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Ε ι σ α γ ω γ ι κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α

Αγαπητοί φίλοι,,

Ανατρέχοντας στις καταστατικές διατάξεις για το σκοπό των Κυνηγετι
κών Συλλόγων και Ομοσπονδιών και στις σχετικές προβλέψεις του Δασικού 
κώδικα, δεν μπορεί κανείς παρά να διαπιστώσει την έντονη προβολή της δη
μόσιας αποστολής των κυνηγετικών οργανώσεων: Η συμβολή στη δημιουργία 
πειθαρχημένης κυνηγετικής συνείδησης, η φύλαξη της άγριας πανίδας και 
του φυσικού περιβάλλοντος και η λήψη διαχειριστικών μέτρων για την προ
στασία και την ανάπτυξη του θηράματος αποτελούν τον πρώτιστο θεσμοθε
τημένο στόχο των οργανώσεων μας.

Αυτό ακριβώς είναι και το ουσιώδες στοιχείο που διακρίνει τις “συνεργα- 
ζάμενες με το Υπουργείο Γεωργίας” κυνηγετικές οργανώσεις από τα απλά 
σωματεία, που στόχο έχουν μόνο το στενά νοούμενο συμφέρον των μελών 
τους, το οποίο συχνά μπορεί και να μην συμβαδίζει με το γενικότερο δημόσιο 
συμφέρον. Γι’ αυτό και δεν αρκεί για την ίδρυση και λειτουργία μίας επίσημης 
κυνηγετικής οργάνωσης η απλή δημοσίευση του καταστατικού της, όπως στα 
κοινά σωματεία, αλλ’ απαιτείται η αναγνώρισή της από το Υπουργείο Γεωρ
γίας και η εποπτεία της από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές.

Ο παραμελημένος στο παρελθόν δημόσιος αυτός χαρακτήρας της αποστο
λής και η θεσμική υποχρέωση δράσης υπέρ της ολότητας φαίνεται ότι τελεί, 
πλέον, σε πλήρη επίγνωση του κυνηγετικού κόσμου. Νέοι θεσμοί, όπως η ί
δρυση και λειτουργία του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής με δαπά
νες των κυνηγών, τα προγράμματα βελτίωσης βιοτόπων, οι εθελοντικές Ομά
δες Πυροπροστασίας και τα σεμινάρια επιμόρφωσης των μελών μας σε φιλο- 
περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν ήδη την αιχμή του δόρατος σε μία μάχη 
αξιοπιστίας που από καιρό διεξάγεται ενώπιον της κοινής γνώμης με αντίπα
λο τους θεωρητικούς οικολόγους “της καρέκλας”. Έ να  είναι βέβαιο: Το απο
τέλεσμα της μάχης αυτής θα κρίνει το μέλλον της άσκησης της Θήρας στη 
χώρα μας.

Η συντελούμενη τα τελευταία χρόνια μετεξέλιξη των Κυνηγετικών Συλλό
γων, από απλά γραφεία εκδόσεως αδειών Θήρας σε συνειδητούς προστάτες 
της φύσης και φορείς διαχειριστικών παρεμβάσεων, δεν ήταν εύκολη. Επιτεύ
χθηκε όμως, παρά τις διαφορές απόψεων και τις ριζωμένες παλιές αντιλήψεις 
πελατειακής σχέσης του κυνηγού με το Σύλλογό του, με ένα βασικό όπλο: Την 
ενότητα του κυνηγετικού κόσμου, ενότητα που διαφυλάχθηκε ως τώρα από 
όλους μας ως πολύτιμη και αναγκαία προϋπόθεση για την προάσπιση των 
θέσεων του κυνηγετικού κόσμου.

Η σημερινή συγκυρία είναι πιο κρίσιμη από ποτέ : Η γενικεύουσα κοινοτι
κή νομοθεσία πρέπει να “φιλταρισθεί” κατάλληλα για την προσαρμογή της 
στα ιδιαίτερα θηραματικά δεδομένα της χώρα μας, χωρίς βεβιασμένες, ά-
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κριτές και αδικαιολόγητες απαγορεύσεις. Το στείρο αντικυνηγετικό μένος των 
θεωρητικών της οικολογίας πρέπει να απαντηθεί με αξιόπιστα επιστημονικά 
στοιχεία. Η πολιτεία πρέπει να πεισθεί, επιτέλους, σε εγκατάλειψη της πρό
χειρης και αποσπασματικής αντιμετώπισης της Θήρας ως πάρεργο μεταξύ των 
λοιπών αρμοδιοτήτων της Δασικής Αρχής, και να συνεργασθεί στενά με τις 
κυνηγετικές οργανώσεις για την προσεκτική εκπόνηση μίας εΰλογης θηραμα- 
τικής πολιτικής, με συγκεκριμένους στόχους και προοπτικές. Για την επίτευξη 
όλων αυτών οι κυνηγετικές οργανώσεις διαθέτουν πλέον τη γνώση, οι δε κυ
νηγοί έχουν τη θέληση. Αυτό που χρειάζεται είναι η, με κάθε τρόπο, διατήρη
ση της ενότητας του κυνηγετικού κόσμου : Ενιαίες θέσεις, ενιαία άδεια, ενιαί
οι στόχοι, ίδια πολιτική, μία φωνή! Μόνον η ενότητα θα δώσει τις λύσεις, 
μόνον η έλλειψή της μπορεί να μας τις στερήσει.

Με τις σκέψεις αυτές, πριν από την επικείμενη νέα κυνηγετική χρονιά, 
παραδίδω στην επιεική κρίση σας τη νέα ετήσια έκδοση του ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, 
με την ευχή και το τεύχος αυτό να αξιολογηθεί τελικά σαν ένα ακόμη δείγμα 
της αξιοπιστίας του κυνηγετικού κόσμου.

Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2002

Γεώργιος Δέλλιος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης
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Τι είναι η ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Μακεδονίας & Θράκης

Η  Σ Τ ’ ΚΟΜΛΘ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο συ
νεργάζεται 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 περίπου 60.000 κυνηγών -  με
λών 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 καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το 
μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυ
ξη των ειδών της άγριας πανίδας είτε αυτά αποτελούν θηρεύσιμα είδη είτε όχι, 
και στη βελτίωση των βιοτόπων τους.

Πως είναι οργανωμένη η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

Η  Σ Τ  Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης κατανοώντας την 
σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων στελεχώθηκε -  εκτός των αι
ρετών μελών του 7μελούς Δ ιοικητικού Συμβουλίου της -  με επιστήμονες διαφό
ρων κλάδων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, Περιβαλλοντολόγους Νομικούς, 
κ.λπ) , για την υλοποίηση των στόχων της.

Γενικός Διευθυντής

Λογιστικό
Γραφείο

Υπεύθυνος Γ ραμματειακής 
Υποστήριξης
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1. Δέλλιος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ, Πρόεδρος.
2. Μα'ίλιάνης Νικόλαος, Δικηγόρος - Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος.
3. Συρρής Δημήτριος, Οδοντίατρος, Ταμίας.
4. Πολύχρονης Ιωάννης, Επιχειρηματίας, Γενικός Γραμματέας.
5. Θωμαΐδης Χρηστός, Επίκουρος Καθηγητής Θηραματοπονίας, Μέλος.
6. Νικολαΐδης Ευστράτιος, Δικηγόρος, Μέλος.
7. Φτάκας Αθανάσιος, Επιχειρηματίας, Μέλος.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζησταυρος Κων/νος
2. Ιορδανίδης Ιωάννης
3. Δημόπουλος Ελευθέριος
4. Πετρακόγιαννης Κων/νος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Δημητρακόπουλος Δημήτριος
2. Δημόπουλος Ελευθέριος
3. Ιωακειμίδης Ευάγγελος
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ΣΤΕΛΕΧ ΩΣΗ  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜ Ο ΣΠ Ο Ν ΔΙΑ Σ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Περικλής Μπίρτσας 
Δρ. Δασολόγος -  Θηραματολόγος 
Γενικός Διευθυντής 
pbirtsas@hunters.gr

Ό λγα Μασλαρινοΰ 
Δασολόγος -  Θηραματολόγος
Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων & Επιστημονικής Τεκμηρίωσης 
maslarinou@hunters.gr

Ιωάννης Ρετζέπης
Δασοπόνος
Υπεύθυνος Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής 
jretzepis@ hunters.gr

Κυριάκος Σκορδάς 
Δασολόγος -  Περιβαλλοντολόγος 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Τύπου 
kskordas@hunters.gr

Χρήστος Σώκος 
Δασολόγος -  Θηραματολόγος 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
sokos@hunters.gr

Πέτρος Πλαΐής 
Δασοπόνος
Επιστημονικός Συνεργάτης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
anmakth@otenet.gr

Χαράλαμπος Σταμκόπουλος 
Δασοπόνος
Επιστημονικός Συνεργάτης Δυτικής Μακεδονίας 
hunters@hoI.gr
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Ιωάννα Γεροντοπούλου
Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων 
Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης 
gerontopoulou@hunters.gr

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παντελής Πορφυριάδης
Φοροτεχνικός 
Υπεύθυνος Λογιστηρίου 
koufitsa@otenet.gr

Δημήτρης Μίγκος
Τεχνικός Η/Υ 
Υποστήριξη Δικτύου Η/Υ 
dsm@alcome.com

STAGE (Ο.Α.Ε.Α.)

Παναγιώτα Τακούδα
Ειδικός Δασικής Προστασίας 
Γραμματεία

Ευαγγελία Παπαγεωργίου
Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων 
Γραμματεία

Β

mailto:gerontopoulou@hunters.gr
mailto:koufitsa@otenet.gr
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Π Α Ν  - Θ Η Ρ Α Σ  Τα πάντα περί Θήρας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΗΡΟΦΥΑΑΚΩΝ Σ Τ  ΚΟΜΑΘ

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΠΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ρετζέιτης Μ Ιωάννης
Έδρα: Έ δρα  ΣΤ' ΚΟΜΑΘ Θεσσαλονίκη

Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 
Αάλλος Σωτήριος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Έδρα: Κ. Σ. Γρεβενών

Χρυσόΐΐουλος Δημήτριος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΩΝ: Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, 
Χαλκιδικής
Έ δρα: Κ.Σ. Κατερίνης 

Δημάκης Παναγιώτης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΩΝ: Σερρών, Κιλκίς, Δράμας 
Έδρα: Έ δρα  Κ.Σ. Σερρών

Τρίχας Γεώργιος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΩΝ: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας 
Έδρα: Κ. Σ. Κομοτηνής

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Αδραμερινός Ευάγγελος

2. Αθανασιάδης Ευάγγελος

3. Αναστασίου Δημήτριος

4. Βασιλαδιώτης Παναγιώτης

5. Βασιλειάδης Ιερόθεος

6. Βάσσου Γεώργιος

7. Γαζής Παναγιώτης

8. Γερακούδης Κωνσταντίνος

9. Γιτόπουλος Κωνσταντίνος

10. Γκουτής Δημήτριος

11. Γουλάντας Βασίλειος

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΣΟΧΟΣ

ΤΣΟΤΥΛΙ/ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΝΑΟΥΣΑ

ΘΑΣΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
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12. Δαρόγλου Ιωάννης

13. Δασκαλίνας Γεώργιος

14. Δούγιος Χρηστός

15. Ζιούρης Παντελής

16. Ζορμπάς Μιχαήλ

17. Θεοδωρακόπουλος Σταύρος

18. Καμπέρης Δημήτριος

19. Καποΰλας Ιωάννης

20. Καραμήτσος Δημήτριος

21. Καρατζιοβάλης Νικόλαος

22. Κατσένιος Κωνσταντίνος

23. Κοσμίδης Κωνσταντίνος

24. Κουρτέσογλου Ιωάννης

25. Κωνσταντινίδης Σταύρος

26. Κωστάρας Νικόλαος

27. Λιγομενίδης Αλέξανδρος

28. Μακρής Χαράλαμπος

29. Μαλαματίδης Δημήτριος

30. Μπαράκης Παναγιώτης

31. Μπισυρης Αθανάσιος

32. Νίκου Παναγιώτης

33. Νοχουσίδης Παναγιώτης

34. Παναγιωτίδης Ιορδάνης

35. Πάντσιος Αναστάσιος

36. Παπαδόπουλος Νίκος

37. Πυλαρινός Ιωάννης

38. Ραπτόπουλος Αναστάσιος

39. Σαμαράς Βασίλειος

40. Σαμαράς Ευάγγελος

41. Σαρχόσης Ιωάννης

42. Σε εκκρεμότητα

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ/ΑΞΙΟΥΠΟΔΗ

ΕΔΕΣΣΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΔΕΣΚΑΤΗ

ΣΑΠΕΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΙΛΚΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

ΣΟΥΦΛΙ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΑΡΝΑΙΑ

ΤΣΟΤΥΛΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ-ΑΞΙΟΥΠΟΔΗ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΚΟΖΑΝΗ

ΞΑΝΘΗ

ΦΕΡΕΣ

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΞΑΝΘΗ

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
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Π Α Ν - Θ Η Ρ Α Σ  Τα πάντα περί Θήρας

43. Σίμογλου Αδαμάντιος

44. Σιψής Ιωάννης

45. Σταμάτης Θωμάς

46. Στέτσικας Χαράλαμπος

47. Στόικος Ιωάννης

48. Συμεωνίδης Γεώργιος

49. Ταχυδρομίδης Άγγελος

50. Τζεντέμης Θεόδωρος

51. Τόοκας Γεώργιος

52. Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

53. Τσιφτσής Παρασκευάς

54. Φιλιππίδης Μάριος

ΚΑΤΩ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΠΟΛΗ 

ΕΠΑΝΟΜΗ 

ΔΡΑΜΑ 

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΔΟΞΑΤΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

ΣΕΡΒΙΑ / ΒΕΔΒΕΝΤΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑ
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Τι είναι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είναι φιλοπεριβαλλοντικά σωματεία μη κερδο
σκοπικού χαρακτήρα που έχουν ως σκοπό, ανάμεσα σε άλλους, την προστασία 
και ανάπτυξη του Θηραματικού πλούτου της χώρας μας 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 αιώ
να, διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην προστασία και ανάπτυξη της πλού
σιας φυσικής μας κληρονομιάς με ενιαία καταστατικά λειτουργίας και τέθηκαν 
εξαρχής κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη του Υπουργείου Γεωργίας. Ήδη 
από τα χρόνια εκείνα, όπου οι λέξεις οικολογία και προστασία περιβάλλοντος 
δεν υπήρχαν ούτε στα λεξικά, πραγματοποιούνται οι πρώτες φιλοΟηραματικές 
δράσεις:

-προσλαμβάνονται φύλακες Θήρας με ευρύτερες αρμοδιότητες προστασίας 
-τίθενται υπό καθεστώς προστασίας είδη που κινδυνεύουν 
-απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διχτυών, παγίδων κ.λ. π. για τη θανάτωση ή 

σύλληψη αγρίων ζώων
-απαγορεύεται η θανάτωση και εμπορία προστατευόμενων ειδών (Ελάφι, 

Αίγαγρος κ.λπ.)
-δημιουργούνται θηρευτικά πάρκα -  οι πρώτες προστατευόμενες περιοχές -  

και υιοθετούνται μια σειρά άλλες πρωτοπόρες και καινοτόμες διατάξεις με ευερ
γετικά, για το περιβάλλον, αποτελέσματα.

Έτσι οι κυνηγοί κατακτούν δίκαια τον χαρακτηρισμό της πρώτης κοινωνι
κής ομάδας που ασχολείται συντονισμένα με την προστασία του περιβάλλο
ντος.

Οι κυνηγετικές οργανώσεις απέκτησαν την σημερινή τους μορφή το 1969 μέ 
το Νομοθετικό Διάταγμα 86/1969 “Δασικό Κώδικα”, το οποίο συμπεριλαμβάνει 
προστατευτικές διατάξεις -  αυτούσιες προτάσεις των Πανελλήνιων Κυνηγετι
κών 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 7 Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (μια για σχεδόν κάθε γεωγραφι
κή περιφέρεια) και αυτές με τη σειρά τους στη δικαιοδοσία της Κυνηγετικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται πλέον ένα δί
κτυο οργανώσεων απόλυτα ελεγχόμενων από την πολιτεία με κοινά καταστα
τικά λειτουργίας και κοινό σκοπό: ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ 
ΙΔΕΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ
ΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
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Π Α Ν - Θ Η Ρ Α Σ  Τα πάντα περί Θήρας

Η υποδοχή ΐη ς  πρώτης έκδοσης 
του “ΙΙΑΝ-ΘΗΡΑΣ. Τω m v t a  κερί θηρας”

Κυριάκος Σκορδάς, 
Δασολόγος -  Περφαλλοντολόγος 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Σ Τ ’ ΚΟΜΑΘ

Η πρώτη έκδοση του “ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας”, έγινε αποδε
κτή με ιδιαίτερα θετικό τρόπο, τόσο από κυνηγετικούς φορείς, περιβαλλοντι
κούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, Καθηγητές Πανεπιστημίου, αλλά και 
σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, του Προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων, κ. Απόστολου Κακλαμάνη, και του Αντιπροέδρου κ. 
Παναγιώτη Σγουρίδη, αλλά και πολλών βουλευτών, δημάρχων, κλπ.

Παράλληλα η ευρεία δημοσιοποίηση, μέσω αναφορών στον ημερήσιο και 
περιοδικό τύπο, στα ειδικά κυνηγετικά περιοδικά, αλλά και στο διαδίκτυο, 
συνοδευόταν με κολακευτικά σχόλια για το πρώτο αυτό εγχείρημα. Ιδιαίτερα 
σημαντικά θεωρούνται επίσης τα δεκάδες τηλεφωνήματα, επιστολές, e-mails, 
τηλεγραφήματα, που έφθασαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, αλλά και 
η διαπίστωση της ανταπόκρισης σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, όπου η ΣΤ’ ΚΟ
ΜΑΘ συμμετείχε.

Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα εξ αυτών, τα οποία μας όπλισαν με 
επιπλέον διάθεση, ώστε να προβούμε στην έκδοση του “ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ” 2002.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι τα πολλά από τα άρθρα της 1ηξ έκδοσης, 
αναδημοσιεύθηκαν, μετά από έγκριση της Ομοσπονδίας μας, σε πολλά πε
ριοδικά, εφημερίδες, και σε ειδικές κυνηγετικές σελίδες του διαδικτύου.

Χαιρόμαστε επίσης που ελάχιστα μόνο τεύχη έχουν απομείνει, από τα 6.000 
αντίτυπα που εκδόθηκαν.
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2001

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τον κ. Γεν. Γραμματέα, για την από 18.7.2001 

επιστολή σας, και το ωραίο τεύχος «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, που είχατε την καλοσύνη να μου 

στείλετε.

Με χαιρετισμούς 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ίΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ

Κύριο 
Γ. Δέλλιο 
Πρόεδρο
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 
Μακεδονίας Θράκης 
Ευριπίδου 4 
546 35 Θεσσαλονίκη

ΒΟΥΛΗ ΤΩ Ν  ΕΛΛΗΝΩΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 2 Αύγουστου 2001

Προς τον 

κ. Γ. Δέλλιο

Πρόεδρο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 

Μακεδονίας -  Θράκης 

Ευριπίδου 4

546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

I > Λ,
V?

I ο
Πήρα την περιεκτική, ενημερωτική, αισθητικά άψογη και ενδιαφέρουσα έκδοσή 

σας «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, τα πάντα περί Θήρας» και σας ευχαριστώ.

Εύχομαι, οι ειδικές επιδόσεις σας να συντάσσονται με τον σεβασμό της πολύτιμης 

χλωρίδας και πανίδας της πατρίδας μας και με την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΚΣ

1 -  ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): (01) 3:
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Π Α Ν Θ Η Ρ Α Σ  Τα πάντα περί Θήρας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΆΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τηλ. 3708127

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2001

Προς τον

Πρόεδρο Δ.Σ. Κυνηγετικής

Ο μοσπονδίας Μακεδονίας -  Θράκης

κ. Γεώργιο Δέλλιο

Ευριττίδου 4

54635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΘΜΟΙΠΟΝΑΙΑ
MAKE&eWAI · tMKHI

Αγαπητέ κ. Δέλλιο,
0εσ« ο * e νίκη...... ............................

Έλαβα την έκδοση της Ομοσπονδίας σας «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί

Θήρας» και σας ευχαριστώ θερμά.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η θαυμάσια αυτή προσπάθεια θα προσφέρει

έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση σε όλο τον κυνηγητικό κόσμο και Θα

συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της Θήρας και

της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Φίλιι</χ,/

Παναγιώτης Σγουρίδης

u r n .  ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ X. ΨΩΜΙΑ ΔΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λεύτερα, 6 Αυγούστοο 2001

Κύριο 
Γ ιώργο Δέλλιο 

Πρόεδρο 
ΣΤ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 

Μακεδονίας Θράκης

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Με χαρά έγινα αποδέκτης του περιοδικού ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ Ιουνίου 2001 
της Ομοσπονδίας σας και σας ευχαριστώ.

Κάθε τέτοια δραστηριότητα είναι από την φύση της αξιέπαινη και 
δημιουργική.

Σας συγχαίρω για την προσπάθεια και θα ήθελα για μία ακόμη φορά να  σας 
διαβεβαιώσο), ότι στο πλαίσιο του δυνατού θα έχετε τη συμπαράσταση μου στο έργο 
σας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στους σκοπούς και τους στόχους σας.

Βουλευτής Α ’ Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Φραγκίνη 7, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη, τηλ. 264-900, 225-665, FAX: 225-520
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  ΟΡΦΑΝΟΣ
Βουλευτής A ' Θεσσαλονίκης

Σ Τ ’ ΚΥΝΗΓΓΤΙΚΗ Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ  I Μ έλος Πολιτικού Συμβουλίου
MAKtaONlAt ■ ΘΡΑΚΗΣ

I Aps6. Πρωτ........ S \sTfe .........
[ Θεσαολονίκη......

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Γρ. Παλαμά 8.

Τομεάρχης Πολιτισμού 
Αθλητισμού

V, ΤΗΛ. 237055, 267746.ΦΑΞ 237268
W eb site : http://www.a-orfanos.qr. e-maiI:gorfanos@ otenet.gr

Θεσσαλονίκη 16 -7 — 2001 
Αρ. Π ρ. 239

ΠΡΟΣ: Την ΣΤ'ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστώ πολύ γ ια  την αποστολή του «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας» 
Σας συγχαίρω, γιατί πράγματι είναι μία έκδοση που χρειαζόταν ο κυνηγετικός 

κόσμος.
Η  ενημέρωση για το περιβάλλον και τη ζωή στη φύση είναι απαραίτητη για 

τον κυνηγό και καλύπτεται θαυμάσια μ'αυτή την έκδοση.
Εύχομαι να συνεχίσετε.

Μ  ε φιλικούς χαιρετισμούς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 
Βουλευτής

Κ υρ ια κή  S  Ιουλίου 2001

ίΡκοο

Β ιβλιο-Υραφίες
Τ ου ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

Τεκμηριωμένα άρθρα 
κα ι π ληροφ ορ ίες  σχετι
κά  μ ε το  π ρ ο φ ίλ  του  
Ε λ λ η ν α  κ υ ν η γ ο ύ , τ η ν  
οικονομική σημασία  της 
Θήρας, θέματα βελτίω 
σης βιοτόπω ν, καταμέ
τ ρ η σ η ς  π ο υ λ ιώ ν  κα ι 
ά λ λ ω ν  θ η ρ α μ ά τω ν , τη  
σ η μ α σ ία  τω ν  υ δ ρ ο χ α 
ρών δ α σ ώ ν κα ι την επ ί
δ ρ α σ η  το υ  κ α ιρ ο ύ  
στους πληθυσμούς της 
ά γ ρ ια ς  π α ν ίδ α ς . Τα  
θ έ μ α τ α  το υ  β ιβ λ ίο υ  
κ ινο ύ ντα ι στη ν  κα τεύ 
θυνσ η  π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς  
ό χ ι μ όνο  το υ  κυ νηγο ύ  
αλλά και του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου.

"ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ” 
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΑΡΒίΤΣΙΩΤΗΣ

Αθήνα, 9  Ιουλίου 2001

Προς την
F T  Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Μακεδονίας Θράκης 
Ευριπίδου 4 
54635. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ■ SPAKHZ

Αρι9. Πρωτ...........................................
eteortovbq..................................

Αγαπητοί φίλοι,

Σάς ευχαριστώ πολύ για την αποστολή της πολύ ενδιαφέρουσας 
έκδοσης της Ομοσπονδίας σας, π ο υ  επιτυγχάνει την ορθή ενημέρωση και την 
επιστημονική προσέγγιση πά ν ω  στα θέματα της Θήρας.·

Ελπίζω να συνεχίσετε με το ίδιο πνεύμα και στο μέλλον και να με 
κρατάτε ενήμερο.

Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3.106-78 ΑΘΗΝΑΙ 
ΤΗΛ.: 38 13 800-3813 950 

FAX; 38 48 167
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1°5 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Αναγνωρισμένο Σω ματείο Συνεργαζόμβνο μ ε  το Υπουργείο Γεωργίας 

Μέλος της Δ ' Κ.Ο.Σ.Ε.
ΟΔΟΣ ΘΗΒΩΝ 475 -  ΤΚ 12243 -  ΑΙΓΑΛΕΩ

τηλ. 5989.277-5311.707

Αιγάλεω 22/6/2001

Π ΡΟΙΤΗΝ
XT ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗ!

Κύριοι

Λάβαμε με ιδιαίτερη χαρά την έκδοση του ενημερωτικού βιβλίου σας με τίτλο ΠΑΝ- ΘΗΡΑΣ 
“ τα πάντα περί Θήρας " και πανΟσμολσγούμι; άτι το βιβλίο αυτά είναι πολύτιμο και μοναδικά. Τέτοιες 
προσπάθειες αποτελούν μνημεία ιστορικά kui λυσιτελή εφόδια στον κοινά αγώνα της αποκατάστασή 
της αξιοπρέπειας του Έλληνα κυνηγού και περίτρανη απόδειξη του διαχειριστικού ρόλου ίου 
κυνηγίου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα απουσιάζουν στον κυνηγετικό χώρο , ελλείψει βουλήσεως και όχι 
δυνατοτήτων οι μηχανισμοί εξομάλυνσης και αντιμετώπισης των αντικυνηγετικών αδυηών και 
υστεριών.

Για την θαυμαστή δουλειά σας δεχθείτε τον ανυπόκριτο σεβασμό μας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Α ΙΓ Α ΙΟ Υ

ΣΤ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΜΛΚΕΔΟΝΜ - 6ΜΚΗΧ

4e.fi ·**> «4*36...
„ΜΙ)0Μ.«·η....IS V.«L-SjV.

Βιβλιοθήκη
Παράρτημα Μυτιλήνης Ημερομ.30-11-01
Ίμβρου 3 
811 00 Μυτιλήνη

Προς
Στ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης
Ευριπϊδου A
54ό 35 Θεσσαλονίκη

Παραλάβαμε στην βιβλιοθήκη μας το βιβλίο με τίτλο « Παν-θηραςτ τ ι  πάντα 
περί Θήρας » και σας ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας αυτή 
προσφορά.

Τσιλικλή Καλλιόπη
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Παραρτήματος Μυτιλήνης

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Ιμβρου 3. 01100. ΤΗΛ.: (0251) 36000. TELEFAX: (025') 36699. TELEX: 297172 UASS GR

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΌΛΕΑΣ ΛΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΜΔΑΣ-ΟίΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΠΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΌΠΟΝ

Τ ηλ.998933 Fax 998886
Κύριον Περικλήν Μττίρτσαν 
Δασολόγον

Θεσ/νίκη, 10 Δεκεμβρίου 2001
Αγαπητέ Κύριε Συνάδελφε,

Στο π ρ ό σ ω π ό  σας θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους 
τους συναδέλφους που εργάστηκαν για αύτη η ωραιότατη και άρτια 
επιστημονικά έκδοση της ΠΑΝ -  ΘΗΡΑΣ. Σας ευχαριστώ εσάς ιδιαιτέρως για 
το αντίγραφο πο υ  μου στείλατε καθώς και για τη συνολική συγκρότηση και 
συνοχή της ομάδας σας. Είμαι βέβαιος ότι η άρτια α π ό  επιστημονικής 
σκοπιάς έκδοση σας θα αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για πολλούς 
συναδέλφους του Δασολογικού κλάδου για πά ρα  πολλά μέλη του Κυνηγετικού 
συλλόγου σας. Σας βεβαιώνω ότι ένα μεγάλο μέρος της είναι πολύ  χρήσιμη 
ακόμη και για το αντικείμενο της Λιβαδοπονίας πο υ  διακονώ. Η έκδοση αυτή 
μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και α π ό  τους φοιτητές του Τμήματος μας αλλά 
κυρίως από τους συναδέλφους της πράξης καθώς και α π ό  επιστήμονες 
συναφών κλάδων πο υ  ασχολούνται με το θήραμα και το φυσικό περιβάλλον 
γενικότερα. Στο μέλλον πρωϊνίζεται αναβάθμιση του αντικειμένου της 
θηραματοπονίας και εκ των απαραίτητων αγαθών που το ενδιαφέρον θα 
πολλαπλασιάζεται με το χρόνο. Ο θεός να σας έχει καλά για να μπορέσετε 
να συνεχίζετε τη συγγραφική σας δραστηριότητα και να εταφέρετε την 
εμπειρία σας σε γραπτά κείμενα πο υ  μένουν παντοτινά.

Με συναδελφικούς .χαιρετισμούς

ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΝΑΣΤΗΣ 
Καθηγητής

Κομοτηνή Πέμχιη, 6 Σεπτεμβρίου 20pl 
Αριβμός χρωτοκόλίου Δ. "f.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜ ΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

. ΠΡΟΣ 
Τον κ. Ευστράτιο Νικολαίδη 

Δικηγόρο 
Μέλος του Δ.Σ. της Κυνηγητικής 

Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης 
Ενταύθα

Φίλε κ. Νικολαϊδη.
Με πολλή ευχαρίστηση πήραμε το έντυπο της Στ’ 

Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης «ΠΑΝ
ΘΗΡΑΣ», που είχες την ευγενή καλοσύνη να μας αποστείλεις.

Είναι μια αξιόλογη και πολύ ενημερωτική έκδοση. 
Εντρυφώντας στις σελίδες του εντύπου κατατοπίζεται κανείς 
τόσο για το ιστορικό της δημιουργίας της Ομοσπονδίας στην 
οποία επαξίως είσαι μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
όσο και για πολύ ενδιαφέροντα θέματα της κυνηγετικής 
ενασχόλησης καθώς και της διαφύλαξης διαχείρισης και 
προστασίας του Περιβάλλοντος.

Σε ευχαριστώ και εύχομαι πλήρη ευόδωση όλων των 
επιδιώξεων και στόχων της Ομοσπονδίας.

Δήμαρχος Κομοτηνής

ΔΙΙΜΟε ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ * ΠΛ Β12ΫΗΝ0Υ 1 * 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΤΗΛ 0531/22671 - 34049 · FAX 0531/22966
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ΕΚ ΔΟ Σ Η  ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗ Σ Κ ΥΝ Η ΓΕ ΤΙΚ Η Σ 
Ο Μ Ο ΣΠΟ Ν ΔΙΑΣ Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ-Θ Ρ ΑΚΗΣ
Θεσσαλονίκη. 12 Ιουνίου 20C1 ι1 1 42  UTC+2)

Η κυνηγετική ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης. 
προχώρησε στην έκδοση έγχρωμου βιβλίου 
σχετικά με τη διαχείριση της Θήρας και του 
φυσικού περιβάλλοντος Ο τίτλος της έκδοσης 
είναι "ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ. τα πάντα περί Θήρας" και 
εκτυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα.

Τα βιβλία θα διανεμηθούν δωρεάν σε 
κυνηγετικούς συλλόγους, δημόσιες υπηρεσίες, 
φορείς αυτοδιοίκησης, πολιτικούς φορείς, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς, 
εκπαιδευτικούς φορείς, κ.λ.π.

Στις 160 σελίδες που παρουσιάζονται 
τεκμηριωμένα άρθρα και πληροφορίες σχετικά με 
το προφίλ του Ελληνα κυνηγού, την οικονομική 
σημασία του Θήρας, θέματα βελτίωσης των 
βιοτόπων, καταμέτρησης πουλιών και άλλων 
θηραμάτων, ειδικά θέματα για το Νέστο, τον Εβρο. 
τη σημασία των υδροχαρών δασών, την επίδραση 
του καιρού στους πληθυσμούς της άγριας 
πανίδας, καθώς και ειδικά θέματα γενετικής για το 
λαγό. τον αγριόχοιρο, θέματα νομοθεσίας και 
νομικών ερμηνειών, τη δράση της Ομοσπονδιακής 
Θηροφυλακής, και ειδικά άρθρα για ευρωπαϊκούς 
και ελληνικούς κυνηγετικούς και περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς. Τα θέματα του βιβλίου κινούνται 
στην κατεύθυνση πληροφόρησης όχι μόνο του 
κυνηγού αλλά και του κοινωνικού συνόλου

Η ΠΡ5ΤΗ ΠΡΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ« ΒΕΣΙΛΛΟΚΙΚΗ

■ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Εκδοση βιβλίου 
από τους κυνηγούς
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ενός έγχρωμου βιβλίου σχε
τικά με τη διαχείριση της Θήρας και του φυσι
κού περιβάλλοντος προχώρησε η Κυνηγετική 
Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης.

Ο τίτλος της έκδοσης είναι “ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, τα 
πάντα περ ί Θήρας" και εκτυπώθηκε σε 5.000 
αντίτυπα.

Τα βιβλία θα διανεμηθούν δωρεάν σε κυνη
γετικούς συλλόγους, δημόσιες υπηρεσίες, φο
ρείς αυτοδιοίκησης, πολιτικούς φορείς, περι
βαλλοντικές οργανώσεις και φορείς καθώς και 
εκπαιδευτικούς φορείς.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΠΑΝ-θΗΡΑΙ Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ

ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
προχώρησε στην έκδοση έγχρωμου βιβλίου σχε
τικά με τη διαχείριση της Θήρας και του φυσικού 
περιβάλλοντος. Ο τίτλος της έκδοσης είναι “ΠΑΝ- 
ΘΗΡΑΣ, τα πάντα περί Θήρας" και εκτυπώθηκε 
σε 5.000 αντίτυπα. Τα βιβλία θα διανεμηθούν δω
ρεών σε Κιινηγετικούς Συλλόνους, δημοσίες υπη
ρεσίες ιρορείς αυτοδιοίκησης, πολιτικούς φορείς, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς, εκπαι
δευτικούς φορείς κ.λα

Ε Κ Δ Ο Σ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Τα πάντα περί Θήρας
Η κυνηγετική ομοσπονδία Μακε
δονίας - Θράκης προχώρησε στην 
έκδοση έγχρωμου βιβλίου σχετικά 
με π| διαχείριση της Θήρας και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Ο τίτλος 
της έκδοσης είναι «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, 
τα πάντα περί Θήρας» και εκτυπώ
θηκε σε 5.000 αντίτυπα.
Τα βιβλία θα διανεμηθούν δωρεάν 
σε κυνηγετικούς συλλόγους, δημό
σιες υπηρεσίες, φορείς αυτοδιοίκη
σης, πολιτικούς φορείς, περιβαλλο
ντικές οργανώσεις και φορείς, εκ
παιδευτικούς φορείς κ.λπ.
Στις 160 σελίδες που παρουσιάζο
νται τεκμηριωμένα άρθρα και πλη
ροφορίες σχετικά με το προφίλ του 
ε'λληνα κυνηγού, την οικονομική 
σημασία του Θήρας, θέματα βελ

τίωσης των βιοτόπων, καταμέτρη
σης πουλιών και άλλων θηραμά
των, ειδικά θέματα για το Νέστο, 
τον Έβρο, τη σημασία των υδροχα
ρών δασών, την επίδραση του και
ρού σισυς πληθυσμούς της άγριας 
πανίδας, καθώς και ειδικά θέματα 
γενετικής για το λαγό, τον αγριό
χοιρο, θέματα νομοθεσίας και νο
μικών ερμηνειών, τη δράση της 
Ομοσπονδιακής θηροφυλακής και 
ειδικά άρθρα για ευρωπαϊκούς και 
ελληνικούς κυνηγετικούς και περι
βαλλοντικούς οργανισμούς. Τα θέ
ματα του βιβλίου κινούνται στην 
κατεύθυνση πληροφόρησης, όχι 
μόνο του κυνηγού, αλλά και του 
κοινωνικού συνόλου.

Βήματα προόδου και ουσίας
Η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ είναι μία από us K u v n y e t iK e s  pas οργανώσει που 
ατενίζει to μέλλον με οργανωπκότητα και προοπτική. Εμεί$ δεν 
μπορούμε παρά να αναφερόμασιε τακτικά ucis αξιοζήλευτεε προ- 
σπάθειέ5 cns, εκτιμώντα5 ανάλογα το αξιόλογο έργο που επιδει
κνύει καθημερινά. Ektos από ίο τηλεοπτικό σποτ, που άφησε θε
τικά σχόλια, θα πρέπει να μνημονευτεί και η έκδοση του περιοδι
κού «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, τα πάντα για τη Θήρα». Πρόκειται για μια επι
μελημένη προσπάθεια που αναμένεται να αποδώσει. εκτιμώντα5 
βέβαια ότι Θα διευρυνθεί (pravovtas σε περισσότεροί αποδέκτε5. 
θερμά συγχαρητήρια araus συντελεστέ5 ms έκδοση5!
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΕΑΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αλβανοί λαθρέμποροι ναρκωτικών εντοπίσθηκαν από Ομοσπονδιακούς 
Θηροφυλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης

Σε περιπολία των τριών Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων του Νομού Κα
στοριάς (Π. Νίκου, Ν. Κωστάρας, Ε. Σαμαράς) εντοπίσθηκαν 3 Αλβανοί, σι 
οποίοι μόλις κλήθηκαν για τυπικό έλεγχο πέταξαν ότι κρατούσαν και τράπη
καν σε φυγή. Από την επιτόπια έρευνα των Θηροφυλάκων διαπιστώθηκε ότι 
τα σακίδια που κρατούσαν οι Αλβανοί περιείχαν δεκάδες κιλά χασίς.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ανέλαβε στη συνέχεια τον 
εντοπισμό των Αλβανών λαθρεμπόρων ναρκωτικών.

Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία της Ομο
σπονδιακής Θηροφυλακής, ειδικά στις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές.

ΑΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΊΑΛΛΑΣ, σε συνεργασία με την ΚΥΝΗ
ΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ διοργάνωσαν γαστρι- 
μαργικό αφιέρωμα στο Κυνήγι.
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Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου και έως την Πέμπτη 31 Ια- 
νουαρίου 2002, το μενού στο Εστιατόριο “ΣΥΜΠΟΣΙΟ”, του Ξενοδοχείου 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ περιείχε μόνο κυνηγετικά πιάτα.

Μέσα από τις κατάλληλες επιλογές των Σεφ ο κόσμος γνώρισε εκλεπτυ
σμένες γεύσεις με βάση το κυνήγι, πάντα βέβαια με την άρτια οργάνωση του 
φημισμένου Ξενοδοχείου.

Παράλληλα με την βοήθεια της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας 
Θράκης υπήρχε ενημερωτικό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με 
τη δραστηριότητα της Θήρας στην Ελλάδα και τα θηραματικά είδη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιδιαίτερα επιτυχής η Συμμετοχή της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ στην Agrotica 2002

Για 5η συνεχή χρονιά συμμετείχε η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑ
ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ στην έκθεση Agrotica 2002. Χιλιάδες επισκέπτες πέ
ρασαν από το περίπτερο της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, όπου είχαν την ευκαιρία να ενη
μερωθούν από το Δ.Σ και τα στελέχη της Ομοσπονδίας για κάθε θέμα που 
σχετίζεται με το κυνήγι και την προστασία της Αγριας Πανίδας.

Η θέση του περιπτέρου (δίπλα στο Υπ. Γεωργίας και στη ΠΑΣΕΓΕΣ) ήταν 
κομβική. Το περίπτερο μας ήταν γεμάτο κόσμο (προξενώντας αμηχανία σε...ά- 
δειους χώρους άλλων “οικολογικών” συμμετεχόντων).
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Από τα βασικά εκθέματα της Ομοσπονδίας ήταν:
• Αφίσες και posters για τις δράσεις της ΣΤ’ ΚΟΜΑθ
• Οι πρόσφατες ανακοινώσεις στο παγκόσμιο συνέδριο Θηραματοβιο- 

λόγων
° Κάδρα με τα θηραματικά είδη
• Παλιά κυνηγετικά περιοδικά και συνταγές...μαγειρικής
• Παλιά παραδοσιακά κυνηγετικά εξαρτήματα (φυσιγγιοθήκες, γεμι

στήρες, πουλιάστρες, ζυγαριές ακρίβειας, κλπ)
•  Νέες εκδόσεις καρτών με πρωτότυπα έργα ζωγραφικής για όλα τα 

θηραματικά είδη της Ελλάδας
® Τυπωμένα μπλουζάκια με την πεδινή πέρδικα
° Εκδόσεις, φυλλάδια, αφίσες.
•  Προβολή βιντεοταινιών (αρχείο Χριστογιάννη, Χατζιώτη)
•  Και η φυσικά...η αδιάκοπη προφορική ενημέρωση!

Από το περίπτερο πέρασαν εκτός των άλλων και συνομίλησαν ο Υπουργός 
Γεωργίας κ. Δρυς, ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Αργυρής, ο Πρόεδρος του Συ
νασπισμού κ. Κωσταντόπουλος, ο πρώην Υπουργός κ. Μπασιάκος, ο βουλευ
τής κ. Ψωμιάδης, πολιτευτές, το σύνολο σχεδόν των Καθηγητών της Δασολο- 
γικής Σχολής και άλλων Γεωτεχνικών Τμημάτων, εκπρόσωποι φορέων και 
Υπηρεσιών, περιβαλλοντικών οργανώσεων, εκατοντάδες φοιτητές, σπουδα
στές και μαθητές, εκπαιδευτικοί, αγρότες και χιλιάδες κόσμου.

ΑΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσ/νίκη 1/3/2002

Συνεχίζεται η ενίσχυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. 
Παραδόθηκαν άλλα 12 νέα οχήματα.

Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ προχώρη
σε το Σάββατο 2 Μαρτίου στην παράδοση άλλων 12 νέων τετρακίνητων οχη
μάτων για την ενίσχυση του έργου της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Τα αυτοκίνητα θα συμβάλλουν στην καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων 
των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων στις περιοχές αρμοδιότητας των Κυνη
γετικών Συλλόγων Καστοριάς, Σερβίων Βελβενδού, Γιαννιτσών, Λαγκαδά, 
Μουδανιών, Πολυγύρου, Κιλκίς, Σερρών, Χρυσούπολης, Δοξάτου, Σουφλίου 
και Διδυμοτείχου.

Επισημαίνεται ότι η ίδρυση του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλα
κής αποτέλεσε απόφαση σταθμό για την αντιμετώπιση των παράνομων δρα
στηριοτήτων και έγινε με πρωτοβουλία αλλά και χρήματα της Κυνηγετικής 
Συνομοσπονδίας, των 7 Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και κυρίως των ίδιων των 
κυνηγών, χωρίς καμιά απολύτως οικονομική βοήθεια από την Πολιτεία και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Σήμερα το Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Κυνηγετικής Ομο
σπονδίας Μακεδονίας Θράκης απαρτίζεται από 59 Θηροφυλακες και διαθέ
τει πια 44 πλήρως εξοπλισμένα αυτοκίνητα.

ΑΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 13.8.2001

Προβολή τηλεοπτικού μηνύματος 
για ενίσχυση της κυνηγετικής δραστηριότητας

Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, σε μια 
προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας της κυνηγετικής δραστηριότητας, και 
ανταποκρινόμενη στην ομόφωνη απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης (10/6/ 
2001), προχώρησε στη δημιουργία τηλεοπτικού σποτ για την δραστηριότητα 
του κυνηγιού.

Μετά από δημοσίευση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έρευνα αγοράς το 
τηλεοπτικό μήνυμα θα προβληθεί από το Σταθμό ALPHA Τηλεόραση και 
στο διάστημα 16/8 έως 25/8 σε ώρες υψηλής τηλεθέασης (δελτία ειδήσεων, 
αθλητικές μεταδόσεις, κλπ).

Η ΣΤΚΟΜΑΘ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για την ανά
δειξη της κυνηγετικής δραστηριότητας και την ενίσχυση του ρόλου των κυ
νηγετικών οργανώσεων.

Κοινό ΑΕΑΤΤΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ και ΕΘΙΑΓΕ 

Επικίνδυνοι ψεκασμοί με τοξικά γεωργικά φάρμακα στο Βέρμιο

Πριν λίγες μέρες στη θέση “Κιοσελέρκα -  Σαβαρίκα” του Δημοτικού Δια
μερίσματος Πύργων του Δήμου Βερμίου του Ν. Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν 
επικίνδυνοι ψεκασμοί σε λιβαδικές εκτάσεις με το γεω ργικό φάρμακο 
GLYPHOSATE. Το συγκεκριμένο γεωργικό φάρμακο είναι τοξικό για τα 
είδη της άγριας πανίδας καθώς και για τα αγροτικά ζώα, αρκετά από τα
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οποία βρέθηκαν νεκρά στη γΰρω περιοχή.
Οι ψεκασμοί έγιναν από ιδιωτική εταιρεία, η οποία, με βάση σύμβαση που 

έχει συνάψει με τον Δήμο, ανέλαβε τη διαχείριση της περιοχής. Η επίσημη 
εξήγηση που έχει δοθεί είναι “ότι έγιναν επιλεκτικές ζιζανιοκτονίες για τη 
δημιουργία αντιπυρικής ζώνης”. Το αποτέλεσμα όμως ήταν ο θάνατος αρ
κετών αγροτικών ζώων που βόσκησαν στην περιοχή που ψεκάστηκε καθώς 
και ο θάνατος πολλών ειδών της άγριας πανίδας (π.χ. λαγοί). Επιπλέον, η 
μεγάλη ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης που προέκυψε από τα φυτά που νεκρώ
θηκαν αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο πυρκαγιάς. Έτσι, η ενέργεια κάθε άλλο 
παρά αντιπυρικό χαρακτήρα έχει.

Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ και το ΙΝ
ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για 
τα έργα ψεκασμού και με τον τρόπο που αυτά υλοποιήθηκαν.

Οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον πρέπει να γίνονται με 
μεγάλη προσοχή και απαιτείται επιστημονική στήριξη και διερεύνηση για την 
αποφυγή προβλημάτων όπως αυτών που προέκυψαν στην συγκεκριμένη περιο
χή. Κάθε ενέργεια χρήσης επικίνδυνων ουσιών είναι καταδικαστέες και δεν 
συνάδουν με καμιά απολύτως έννοια ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος, πόσο μάλιστα για τη “δημιουργία βιοτόπων” όπως η αρμόδια 
εταιρεία ισχυρίζεται.

Για τέτοιου είδους ενέργειες απαιτείται η έγκριση αλλά και επιστημονική 
διερεύνηση από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 13.9.2001

Παγκόσμιο Συνέδριο Θηραματοβιολογίας.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο

25th International Congress

of the International Union of Gamê logLst-tfjGB
Lemesos. Cyprus, September 3-7,2001
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τις 3 έως τις 7 
Σεπτεμβρίου 2001 το ανά διετία διοργανούμενο Παγκόσμιο Συνέδριο Θηρα- 
ματοβιολόγων. Ο εδραιωθείς θεσμός του συνεδρίου αυτού αποτελεί την κο
ρυφαία επιστημονική εκδήλωση στον κόσμο για την άγρια πανίδα και τελεί 
υπό την αιγίδα του International Union of Game Biologists (IUGB). To πρό
σφατο συνέδριο διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Ταμείου Θήρας της Κύ
πρου και με αυτό συμπληρώνει φέτος 52 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Σ ’ αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 350 ειδικοί επιστήμονες απ’ όλον 
τον κόσμο, παρουσιάζοντας τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα 
οικολογίας, προστασίας και διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας. Άξια 
ιδιαίτερης μνείας υπήρξε η συμμετοχή όλων των επιστημονικών στελεχών της 
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, που παρουσίασαν ειδικές 
ερευνητικές εργασίες καθώς και η παρουσία άλλων Κυνηγετικών Ομοσπον
διών (Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου) ενώ από την Ελλάδα 
συμμετείχαν επίσης Καθηγητές των αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αρ
νητική αίσθηση προκάλεσε η απουσία εκπροσώπων υπαλλήλων του Υπουρ
γείου Γεωργίας της ελληνικής Δασικής Υπηρεσίας και των ελληνικών περι
βαλλοντικών οργανώσεων. Αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα καθώς στο συνέ
δριο εκπροσωπούνταν οι αντίστοιχες υπηρεσίες πολλών άλλων χωρών της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι παγκοσμίου εμβέλειας περιβαλλοντικοί οργα
νισμοί IUCN (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης), FACE, Office 
National de la Chasse, Game Conservancy, οι οποίοι και προήδρευσαν σε πολ
λές από τις εργασίες του συνεδρίου.

Τα κύρια θέματα επιγραμματικά αφορούσαν: τις Παγκόσμιες τάσεις της 
θηραματοβιολογίας και της βιολογίας άγριας πανίδας, το παραδοσιακό κυ
νήγι, , Ζωοαρχαιολογία, αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου και ζώων, απώ
λεια Βιοποικιλότητας, νησιωτική βιογεωγραφική ποικιλότητα, ενδημισμός και 
προστασία νησιωτικών πληθυσμών, επιδράσεις της γεωργίας και της κτηνο
τροφίας στην άγρια πανίδα, Οικοπαθολογία, παρακολούθηση πληθυσμών ει
δών και οικοτόπων, Οικολογία τοπίου και διαχείριση άγριας πανίδας, προ
στασία και διαχείριση άγριας πανίδας, κλπ.

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν θα αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα στους 
επιστήμονες και τους φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση της Άγριας 
Πανίδας. Το επόμενο συνέδριο θα γίνει σε 2 χρόνια στην Πορτογαλία. Αξίζει 
επίσης να αναφερθεί ότι αποφασίσθηκε όπως η IUGB μετεξελιχθεί σε Πα
γκόσμιο Επιστημονικό Οργανισμό, κάτι που με χαρά έγινε αποδεκτό από τη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ή δη το καταστατικό του υπό ίδρυση οργανι
σμού είναι έτοιμο.
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ΑΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 22.10.2001 

Σύλληψη ομάδας Ιταλών που κυνηγούσαν παράνομα στο Νομό Κιλκίς

Ομάδα Ιταλών κυνηγούσε παράνομα στην περιοχή του Κιλκίς το Σαββα
τοκύριακο. Μετά από κοινή επιχείρηση συνελήψθησαν οι Ιταλοί κυνηγοί από 
τον θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων και τους 3 Ομο
σπονδιακούς θηροφύλακες του Ν. Κιλκίς. Οι συγκεκριμένοι κυνηγοί χρησιμο
ποιούσαν, παράνομα, συσκευές προσέλκυσης πουλιών (κράχτες, ηλεκτρικά 
μηχανάκια, κλπ) και ομοιώματα, με αποτέλεσμα σε λίγες ώρες να έχουν θη- 
ρεύσει εκατοντάδες πουλιά, κυρίως σιταρήθρες. Οι Ιταλοί λαθροθήρες συνε- 
λήφθησαν και κατασχέθηκαν τα όπλα τους, τα παράνομα μέσα θήρευσης και 
τα θηράματα, και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την απόδοση των προ- 
βλεπόμενων ποινών.

Κάθε χρόνο χιλιάδες Ιταλοί έρχονται για κυνήγι στη χώρα μας. Δημιουρ- 
γείται όμως πρόβλημα, καθώς αγνοούν την ελληνική νομοθεσία, που είναι η 
αυστηρότερη θηρευτική νομοθεσία στην Ευρώπη, ενώ χρησιμοποιούν υπερ
σύγχρονα μέσα, που δεν επιτρέπονται σύμφωνα με αντίστοιχη οδηγία της ΕΕ, 
που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας.

Το πρόσφατο περιστατικό επιβεβαιώνει την ανάγκη ώστε το ελληνικό 
Υπουργείο Γεωργίας να αναθεωρήσει τη σχετική του απόφαση που επιτρέπει 
στους αλλοδαπούς να κυνηγούν ελεύθερα στην Ελλάδα. Οι κυνηγετικές ορ
γανώσεις προτείνουν ώστε οι αλλοδαποί, στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνη
σης των πολιτών, να μπορούν να κυνηγούν στη χώρα μας, αλλά μετά από 
παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων που θα διοργανώνονται από τις Κυνηγε
τικές Οργανώσεις.

Η αποτελεσματική παρουσία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής στην ελ
ληνική ύπαιθρο επιβεβαιώνεται καθημερινά. Για την ενίσχυσή της η Κυνηγε
τική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ) προχώρησε στην πρό
σληψη άλλων 11 θηροφυλάκων (σύνολο 58) καθώς και στην απόκτηση 21 νέ
ων τετρακίνητων οχημάτων. Τονίζεται ότι στους πρώτους 9 μήνες του τρέχο
ντος έτους η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ πραγματοποίησε 
8.500 ελέγχους και προχώρησε στην υποβολή 211 μηνύσεων, που ακολουθούν 
πια τη δικαστική οδό. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία και εξοπλισμός της Θη
ροφυλακής γίνεται αποκλειστικά από τα χρήματα των Ελλήνων κυνηγών χω
ρίς ουδεμία επιχορήγηση από το Υπουργείο Γεωργίας, την ΕΕ ή άλλους φο
ρείς. Ο κυνηγός του σήμερα πρέπει να διατηρεί με αίσθημα ευθύνης και πνεύ
μα διαχείρισης την μακρόχρονη σχέση του με τη φύση. Η σύσταση αυτοχρη- 
ματοδοτούμενου Σώματος Θηροφυλακής αποτελεί άλλη μια έμπρακτη από
δειξη για αυτό.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 30/12/2001

Συνεργασία Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης 
και Διεθνούς Αμνηστίας

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, διευρύνοντας το κοινω
νικό της πρόσωπο, ήταν ο αποκλειστικός χορηγός της Διεθνούς Αμνηστίας 
στη γιορτή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η φετινή γιορτή πραγματοποιήθηκε στον Μύλο της Θεσσαλονίκης παρου
σία περισσότερων από 400 ατόμων και με τη συμμετοχή 4 νεανικών μουσικών 
συγκροτημάτων. Η εκδήλωση προβλήθηκε από πολλά ΜΜΕ καθώς και από 
νεανικά περιοδικά και από το διαδίκτυο. Παράλληλα οι χιλιάδες αφίσες σε 
όλη τη Θεσσαλονίκη, με την αναγραφή της επωνυμίας μιας κυνηγετικής ορ
γάνωσης, αποτέλεσε άλλη μια ευχάριστη έκπληξη για το ρόλο των κυνηγετι
κών οργανώσεων στην ελληνική κοινωνία.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης με τους 61 Κυνηγετικούς 
Συλλόγους αρμοδιότητας της και τα 60.000 μέλη θεωρεί απαραίτητο να συμ- 
βάλει στην προάσπιση και ενίσχυση κοινωνικών ζητημάτων, πέρα από τους 
πρωταρχικούς της στόχους τής προστασίας της άγριας πανίδας και του φυσι
κού περιβάλλοντος, που και αυτοί αναμφίβολα δεν στερούνται κοινωνικής 
διάστασης.

Για το λόγο αυτό αποτελεί ι
διαίτερη τιμή που φέτος ήταν ο 
αποκλειστικός οικονομικός υπο- 
στηρικτής της γιορτής για  τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Παρό
μοιες πρωτοβουλίες έχει κάνει 
και παλαιότερα (αποστολή αν
θρωπιστικής βοήθειας, χρημα
τοδότηση φιλοζωικών σωματεί
ων, ενίσχυση των κατοίκων της 
υπαίθρου σε υλικοτεχνική υπο
δομή για θέματα υγείας, κλπ) 
και θα συνεχίζει να υποστηρί
ζει παρόμοιες δράσεις και στο 
μέλλον. m m φ Κ 3 η Ω 
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C 7 ί μας έδωσε όχι μόνο θηράματα αλλά 
αναμνήσεις και εμπειρίες. Δυστυχώς 

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ  gigi; όμως αυτή η κυνηγετική χρονιά ήταν ιδιαίτερα
σύντομη (περικοπή κυνηγετικής περιόδου ειδών 

<· '  κατά το Φεβρουάριο, απαγορεύσεις κυνηγίου
*,®***EE0©vl€I λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών -  δικαιολο-

&  Θ ρ ά κ η  ; γημένες ή αδικαιολόγητες, δυσμενείς συνθήκες 
που δεν επέτρεπαν εκ των πραγμάτων την άσκη
ση της Θήρας κάποιων ειδών κ.λπ.). Τώρα λοι
πόν είναι ώρα για απολογισμό, αναλύσεις και 

■ ^ V · · - ; ' κρι τ ι κή.
'•V·· Τα τελευταία χρόνια αποτελεί πάγια τακτική 

η λήψη αποφάσεων για τον τρόπο και το χρόνο 
άσκησης της Θήρας στη χώρα μας - από πολιτι
κούς - κάτω από την πίεση διαφόρων διάσημων 
και μη προσώπων, οικολογικών οργανώσεων, φο
ρέων κ.λπ. χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή ει
δικών επιστημόνων, ερευνητικών κέντρων και κυ
νηγετικών οργανώσεων. Στη Βρεττανία, τη Γαλ
λία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε άλλες 
χώρες οι επιστήμονες και οι κυνηγοί έχουν τον 
πρώτο λόγο στη λήψη αποφάσεων ενώ υπάρχουν 
κρατικοί οργανισμοί και ερευνητικά κέντρα που 
έχουν ως αποκλειστικό έργο την έρευνα και τα 
θέματα που αφορούν τη Θήρα. Ο δρόμος μακρύς 
λοιπόν για τη δημιουργία Οργανισμού Θήρας α
ντίστοιχου των Ευρωπαϊκών.

Ας αφήσουμε όμως τα πολιτικά και τα επι
στημονικά κι ας δούμε τι έγινε την προηγούμενη 
κυνηγετική χρονιά από άποψη θηραμάτων. Για 
μια ακόμα χρονιά η Μ ακεδονία και η Θράκη 
αναδείχθηκε σ’ έναν από τους καλύτερους κυ
νηγοτόπους της Ελλάδας για πληθώρα θηραμά
των. Από τον Ιούλιο φάνηκε ότι τα ντόπια ορτύ
κια θα ήταν άφθονα στα γνώριμα κυνηγοτόπια. 

' Δυστυχώς όμως για λόγους που δεν μπορούν να
προσδιοριστούν ακριβώς (πιθανόν παρατεταμέ- 
νη ξηρασία κ.λπ.) με το άνοιγμα του κυνηγίου 
είχαν “εξαφανιστεί” από τις περισσότερες πε
ριοχές της Δυτικής και της Ανατολικής Μακε
δονίας και Θράκης, ενώ κάποιοι πληθυσμοί ε
ντοπίστηκαν στην Κεντρική Μ ακεδονία, όπου 
ικανοποιητικοί αριθμοί πουλιών θηρεύτηκαν σε
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ποτιστικά χωράφια. Αργότερα βέβαια τα περάσματα ήταν τακτικά -  αν και 
όχι πολυάριθμα -  μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου!! Σε μάστιγα ωστόσο έχει 
εξελιχθεί η χρήση ηχομιμητικών συσκευών που αναγκάζει τα ορτύκια να “προ
σγειωθούν” στα πιο απίθανα μέρη καταργώντας παράλληλα παραδοσιακά 
κυνηγοτόπια. Ελπίδα μας οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλάκες που υπερέβαλλαν 
εαυτούς, εντόπισαν και κατάσχεσαν τέτοιες συσκευές, ενώ οδήγησαν στη δι
καιοσύνη δεκάδες λαθροθήρες.

Τα τρυγόνια ικανοποίησαν τους περισσότερους κυνηγούς που ενδεχομέ
νως να μην καρπώθηκαν αρκετά, λόγω μεγάλης συγκέντρωσης κυνηγών στα 
καρτέρια, αλλά τουλάχιστον είδαν αρκετά πουλιά. Για άλλη μια χρονιά φά
νηκε το αποτέλεσμα του έργου των Κυνηγετικών Συλλόγων που προέβησαν 
σε σπορές εγκαταλειμμένων ή νοικιασμένων χωραφιών με ηλιόσπορους. Εί
ναι ίσως το αποτελεσματικότερο μέτρο για τη διατήρηση και την αύξηση των 
πληθυσμών των τρυγονιών που διαβιούν σε μια περιοχή ενώ συγχρόνως απο
τελούν και σημεία που μπορεί κάποιος να κυνηγήσει αποτελεσματικά.

Οι ορεινές πέρδικες ήταν άφθονες στα βουνά της Μακεδονίας αλλά πολ
λοί λίγοι ήταν αυτοί που κατάφεραν σε μια έξοδο να φτάσουν το επιτρεπόμε
νο όριο. Η παρατεταμένη ξηρασία οδήγησε τα πουλιά σε απίθανα μέρη πού 
είτε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η προσέγγιση τους (απόκρημνες ρεματιές, πυκνά 
κ.λπ) είτε ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος ότι βρίσκονταν εκεί. Αντίθετα 
οι νησιώτικες πέρδικες στη Θράκη είναι δυσεύρετες χωρίς να μπορεί να προσ
διοριστεί η αιτία.

Από τις αρχές Οκτωβρίου άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες μπεκάτσες που 
δεν έμεναν στην ίδια περιοχή περισσότερο από 1 - 2  ημέρες λόγω έλλειψης 
υγρασίας. Κάπως καλύτερα εξελίχτηκαν τα περάσματα το Νοέμβριο, ενώ στη
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συνέχεια σι συναντήσεις ήταν μάλλον τυχαίες. Τα αναμενόμενα “επιστρό- 
ψια” μέχρι τέλος Φεβρουάριου δεν μας έκαναν τη χάρη.

Οι φάσες ήταν πιστές στο ραντεβού τους στις περιοχές που υπήρχε τροφή 
(κυρίως βελανίδια). Ιδιαίτερα σημαντικοί αριθμοί εμφανίστηκαν το Νοέμ
βριο στη Δυτική Μακεδονία και Θράκη που μετακινήθηκαν μετά την πλήρη 
χιονοκάλυψη. Η μεγάλη ευκαιρία για κάρπωση παρουσιάστηκε το πρώτο δε
καήμερο του Ιανουαρίου, ενώ είχαν λιώσει τα χιόνια, αλλά η απόφαση του 
αρμόδιου Υφυπουργού Γεωργίας μας τη στέρησε επειδή έτυχε να χιονίσει στην 
Αττική. Έ να  μέτρο που φάνηκε να αποδίδει καρπούς από τον πρώτο χρόνο 
της εφαρμογής του ήταν ο αποκλεισμός της κίνησης των οχημάτων σε περιο
χές που κουρνιάζουν τα πουλιά. Έ τσι ο κυνηγός ήταν αναγκασμένος να περ
πατήσει μερικές εκατοντάδες μέτρα για να βρεθεί στα παραδοσιακά καρτέ
ρια με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθεί η ενόχληση και να μένουν περισσότε
ρο οι φάσες σε μια περιοχή.

Πολλά χρόνια οι παπιοκυνηγοί είχαν να δουν τόσα υδρόβια όσα φέτος. Οι 
αριθμοί των παπιών κάτι παραπάνω από ικανοποιητικοί αλλά οι περιοχές 
που επιτρέπεται το κυνήγι τους περιορισμένες. Έ τσι το κυνήγι των υδροβίων 
περιορίστηκε στα ποτάμια και σε βάλτους, ρυζοκαλλιέργειες και χωράφια 
πλησίον των υγροτόπων που δεν πάγωσαν. Βέβαια η απαγόρευση χρήσης ο
μοιωμάτων αναγκάζει τους κυνηγούς να πυροβολούν τα πουλιά σε μεγάλες 
αποστάσεις με αποτέλεσμα να καρπώνονται δύο τρία παπιά κυνηγώντας όλη 
τη μέρα αυξάνοντας συγχρόνως την όχληση που μπορεί να αποτραπεί αν 
συμπληρωνόταν ο επιτρεπόμενος αριθμός σε μικρό χρονικό διάστημα. Έ τσι 
και τα πουλιά θα είναι πιο ήρεμα και οι κυνηγοί ικανοποιημένοι.
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Οι τσίχλες (μικρές και μεγάλες) ήταν άφθονες κατά τόπους και αποτέλε- 
σαν λύση ανάγκης για κάποιους που δεν μπορούσαν για διάφορους λόγους ν’ 
ασχοληθούν με άλλα κυνήγια. Ιδιαίτερα στη Μακεδονία και Θράκη λίγοι 
είναι αυτοί που ασχολούνται αποκλειστικά με το κυνήγι τους.

Ό πως τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος αφθονούσαν στη Μακεδονία & 
Θράκη οι λαγοί και οι αγριόχοιροι. Όμως δυστυχώς ο καιρός “επέτρεψε” το 
κυνήγι τους μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη. Έπειτα οι ξεροπαγωνιές δεν επέτρε
ψαν στα σκυλιά να “δουλέψουν”, ενώ τα χιόνια και οι τοπικές και γενικές 
απαγορεύσεις ουσιαστικά “έκλεισαν” το κυνήγι των τριχωτών από τα μέσα 
Δεκεμβρίου. Στις παρατηρούμενες αυξητικές τάσεις των πληθυσμών των ει
δών αυτών, σημαντικό μερίδιο διεκδικούν το Σώμα της Ομοσπονδιακής Θη- 
ροφυλακής και οι εποχιακοί θηροφύλακες των Συλλόγων καθώς και οι Κυνη
γετικοί Σύλλογοι που εφάρμοσαν προγράμματα βελτίωσης βιοτόπων. Επίσης 
αποτελεσματικό μέτρο που φαίνεται να περιορίζει σημαντικά τη λαθροθήρα 
είναι και ο αποκλεισμός μικρών αλλά ζωτικής σημασίας περιοχών από τη 
διέλευση αυτοκινήτων. Αν αποτραπεί η θανάτωση μιας θηλυκής λαγίνας από 
λαθροθήρα, τη νύχτα, το κέρδος θα είναι πέντε τουλάχιστον λαγοί την επό
μενη χρονιά.

Είναι κοινός τόπος ότι μέσα από την εξέλιξη των πληθυσμών των θηραμα- 
τικών ειδών που προκύπτει από την εμπειρία των κυνηγών και τις έρευνες των 
επιστημόνων πρέπει να βγαίνουν τα συμπεράσματα για την επιλογή και ε
φαρμογή των αναγκαίων διαχειριστικών μέτρων ώστε να υπάρχει στο διηνε
κές θηραματικό κεφάλαιο.
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ΜΛ ίναι ευρύτερα γνωστό ότι οι Κυνηγετικοί 
^  Σύλλογοι ρίχνουν ποσότητες τροφής για 
ν ( τους πληθυσμούς της άγριας ζωής σε πε
ριόδους δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σκοπός 
αυτών των ενεργειών είναι να μπορέσουν τα ά
γρια πουλιά και ζώα να αντεπεξέλθουν στις α
ντίξοες για αυτά καταστάσεις και να διατηρη
θούν στη ζωή.

Ο τελευταίος χειμώνας ήταν όντως από τους 
δριμύτερους της τελευταίας δεκαετίας και τα φαι
νόμενα είχαν μεγάλη ένταση και διάρκεια, με 
αποτέλεσμα να εξασθενίσουν αρκετά τα διάφο
ρα είδη της πανίδας και κυρίως τα υδρόβια και 
παρυδάτια.

Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι αντέδρασαν άμεσα 
και προέβησαν σε ρίψεις τροφών ανά τακτά χρο
νικά διαστήματα σε διάφορους βιότοπους και πε
ριοχές όπου οι πληθυσμοί πολλών ειδών ήταν σε 
μεγάλους αριθμούς.

Οι ποσότητες των τροφών που σκορπίστηκαν 
ξεπερνούσαν κάθε άλλο προηγούμενο, τα είδη 
δε των τροφών ποίκιλαν ώστε να καλύπτουν όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των διαφόρων 
τροφικών προτιμήσεων της άγριας ζωής.

Στις υγροτοπικές εκτάσεις της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, που συγκαταλέγονται 
στους σημαντικότερους βιότοπους της χώρας μας 
και φιλοξενούν πλήθος υδρόβιων πτηνών, η ρί
ψη τροφών από τους τοπικούς συλλόγους ξεπέ- 
ρασε τους ενενήντα τόνους (90) και στο μεγαλύ
τερο μέρος της αποτελούνταν από σπόρους κα
λαμποκιού και σιταριού.

Αξιοσημείωτη, είναι η κίνηση του Κυνηγετι
κού Συλλόγου Φερών, που προέβηκε στη ρίψη 
ενός τόνου ψαριών στην περιοχή του υγροτόπου 
του δέλτα Έβρου για να τραφούν οι πελεκάνοι 
και οι ερωδιοί που λόγω του ολικού παγετού δεν 
μπορούσαν να βρουν τροφή.

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι οι ρίψεις τροφών 
τις περισσότερες φορές γίνονται για είδη που δεν 
είναι θηρεύσιμα και κυρίως για αυτά που έχουν 
μεγάλο μέγεθος και συνάμα μεγάλες ενεργεια
κές απαιτήσεις, π.χ πελεκάνοι, κύκνοι, ερωδιοί 
κ.α, τα οποία αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτε-

Τα πάντα περί Θήρας
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ρα προβλήματα εύρεσης τροφής σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Οι περισσότερες ρίψεις τροφής έγιναν μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής 

και σε τέτοιες θέσεις ώστε να μπορούν εύκολα να προσλαμβάνουν την τροφή 
τα πτηνά και να αποφεύγεται συγχρόνως ο κίνδυνος σύλληψής τους από τους 
φυσικούς εχθρούς τους.

Οι παραπάνω ενέργειες των Κυνηγετικών Συλλόγων τιμούν ιδιαίτερα τον 
Έλληνα Κυνηγό που αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον του για την προ
στασία της άγριας ζωής και τον αναδεικνύει, όπως άλλωστε δικαιούται, ως 
“Προστάτη της Φύσης”.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
r  \  Ε ΙΡ Γ Α

1

ΤίΙΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 
ΚΑΠ 1 

ΣΥΛΛΟΓΗΝ 
ΤΟΥΣ

Περικλής
1,1 ■ . - 

Δρ, Δασολόγος 
θηραματυλάγΌς

εν είναι λίγες οι φορές που διαβάζο- 
(  Μ Λ  ντας έντυπα με περιεχόμενο σχετικό 

^  με το κυνήγι διαπιστώνουμε το πάθος 
των Διοικητικών Συμβουλίων και των κυνηγών -  
μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων για τον σχε
δίασμά και την υλοποίηση φιλλοπεριβαλλοντικών 
και φιλοθηραματικών έργων. Παρατηρήσαμε ό
μως ότι μετά από εγκύκλιο της αρμόδιας διεύ
θυνσης του Υπουργείου Γεωργίας που ρυθμίζει τις 
απελευθεροκτεις θηραματικών ειδών κάποιοι πι
στεύουν ότι δεν υπάρχουν άλλα φιλοθηραματικά 
έργα για να αναλοοσουν την ενεργητιπότητά τους 
και να δαπανήσουν τα χρήματά τους.

Το φιλοθηραματικό έργο των Κυνηγετικών 
Συλλόγων στην Ελλάδα και των κυνηγετικών ορ
γανώσεων σε χώρες του εξωτερικού βοηθά να α
ντληθούν κάποιες ιδέες που αν εφαρμοστούν προ
σεκτικά θα συντελέσουν στην αναβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πληθυ
σμών των θηραματικών ειδών. Το κόστος υλοποί
ησης των παρακάτω έργων εντάσσεται στις φιλο- 
θηραματικές δαπάνες κάθε συλλόγου και δεν εί
ναι απαγορευτικό για ένα μέσο Σύλλογο ή για
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μια ομάδα καλοπροαίρετων κυνηγών μελών του. Μερικά από τα έργα που 
μπορούν να υλοποιηθούν και κάποιες δράσεις αναφέρονται πιο κάτω:

1. Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες. Η επιλογή κατάλληλων συνεργα
τών μεταξύ ειδικευμένων επιστημόνων (Δασολόγων, Βιολόγων, Θηραματο- 
λόγων, Δασοπόνων κ.λπ.) θα βοηθήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Κυνηγετικού Συλλόγου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις. Η 
δαπάνη μισθοδοσίας τους εντάσσεται στα φιλοθηραματικά έργα του Συλλό
γου, ενώ μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ως ειδικοί γραμμα
τείς ή υπεύθυνοι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κυνηγών και κοινής γνώ- 
μης.

2. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρα Περιβάλλοντος ή Δασοπονίας ή Νερού ή Περιβάλλοντος ή Υγροτό- 
πων ή Πουλιών κ.λπ. ο Κυνηγετικός Σύλλογος μπορεί να οργανώσει ημερίδες 
με ομιλητές πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων, υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοί
κησης κ.λπ. με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση των μελών του 
αλλά και την σύσφιξη των σχέσεων κυνηγών και εκπροσώπων φορέων, οργα
νώσεων, υπηρεσιών, αρχών, μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.

3. Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων. Στο χώρο υπάρχουν ειδικοί επι
στήμονες οι οποίοι μπορούν να ενημερώσουν τους κυνηγούς για θέματα που 
σχετίζονται με τη βιολογία και διαχείριση θηραματικών ειδών, τη διαχείριση 
και προστασία βιοτόπων, την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών κυνηγετικών 
σκύλων, την κυνηγετική και σκοπευτική αγωγή, τη λειτουργία και εξέλιξη των 
κυνηγετικών όπλων, την ασφάλεια, την παροχή πρώτων βοηθειών σε περί
πτωση ατυχημάτων, την κυνολογία, την ισχύουσα Κοινοτική και Ελληνική 
νομοθεσία κ.λπ.

4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης ενδιαιτημάτων (βιο
τόπων). Έ να από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης είναι η βελτίωση

39



Π Α Ν - Θ Η Ρ Α Σ  Τα πάντα περί Θήρας

βιοτόπων για τα θηραματικά είδη. Ο σωστός σχεδιασμός τέτοιων έργων προ
ϋποθέτει προσεκτική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και διάγνωση 
του προβλήματος (συρρίκνωση του πληθυσμού της ορεινής πέρδικας σε μια 
περιοχή), σαφή προσδιορισμό του στόχου (αύξηση του πληθυσμών της ορει
νής πέρδικας), προσδιορισμό των αιτίων που οδήγησαν σ’ αυτή την κατάστα
ση (έλλειψη τροφής, αύξηση αριθμού αρπάγων), επιλογή των μέτρων που θα 
εφαρμοστούν (σπορές με κατάλληλα μίγματα σπόρων, έλεγχος πληθυσμού 
αρπάγων), ανάθεση έργου σε κυνηγούς ή αγρότες και τέλος εκτίμηση της 
επιτυχίας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή ενός ολοκληρω
μένου σχεδίου βελτίωσης ενδιαιτημάτων χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες 
τεχνικές μπορεί να ενταχθεί στην γενικότερη αγροπεριβαλλοντική πολιτική 
του Υπουργείου Γεωργίας.

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση επαναεισαγωγής ειδών. Λόγω πολλών παρα
γόντων κάποια είδη θηραματοπανίδας εξαφανίστηκαν από κάποιες περιο
χές, ενώ σε άλλες συρρικνώθηκε ο πληθυσμός τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
αφού προσδιοριστεί το είδος που αντιμετωπίζει προβλήματα πρέπει να προσ
διοριστούν οι περιοριστικοί παράγοντες και να γίνει προσπάθεια να αρθούν. 
Μόνο αν γίνει αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που 
είναι: α) ο σχεδιασμός της μεθόδου επαναεισαγωγής όποιου είδους επιλεγεί, 
β) η επιλογή του πληθυσμού από τον οποίο θα προέλθουν τα άτομα που θα 
εισαχθούν στην περιοχή γ) η προετοιμασία του ενδιαιτήματος (βιοτόπου), και 
δ) η εφαρμογή μέτρων υποστήριξης μετά την απελευθέρωση.

6. Κατασκευή και λειτουργία μικρών μονάδων εκτροφής με σκοπό την ε- 
παναεισαγωγή ειδών. Έ χε ι αποδειχθεί εμπειρικά ότι η ανεξέλεγκτη και μη
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επιστημονική εκτροφή, προσαρμογή και απελευθέρωση ειδών της άγριας πα
νίδας έχει πενιχρά αν όχι καταστροφικά αποτελέσματα. Έ χε ι επίσης απο- 
δειχθεί ότι μικρές μονάδες εκτροφής που χρησιμοποιούν μεθόδους παραγω
γής μικρού αριθμού πτηνών (χωρίς χρήση εκκολαπτικών μηχανών) δίνουν εύ
ρωστα πτηνά ικανά να χρησιμοποιηθούν σε προσπάθειες επαναεισαγωγής.

Επιπρόσθετα μέτρα που μπορούν να επιλεγούν είναι τα εξής:
1. Πρόσληψη εποχιακών θηροφυλάκων έως ότου καλυφθούν οι ανάγκες 

από το Σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής
2. Αγορά τετρακίνητων οχημάτων με σκοπό την κίνηση των θηροφυλάκων
3. Αγορά χώρου με σκοπό τη στέγαση των γραφείων ή τη δημιουργία μου

σείου φυσικής ιστορίας ή κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης
4. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων σε συνεργασία με ειδικούς επιστή

μονες
5. Δημιουργία τηλεοπτικών σποτ με φιλοπεριβαλλοντικό περιεχόμενο
6. Χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών με συγκεκριμένο στόχο
7. Εφαρμογή των προτεινόμενων από τις μελέτες διαχειριστικών μέτρων
8. Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένες τις ευαισθησίες και τη διά

θεση για παραγωγή φιλοπεριβαλλοντικού έργου προτρέπουμε κάθε ευαισθητο
ποιημένο κυνηγό να πλαισιώσει τις προσπάθειες των Διοικητικών Συμβουλίων.
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ΕΘ ΕΛΟ ΝΤΙΣΜ Ο Σ
ΚΑΙ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ
Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕ ΙΣ

Ο

Κυριάκος Ε. Σκορδάς,
' ■ 11 1 

Π ίριβαλλονΐσλόγος

εθελοντισμός αποτελεί εξαίρετη μορφή 
κοινωνικής δράσης για την εξυπηρέτη
ση ανοότερων σκοπών, είτε για την ενί

σχυση κοινωνικών ομάδων είτε για την υλοποίη
ση συγκεκριμένων δράσεων. Ειδοποιός διαφορά 
από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική δράση είναι 
το γεγονός ότι ο εθελοντής ενεργεί με βάση την 
ανιδιοτέλεια. Δεν προσδοκά οφέλη, ούτε οικο
νομικά ούτε άλλα. Επίσης εξυπακούεται ότι για 
την εθελοντική του δράση δεν πληρώνεται, δεν 
αποζημιώνεται, δεν διαφημίζεται, δεν επιδοτεί
ται. Η “αμοιβή” του είναι απλά η εσωτερική πλή
ρωση .

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θρά
κης, με τους 61 Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμο
διότητας της και τα 60.000 μέλη εργάζεται προς 
την κατεύθυνση ανάπτυξης του εθελοντισμού στη 
χώρα μας. Αυτό άλλωστε ομόφωνα αποφάσισε 
και η τελευταία Γενική Συνέλευση. Η ιστορική 
αυτή απόφαση έγινε το 2001, το οποίο ήταν και 
Διεθνές Έτος Εθελοντισμού, δείχνοντας έμπρα
κτα την πίστη της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ στις αρχές του 
εθελοντισμού.

Στο πνεύμα αυτό πολλοί Κυνηγετικοί Σύλλο
γοι ίδρυσαν ομάδες εθελοντών, τις οποίες απαρ
τίζουν τόσο μέλη τους κυνηγοί όσο και άλλοι πο
λίτες. Οι εθελοντικές αυτές ομάδες εργάζονται 
για θέματα δασοπροστασίας, αναδάσωσης, δα
σοπυρόσβεσης, προστασίας άγριας πανίδας και 
των βιοτόπων. Παράλληλα διαθέτουν χρήματα 
για την εκτέλεση έργων, χρηματοδοτούν άλλους 
φορείς και ενισχύουν ανάλογες πρωτοβουλίες.

Επιβεβαίωση αυτών αποτελεί η ένταξη των 
Κυνηγετικών Συλλόγο>ν στο σχεδιασμό των δρά
σεων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών και 
άλλων βαθμών Αυτοδιοίκησης, αλλά και οι σχέ
σεις εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομηθεί μέσα 
από την μακροχρόνια συνεργασία.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θρά
κης, ως δευτεροβάθμιο όργανο 60.000 πολιτών, 
καλεί, πέρα από τα μέλη της κυνηγούς και άλ-
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λους πολίτες για να ενισχύσουν τις ομάδες εθελοντών που έχουν ιδρυθεί στους 
τοπικούς Συλλόγους. Αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο η κατανομή των Κυνη
γετικών Συλλόγων σε όλη την επικράτεια, ακόμη και σε απομακρυσμένες γε
ωγραφικά περιοχές.

Νομοί όπου δεν έχουν κάποια οργάνωση, ενταγμένη στο πρόγραμμα πολιτι
κής προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Κιλκίς
2. Φλώρινας
3. Θεσπρωτίας
4. Άρτας
5. Ευρυτανίας
6. Φωκίδας
7. Βοιωτίας
8. Πειραιά
9. Αργολίδος
10. Ρεθύμνου
11. Κυκλάδων
12. Χίου

Σημείωση: σύμφωνα με τα έγγραφα της ΚΟΜΑΘ, για τον νομό Φλώρινας ο 
Κ.Σ. Φλώρινας υπέβαλλε αίτημα για ένταξη, αλλά δεν έλαβε θετική απάντη
ση.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Οι οργανώσεις οι οποίες θα επιλεγούν για να ενταχθούν στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Π. 
θα έχουν τις εξής παροχές :

1. Με την εγγραφή τους στο Μητρώο οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσο
νται σε έναν συνολικό σχεδίασμά, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει σε ένα μεγά
λο βαθμό την υλοποίηση των σκοπών τους

2. Κάλυψη των αναγκών σε είδος που χρειάζονται για τις δράσεις που γίνο
νται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

3. Συνχρηματοδότηση επιμέρους συνεργασιών που αφορούν τις καταστροφές 
στους τομείς της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δημιουργήθηκε 
προσχέδιο νόμου για ίδρυση Εθνικού Κέντρου Εθελοντισμού, ως Ν.Π.Ι.Δ. Η
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φιλοσοφία του προσχεδίου είναι η ενίσχυση των εθελοντών, αλλά όχι στον 
βαθμό μιας συνεργασίας ανταλλαγμάτων (π.χ. προσλήψεις στο δημόσιο, κλπ). 
πηγή ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ -  3/3/2002

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
2. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑ
4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΩΝ (Ε.Σ.Ε.ΠΑ.)
5. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΔΗΣ=
14. ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
15. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - ΑΘΗΝΑ
16. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
17. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΕΔ.ΟΜ.Α.Κ
18. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,Σ
19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΡΤ. - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ)
20. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΠΑΡΑΡΤ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
21. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.Σ.ΠΑΤΡΑ, ΠΑΡΑΡΤ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,ΜΟΙΡΩΝ,,ΧΑΝΙΩΝ, ΙΕΡΆΠΕΤΡΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΡΟΔΟΥ, ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, 
ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΑΙΓΙΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ
23. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
26. Ε.ΔΑ.Σ.Α. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
27. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ
28. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
29. ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30. ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
31. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
32. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
33. ΑΘΔΗΤ.ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤ.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒ.,ΕΡΕΥΝΑΣ,ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤ
34. ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ-ΔΕΧΑΙΟΥ.ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΔΑΣ. ΠΥΡΚ.) ΟΜΑΔΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
35. ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
36. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.ΔΑΣ.
37. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΟΛ ΥΓΕΙΑΣ
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

38. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
39. ΕΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
40. ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
41. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΜΑΛΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
42. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
43. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
44. ΔΕΠΑΛ (ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
45. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
46. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΥΛΑΡΟΥ
47. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
48. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
49. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
50. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
51. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
52. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
53. ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
54. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ “η Άρτεμις”
55. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΦΑΣΙΑΝΟΣ
56. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
57. ΙΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
58. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΥ
59. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
60. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
61. ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
62. ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
63. ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
64. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕΡ.Α.Κ.Η
65. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
66. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
67. ΕΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
69. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
70. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
71. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
72. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
73. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ”
74. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ
75. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
76. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΠΟΥΜΑ ΕΛΛΑΣ
77. ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
78. ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
79. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓ, ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
80. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
81. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
82. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
83. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΠΙΕΡΙΑ)
84. ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
85. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ

(Πηγή: Ιστοσελίδα Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
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Π Α Ν - Θ Η Ρ Α Σ  Τα πάντα περί Θήρας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α Κ Υ Ν Η ΓΕΤΙΚ Ο Ι Σ Υ Λ Λ Ο ΓΟ Ι Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Α ΙΤΗ ΣΗ Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η

Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

3 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

4 ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΧΙ

5 ΑΞΙΟΥΠΟΔΗΣ

6 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΝΑΙ Ό Χ Ι

7 ΑΡΙΔΑΙΑ

8 ΑΡΝΑΙΑ

9 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ

10 ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

11 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

12 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

13 ΓΡΕΒΕΝΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

14 ΔΕΣΚΑΤΗ ΟΧΙ

15 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΝΑΙ ΟΧΙ

16 ΔΟΞΑΤΟ ΟΧΙ

17 ΔΡΑΜΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

18 ΕΔΕΣΣΑ ΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΙ

19 ΕΛΕΥ ΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

20 ΕΠΑΝΟΜΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

21 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

22 ΘΑΣΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ

23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24 ΚΑΒΑΛΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

25 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

26 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

27 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΧΙ

28 ΚΙΛΚΙΣ
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Ε θ ε λ ο ν τ ιςμ ο ς

ΚΟΖΑΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΟΧΙ

ΚΑΤΩ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΟΧΙ

ΝΑΟΥΣΑΣ

Ν.ΖΙΧΝΗΣ

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΞΑΝΘΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ

Π ΟΛ ΥΚΑΣΤΡΟ Υ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΧΙ

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΟΧΙ

ΣΑΠΩΝ ΟΧΙ

ΣΕΡΒΙΩΝ ΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΣΤΛΗΡΟΚ ΑΣΤΡΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΣΟΧΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΦΕΡΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
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Π Α Ν - Θ Η Ρ Α Σ  Τα πάντα περ ί Θήρας

i l l

αειφορική διαχείριση των θηραμα- 
\  τικών πόρων μπορεί να ενισχυθεί μέ- 

Cr σα από τη συγκεκριμένη δράση διά
φορων κοινωνικών ομάδων, και ειδικά από τις 
κυνηγετικές οργανώσεις. Η Ατζέντα 21 αποτε
λεί ένα αξιόλογο πλαίσιο για την ανάληψη α
νάλογων δράσεων.

Η Ατζέντα 21 είναι ένα μη δεσμευτικό διε
θνές πρόγραμμα αρχών, που δημιουργήθηκε το 
1992 στο Ρίο της Βραζιλίας, κατά το Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Πε
ριβάλλον και την Ανάπτυξη (UN Conference on 
Environment and Development). Αποτελείται 
από 40 κεφάλαια, που επιμερίζονται σε 4 κυ
ρίες ενότητες, αλληλοκαλυπτόμενες εν μέρει, 
σχετικά με την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυ
ξης:

-κοινωνικοί και οικονομικοί τομείς 
-περιβαλλοντικοί τομείς 
-ενίσχυση του ρόλου των κύριων ομάδων 
-πόροι και μέσα επίτευξης

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 
260 Κυνηγετικές Οργανώσεις με περίπου 260.000 
μέλη. Έ χουν τριτοβάθμια δομή και διακρίνο- 
νται σε:

-πρωτοβάθμια όργανα (250 τοπικοί Κυνηγε
τικοί Σύλλογοι)

-δευτεροβάθμια όργανα (7 Κυνηγετικές Ο
μοσπονδίες)

-τριτοβάθμια (Κυνηγετική Συνομοσπονδία 
Ελλάδος)

Αυτή η διαβάθμιση είναι μοναδική σε σχέση 
με οποιαδήποτε άλλη ομάδα χρηστών των φυ
σικών πόρων (γεωργοί, ψαράδες, υλοτόμοι, του
ρισμός, κλπ). Εκτός από την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των μελών τους οι κυνηγετικές οργα
νώσεις αναλαμβάνουν μια σειρά πρωτοβουλιών 
και ενεργειών για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, κύρια για τη διαφύλαξη των ει
δών της άγριας πανίδας και των βιοτόπων τους.

Εξετάζοντας τα κεφάλαια της “Ατζέντα 21”
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Ατζέντα 21

διαπιστώνεται ότι υπάρχει ισχυρή σχέση ανάμεσα στους σκοπούς αυτών και 
στις δραστηριότητες των κυνηγετικών οργανώσεων. Ακόμη και αν αυτό συμ
βαίνει χωρίς επίσημο ή θεσμοθετημένο τρόπο, είναι ένα άριστο παράδειγμα 
όπου η ενεργός εμπλοκή των ομάδων χρηστών (όπως είναι οι κυνηγοί) μπορεί 
να διευκολύνει την επίτευξη των σκοπών της “Ατζέντα 21”. Τα αποτελέσματα 
αυτών των δραστηριοτήτων κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά.

Συνοπτικά δίνονται οι κυρίες δραστηριότητες των Κυνηγετικών Οργανοί
σε ων:

- Δημιουργία και Λειτουργία αυτοχρηματοδοτούμενου Σώματος Ομοσπον
διακής Θηροφυλακής

- Εφαρμογή έργων βελτίωσης βιοτόπων
- Τεχνικές διαχείρισης θηραματικών πληθυσμών
- Απευλευθερώσεις θηραμάτων
- Εκτροφή θηραματικών ειδών
- Παρατήρηση θηραματικών πληθυσμών
- Καταμετρήσεις ειδών άγριας πανίδας
- Προστασία δασών (πυρασφάλεια, αναδασώσεις, κλπ)
- Συνεργασία με φορείς Αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κυνηγών
- Πληροφόρηση της κοινής γνώμης για τη σημασία της βιοποικιλότητας
- Εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
- Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης
- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια
- Οικονομική ενίσχυση φιλοζωϊκών και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων
- Δημιουργία θέσεων εργασίας σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος
- Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων
- Ανθρωπιστική βοήθεια σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και μειονότητες
- Ενίσχυση του εθελοντισμού
- Ανάληψη κοινωνικής δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Αξίζει να τονιστεί ότι όλα αυτά τα επιτελούν οι κυνηγετικές οργανώσεις 
χωρίς ουδεμία απολύτως οικονομική ενίσχυση από άλλους φορείς, παρά μόνο 
από τις εισφορές των Ελλήνων κυνηγών.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση για την δραστηριοποίηση των κυνηγετικών 
οργανώσεων θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη για μια ολοκληρωμένη διαχείριση 
της άγριας πανίδας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ευρεία συνεργα
σία ανάμεσα στις κυνηγετικές οργανώσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους φο
ρείς αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ινστιτούτα και σχετικές 
ομάδες χρηστών των φυσικών πόρων.

Οι κυνηγετικές οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα, τη στελέχωση και τα 
μέσα, για να αναλάβουν πρωτοβουλίες για ολοκληρωμένες δράσεις. Αυτές οι 
πρωτοβουλίες πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν από τα συναρμό- 
δια Υπουργεία, αλλά και να εναρμονιστούν με τις επερχόμενες αναθεωρή
σεις της “Ατζέντα 21” στα προσεχή χρόνια.
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Η διαχείριση της υπαίθρου στο μέλλον εί
ναι επιλογή της κοινωνίας και θα κατευθύ
νει την αγροτική πολιτική. Η διατήρηση της 
Πεδινής Πέρδικας εξαρτάται από την αγρο
τική πολιτική.

Χρηστός Σώκος,
Δασόλόγος 

' θηραματολό) ·ος

Ανδρεας Μαμωλος,
Δ ρ. Οικολογίαα

εντατική γεωργία οδήγησε στην υ- 
\  περπαραγω γή γεω ργικώ ν προϊό- 

ντων προκαλώντας παράλληλα σο
βαρή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής του αν
θρώπου. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για να αντι
μετωπίσει το πρόβλημα αυτό εξέδωσε τον Κα
νονισμό 2078/92 για τα αγροπεριβαλλοντικά μέ
τρα. Οι σκοποί του Κανονισμού συνοψίζονται 
σε τρεις άξονες:

1) τη μείωση των προβλημάτων από την ε
ντατικοποίηση της γεωργίας

2) την προαγωγή ή τη διατήρηση των εκτα- 
τικών μορφών γεωργίας που έχουν μεγάλη πε
ριβαλλοντική αξία

3) την επίλυση ειδικών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Στα πλαίσια του 2078/92 αντιμετωπίζεται η 
μείωση της ποικιλότητας των ειδών της πτηνο
πανίδας. Έτσι, χρηματοδοτούνται προγράμμα
τα βελτίωσης των ενδιαιτημάτων για είδη πτη
νών όπως τον Αγριόγαλο (Otis tarda) και τον 
Σταχτογερανό (Grus grus) στην Ισπανία, τη Χα- 
μωτίδα (Otis tetrax) στη Γαλλία και την Ορτυ
κομάνα (Crex crex) στην Ιρλανδία. Επίσης, α- 
γροπεριβαλλοντικά μέτρα χρηματοδοτούνται 
και για ένα θηραματικό είδος την Πεδινή Πέρ
δικα (Perdix perdix).

Πεδινή Πέρδικα και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα
Το είδος πτηνού που γνώρισε τη μεγαλύτερη 

αριθμητική μείωση στην Ευρώπη είναι η Πεδι
νή Πέρδικα. Η απώλεια αυτή στον ανανεώσιμο 
φυσικό πόρο που αποτελούν οι πληθυσμοί της 
πέρδικας έχει υπολογιστεί από τον Potts (1997),
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ότι κοστίζει 50 εκατομμύρια λίρες (25 δισεκατομμύρια δρχ.) ετησίως στους 
Ευρωπαίους κυνηγούς σε προσπάθειες για τη διατήρηση της. Το πρόβλημα 
αυτό, προκάλεσε σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες το ενδιαφέρον των ερευνη
τών, ιδίως του Βρετανικού Οργανισμού Διατήρησης του Θηράματος (Game 
Conservancy). Σήμερα, η Πεδινή Πέρδικα αποτελεί το είδος για το οποίο έ
χουν πραγματοποιηθεί οι περισσότερες έρευνες για τις επιπτώσεις της γεωρ
γίας στην πτηνοπανίδα. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των γεωργικών πρα
κτικών στην πέρδικα οδήγησε στη λήψη μέτρων με σκοπό τη διατήρηση του 
είδους αλλά και του εισοδήματος των γεωργών.

Έ νας από τους τρόπους αποζημίωσης των γεωργών στη Βρετανία, αποτέ- 
λεσε ο Κανονισμός 2078/92. Σε πρόσφατη έκθεση του Βρετανικού υπουργείου 
αξιολογείται το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε για την επίδραση αγρο- 
περιβαλλοντικών μέτρων ειδικά για την Πεδινή Πέρδικα την περίοδο 1998 -  
2000. Η έκθεση αναφέρει ότι η βελτίωση του ενδιαιτήματος της πέρδικας πραγ
ματοποιείται με:

1) τη διαχείριση των καλλιεργειών ώστε να προσελκύουν μεγάλους πλη
θυσμούς εντόμων

2) την δημιουργία κατάλληλων θέσεων φωλεοποίησης.

Στην έκθεση περιγράφονται μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν τα ενδιαι
τήματα της πέρδικας, όπως: αγρανάπαυση, περιορισμός της χρήσης φυτοφαρ
μάκων στα περιθώρια των αγρών, επισπορά, λωρίδες με πολυετή αγρωστώ
δη, φυτοφράκτες κλπ.
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Η Πεδινή Πέρδικα και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα στην Ελλάδα

Το 19° αιώνα η Πεδινή Πέρδικα εξαπλωνόταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
εκτός της Πελοποννήσου. Από την δεκαετία του ’50 και μετά ο πληθυσμός της 
άρχισε να μειώνεται με υψηλούς ρυθμούς. Σήμερα, η πέρδικα έχει περιορι
στεί στη Μακεδονία και τη Θράκη σε περιοχές όπου η γεωργία δεν είναι 
εντατική. Παράλληλα, η Θήρα του είδους απαγορεύτηκε πριν μια 20ετία χω
ρίς να καταγραφεί κάποια ανάκαμψη στους πληθυσμούς.

Η ανάγκη λήψης μέτρων για την βελτίωση των ενδιαιτημάτων (βιοτόπων) 
της Πεδινής Πέρδικας είναι εμφανής. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη 
ξεκινήσει δράσεις η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας -  Θράκης και οι 
Κυνηγετικοί Σύλλογοι αρμοδιότητάς της, κυρίως με ειδικές σπορές και τη δια
τήρηση αθέριστων λωρίδων στα σιτηρά.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, δεν 
έχει ληφθεί κάποια μέριμνα για το είδος στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας όμως 
υπόψη ότι η Πεδινή Πέρδικα:

- βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο στην τροφική πυραμίδα, οπότε μέτρα για 
την προστασία της πρόκειται να συντελέσουν στη διατήρηση άλλων πτηνών 
και θηλαστικών, της χλωρίδας και της εντομοπανίδας

- αποτελεί σημαντικό θηραματικό είδος
- ανήκει στην κατηγορία των “τρωτών” του Κόκκινου Βιβλίου.
Κρίνεται σκόπιμη, η αξιοποίηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων με:
α) την καταγραφή των περιοχών που διαβιεί η πέρδικα ως υψηλού οικολο

γικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα έχουν προτεραιότητα για την εφαρμογή 
των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και β) τον κατάλληλο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στις περιοχές που διαβιεί η πέρ
δικα, λαμβάνοντας υπόψη την οικολογία του είδους.
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Η εφαρμογή του 2078/92

Από το 1995 στα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. σχεδιάστηκαν και εφαρμό
στηκαν μέτρα και πολιτικές στα πλαίσια του Κανονισμού. Τα μέτρα αυτά 
προσαρμόστηκαν στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες και περι
βαλλοντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, στη Βρετανία όπου η κοινή γνώμη 
ενδιαφέρεται για την προστασία του τοπίου και της άγριας πανίδας τα αγρο- 
περιβαλλοντικά μέτρα στράφηκαν προς την κατεύθυνση αυτή, αντίθετα στην 
Ολλανδία κύρια βαρύτητα δόθηκε στην αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης. Η 
εμπειρία και παράδοση της κάθε χώρας προσδιόρισε επίσης τους φορείς που 
εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων (δημόσιες υπηρεσίες, ορ
γανισμοί, καταναλωτές κ.τ.λ.), αλλά και την επιτυχία στην εφαρμογή του Κα
νονισμού.

Μέχρι τα τέλη του 1998 εντάχθηκε στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμμα
τα το 19,5% της έκτασης της Ευρώπης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλά
δα ήταν 0,6%, για άλλες Μεσογειακές χώρες ήταν: Ιταλία 13,6%, Γαλλία 22,9%, 
Ισπανία 2,9%, Πορτογαλία 16,8%. Η αδυναμία της Ελλάδας να εκμεταλλευ
τεί τον Καν. 2078/92 δεν οφείλεται σε αντικειμενικές αιτίες, αλλά στην έλλει
ψη περιβαλλοντικής πολιτικής και την κυριαρχία της αναχρονιστικής αντίλη
ψης της μεγιστοποίησης της παραγωγής.
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/ 3 S /Z? Επίτροπος για το περιβάλλον κ.
^ Λ ΐ:ί \  Margot Wallsrtom δήλωσε σε πρό- 

H y  σφατη συνάντηση εργασίας ότι το 
κυνήγι, ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο της συνε- 
τής χρήσης των φυσικών πόρων (wise use) είναι 
απολύτως συμβατό με την έννοια της αειφόρου 
ανάπτυξης αλλά και με τις επιδιώξεις δημιουρ
γίας του Πανευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 
2000. Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο τα 
πραγματικά προβλήματα για την προστασία της 
άγριας πανίδας σχετίζονται κυρίως με την κα
ταστροφή και την υποβάθμιση των βιοτόπων. 
Για τον λόγο αυτό καλεί τους κυνηγούς και τις 
οικολογικές οργανώσεις να εργαστούν από κοι
νού για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημά
των.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο επίσημο μη
νιαίο newsletter της FACE και είναι το πρόδρο
μο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας για την Αει
φόρο Άσκηση της Θήρας (Sustainable Hunting 
Initiative), που στοχεύει μεταξύ άλλων στην οι
κοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και αγαστής 
συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που ε
μπλέκονται με τη Θήρα και με την προστασία 
της άγριας ζωής.



Η Ο δηγία  79/409 ...Ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι

Με δεδομένο ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η αναθεώρηση και ρεαλιστική 
ερμηνεία και εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 79/409 για την προστασία 
της πτηνοπανίδας τα παραπάνω αποτελούν μια σαφή διαβεβαίωση ότι η συ
ζήτηση γίνεται (και πρέπει να γίνεται) χωρίς προκαταλήψεις. Υπενθυμίζεται 
ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας από τα όργανα της 
Ε.Ε. για την προετοιμασία του Οδηγού Ερμηνείας (Interpretative Guide) για 
τα άρθρα της οδηγίας 79/409, που σχετίζονται με τη Θήρα. Η  σύσταση της 
Ομάδα Εργασίας αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της 11η? Ευρωπαϊκής Ε
πιτροπής για το Περιβάλλον (DG XI ENV) και του συνεχιζόμενου διαλόγου 
για τα Θέματα αυτά, με τη συνεργασία και του BirdLife International. Έ χει 
ήδη πραγματοποιηθεί κάποια πρόοδος για την καλύτερη εφαρμογή της εν 
λόγω οδηγίας, κυρίως για την πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση ειδών που είναι 
πολύ κοινά και απαντούν σε πολύ μεγάλους πληθυμσούς, αλλά και για τα είδη 
και τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε ανεπιθύμητο καθεστώς προστασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλά ενήμερη για τα προβλήματα που δη- 
μιουργούνται στη Θήρα από την έως σήμερα εφαρμογή, αλλά είναι πια πεπει
σμένη ότι όλα αυτά μπορούν να επιλυθούν μέσα από την ρεαλιστική εφαρμο
γή των αρχών της οδηγίας. Η  δημιουργία του Οδηγού Ερμηνείας (Interpreta
tive Guide), ακόμη και αν δεν αποτελέσει δεσμευτικό κείμενο (σε νομικό 
επίπεδο), αναμφισβήτητα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα νομικά όργανα 
της Ε.Ε. καθώς θα παρουσιάζει μια συνισταμένη και ουσιαστικά σύμφωνη 
γνώμη από όλα τα Κράτη Μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τι,ς κυνη
γετικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
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Έ να ποσοστό 10 - 15% του εμβαδού των πε
ρισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε
ντάχθηκε σας περιοχές του Δικτύου “NATURA 
2000”. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα α
νέρχεται στο 19,5% και είναι από τα υψηλότερα 
λόγω της ποικιλότητας των οικοσυστημάτων της 
χώρας. Στις περιοχές αυτές σύμφωνα με την 
Οδηγία 92/43 τα κράτη μέλη οφείλουν να λά
βουν μέτρα για τη διατήρηση των ενδιαιτημά
των και των ειδών. Παράλληλα, π ρέπει να 
λάβουν υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές απαιτήσεις καθώς και τις περιφε
ρειακές και τοπικές ιδιομορφίες.

Η Θήρα αποτελεί απαίτηση χιλιάδων Ελ
λήνων πολιτών και σύμφωνα με τους επιστή
μονες μπορεί να εφαρμοστεί ως ορθολογική 
χρήση στις περιοχές του Δικτΰου “NATURA 
2000” .

Τα πάντα περί Θήρας

Χρήστος Σώκος,

θηραματολόγος
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Η εφαρμογή της ανωτέρω πρότασης προβληματίζει αρκετούς κατοίκους 
της ευρωπαϊκής υπαίθρου μεταξύ των οποίων και των Ελλήνων κυνηγών. Η 
ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι για τη Θήρα στις περιοχές αυτές δικαιολο
γείται από το γεγονός ότι στο Δίκτυο περιλαμβάνονται τα καλύτερα κυνηγο
τόπια της Ελλάδας, και απορρέει από την έως τώρα εφαρμογή της “ολικής 
απαγόρευσης” και όχι της “ορθολογικής χρήσης” της Θήρας στην Ελλάδα.

Οι κυνηγοί δεν φαίνεται να έχουν άδικο, αφού σε έκδοση για τις περιοχές 
των οικοτόπων στην Ελλάδα (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΚΒΥ) η Θήρα δέχεται το χαρα
κτηρισμό “ενδεχόμενη απειλή” στις περισσότερες προς ένταξη περιοχές. Ο 
χαρακτηρισμός αυτός, αναφέρεται ακόμα και στο 61% των περιοχών όπου η 
παρουσία της πτηνοπανίδας δεν είναι αξιόλογη ή και όταν υπάρχει απαγό
ρευση Θήρας (σε Εθνικούς Δρυμούς, υγρότοπους Ramsar, καταφύγια)! Αντί
θετα, μια αντίστοιχη δραστηριότητα όπως είναι η ερασιτεχνική αλιεία ανα- 
φέρεται ως ενδεχόμενη απειλή σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Στην ερώτηση κατά πόσο αξίζει στη Θήρα να αποδίδεται ο χαρακτηρισμός 
“απειλή”, την απάντηση δίνουν τα συμπεράσματα του συνεδρίου που πραγ
ματοποιήθηκε στο Bath της Βρετανίας το 1998 με τίτλο: “NATURA 2000 και 
άνθρωποι -  μια συνεργασία”.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου του Bath για τη Θήρα

Η Θήρα αναγνωρίζεται ως νόμιμη δραστηριότητα σύμφωνα με τις Οδηγίες 
79/409 και 92/43 οπότε εξ' αρχής δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός της από τις 
περιοχές του Δικτύου “NATURA 2000”. Εντούτοις, η Θήρα θα πρέπει να συ- 
μπεριλαμβάνεται σε ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο. Επιπρόσθετα,
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αναγνωρίζεται ότι η αειφορική Θήρα πρέπει να θεωρείται ως μία πιθανή δια
χειριστική επιλογή για τη διατήρηση της φύσης.

Ειδικότερα:
1. Είναι απαραίτητο κατά το σχεδίασμά και τη διαδικασία λήψης των απο

φάσεων να μετέχουν οι χρήστες (κυνηγοί, ιδιοκτήτες γης και τοπικές αρχές), 
να λαμβάνεται υπόψη η γνώση των ντόπιων για την περιοχή τους και να γίνει 
σαφές ότι χωρίς την αποδοχή και κατανόηση του διαχειριστικού σχεδίου σε 
τοπικό επίπεδο, η αποτυχία είναι πιθανή.

2. Οι κυνηγοί πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
των νέων σχεδίων διαχείρισης.

3. Η πραγματική συνεργασία πρέπει να οδηγεί στη διττή προσέγγιση: α) 
της συνέχισης και βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης και της οικολογικής 
αξίας για την άγρια πανίδα (ανάπαυση/διατροφή/αναπαραγωγή) και β) της 
συνέχισης και βελτίωσης των θηρευτικών ευκαιριών.

4. Ο σχεδιασμός των καταφυγίων πρέπει όσο το δυνατόν να βασίζεται σε 
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με συνεργασία των επιστημόνων και κυνηγών 
που είναι γνώστες της άγριας πανίδας.

5. Τα κριτήρια που θα αναπτυχθούν πρέπει να οδηγούν στη διττή επιτυχία 
της διατήρησης της φύσης και της Θήρας.

6. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά.
7. Η συμμετοχή των ντόπιων περιλαμβάνοντας τους κυνηγούς, συμβάλλει 

στη διασφάλιση της επιτυχίας και περισσότερων μέσων και πόρων για τη δια
χείριση της περιοχής.

8. Η πληροφόρηση για τις περιοχές του δικτύου πρέπει να γίνεται κατανοητή.
9. Για την υποστήριξη των δράσεων υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του διαλό

γου και ανταλλαγής ιδεών μέσω της ίδρυσης (εφόσον είναι δυνατόν) ομάδας 
εργασίας, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Τα σημεία ανα
φοράς της ομάδας επικεντρώνονται στο σχεδιασμό της διαχείρισης με σκοπό 
τη διατήρηση της φύσης και της Θήρας.
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Η Θήρα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα;

Οι ανακοινώσεις και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αναδεικνύουν τη 
σοβαρότητα της διαχείρισης της Θήρας στις προστατευόμενες περιοχές και 
της προστασίας που επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση και όχι τον αποκλει
σμό. Σεβασμός στον πολίτη -  κυνηγό σημαίνει ότι τον κάνεις συνυπεύθυνο για 
την προστασία των οικοσυστημάτων -  κυνηγοτόπων. Κάτι, που στην Ελλάδα 
δεν έχει επιτευχθεί.

Επιπρόσθετα, στο συνέδριο αναφέρθηκε ότι το δεύτερο συστατικό της ε
πιτυχίας είναι η αύξηση των θηρευτικών ευκαιριών. Στην Ελλάδα όμως, η 
Θήρα κυριολεκτικά συνθλίβεται στις συμπληγάδες των απαγορεύσεων, της έλ
λειψης θηρευτικής πολιτικής και διαχείρισης και της περιορισμένης αντίλη
ψης των αξιών της Θήρας. Ωστόσο, οι κυνηγοί μέσω των αδειών Θήρας παρέ
χουν οικονομικούς πόρους στο κράτος, ευαισθητοποιήθηκαν και δημιούργη
σαν το Σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, προσπαθούν να βελτιώσουν 
τη διαχείριση της Θήρας. Ακόμα, οι κυνηγοί αποτελούν τη μεγαλύτερη κοινω
νική ομάδα που ασχολείται με το περιβάλλον και είναι πρόθυμοι να προσφέ
ρουν εθελοντική εργασία, χρήματα και πολιτική υποστήριξη στη διατήρηση 
των οικοσυστημάτων. Άραγε, είναι δυνατό οι διαχειριστές να δώσουν τη λύση 
για τη διατήρηση μιας περιοχής χωρίς τη συνεργασία των κυνηγών;

Και όμως, η Θήρα στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως ενδεχόμενη απειλή 
των περιοχών του Δικτύου “NATURA 2000”. Άρα, υπάρχει και η ενδεχόμενη 
τακτική της απαγόρευσης της Θήρας, η οποία άλλωστε έχει ήδη εφαρμοστεί 
σε μεγάλο ποσοστό των περιοχών του Δικτύου. Η πραγματική πρόκληση ό
μως για έναν διαχειριστή φυσικών πόρων, είναι η προστασία και η βελτίωση 
τόσο των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, όσο και των ανθρώπινων δρα
στηριοτήτων.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σημασία του κυνηγιοΰ στις αγροτικές
περιοχές της Ευρώπης 

(on the importance of shooting 
for Europe’s rural region).

Em μελί' ια- Μ ετάφρασ η
Κυριάκος E. Σκορδάς,

Ααοολόγος 
1 Ιεριβαλλοντυλάγος

Ο :

Κανονισμός 882 (1987) του Συμβουλίου 
1 της Ευρώπης αποτελεί μια άλλη πτυχή 
αναγνώρισης της σημασίας του κυνηγιού, 

που εκφράζεται μέσα από τα επίσημα νομικά έγ
γραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός 
αυτός μεταξύ άλλων αναφέρει:

Το Συμβούλιο της Ευρώπης

1. Αναγνωρίζοντας ότι, ενώ σε πολλά μέρη της 
Ευρώπης το κυνήγι τυγχάνει της καθολικής δη
μόσιας αποδοχής, σε άλλα οι στάσεις είναι αυ
ξανόμενα επικριτικές, ακόμη και στο σημείο της 
καθολικής απαγόρευσης αυτής της δραστηριό
τητας
2. Αναγνωρίζοντας ότι αυτή η αύξηση μπορεί να 
οφείλεται όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα 
διάφορων αντι-κυνηγετικών εκστρατειών και στα 
συναισθηματικά επακόλουθα της θανάτωσης ζώ
ων, αλλά επίσης στην ακατάλληλη ζημιά, που προ- 
ξενείται από κυνηγούς με μη ικανοποιητική ε
μπειρία
3. Θωρώντας ότι τα ενδιαιτήματα, και κατ’ επέ
κταση η ύπαρξη πολλών ειδών άγριας πανίδας, 
απειλούνται από τη ρύπανση, και την εντατική 
γεωργία, καθώς και από την εξάντληση λόγω βιο
μηχανική, αστικής, οικιστικής και αναψυχής χρή
ση, που οδηγεί σε ανυπέρβλητα προβλήματα, ό
πως για παράδειγμα, την διευθέτηση ή τη στε- 
γανοποίηση των υδάτινων οδών
4. Γνωρίζοντας ότι διάφορα χαρακτηριστικά της 
σύγχρονης γεωργίας είναι επίσης επιζήμια στο 
σύνολο της άγριας ζωής, όπως οι μονοκαλλιέρ
γειες, η έντονη χρήση ζιζανιοκτόνων και η εξό
ντωση των δασών, των φυτοφρακτών και άλλων 
φυτικών καταφυγίων
5. Πεπεισμένο ότι το κυνήγι για προστατευτικούς 
διαχειριστικούς σκοπούς, εκτός από το να θεω
ρείται αξιοσημείωτη οικονομικής σημασία δρα-



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882 (1987)

στηριότητα για πολλές αγροτικές περιοχές αλλά και για την εθνική οικονομί
α, μπορεί ακόμη να έχει ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλο
ντος, με τη διατήρηση κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των ειδών άγριας πανί
δας και με την παρεμπόδιση του υπερπληθυσμού διαφόρων ειδών, οδηγώντας 
στην εξάντληση, σε ασθένειες και σε καταστροφές της βλάστησης ευαίσθη
των περιοχών

6. Καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών:

Α. να εργαστούν κατά προτίμηση για την καλύτερη εκπαίδευση και ενημέρωση 
των κυνηγών, κυρίως σύμφωνα και με τον Κανονισμό No R (85) 17 της Επιτρο
πής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση των κυνηγών 
Β. να καταρτίσουν τις αγροτικές τους πολιτικές, σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή 
Γεωργία μαστίζεται από την υπερπαραγωγή και οικονομικές δυσκολίες, ώστε 
να επιτρέψουν σε περισσότερα είδη της άγριας ζωής ώστε να βρίσκουν κατάλυ
μα σε αγροτικές περιοχές, με τη δημιουργία φυτοφρακτών, υδατοδεξαμενών 
και δασικών καταφυγίων ανάμεσα σε αγρούς, προμηθεύοντας τους αγρότες με 
συμπληρωματικό εισόδημα από κυνηγετικές προσόδους, ενοίκια και τουρισμό 
Γ. να προωθήσουν τον διάλογο μεταξύ των κυνηγών, αγροτών, δασολόγων, 
πράκτορες ταξιδίων και περιβαλλοντολόγων, έτσι ώστε η κάθε ομάδα να αντι- 
ληφθεί τα οφέλη που θα έχει μέσω της στενής συνεργασίας 
Δ. να συμβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη μεγαλύτερη δυνατή κα
τανόηση ανάμεσα στην κοινή γνώμη για τον ουσιαστικό ρόλο του κυνηγιού 
στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διεύρυνση της οικονομικής ανά
πτυξης στις αγροτικές περιοχές.
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Κ. Μπίρτσας,
Δρ. Δασολόγος 
Θηραματ ολόγος

Μια πρώτη γνωριμία

Εθνική Υπηρεσία για τη Θήρα και την 
άγρια πανίδα (ONCFS) της Γαλλίας 
είναι δημόσιο εθνικό ίδρυμα που υ

πάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χω
ροταξίας, αντιμετωπίζει τη Θήρα ως συμβατή με 
άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και ασχολεί- 
ται με:

- την έρευνα που αφορά την διαχείριση και 
προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και των 
ενδιαιτημάτων (βιοτόπων) τους ώστε να μπορούν 
να αξιοποιηθούν από τους κυνηγούς

- την παρακολούθηση των πληθυσμών των ει
δών και την οργάνωση της προστασίας τους (Θη- 
ροφύλαξη)

- την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων 
για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστα
σης και τη χάραξη της θηρευτικής πολιτικής

- την οργάνωση της εκπαίδευσης και των εξε
τάσεων των κυνηγών για τη λήψη αδείας Θήρας
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Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αποτελείται από:
- εννέα δημοσίους υπαλλήλους που εκπροσωπούν τα Υπουργεία και Υπη

ρεσίες που εμπλέκονται και είναι οι εξής:
■ δύο αντιπρόσωποι του Υπουργείου που έχει αναλάβει τη φύλαξη
• ένας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
• ένας του Υπουργείου Εσωτερικών
• ένας του Υπ. Εθνικής Οικονομίας
• ένας του Υπ. Γεωργίας
• ένας της Εθνικής Υπηρεσίας Δασοόν
■ ένας του Υπουργείου Χωροταξίας
■ ένας του Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής έρευνας
- επτά εκλεγμένους εκπροσοίπους μεταξύ των επαρχιακών Ομοσπονδιών 

και της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυνηγών
- 12 άτομα ορισμένα από το Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την προ

στασία της φύσης (δύο μέλη ειδικών των κυνηγετικών οργανώσεων, ένας εκ
πρόσωπος οργάνωσης χρηστών του φυσικού περιβάλλοντος, ένας εκπρόσω
πος αγροτικής οργάνωσης, ένας εκπρόσωπος δασοκτη μόνων, ένας εκπρόσωπος 
των εθνικών πάρκων, ένας εκπρόσωπος των φυσικών περιφερειακών πάρ
κων, πέντε ειδικευμένα άτομα στον τομέα διαχείρισης και προστασίας της 
φύσης)

- δύο εκπροσώπους του προσωπικού του ONCFS εκλεγμένους από τους 
εργαζόμενους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο που τον προτείνει στον Υπουργό 
ο οποίος τον διορίζει για τρία χρόνια.
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Ο Γενικός Διευθυντής
Ο Γενικός Διευθυντής του ONCFS είναι ορισμένος με διάταγμα του Συμ

βουλίου Υπουργών σε συνεργασία με τον αρμόδιο για τη Θήρα Υπουργό και 
έχει τα εξής καθήκοντα:

- Διοικεί τον Οργανισμό και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών

- Προσλαμβάνει προσωπικό
- Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ

βουλίου
- Φροντίζει για τις σχέσεις της Υπηρεσίας με τον αρμόδιο Υπουργό

Το Επιστημονικά Συμβούλιο
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συστάθηκε με Υπουργική απόφαση που ε

πικυρώθηκε με νόμο και αποτελείται από 12 μέλη (10 καταξιωμένους επιστή
μονες που ορίζονται από τον Υπουργό Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, δύο 
επιστήμονες - υπαλλήλους του ONCFS - ορισμένους από τον Γενικό Διευθυ
ντή). Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη για 
τους άξονες της επιστημονικής έρευνας, ενώ αξιολογεί τις επιστημονικές με
λέτες του ONCFS.

Οικονομικοί πόροι
Οι οικονομικοί πόροι του ONCFS είναι οι εξής:
- Τα τέλη για την ανανέωση των αδειών Θήρας
- Τα τέλη για τις χορηγήσεις αδειών Θήρας σε ομογενείς και αλλοδαπούς
- Φόροι που καταβάλλονται απ’ αυτούς που επωφελούνται από τη δραστη-
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ριότητα της Θήρας
- Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων από το 

ONCFS

Ο προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του ONCFS για το 2000 ανερχόταν σε 11.652.975 ευρώ 

(40 δις δρχ.) τα οποία κατανέμονται ως εξής:
- Προσωπικό -  62.560.975 ευρώ (21,3 δις δρχ.)
- Επενδύσεις -  3.003.048 ευρώ (1 δις δρχ.)
- Αποζημιώσεις για τις ζημιές θηραμάτων -  26.670.829 ευρώ (9 δις δρχ.)
- Έ ξοδα έκδοσης αδειών Θήρας - 914.634 ευρώ (312.000.000 δρχ.)
- Λειτουργικά έξοδα -  20.960.365 ευρώ (7.15 δις δρχ.)
- Εθνικό Συμβούλιο Κυνηγίου και Ά γριας Π ανίδας -  823.170 ευρώ 

(280.500.000 δρχ.)
- Διάφορες Ειδικές Υπηρεσίες -  1.600.609 ευρώ (545.500.000 δρχ.)

Τα έργα
To ONCFS συμβάλλει στην αξιολόγηση, την επιλογή και την εφαρμογή 

των ενδεδειγμένων διαχειριστικών μέτρων που θα “βοηθήσουν” τα είδη της 
άγριας πανίδας και τους βιοτόπους της, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν ώστε η 
άσκηση της δραστηριότητας της Θήρας να είναι συμβατή με άλλες ανθρώπι
νες δραστηριότητες που ασκούνται στις ίδιες περιοχές. Έ τσι το ONCFS :

- Συμμετέχει στην προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και των βιοτό
πων τους

- Σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα
- Συμμετέχει στην αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών των ειδών 

της άγριας πανίδας
- Διαχειρίζεται τα Καταφύγια Άγριας Ζωής στη Γαλλία
- Προσλαμβάνει, εκπαιδεύει και διοικεί το τεχνικό και διοικητικό προσω

πικό και τους θηροφύλακες.
- Διοργανώνει για λογαριασμό του κράτους τις εξετάσεις για την απόκτη

ση αδειών Θήρας καθώς και τις περιόδους πρακτικής εκπαίδευσης
- Παρακολουθεί και αναλύει τους νόμους και τις νομολογίες
- Πληροφορεί την κοινή γνώμη και επικοινωνεί μαζί της.

Το προσωπικό
Το προσωπικό του ONCFS αποτελείται από 1610 άτομα από τα οποία 1420 

είναι θηροφύλακες, 90 επιστήμονες και 100 διοικητικοί υπάλληλοι.
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ο κυνήγι αποτελεί παραδοσιακή δρα- 
( Μ στηριότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις 
λ 250.000 άτομα ασκούν κυνηγετική δραστηριό- 

gj τητα, ενώ σε δεκάχρονη βάση ο αριθμός αυτός 
ανέρχεται σε 300.000 άτομα. Μια αξιοσημείω- 

% τη παράμετρος είναι ο εποχιακός χαρακτήρας 
|  της Θήρας, καθώς η κυνηγετική περίοδος διαρ- 
H κεί 6 σχεδόν μήνες, σύμφωνα με την εκάστοτε 
y Ετήσια Ρυθμιστική (Ρυθμίσεις Θήρας) και συ- 

γκεκριμένα από τις 20/8 έως τις 28/2.
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η κυνηγετι- 

κή περίοδος χρονικά συμπίπτει σε μεγάλο βαθ
μό με την περίοδο της χαμηλής τουριστικής πίε
σης για τη χώρα μας, και κατά την έννοια αυτή 
η Θήρα συν-καταλέγεται στον χειμερινό τουρι
σμό. Παράλληλα ο χειμερινός τουρισμός στην 
Ελλάδα έχει κατά γενική ομολογία χαμηλό βαθ
μό ανάπτυξης, ενώ σε σύγκριση με το σύνολο 
της ετήσιας τουριστικής κίνησης αφορά ένα ε
λάχιστο ποσοστό (μικρότερο του 10%).

Κυριάκος Ε. Σκορδάς,
Λααολόγος

[Ιΐ'ριβα/.λονπώόγος
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Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποτελεί προ
τεραιότητα η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα. Μια τέτοια 
πολιτική κατά τον σχεδίασμά της επιμερίζεται στην ανάπτυξη εσωτερικού και 
εξωτερικού χειμερινού τουρισμού. Με βάση ειδική μελέτη του Ελληνικού Ινστι
τούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, το κυνήγι αποτελεί μορφή 
εναλλακτικού φυσιολατρικού τουρισμού (όπως και η πεζοπορία, ορειβασία, 
ποδηλασία, η κατασκήνωση, η ιππασία, κλπ).

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) ιδρύθηκε το 
1996 με πρωτοβουλία των επιχειρηματικών φορέων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του τουρισμού και με τη συμπαράσταση προσωπικοτήτων της οι
κονομικής ζωής και του πνευματικού κόσμου της χώρας.

Η παραπάνω λοιπόν διαπίστωση αποτελεί άλλη μια διαπίστευση για την 
ανάγκη ανάπτυξης του κυνηγετικού τουρισμού. Ό σον αφορά την παρούσα 
κατάσταση επιγραμματικά αξίζει να αναφερθούν τα εξής:

- Η μεγάλη προκατάληψη κατά του κυνηγιού δεν έχει επιτρέψει εκ μέρους 
των θεσμοθετημένων κρατικών φορέων τον σχεδιασμό ανάπτυξης του κυνη
γετικού τουρισμού

- Τα διαρκή προβλήματα που αντιμετωπίζει το κυνήγι στην Ελλάδα, δεν 
επιτρέπουν σε ικανοποιητικό βαθμό στις κυνηγετικές οργανώσεις να διατυ
πώσουν προτάσεις και να εφαρμόσουν σχέδια ανάπτυξης του κυνηγετικού 
τουρισμού

- Δεν υπάρχουν στοιχεία για την άσκηση του κυνηγετικού τουρισμού στη 
χώρα μας. Είναι μόνο ευρέως γνωστά, ότι υπάρχουν περιοχές που οικονομικά 
ενισχύονται σημαντικά από το κυνήγι (ν. Γρεβενών, Καστοριάς, περιοχές των 
ν. Έβρου, Σερρών κλπ)

- Ο αριθμός των Ελλήνων κυνηγών είναι γνωστός, και υπάρχουν στατιστι
κά αξιοποιήσιμα στοιχεία όσον αφορά προσωπικές πληροφορίες (επάγγελ
μα, κατοικία, οικογενειακή κατάσταση, κλπ), αλλά και τις κυνηγετικές προτι
μήσεις τους (περιοχές που κυνηγάνε, είδη, αριθμό θηρεύσιμων ειδών, κλπ)

- Οι περιοχές με αξιόλογη θηραματική αξία είναι σε ικανοποιητικό βαθμό 
γνωστές, από εμπειρία και καταγραφές

- Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών των θηραματικών πόρων (οι κυ
νηγοί δηλαδή) ανήκουν σε κάποιο Κυνηγετικό Σύλλογο, του οποίου τις απο
φάσεις μέσω των διοικητικών επεμβάσεων που προβλέπουν τα καταστατικά 
επηρεάζουν, αλλά και οφείλουν να ακολουθούν

- Οι κυνηγοί αποτελούν τη μοναδική κατηγορία χρηστών φυσικών πόρων 
που είναι ενταγμένοι σε τριτοβάθμια διοικητική δομή, με αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη εθνικής στάσης από τα αρμόδια όργανα

- Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου της άσκησης της κυνηγετικής δραστηριότη
τας, τόσο από την Πολιτεία (δασική υπηρεσία κυρίως) όσο και από το Σώμα 
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και τους εποχιακούς θηροφύλακες των Συλ
λόγων. Το γεγονός αυτό, όσα προβλήματα και αν υπάρχουν, αποτελεί θετική 
διαφοροποίηση σε σχέση με τη δυνατότητα ελέγχου άλλων υπαίθριων τουρι
στικών δραστηριοτήτων
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λ .·

- Κυκλοφορούν αρκετά κυνηγετικά περιοδικά, ειδικά ένθετα στις εφημε
ρίδες και υπάρχουν διαδυκτιακοί τόποι (internet sites), όπου υπάρχει τερά
στια δυνατότητα για προβολή και διαμόρφωση τάσεων κυνηγετικού τουρι
σμού

- Ο κυνηγετικός τουρισμός ασκείται κατά συντριπτική πλειοψηφία από Έ λ 
ληνες κυνηγούς, ενώ ελάχιστοι είναι προς το παρόν οι αλλοδαποί κυνηγοί στη 
χώρα μας

Αυτές είναι αδρομερείς διαπιστώσεις στις οποίες επιπρόσθετα μπορεί κά
ποιος να αναφέρει τις εξής επισημάνσεις:

- Η κυνηγετική δραστηριότητα είναι μεν εποχιακή δραστηριότητα, αλλά ο 
κάθε κυνηγός δραστηριοποιείται “τουριστικά” όλον τον χρόνο. Έ να  μεγάλο 
ποσοστό, που κατέχει κυνηγετικό σκύλο, προβαίνει σε εκπαίδευση σκύλων 
πέραν ασφαλώς της κυνηγετικής περιόδου. Επίσης υπάρχουν εξορμήσεις γνω
ριμίας με περιοχές κυνηγετικού ενδιαφέροντος, ή προετοιμασίας πριν από 
την έναρξη του κυνηγιού

- Κατά την άσκηση της Θήρας οι κυνηγοί έχουν την ευκαιρία να επισκε- 
φτούν πολλά όμορφα τοπία. Τις περιοχές αυτές, σύμφωνα με στοιχεία από 
ερωτηματολόγια, ξαναεπισκέπτονται με τις οικογένειες και με τους φίλους 
τους, και μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου

- Έχουν ήδη ξεκινήσει διαφημίσεις για κυνηγετικό τουρισμό σε περιοδικά 
και εφημερίδες

- Πολλοί φορείς, κυρίως της Αυτοδιοίκησης, σχεδιάζουν ενέργειες που θα 
επηρεάσουν την άσκηση της Θήρας στην περιοχή τους

- Είναι εμφανής η προσπάθεια ορισμένων φορέων να περιορίσουν ή και 
να καταργήσουν το κυνήγι στη χώρα μας

- Η λαθροθηρία είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, η οποία αποβαίνει 
πάντα εις βάρος της φυσιογνωμίας του κυνηγιού
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Με βάση τα παραπάνω γίνεται προφανής η ανάγκη κατάρτισης μιας ανα
λυτικής μελέτης για την ανάπτυξη του κυνηγετικού τουρισμού. Είναι επίσης 
εμφανές ότι δεν υπάρχει προς το παρόν καμιά ουσιαστική προσπάθεια της 
Πολιτείας για να ευνοήσει την ανάπτυξη του κυνηγετικού τουρισμού, ενώ επί
σης υπάρχει ολιγωρία για την προάσπιση του σε κάθε περίπτωση που κακό
βουλα ή ανακριβή σχόλια δημοσιεύονται σε διάφορα έντυπα.

Από πλευράς επιχειρηματιών υπάρχει άγνοια για το αντικείμενο του κυ
νηγιού, όσον αφορά την “τουριστική αξία” του, ή παρατηρούνται αποσπα
σματικές ή βιαστικές επενδυτικές κινήσεις. Π.χ. Επιχειρηματίας διαφήμιζε 
ξενώνα απευθυνόμενος σε κυνηγούς αναφέροντας ότι βρίσκεται μέσα σε κα
ταφύγιο Άγριας Ζωής. Όταν του εξηγήθηκε ότι το κυνήγι δεν επιτρέπεται σε 
καταφύγια ζωής, “έπεσε από τα σύννεφα” καθώς νόμιζε ότι με το νεοσύστατο 
καταφύγιο θα προσέλκυε περισσότερο κόσμο.

Αν εξετάσουμε το θέμα με επιχειρηματικά κριτήρια, τότε αναφερόμαστε 
σε ένα δυνητικό προϊόν “κυνηγετικός τουρισμός”, το οποίο όμως δεν έχει δυ
νητικούς πελάτες αλλά πραγματικούς, και μάλιστα για αυτούς τους πελάτες 
γνωρίζουμε το όνομά τους, την διεύθυνση τους, το επάγγελμά τους, την ηλικία 
και τις προτιμήσεις συμπεριφοράς για το κυνήγι και άλλα βιογραφικά στοιχεί
α. Σε αντιδιαστολή αναφέρουμε τις επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρί
ων δραχμών (και εκατομμυρίων ΕΥΡΩ πια) για ανάπτυξη άλλων μορφών εναλ
λακτικού τουρισμού, όπου δεν γνωρίζουμε τους πιθανούς πελάτες και ούτε 
καν τον βαθμό ζήτησης του οικοτουριστικού προϊόντος. Και όμως αυτή η άγνοια 
δεν εμποδίζει την κατάρτιση μελετών όπου προτείνεται η περικοπή δεκάδων 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων εις όφελος κάποιας πιθανής έλευσης άγνω
στων οικοτουριστών, όπου οι μελετητές προδικάζουν ότι θα έρθουν, ότι θα 
είναι κυρίως Ευρωπαίοι και θα είναι και οικονομικά εύρωστοι. Δεν αμφισβη
τείται ότι οι μελέτες αυτές έχουν κάποια βάση, αλλά εθελοτυφλούν όσοι πα
ραγνωρίζουν όχι τη δυναμική αλλά την πραγματική δύναμη των Ελλήνων και 
όχι μόνο κυνηγών, ως πραγματικών και όχι δυνητικών καταναλωτών του του
ριστικού προϊόντος. Επειδή το θέμα των αλλοδαπών κυνηγών άπτεται θε
μάτων δικαίου, ευρωπαϊκού και εθνικού, δεν θα γίνει άλλη αναφορά στο πα
ρόν άρθρο.

Δεν μπαίνουμε στη λογική της αξίας του κυνηγιού και της αντιδιαστολής 
επιχειρημάτων ένθεν και ένθεν, αλλά στη σημασία του ως μοχλός ανάπτυξης 
της ελληνικής υπαίθρου.

Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναδείξει την ωριμότητα του 
εθνικού έργου “Ανάπτυξη Κυνηγετικού Τουρισμού στην Ελλάδα”. Έ να  έργο 
που πρέπει άμεσα να καταρτισθεί η μελέτη τεχνικο-οικονομικών όρων αλλά 
και συνολικής εφαρμογής του. Θα πρέπει όμως “ανάδοχος” του έργου να 
είναι το Ελληνικό Δημόσιο, με τους συναρμόδιους φορείς, κυρίως Υπ. Ανά
πτυξης, EOT, Υπ. Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι κάποιος ιδιώτης. Ο δε ρόλος 
των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε αυτό το έργο είναι προφανής και πρωτα
γωνιστικός.

Καλή εφαρμογή...
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ...
1  ·ίν'·;

ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΟ

ολλοί κατηγορούν τους κυνηγούς ο
ι f  /  \  τι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι 

να πάρουν ένα όπλο και να βγουν 
στη φύση για να “εισπράξουν” χωρίς αντάλλαγ
μα. Άλλοι, λιγότερο διακριτικοί, τους κατηγο
ρούν ότι είναι αιμοσταγείς δολοφόνοι, ενώ κά
ποιοι τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα να κυνη
γούν στα πλαίσια ενός αυστηρού νομοθετικού 
πλαισίου κι αν είναι δυνατόν σε απόλυτα ελεγ
χόμενες συνθήκες.....Σ ’ όλους αυτούς οι κυνη
γοί επιβάλλεται να προβάλλουν τον καλό τους 
εαυτό, να δείχνουν το σεβασμό τους προς τη 
φύση, να αποδεικνύουν με πράξεις τα φιλοζω'ί- 
κά τους αισθήματα και τέλος να προκαλούν με 
τις γνώσεις τους το “σεβασμό” τους. Όταν θα 
ξεριζωθεί η εικόνα του “βάρβαρου” κυνηγού α
πό τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την κοι
νή γνώμη τότε θα έχει επιτευχθεί ένας από τους 
κύριους στόχους των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
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Αρκετοί είναι οι συνάδελφοι κυνηγοί που αναζητούν έναν τρόπο “κυνηγί
ου” για εκείνο το χρονικό διάστημα που απαγορεύεται το κυνήγι. Πολλοί εί
ναι επίσης αυτοί που δεν τους αρκεί μόνο να οδηγηθούν σε ένα καλό κυνηγε
τικό αποτέλεσμα, αλλά τους ενδιαφέρει να παρατηρήσουν και να μάθουν τα 
μυστικά της ζωής των πουλιών και των θηλαστικών της χώρας μας. Μια χώρα 
που έχουν καταγραφεί 423 είδη πουλιών και 116 είδη θηλαστικών δεν μπορεί 
παρά να είναι ένας παράδεισος για τους μυημένους κι ένα ανοιχτό πανεπι
στήμιο για τους ενδιαφερόμενους παρατηρητές.

Πριν βγεις στη φύση και προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις πουλιά είναι α
παραίτητη η αγορά ενός καλού βιβλίου αναγνώρισης πουλιών με ευδιάκριτα 
και καλοσχεδιασμένα σκίτσα και τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι πληροφο
ρίες αφορούν την ζώνη εξάπλωσης κάθε είδους, τις συνήθειές του, τα χαρα
κτηριστικά των βιοτόπων που συνήθως το συναντάμε, την τροφή του, τα γνω
ρίσματα που πρέπει να προσέξουμε στην εμφάνισή του, το μέγεθος του κ.λ.π.

Βασική προϋπόθεση για να παρατηρήσουμε ένα πουλί για αρκετή ώρα, 
ώστε να έχουμε την δυνατότητα να αποτυπώσουμε στο μυαλό μας ή στο χαρτί 
τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, είναι να μην το ενοχλήσουμε. Αυτό μπορεί 
να γίνει μόνο αν είμαστε καλά κρυμμένοι ή δεν πλησιάσουμε πολύ κοντά. 
Επειδή πολλοί από μας δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο να περιμένουν 
αρκετές ώρες για να δούνε ένα πουλί, όσο σπάνιο και αν είναι, από κοντά κι 
επειδή αν προσπαθήσουμε να το πλησιάσουμε το πιθανότερο είναι να μην 
ανεχθεί την παρουσία μας και να φύγει, γι αυτό είναι απαραίτητη η απόκτηση 
ενός ζευγαριού κυαλιών. Υπάρχει στο εμπόριο μεγάλη ποικιλία τύπων με δια
φορετικές μεγεθύνσεις και φυσικά με διαφορετικές τιμές που εξαρτώνται από 
την ποιότητα των κρυστάλλων, την φωτεινότητα που εξασφαλίζουν κατά την 
διάρκεια της παρατήρησης, τη μεγέθυνση του παρατηρούμενου αντικειμένου 
και το εύρος του πεδίου παρατήρησης.

Η επιλογή κυαλιών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και έχει να κάνει 
με την χρήση για την οποία τα προορίζουμε καθώς και με την οικονομική μας 
δυνατότητα. Για να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε στα κυάλια πρέπει να 
εξηγήσουμε κάποια από τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά που τις περισσότε
ρες φορές αναγράφονται στο “σώμα” τους.

Στο πάνω μέρος των κυαλιών υπάρχει μια ένδειξη 20χ50 ,1θχ5θ ή 8χ40 ή 
4χ22 κ.λ.π. Ο πρώτος αριθμός μας δείχνει πόσες φορές μεγεθύνεται, από το 
φυσικό του μέγεθος, το αντικείμενο που παρατηρούμε, ενώ ο δεύτερος αριθ
μός αναφέρεται στην διάμετρο (σε χιλιοστά) του μεγάλου φακού. Η ένδειξη 
1θχ50 σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα κυάλια προσφέρουν 10 φορές μεγέθυνση 
και 50mm διάμετρο των μεγάλων φακών. Σε ίδια ποιότητα φακών και με τη 
ίδια μεγέθυνση αντικειμένου η διάμετρος των μεγάλων φακών προσδιορίζει 
την φωτεινότητα των κυαλιών. Π.χ κυάλια 12χ40 εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 
μεγέθυνση αλλά έχουν πολύ μικρότερη φωτεινότητα από τα κυάλια 10χ50. Η 
φωτεινότητα των κυαλιών έχει πολύ μεγάλη σημασία ειδικά όταν χρησιμο
ποιούνται σε συνθήκες έλλειψης φωτισμού όπως είναι τα δάση.

Μια άλλη ένδειξη που αναγράφεται είναι Field 5° ή Field 7° κ.λπ. Αυτός ο
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αριθμός (5, 7 κ.λπ.) εκφράζεται σε μοίρες και μας δείχνει την γωνία παρατή
ρησης. Ό σο μεγαλύτερη είναι αυτή η γωνία τόσο μεγαλύτερο το πεδίο που 
μπορούμε να ελέγξουμε. Έ νας άλλος τρόπος απόδοσης αυτού του στοιχείου 
είναι ο εξής: 122m at 1000m, που σημαίνει ότι στα 1000m το πεδίο που μπορεί 
να ελεγχθεί είναι ένας κύκλος που έχει διάμετρο 122m. Αρκετές φορές οι 
κατασκευαστές αντί για μέτρα εκφράζουν την απόσταση σε πόδια (ft).

Βέβαια υπάρχουν κι άλλες πληροφορίες που αναγράφονται πάνω στο “σώ
μα” των κυαλιών αλλά οι περισσότερες έχουν να κάνουν με την ποιότητα των 
φακών, την επεξεργασία που έχουν υποστεί και τις ειδικές επιστρώσεις στις 
οποίες έχουν υποβληθεί βελτιώνοντας έτσι την ποιότητά τους και την φωτει- 
νότητά τους. Ανάλογη είναι και η διαφοροποίηση στις τιμές της αγοράς όπου 
μπορείς να προμηθευτείς κυάλια από 30 € έως ... 3.000 €

Φτάνοντας στο. στάδιο πριν την τελική επιλογή πρέπει να προσδιορίσεις 
ακριβώς για ποιο σκοπό τα θέλεις. Αν πρόκειται να βγαίνεις για παρατήρηση 
λίγες φορές το χρόνο σαφώς και δεν πρέπει να δαπανήσεις μια περιουσία για 
να τα αποκτήσεις. Πρέπει να στραφείς σ’ ένα φτηνό μοντέλο. Αν πρόκειται 
να τα χρησιμοποιείς κατά την διάρκεια των κυνηγετικών σου εξορμήσεων ή 
κατά την διάρκεια πολύωρων περιηγήσεων χρειάζεσαι ένα ελαφρύ μοντέλο 
που δεν θα σου δυσκολεύει τη ζωή. Απ' εκεί και πέρα για κάθε χρήση υπάρ
χουν αρκετές επιλογές.

Αν οι περιοχές που επισκέπτεσαι συνήθως είναι δασικά οικοσυστήματα θα 
πρέπει να προσανατολιστείς σε ένα μοντέλο που να διαθέτει μεγέθυνση το 
πολύ 7χ (7x40 ή 7x50 κ.λ.π.) και το πεδίο παρατήρησης να είναι αρκετά μεγά
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λο (τουλάχιστον 7°). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μας επιτρέπουν να εντο
πίζουμε ένα μικροπούλι που μετακινείται από κλαδί σε κλαδί, σε μικρή από
σταση από εμάς κι επίσης μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε έντονα 
χρώματα στις χαμηλές συνθήκες φωτισμού που επικρατούν συνήθως μέσα στο 
δάσος.

Αν οι περιοχές που επισκέπτεσαι συνήθως είναι ανοιχτοί υγρότοποι τότε 
χρειάζεσαι κυάλια με μεγαλύτερη μεγέθυνση ΙΟχ ή 12χ (12x50, 10x40 κ.λ.π.) 
γιατί σε τέτοιες περιοχές δεν είναι δυνατόν να πλησιάσεις τα υδρόβια και τα 
παρυδάτια πολύ κοντά. Εκτός αυτού δικαιολογείται μικρότερη φωτεινότητα 
φακών γιατί τις περισσότερες φορές οι συνθήκες φωτισμού του περιβάλλο
ντος χώρου είναι πολύ καλές.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι λανθασμένη η άποψη, που επικρατεί, 
ότι όσο μεγαλύτερη μεγέθυνση τόσο καλύτερα τα κυάλια. Κι αυτό γιατί όσο 
μεγαλύτερη είναι η μεγέθυνση τόσο μεγαλώνει το βάρος και η αστάθεια 
κατά τη διάρκεια της παρατήρησης.
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ΤΑ 
ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΑ

Λ

Streptopelia turtur - Τρυγόνι

Τάξη: Columbiformes 
Οικογένεια: Columbidae 
Γένος: Streptopelia 
Είδος: Turtur

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 26 - 28 cm 
Άνοιγμα φτερών: 47 - 53 cm 
Βάρος αρσενικού: 100 - 178 gr 
Βάρος θηλυκού: 95 - 138 gr

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Μικρό και γρήγορο περιστεροειδές με έντονη 
αντίθεση λευκού και μαύρου στο τελείωμα της 
ουράς που γίνεται ιδιαίτερα εμφανής όταν α
πογειώνεται. Επίσης φέρει χαρακτηριστική 
σκουρόχρωμη κηλίδα στα πλάγια του λαιμού.

Γεωγραφική εξάπλωση
Είδος που το συναντάμε σχεδόν σε ολόκληρη την 
Ευρώπη εκτός της Σκανδιναβίας και της Βόρειας 
Αγγλίας και Ιρλανδίας ενώ το συναντάμε σε με
γάλο τμήμα της Κεντρικής και Ανατολικής Ασί
ας και της Κεντρικής και Βόρειας Αφρικής.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε χαμη
λά και μέσα υψόμετρα αποφεύγοντας περιοχές 
που μαστίζονται από δυνατούς ανέμους, υγρές 
και κρύες συνθήκες. Προτιμάει περιοχές με υ
ψόμετρο κάτω από 350 - 400 μέτρα αποφεύγο
ντας υγροτόπους. Το θηλυκό χτίζει μια πρόχειρη 
φωλιά, σε ύψος, κατά μέσο όρο 2,5 μέτρα πάνω 
από το έδαφος. Γεννάει δύο φορές το χρόνο 1 -2 
αυγά. Η επώαση αρχίζει μετά την γέννηση του 
δεύτερου αυγού και διαρκεί 13 - 14 μέρες. Τα 
αυγά εκκολάπτονται σύγχρονα. Οι νεοσσοί εί
ναι έτοιμοι να πετάξουν μετά από 20 ημέρες. 
Διαχειμάζει στην Αφρική.

Τροφή
Τρέφεται με σπόρους αγριόχορτων, δη μητριά
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κά, βίκο ενώ δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στους ηλιόσπορους. Περιστασιακά 
καταναλώνει και ζωϊκή τροφή που αποτελείται από σκουλήκια, προνύμφες, 
έντομα και μικρά σαλιγκάρια.

Κυνήγι
Το κυνήγι του τρυγονιού είναι συναρπαστικό και σε μερικές περιοχές αποτε
λεί παραδοσιακό κυνήγι (Νότια και Δυτική Ελλάδα). Τον Αύγουστο το κυνή
γι του περιορίζεται στους πληθυσμούς που αναπαράγονται στη χώρα μας και 
εντοπίζονται κυρίως στην Μακεδονία και Θράκη. Το Σεπτέμβριο όταν αρ
χίζουν τα περάσματα το κυνηγάμε με καρτέρι. Για το κυνήγι του χρησιμο
ποιούμε συνήθως ελαφριάς γόμωσης φυσίγγια με σκάγια No 8.

Columba livia - Αγριοπερίστερο

Τάξη: Columbiformes 
Οικογένεια: Columbidae 
Γένος: Columba 
Εϊδος: Livia

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 31 - 34 cm 
Άνοιγμα φτερών: 63 -70 cm 
Βάρος αρσενικού: 233 - 370 gr 
Βάρος θηλυκού: 235 - 320 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Λευκό ουροπήγιο (έτσι λέγεται η περιοχή μπροστά από το πάνω μέρος της 
ουράς) και δύο μαύρες λωρίδες στο πάνω μέρος των φτερών οι οποίες φαί
νονται και όταν έχει κλειστά τα φτερά στα πλάγια του σώματός του.

Γεωγραφική εξάπλωση
Ευρύτατα εξαπλωμένο είδος. Ζει στην Ευρώπη στην Ασία, εκτός κεντρικής 
και βόρειας, και είναι διάσπαρτο σε όλη την Βόρεια και νότια Αφρική.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος ενδημικό. Ζει και αναπαράγεται σε βραχώδεις πλαγιές, σε νησιά και 
πολύ συχνά το συναντάμε σε απόκρυμνες ακτές. Φωλιάζει κατά αποικίες σε 
κοιλότητες βράχων. Η φωλιά κατασκευάζεται και από τα δύο φύλα από ξηρή 
βλάστηση. Γεννάει 5 φορές το χρόνο, 1 - 2 αυγά τη φορά , λευκού χρώματος, 
τα οποία επωάζονται από το θηλυκό για 16 -19 μέρες και εκκολάπτονται α
σύγχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται και φροντίζονται και από τα δύο φύλλα και 
είναι ικανοί να πετάξουν μετά από 35 - 37 ημέρες.
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Τροφή
Τρέφονται κυρίως με σπόρους και λιγότερο με βλάστηση. Οι νεοσσοί τρέφο
νται με ένα είδος ρευστού υγρού σαν γάλα που εκκρίνεται από τον πρόλοβο 
των ενηλίκων και το οποίο είναι ιδιαίτερα θρεπτικό.

Columba palumbus - Φάσσα

Τάξη: Columbiformes 
Οικογένεια: Columbidae 
Γένος: Columba 
Είδος: Palumbus

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 40 - 42 cm 
Άνοιγμα φτερών: 75 - 80 cm 
Βάρος αρσενικού: 462 - 568 gr 
Βάρος θηλυκού: 471 - 566 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Λευκή κηλίδα στα πλάγια του λαιμού και λευκές λωρίδες στο πάνω μέρος των 
φτερών που φαίνονται σαν λευκή λωρίδα στα πλάγια του σώματός της όταν 
κάθεται.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Ασία και Βορειοδυτική 
Αφρική. Διαχειμάζει στην νότια και δυτική Ευρώπη, Βορειοδυτική Αφρική 
και Νοτιοανατολική Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος του οποίου οι πληθυσμοί που αναπαράγονται βόρεια και ανατολικά 
μεταναστεύουν νοτιότερα, ενώ οι πληθυσμοί που αναπαράγονται νότια και 
δυτικά είναι μόνιμοι. Αναπαράγεται σε μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων που 
συνήθως είναι δασύλια κοντά σε καλλιεργημένες εκτάσεις. Φωλιάζει σε δέ
ντρα και υπερασπίζεται έντονα την περιοχή γύρω από την φωλιά της. Η 
φωλιά κατασκευάζεται και από τα δύο φύλα και είναι μια πρόχειρη “πλατ
φόρμα” από ξερά κλαδάκια. Γεννάει 1 - 2  φορές το χρόνο, 1 - 2  αυγά τη 
φορά , λευκού χρώματος, τα οποία επωάζονται και από τα δύο φύλα και εκκο
λάπτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται και φροντίζονται και από τα 
δύο φύλλα και είναι ικανοί να πετάξουν μετά από 20 - 35 ημέρες.
Τον χειμώνα μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή αναζητώντας τροφή κατά 
μεγάλα κοπάδια.
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Τροφή
Τρέφονται κυρίως με σπόρους και με βλάστηση που αναζητούν περπατώντας 
στο έδαφος.. Οι νεοσσοί τρέφονται με ένα είδος ρευστού υγρού σαν γάλα που 
εκκρίνεται από τον πρόλοβο των ενηλίκων και το οποίο είναι ιδιαίτερα θρε
πτικό.

Κυνήγι
Τον Οκτώβριο εμφανίζονται τα πρώτα μεγάλα κοπάδια που συνήθως μετακι
νούνται νοτιότερα. Αν βρουν τροφή και δεν ενοχληθούν μπορεί να παραμεί
νουν για αρκετές μέρες. Η Φάσσα έχει τη συνήθεια να κουρνιάζει σε δάση 
κωνοφόρων (πεύκα , έλατα κ.λ,π.) που βρίσκονται ψηλά και να κατεβαίνει το 
πρωϊ για να τραφεί στις πεδινές καλλιέργειες (καλαμπόκια) και στα δρυοδά- 
ση (όταν έχουν βελανίδια). Στις διαδρομές της αυτές μπορούμε να την περι
μένουμε καλά κρυμμένοι γιατί έχει πολύ καλή όραση. Επίσης την κυνηγάμε 
και στις περιοχές που βόσκει. Μπορεί να χρειαστεί μέρες παρακολούθησης 
για να εντοπίσουμε τον προορισμό των κοπαδιών. Βασική προϋπόθεση για 
να μείνουν οι φάσες στην περιοχή είναι το ανενόχλητο κούρνιασμα. Αν κάποιος 
τις τουφεκίσει στα δέντρα που κουρνιάζουν, εγκαταλείπουν την περιοχή και 
δύσκολα την ξαναχρησιμοποιούν.
Για το κυνήγι της χρησιμοποιούμε μακρύκανα όπλα και φυσίγγια με ισχυρές 
γομώσεις επειδή δύσκολα έχουμε την ευκαιρία να τουφεκίσουμε σε μικρές 
αποστάσεις. Οι παλιοί φασοκυνηγοί λένε ότι πρέπει να τουφεκάμε την φάσα 
μόνο όταν βλέπουμε τα πόδια της κι αυτό γιατί πολλοί από εμάς παρασύρο- 
νται από το μέγεθος της και απλώς ενοχλούμε ή τραυματίζουμε τα πουλιά. Το 
μέγεθος των σκαγιών που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως No 5 - 6 .  Έ νας 
καλά εκπαιδευμένος σκύλος που θα επαναφέρει το θήραμα είναι πάντα χρή
σιμος.

Coturnix coturnix - Ορτύκι

Τάξη: Galliformes 
Οικογένεια: Phasianidae 
Γένος: Coturnix 
Είδος: Coturnix

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 16 - 18 cm 
Άνοιγμα φτερών: 32 - 35 cm 
Βάρος αρσενικού: 73 - 140 gr 
Βάρος θηλυκού: 70 - 155 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Α. Αρσενικό: Μαύρες ραβδώσεις στο λαιμό και καστανόχρωμο στήθος.
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Β. Θηλυκό: Κιτρινωπό στήθος με πυκνές μαύρες κηλίδες 

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη, πλην της Σκανδιναβίας και της βόρειας 
Ρωσίας, στην δυτική και νότια Ασία και την Νότια Αφρική. Διαχειμάζει οτην 
Αφρική, την νοτιοδυτική Ευρώπη και την Ινδία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό. Αναπαράγεται σε λιβάδια με βλάστηση και σε γεωργι
κές καλλιέργειες, ενώ αποφεύγει υγρές περιοχές και βάλτους. Φωλιάζει στο 
έδαφος μέσα σε πυκνή βλάστηση και εκδηλώνει έντονη επικράτεια στην πε- 
ριοχή γύρω από την φωλιά του. Η φωλιά κατασκευάζεται από το θηλυκό και 
αποτελείται από μια κοιλότητα πρόχειρα στρωμένη με βλάστηση. Γεννάει 1 -
2 φορές το χρόνο από 8 - 13 αυγά χρώματος κιτρινωπού με μαύρο καφέ 
κηλίδες τα οποία επωάζονται από το θηλυκό για 17 - 20 μέρες. Η εκκόλαψή 
τους είναι σύγχρονη. Οι νεοσσοί τρέφονται από το θηλυκό και είναι ικανοί να 
πετάξουν μετά από 11 ημέρες.
Ξεχειμωνιάζει στην βόρεια Αφρική και την νότια Ασία όπου μεταναστεύει το 
φθινόπωρο κατά κοπάδια ταξιδεύοντας την νύχτα.

Τροφή
Τρέφεται με σπόρους και έντομα τα οποία βρίσκει στο έδαφος.

Κυνήγι
Τον Αύγουστο το αναζητάμε στις περιοχές αναπαραγωγής , ενώ τον Σεπτέμ
βριο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, κατά την διάρκεια της μετανάστευσης, σε 
όλα τα μέρη που γίνονται περάσματα. Τα μεγαλύτερα περάσματα γίνονται 
συνήθως το δεύτερο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου και το πρώτο δεκαήμερο του 
Οκτωβρίου. Απαραίτητος κατά τις εξορμήσεις μας είναι ο σκύλος δείκτης. 
Χρησιμοποιούμε όπλα με ανοιχτά τσοκ (κύλινδρο ή βελτιωμένο κύλινδρο) 
και φυσίγγια ελαφριάς γόμωσης με σκάγια 10 - 11.

Alectoris chucar - Νησιώτικη πέρδικα

Τάξη: Galliformes 
Οικογένεια: Phasianidae 
Γένος: Alectoris 
Είδος: Chucar

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 32 - 34 cm 
Ανοιγμα φτερών: 47 - 52 cm
Βάρος αρσενικού: 504 - 595 gr (Λήμνος, Λέσβος), 460 - 562 gr (Λοιπά Νησιά
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Αιγαίου , Θράκη)
Βάρος θηλυκού: 460 - 562 gr (Λήμνος, Λέσβος), 365 - 520 gr (Λοιπά Νησιά 
Αιγαίου , Θράκη)

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Στη νησιώτικη πέρδικα δεν υπάρχει μαύρος χαλινός γύρω από το ράμφος ενώ 
οι λωρίδες στα πλάγια της κοιλιάς της είναι φαρδιές και συνήθως λιγότερες 
από 10. Η λευκή λωρίδα που περνάει πάνω από το μάτι εκτείνεται μέχρι το 
μέτωπο και η περιοχή γύρω από το αυτί έχει χρώμα καφέ. Επίσης χαρακτη
ριστικό γνώρισμα είναι τα ασαφή όρια της μαύρης λωρίδας γύρω από το λαι
μό και το κρέμ χρώμα του λαιμού.

Γεωγραφική εξάπλωση:
Ζει στην ανατολική και κεντρική Ασία και στα νησιά του Αιγαίου και την 
Θράκη.

Βιότοπος - αναπαραγωγή
Είδος ενδημικό. Ζει σε κοπάδια όλο το χρόνο, εκτός από την περίοδο της 
αναπαραγωγής. Αναπαράγεται σε ανοιχτά, βραχώδη, μεσογειακά περιβάλ
λοντα. Φωλιάζει στο έδαφος σε μια κοιλότητα που κατασκευάζει το θηλυκό 
και την στρώνει με ξερά χόρτα. Συνήθως βρίσκεται ενδιάμεσα ή κάτω από 
πέτρες για να προφυλάσσεται από άρπαγες και άσχημες καιρικές συνθήκες. 
Γεννά μία φορά το χρόνο 8-15 αυγά που έχουν χρώμα κρεμ με κοκκινοκαφέ 
κηλίδες. Επωάζονται από το θηλυκό για 22-24 μέρες και εκκολάπτονται ταυ
τόχρονα. Οι νεοσσοί αμέσως μετά την εκκόλαψη είναι ικανοί να βαδίσουν 
και απομακρύνονται από την φωλιά ενώ μπορούν να κάνουν μικρές πτήσεις 
σε ηλικία 7 - 1 0  ημερών. Την φροντίδα των νεοσσιόν αναλαμβάνει το θηλυκό. 
Η σωματική τους διάπλαση ολοκληρώνεται σε ηλικία 7 εβδομάδων. Αν κατα
στραφεί νωρίς η φωλιά τότε το θηλυκό κατασκευάζει άλλη.

Τροφή
Τα ενήλικα τρέφονται με διάφορους σπόρους είτε από αγριόχορτα είτε από 
καλλιεργούμενα φυτά, ενώ οι νεοσσοί χρειάζονται να καταναλώσουν έντομα, 
τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες που είναι απαραίτητη για την σωματική τους 
ανάπτυξη.

Κυνήγι
Την αναζητούμε με σκύλο δείκτη στις περιοχές που υπάρχουν φυσικοί πληθυ
σμοί αλλά και στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές όπου έχει εισαχθεί. Στην 
Θράκη ζει σε βιοτόπους που μοιάζουν με αυτούς που προτιμά και η ορεινή 
πέρδικα. Για το κυνήγι της χρησιμοποιούνται φυσίγγια με σκάγια No 6 - 8 .
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Alectoris graeea - Π ετροπέρδικα

Τάξη: Galliformes 
Οικογένεια: Pfaasianidae 
Γένος: Alectoris 
Είδος: graeca

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 32 - 35 cm 
Άνοιγμα φτερών: 46 - 53 cm 
Βάρος αρσενικού: 520 - 745 gr 
Βάρος θηλυκού: 432 gr - 550 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
"Υπαρξη μαύρου χαλινού γύρω από το ράμφος και συνήθως περισσότερες 
από 10, λεπτές μαύρες λωρίδες στα πλάγια του σώματός της. Η μαύρη γραμμή 
γύρω από το λαιμό έχει σαφή όρια και το χρώμα του λαιμού είναι καθαρό 
άσπρο. Επίσης η λευκή λωρίδα που περνάει πάνω από το μάτι δεν συνεχίζει 
μέχρι μπροστά στο μέτωπο.

Γεωγραφική εξάπλωση
Ζει στην Ελλάδα (εκτός από τα νησιά και τη Θράκη), τη Νότια Βουλγαρία, 
την Αλβανία, τη Γιουγκοσλαβία, την Ιταλία και τη Σικελία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος ενδημικό. Ζει σε κοπάδια όλο το χρόνο, εκτός από την περίοδο της 
αναπαραγωγής. Αναπαράγεται σε ανοιχτά βραχώδη περιβάλλοντα που εντο
πίζονται μερικές φορές σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, αλλά και κοντά στη Θά
λασσα. Η πετροπέρδικα είναι είδος το οποίο κατά την περίοδο της αναπαρα
γωγής καταλαμβάνει μια περιοχή την οποία υπερασπίζεται με πολύ μεγάλο 
σθένος από κάθε εισβολέα. Την υπεράσπιση της περιοχής αναλαμβάνει το 
αρσενικό. Φωλιάζει στο έδαφος σε μια κοιλότητα που κατασκευάζει το θηλυ
κό. Η φωλιά καλύπτεται με ξηρά χόρτα και πούπουλα. Συνήθως βρίσκεται 
ενδιάμεσα ή κάτω από πέτρες ή θάμνους για να προφυλάσσεται από άρπαγες 
και άσχημες καιρικές συνθήκες. Γεννά μία φορά το χρόνο 8-14 αυγά που έ
χουν χρώμα κρεμ . Επωάζονται από το θηλυκό για 23-24 μέρες και εκκολά
πτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί αμέσως μετά την εκκόλαψη είναι ικανοί να 
βαδίσουν και απομακρύνονται από την φωλιά ενώ μπορούν να κάνουν μι
κρές πτήσεις σε ηλικία 7 - 10 ημερών. Την φροντίδα των νεοσσών αναλαμβά
νει το θηλυκό. Η σωματική τους διάπλαση ολοκληρώνεται σε ηλικία 7 εβδο
μάδων. Αν καταστραφεί νωρίς η φωλιά τότε το θηλυκό κατασκευάζει άλλη.

Τροφή
Τα ενήλικα τρέφονται με σπόρους και βλάστηση ενώ οι νεοσσοί καταναλώ
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νουν έντομα τα οποία είναι, πλούσια σε πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για 
την σωματική τους ανάπτυξη.

Κυνήγι
Έ να  από τα πιο περιζήτητα θηράματα του Έλληνα κυνηγού. Το κυνήγι της 
απαιτεί γνώση των συνηθειών της και αντοχή. Οι βιότοποί της είναι συνήθως 
σε όρη με μεγάλα υψόμετρα και απαιτείται φυσική αντοχή και μεγάλη θέ
ληση για να προσπελαστούν. Αν φτάσουμε στον κυνηγότοπο πριν το χάραμα 
ακούμε τις φωνές του κοπαδιού. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε προς 
τα που θα κατευθυνθεί για να το αναζητήσουμε ψάχνοντας πολλές φορές και 
ολόκληρη μέρα χωρίς να το εντοπίσουμε. Χρησιμοποιείται σκύλος δείκτης, 
ελαφρά όπλα και φυσίγγια με σκάγια No 6 - 8.

Aythya ferina - Κυνηγόπαπια, Γκισάρι

Ταξη: Anseriformes 
Οικογένεια: Anatidae 
Γένος: Aythya 
Είδος: Ferina

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 42 - 49 cm 
Άνοιγμα φτερών: 72 - 82 cm 
Βάρος αρσενικού: 725 - 1300 gr 
Βάρος θηλυκού: 630 - 1120 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Α. Αρσενικό: Καφεκόκκινο κεφάλι που έρχεται σε αντίθεση με το μαύρο στή

θος και το ανοιχτό γκρίζο σώμα.
Β. Θηλυκό: Καστανό κεφάλι και εμπρός μέρος του σώματος με μια σχετικά 

δυσδιάκριτη λευκή περιοχή στη βάση του ράμφους.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και στην κεντρική Ασία. 
Ξεχειμωνιάζει στην νότια και δυτική Ευρώπη, Βόρεια και ανατολική Αφρική 
και Νότια και Ανατολική Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε μεγάλες λίμνες γλυκού νερού, με 
πυκνή βλάστηση στις όχθες και μικρά νησάκια που χρησιμοποιεί ως θέσεις 
φωλεοποίησης. Φωλιάζει στο έδαφος, κοντά στο νερό , μέσα σε πυκνή βλά
στηση. Η φωλιά κατασκευάζεται από το θηλυκό και στρώνεται με βλάστηση 
και πούπουλα. Γεννάει μια φορά το χρόνο 8-10 αυγά χρώματος ανοιχτού πρα
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σινωπού. Τα αυγά επωάζονται μόνο από το θηλυκό για 25 περίπου μέρες και 
εκκολάπτονται ταυτόχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται από το θηλυκό και είναι 
έτοιμοι να πετάξουν σε 50 -55 μέρες.
Ξεχειμωνιάζει Νότια και Δυτικά από τις περιοχές αναπαραγωγής, σε ανοιχτά 
νερά ακόμα σε τεχνητές λίμνες και ταμιευτήρες κατά μεγάλα κοπάδια.

Τροφή
Τρέφεται με υδρόβια φυτά, ασπόνδυλα, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια 
που αναζητάει κάτω από το νερό, στον πυθμένα των λιμνών κάνοντας κατα
δύσεις. Μερικές φορές σκαλίζει με τα πόδια την λάσπη αναζητώντας ασπόν
δυλα.

Κυνήγι
Ό πως της πρασινοκέφαλης.

Aythya Migula - Τοικνοπαπια

Τάξη: Anseriformes 
Οικογένεια: Anatidae 
Γένος: Aythya 
Είδος: Fuligula

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 40 - 47 cm 
Άνοιγμα φτερών: 67 - 73 cm 
Βάρος αρσενικού: 400 - 1028 gr 
Βάρος θηλυκού: 650 - 925 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Α. Αρσενικό: Ασπρόμαυρη γενικά πάπια με μαύρο το πάνω μέρος του σώ
ματος και του στήθος και σκοτεινόχρωμο κεφάλι με μια φούντα από φτερά 
τα οποία κρέμονται πίσω.
Β. Θηλυκό: Καστανό με μια λευκή λωρίδα στη βάση του ράμφους και ατροφι
κή φούντα από φτερά στο κεφάλι.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική, βόρεια και δυτική Ευρώπη και στην βόρεια 
και ανατολική Ασία. Ξεχειμωνιάζει στην νότια και δυτική Ευρώπη, Βόρεια 
και ανατολική Αφρική και Νότια και Ανατολική Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε ανοιχτές και βαθιές λίμνες γλυκού νε
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ρού, σε μικρές συγκεντρώσεις νερού χωρίς επιπλέουσα βλάστηση και σε ταμιευ- 
τήρες νερού. Φωλιάζει σε μικρά νησάκια στο έδαφος, κοντά στο νερό. Η φωλιά 
κατασκευάζεται από το θηλυκό και στρώνεται με βλάστηση και πούπουλα. Γεν
νάει μια φορά το χρόνο 8-11 αυγά χρώματος ανοιχτού πρασινογκρί . Τα αυγά 
επωάζονται μόνο από το θηλυκό για 25 περίπου μέρες και εκκολάπτονται ταυτό
χρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται από το θηλυκό και είναι έτοιμοι να πετάξουν σε 40 
-45 μέρες.
Ξεχειμωνιάζει Νοτιά και Δυτικά από τις περιοχές αναπαραγωγής, σε ανοιχτά 
νερά, σε τεχνητές λίμνες και ταμιευτήρες κατά μεγάλα κοπάδια.

Τροφή
Τρέφεται με υδρόβια φυτά, ασπόνδυλα, βατράχια, γυρίνους και μικρά ψάρια 
που αναζητάει κάτω από το νερό , στον πυθμένα των λιμνών, κάνοντας κατα
δύσεις. Οι νεοσσοί τρέφονται κυρίως με ασπόνδυλα και έντομα.

Κυνήγι
Ό πω ς της πρασινοκέφαλης.

Fulica atra - Φαλαρίδα

Τάξη: Gruiformes 
Οικογένεια: Rallidae 
Γένος: Fulica 
Είδος: Atra

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 36 - 38 cm 
Άνοιγμα φτερών: 70 - 80 cm 
Βάρος αρσενικού: 744 - 953 gr 
Βάρος θηλυκού: 604 - 751 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Μαύρο σώμα με λευκή πλάκα (προέκταση του ράμφους) στο μέτωπο. 

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη, πλην της Σκανδιναβίας και τη βόρειας 
Ρωσίας, στην κεντρική και ανατολική Ασία, την Ινδία και την Αυστραλία. 
Διαχειμάζει στην Νότια και Δυτική Ευρώπη, την Ινδία και την Αυστραλία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό (κυρίως). Αναπαράγεται σε “ανοιχτούς” υγροτόπους,
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με πυκνή βλάστηση, στις όχθες και στα ποτάμια με παρόχθια βλάστηση. Φω
λιάζει κυρίως σε καλαμιώνες και υπερασπίζεται έντονα την περιοχή γύρω 
από την φωλιά, χωρίς να ανέχεται την παρουσία άλλων ατόμων. Η φωλιά 
χτίζεται και από τα δύο φύλα και αποτελείται μια μάζα νεκρής βλάστησης 
συσσωρευμένη ανάμεσα σε καλάμια. Γεννάει μια φορά το χρόνο 5 - 7 αυγά 
διάστικτα με σκοτεινού καφέ ή μαύρου χρώματος κηλίδες. Η επώαση γίνεται 
και από τα δύο φύλα και διαρκεί 21 - 24 ημέρες και η εκκόλαψη είναι ασύγ
χρονη. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να 
πετάξουν μετά από 55 - 60 ημέρες.
Ξεχειμωνιάζει νότια και δυτικά από τις περιοχές αναπαραγωγής , μετακινού
μενο κατά κοπάδια. Οι πληθυσμοί που αναπαράγονται στην δυτική Ευρώπη 
είναι μόνιμοι όλο το χρόνο.

Τροφή
Τρέφεται κυρίως με υδρόβια βλάστηση και λιγότερο με υδρόβια έντομα και 
ασπόνδυλα. Χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους τροφοληψίας όπως η κατάδυ
ση, η αναζήτηση τροφής στην όχθη ή η συλλογή τροφής από την επιφάνεια 
του νερού.

Κυνήγι
Χωρίς να έχει ιδιαίτερη θηρευτική αξία, κυνηγιέται παραδοσιακά σε υγροτό- 
πους της νότιας και δυτικής Ελλάδας. Χρησιμοποιούνται βάρκες (πλάβες χω
ρίς μηχανές), μακρύκανα όπλα και φυσίγγια με ενισχυμένη γόμωση και σκά
για No 5 - 6 .

Anas penelope - Σφυριχτάρι

Τάξη: Anseriformes - Χηνόμορφα 
Οικογένεια: Anatidae - Νησσίδες 
Γένος: Anas - Π άγιες (Αφρόπαπιες)
Είδος: Penelope

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 45 - 51 cm 
Άνοιγμα φτερών: 75 - 86 cm 
Βάρος αρσενικού: 550 - 1090 gr 
Βάρος θηλυκού: 505 - 910 gr

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Α. Αρσενικό: ασπρόμαυρη πίσω κοιλιακή χώρα, οξύληκτη ουρά, σώμα με 
γκριζωπό χρώμα, ροζέ στήθος, κοκκινοκαφέ κεφάλι με μια κίτρινη λωρίδα 
στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Κατά την διάρκεια της πτήσης ξεχωρίζει από 
την λευκή περιοχή στο πάνω και εμπρόσθιο τμήμα της φτερούγας και την
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λευκή κοιλιά.
Β. Θηλυκό: γκριζοκαφέ σώμα και κεφάλι που δίνει την εντύπωση ότι έχει 
στίγματα, μικρό ράμφος, μέτωπο που κατεβαίνει “απότομα”. Κατά την πτήση 
διακρίνεται η λευκή του κοιλιά.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Συγκεντρώνονται στις βόρειες και υποαρκτικές ζώνες, πολύ λιγότερο στις 
βόρειες εύκρατες περιοχές και σποραδικά στην ζώνη της στέπας. Προτιμάει 
λίμνες ή έλη με ρηχά, ανοιχτά, γλυκά νερά με αρκετή βλάστηση. Αποφεύγει 
τα ρέματα και τα ποτάμια με γρήγορη ροή αλλά μπορεί να αναπαραχθεί σε 
λίμνες και υγρότοπους με υφάλμυρο νερό.
Κατασκευάζει την φωλιά στο έδαφος συχνά κοντά στο νερό και αποτελείται 
από μια μικρή κοιλότητα στρωμένη με λίγη βλάστηση και φτερά που βγάζει 
από το σώμα του το θηλυκό. Γεννά 8 - 9 αυγά τα οποία επωάζονται από το 
θηλυκό για 24 - 25 ημέρες και εκκολάπτονται συγχρόνως. Οι νεοσσοί είναι 
ικανοί να πετάξουν σε 40 - 45 μέρες όπότε και ανεξαρτητοποιούνται.

Τροφή
Τρέφεται κυρίως με φυτικά τμήματα τα οποία αναζητά με βάδισμα στην 
ξηρά, ή κολυμπώντας στην επιφάνεια του νερού . Μπορεί να τρέφεται την 
μέρα ή την νύχτα ανάλογα τις συνθήκες περιβάλλοντος και την ενόχληση που 
δέχεται.
Είδος μεταναστευτικό, μετακινείται μετά το τέλος της αναπαραγωγικής πε
ριόδου νοτιότερα σε πιο ήπια κλίματα για να περάσει τον χειμώνα. Ξεχειμω
νιάζει στην νότια Ευρώπη , βόρεια Αφρική και νότια Ασία. Προτιμάει υγρο- 
τόπους κοντά στη θάλασσα σε συνδυασμό με πλημμυρισμένα λιβάδια και 
λιμνοθάλασσες με γλυκό ή υφάλμυρο νερό

Κυνήγι
Το κυνήγι του γίνεται με καρτέρι το σούρουπο ή την αυγή όταν μετακινείται 
προς ή από τις θέσεις τροφοληψίας. Ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι κρύος, 
ψιλοχιονίζει ή φυσάει βοριάς, οπότε δημιουργούνται μεγάλα κύματα, τότε τα 
πουλιά μετακινούνται από την θάλασσα σε εσωτερικούς υγροτόπους ή σε πλημ
μυρισμένα λιβάδια. Χρησιμοποιούνται κυρίως όπλα μακρύκανα και “τσοκα- 
ρισμένα”. Τα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως ισχυρής γόμωσης 
με σκάγια No 5 - 6 .

85



Π Α Ν  - Θ Η Ρ Α Σ  Τα πάντα περί Θήρας

Anas crecca - Κιρκίρι

Τάξη: Anseriformes - Χηνόμορφα 
Οικογένεια: Anatidae - Νησσίδες 
Γένος: Anas - Πάπιες (Αφρόπαπιες)
Είδος: Crecca 

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 34 - 38 cm 
Άνοιγμα φτερών: 58 - 64 cm 
Βάρος αρσενικού: 163 - 500 gr 
Βάρος θηλυκού: 185 - 450 gr

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Μια μικρή πάπια με μήκος 34 - 38 εκ. και άνοιγμα φτερούγων 58 - 64 εκ.
Α. Αρσενικό: Έ χει καστανό κεφάλι με μια ζωηρή πράσινη λωρίδα που ξεκινά 
γύρω από το μάτι και συνεχίζει πίσω μέχρι το λαιμό. Όταν κάθεται ή κολυ
μπάει φαίνεται στα πλάγια μια άσπρη γραμμή και μια κρεμ κηλίδα στο πίσω 
μέρος της κοιλιάς. Το κάτοπτρο έχει χρώμα μεταλλικό πράσινο και μαύρο. 
Κατά την διάρκεια της πτήσης αναγνωρίζεται από την αξιοσημείωτη ταχύτη
τά της και το μικρό της μέγεθος.
Β. Θηλυκό: Έ χει σκούρο καστανό - κιτρινωπό χρώμα στη ράχη και πιο ανοι- 
χτόχρωμο στην κοιλιά ενώ στα πλάγια του σώματος είναι ευδιάκριτο το πρά
σινο κάτοπτρο.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Αναπαράγεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και Ασία, από τα μεσαία 
υψόμετρα της δυτικής παλαιαρκτικής ως την ζώνη της στέπας και τις κρύες 
παράκτιες τούνδρες ως τις άκρες της ερήμου. Η αναπαραγωγική περίοδος 
ξεκινάει από τα τέλη Μαρτίου (κεντρική Ευρώπη) ως μέσα Μαίου (Ρωσία) 
ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και τις καιρικές συνθήκες. Προτιμά απο
μονωμένες μικρές λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμάκια με χαμηλή ταχύτητα ροής 
του νερού αλλά και μεγάλα υγροτοπικά συστήματα και κοιλάδες με δασόβια 
βλάστηση. Οι υγρότοποι με αυξημένη βλάστηση προτιμούνται. Οι φωλιές κα
τασκευάζονται πάντα κοντά στο νερό, μερικές φορές και σε υψόμετρο μέχρι 
2000 μ., ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση αλλά και κάτω από χαμόκλαδα ή θά
μνους.. Η φωλιά αποτελείται από μια κοιλότητα στο έδαφος στρωμένη με 
βλάστηση και φτερά. Γεννά 8 - 11 αυγά τα οποία επωάζει , μόνο το θηλυκό, 
για 21 - 23 μέρες. Η εκκόλαψη είναι σύγχρονη και οι νεοσσοί είναι ικανοί να 
πετάξουν σε 25 - 30 μέρες οπότε και ανεξαρτητοποιούνται. Είδος μετανα- 
στευτικό μετακινείται μετά το τέλος της αναπαραγωγική περιόδου νοτιότερα 
στις εύκρατες ζώνες της Ευρώπης και Ασίας και στην βόρεια και δυτική Αφρι
κή. για να ξεχειμωνιάσει. Ωστόσο μερικοί πληθυσμοί, όπως αυτοί της Γαλλί
ας της Ολλανδίας και της Βρετανίας , μετακινούνται μόνο κατά την διάρκεια
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άσχημων καιρικών συνθηκών. Τον χειμώνα συναντάμε πολύ μεγάλες συγκε
ντρώσεις πουλιών σε υγροτόπους με γλυκό, κυρίως, νερό που εξασφαλίζουν 
κατά την διάρκεια της μέρας θέσεις ξεκούρασης και κατά την διάρκεια της 
νύχτας κατάλληλες και σε λογική απόσταση θέσεις τροφοληψίας. Απαραίτη
τη σχεδόν προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ρηχά νερά με λάσπη σε βάθος με
ρικών εκατοστών.

Τροφή
Είδος παμφάγο. Χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για να τραφεί που εξαρτώ- 
νται από τον βιότοπο, την εποχή , την ώρα της ημέρας και το φύλο. Μπορεί να 
φιλτράρουν την λάσπη περπατώντας στις όχθες λιμνών ή ποταμών, να κο
λυμπούν με το κεφάλι βυθισμένο μέσα στο νερό, να επιλέγουν τροφή από την 
επιφάνεια του νερού, να τρέφονται ανάμεσα στην βλάστηση των αγρών με 
φυτά και σπόρους, ενώ σπάνια να καταδύονται. Οι καθημερινές απαιτήσεις 
σε τροφή έχουν υπολογιστεί σε 20 -30 γρ.

Κυνήγι
Θεωρείται από πολλούς η νοστιμότερη πάπια ενώ παράλληλα το κυνήγι της 
είναι δύσκολο και απαιτεί πολύ καλά αντανακλαστικά και υπομονή. Στο καρ
τέρι πρωί και απόγευμα , κοντά στο νερό, την περιμένουμε καλά κρυμμένοι, 
κυρίως, κατά την διάρκεια άσχημων καιρικών συνθηκών. Στον κάμπο την 
αναζητούμε σε μικρά ποτάμια με αρκετή βλάστηση καθώς και στις όχθες 
μικρών λιμνών. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια με σκάγια No 7 - 8 ενώ κάποιοι 
συστήνουν φυσίγγια διασποράς, επειδή πλησιάζει σε μικρές αποστάσεις και 
πετά με πολύ μεγάλες ταχύτητες.

Anas plathyrhynchos - Πρασινοκέφαλη

Τάξη: Anseriformes 
Οικογένεια: Anatidae 
Γένος: Anas 
Είδος: Plathyrhynchos

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 50 - 65 cm 
Άνοιγμα φτερών: 81 - 98 cm 
Βάρος αρσενικού: 850 - 1572 gr 
Βάρος θηλυκού: 750 - 1320 gr

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Α. Αρσενικό: Πράσινο κεφάλι, λευκό περιλαίμιο, καστανό στήθος και μαύρη 
ουρά.
Β. Θηλυκό: Καστανωπή με ελαφρά πορτοκαλοκαφέ μακρύ ράμφος και μέτω
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πο που δεν σηκώνεται απότομα αλλά συνεχίζει ομαλά πίσω από το ράμφος. 

Γεωγραφική εξάπλωση
Η κατανομή της είναι ευρΰτατη στο μεγαλύτερο τμήμα του βορείου ημισφαι
ρίου αλλά αποφεύγει την ζώνη της τούνδρας και την Αρκτική.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό, αλλά υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί που παραμένουν 
στη χώρα μας όλο το χρόνο.Αναπαράγεται σχεδόν σε κάθε είδους υγρότοπο 
αλλά προτιμάει γλυκά νερά με καλά αναπτυγμένη βλάστηση για κάλυψη ενώ 
χρησιμοποιεί και τεχνητές λίμνες για να φωλιάσει. Το θηλυκό χτίζει τη φωλιά 
στο έδαφος, συνήθως κοντά στο νερό αλλά έχουν βρεθεί φωλιές μέχρι και 2 
χλμ μακρυά. Μπορεί ακόμα να φωλιάσει σε κουφάλες δέντρων αλλά και σε 
τεχνητές φωλιές. Στρώνει την φωλιά με φύλλα, ξερά χόρτα και πούπουλα που 
βγάζει από το σώμα του. Γεννάει μια φορά το χρόνο 9 -13 αυγά, χρώματος 
ανοιχτού κιτρινοπράσινου, τα οποία επωάζει (μόνο το θηλυκό) για 27 -28 μέ
ρες. Πολλά αυγά στην ίδια φωλιά δείχνουν ότι την χρησιμοποιούν δύο θηλυ
κά. Οι νεοσσοί είναι έτοιμοι να πετάξουν μετά από 50 - 60 ημέρες. Το αρσε
νικό απομακρύνεται από το θηλυκό όταν αρχίσει την επώαση των αυγών και 
αναζητάει άλλο για να ξαναζευγαρώσει.
Διαχειμάζει στην νότια Ευρώπη και Βόρεια Αφρική σε ποικιλία υγροτόπων 
και στη θάλασσα συνήθως κατά κοπάδια.

Τροφή
Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών και ασπονδύλων που αναζητάει 
στα ρηχά βυθίζοντας το κεφάλι της κάτω από την επιφάνεια του νερού ή ψά
χνοντας στην επιφάνεια. Την νύχτα βγαίνει στα υγρολίβαδα και τις καλλιέρ
γειες για αναζήτηση βλάστησης και σπόρων.

Κυνήγι
Τα πουλιά εγκαταλείπουν την ασφάλεια της θάλασσας και των μεγάλων λι
μνών, για να βοσκήσουν στις καλλιέργειες, το σούρουπο και επιστρέφουν νω
ρίς το πρωί. Μόνο τις μέρες με άσχημο καιρό (αέρα και χιονόνερο) τριγυρνά- 
ει όλη τη μέρα. Αυτές τις “δύσκολες” μέρες περιμένουμε στα καρτέρια, συ
νήθως κοντά στο νερό. Χρειάζεται καλή κάλυψη, ζεστά ρούχα και πολύ υπο
μονή. Για το κυνήγι της συνιστώνται μακρύκανα όπλα, τσοκαρισμένα, ενώ τα 
φυσίγγια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ενισχυμένης γόμωσης με σκά
για No 3 - 4.
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Anas acuta - Ψαλίδα

Τάξη: Anseriformes 
Οικογένεια: Anatidae 
Γένος: Anas 
Είδος: Acuta

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 51 - 66 cm 
Άνοιγμα φτερών: 80 - 95 cm 
Βάρος αρσενικού: 550 - 1300 gr 
Βάρος θηλυκού: 450 - 1050 gr

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Α. Αρσενικό: Καφέ κεφάλι, λευκή λωρίδα στα πλάγια του λαιμού και λευκό 
στήθος, μυτερή ουρά.
Β. Θηλυκό: Καστανωπή με ελαφρά σταχτύ μακρύ ράμφος και μυτερή ουρά. 

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Ασία. Δια
χειμάζει στη νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Κεντρική και Νότια Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό.
Αναπαράγεται σε ρηχές λίμνες με γλυκό νερό με καλά αναπτυγμένη βλάστη
ση και σε βάλτους. Το θηλυκό χτίζει τη φωλιά στο έδαφος, συνήθως κοντά στο 
νερό και τη στρώνει με φύλλα, ξερά χόρτα και πούπουλα που βγάζει από το 
σώμα του. Γεννάει μια φορά το χρόνο 7 - 9  αυγά, χρώματος ανοιχτού κιτρινο
πράσινου, τα οποία επωάζει (μόνο το θηλυκό) για 22 -24 μέρες. Τα αυγά 
εκκολάπτονται σύγχρονα. Οι νεοσσοί είναι έτοιμοι να πετάξουν μετά από 40
- 45 ημέρες. Το αρσενικό εγκαταλείπει το θηλυκό αμέσως μετά την γέννηση 
των αυγών.
Διαχειμάζει κυρίως σε υγροτόπους κοντά στη θάλασσα.

Τροφή
Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών και ασπονδύλων που αναζητάει 
στη λάσπη στα ρηχά βυθίζοντας το κεφάλι της κάτω από την επιφάνεια του 
νερού. Την νύχτα βγαίνει στα υγρολίβαδα και τις καλλιέργειες για αναζήτηση 
σπόρων.

Κυνήγι
Η ψαλίδα είναι από τις νοστιμότερες πάπιες. Τα πουλιά εγκαταλείπουν την 
θάλασσα και τους παράκτιους υγροτόπους για να βοσκήσουν στις καλλιέργειες, 
το σούρουπο και επιστρέφουν νωρίς το πρωί. Μόνο τις μέρες με άσχημο και
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ρό (αέρα και χιονόνερο) κινούνται όλη τη μέρα. Αυτές τις μέρες περιμένουμε 
στα καρτέρια, συνήθως κοντά στο νερό. Χρειάζεται καλή κάλυψη, ζεστά 
ρούχα και πολύ υπομονή. Συνιστώνται μακρύκανα όπλα, τσοκαρισμένα, ενώ 
τα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ενισχυμένης γόμωσης με 
σκάγια No 4 - 5.

Anas querquedula - Σαρσέλα

Τάξη: Anseriformes 
Οικογένεια: Anatidae 
Γένος: Anas 
Είδος: Querquedula

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 37 - 41 cm 
Άνοιγμα φτερών: 60 - 63 cm 
Βάρος αρσενικού: 250 - 600 gr 
Βάρος θηλυκού: 250 - 550 gr

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Α. Αρσενικό: Έ χει καφέ κεφάλι με μια λευκή λωρίδα πάνω και πίσω από το 
μάτι, καφέ στήθος και γκριζόλευκα φτερά των ώμων που πέφτουν προς τα 
κάτω. Κατά την διάρκεια της πτήσης αναγνωρίζεται από το ανοιχτό γκρί χρώμα 
του μπροστινού μέρους των φτερών που έρχεται σε αντίθεση με τοκαφέ στή
θος και την λευκή κοιλιά.
Β. Θηλυκό: Έ χει καστανό - κιτρινωπό χρώμα στη ράχη και πολύ πιο ανοιχτό- 
χρωμο στην κοιλιά ενώ στα πλάγια του σώματος το σκοτεινό κάτοπτρο δεν 
είναι ευδιάκριτο.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και στην κεντρική Ασία. 
Διαχειμάζει στην Βόρεια και δυτική Αφρική ενώ λίγα πουλιά παραμένουν 
στην λεκάνη της Μεσογείου.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Αναπαράγεται σε ρηχούς βάλτους με γλυκό νερό και σε λίμνες που διαθέτουν 
αρκετή βλάστηση για κάλυψη. Οι φωλιές κατασκευάζονται στο έδαφος πά
ντα σχεδόν κοντά στο νερό μέσα σε πυκνή βλάστηση. Η φωλιά κατασκευάζε
ται από το θηλυκό και αποτελείται από μια κοιλότητα στο έδαφος στρωμένη 
με βλάστηση και πούπουλα. Γεννά μια φορά το χρόνο 7 - 9 αυγά χρώματος 
ελαφρού κιτρινοπράσινου, τα οποία επωάζει , μόνο το θηλυκό, για 21 - 23 
μέρες. Η εκκόλαψη είναι σύγχρονη και οι νεοσσοί που φροντίζονται μόνο 
από το θηλυκό είναι ικανοί να πετάξουν σε 35 - 40 μέρες οπότε και ανεξαρτη
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τοποιούνται. Είδος μεταναστευτικό, μετακινείται μετά το τέλος της αναπα
ραγωγική περιόδου νοτιότερα για να ξεχειμωνιάσει. Την άνοιξη παρατηρού
νται μεγάλες συγκεντρώσεις πουλιών που μετακινούνται προς τους τόπους α
ναπαραγωγής. Απαραίτητη σχεδόν προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ρηχά νε
ρά με λάσπη σε βάθος μερικών εκατοστών. Αντίθετα κατά τη φθινοπωρινή 
μετανάστευση συναντάμε λίγα πουλιά.

Τροφή
Τρέφεται με έντομα, ασπόνδυλα, και φυτικά μέρη τα οποία συλλαμβάνει έχο
ντας το κεφάλι βυθισμένο ενώ κολυμπάει.

Κυνήγι
Από τότε που απαγορεύτηκε το κυνήγι κατά τον μήνα Μάρτιο οι ευκαιρίες να 
συναντήσουμε σαρσέλες δεν είναι πολλές. Τέλος Φεβρουάριου περιμένουμε 
στο καρτέρι πρωί και απόγευμα , κοντά στο νερό. Στον κάμπο την αναζητού
με σε μικρά ποτάμια με αρκετή βλάστηση καθώς και στις όχθες μικρών λι
μνών. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια με σκάγια No 7 - 8 .

Anas clypeata - Χουλιαρόπαπια ή κουτάλάς

Τάξη: Anseriformes 
Οικογένεια: Anatidae 
Γένος: Anas 
Είδος: Clypeata

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 44 - 52 cm 
Ανοιγμα φτερών: 70 - 84 cm 
Βάρος αρσενικού: 510 - 717 gr 
Βάρος θηλυκού: 470 - 800 gr

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Α. Αρσενικό: Πράσινο κεφάλι με ράμφος σαν κουτάλι και μακρύ, λευκό 
στήθος, καστανή κηλίδα στην κοιλιά.
Β. Θηλυκό: Καστανωπή με μακρύ ράμφος σαν κουτάλι.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην βόρεια και κεντρική Ευρώπη και στη βόρεια Ασία ενώ 
διαχειμάζει στην νότια και δυτική Ευρώπη , Βόρεια Αφρική και Νότια Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε μικρές ρηχές λίμνες με αναπτυγμέ
νη βλάστηση , σε ρηχούς βάλτους και σε υγρολίβαδα. Το θηλυκό χτίζει τη
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φωλιά στο έδαφος, συνήθως ποντά στο νερό και την στρώνει με βλάστηση 
και πούπουλα που βγάζει από το σώμα του. Γεννάει μια φορά το χρόνο 9 -13 
αυγά, χρώματος ανοιχτού κιτρινοπράσινου, τα οποία επωάζει (μόνο το θηλυ
κό) για 26 -27 μέρες. Τα αυγά εκκολάπτονται σύγχρονα. Οι νεοσσοί είναι 
έτοιμοι να πετάξουν μετά από 40 - 45 ημέρες. Το αρσενικό μένει μαζί το 
θηλυκό κατά την διάρκεια των πρώτων σταδίων της επώασης των αυγών. 
Διαχειμάζει στην νότια Ευρώπη και Βόρεια Αφρική κυρίως σε υγροτόπους με 
γλυκό νερό.

Τροφή
Τρέφεται με έντονα και ασπόνδυλα καθώς και φυτικά είδη που αναζητάει 
στα ρηχά βυθίζοντας το κεφάλι της κάτω από την επιφάνεια του νερού ή ψάχνο
ντας στην επιφάνεια.

Κυνήγι
Τις μέρες με άσχημο καιρό (αέρα και χιονόνερο) μετακινείται όλη τη μέρα. 
Τέτοιες μέρες περιμένουμε στα καρτέρια, συνήθως κοντά στο νερό. Για να 
έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα χρειαζόμαστε καλή κάλυψη, ζεστά ρούχα 
και πολύ υπομονή. Για το κυνήγι της χρησιμοποιούμε συνήθως μακρύκανα 
και τσοκαρισμένα όπλα, ενώ τα φυσίγγια πρέπει να είναι ενισχυμένης γό
μωσης με σκάγια No 5 - 6.

Gallimila chloropous - Νεροπουλάδβ

Ταξη: Gniiformes 
Οικογένεια: Rallidae 
Γένος: Gallinula 
Είδος: Chloropus

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 32 - 35 cm 
Άνοιγμα φτερών: 50 - 55 cm 
Βάρος αρσενικού: 249 - 453 gr 
Βάρος θηλυκού: 192 - 375 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Σκούρο γενικά σώμα με χαρακτηριστική λευκή λωρίδα στο πλάϊ και έντονη 
αντίθεση άσπρου -  μαύρου στο κάτω μέρος της ουράς που διακρίνεται έντονα 
όταν κολυμπά.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη, πλην της Σκανδιναβίας και τη βόρειας
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Ρωσίας, στην κεντρική και ανατολική Ασία, την Ινδία και την Αυστραλία. 
Διαχειμάζει στην Νότια και Δυτική Ευρώπη, την Ινδία και την Αυστραλία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος που δεν μεταναστεύει, εκτός από κάποια πουλιά της ανατολικής Ευρώ
πης και της βόρειας παλαιαρκτικής. Αναπαράγεται σχεδόν σε όλους τους υ- 
γροτόπους της χώρας μας αλλά προτιμά ποτάμια και λίμνες με πυκνή παρό
χθια βλάστηση και απότομες κλίσεις στις όχθες. Η φωλιά χτίζεται και από τα 
δύο φύλα και αποτελείται από οποιοδήποτε διαθέσιμο υλικό ενώ είναι καλά 
κρυμμένη στο έδαφος, κάτω από πυκνή βλάστηση, κοντά στο νερό. Μερικές 
φορές φτιάχνει πλωτές εξέδρες που στηρίζονται σε κλαδιά δέντρων ή θάμνων 
που ακουμπούν στο νερό. Το αρσενικό κουβαλάει τα υλικά και το θηλυκό τη 
χτίζει. Γεννάει 1 - 2  φορές το χρόνο 5- 11  αυγά διάστικτα με σκοτεινού καφέ 
ή μαύρου χρώματος κηλίδες. Η επώαση γίνεται και από τα δύο φύλα και 
διαρκεί 19 - 22 ημέρες και η εκκόλαψη είναι ασύγχρονη. Οι νεοσσοί τρέφο
νται και από τους δύο γονείς πολλές φορές παράλληλα με τα μικρά της 
πρώτης γέννας και είναι ικανοί να πετάξουν μετά από 40 - 50 ημέρες.

Τροφή
Ε ίνα ι είδος παμφάγο. Η  ποσότητα των φυτικών και ζωικών ειδών εξαρτά- 
τα ι από την εποχή και τον υγρότοπο που ζει. Τρέφεται κυρίως από την 
επιφάνεια  του νερού και του εδάφους ή βυθίζοντας το κεφάλι της μέσα στο 
νερό. Σπάνια  όμως αναζητά την τροφή της κάνοντας καταδύσεις.

Κυνήγι
Χωρίς ιδιαίτερη θηρευτική αξία, κυνηγιέται μόνο περιστασιακά. Σπάνια κα
ταναλώνεται επειδή θεωρείται ιδιαίτερα “βρώμικο” πουλί.

Gallinago gallinago - Μπεκατσίνι

Τάξη: Charadriiformes 
Οικογένεια: Scolopacidae 
Γένος: Gallinago 
Είδος: Gallinago

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 25 - 27 cm 
Ανοιγμα φτερών: 44 - 47 cm 
Βάρος αρσενικού: 89 - 111 gr 
Βάρος θηλυκού: 104 - 128 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Μακρύ ράμφος, μεγαλύτερο από το διπλάσιο μήκος του κεφαλιού του. Παράλ
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ληλες σκοτεινές λωρίδες με το ράμφος στο πάνω και πλάγιο μέρος του κεφα
λιού.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην βόρεια και δυτική Ευρώπη και την βόρεια και κεντρική 
Ασία. Διαχειμάζει στην νότια και δυτική Ευρώπη την νότια και ανατολική 
Ασία και την βόρεια και κεντρική Αφρική.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό (κυρίως) ενώ υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί που είναι 
μόνιμοι. Αναπαράγεται σε μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων που χαρακτηρίζο
νται από την ύπαρξη υψηλής υγρασίας στο έδαφος. Φωλιάζει στο έδαφος σε 
μια φωλιά που κατασκευάζει το θηλυκό και αποτελείται από μια κοιλότητα 
στρωμένη με βλάστηση. Γεννάει μια φορά το χρόνο 3 - 5  αυγά χρώματος 
ανοιχτού καφέ ως ελαιοπράσινου με σκοτεινές καφέ κηλίδες. Η επώαση γίνε
ται από το θηλυκό, διαρκεί 18 - 20 ημέρες και η εκκόλαψη είναι σύγχρονη. Οι 
νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς οι οποίοι χωρίζουν τους νεοσσούς 
σε δύο ομάδες και ο καθένας αναλαβάνει την φροντίδα μιάς ομάδας. 
Ξεχειμωνιάζει σε παρόμοιους βιοτόπους με αυτούς που αναπαράγεται και 
εγκαταλείπει υγρολίβαδα και βάλτους αμέσως μόλις παγώνουν.

Τροφή
Τρέφεται κυρίως με υδρόβια έντομα και ασπόνδυλα τα οποία συλλαμβάνει 
βυθίζοντας το ράμφος του στη λάσπη, άλλοτε περπατώντας και άλλοτε από 
θέση στάσης βυθίζοντας το ράμφος διαδοχικά σε διάφορα σημεία σε ένα 
ημικύκλιο τριγύρω του.

Κυνήγι
Το συναντάμε σε υγρολίβαδα, ρυζοχώραφα, ρηχούς βάλτους και όχθες λιμνών. 
Το αναζητούμε είτε με σκύλο δείκτη, είτε περπατώντας μόνοι μας σε περιοχές 
όπου υπάρχει στάσιμο νερό, με μικρό βάθος και βλάστηση. Εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες αν θα ανεχθεί την παρουσία μας ή θα πετάξει από 
μεγάλη απόσταση. Επειδή η πτήση του γίνεται με ελιγμούς και είναι ταχύ
τατη απαιτείται μεγάλη ικανότητα στη σκόπευση. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια 
με μεγάλες ταχύτητες και σκάγια No 8 - 9.

Lymnocryptes minimus - ΚουφομπεκάτσίΥ®

Τάξη: Charadriiformes 
Οικογένεια: Scolopacidae 
Γένος: Lymnocryptes 
Είδος: Minima
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Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 17 - 19 cm 
Άνοιγμα φτερών: 38 - 42 cm 
Βάρος αρσενικού: 51 - 60 gr 
Βάρος θηλυκού: 40 - 50 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Κοντά σχετικά ράμφος, ίσο περίπου με το μήκος του κεφαλιού. Μαύρες παράλ
ληλες λωρίδες, με το ράμφος, στο πάνω και πλάγιο τμήμα του κεφαλιού.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην βόρειο ανατολική Ευρώπη και την βόρεια Ασία. Διαχει
μάζει στην Δυτική και νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Νότια Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος μεταναστευτικό. Αναπαράγεται σε υγρές περιοχές και βάλτους που βρί
σκονται μεταξύ των βόρειων δασών. Φωλιάζει στο έδαφος σε μια φωλιά που 
κατασκευάζει το θηλυκό, συχνά πάνω σε μικρό λοφίσκο, και είναι στρωμένη 
με βλάστηση. Γεννάει μια φορά το χρόνο 4 αυγά χρώματος ανοιχτού καφέ ως 
ελαιοπράσινου με σκοτεινές καφέ κηλίδες. Η επώαση γίνεται από το θηλυκό, 
διαρκεί 17 - 24 ημέρες και η εκκόλαψη είναι σύγχρονη.
Ξεχειμωνιάζει σε υγροτόπους από την Μ. Βρετανία ως την Νότια Αφρική και 
ανατολικά ως την Ινδία και την Νότιο - ανατολική Ασία. Αποφεύγει τον 
σχηματισμό κοπαδιών και προτιμά να μένει μόνο του.

Τροφή
Τρέφεται κυρίως με σπόρους, υδρόβια έντομα και ασπόνδυλα τα οποία συλ
λαμβάνει βυθίζοντας το ράμφος του στη λάσπη.

Κυνήγι
Απαγορεύεται

Garrulus glandarius - Κίσσα

Ταξη: Passeriformes 
Οικογένεια: Corvidae 
Γένος: Garrulus 
Είδος: Glandarius

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 34 - 35 cm 
Άνοιγμα φτερών: 52 - 58 cm 
Βάρος αρσενικού: 145 - 197 gr
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Βάρος θηλυκού: 129 - 205 gr 

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Γαλάζιες περιοχές στο πάνω μέρος των ψτερούγων. Ό ταν κάθεται φαίνεται 
μια γαλάζια περιοχή στο πλάγιο μέρος του σώματος.

Γεωγραφική εξάπλωση
Ζει σε όλη την Ευρώπη και την βόρεια και νότιο ανατολική Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος ενδημικό. Αναπαράγεται σε δάση πλατυφύλλων και κωνοφόρων, πάρ
κα και δενδρώνες. Φωλιάζει σε δέντρα , σχετικά χαμηλά (2 - 6 μέτρα πάνω 
από το έδαφος), σε φωλιά που αποτελείται από κλαδάκια στρωμένη με χόρτα 
και την οποία κατασκευάζουν και τα δύο φύλα. Γεννάει μια φορά το χρόνο 5
- 8 αυγά χρώματος ανοιχτού πράσινου με καφέ κηλίδες. Η επώαση γίνεται 
και από τα δύο φύλα και διαρκεί 16 - 17 ημέρες. Οι νεοσσοί τρέφονται και 
από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 19 - 23 ημέρες. 
Μετά την εγκατάλειψη της φωλιά παραμένουν μαζί με τους γονείς τους μέχρι 
το χειμώνα.

Τροφή
Είναι είδος παμφάγος αλλά προτιμάει καρπούς (βελανίδια κ.λ.π.) και έντομα 
το καλοκαίρι. Συμπεριφέρεται ως άρπαγας νεοσσών άλλων ειδών ενώ συνη
θίζει να κρύβει βελανίδια και άλλους καρπούς στο έδαφος ή σε κοιλότητες 
δέντρων τα οποία αναζητά, σε εποχές που παρατηρείται έλλειψη τροφής.

Κυνήγι
Δεν αποτελεί ιδιαίτερης αξίας θήραμα και μόνο περιστασιακά θηρεύεται.

Σχεδίαση θηραμάτων: Πασχάλης Δουγαλής
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Αγριόχοιρος 
Sus scrofa
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Αλειιού 
Vulpes vulpes
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Αγριοκούνελο 
Oryctolagus cuniculus
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Ααγός
Lepus europaeus
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Χουλιαράπαπια 
Anas clypeata
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Ψαλίδα 
Anas acuta
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Σφυριχτάρι 
Anas penelope
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Κυνηγόπαιτια 
Aythia ferina
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Κιρκίρι 
Anas creeca
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Πρασινοκέφαλη 
Anas platyrynchos
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Κουφομπεκάτσινο 
Limnocryptes minimus
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Φαλαρίδα 
Fulica atra
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Φάσσα
Columba palumbus
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Τρυγόνι
Streptopelia turtur
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Μπεκατσίνι 
Gallinago gallinago
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Σιταρήθρα 
Alauda arvensis
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Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
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Κεδρότσιχλα 
Turdus pilaris
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Τσαρτσάρα 
Turdus viscivorus
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Ορεινή πέρδικα 
Alectoris graeca
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Νησιώτικη πέρδικα 
Alectoris chucar
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Καρακάξα 
Pica pica

Κουροΰνα 
Corvus corone
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Μπεκάτσα 
Scolopax rusticola
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Κολχικός φασιανός 
Phasianus colchicus
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Ορτύκι
Coturnix coturnix
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Scolopax rusticola - Μπεκάτσα

Ταξη: Charadriiformes 
Οικογένεια: Scolopacidae 
Γένος: Scolopax 
Είδος: Rusticola

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 33 - 35 cm 
Άνοιγμα φτερών: 56 - 60 cm 
Βάρος αρσενικού: 250 - 434 gr 
Βάρος θηλυκού: 205 - 420 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Μεγάλο ράμφος , μεγαλύτερο από το διπλάσιο μήκος του κεφαλιού. Μαύρες 
λωρίδες στο πάνω μέρος του κεφαλιού, κάθετες προς το ράμφος.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική , βόρεια και δυτική Ευρώπη, καθώς και στην 
βόρεια και ανατολική Ασία ενώ ξεχειμωνιάζει στην δυτική και νότια Ευρώπη 
και την νότια και δυτική Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό (κυρίως). Αναπαράγεται σε μεγάλα δάση με έντονα ανε
πτυγμένη βλάστηση στον υπόροφο. Φωλιάζει στο έδαφος, σε φωλιά που είναι 
στρωμένη με φύλλα και βρίσκεται καλά κρυμμένη ανάμεσα στη βλάστηση. Την 
φωλιά κατασκευάζει το θηλυκό το οποίο γεννάει μια φορά το χρόνο 3 - 5  αυγά 
χρώματος ανοιχτού καφεκίτρινου με σκοτεινές κηλίδες. Η επώαση γίνεται από 
το θηλυκό και διαρκεί 21 - 24 ημέρες. Οι νεοσσοί τρέφονται μόνο από το θηλυκό 
και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 15 - 20 ημέρες. Για να ξεχειμωνιάσει 
μεταναστεύει το φθινόπωρο από την βόρεια και κεντρική Ευρώπη , νότια και 
δυτικά. Την συναντάμε σε μια μεγάλη ποικιλία δασικών οικοσυστημάτων και σε 
θαμνότοπους.

Τροφή
Τρέφεται με σκουλήκια και έντομα που συλλέγει από την επιφάνεια του εδά
φους η βυθίζοντας το ράμφος της σε υγρό και μαλακό έδαφος.

Κυνήγι
Από τα πλέον περιζήτητα θηράματα. Για το κυνήγι της είναι απαραίτητη η πα
ρουσία ενός καλά εκπαιδευμένου και έμπειρου κυνηγετικού σκύλου δείκτη ο ο
ποίος θα την αναζητήσει στα πιο πυκνά τμήματα του δάσους και θα την ακολου
θήσει όταν θα αποφασίσει να περπατήσει για να τον αποφύγει. Επειδή κυνηγιέ
ται, κυρίως, σε πυκνά τμήματα δάσους, χρησιμοποιούμε κοντόκανο όπλο με “α
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νοιχτά” τσόκ και φυσίγγια με μάλλινη τάπα η διασπορέα και σκάγια No 8 -9 .

Sturnus velagaris - Ψαρόνι

Τάξη: Passeriformes 
Οικογένεια: Sturnidae 
Γένος: Sturnus 
Είδος: Vulgaris

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 37 - 42 cm 
Άνοιγμα φτερών: 32 - 37 cm 
Βάρος αρσενικού: 45 - 108 gr 
Βάρος θηλυκού: 41 - 101 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Σκοτεινόχρωμο πουλί του οποίου το πτέρωμα έχει πολλές μικρές λευκές κηλί- 
δες και ιριδίζει.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη, πλην της Σκανδιναβίας, και στην ανατολική 
και νότια Ασία. Διαχειμάζει στην Βόρεια και κεντρική Αφρική και στην Ινδία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό με πληθυσμούς που δεν μεταναστεύουν (νοτιο δυτική Ευ
ρώπη).
Αναπαράγεται σε μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων που περιλαμβάνουν αγροτι
κές καλλιέργειες, κήπους, πάρκα, δασύλια, ενώ φαίνεται να προτιμάει να 
μένει κοντά σε αγροικίες. Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων, σε κτίρια, σε 
ορθοπλαγιές. Η φωλιά στρώνεται με χόρτα, φύλλα και πούπουλα και κατα
σκευάζεται και από τα δύο φύλλα. Γεννάει 1 - 2 φορές το χρόνο 5 - 7 αυγά 
χρώματος ανοιχτού γαλάζιου τα οποία επωάζουν και τα δύο φύλλα για 12 - 
15 μέρες. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να 
πετάξουν σε ηλικία 20 - 22 ημέρες.
Για να ξεχειμωνιάσει μεταναστεύει, το φθινόπωρο, σχηματίζοντας τεράστια 
κοπάδια, νότια και δυτικά από τις περιοχές αναπαραγωγής. Το συναντάμε σε 
αγροτικές καλλιέργειες αλλά και κοντά σε σταύλους.

Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα και έντομα που συλλέγει από την επιφάνεια του 
εδάφους αλλά και με καρπούς κυρίως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
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Κυνήγι
Δεν αποτελεί αξιόλογο θήραμα. Κυνηγιέται, με καρτέρι, κυρίως από αγρότες
- κυνηγούς των οποίων τις καλλιέργειες κινδυνεύουν από τα μεγάλα κοπάδια 
των ψαρονιών.

Turdus merula -Κότσυφας

Τάξη: Passeriformes 
Οικογένεια: Turdidae 
Γένος: Turdus 
Είδος: Merula

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 24 - 25 cm 
Άνοιγμα φτερών: 34 - 38,5 cm 
Βάρος αρσενικού: 78 - 148 gr 
Βάρος θηλυκού: 70 - 140 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Σκοτεινόμαυρο πουλί με κίτρινη μύτη. Τα θηλυκά και τα ανήλικα έχουν κα- 
φετί χρώμα και κηλίδες στο στήθος

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και την Βόρειο και Δυτική Ασία. Διαχει
μάζει στην δυτική και νότια Ευρώπη, βόρεια Αφρική και Νότιο- Δυτική Ασία. 
Στη χώρα μας ένα τμήμα του πληθυσμού μεταναστεύει ενώ ένα άλλο είναι 
μόνιμο (αναπαράγεται και διαχειμάζει) πραγματοποιώντας μικρές μετακινή
σεις, κυρίως καθ’ ύψος.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Οι Βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν ενώ οι νότιοι είναι, σχετικά μόνιμοι. 
Αναπαράγεται σε ποικιλία οικοσυστημάτων, σε δάση , θαμνότοπους, καλ
λιέργειες με φυσικούς φράχτες ακόμα και στις παρυφές πόλεων και σε πάρ
κα. Φωλιάζει σε δέντρα, θάμνους ακόμα και σε παλιά κτίρια. Η φωλιά απο- 
τελείται από κλαδάκια και χόρτα και στρώνεται με λάσπη. Κατασκευάζεται 
και από τα δύο φύλα. Γεννάει 2 - 3 φορές το χρόνο από 3 -5  αυγά χρώματος 
ελαφρού πρασινογαλάζιου με μικρές καφέκόκκινες κηλίδες, τα οποία επωά
ζει για 10 - 19 ημέρες και τα οποία εκκολάπτονται ασύγχρονα. Οι νεοσσοί 
τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 10- 
19 ημερών.
Για να ξεχειμωνιάσει μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά από τις 
περιοχές αναπαραγωγής ως την βόρεια Αφρική. Το συναντάμε σε αγροτικές 
καλλιέργειες με φυσικούς φράχτες και σε θαμνότοπους κοντά σε δάση .
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Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κ.λ,π.) και έντομα που συλ
λέγει από την επιφάνεια του εδάφους αλλά και με καρπούς κυρίως το φθινό
πωρο και το χειμώνα.

Κυνήγι
Ό πως της κελαηδότσιχλας

Turdus iliacus - Κοκκινότσιχλα

Τάξη: Passeriformes 
Οικογένεια: Turdidae 
Γένος: Turdus 
Είδος: Iiliacus

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 21 cm 
Άνοιγμα φτερών: 33 - 34,5 cm 
Βάρος αρσενικού: 47 - 78 gr 
Βάρος θηλυκού: 46 - 77 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Χαρακτηριστικές κοκκινωπές κηλίδες στο κάτω μέρος των φτερών κοντά στο σώ
μα, είναι ορατές όταν πετάει ενώ όταν κάθεται διακρίνεται μια κοκκινωπή κηλίδα 
στα πλάγια του σώματός της.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην βόρεια Ευρώπη και την Βόρεια Ασία. Διαχειμάζει στην νότια 
και Δυτική Ευρώπη και την ανατολική Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό.
Αναπαράγεται σε δασικά οικοσυστήματα μέχρι ψηλά εκεί που σταματούν τα δέ
ντρα και αρχίζουν τα υπαλπικά λιβάδια, σε θαμνότοπους. Φωλιάζει σε δέντρα, σε 
θάμνους ακόμα και στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Η φωλιά αποτελεί- 
ται από κλαδάκια και χόρτα και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από το θηλυκό το 
οποίο γεννάει δυό φορές το χρόνο από 4 - 6 αυγά χρώματος πρασινογάλαζου με 
μεγάλες κοκκινοκαφέ κηλίδες. Τα αυγά επωάζονται για 12 - 13 ημέρες και οποία 
εκκολάπτονται όλα μαζί. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι 
ικανοί να πετάξουν σε ηλικία 8 -13  ημερών. Μετά την εγκατάλειψη της φωλιάς , 
η οικογένεια παραμένει μαζί για δυό περίπου εβδομάδες , εκτός αν το θηλυκό 
φτιάξει δεύτερη φωλιά οπότε οι νεοσσοί παραμένουν μόνο με το αρσενικό.
Για να ξεχειμωνιάσει, μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά από τις περιο
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χές αναπαραγωγής ως την βόρεια Αφρική. Την συναντάμε σε αγροτικές καλλιέρ
γειες με φυσικούς φράχτες σε κοπαδάκια μαζί με άλλες τσίχλες.

Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κ.λ.π.) και έντομα που συλλέγει 
από την επιφάνεια του εδάφους αλλά και με καρπούς κυρίως το φθινόπωρο και το 
χειμώνα.

Κυνήγι----------------------------------------------------------------------------------------------
Όπως την κελαηδότσιχλα.

Turdus philomelos - Κελαηδότσιχλα

Τάξη: Passeriformes 
Οικογένεια: Turdidae 
Γένος: Turdus 
Είδος: Philomelos

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 23 cm 
Άνοιγμα φτερών: 33 - 36 cm 
Βάρος αρσενικού: 63 - 84 gr 
Βάρος θηλυκού: 60 - 82 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Καστανή τσίχλα με κηλίδες στο στήθος και κιτρινοπορτοκαλί κάτω επιφά
νεια φτερούγων.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και την Βόρειο-Δυτική Ασία. Διαχειμάζει 
στην δυτική και νότια Ευρώπη, βόρεια Αφρική και Νότιο- Δυτική Ασία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος αποδημητικό. Αναπαράγεται σε μικτά οικοσυστήματα με δέντρα, θά
μνους καλλιέργειες αλλά και πάρκα και κήπους. Φωλιάζει σε δέντρα και θά
μνους συνήθως στο σημείο που ενώνεται ο κορμός με τα κλαδιά. Η φωλιά 
αποτελείται από κλαδάκια και χόρτα και είναι στρωμένη με λάσπη. Κατα
σκευάζεται εξ ολοκλήρου από το θηλυκό το οποίο γεννάει 2 - 3  φορές το 
χρόνο από 3 - 5 αυγά χρώματος ελαφρού γαλάζιου με μικρές καφέ ή μαύρες 
κηλίδες, τα οποία επωάζει για 10 - 17 ημέρες και τα οποία εκκολάπτονται 
σύγχρονα. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να 
πετάξουν σε ηλικία 11 - 17 ημερών.
Για να ξεχειμωνιάσει μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά από τις
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περιοχές αναπαραγωγής ως την βόρεια Αφρική. Την συναντάμε σε αγροτι
κές καλλιέργειες με φυσικούς φράχτες, σε θαμνότοπους και σε ρεματιές. Κο- 
παδιάζει μόνο κατά την περίοδο της μετανάστευσης.

Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κ.λ.π.) και έντομα που συλ
λέγει από την επιφάνεια του εδάφους αλλά και με καρπούς κυρίως το φθινό
πωρο και το χειμώνα.

Κυνήγι
Το κυνήγι της τσίχλας γίνεται με καρτέρι και με ψάξιμο. Το καρτέρι πραγμα
τοποιείται νωρίς το πρωί και το απόγευμα όταν πηγαίνει και όταν έρχεται 
από τις περιοχές που κουρνιάζει αντίστοιχα. Συνήθως οι τόποι που κουρνιά
ζει είναι προστατευμένες από τον άνεμο πλαγιές και βαθιές ρεματιές με πυ
κνή θαμνώδη βλάστηση. Πετάει σχεδόν πάντα κόντρα στον άνεμο για να 
πάει στις θέσεις κουρνιάσματος. Στεκόμαστε με την πλάτη προς τον αέρα και 
περιμένουμε τις τσίχλες που θ’ ανέβουν από τους ελαιώνες. Το ψάξιμο γίνεται 
όλη την ημέρα σε θαμνώνες, σε φυσικούς φράχτες ανάμεσα σε καλλιέργειες , 
σε ρεματιές κ.λ.π. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια με ελαφριές γομώσεις και σκά
για No 8 -9.

Turdus pilaris - Κεδρότσιχλα

Ταξη: Passeriformes 
Οικογένεια: Turdidae 
Γένος: Turdus 
Είδος: Pilaris

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 25,5 cm 
Άνοιγμα φτερών: 39 - 42 cm 
Βάρος αρσενικού: 80 - 120 gr 
Βάρος θηλυκού: 76 - 128 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Σταχτί ουροπήγιο (περιοχή στο μπροστινό πάνω μέρος της ουράς) και σταχτί 
κεφάλι, στήθος με σκοτεινές κηλίδες.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και βόρεια Ασία. Είδος με- 
ταναστευτικό, αναζητά καλύτερες συνθήκες, το χειμώνα στην νότια Ευρώπη 
και τη νοτιοδυτική Ασία. Μόνιμα την συναντούμε στην Κεντρική Ευρώπη.
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Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Οι Βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν ενώ οι νότιοι είναι μόνιμοι... 
Αναπαράγεται σε δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων, συχνά στις παρυφές 
των δασών ή σε διάκενα. Φωλιάζει κατά μικρές αποικίες σε δέντρα, συνήθως 
στο σημείο που ενώνεται ο κορμός με τα κλαδιά. Η φωλιά αποτελείται από 
κλαδάκια και χόρτα και το εσωτερικό της στρώνεται με λάσπη. Κατασκευά
ζεται εξ ολοκλήρου από το θηλυκό το οποίο γεννάει 1 - 2  φορές το χρόνο από 
5 - 6 αυγά χρώματος ελαφρού γαλάζιου με μικρές καφέ κηλίδες, τα οποία 
επωάζει για 10 - 13 ημέρες και τα οποία εκκολάπτονται σε διαφορετικές ημέ
ρες. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετά- 
ξουν σε ηλικία 11-15  ημερών.
Για να ξεχειμωνιάσει μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά από τις 
περιοχές αναπαραγωγής ως την βόρεια Αφρική. Την συναντάμε σε αγροτι
κές καλλιέργειες με φυσικούς φράχτες και σε θαμνότοπους κοντά σε δάση . 
Συγκεντρώνεται σε κοπάδια μαζί με άλλες τσίχλες.

Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κ.λ.π.) και έντομα που συλ
λέγει από την επιφάνεια του εδάφους, πολλές φορές αναποδογυρίζοντας πέ
τρες, αλλά και με καρπούς κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Κυνήγι
Επισκέπτεται τη χώρα μας μετά το Νοέμβριο και κατά την διάρκεια κακο
καιρίας. Αυτή την εποχή μεγάλα κοπάδια κατεβαίνουν χαμηλά για να ανα
ζητήσουν την τροφή τους. Πιο συχνά όμως την συναντάμε σε ορεινά υψίπεδα 
με κέδρα και άλλους θάμνους. Την κυνηγάμε το πρωί με καρτέρι ή όλη τη 
μέρα στην βοσκή. Χρησιμοποιούμε φυσίγγια No 8.

Turdus viscivorus - Τσαρτσάρα

Ταξη: Passeriformes 
Οικογένεια: Turdidae 
Γένος: Turdus 
Είδος: Viscivorus

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 27 cm 
Ανοιγμα φτερών: 42 - 47,5 cm 
Βάρος : 100 - 167 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Σταχτοκαφέ σώμα με πολλές στρογγυλωπές κηλίδες στο στήθος και την κοι
λιά.
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Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και την Βόρεια και Δυτική Ασία. Μετανα
στεύει νοτιότερα και ανατολικά. Στην νότια και δυτική Ευρώπη απαντά όλο 
το χρόνο, όπως και στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας.
Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Οι Βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν ενώ οι νότιοι είναι σχετικά μόνιμοι ό
πως συμβαίνει και με τα κοτσύψια.
Αναπαράγεται σε δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων σε μεγάλα υψόμετρα, 
συχνά στις παρυφές των δασών ή σε διάκενα. Φωλιάζει ψηλά σε δέντρα και 
εκδηλώνει έντονη επικράτεια γύρω από τη φωλιά. Η φωλιά αποτελείται από 
κλαδάκια , πευκοβελόνες, χόρτα και λάσπη. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου 
από το θηλυκό το οποίο γεννάει 2 - 3  φορές το χρόνο από 3 - 5 αυγά χρώμα
τος ελαφρού πρασινογάλαζου με μικρές κοκκινοκαφέ κηλίδες, τα οποία ε
πωάζει για 12 - 15 ημέρες και τα οποία εκκολάπτονται όλα μαζί την ίδια 
μέρα. Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πε- 
τάξουν σε ηλικία 12 - 15 ημερών.

Για να ξεχειμωνιάσει μεταναστεύει το φθινόπωρο νότια και δυτικά 
από τις περιοχές αναπαραγωγής ως την βόρεια Αφρική. Την συναντάμε σε 
δασικά οικοσυστήματα , κυρίως ελατοδάση. Σχηματίζει μικρά κοπάδια. Ω
στόσο υπερασπίζεται σθεναρά ένα δέντρο με καρπούς το χειμώνα. Τέτοια 
δέντρα μπορεί να είναι έλατα ή δρυς με καρπούς ιξού (γκυ).

Τροφή
Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλήκια, σαλιγκάρια κ.λ.π.) και έντομα που συλ
λέγει από την επιφάνεια του εδάφους, πολλές φορές αναποδογυρίζοντας πέ
τρες, αλλά και με καρπούς κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Κυνήγι
Κυνηγάμε τις τσαρτσάρες σε διάκενα του δάσους το πρωϊ και το απόγευμα με 
καρτέρι. Μπορούμε να την κυνηγήσουμε κι όλη τη μέρα με καρτέρι στα δέντρα 
που ξέρουμε ότι επισκέπτεται για να αναζητήσει την τροφή της.

Alauda arvensis - Σιταρήθρα

Ta^:Passeriformes 
Οικογένεια: Alaudidae 
Γένος: Alauda 
Είδος: Arvensis

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 18 - 19 cm 
Ανοιγμα φτερών: 30 -  36 cm
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Βάρος αρσενικού: 28 -  54 gr 
Βάρος θηλυκού: 22 -  47 gr

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης
Καστανόξανθο γενικά, μικρό σε μέγεθος, πουλί με άσπρη κοιλιά και διάστι
κτο στήθος. Στα πλάγια της ουράς ξεχωρίζουν λευκά φτερά και το τελείωμα 
των φτερών είναι λευκό που είναι ιδιαίτερα ορατό κατά την πτήση. Στη χώρα 
μας παρατηρείται κυρίως το χειμώνα.

Γεωγραφική εξάπλωση
Αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη και την βόρεια και ανατολική Ασία μέχρι 
την Ιαπωνία.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Αν και είδος αποδημητικό, κάποιοι πληθυσμοί απαντούν όλο το χρόνο σε 
μερικές περιοχές. Στην χώρα μας φωλιάζουν λίγα, σχετικά ζευγάρια, ενώ το 
χειμώνα εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς.
Φωλιάζει στο έδαφος κάτω από θάμνους ή πυκνά αγριόχορτα σε μια κοιλότη
τα του εδάφους στρωμένη με ξερά χόρτα. Κατασκευάζεται και από τα δύο 
φύλα ενώ την προσέχει κυρίως το θηλυκό το οποίο γεννάει 1- 2 φορές το 
χρόνο από 2 - 8  αυγά χρώματος λευκωπού ως ανοιχτού λαδί με κηλίδες τα 
οποία επωάζει για 11 - 15 ημέρες και τα οποία εκκολάπτονται ταυτόχρονα. 
Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και είναι ικανοί να πετάξουν 
σε ηλικία 10 - 13 ημερών.

Τροφή
Συλλέγει την τροφή του από την επιφάνεια του εδάφους, την παρεδάφια βλά
στηση και τα χαμηλά κλαδιά των θάμνων. Τρέφεται με ασπόνδυλα (σκουλή
κια, σαλιγκάρια κ.λ.π.), έντομα και σπόρους.

Κυνήγι
Το κυνήγι της σιταρήθρας ασκείται από λίγους, σχετικά, κυνηγούς και γίνεται 
με καρτέρι, όλη τη μέρα, κυρίως στα οργωμένα χωράφια το φθινόπωρο. Πε- 
τάει κυκλικά πάνω από την περιοχή που έχει διαλέξει για να αναζητήσει την 
τροφή του και σχηματίζει κοπάδια 10 -  100 ατόμων. Χρησιμοποιούμε φυσίγ
για με ελαφριές γομώσεις και σκάγια No 9 -10.
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Phasianus colchicus - Φασιανός

Τάξη: Galliformes 
Οικογένεια: Phasianidae 
Γένος: Phasianus 
Είδος: Colchicus

Διαστάσεις
Μήκος σώματος: 53 - 89 cm 
Άνοιγμα φτερών: 70 - 90 cm 
Βάρος αρσενικοί'): 800 - 1800 gr 
Βάρος θηλυκού: 720 - 1250 gr

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Το αρσενικό έχει ζωηρά χρώματα μακριά ουρά, σκούρο πράσινο κεφάλι με 
λευκό περιλαίμιο τις περισσότερες φορές. Να σημειώσουμε ότι ο καθαρός 
κολχικός φασιανός που βρίσκεται μόνο στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου 
δεν έχει λευκό περιλαίμιο.
Το θηλυκό έχει χρώμα καστανό με μακριά ουρά.

Γεωγραφική εξάπλωση
Ζεί στην δυτική Ασία στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από την Κασπία 
Θάλασσα. Στη χώρα μας απαντάται στο παραποτάμιο υδροχαρές δάσος του 
Νέστου και μαζί με έναν άλλο πληθυσμό στην Ανατολική Βουλγαρία αποτε
λούν τους δύο φυσικούς πληθυσμούς της Ευρώπης.

Βιότοπος - Αναπαραγωγή
Είδος ενδημικό. Φυσικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα βρίσκονται, πλέον, μόνο 
στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου (Κοτζά Ορμάν) . Στη υπόλοιπη Ελλάδα 
οι πληθυσμοί φασιανού είναι αποτέλεσμα εισαγωγής υβριδίων του “κυνηγετι
κού φασιανού”.
Α ναπαράγεται μέσα ή κοντά σε δασικά οικοσυστήματα, σε κοιλάδες και 
δέλτα ποταμών, σε λόφους με πυκνή βλάστηση και νερό, σε αγροτικές καλ
λιέργειες με φυσικούς φράχτες κ.λ.π. Το αρσενικό κατά την περίοδο της ανα
παραγωγής δεν ανέχεται την παρουσία άλλου “ανταγωνιστή” κοντά του, γι 
αυτό υπερασπίζεται το “χαρέμι” του το οποίο αποτελείται από 2 - 7  θηλυκά. 
Φωλιάζει σε μια κοιλότητα στο έδαφος ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση η οποία, 
συνήθως, δεν στρώνεται με ξηρή βλάστηση. Την φωλιά την κατασκευάζει το 
θηλυκό και γεννάει μια φορά το χρόνο 7 - 17 αυγά χρώματος ελαιοκαφέ ή 
γκριζοπράσινου, τα οποία επωάζει για 23 - 25 ημέρες. Οι νεοσσοί μπορούν να 
βαδίζουν αμέσως μετά την εκκόλαψη και εγκαταλείπουν την φωλιά. Είναι 
έτοιμοι να πετάξουν σε ηλικία 12 ημερών και ανεξαρτητοποιούνται μετά από 
10 - 12 εβδομάδες.
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Τροφή
Τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών, σπόρους και ασπόνδυλα. 

Κυνήγι
Σε κάποιους νομούς της Ελλάδας, που έχουν εισαχθεί υβρίδια φασιανού, επι
τρέπεται το κυνήγι του για μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο τα περισσότερα 
πουλιά βρίσκονται μέσα στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές όπου και 
αποτελούν μαζί με τις νησιώτικες πέρδικες τα κυριότερα θηράματα που προ- 
σφέρονται στους κυνηγούς. Δεν μπορούμε να πούμε, όμως, ότι το κυνήγι στις 
ΕΚΠ γίνεται όπως θα έπρεπε γιατί, συνήθως, τα πουλιά δεν έχουν τον χρόνο 
να προσαρμοστούν στο φυσικό περιβάλλον και συμπεριφέρονται περίεργα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση σκύλου δείκτη (φέρμας). Συ- 
νιστώνται όπλα με ανοιχτά τσόκ και φυσίγγια με μάλλινη τάπα No 5 - 7 .
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ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΟΣ α τελευταία έτη, έντονο προβληματι-

Ο  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
σ

ΤΣΙΧΛΑΣ

σμό έχει προκαλέσει η παράγραφος
.. ,, „ _______  __ 4 του άρθρου 7 της Κοινοτικής Οδη-
1 Η  £  © H r , ΑΣ* γίας 79/409, σύμφωνα με την οποία τα Κράτη
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ μέλη πρέπει να μεριμνούν, ώστε τα αποδημη

τικά πτηνά να μην θηρεύονται κατά την επι
στροφή τους στον τόπο φωλεοποίησης. Κοινή 
διαπίστωση αποτελεί ότι η παράγραφος αυτή 
και οι αδυναμίες εφαρμογής της, οφείλονται 
στην περιορισμένη έρευνα για τα μεταναστευ- 
τικά θηραματικά πτηνά στην Ευρώπη. Παρό
λα αυτά, στα Μεσογειακά κράτη τα τελευταία 
έτη περιορίστηκε η περίοδος Θήρας για τα πε
ρισσότερα μεταναστευτικά είδη. Όσον αφορά 
τις τσίχλες στην Ελλάδα, απαγορεύθηκε η Θή
ρα το μήνα Φ εβρουάριο για  τον Κότσυφα 
(Turdus merula) και την Τσατσάρα (Turdus 
viscivorus) και οι τελευταίες οκτώ μέρες του μή
να για την Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris).

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Κυνηγε
τική Κληρονομιά και την Άγρια Πανίδα (Institut 
M editerraneen du Patrimoine Cynegetique et 
Faunistique) ξεκίνησε πριν μια δεκαετία περί
που την έρευνα για τη φαινολογία της μετανά
στευσης των θηρεύσιμων ειδών τσίχλας (Turdus 
sp.). Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται βιο- 
ακουστικοί σταθμοί (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία 
και Μάλτα) που καταγράφουν τις φωνές των 
πτηνών κάθε νύχτα (2300-0300) κατά τους μή
νες της φθινοπωρινής και εαρινής μετανάστευ
σης. Σε μερικές περιοχές, τα δεδομένα αυτά 
συγκρίνονται με εβδομαδιαίες πληθυσμιακές 
μετρήσεις των πτηνών.

Σε έκθεση του Ινστιτούτου, αναφέρεται ότι 
για τα ανωτέρω είδη η έναρξη της μετανάστευ
σης τοποθετείται μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του 
Φεβρουάριου, ενώ η πληθυσμιακή κατάσταση 
είναι ικανοποιητική ώστε: “να είναι βιολογικά 
αποδεκτή η παράταση της θηρευτικής περιό
δου των πέντε ειδών τσίχλας (Turdus sp.) μέχρι 
τη διάρκεια του τρίτου δεκαήμερου του Φε
βρουάριου στη Μεσογειακή ζώνη”.

Με το συμπέρασμα αυτό, συμφωνούν τα α
ποτελέσματα έρευνας για την Κελαϊδότσιχλα
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(Turdus philomelos) και την Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) του Κέντρου Σπου
δών Επιστήμης των Ζώων (Centro de Estudos de Ciencia Animal) στην Πορτο
γαλία. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε βασίσθηκε στη μέτρηση δείκτη του 
λίπους των πτηνών που θηρεύονταν κατά την κυνηγετική περίοδο. Η Κυνηγε
τική Ομοσπονδία Μακεδονίας -  Θράκης άρχισε να χρησιμοποιεί μια ανάλο
γη μέθοδο, σε περιοχή της Χαλκιδικής για  την Κελαϊδάτσιχλα (Turdus 
philomelos) και τον Κότσυφα (Turdus merula) την κυνηγετική περίοδο 2001-02. 
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα των προαναφερ- 
θέντων ερευνών.

Η κοινωνικοοικονομική σημασία και η παράδοση της Θήρας των ειδών 
τσίχλας στις Μεσογειακές χώρες, επιβάλλει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα 
ανωτέρω. Ο διευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου για την Κυνηγετική Κλη
ρονομιά και την Άγρια Πανίδα Dr Jean-Claude Ricci, υποστηρίζει ότι σύμφω
να με τα επιστημονικά δεδομένα τα είδη του γένους Turdus, μπορούν να θη
ρεύονται μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου χωρίς να παραβιάζεται η Κοινοτι
κή Οδηγία 79/409. Άραγε, επιτρέπεται να αγνοείται η επιστημονική τεκμηρί
ωση;
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m N o

ενδιαιτήματος

/ αύξηση \  
Πληθυσμού 
του λαγού

Το κυνήγι του λαγού αποτελεί αξιόλογη οι
κονομική και πολιτιστική δραστηριότητα της ελ
ληνικής υπαίθρου, ενώ η ανάγκη για την αύξη
ση των πληθυσμών του λαγού ως το σημαντικό
τερο ενδημικό θήραμα επιβάλλει να ξεπεραστούν 
οι αδυναμίες στη διαχείρισή του.

πό την αρχαιότητα το λαγοκυνήγι α
ποτελεί αγαπημένη δραστηριότητα 
των Ελλήνων και συνάμα ένα άγνω

στο κεφάλαιο για την οικονομία. Πρόσφατα, σε 
ερωτηματολόγιο που διακίνησε η Σ Τ  ΚΟΜΑΘ, 
βρέθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή της πόλης 
της Θεσσαλονίκης, το κυνήγι του λαγού δημιουρ
γεί τζίρο που ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα δι
σεκατομμύριο δραχμές, στηρίζοντας 300 περί
που θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα κυρίως στο 
χώρο της πώλησης και επισκευής αυτοκινήτων 
και της εκτροφής σκύλων. Επίσης, το σύνολο σχε-

αντιμετώπιση ρύθμιση πληθυσμών δόν των κυνΐ1Υών απάντησαν ότι το λαγοκυνήγι 
λαθροθήρας αρπάγων δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια άλ

λη δραστηριότητα όσον αφορά τα οφέλη που δη
μιουργεί.

Η σημασία του λαγού ως θήραμα, οδήγησε 
πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με το είδος. 
Σε αρκετές από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
αναφέρεται ότι στην Ευρώπη (τις τελευταίες δε
καετίες) παρατηρείται μείωση των πληθυσμών 
του λαγού. Ό σον αφορά την Ελλάδα, δεν πραγ
ματοποιείται μακροχρόνια παρακολούθηση των 
πληθυσμών του λαγού, σε περιοχές της χώρας 
όμως, έχει βρεθεί πως οι περισσότεροι έμπειροι 
λαγοκυνηγοί πιστεύουν ότι παρουσίασε ελάττω
ση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ακόμα, 
σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσα
λίας, βρέθηκε ότι η πυκνότητα του λαγού στη 
Θεσσαλία και Ή πειρο είναι μικρότερη σε σύ
γκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ρ Α Σ Τα πάντα περί Θήρας

Αιτίες μείωσης του πληθυσμού του λαγού
Στην συνέχεια αναφέρονται οι αιτίες μείω

σης του πληθυσμού του λαγού σύμφωνα με έρευ
νες στην Ευρώπη.
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Γεωργικές πρακτικές
Η θνησιμότητα του λαγού από το θέρισμα ή την κατεργασία του εδάφους 

οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού του. Στην Ολλανδία για παράδειγμα, όταν 
το θέρισμα των λειμώνων από δύο - τρεις επαναλήψεις ανήλθε σε δέκα, ο 
πληθυσμός ελαττώθηκε σχεδόν στο μισό, ανάλογες είναι και οι επιπτώσεις 
του φρεζαρίσματος την άνοιξη σύμφωνα με έρευνα στην Ιταλία. Όσον αφορά 
τα γεωργικά φάρμακα δεν αποδεικνύεται ότι αποτελούν σοβαρή αιτία ελάτ
τωσης του πληθυσμού, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων. Επίσης, στην έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλία και Ήπειρο, βρέθηκε ότι ο λαγός σχε
δόν απουσιαζει σε περιοχές που εφαρμόζεται εντατική γεωργία.

Αλλαγές στις χρήσεις γης και μείωση της ποικιλότητας των ενδιαιτημάτων
Επιπτώσεις στον πληθυσμό του λαγού έχουν καταγραφεί από:
- την καταστροφή των θέσεων κάλυψης (φυσικών φρακτών και θαμνώνων)
- την υποβάθμιση των θέσεων διατροφής (μονοκαλλιέργειες, γεωργικές 

πρακτικές, υποβόσκηση και υπερβόσκηση).

Αρπαγές
Η αλεπού αποτελεί σοβαρή αιτία μείωσης του πληθυσμού του λαγού. Είναι 

λάθος όμως, να πιστεύεται ότι η άμεση θανάτωση είναι η μόνη επίπτωση, οι 
άρπαγες επίσης επιδρούν στη χρήση του χώρου. Ειδικότερα, έρευνες αυτή τη 
φορά για το αγριοκούνελο και τον αμερικανικό λαγό έδειξαν, ότι η διατροφή 
επιρεάζεται αρνητικά από την παρουσία ή ακόμα και την οσμή των αρπάγων.

Λαθροθήρα
Διάφορες αιτίες στην Ελλάδα προκαλούν τη λαθροθήρα, παράλληλα τα 

τετρακίνητα αυτοκίνητα και οι διάνοιξη δρόμων τα τελευταία έτη, συνέβα
λαν ώστε η δολοφονία των λαγών κατά τις νυχτερινές ώρες να γίνει πιο εύκο
λη και αποτελεσματική.

Ασθένειες
Κλασική ασθένεια του λαγού αποτελεί η κοκκιδίαση, ενώ σχετικά νέα εί

ναι η αιμορραγική νόσος (EBHS) η οποία προκαλεί επιδημίες στην Ελλάδα 
από τη δεκαετία του '80.

Οι παραπάνω αιτίες αλληλεπιδρούν, για παράδειγμα η μείωση των θέσε
ων διατροφής, κάνει πιο εύκολο τον εντοπισμό των λαγών από άρπαγες και 
λαθροθήρες και αυξάνει τις πιθανότητες μετάδοσης μιας ασθένειας.

Το κυνήγι δεν αναφέρεται στις αιτίες μείωσης του πληθυσμού (αν και μπο
ρεί να προκαλέσει μείωση) διότι αποτελεί δραστηριότητα που διέπεται από 
κανονισμούς με σκοπό να προσεγγίσει τη μέγιστη αειφορική κάρπωση (maxi
mum sustainable yield). Όσον αφορά έρευνες στο θέμα αυτό, στη Γαλλία και 
Πολωνία βρέθηκε ότι η Θήρα δεν οδηγεί σε επιπτώσεις ακόμα και όταν η 
ετήσια κάρπωση φτάσει στο 50 -  60% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα όμως,
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επειδή το κυνήγι δεν διαχειρίζεται σε τοπικό επίπεδο, ενδέχεται να αποτελέ- 
σει αιτία μείωσης σε περιοχές που δέχονται υψηλή θηρευτική πίεση. Εάν οι 
περιοχές αυτές γειτνιάζουν με καταφύγια, μια ένδειξη (όχι απόδειξη) θα εί
ναι η διαψορά στην πληθυσμιακή πυκνότητα του λαγού.

Αντιμετώπιση των αιτιών μείωσης
Στην Ελλάδα υπάρχουν σοβαρά κενά στη θηραματική διαχειριστική, οπό

τε το άρθρο αυτό θα έπρεπε να ασχοληθεί μάλλον με τη θηρευτική πολιτική. 
Πάρα ταύτα, υπάρχουν αρκετοί που ενδιαφέρονται να μάθουν τους τρόπους 
με τους οποίους οι λαγοί μπορούν να γίνουν πιο άφθονοι με την καλύτερη 
αξιοποίηση των χρημάτων των κυνηγών.

Με κριτήρια λοιπόν την εφαρμοσιμότητα και την αποτελεσματικότητα και 
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι κατευθύνσεις μέτρων που θα πρέπει να 
ληφθούν για την αύξηση των πληθυσμών του λαγού στην ελληνική ύπαιθρο 
είναι:

1) Ρύθμιση του πληθυσμού των αρπάγων: όταν και όπου πρέπει και κα
τόπιν σχεδίου, ρύθμιση του πληθυσμού της αλεπούς (και άλλων αρπάγων ό
πως της νυφίτσας στις πεδινές περιοχές) αναμένεται να έχει θετικά αποτελέ
σματα στον πληθυσμό του λαγού. Η αλεπού επίσης, αποτελεί το μεγαλύτερο 
πρόβλημα της εκπαίδευσης του λαγόσκυλου και της άσκησης του κυνηγίου, 
προκαλώντας έτσι τη σπατάλη χρόνου και χρήματος για τους κυνηγούς.

2) Αντιμετώπιση της λαθροθήρας: το αξιόλογο έργο της Ομοσπονδιακής 
Θηροφυλακής αποτελεί το πρώτο βήμα. Ο θεσμός αυτός επιβάλλεται να ενι- 
σχυθεί όχι μόνο με προσωπικό και μέσα, αλλά οι θηροφύλακες πρέπει εκτός 
από την καταστολή της λαθροθήρας να δράσουν και ανασταλτικά, μέσω της 
μείωσης των αρπάγων και της βελτίωσης των ενδιαιτημάτων. Αυτό συμβαίνει 
διότι:

- με την εφαρμογή τους δημιουργείται η αίσθηση της φροντίδας από κά
ποιον (θηροφύλακα) για την ύπαρξη του λαγού, αποτρέποντας έτσι τη διά- 
πραξη της λαθροθήρας

- οι θηροφύλακες αποκτούν την επιπλέον συμπάθεια των κατοίκων.
Το επόμενο βήμα είναι η εκπαίδευση των κυνηγών, μέσα από την οποία 

θα αποκτήσουν ηθική απέναντι στη φύση και θα περάσουν μηνύματα στην 
τοπική κοινωνία. Το τελικό βήμα είναι η αντιμετώπιση του γνωστού προβλή
ματος του τοπικισμού, με την παροχή κινήτρων στους ντόπιους που έμμεσα 
θα τους καθιστούν υπεύθυνους για το θήραμα στην περιοχή τους.

3) Βελτίωση του ενδιαιτήματος (βιοτόπου): ο λαγός γεννιέται και πεθαίνει 
στη φύση, μέσα από το φίλτρο λοιπόν της ποιότητας του ενδιαιτήματος περνά 
οποιοσδήποτε παράγοντας επηρεάζει τον πληθυσμού του. Οι κατάλληλες τε
χνικές της βελτίωσης του ενδιαιτήματος αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις το 
αποτελεσματικότερο διαχειριστικό μέτρο. Παράλληλα, το μικρό κόστος των 
τεχνικών αυτών επιβάλλουν την εφαρμογή τους.
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Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι ο σχεδιασμός των παραπάνω μέτρων πρέπει 
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό επί
πεδο και την ανάλογη χρονική περίοδο.

Για τα μέτρα διαχείρισης του λαγού έδωσαν την άποψη τους 132 λαγοκυ
νηγοί της περιοχής της Θεσσαλονίκης (ερωτηματολόγιο της Σ Τ  ΚΟΜΑΘ). 
Ρωτήθηκαν ποιο μέτρο θα επέλεγαν ώστε τα χρήματα των κυνηγών να επεν- 
δυθούν με τον καλύτερο τρόπο, για να επιτευχθεί αύξηση των πληθυσμών του 
λαγού. Παρουσιάστηκαν τρεις επιλογές στους κυνηγούς: η βελτίωση βιοτόπων, 
η κυνηγετική εκπαίδευση και η απελευθέρωση εκτρεφόμενων λαγών. Οι πί
νακες 1 και 2 δείχνουν ότι οι κυνηγοί προτιμούν επενδύσεις σε έργα βελτί
ωσης των βιοτόπων. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα, ότι το μέτρο αυτό επι
λέγεται ιδιαίτερα από τους κυνηγούς που ζουν κοντά στην ύπαιθρο και είναι 
περισσότερο έμπειροι.

Πίνακας 1. Με βάση την κατοικία, επιλογή ενός από τα τρία μέτρα

Κατοικία (Ν=132) Βελτίωση βιοτόπου Κυνηγετική εκπ/ση Απελευθερώσεις
Εντός ή πλησίον πόλης 40% (36) 27% (24) 33% (29)
(η=89)
Εκτός της πόλης 65% (28) 26% (11) 9% (4)
(η=43)

Πίνακας 2. Βάση των ετών που κυνηγούν λαγό, επιλογή ενός από τα τρία μέτρα

Έ τη  που κυνηγούν λαγό Βελτίωση βιοτόπου Κυνηγετική εκπ/ση - Απελευθερώσεις
(Ν=132)
Μέχρι 10 έτη (η = 17) 47% (8) 30% (5) 23% (4)
11 -  30 έτη (η=91) 45% (41) 29% (26) 26% (24)
> 3 1  έτη και πάνω (η=24) 62% (15) 17% (4) 21% (5)

Σοβαρές ελλείψεις διαπιστώνονται και στη διαχείριση του κυνηγίου του 
λαγού. Για παράδειγμα, όταν οι πληθυσμοί και η θηρευτική πίεση διαφέρουν 
μεταξύ περιοχών, δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή κάρπωση με ίδιους περιορι
σμούς σε όλη τη χώρα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την κοινή κυνηγετική περί
οδο, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί έρευνα για τις διαφορές στον ρυθμό α
ναπαραγωγής του λαγού (από τη χαμηλή ζώνη της Κρήτης μέχρι την οροσει
ρά της Πίνδου).

Συμπερασματικά, ο πληθυσμός του λαγού στην Ελλάδα είναι ένας ανανε
ώσιμος φυσικός πόρος που προσφέρει σοβαρά οφέλη (μόνο τα οικονομικά 
ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια δραχμές). Κατά συνέπεια, η 
διαχείρισή των πληθυσμών του δεν μπορεί να βασίζεται σε έναν απαρχαιωμέ
νο μηχανισμό και σε αναχρονιστικές αντιλήψεις. Επιβάλλεται λοιπόν σε πρώ
τη φάση, η εκπόνηση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου και ευρείας αποδο
χής κειμένου στρατηγικής, που θα περιλαμβάνει απαντήσεις στο “ποιος κάνει 
τι, πως, πότε και γιατί”. Το κείμενο αυτό θα έχει πολλαπλή χρησιμότητα ακό
μη και αν δεν ακολουθείται από σταθερή πολιτική βούληση.
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/Μ/Μ ε τΊ1ν ανάλυση του γενετικού υλικού 
i f  (DNA) των οργανισμών, οι επιστή- 

KJ' U  (IL- μονές μπορούν να εξάγουν ακριβή 
συμπεράσματα για τη γενετική δομή των πληθυ
σμών και την εξελικτική τους ιστορία. Η γνώση 
αυτή είναι απαραίτητη ώστε να σχεδιαστούν ο
λοκληρωμένα προγράμματα προστασίας και δια
χείρισης των άγριων πληθυσμών, ιδιαίτερα για 
απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ή είδη με οικο
νομικό ενδιαφέρον όπως ο λαγός.

Από το 1998, ξεκίνησε στο τμήμα Γενετικής 
του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, 
έρευνα για τη γενετική δομή των λαγών στην Ελ
λάδα, υπό την επίβλεψη του ερευνητή κ. Γ. Κω- 
τούλα. Στη μελέτη αυτή, η οποία μέχρι στιγμής 
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από κονδύλια του 
Ινστιτούτου, συνέβαλαν αποφασιστικά διάφοροι 
Κυνηγετικοί σύλλογοι και ιδιώτες κυνηγοί, που 
προμήθευσαν τα σχετικά δείγματα (μικρό κομ
μάτι ιστού μέσα σε σωληνάκι με καθαρό οινό
πνευμα).

Τα αποτελέσματα, από την ανάλυση του 
DNA, έδειξαν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο 
διαφορετικοί γενετικοί τύποι λαγού, ο “δυτικός” 
και ο “ανατολικός” τύπος. Οι λαγοί της Η πει
ρωτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των Ιόνιων

Κασαπίδης Π.1, 
Κωτούλας Γ. 1 

και Πλάτης Π.2

1 Τμήμα Γενετικής 
και Βιοτεχνο/χνΑας. 

Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Βιολο}Ία; Κρήη]ς

ΜακεδονίαςΘράκης
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νήσων, της Κρήτης και της Νάξου ανήκουν στο “δυτικό τύπο” και είναι γενε
τικά συγγενείς με τους πληθυσμούς της Ιταλίας και της Κεντρικής Ευρώπης. 
Αντίθετα οι πληθυσμοί των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Θράκης 
είναι αρκετά διαφορετικοί και ανήκουν ατον “ανατολικό” τύπο. Οι δύο τύποι 
λαγού έρχονται σε επαφή στην περιοχή της Θράκης. Το ίδιο φαινόμενο παρα- 
τηρείται και στη Βουλγαρία όπου συνυπάρχουν άτομα του “δυτικού” και του 
“ανατολικού” τυπου. Από την περιοχή της Θράκης αναλύθηκαν επιπλέον δείγ
ματα και φάνηκε ότι η συχνότητα των λαγών “ανατολικού” τύπου μειώνεται 
από τον Έ βρο προς τα δυτικά, ενώ δυτικότερα του Νέστου παρατηρούνται 
σχεδόν αποκλειστικά άτομα του “δυτικού” τύπου. Οι δύο τύποι λαγού δεν 
είναι τόσο διαφορετικοί από γενετική άποψη, ώστε να μπορούν να χαρακτη
ριστούν ως ξεχωριστά είδη, αλλά εξετάζουμε, με νέες αναλύσεις, κατά πόσο 
μπορούν να διασταυρώνονται ελεύθερα και να αποδίδουν γόνιμα άτομα.

Είναι γεγονός ότι η βιοποικιλότητα της Ελλάδας είναι η μεγαλύτερη από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Πληθυσμοί με μεγάλη γενετική ποικι
λότητα είναι πιο ευπροσάρμοστοι σε περιβαλλοντικές αλλαγές και εμφανί
ζουν μεγαλύτερη αντοχή σε ασθένειες ενώ πληθυσμοί γενετικά ομοιόμορφοι 
(π.χ. άτομα που έχουν προέλθει από εκτροφές) είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Συ
νεπώς οι ελληνικοί πληθυσμοί είναι υγιείς, περιέχουν ένα μεγάλο τμήμα της 
γενετικής ποικιλότητας των Ευρωπαϊκών πληθυσμών και είναι πολύτιμοι για 
τη μελλοντική διατήρηση του είδους.

Τα παραπάνω συμπεράσματα καθώς και τα συμπεράσματα από άλλες συ
ναφείς μελέτες θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρακτική των εμπλουτισμών με 
εκτρεφόμενους λαγούς, που έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται τα τελευ
ταία χρόνια στη χώρα μας. Οι λαγοί των εκτροφείων, που προέρχονται κυρί
ως από την Ιταλία ή την Κεντρική Ευρώπη μπορεί σταδιακά να αντικαταστή
σουν τους ντόπιους πληθυσμούς και να μειώσουν δραματικά τη γενετική τους 
ποικιλότητα. Στην περιοχή της Θεσσαλίας, σε σχετικές μελέτες από την ερευ
νητική ομάδα του κ. Μαμούρη Ζ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) διαπιστώθηκε 
υψηλό ποσοστό εκτρεφόμενων ατόμων σε φυσικούς πληθυσμούς, σε περιοχές 
που γίνονται εκτεταμένοι εμπλουτισμοί Επιπλέον άλλες μελέτες, κυρίως σε 
αγριοκούνελα, έχουν δείξει ότι οι εμπλουτισμοί δεν βελτιώνουν την αφθονία 
των φυσικών πληθυσμών, κυρίως εξαιτίας της χαμηλής βιωσιμότητας των α
τόμων που απελευθερώνονται. Με βάση τα δεδομένα αυτά είναι σαφές ότι η 
πρακτική των εμπλουτισμών πρέπει να σταματήσει άμεσα και να δοθεί βάρος 
σε άλλες διαχειριστικές πρακτικές όπως ρύθμιση της θηρευτικής πίεσης, έλεγ
χος της λαθροθηρίας, σωστός σχεδιασμός κυνηγετικών καταφυγίων και κυρί
ως της βελτίωσης των βιοτόπων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που θα κριθεί 
ότι ο εμπλουτισμός είναι απαραίτητος, θα πρέπει να γίνεται με άτομα από 
ντόπιους πληθυσμούς που θα έχουν ελεγχθεί γενετικά.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένη επιστημονική διαχεί
ριση των πληθυσμών λαγού καθώς και των υπόλοιπων θηρεύσιμων ειδών της 
Ελλάδας, για τον επιπλέον λόγο ότι από τη χώρα μας έχει προέλθει ένα μεγά
λο μέρος των φυτών και ζώων που ζουν σήμερα στην υπόλοιπη Ευρώπη και
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κατά συνέπεια η χώρα μας διαθέτει πλούσια γενετικά αποθέματα για τα είδη 
αυτά. Μ ια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει 
καταγραφή της γενετικής ποικιλότητας του είδους, προστασία και διατήρηση 
σημαντικών γενετικών αποθεμάτων, παρακολούθηση της δημογραφικής εξέ
λιξης των πληθυσμών και ανάλογη ρύθμιση του κυνηγιού, ενώ εμπλουτισμοί 
θα γίνονται μόνο όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη και με άτομα από γενετι
κά συγγενείς πληθυσμούς.

Σημείωμα για το το νάοτη

-Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των δύο τελευταίων 
ετών , στο νομό Έβρου, διαπιστώνουμε ότι οι δυο τύποι αλληλοκαλύπτονται 
με εξαίρεση τον βόρειο Έ βρο , όπου φαίνεται να επικρατεί ο ανατολικός 
τύπος.

-Η ύπαρξη δυτικού τύπου σε σημεία της μεθορίου(Βουλγαρικά σύνορα), 
πολύ πιθανόν να οφείλεται στις μαζικές απελευθερώσεις λαγών στην νότιο 
Βουλγαρία από άτομα που είχαν συλληφθεί από την κεντρική και βόρειο Βουλ
γαρία για τον εμπλουτισμό των υπολοίπων περιοχών, πράγμα το οποίο γινό
ταν στη γείτονα χώρα συστηματικά, εδώ και πολλές δεκαετίες.

-Η δυνατότητα διασταύρωσης καθώς και η απόδοση γόνιμων υβριδίων με
ταξύ των δυο τύπων λαγού, εξετάζεται με την ανάλυση κοπράνων(ϋ.Ν.Α) 
λαγών από το εκτροφείο του Κ.Σ. Ορεσηάδας και τα αποτελέσματα θα μας 
είναι γνωστά στο άμεσο μέλλον.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1 . r  ’’

~ ' ■ - 

“ΑΡΤΕΜΙΣ”

ΛΑΓΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙ
ΚΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Τι είναι to  πρόγραμμα «Αρτεμις»

7 ο πρόγραμμα «Αρτεμις» είναι μια 
( Μ διαρκής μελέτη καταγραφής της κυ- 

νηγετικής κάρπωσης και παρακολού
θησης των θηραματικών πληθυσμών. Διανύει 
τώρα τον όγδοο χρόνο της ζωής του, είναι έργο 
της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και 
εκπονείται από τετραμελή ομάδα επιστημονι
κών συνεργατών της. Ονομάστηκε «Αρτεμις» 
προς τιμήν της κυνηγέτιδας θεάς και προστάτι- 
δας του κυνηγιού, επειδή αποτελεί την πρώτη 
μελέτη πανελλήνιας εμβέλειας που έχει ως α
ντικείμενο το κυνήγι.

Σκοπός του έργου αυτοΰ είναι:

Χρηστός 
Θωμαΐδης,

Θηραματολόγος-
Ορνιθολόγος
Θεοφάνης 

Καραμπατζάκης,
Δασολόγος-

ΪΙερβαλλοντολόγος
Γιώργος

Λογοθέτης,
: Δ ασολόγος- 
Πρρβα?Λοντολόγος 

Γεσθημανή 
Χριστοφορίδου,

Δ ασολυγος-

Η ανάπτυξη από την Κυνηγετική Συνομοσπον
δία Ελλάδας μιας ηλεκτρονικής τράπεζας πλη
ροφοριών που αφορούν στην κυνηγετική δρα
στηριότητα, δηλ. η λήψη και διατήρηση στατι
στικών στοιχείων, με πανελλήνια εμβέλεια, 
πράγμα που έλλειπε μέχρι τώρα από τη χώρα 
μας.
Από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αυτής 
τράπεζας πληροφοριών μπορεί:

• Να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των θη
ραμάτων κατά είδος που θηρεύονται κάθε χρό
νο στη χώρα μας,
•  Να καταγραφούν διάφορα χαρακτηριστικά 
της κυνηγετικής δραστηριότητας όπως: η κυνη
γετική προτίμηση κατά θήραμα, η κυνηγετική 
ζήτηση κατά κυνηγετική περιφέρεια, ο μέσος α
ριθμός εξορμήσεων ανά κυνηγό το χρόνο, κ.α., 
° Να προσδιοριστούν αριθμητικά δείκτες θη- 
ραματικής αφθονίας, ώστε συγκρινόμενοι στα
τιστικά από χρόνο σε χρόνο να εξάγονται συ
μπεράσματα για την πορεία των θηραματικών 
πληθυσμών (αύξηση ή μείωση).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΡΤΕΜΙΣ”

Πως λειτουργεί:

Για την συλλογή των στοιχείων τυπώνεται κάθε χρόνο ε'να ειδικά σχεδιασμέ- 
νο έντυπο, το «Στατιστικό ερωτηματολόγιο κυνηγού» (χορηγία  της 
Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε.), το οποίο διανέμεται στους κυνηγούς με το δίκτυο των κυνηγε
τικών συλλόγων και με το ταχυδρομείο προσωπικά. Οι κυνηγοί το συμπληρώ
νουν κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και το επιστρέφουν στην 
Κ.Σ.Ε.

Τα στοιχεία καταχωρούνται σε Η/Υ και εμπλουτίζουν κάθε χρόνο την τράπε
ζα πληροφοριών. Έτσι μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πληροφορίες από 135.000 
περίπου ημερήσιες κυνηγετικές εξορμήσεις και με στατιστική επεξεργασία 
εξάγονται κάθε φορά χρήσιμα αποτελέσματα από τα οποία θα δείτε ορισμέ
να που αφορούν στο κυνήγι του λαγού.

Κυν. Περίοδος:. ...................... . ...........

I n  z a x w ...  ...............................

Είδος Α δ είο ς: Τ ο π ικ ή ο  Π ε ρ υ ρ ε ρ ιο κ Ι ΪΠ  Γ ε ν ι κ ή  

Έτος Εκδοοης Πρώτης Αδειος; . .  J'I ..............................

Κότσυφας
.2,9%

Φ ά σ σ α
5%

7,1% σίχλες
18,5%

Λαγός
13,6%

·:ί
13,7%

: -■ · . . ' ■ 
■ ν : ■ < "... . ■ ....  ·. "...

Πετροπέρδικα 
5,3%

Νησ. Πέρδικα
' : ■■■■

1BWBM
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ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
0,7%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ ! 
47,5%

ΓΡΑΦΗΜΑ2. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ 
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΓΟ 
ΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994 - 95 ΕΩΣ 1999 - 00, 

ΚΑΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡ Η ΤΗ Σ- 
ΔΩΔΕΚΑΝ ΝΗΣΟΥ 

6 ,0%

Η Π Ε ΙΡ Ο Υ

g l :TWlEM?kYNilFilflMYkPi/i
Ρ < Α ΙΚ ^ Π Ω Σ Η Σ (δ Ι ιΚΤΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ) ΤΟΥ  
ΛΑΓΟΥ ΤΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1994 - 95 ΕΩΣ 2000 -

01, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ 

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ 1994 - 95 ΕΩΣ ΤΟ 1999 - 00.

Εβδομάδες κυνηγετικής περιόδου

■  Κυνηγετική 
ζήτηση

ϋ  Συνολική 
κυνηγετική 
κάρττωση

>
3
-5
α .
οαc

αοι/>ο
b

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ 

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ 1994 - 95 ΕΩΣ ΤΟ 1999 - 00.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Εβδομάδες κυνηγετικής περιόδου

I Συναντηθέντων 
ανά κυνηγό και 
εξόρμηση

I Θηρευθέντων 
ανά κυνηγό και 
εξόρμηση
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•V , ; ΛΕΣ  
ΣΤΗ ΣΥΝΘ ΕΣΗ

; : : ■ :

-  Μ  ;
■.?‘ j r'i - '

■■■Μι ’ .

ΕΙΔΩΙ 
ΠΑΠΙΩ Ν  

ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ  
ΚΟΡΩ ΝΕΙΑ

Περικλής 
Κ. Μπίρτσας,
Λρ. Δασολόγος 
Θηραμαΐολόγος

\
Μ. Μασλαρινού,

Θηυαμ ατολόγος

^ Γ \  ι πάπιες που επισκέπτονται τους Ελλη- 
Μ Μ νικούς υγροτόπους τον Ιανουάριο με- 
\ τ ρ ο ύ ν τ α ι  κατά τη διάρκεια των Μεσο- 
χειμωνιάτικων Μετρήσεων Υδροβίων, αλλά η 
γνώση μας για τους αριθμούς των πουλιών κατά 
το υπόλοιπο έτος είναι ιδιαίτερα περιορισμένη 
μιας και δεν πραγματοποιούνται σχετικά ερευ
νητικά προγράμματα. Στόχος της παρούσας έ
ρευνας ήταν να αποκτηθούν πληροφορίες για τις 
μεταβολές της σύνθεσης των ειδών και του αριθ
μού των παπιών κατά τη διάρκεια του έτους και 
να εξεταστεί αν η συνεχόμενη υποβάθμιση ενός 
“προστατευόμενου” υγροτόπου, όπου η δραστη
ριότητα της Θήρας έχει απαγορευτεί, συντελεί 
σ’ αυτές τις μεταβολές.

Περιοχή έρευνας
Η λίμνη Κορώνεια περιλαμβάνεται στον κα

τάλογο των υγροτόπων της συνθήκης Ramsar και 
βρίσκεται 20 χλμ ανατολικά της Θεσσαλονίκης με 
υπερθαλάσσιο υψόμετρο 74 μ. Η Θήρα έχει απα
γορευτεί στον υγρότοπο από το 1993. Κατά τη διάρ
κεια των τελευταίων 10 ετών ο όγκος του νερού 
της λίμνης έχει μειωθεί κατά 80% κυρίως λόγω υ- 
περάντλησης νερού για βιομηχανική χρήση και άρ
δευση αλλά και λόγω ελάττωσης των βροχοπτώ
σεων. Το μέγιστο βάθος νερού φτάνει το ένα μέ
τρο και τα ψάρια έχουν εξαφανιστεί. Οι κυριότε- 
ροι παράγοντες που έχουν συντελέσει στην μετα
βολή των οικολογικών γνωρισμάτων της είναι: 
Ρύπανση: Η λίμνη δέχεται μεγάλες ποσότητες υ
γρών και στερεών αποβλήτων, τα οποία δεν έχουν 
υποστεί καμιά επεξεργασία, από τους γύρο} οικι
σμούς καθώς και από τις βιομηχανικές και βιοτε
χνικές μονάδες. Μεγάλη επιβάρυνση δημιουργούν 
και οι επιβλαβείς χημικές ουσίες που οδηγούνται 
στη λίμνη από την έκπλυση των γεωργικών φαρ
μάκων και των λιπασμάτων.
Άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες: Η εγκατάστα
ση και επέκταση βιομηχανικών μονάδων, η κατα
πάτηση εκτάσεων με σκοπό τη γεωργική εκμετάλ
λευση, η έντονη βόσκηση και η υπεράντληση νε
ρού αποτελούν τις κυριότερες απειλές για τη λί
μνη.
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Φωτό 1. Η λίμνη Κορωνεια τον Ιούλιο του 1998. Το βέλος δείχνειτην άκρη του νερού.

Φωτό 2. Η λίμνη Κορωνεια τον Αύγουστο του 2001. Το βέλος δείχνειτην άκρη του νερού.
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Υλικά και μέθοδοι
Από τον Ιανουάριο του 1997 έως τον Δεκέμβριο του 2000 πραγματοποιή

θηκαν μετρήσεις των υδροβίων με συχνότητα 7 - 9  ετησίως. Για το σκοπό 
αυτό επιλέχθηκαν 5 υπερυψωμένα σημεία από τα οποία μπορούσε να γίνει 
πιο εύκολα η παρατήρηση σε όλη την επιφάνεια της λίμνης. Οι επισκέψεις 
στον υγρότοπο πραγματοποιούνταν κατά τις πρωινές ώρες ακολουθώντας πά
ντα την ίδια διαδρομή, ενώ για την αναγνώριση των ειδών και τις μετρήσεις 
χρησιμοποιήθηκαν δύο τηλεσκόπια (20-60X80). Για την λήψη αξιόπιστων στοι
χείων σε κάθε μέτρηση συμμετείχαν δύο, τουλάχιστον, έμπειροι θηραματολό- 
γοι, οι οποίοι αναγνώριζαν τα είδη των παπιών και κατέγραφαν τον αριθμό 
τους. Στο τέλος της μέτρησης υπολογιζόταν και καταγραφόταν ο μέσος όρος 
των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα και συζήτηση
Κατά τη διάρκεια της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας παρατηρήθη

καν αυξομοιώσεις στον αριθμό των παπιών τόσο μέσα στο έτος όσο και μετα
ξύ των ετών. Ο συνολικός τους αριθμός παρουσίασε αύξηση κατά τα έτη 1999 
και 2000, που πιθανόν να οφείλεται στη μεγάλη έκταση πολύ ρηχών νερών, τα 
οποία αποτελούν κατάλληλες περιοχές τροφοληψίας για τις επιφανειακές πά
πιες. Το ίδιο χρονικό διάστημα μόνο δύο είδη καταδυτικών παπιών καταγρά
φηκαν (Κυνηγόπαπια και Τσικνόπαπια). Διαπιστώθηκε ότι δύο εποχές του 
έτους (Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο και Ιανουάριο έως Μάρτιο) καταγράφηκε 
ο μεγαλύτερος αριθμός υδροβίων, ενώ αναπαράγονται λίγα ζευγάρια πρασι- 
νοκέφαλων.
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
Η πρασινοκέφαλη είναι ένα από τα δύο πιο κοινά παρατηρούμενα είδη στη 
λίμνη Κορώνεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το μοναδικό είδος που 
αναπαράγεται στην περιοχή σε μικρούς αριθμούς. Το είδος είναι πολυπληθέ
στερο το Φθινόπωρο (Σχήμα 1). Ο μέγιστος αριθμός πρασινοκέφαλων ήταν 
6.325 και καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 1999.

Κιρκίρι (Anas crecca)
Το κιρκίρι είναι το δεύτερο πιο κοινό είδος στην περιοχή, κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα και οι πληθυσμιακές του διακυμάνσεις ακολουθούν γενικά αυτές 
της πρασινοκέφαλης με την ιδιαιτερότητα ότι εγκαταλλείπουν τον υγρότοπο 
το Μάρτιο και εμφανίζονται το Σεπτέμβριο. Ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων 
(7.420) καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 1999 (Σχήμα 2).

Σφυριχτάρι (Anas penelope)
Η παρουσία του στη λίμνη είναι περιστασιακή και οι παρατηρούμενοι αριθ
μοί σχετικά μικροί (Σχήμα 3).

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)
Οι χουλιαρόπαπιες που επισκέπτονται τη λίμνη φαίνεται να εμφανίζονται όλο
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και πιο συχνά στον υγρότοπο με μέγιστο αριθμό ατόμων τα 1380 που κα- 
ταγράψηκαν τον Οκτώβριο του 1999 (Σχήμα 4).

Ψαλίδα (Anas acuta)
Η εμφάνιση της ψαλίδας ακολουθεί την πορεία των άλλων επιφανειακών πα
πιών με μέγιστο αριθμό ατόμων τα 2630 τον Οκτώβριο του 1999. (Σχήμα 5).

Σαρσέλα (Anas querquedula)
Οι σαρσέλες εμφανίζονται σε μικρούς αριθμούς το Μάρτιο με μέγιστο τα 
289 άτομα που παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο του 1998.

w
2

rr

5
35
Ν

78
0

2
CO
CM

CD
CO

1
η  <ο ^  σ> ΤΤ 

______) ) ΙΟτ-ι— &> ■'3-CO'*-CO CN ΐΛ

^  L 1 1------------------ 1 - ^ 1 ------------------ 1------------------ 1-------------------1------------------Γ — J

§

Μ
T_co

“ I « Τ -

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec

Month
□ 1997 B1998 D1999 D 2000

Σχήμα 1. Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των πρασινοκέψαλων (Anasplatyrhynchos) 
στη λίμνη Κορωνεια κατά τα έτη 1997 -  2000.

Σχήμα 2. Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των κιρκιριών (Anas crecca) 
στη λίμνη Κορωνεια κατά τα έτη 1997 -  2000
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Σχήμα 4. Μηνιαία διακύμανση του αριθμό των Σουβλόπαπαιων (Anas acuta) 
στη λίμνη Κορώνεια κατά τα έτη 1997 -  2000
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Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct N d v  Dec

Math

01997 11998 Q1999 Π 2000

Σχήμα 5. Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των Σφυριχταριών (Anaspenelope) 
στη λίμνη Κορώνεια τα έτη 1997 - 2000
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Σχήμα 6. Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των Κυνηγάπαπιων (Aythyafenina) 
στη λίμνη Κορωνεια πατάτα έτη 1997-2000
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Σχήμα 7. Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των Τσικνόπαπιων (.Aythya juligula) 
στη λίμνη Κορωνεια κατά τη διάρκεια των ετών 1997 -  2000
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γνώση των διαδρομών που ακολσυ- 
\  θούνε κατά την μετανάστευση τα 

kJs  Ι χ  διάφορα είδη της πτηνοπανίδας και 
οι περιοχές που επισκέπτονται στο μεγάλο τους 
ταξίδι, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί 
σημαντικό αντικείμενο των επιστημόνων της ά
γριας ζωής.

Αν και η εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα εί
ναι τέτοια που δΰναται η δυνατότητα να παρα- 
κολουθείται η πορεία της μετανάστευσης με σύγ
χρονα μέσα (πομπούς) και την χρήση δορυφό
ρων, εξίσου σημαντική παραμένει και η μέθο
δος της δαχτυλίωσης των πουλιών, που χρησι
μοποιείται για περισσότερο από ένα αιώνα.

Η παλαιά αυτή μέθοδος πλεονεκτεί σε απλό
τητα εφαρμογής, σε κόστος και στην ποσότητα 
των δειγμάτων, έναντι άλλων νεότερων που α
παιτούν υψηλό κόστος και εξειδικευμένο προ
σωπικό.

Έ νας μεγάλος αριθμός πτηνών διαφόρων ει
δών δακτυλιώνεται, από χώρες που εφαρμόζουν 
παρόμοια προγράμματα (κυρίως της Κεντρικής 
παι Βόρειας Ευρώπης).

Δύο από τους κυριότερους άξονες μετανά
στευσης των πτηνών της Ευρώπης από και προς 
την Αφρική περνούν από τη χώρα μας και δι
καιολογημένα η Ελλάδα καλείται το σταυρο
δρόμι των πουλιών.

Σε περιόδους δε, που επικρατούν παρατε- 
ταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη διάρ
κεια του χειμώνα στον Ευρωπαϊκό χώρο και ι
δίως στα Βαλκάνια, ένα μεγάλο μέρος των πλη
θυσμών της πτηνοπανίδας κατεβαίνει νοτιότε
ρα και παραμένει για όσο διάστημα χρειαστεί 
στον τόπο μας.

Τότε παρατηρούνται και τα περισσότερα δα- 
κτυλιωμένα άτομα , τα οποία στο μεγαλύτερο 
μέρος τους ανήκουν στα υδρόβια που είναι κατ 
εξοχήν μεταναστευτικά πτηνά.

Η σπουδαιότητα της γνώσης της μετανάστευ
σης και των διαφόρων παραμέτρων που την χα
ρακτηρίζει είναι επιβεβλημένη για την περαι
τέρω ορθολογική διαχείριση της άγριας ζωής.

Στην θετική έκβαση της όλης προσπάθειας

Θ Η Ρ Α Σ Τα πάντα περί Θήρας
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βασικοί συντελεστές είναι οι κυνηγοί των διαφόρων χωρών, οι οποίοι μέσω 
της δραστηριότητας που ασκούνε, ανακαλύπτουν την ύπαρξη δακτυλιωμένων 
ατόμων και βοηθούνε στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Αποτελεί λοιπόν, βασικό μέλημα των κυνηγών να αναφέρουν την εύρεση 
δαχτυλιωμένων ατόμων και να παραδίδουν τα δαχτυλίδια στις αρμόδιες υπη
ρεσίες ή στους κυνηγετικούς συλλόγους τους , οι οποίοι με την σειρά τους 
γνωστοποιούν το γεγονός στις ερευνητικές ομάδες των αντίστοιχων χωρών 
που έλαβε μέρος η δαχτυλίωση.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
m

“ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ"

έτοιος χαρακτηρισμός δεν θα μπορού- 
\ π  σε να αποδοθεί παρά μόνο στην Πε- 

δινή Πέρδικα, ένα πραγματικό στολί
δι των πεδιάδων, ένα θήραμα που τόσο αγάπη
σαν και αγαπούν οι κυνηγοί. Η αγάπη όμως αυ
τή, όπως και τόσα άλλα πράγματα από τα οποί
α εξαρτάται η ποιότητα ζωής, έπεσε θΰμα μιας 
αγροτικής πολιτικής που δεν ενστερνίζεται την 
άγρια πανίδα ως φυσικό πόρο, που θα πρέπει 
να προστατευθεί και να διαχειριστεί. Έτσι, η 
“αρχόντισσα” γνώρισε τη μεγαλύτερη αριθμη
τική μείωση πληθυσμού από οποιοδήποτε άλλο 
είδος πτηνού στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι κυ
νηγοί εντούτοις, επιμένουν να τη φροντίζουν με 
έργα βελτίωσης των ενδιαιτημάτων (βιοτόπων) 
και ρύθμισης των πληθυσμών της αλεπούς και 
των κορακοειδών. Παρόμοια στη Μ ακεδονία 
και Θράκη πραγματοποιούνται ειδικές σπορές, 
ενημέρωση των γεωργών και αντιμετώπιση της 
λαθροθήρας.

Για την επιλογή των μέτρων που θα ληφθούν 
για την αύξηση των πληθυσμών της Πεδινή Πέρ
δικας, οι επιστήμονες του Οργανισμού Διατή
ρησης του Θηράματος της Βρετανίας (Game 
Conservancy) απαντούν σε τρεις κοινές ερωτή
σεις:

Εάν οι πέρδικες έχουν μικρό πληθυσμό, για
τί δεν απαγορεύεται το κυνήγι τους (στη Βρε
τανία όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
χώρες επιτρέπεται το κυνήγι της, σε αντίθεση 
με την Ελλάδα);

Είναι γεγονός ότι οι πέρδικες είναι περισσό
τερο άφθονες εκεί όπου υπάρχει φροντίδα για 
να διατηρούνται για το κυνήγι τους. Αυτό οφεί
λεται στη διαχείριση (βελτίωση βιοτόπου και 
ρύθμιση πληθυσμού αρπάγων) που πραγματο
ποιείται, ώστε τα πτηνά να αναπαράγονται και 
να επιβιώνουν καλύτερα από οπουδήποτε αλ
λού, έτσι δημιουργείται πλεόνασμα που μπορεί 
να καρπώνεται από τους κυνηγούς.

Είναι βέβαιο ότι χρειάζονται περισσότεροι 
θηροφύλακες για τη μείωση των πληθυσμών της 
αλεπούς και των κορακοειδών (κουρούνες, κα- 
ρακάξες);
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Οι αλεπούδες και τα κορακοειδή αναμφίβολα περιορίζουν τον πληθυσμό 
της πέρδικας. Έ χει αποδειχθεί ότι επιτυχημένη ρύθμιση του πληθυσμού των 
αρπάγων από το θηροφύλακα, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε τριπλασιασμό 
του πληθυσμού της πέρδικας μέσα σε λίγα έτη. Έτσι, η θανάτωση των αλε
πούδων και των κορακοειδών από τους θηροφύλακες πρόκειται να είναι ω
φέλιμη.

Γιατί to πρόβλημα δεν λύνεται με την απελευθέρωση εκτρεφόμενων περδίκων;

Για δύο λόγους:
1) οι γεωργικές εκτάσεις έχουν γίνει αφιλόξενες για την πέρδικα οπότε 
προτεραιότητα είναι η βελτίωση των ενδιαιτημάτων (βιοτόπων) και
2) οι εκτρεφόμενες πέρδικες χάνουν τις φυσικές ικανότητές τους, με απο
τέλεσμα να αποτελούν εύκολα θύματα των αρπάγοον και αυτές που κατα
φέρνουν να επιβιώσουν συνήθως αποτυγχάνουν να αναπαραχθούν.

£ννη̂ ΰτική Ομοσπονδία 
M<weSovw»s - θράκηε

www.hMnters.gr
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ΟΜΟΣΠΜΑΙΑΚΗ 
ΘΗΡΟΦ ΥΛΑΚΗ 

"ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ” 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

/'Ώ· εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων 
J§H§[\  διαχείρισης αποτελεί σήμερα μια πα- 

γκόσμια αποδεκτή επιδίωξη. Πρόκει
ται για εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων, όπου 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι βιοτικές και αβιοτι
κές παράμετροι, απαιτεί καλή γνοίση της υφιστά
μενης κατάστασης, γνώση των ανθρώπινων δρα
στηριοτήτων, των σχέσεων και αλληλεπιδράσε
ων τους, καθώς και των επιπτώσεων τους πάνω 
στα διάφορα οικοσυστήματα. Η ανάλυση αυτών 
των στοιχείων θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης, όπου θα ε- 
πιζητείται ο άριστος σχεδιασμός ανάπτυξης, 
προστασίας και βελτίωσης των οικοσυστημάτων.

Αποτελεί επίσης αποδεκτή πια διαπίστωση ότι 
η σύνταξη, ακόμη και ενός άριστου, θεωρητικά, 
διαχειριστικού σχεδίου είναι πάντα ένα προκα
ταρκτικό στάδιο. Η εφαρμογή, με την εξάντλη
ση κάθε μέσου διαβοΰλευσης με τις τοπικές κοι
νωνίες και τους παραγωγικούς φορείς, αποτελεί 
το δεύτερο στάδιο. Αλλά και πάλι η αποτελε- 
σματικότητα αυτού του τρόπου διαχείρισης επα-

Κ υ ρ ιά κ ο ς  Ε . Σ κ ο ρ δά ς, 
; ~ ; '  ' - 

Περφαλλοντολόγνς §
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ψίεται στην ύπαρξη αξιόπιστου και συνεχούς φορέα διαχείρισης, αυτοσυντη- 
ρούμενου και καλο-διοικούμενου.

Τα τρία αυτά στάδια συχνά βλέπουμε να σχεδιάζονται, αν και περισσότερες 
φορές διαπιστώνουμε απλά τη σύνταξη μελετών (ιδίως για την κατηγορία των 
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών -  ΕΠΜ). Το γεγονός αυτό έχει επισημαν- 
θεί προς την Ελληνική Πολιτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Μάρτιο 
του 2002. Στο έγγραφο μάλιστα αυτό επιση μαίνεται το γεγονός ότι και οι ίδιες 
οι χρηματοδοτήσεις που δίδονται από την Ε.Ε. απαιτούν την εφαρμογή των 
διαχειριστικών σχεδίων και όχι την άνθηση μόνο της γνώσης που παρέχουν οι 
μελέτες αυτές. Δεν αντιλέγει βέβαια κανείς ότι η μελέτη (και δη της υφιστάμε
νης κατάστασης) απαιτείται, αλλά δυστυχώς έχουμε φθάσει πια σε ένα σημείο, 
όπου αντί να μιλάμε για την αειφορία των οικοσυστημάτων, ασχολούμαστε με 
την αέναη ευρωπαϊκά (ή κρατικά) χρηματοδοτούμενη παραγωγή μελετών.

Αλλά ακόμη και αν παραβλέπουμε αυτό το κοινότοπο σχόλιο, παρατηρεί- 
ται το φαινόμενο ότι σε ελάχιστα διαχειριστικά σχέδια υπάρχει πρόβλεψη για 
την φύλαξη των οικοσυστημάτων, αλλά και για τον απλό ακόμη μηχανισμό 
ελέγχου, ότι οι διαχειριστικές προτάσεις και οι ρυθμίσεις των χρήσεων γης 
που προτείνονται, θα τηρηθούν. Αυτό όμως αποτελεί το μόνο ουσιαστικό α
ποτέλεσμα που πρέπει να φέρει μια μελέτη, και όχι απλά να προστεθεί στους 
μακροσκελείς καταλόγους βιβλιογραφίας, που έχουν την τιμή να διαθέτουν 
παγκόσμιας σημασίας οικοσυστήματα, τα οποία όμως απειλούνται άμεσα με 
εξαφάνιση και αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα (περίπτωση Υγροτόπου 
Λίμνης Κορώνειας, Αξιού Ποταμού, κλπ).

Το κομμάτι της φύλαξης είναι το εύθραστο σημείο, ακόμη και μιας άρι- 
στης μελέτης. Κατά την ίδια έννοια το θέμα της εφαρμογής ενός νόμου είναι 
το αγκάθι μιας άριστης σειράς ειδικών νομοθετημάτων. Το “έχουσιν γνώση οι 
φύλακες” αποτελεί σοφή ρήση, μόνο που σήμερα έχουμε γνώση αλλά δεν 
έχουμε ουσιαστική φύλαξη.

Η Θήρα, η προστασία των θηραματικών πόρων, ειδών της άγριας πανίδας 
και των βιοτόπων τους, αποτελεί ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο, αναγνωρι
σμένο τόσο με ειδικές Πανεπιστημιακές έδρες, όσο και με την ύπαρξη διε
θνών οργανισμών, ενώσεων και με την καθιέρωση ειδικών επιστημονικών 
συναντήσεων, συμποσίων και συνεδρίων. Εκεί κανείς διαπιστώνει ότι το πρό
βλημα της φύλαξης αποτελεί άλλη μια ελλαδική πρωτοτυπία.

Επιγραμματικά έως σήμερα τη βασική ευθύνη για τη φύλαξη έχει η Δασι
κή Υπηρεσία, η μοναδική δημόσια υπηρεσία της υπαίθρου. Δυστυχώς όμως, η 
δυσκολία επίλυσης θεμάτων συναρμοδιότητας σε θέματα φύλαξης του φυσι
κού περιβάλλοντος, αλλά και η συνεχώς αποδυναμούμενη Δασική Υπηρεσία, 
τόσο σε αριθμό προσωπικού όσο και σε μέσα και εξοπλισμό, οδήγησε τα 
τελευταία χρόνια στην έξαρση των φαινομένων ελλιπούς φύλαξης, ακόμη και 
φυσικών περιοχών που τύποις προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις.

Στο μέτρο που τους αναλογεί οι Κυνηγετικές Οργανώσεις προχώρησαν 
τον Μάρτιο του 2000 στην ίδρυση του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλα- 
κής, σε μια προσπάθεια ελέγχου της ανθρώπινης παρουσίας στη φύση, με
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εστίαση ασφαλώς στην αντιμετώπιση της λαθροθήρας. Οι αρμοδιότητες ό
μως, που δίνει στο νεοσύστατο Σώμα ο Δασικός Κώδικάς αφορά και όλες τις 
παράνομες δραστηριότητες, που δεν σέβονται την φυσική νομοτέλεια, οΰτε 
την κείμενη ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

Έ τσι σύμφωνα και με τον κατάλογο των μηνύσεων που έχουν υποβληθεί 
από το Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 
Μακεδονίας - Θράκης, διαπιστώνεται ότι δεν αφορούν όλες μόνο παραβά
σεις περί Θήρας, αλλά και άλλες περιπτώσεις (καύση καλαμιών, παράνομη 
αλιεία, παράνομη βόσκηση, παράνομες υλοτομίες, κ.ά). Μια επιπρόσθετη δια
πίστωση είναι ότι η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή μπορεί να επέμβει σε κάθε 
παράνομη δραστηριότητα, ακόμη και με καταγγελία ιδιωτών. Αυτό ήδη έχει 
συμβεί σε περιπτώσεις ρύπανσης υδάτων, παράνομων αμμοληψιών, χρήση α
παγορευμένων γεωργικών φαρμάκων, κλπ.

Μία άλλη, και εξίσου σπουδαία διαπίστωση είναι, ότι το Σώμα Ομοσπον
διακής Θηροφυλακής ιδρύθηκε ως επικουρική βοήθεια της Πολιτείας, και 
ειδικά της Δασικής Υπηρεσίας. Το γεγονός ότι η χρηματοδότησή της γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από τα χρήματα των Ελλήνων κυνηγών, είναι μια υ
πέρτατη μορφή ενεργοποίησης των Ελλήνων πολιτών και ουσιαστικής τους 
συμμετοχής στην αντιμετώπιση προβλημάτων της ελληνικής υπαίθρου. Πολ
λοί βέβαια αδυνατούν να αντιληφθούν αυτό, κινούμενοι μέσα στην μονομέ
ρεια ή και την προκατάληψη. Επίσης οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες είναι 
υπάλληλοι των Ομοσπονδιών, έχουν μεν ως έδρα κάποιον τοπικό Κυνηγετικό 
Σύλλογο, αλλά οι αρμοδιότητες τους είναι για όλη την επικράτεια της εκάστο- 
τε Ομοσπονδίας. Αυτό για την περίπτωση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ σημαίνει ότι (έως 
Απρίλιο 2002) υπάρχουν 59 Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες, που μπορεί να ε- 
πέμβουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Με επιχειρησιακούς όρους γίνεται αντιληπτό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 
ένα θεσμοθετημένο Σώμα, το Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, αποτε- 
λούμενο από υπαλλήλους, με πλήρη ανακριτικά καθήκοντα και καθήκοντα 
ελέγχου, υποβολής μηνύσεων, κλπ. Το Σώμα αυτό έχει τη δυνατότητα να πα
ρεμβαίνει, όπου οι περιστάσεις το απαιτούν σε όλη την επικράτεια των Περι
φερειών αρμοδιότητας της κάθε Ομοσπονδίας (για την περίπτωση της Κυνη
γετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας -  Θράκης είναι οι 3 Περιφέρειες της Δυτι
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κής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης).
Ο διαχειριστής λοιπόν έχει πια στη διάθεσή του, ή πρέπει τουλάχιστον να 

υπολογίζει την ύπαρξη αυτού του νεοσύστατου Σώματος. Το ενδιαφέρον στοι
χείο είναι ότι υπάρχουν υπάλληλοι φύλαξης που δεν περιορίζονται στα στενά 
διοικητικά όρια, που αναγκάζονται να τηρούν υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών. 
Τα οικοσυστήματα δεν γνωρίζουν όρια, είναι ενιαίοι φυσικοί χώροι και ως 
τέτοιους οφείλουμε να τους διαχειριζόμαστε. Ακόμη και για παραμεθόριες 
περιοχές συνάπτονται πια διακρατικές ή διεθνείς συμφωνίες για την καλύτε
ρη διαχείρισή τους.

Ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας μπορεί να ασχολείται με κάθε περιστα
τικό υποπέσει στην αντίληψη του, ή του γίνει καταγγελία, ακόμη και εκτός 
της περιοχής δικαιοδοσίας της έδρας του. Αυτό αποτελεί μια εξέλιξη σε σχέ
ση με τον θεσμό των εποχιακών θηροφυλάκων, που πολλοί Κυνηγετικοί Σύλ
λογοι έχουν.

Η δομή επίσης του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Κυνηγετι
κής Ομοσπονδίας Μακεδονίας -  Θράκης βοηθά για τον καλύτερο συντονι
σμό του έργου της φύλαξης, αλλά και τον άμεσο σχεδιασμό κοινών εξορμήσε
ων και επιχειρήσεων. Συνοπτικά αναφέρεται η κατάρτιση εσωτερικού κανο
νισμού λειτουργίας του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, όπου δια- 
κρίνεται η κάτωθι δομή:
• Υπεύθυνος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής (ως προϊστάμενος όλων των ομο
σπονδιακών θηροφυλάκων)
• Υπεύθυνος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, μέλος του Δ.Σ. της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ
• Ύπαρξη 4 τοπικών Συντονιστών με περιοχές ευθύνης:
Δυτική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία (πλην του Ν. Σερρών)
Ανατολική Μακεδονία (ν. Σερρών, Δράμας, Καβάλας)
Θράκης
• Υπεύθυνος Θήρας, μέλος του Δ.Σ. του κάθε Κυνηγετικού Συλλόγου

Η παραπάνω διάθρωση βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση των περιστα
τικών, αλλά κυρίως δίνει την ευχέρεια για κοινές επιχειρήσεις, με βάση τις πραγ
ματικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας μιας περιοχής, ξέχωρα από τα διοικη
τικά όρια νομών, επαρχιών, δασαρχείων, ορίων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ, 
που συχνά έως τώρα δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια για την άμεση φύλα
ξη της κάθε περιοχής.

Η συνεχής παρουσία των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων στην ελληνική ύ
παιθρο αποτελεί ένα σπουδαίο εφόδιο για την αντιμετώπιση των παράνομων 
δραστηριοτήτων που βλάπτουν το περιβάλλον. Συχνά είναι επίσης τα περιστατι
κά όπου η παρουσία του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα έδωσε άμεσες λύσεις, 
όπως αντιμετώπιση περιστατικών παράνομου εμπορίου, διακίνησης ναρκωτικών, 
λαθρομεταναστών, εύρεση τραυματισμένων ειδών της άγριας πανίδας, μεταφο
ρά τους σε κέντρα περίθαλψης, περιποίηση τραυματισμένων ειδών, εύρεση αν
θρώπων που χάθηκαν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, συμμετοχή σε δύ-
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σκολες επιχειρήσεις ανεύρεσης θυμάτων, εντοπισμός και συμμετοχή στην αντιμε
τώπιση δασικών πυρκαγιών, και τόσα άλλα “μη θηραματικά” αντικείμενα.

Η ύπαρξη του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής αποτελεί ένα σπου
δαίο πλεονέκτημα που οφείλουμε να το ενισχύσουμε, αλλά και να το αξιοποι- 
ήσουμε. Η συνεχής εκπαίδευση των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων, τόσο με 
επιστημονικής φύσης σεμινάρια, όσο και με την καθιέρωση των τακτικών πε
ριφερειακών συναντήσεων αποτελεί το πρώτο βήμα για την επαύξηση των 
ικανοτήτων αυτού του Σώματος.

Ακολουθώντας μάλιστα και τα πρότυπα άλλων χωρών (ΗΠΑ, Κύπρος, Γαλ
λία, κλπ) ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας μπορεί να εξελιχθεί σε άριστο πα
ρατηρητή των οικοτόπων, που θα συλλέγει πληροφορίες για την άγρια πανί
δα, την κατάσταση των βιοτόπων, θα συμβάλλει στην εφαρμογή έργων βελτί
ωσης ενδιαιτημάτων, αλλά και να είναι σε θέση να αξιολογεί κάθε είδους 
στοιχείο που θα υποπέσει στην αντίληψη του, στα δεκάδες χιλιάδες χιλιόμε
τρα περιπολιών και ελέγχου. Στην κατεύθυνση αυτή η Κυνηγετική Ομοσπον
δία Μακεδονίας Θράκης ήδη εργάζεται, και με τη συνεργασία του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θα προσπαθήσει για την 
καλύτερη ενδυνάμωση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, μέσα από την ορ
γάνωση ειδικής κατάρτισής τους.

Κλείνοντας αυτήν την προσέγγιση για τον πολυδιάστατο διαχειριστικό και 
κοινωνικό ρόλο του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και για τις 
τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω συμβολή στη φύλαξη της άγριας πανί
δας και του φυσικού περιβάλλοντος, είναι δύσκολο να μην εκφράσουμε τον 
προβληματισμό μας για όλους αυτούς που συστηματικά μάχονται κατά του 
Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
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ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤ' 
ΚΟΜΑΘ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/3/2001 -  28/2/2002

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
1. Θήρα σε προστατευόμενες περιοχές 29
2. Θήρα τη νύχτα τριχωτού θηράματος 13
3. Θήρα τη νύχτα υδροβίων θηραμάτων 16
4. Θήρα εκτός της προβλεπόμενης κυνηγετικής 

περιόδου
11

5. Θήρα από μηχανοκίνητα μέσα 3
6. Θανάτωση προστατευόμενων ειδών 18
7. Θήρα χωρίς άδεια 52
8. Θήρα σε πλήρη χιονοκάλυψη 22
9. Χρήση ή κατοχή παράνομων μέσων για την 

προσέλκυση πουλιών (ηχομιμητικές συσκευές, 
ζωντανοί κράχτες, πλαστικά ομοιώματα κλπ.)

18

10. Ασκηση Θήρας με σκυλιά δίωξης εκτός 
προβλεπόμενης περιόδου

11

11. Θήρα εκτός ζώνη διάβασης 21
12. Μεταφορά κυνηγετικού όπλου γεμάτο σε 

αυτοκίνητο εκτός θήκης κλπ.
39

13. Παράνομη οπλοφορία 40
14. Παράνομη σύλληψη ενδημικών ωδικών πτηνών 3
15. Παράνομη εκγύμναση ή κυκλοφορία κυνηγετικών 

σκύλων
38

16. Παράνομη μετατροπή κυνηγετικού όπλου 
(μειωτήρας)

69

17. Θήρα παρά την απαγόρευση λόγω παρατεταμένης 
κακοκαιρίας

7

18. Άρνηση ελέγχου 11
19. Παραβίαση απαγορευτικής διάταξης για τη 

διέλευση τροχοφόρων οχημάτων σε δασικό οδικό 
δίκτυο

2

20. Θήρα σε ζώνη πλάτους 500 μ. από τα σύνορα 1
21. Παράνομη αγοραπωλησία σκοτωμένου θηράματος 

(Ζαρκάδι)
1

22. Κυνήγι Μπεκάτσας στο καρτέρι 1
23. Διατήρηση ιχνηλατών σε υπαίθρια ποιμενική 

εγκατάσταση
1

24. Παράνομη σύλληψη ακανθόχοιρων 1
25. Παράνομη υλοτομία S
26. Παράνομη αλιεία 2
27. Παράνομη εκχέρσωση σε καταφύγιο άγριας ζωής 1
28. Παράνομη βόσκηση 1

ΣΥΝΟΑΟ 440
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Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή διανύει 
\  ήδη τον τρίτο χρόνο συνεχούς παρου- 

σίας έχοντας διαμορφώσει πλέον ένα 
καινούργιο τοπίο στα κυνηγετικά και περιβαλ
λοντικά δρώμενα στη χώρα μας. Παράλληλα στο 
διάστημα αυτό η εμπειρία που αποκτήθηκε τόσο 
από το προσωπικό της όσο και από τις ίδιες τις 
Κυνηγετικές Οργανώσεις είναι σημαντική αφού 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα λειτούργησε θε
σμικό όργανο με κοινά χαρακτηριστικά και 
κεντρικό συντονισμό, τουλάχιστον σε επίπεδο 
Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, με σκοπό την προ
στασία της Άγριας Πανίδας και του φυσικού πε
ριβάλλοντος. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να τεθούν 
οι βάσεις ώστε να διαμορφωθεί μία ομοιογένεια 
και επαγγελματική νοοτροπία στους θηροφύλα- 
κες, τέτοια που να λειτουργεί χωρίς τις αγκυλώ
σεις και τα προβλήματα που υπήρχαν με το προ
ηγούμενο καθεστώς όπου ευνοούσε τοπικιστικά 
σύνδρομα και επέτρεπε την υποκειμενική αντι
μετώπιση των παραβάσεων.

Από τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας διαπιστώ
θηκαν και ορισμένα προβλήματα στον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων της υπαίθρου. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι από την έναρξη λειτουργίας του νέου 
θεσμού μέχρι και το τέλος της κυνηγετικής πε
ριόδου 2001 -  2002 δηλαδή από το διάστημα 1/3/ 
2000 - 28/2/2002, μέσα σε 24 μήνες, έχουν διαπι
στωθεί 845 παραβάσεις στη Μακεδονία & Θρά
κη (από τους 48 μέχρι τον Οκτώβριο 2001 και 59 
μετέπειτα, Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της 
Σ Τ  ΚΟΜΑΘ), οι οποίοι δρουν μόνοι τους ή σε 
συνεργασία με τους δασοφύλακες της δασικής υ
πηρεσίας ή τους θηροφύλακες των Συλλόγων, σε 
σύνολο 24.000 ελέγχων. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
από τις παραβάσεις αυτές, 55 αφορούν λαθρο
θηρία τη νύχτα και 83 λαθροθηρία σε προστα- 
τευόμενες περιοχές (καταφύγια άγριας ζωής - υ- 
γροτόπους, εθνικούς δρυμούς κλπ.).

Από την εξέταση των συμβάντων, διαπιστώ
νεται ότι ένας αρκετά σοβαρός αριθμός των μη
νύσεων, αφορά παραβάσεις που έχουν να κάνουν 
με την καθιέρωση μιας νοοτροπίας, που διαμορ
φώθηκε εδώ και χρόνια, και που οφείλεται στην
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έλλειψη συστηματικού ελεγκτικού μηχανισμού, και που μπορεί να μην αφορά 
τις λεγάμενες “σοβαρές παραβάσεις” π.χ. Θήρα τη νύχτα, αλλά παραβάσεις 
που υποδηλώνουν την ευαισθητοποίηση και την ωριμότητα μίας κοινωνικής 
ομάδας απέναντι στους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν και τη δεοντολογία 
που πρέπει να διέπει την κάρπωση ενός φυσικού ανανεώσιμου πόρου του περι
βάλλοντος όπως είναι τα θηράματα (π.χ. οι 137 μηνύσεις για τον μειωτήρα 
στα επαναληπτικά αυτογεμή όπλα, ή ο μεγάλος αριθμός των παραβάσεων 
σχετικά με την μεταφορά του κυνηγετικού όπλου μέσα στο αυτοκίνητο -  δε
μένα, γεμάτα, εκτός θήκης κλπ.-). Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με παραβά
σεις που έχουν διαπιστωθεί σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ύ
παιθρο και που δεν είναι κυνηγοί, όπως για παράδειγμα οι μηνύσεις για την 
παράνομη υλοτομία ή οι 56 μηνύσεις για παράνομη οπλοφορία από κτηνο- 
τρόφους - βοσκούς (Έλληνες ή αλλοδαπούς), εργαζόμενους γενικά στην ύ
παιθρο (υλοτόμους, μελισσοτρόφους, γεωργούς κλπ.).

Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί το έργο που εδώ και 
χρόνια έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει η δασική υπηρεσία, παρό
λα τα πενιχρά μέσα και το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνουν οι αποχωρή
σεις του προσωπικού της, (λόγω φυσικά της τεράστιας εμπειρίας, γνώσης και 
των προσπαθειών των υπαλλήλων της), όπως επίσης και το έργο που χρόνια 
τώρα προσφέρουν οι πρωτοβάθμιες Κυνηγετικές Οργανώσεις των οποίων η 
αποστολή στον τομέα της φύλαξης, παρότι έχει επικουρικό χαρακτήρα, ε
ντούτοις πολλές φορές σε ορισμένες περιοχές, αναλαμβάνουν τον κύριο ρόλο 
στο έργο της προστασίας της Άγριας Πανίδας.

Από την πρώτη στιγμή ίδρυσης της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής η ΣΤ' 
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης έθεσε τις βάσεις για την α
πρόσκοπτη λειτουργία της με τη δομή ενός Σώματος, λαμβάνοντας διάφορα 
μέτρα όπως:
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1. Τη δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού για την ξεκάθαρη και με δια
φανείς συνθήκες λειτουργία του Σώματος, ο οποίος ψηφίστηκε στη Γενική 
Συνέλευση της Σ Τ  ΚΟΜΑΘ. Στο Εσωτερικό Κανονισμό μεταξύ των άλλων 
προβλέφθηκαν και τα εξής:

1. Η καθιέρωση ιεραρχίας, που αποτελείται από τον Υπεύθυνο της Ομο
σπονδιακής Θηροφυλακής με έδρα την έδρα της Σ Τ  ΚΟΜΑΘ με σκοπό τον 
Συντονισμό και τη διοίκηση του Σώματος σε επίπεδο Ομοσπονδίας, την ενη
μέρωση του Δ Σ . για θέματα της αρμοδιότητας του, τον σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση του έργου της θηροφυλακής, τη συνεργασία με την επιστη
μονική ομάδα της Σ Τ  ΚΟΜΑΘ για τη υλοποίηση προγραμμάτων συλλογής 
πληροφοριών κλπ.. Από τους Συντονιστές ανά ευρύτερες γεωγραφικές ενότη
τες, με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής των προγραμμάτων των θηροφυλά
κων, την έκδοση προγραμμάτων υπηρεσίας και τον συντονισμό της δράσης 
στην περιφέρειά τους. Οι δύο βαθμίδες της ιεραρχίας πληρώθηκαν από θηρο- 
φύλακες με κριτήριο τόσο την εμπειρία όσο και την εκπαίδευση τους.

II. Καθιερώθηκε τρόπος αξιολόγησης των θηροφυλάκων, ο οποίος είναι 
γνωστός εκ των προτέρων. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε τρία επίπεδα 
που είναι, η αξιολόγηση κατά αρχήν από τον Σύλλογο, στη συνέχεια από τον 
Συντονιστή και τέλος η εισηγητική έκθεση προς το Δ.Σ. από τον Υπεύθυνο της 
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

2. Τέθηκε ως στόχος ο εξοπλισμός των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων με 
όλα τα αναγκαία μέσα (αυτοκίνητα, επικοινωνία, στολή κλπ.) ώστε να δια
σφαλιστεί η χειραφέτηση και η απρόσκοπτη λειτουργία του Σώματος.

3. Λήφθηκαν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί μία α
ντικειμενική και ενιαία στάση από τους Ομοσπονδιακούς θηροφύλακες σε

156



Ο μ ο σ π ο ν δια κ ή  Θ ηροφυαακη  - Π ροστασία  Α γ ρια ς  Ζ ωης

όλη την έκταση αρμοδιότητας της Σ Τ  ΚΟΜΑΘ. Για το λόγο αυτό η ΣΤ' ΚΟ- 
ΜΑΘ έθεσε ως κανόνα άσκησης των καθηκόντων των θηροφυλάκων την αυ
τονόητη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των διαταγών των αρμόδιων 
αρχών, για να αποφευχθούν υποκειμενικές και επιλήψιμες ενέργειες.

4. Δόθηκε έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, με την υλοποί
ηση σεμιναρίων και περιφερειακών συναντήσεων σε συνεργασία με ιδρύμα
τα, φορείς, και την φροντίδα του επιστημονικού προσωπικού της ΣΤ' ΚΟ
ΜΑΘ.

Ό πως είναι φυσικό στην πορεία των δύο ετών δημιουργηθηκαν μεν μερικά 
προβλήματα τα οποία όμως με υπομονή και κατανόηση από όλες τις πλευρές, 
τα περισσότερα βρήκαν τη λύση τους.

Τα αίτια των προβλημάτων είναι πολλά και μπορεί να είναι:
• Η έλλειψη από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις γενικότερα, και ειδικότερα 

από τους Συλλόγους, εμπειρίας σε αναλόγου είδους εγχειρήματα τα οποία 
απαιτούν πολλές φορές ειδικές γνώσεις. Είναι γνωστό επίσης ότι ο θεσμός του 
ιδιωτικού φύλακα Θήρας που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια από τους Κυ
νηγετικούς Συλλόγους, παρότι έχει προσφέρει αρκετά, σε πολλές περιπτώσεις 
όμως μοιραία, ο θηροφύλακας του Συλλόγου είχε ταυτιστεί τόσο με το Διοι
κητικό Συμβούλιο όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, (πολλές φορές αδικαιο
λόγητα), με συνέπεια να πλήγεται το κύρος του Θεσμού. Αυτό όμως είχε σαν 
αποτέλεσμα να μην είναι εύκολα κατανοητή, από ορισμένα μέλη των Κ.Σ. 
Συλλόγων, η στάση που επιβάλλεται να κρατά ο Ομοσπονδιακός θηροφύλα
κας στις πράξεις και ενέργειές του.

• Μια άλλη αιτία είναι και η αντικειμενική πολλές φορές, αδυναμία της 
τήρησης επαρκούς άσκησης της φύλαξης από την Πολιτεία ή τα έως τώρα 
“κακώς κείμενα”. Έ τσι δεν γινόταν αντιληπτό η σταθερότητα στην πιστή 
εφαρμογή των διατάξεων.

Ό λα τα παραπάνω φυσικά ήταν αναμενόμενα, αφού η Ομοσπονδιακή Θη- 
ροφυλακή ήταν πραγματικά κάτι το καινοτόμο και πρωτοποριακό για τις Κυ
νηγετικές Οργανώσεις. Η πορεία και η μέχρι τώρα εξέλιξη δείχνει πως όλα 
αυτά τείνουν να ελαχιστοποιηθούν με το χρόνο, όσο η καθημερινή τριβή προ
σθέτει νέες εμπειρίες και διδάγματα, και αφού έγινε πλέον κατανοητό από 
όλους πως το μοντέλο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής είναι καταρχήν α- 
πόκτημα και έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων, οι οποίες έχουν αποδείξει 
ότι και ώριμες είναι και τη διάθεση έχουν να τη στηρίξουν, να την βελτιώσουν 
και να την αναδείξουν.

Η πορεία του θεσμού μέχρι τώρα έχει δείξει ότι πραγματικά ένα τέτοιο 
Σώμα έχει και λόγο ύπαρξης αλλά και μέλλον. Τα πρώτα αποτελέσματα έδει
ξαν πως η πρώτη διετία θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη αφού οι πρώτοι στό
χοι που είχαν τεθεί στην Γενική Συνέλευση του 2000 και στις περιφερειακές 
συναντήσεις των Συλλόγων έχουν εκπληρωθεί (1. δημιουργία ξεκάθαρου τρό
που λειτουργίας -Εσωτερικός Κανονισμός-, 2. υψηλό επίπεδο κατάρτισης -  
συνεχή σεμινάρια και συναντήσεις- 3. άμεση και ουσιαστική συνεργασία με
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τους κυνηγετικούς Συλλόγους -  διασφάλιση, μέσω του υπεύθυνου από το Δ.Σ. 
για τον ομοσπονδιακό θηροφύλακα-) Εξάλλου οι δεκάδες έπαινοι και ευχα
ριστήρια από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
Αστυνομικές αρχές, Δασαρχεία κλπ.), αλλά και τα πολλά δημοσιεύματα στον 
ημερήσιο αθηναϊκό και επαρχιακό τύπο, κυνηγετικά έντυπα, διαδίκτυο, κλπ, 
αποδεικνύουν την αποδοχή και επιβράβευση του έργου και από την ίδια την 
κοινωνία.

Για τη νέα περίοδο το Δ.Σ. της Σ Τ  ΚΟΜΑΘ έχει αποφασίσει να συνεχίσει 
τις προσπάθειες για τη συνέχιση και ενδυνάμωση της πορείας της Ομοσπον
διακής Θηροφυλακής της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με:

1. την συνέχιση του προγράμματος αγοράς αυτοκινήτων για την εξυπηρέ
τηση επιπλέον θέσεων εργασίας με οχήματα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλα
κής,

2. την ενίσχυση του Σώματος με επιπλέον προσωπικό ώστε να υπάρξει πλή
ρης κάλυψη όλης της έκτασης αρμοδιότητας της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

3. την αγορά κάθε αναγκαίου μέσου για τη διευκόλυνση του έργου των 
θηροφυλάκων. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης αποφασίστηκε η αγορά σύ
ντομα 10 συσκευών ηχοανίχνευσης για τον εντοπισμό από πολύ μεγάλες απο
στάσεις ηχομιμητικών συσκευών.

Είναι λοιπόν φανερή η διάθεση τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γενικής Συνέ
λευσης της ΣΊΓ ΚΟΜΑΘ που πάντα στηρίζει κάθε εκσυγχρονιστική πρόταση, 
να συνεχισθεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωση του θεσμού. Πέρα από τα παραπά
νω όμως έχει διαπιστωθεί ότι πρέπει να παρθούν και μία σειρά άλλα μέτρα 
για τη θωράκιση και την αποδοτικότερη εκτέλεση του έργου της Ομοσπον
διακής Θηροφυλακής. Τέτοια μέτρα είναι:

1. Η αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας, με τη διασφάλιση των οικο
νομικών πόρων που απαιτούνται για τη συνέχισή του.

2. Η καθιέρωση ενός δικαιότερου μισθολογίου ώστε να αποτελέσει κίνη
τρο για την παραμονή στην υπηρεσία των θηροφυλάκων και την πραγματική 
αναβάθμιση του ρόλου τους.

3. Η συνεχής επιμόρφωση των θηροφυλάκων ώστε να μετατραπεί η Ομο
σπονδιακή Θηροφυλακή σε χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τον έλεγχο των 
παράνομων δραστηριοτήτων αλλά και για την εφαρμογή φιλοθηραματικών -  
φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων (π.χ. για την καθιέρωση του προγράμματος 
βελτίωσης των βιοτόπων, την χρησιμοποίηση των θηροφυλάκων για θέματα 
παρατήρησης ή συλλογής στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση της άγριας πα
νίδας, την ενημέρωση και κατάρτιση των κυνηγών-πολιτών κλπ.).

4. Την ενδυνάμωση του Σώματος με όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε να 
μπορέσει να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κύρος του και την αποτελεσματι- 
κότητά του. π.χ. ενίσχυση του θεσμού του Συντονιστή, η συνεχής προβολή του 
έργου του Σώματος, οι συνεχή καταγραφή όλων των νέων δεδομένων και των 
αναγκών που προκύπτουν ώστε να γίνονται έγκαιρα οι αναγκαίες ρυθμίσεις, 
που απαιτούνται, π.χ. αλλαγές στα προγράμματα υπηρεσίας των θηροφυλά-

158



Ο μ ο σ π ο ν δια κ ή  Θ ηρο φ υαακη  - Π ροστασία  Α γ ρια ς  Ζ ωης

κων για να μπορούν να κινούνται ακόμη πιο ευέλικτα και απρόσκοπτα στο 
έργο τους, κλπ..

5. Την καθιέρωση κινήτρων μέσα στην εργασία αλλά και της προσδοκίας 
για καλύτερη προοπτική ώστε να αναπτυχθεί ευγενής άμυλα και μία επαγγελ
ματική συνείδηση γύρω από την εργασία του ομοσπονδιακού θηροφύλακα.

Σκοπός της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής είναι και θα παραμείνει, αυτός 
της προστασίας της άγριας πανίδας, του φυσικού περιβάλλοντος και της ανά
δειξης της κυνηγετικής δραστηριότητας με την ενίσχυση του έργου των Κυνη
γετικών Οργανώσεων. Οι στόχοι όμως συνεχώς πρέπει να αναπροσαρμόζο
νται αφού η συνεχή απόκτηση εμπειρίας και γνώσης των θηροφυλάκων αλλά 
και οι μεταβολές που επέρχονται δημιουργούν νέα δεδομένα μεταβάλλοντας 
συνεχώς τις ανάγκες.

Η συζήτηση αυτή είναι πάντα ανοιχτή για όλους. Σίγουρο όμως είναι το 
γεγονός ότι ο θεσμός της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής δημιουργήθηκε για 
να αποδείξει ότι οι Έλληνες κυνηγοί έχουν και την ωριμότητα και την τόλμη 
να δημιουργούν και να προσθέτουν τομές, ειδικά όταν κρίνουν ότι αυτό είναι 
απαραίτητο, για να διαφυλαχθεί το Φυσικό Περιβάλλον και το κυριότερο οι 
παρουσία του ανθρώπου μέσα σε αυτό.
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1. Το διάστημα Μάιος -  Ιούνιος 2001 έλαβαν 
χώρα τρεις περιφερειακές συναντήσεις με τη συμ
μετοχή των προϊσταμένων των Περιφερειακών τμη
μάτων των Π.Σ.Ε.Α. από κάθε Περιφέρεια, τους 
Περιφερειακούς Διοικητές των Πυροσβεστικών Υ
πηρεσιών και τη συμμετοχή των Διευθυντών Δα
σών ανά Περιφέρεια. Σκοπός των συναντήσεων ή
ταν πέρα από τον συντονισμό και τη παροχή οδη
γιών προς τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, η 
ενημέρωση και δραστηριοποίηση της Ομοσπονδια
κής Θηρ ο ((/υλακής στον αντιπυρικό σχεδίασμά. Τις 
συναντήσεις αυτές τις κάλυψαν με ιδιαίτερα εντυ
πωσιακά ρεπορτάζ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

2. Το καλοκαίρι του 2001 για μία ακόμη φορά 
όλο το Σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής 
της Σ Τ  ΚΟΜΑΘ συμμετείχε ενεργά τόσο στην πρό
ληψη όσο και στην καταστολή των δασικών πυρ
καγιών. Για το λόγο αυτό πολλοί Διοικητές των κα
τά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή Σταθμών, 
έχουν εκφράσει τις ευχαριστίες τους προς την Σ Τ  
ΚΟΜΑΘ.

3. Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα έντονης κα
κοκαιρίας που παρατηρήθηκε το χειμώνα που μας 
πέρασε η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της Σ Τ  ΚΟ
ΜΑΘ συμμετείχε με τη διάθεση οχημάτων και προ
σωπικού, στην προσπάθεια των υπαλλήλων της Πε
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον αποχιονι- 
σμό του οδικού δικτύου στις ορεινές περιοχές.

4. Την ίδια περίοδο οι Ομοσπονδιακοί Θηρο
φύλακες μετά από εντολή της Σ Τ  ΚΟΜΑΘ συμ
μετείχαν είτε μόνοι τους, είτε με τους κατά τόπους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους ή τα κατά τόπους Δασαρ
χεία, σε δεκάδες εξορμήσεις για τη ρίψη τροφών, 
σε παγωμένους βιότοπους για τα πουλιά που δια
χείμαζαν εκεί.

Το Φεβρουάριο του 2002 οι Ομοσπονδιακοί Θη
ροφύλακες του Ν. Καστοριάς κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους, εντόπισαν και καταδίωξαν ομάδα 
λαθρομεταναστών οι οποίοι μετέφεραν 40,4 κιλά 
ναρκωτικά. Οι θηροφύλακες στη συνέχεια αφού ε
νημέρωσαν την Αστυνομία βοήθησαν οι ίδιοι στην 
αναζήτηση των εμπόρων ναρκωτικών. Για την πρά
ξη αυτή ο Αστυνομικός Διευθυντής του Ν. Καστο
ριάς απέστειλε στην Σ Τ  ΚΟΜΑΘ ευχαριστήρια 
επιστολή.
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Σύνολο διανυθέντων χιλιομέτρων και ελεγχόμενων κυνηγών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΛΜ ΕΛΕΓΧΟΙ
1. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 285.150 3.372
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 292.739 6.127
3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 239.675 3.992

ΣΥΝΟΛΑ 817.564 13.491
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ΣΤ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

flJb ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΤΙΜΩΡΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

1. Χρήση πολ. όπλου ή αεροβόλου 252 §1 Ν.Δ.86/69 287 §13 Ν.Δ.86/69 2 μήνες - 2 χρόνια 
φυλάκιση ή 
Χρηματική ποινή

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

2. Μη εφοδιασμός με Δελτίο Κατοχής 
Κυνηγετικού όπλου από την 
Αστυνομία

7 Ν. 2168/93 7 § 8α Ν. 2168 Με φυλάκιση 
τουλάχιστον 6 μηνών 
και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον 200.000 
δρχ.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

3. Χρήση παγίδων, δηλητηρίων, 
ελκυστικών φώτων κ.λ.π 252 §5 Ν.Δ.86/69

287 §17 συνδ. 
Ν.Δ.996/71

2 Χρόνια ή Χρηματική 
ποινή

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

4. Χρήση ελαστικής σφενδόνης, 
ομοιωμάτων κ.λ.π

α)252 §6 Ν.Δ.86/69

β)ΚΎ.Α.414985/85 Φ.Ε.Κ. 
757/Β άρθρο 7 §1ε

α)287 §2 Ν.Δ 86/69

β)Κ.ΥΑ414985/85 Φ.Ε.Κ. 
757/Β άρθρο 9 §2

α)Κράτηση και Χρ. 
Ποινή

β) Φυλάκιση έως 1 έτους ή με 
χρημ. ποινή 20.000-100.000

α)Δημόσιος 
Δασ. Κατήγορος

β) Εισαγγελέας

Α) Πταίσμα 
Β)Πλημμέλημα

5. ©ήρα εντός καταφυγίου 
θηραμάτων (Άγριας Ζωής)

254 §8 Ν.Δ.86/69 
4 §2 Ν. 177/75

287 §9 Ν.Δ.86/69 Μέχρι 2 χρόνια Εισαγγελέας Πλημμέλημα

6. Παράβαση των ορίων εκτροφείων, 
φόνος εκτρεφόμενων ζώων

254 §4 Ν,Δ.86/69 
4 §4 Ν.177/75

287 §9 3γ Ν.Δ.86/69 Φυλάκιση μέχρι 2 
χρόνια

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

7. Μεταφορά διά δημόσιου 
μεταφορικού μέσου, κυνός άνευ 
φίμωτρου

255 §4 Ν,Δ.86/69 287 §3α Ν.Δ.86/69 Χρηματική ποινή ή 
Κράτηση ή 
και τα δύο

Δ.Δ.Κ Πταίσμα

8. Κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων 
όταν και όπου απαγορεύεται η

..Θήρα..... ................................

255 §5 Ν.Δ.86/69 
5 Ν. 177/75

287 §3β Ν.Δ.86/69 Χρηματική ποινή ή 
Κράτηση ή 
και τα δύο

Δ.Δ,Κ Πταίσμα

9. Διατήρηση σε υπαίθριες ποιμενικές 
εγκαταστάσεις κυνηγετικών κυνών

255 §6 Ν.Δ.86/69 287 §12 Ν.Δ.86/69 Ένα μήνα ή Χρηματική 
ποινή

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

10. Σύλληψη κυνηγετικού σκύλου 
περιπλανώμενου με διακριτικό 
σήμα

255 §7 Ν.Δ.86/69 287 §6 Ν.Δ.86/69 Έξι μήνες ή 
Χρηματική ποινή

Εισαγγελέας Πλημμέλημα
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11. Θήρα εντός πόλεων κωμοπόλεων, 
σε ακτίνα 250 μέτρα κ.λ,π. Επίσης 
εντός αμπελώνων κ.λ,π., πυρήνων 
εθνικών δρυμών, στύλων Ο.Τ.Ε.

α)256 §1,2,3,4 
Ν.Δ.86/69 
6 Ν. 177/75

Ρ) Κ.Υ.Α.414985/85 Φ.Ε.Κ. 
757/Β άρθρο 6 §1 β

Α)287 §7 Ν.Δ.86/69

Β)Για Θήρα πτηνών ισχύει 
ΚΎ. A 414985/85 Φ.Ε.Κ. 
757/Β άρθρο 9 §1

Α)Μέχρι ένα χρόνο ή 
Χρηματική ποινή 
Β)Φυλάκιση 10 ημερών 
ή με χρημ. ποινή 5.000 
-50.000

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

12. Ασκηση Θήρας από μηχανοκίνητα 
μέσα και η μεταφορά δεμένων 
όπλων εκτός θήκης, χρήση 
προβολέων και ελκυστικών φώτων

258 §1β Ν.Δ.86/69 287 §5 Ν.Δ.86/69
Τουλάχιστον τρεις 
μήνες φυλάκιση, χωρίς 
εξαγορά

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

13. Μεταφορά κυνηγετικού όπλου 
(κενό ή γεμάτου) δι οχήματος 
παντός είδους ή εντός 
κατοικημένης περιοχή

252 § 3 Ν.Δ. 86/69 287 §1 Ν.Δ.86/69 Κράτηση και αφαίρεση 
της άδειας Θήρας για 
ένα έτος

Δ.Δ,Κ Πταίσμα

14. Οδηγοί μηχανοκίνητων μέσων ως 
συναυτουργοί κ.λ.π.

258 §1 γ Ν.Δ.86/69 
Για Θήρα πτηνών ισχύει 
Κ.Υ.Α.414985/85 Φ.Ε.Κ. 757/Β 
άρθρο 7 §1β

287 §5 Ν.Δ.86/69 
Β)Για Θήρα πτηνών ισχύει 
Κ.Υ.Α.414985/85 Φ.Ε.Κ. 
757/Β άρθρο 9 §2

Α)Τουλάχιστον τρεις 
μήνες, χωρίς εξαγορά 
Β) Φυλάκιση έως 1 έτους ή με 
χρημ. ΤΤΟΐνή 20.0Χι -100.000

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

15. Θήρα έλαφου, δορκάδος, φασιανού 
κ.λ.π.

258 §1 δ Ν.Δ.86/69 287 §5 Ν.Δ.86/69 Τουλάχιστον τρεις 
Μήνες..χωρίς εξαγορά...

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

16. Θήρα ωφέλιμων θηλαστικών, 
αγοροπωλησία παντός θηράματος 
κατά τη διάρκεια απαγόρευσης της 
Θήρας, καθ'όλο το έτος, λαγού και 
πέρδικας, η Θήρα πλέον ενός 
λαγού και τεσσάρων περδίκων, 
έκθεσης κοινής θέας-βασανισμός 
συλληφθέντων θηραμάτων.

258 § 2α,β,γ.δ,ε,στ 
Ν.Δ.86/69

7 §1 Ν. 177/75

287 §11 β Ν.Δ.86/69 

12 §4 Ν. 177/75

Μέχρι ένα χρόνο ή 
Χρηματική ποινή 
ή και τα δύο.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

17. Θήρα άρκτου και λύγκα (ρήσου) 258 §2ζ Ν,Δ.86/69 287 §11β Ν.Δ.86/69 Μέχρι ένα χρόνο ή 
Χρηματική ποινή 
ή και τα δύο.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

18. Μεταφορά κυνηγ. όπλου σε 
περίοδο απαγόρευσης Θήρας, άνευ 
άδειας δασικής ή αστυν. αρχής, 
η διάβαση με δεμένο όπλο από 
εκτάσεις απαγορευμένες στη Θήρα.

258 §3δ,ε Ν.Δ.86/69 287 §3γ Ν.Δ.86/69 Χρηματική ποινή ή 
Κράτηση ή 
και τα δύο

Δ.Δ,Κ. Πταίσμα

19. Θήρα δι’ενέδρας (καρτέρι, στις 
πηγές) χρησιμοποιούντος ενόπλου 
βοηθού άνευ αδείας, Θήρα 
καθ'ομάδας (έως 10 για αγριόχοιρο 
-  υδρόβια) κ.λ.π

258 §3 α,β,γ,ζ 
Ν.Δ.86/69
Το 3β αντικαταστάθηκε 
με 7§2 Ν. 177/75

287 §3γ Ν.Δ.86/69 
12 §4 Ν.177/75

Χρηματική ποινή ή 
Κράτηση ή 
και τα δύο

Δ,Δ.Κ. Πταίσμα
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20. Θήρα μισή ώρα μετά τη δύση και 
μισή ώρα ττρο της ανατολής του 
ήλιου.

261 §5 Ν,Δ.86/69 
Για Θήρα πτηνών ισχύει 
Κ.ΥΑ414985/85 Φ.Ε.Κ. 757/Β 
άρθρο 5 §2

287 §11γ Ν.Δ.86/69 
Για Θήρα πτηνών ισχύει 
Κ. Υ.Α.414985/85 Φ.Ε.Κ, 
757/Β άρθρο 9 §3

Α)Μέχρι ένα χρόνο ή 
Χρηματική ποινή 
ή και τα δύο.
Β) Φυλάκιση 3 μηνών έως 2 
ετών ή με χρημ. πανή 50.000 
-  500.000 δρχ.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

21. ©ήρα άνευ αδείας Θήρας 262 §1 Ν.Δ.86/69 287 §11 δ Ν.Δ.86/69 Μέχρι ένα χρόνο ή 
Χρηματική ποινή 
ή και τα δύο.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

22. Αρνηση για έλεγχο, κυνηγετικού σάκου 
και μηχανοκίνητου μέσου, απείθεια

289 §2 Ν.Δ.86/69 
απείθεια: άρθρο 169 Π.Κ

287 §11 ε Ν.Δ.86/69 Μέχρι ένα χρόνο ή 
Χρημ. Ποινή ή και τα δύο.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

23. Χρήση, κατοχή, εμπορία, κατασκευή ή 
εκ του εξωτερικού εισαγωγή 
ομοιωμάτων, ηχοπαραγώγων 
συσκευών με μιμητικές συσκευές 
φωνές πουλιών και κάθε μορφής 
παγίδων για πουλιά και γενικότερα για 
είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την 
προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και 
θανάτωσή τους.

7§1ε της Κ,Υ.Α 
414985/18-12-1985

11 §4 Κ.Υ.Α 331794/31-3- 
1999
(Ανάλογα κατά 
περίπτωση)

9§2 της Κ,Υ.Α 
414985/18-12-1985

11 §4 Κ,Υ.Α 
331794/31-3-1999 
(Ανάλογα κατά 
περίπτωση)

Φυλάκιση έως ενός 
έτους ή χρηματική 
ποινή 100.000 
200.000 δρχ.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

24. Παράνομη χρήση γεωργικών 
φαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις ή 
σε δάση και δασικές εκτάσεις.

259 §5 Ν.Δ. 86/69 Κράτηση ή πρόστιμο ή 
και τα δύο.

Δ.Δ.Κ. Πταίσμα

25. Κυνηγετικό όπλο που δέχεται 
περισσότερα από τρία φυσίγγια 
(ένα στη θαλάμη και δύο στην 
αποθήκη) ή παραποίηση ή 
απάλειψη του αριθμού του όπλου

1 §1 β Ν.2168/93

Κ.Υ.Α 414985/85 
Φ.Ε.Κ 757/Β 
άρθρο 4 εδ.1

7 § 8 α Ν.2168/93

Κ.Υ.Α 414985/85 
Φ.Ε.Κ 757/Β 
άρθρο 9 εδ.2

Φυλάκιση τουλάχιστον 
έξι μηνών και 
χρηματική ποινή 
τουλάχιστον 200.000
,δρχ·..........................

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

26. Παραχώρηση κυνηγ. όπλου σε 
πρόσωπο που δεν είναι 
εφοδιασμένο με άδεια Θήρας.

8 §2 β Ν.2168/93 8 §5 Ν.2168/93 Φυλάκιση ενός έτους 
και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον 500.000

...δρχ.·................... .......

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

27. Θήρα ειδών που δεν επιτρέπεται 
το κυνήγι τους

Παράβαση της ετήσιας 
Υπουργικής 
ρυθμιστικής για την 
άσκηση του κυνηγιού 
σε συνδυασμό με τις 
κατά τόπους Δασικές 
Αστυνομικές Διατάξεις

Βρίσκονται σε ιοχύ επίσης και 
τα άρθρα 251, 256, 258, 259 
του Ν. 86/69 και 
Κ.Υ.Α 414985/1985 Φ.Ε.Κ 
Β/757, άρθρο 9§ 3 
(Παραρτήματα ί, II όπως 
τροποποιήθηκαν με την Κ Υ.Α 
294283 Φ.Ε.Κ. 68/Β/4-2-98)
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28. Άσκηση Θήρας από μηχανοκίνητο 
μέσο ή μεταφορά κυνηγετικού

258 § 1 β Ν.Δ. 86/69 
Επιπλέον νια άσκηση

287 § 5 Ν.Δ. 86/69 Φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

όπλου σε όχημα δεμένο και εκτός 
θήκης

Θήρας από υηγ. Μέσο 
νια πτηνά: ισνύουν τα 
άρθρα 7γ και 9 παρ. 2 
της Κ.Υ.Α. 414985/85

29. Η από πρόθεση διατάραξη της 
ησυχίας των πτερωτών 
θηραμάτων ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της αναπαραγωγής ή 
εξάρτησης, η καταστροφή ή η 
αφαίρεση των φωλιών η κατοχή ή 
η αγοροπωλησία νεοσσών, αυγών 
και κελυφών

7 § 3 γ
Κ.Υ.Α 414985/1985 
Φ.Ε.Κ Β/757

9§ 1
Κ.Υ.Α 414985/1985 
Φ.Ε.Κ Β/757

Φυλάκιση δέκα ημερών 
ή με χρηματική ποινή 
από 5.000 - 50.000 
δρχ.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

30, Η χρησιμοποίηση γεωργικών 
φαρμάκων των οποίων 
απαγορεύεται η κυκλοφορία

7 § 3 β
Κ. Υ.Α 414985/1985 
Φ.Ε.Κ Β/757

9 § 1 Κ.Υ.Α 414985/1985 
Φ.Ε.Κ Β/757

Φυλάκιση δέκα ημερών 
ή με χρηματική ποινή 
από 5.000 - 50.000 

. δρχ..................................

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

31. Θήρα από μηχανοκίνητα πλωτά μέσα για 
Θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις 
και λιμνοθάλασσες καθώς και σε θαλάσσιες 
περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων αττό την ακτή. 
Θήρα από μηχανοκίνητα πλωτά μέσα στην 
ανακτή θάλασσα τα οποία μπορούν να 
αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 
χιλιόμετρα την ώρα

7 § 1 α, β
Κ.Υ.Α 414985/1985 
Φ.Ε.Κ Β/757

9§ 2
Κ.Υ.Α 414985/1985 
Φ,Ε.Κ Β/757 
Η διάταξη ισχύει και για τους 
κάτοχους ή οδηγούς - 
χειριστές των μηχανοκίνητων 
μέσων

Φυλάκιση έως ενός 
έτους ή με χρηματική 
ποινή από 20.000 - 
100.000 δρχ.

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

32. Θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου 287 § 10β Ν.Δ, 86/69 Φυλάκιση μέχρι δύο 
ετών ή διά χρηματικής 
ποινής ή και τα δύο

Εισαγγελέας Πλημμέλημα

33. Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για την 
άσκηση της Θήρας εκτός Τετ. Σαβ. Κυρ. ή 
εκτός προβλεπόμενης περιόδου (αλλά σε 
περίοδο που επιτρέπετε η Θήρα γενικότερα)

Ετήσια ρυθμιστική του 
Υπουργού Γεωργίας

287 §18 Ν.Δ. 86/69 Κράτηση μέχρι 6 
μηνών ή χρηματικό 
πρόστιμο

Δ.Δ.Κ. Πταίσμα

34. Παράνομη αγοραπωλησία θηράματος εκτός 
εκείνων ττου προέρχονται από τεχνητή 
εκτροφή, από ελεγχόμενες κυνηγετικές 
περιοχές ή έχουν εισαχθεί νόμιμα από το 
εξωτερικό.

Αρθρο 7§2 (ανάλογα με την 
ττερίτττωσηίΚ,Υ.Α. 414985/18- 
12-1985/Φ.Ε Κ. 757/Β

Και ετήσια ρυθμιστική tou 
Υπουργού Γεωργίας

Για τα πτερωτά θηράματα: 
9§1,2 (ανάλογα με την 
περίπτωση) Κ.Υ.Α. 
414985/18-12-1985/Φ.Ε Κ. 
757/Β

287 § 18 Ν.Δ. 86/69

Φυλάκιση 10 ημερών έως ενός 
έτους ή με χρημ. ποινή 20.000 
-100.000 δρχ.
(ανάλογα με την περίπτωση)

Κράτηση μέχρι 6 μηνών ή 
χρηματικό πρόστιμο

Εισαγγελέας

Δ,Δ.Κ.

Πλημμέλημα

Πταίσμα

Π
Α

ΡΑ
ΒΑ

ΣΕΙΣ 
Θ

Η
ΡΑ

Σ



166

ΣΤ  Κ Υ Ν Η ΓΕΤ ΙΚ Η  Ο Μ ΟΣΠΟΝΔΙΑ Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑΣ Θ ΡΑ Κ Η Σ 
Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν ΔΙΑ Κ Η  ΘΗΡΟΦΥΛΑ ΚΗ

Κ αταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίω ν, σε σύνολο 56 τελεσίδικα εκδικασθέντων μηνύσεων
ueypi το Φ εβρουάριο του 2002.

ΑΙΑ ΕΙΔ Ο Σ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΑ ΣΑ ΡΧ ΕΙΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Π Ο ΙΝ Η

1. Παράνομη εκγύμναση σκύλων εντός 
καταφυγίου

Σερρών 12-4-2000 10 η μ. Φυλάκιση

2. « « 17-4-2000 «
3. Παράνομη εκγύμναση σκύλων σε Ε.Κ.Π. « 26-4-2000 10 η μ. Φυλάκιση
4. Χρήση συρματοθηλειών για τη σύλληψη 

Αγριόχοιρου
Αρναίας 14-6-2000 30 ημ. Φυλ. & 50.000 δρχ. 

πρόστιμο
5. Παράνομη μεταφορά κυν. όπλου νύχτα σε 

όχημα (δεμένο, γεμάτο)
Δ.Δ. Πιερίας 13-7-2000 4 μήνες φυλάκιση

6. Παράνομη μεταφορά κυνηγετικού όπλου 
παρά τη σύσταση

Σιδηρόκαστρο 2-8-2000 10.000 δρχ. πρόστιμο

7. Παράνομη μεταφορά κυνηγετικού όπλου, 
νύχτα

« 2-8-2000 10.000 δρχ. πρόστιμο

8, Χρήση συρματοθηλειών για τη σύλληψη 
Αγριόχοιρου

Βέροιας 6-9-2000 3 μήνες φυλάκιση

9. Παράνομη μεταφορά κυν. όπλου νύχτα σε 
όχημα (δεμένο, γεμάτο)

Σιδηρόκαστρο 16-8-2000 ΕΝΟΧΟΣ

10. Λαθροθηρία εκτός ζώνης διάβασης και 
προστατευόμενων ειδών

Κιλκίς 11-9-2000 1 μήνα φυλάκιση
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Α/Α ΕΙΔ Ο Σ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Η Μ Ε Ρ /Ν ΙΛ
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11. Παράνομη μεταφορά κυν. όπλου και χωρίς 
μειωτήρα

Έδεσσας 23-8-2000 30 ημέρες φυλάκιση

12. Παράνομη εκγύμναση σκύλων εκτός Ζ,Ε.Σ. « 9-10-2000 10.000 δρχ. πρόστιμο
13. Άρνηση ελέγχου Νάουσας 21-10-2000 30 ημέρες φυλάκιση
14. Παράνομη εκγύμναση εκτός Ζ.Ε.Σ, και 

άρνηση ελέγχου
Βέροιας 14-10-2000 30 ημέρες φυλάκιση

15. Κυνήγι εντός καταφυγίου Βέροιας 22-11-2000 15 ημέρες φυλάκιση
16. Λαθροθηρία στο Δέλτα Αλιάκμονα 

(καταφύγιο)
Βέροιας 25-11-2000 4 μήνες φυλάκιση & 5 χρόνια 

στέρηση άδειας
17. Λαθροθηρία εντός καταφυγίου Βέροιας 13-12-2000 8 μήνες φυλάκιση
18. Λαθροθηρία υδροβίων νύχτα με προβολέα Βέροιας 12-1-2001 2 μήνες φυλάκιση
19. Παράνομη σύλληψη ακανθόχοιρων Έδεσσας 26-7-2001 20.000 δρχ. πρόστιμο
20. Θήρα χίΒρίς άδεια σε καταφύγιο, άρνηση 

ελέγχου
Νάουσας 9-2-2001 30 ημέρες φυλάκιση & 88 ευρώ 

πρόστιμο
21. Παράνομη εκγύμναση εντός καταφυγίου Σιδηροκάστρου 30-6-2000 ΕΝΟΧΟΣ
22. « Καβάλας 27-4-2000 10.000 δρχ. πρόστιμο
23. Χρήση μηχανοκίνητου πλωτού μέσου, 

απείθεια
Καβάλας 15-9-2000 .10 ημέρες φυλάκιση

24. Λαθροθηρία στο Δέλτα Νέστου 
(καταφύγιο), απείθεια.

Καβάλας 29-10-2000 8 μήνες φυλάκιση

25. Όπλο χωρίς μειωτήρα Ξάνθης 2-10-2000 2 μήνες φυλάκιση & 20.000 
δρχ. πρόστιμο

26. Παράνομη μεταφορά κυν. όπλου δεμένο ....Δράμας......... 23-12-2000 30 ημέρες φυλάκιση
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..........
εντός αυτοκινήτου νύχτα

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Η Μ Ε Ρ /Ν ΙΑ
Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Ο Σ

ΠΟΙΝΗ

27. Παράνομη εκγύμναση εντός καταφυγίου Δασονομείο
Αμυνταίου

20-7-2000 20 ημέρες κράτηση

28. Χρήση συρματοθηλειών, όπλο χωρίς 
μειωτήρα, Θήρα εκτός ζώνη διάβασης

Τσοτυλίου 28-8-2000 6 μήνες φυλάκιση & 200.000 
δρχ. πρόστιμο

29. Θήρα σε ζοόνη πλάτους 500 μέτρων από τα 
σύνορα

Δ.Δ. Φλώρινας 30-8-2000 30 ημέρες φυλάκιση

30.

. . . .

Λαθροθηρία σε πλήρη χιονοκάλυψη Γ ρεβενών 18-1-2001 20 ημέρες κράτηση, 20.000 
δρχ. πρόστιμο & 1 έτος 
στέρηση άδειας

31. Παράνομη εκγύμναση εντός καταφυγίου Γ ρεβενών 11-3-2001 10 ημέρες κράτηση, 10.000 
δρχ. πρόστιμο & 1 έτος 
στέρηση άδειας

Π
Α

Ν
-Θ

Η
Ρ

Α
Σ

 
Τα 

πάντα 
περί 

Θ
ήρας



Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής
Το άγρυπνο μάτι της υπαίθρου...

Σε τηλεοπτική πρωινή εκπομπή μεγάλης ακροαματικότητας (ΑΝΤΙ) ανα
φέρθηκε ότι στην ορεινή περιοχή των Γρεβενών εντοπίσθηκαν άγρια άλογα. 
Βέβαια στην πραγματικότητα ήταν άλογα, που για κάποιο λόγο εγκαταλει- 
φθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ο Ομοσπονδιακός Θηροφΰλακας Λάλλος Σωτήρης, 
ο οποίος εντόπισε τα άλογα και μετά από συνεννόηση με τον Κυνηγετικό 
Σύλλογο Γρεβενών παρέσχε τροφή και προσωρινή στέγαση στα ταλαιπωρη
μένα ζώα. Το περιστατικό αυτό συνέβη κοντά στη Σαμαρίνα κατά τη διάρ
κεια σφοδρής κακοκαιρίας και αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον πολύπλευρο 
ρόλο που διαδραματίζει το Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Η παρουσία των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων είναι συνεχής, και δεν 
χρειάζεται ούτε την τηλεοπτική επιβεβαίωση, ούτε την τηλεοπτική παρό
τρυνση. Μερικές φορές όμως καλό είναι να ακολουθούμε τους κανόνες του 
... παιχνιδιού, έστω και περιστασιακά.
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ΚΥΝΗΓΟΙ 
- ΚΑΙ 
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Δικηγόρος 
Πανεπιστημιακός,

.··■-ν  · '■ f

Πολιτεία για την άσκηση του κυνη- 
\yiov επιτρέπει στον κυνηγό να κατέ- 

Cr χει νόμιμα κυνηγετικό όπλο, που πε
ριήλθε στη κατοχή του (αγορά, δωρεά, κληρο
νομιά), εφόσον το δήλωσε εμπρόθεσμα στο αρ
μόδιο αστυνομικό τμήμα ή τμήμα ασφαλείας του 
τόπου κατοικίας του και του χορηγεί γι' αυτό ά
δεια κατοχής κυνηγετικού όπλου (άρθρο 8 Ν. 
2168/1993). Βέβαια η Ελληνική Νομοθεσία επι
τρέπει εκτός από τον κυνηγό και σε κάθε άλλο 
Ελληνα πολίτη να κατέχει νόμιμα κυνηγετικό ό
πλο, χωρίς να είναι κυνηγός, αν ακολουθήσει την 
ίδια διαδικασία δήλωσης του όπλου στην αρμό
δια αστυνομική αρχή. Και στο τελευταίο χορη
γεί άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου. Δηλαδή 
εν προκειμένω ο νόμος επιτρέπει τη νόμιμη ο- 
πλοφορία σε όλους τους Έλληνες Πολίτες, οι μεν 
κυνηγοί για να ασκήσουν Θήρα, οι δε λοιποί πο
λίτες .... για να νοιώ θουν........ασφαλείς, έχοντες
συντροφιά ένα όπλο. Στους κυνηγούς επιτρέπε
ται η χρήση για την άσκηση Θήρας, οι άλλοι κα- 
τέχοντες αν κάνουν οποιαδήποτε χρήση θα μη- 
νυθούν για παράνομη οπλοχρησία, θα κατασχε
θεί το κυνηγετικό τους όπλο και θα ανακληθεί η 
χορηγηθείσα άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου. 
Οποιοσδήποτε πολίτης προκειμένου να γίνει κυ
νηγός θα πρέπει πρώτα ν ' αγοράσει κυνηγετικό 
όπλο, να προμηθευθεί με άδεια κατοχής και με
τά να υποβάλει σχετική αίτηση σε κυνηγετικό 
σύλλογο κλπ. για να αποκτήσει άδεια Θήρας και 
να έχει το δικαίωμα να προβεί σε άσκηση Θή
ρας. Γίνεται κατανοητό εν προκειμένω ότι η Νο
μοθεσία γενικότερα είναι εσφαλμένη, γεγονός 
που έχει επισημανθεί από τις κυνηγετικές οργα
νώσεις. Θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον στους 
κυνηγούς, που κατέχουν άδεια Θήρας, η κατοχή 
κυνηγετικού όπλου. Ό λοι οι άλλοι κατέχουν κυ
νηγετικά όπλα εκ του πονηρού. Είτε για να λα- 
θροκυνηγήσουν, είτε για να διαπράξουν εκ προ- 
θέσεως αξιόποινες πράξεις (ληστείες, ανθρωπο
κτονίες, σωματικές βλάβες) είτε για να διαπρά
ξουν αξιόποινες πράξεις, εφόσον προπληθούν (α
ντίσταση σε ληστεία κλπ.). Επομένως είναι αναι
τιολόγητη η στάση της Πολιτείας, που δεν λαμ-
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βάνει με'τρα πάταξης αυτού του φαινομένου και φέρει αποκλειστικά την ευ
θύνη διάπραξης αυτών των αξιόποινων πράξεων.

Έ να  άλλο πρόβλημα που απασχολεί, σήμερα όχι σε μεγάλο βαθμό, τις 
κυνηγετικές οργανώσεις είναι η μετατροπή των κυνηγετικών όπλων, από ορι
σμένους κυνηγούς Ο Νόμος θεωρεί κυνηγετικό όπλο, και το λειόκαννο (κα- 
ραμπίνα) που φέρει μέχρι τρία(3) φυσίγγια κατ'ανώτατο όριο. Τούτο αναγρά
φεται υπό στοιχείο (Γ προϋποθέσεις) σε κάθε χορηγούμενη άδεια κατοχής 
κυνηγετικού όπλου. Η μετατροπή του όπλου από 3σφαιρο σε 4σφαιρο ή 5σφαιρο 
κλπ. αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές παραβάσεις, η οποία επιφέρει την 
κατάσχεση του κυνηγ. όπλου ,την καταμήνυση του υπαιτίου κυνηγού, την κα
ταδίκη του σε φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών, την αφαίρεση της άδειας Θή
ρας και της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου τουλάχιστον για μία 5ετία. 
Βέβαια αυτός που μετατρέπει το κυνηγετικό του όπλο, το κάνει με δική του 
ευθύνη και φέρει το βάρος των συνεπειών του νόμου και καλό είναι οι διοική
σεις των κυνηγετικών συλλόγων να εφιστούν την προσοχή των μελών τους. 
Τελειώνοντας σημειώνω την προτροπή αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ο ο
ποίος απευθυνόμενος σε Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, τους πρόετρεψε να 
κατάσχουν αμέσως τα κυνηγετικά όπλα που έχουν μετατραπεί, διότι τα όπλα 
αυτά δεν είναι πλέον κυνηγετικά.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ
0 0  -

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΙΔΡΥΣΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χαράλαμπος
Σταμκόπουλος,

\ < Η Η >  TufSj

Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι είναι σωματεία 
φιλοπεριβαλλοντικά, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που σκοπό τους έχουν την 

οργάνωση και το συντονισμό όλων όσων επιδί
δονται στην άσκηση Θήρας σε μια κοινή δράση 
και κάτω από κανόνες ορθής χρήσης και διαχεί
ρισης, με αποτέλεσμα την προστασία του φυσι
κού περιβάλλοντος και την προστασία, διατήρη
ση και ανάπτυξη της άγριας πανίδας της χώρας 
μας.

Πολλά είναι σωματεία τα οποία αποκαλού- 
νται φιλοπεριβαλλοντικά. Υπάρχουν όμως πολ
λές και σοβαρές διαφορές μεταξύ αυτών και των 
Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είναι σωματεία 
αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Γεωργίας, συ- 
νεργαζόμενα με αυτό και ανά πάσα στιγμή ε
λέγχονται από τις Υπηρεσίες του. Για να ανα- 
γνωρισθούν τέτοιες Οργανώσεις από το Υπουρ
γείο Γεωργίας, στην περιφέρεια ενός Δασαρχεί
ου ή Δ/νσης Δασιόν άνευ Δασαρχείων, θα πρέ
πει :

•Πέραν του ενός (1) και μέχρι δύο (2) Συλλό
γων ο συνολικός αριθμός των κυνηγών να ανέρ
χεται από 500 έως 1000 μέλη.

•Πέραν των δύο (2) και μέχρι τρείς (3) από 
1001 έως 2000 μέλη.

•Πέραν των τριών (3) και μέχρι τέσσερις (4) 
από 2001 έως 3000 μέλη.

•Πέραν των τεσσάρων (4) και μέχρι πέντε (5) 
από 3001 μέλη και άνω (Με εξαίρεση την περι
φέρεια του Νομού Αττικής όπου, λόγω του μεγά
λου αριθμού των κυνηγών, δύναται να αναγνω- 
ρισθούν έως δέκα πέντε (15) Κυνηγετικοί Σύλ
λογοι).

Δεν αρκούν δηλαδή οι υπογραφές και μόνο 
ολιγομελούς ομάδας μελών.

Στην έδρα της κάθε εκ των ανωτέρω αναφε- 
ρομένων δασικών αρχών, πλήν του Νομού Αττι
κής, δεν επιτρέπεται η αναγνώριση πλέον του ε
νός Συλλόγου.

Στην ίδια πόλη, κωμόπολη, ή χωριό απαγο
ρεύεται η αναγνώριση πλέον του ενός Συλλόγου. 
Επίσης απαγορεύεται, σε απόσταση μικρότερη
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των (25) χιλιομέτρων από την έδρα του Δασαρχείου, η αναγνώριση περισσο
τέρων του ενός, εκτός αν ο αριθμός των κυνηγών-μελών υπερβαίνει τους τρια- 
κόσιους (300).

Όλες αυτές οι Οργανώσεις διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια, η θη
τεία των οποίων είναι διετής και τα οποία μπορεί να είναι επταμελή ή εννια- 
μελή, όταν πρόκειται για Συλλόγους που υπερβαίνουν τα χίλια (1000) μέλη. 
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αιρετά, με εξαίρεση τον ταμία ο οποίος διορίζεται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του προϊσταμένου της 
αρμόδιας δασικής αρχής (αν του έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα) 
και πρέπει να είναι δημόσιος υπάλληλος.

Τα εκλεγόμενα μέλη θα πρέπει :
• Να είναι έλληνες πολίτες.
• Να έχουν ελευθέραν τη διαχείριση της περιουσίας των.
• Να έχουν συμπληρώσει το 23° έτος της ηλικίας των.
• Να έχουν εφοδιαστεί με άδεια Θήρας τουλάχιστον επί τριετία.
• Να μη συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.
• Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
• Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ για παράβαση των περί Θήρας διατάξεων.
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' Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού σχολείου και όταν πρόκειται για 
Συλλόγους άνω των χιλίων (1000) μελών ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας 
να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής. Να έχουν το επιβαλλόμενο 
ήθος, κύρος και κοινωνική προβολή.

• Να μη διετέλεσαν κατά την τριετία πριν την εκλογή τους έμποροι κυνηγε
τικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

Ό λα τα μέλη του Δ.Σ. είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, εκτός του Προέ
δρου και του Γεν. Γραμματέα οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν κατέχοντες αυ
τό το αξίωμα μόνο επί τρεις συνεχόμενες θητείες.

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή 
εκ των μελών Ελεγκτική Επιτροπή, διετούς θητείας, της οποίας τα δύο μέλη 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και το τρίτο ορίζεται από το κράτος 
κατά τον ίδιο τρόπο που ορίζεται και ο ταμίας του Δ.Σ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια υπόκεινται επίσης στον έλεγχο και την εποπτεία 
των οικείων Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, που είναι τα δευτεροβάθμια όργανα 
των Κυνηγετικών Συλλόγων (επτά τον αριθμό - όσες και οι κυνηγετικές περι
φέρειες), οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυνηγετικής Συνομοσπον
δίας Ελλάδος που είναι το ανώτερο όργανο και εδρεύει στην Αθήνα.

Ό λες οι κατά τα ανωτέρω Κυνηγετικές Οργανώσεις συντάσσουν στις αρ
χές κάθε χρόνου ετήσιο Προϋπολογισμό καθώς και οικονομικό Απολογισμό 
του απερχομένου έτους. Αυτοί, αφού πρώτα ελεγχθούν και υπογραφούν από 
την ελεγκτική επιτροπή των Συλλόγων, υποβάλλονται για θεώρηση οτις Κυνη
γετικές Ομοσπονδίες. Αυτές με τη σειρά τους αφού πραγματοποιήσουν τον 
απαραίτητο έλεγχο τους διαβιβάζουν στην εποπτεύουσα δασική αρχή για έ
λεγχο της νομιμότητας και έγκριση. Η δασική αρχή διενεργεί πλήρη έλεγχο 
όλων των παραστατικών στοιχείων (Γραμμάτια είσπραξης - Εντάλματα πλη
ρωμών - Αποδείξεις - Τιμολόγια), συντάσσει έκθεση ελέγχου και εφόσον δια
πιστωθεί η νομιμότητα των παραπάνω καθώς και η ορθή διαχείριση του οικο
νομικού κεφαλαίου τους εγκρίνει και τους επιστρέφει στους Κυνηγετικούς Συλ
λόγους για έγκριση αυτών από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Αξίζει να τονίσουμε ότι επιβάλλεται από το νόμο οι Κυνηγετικές αυτές 
Οργανώσεις να διαθέτουν κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσό των εισφορών τους 
για πραγματοποίηση έργων φιλοθηραματικού περιεχομένου. Το ποσό αυτό 
ανέρχεται στο 50% των εσόδων τους, που προέρχονται από τις εισφορές των 
μελών τους κατά την έκδοση των αδειών Θήρας προστιθέμενο εξ'ολοκλήρου 
και το ποσό που τυχόν θα εισπράξουν, πάλι από τα μέλη τους, με τη μορφή της 
έκτακτης εισφοράς. Σημειακέ ον δε ότι τα έσοδα των Συλλόγων αυτών προέρ
χονται αποκλειστικά και μόνο από την ενίσχυση των μελών των.

Τελικά οι Κυνηγετικές Οργανώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα συνήθη 
σωματεία που απλά αυτοαποκαλούνται φιλοπεριβαλλοντικά.
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ΦΥΣΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

>,Ή|5
Καραλάξος,

Γεωπόνος

/ M y ορθολογική αξιοποίηση και προστα-
J  Η[  X σία των φυσικών βοσκότοπων, των τε-

- 1 /  χνητών λειμώνων αλλά και των καλ-
: λιεργούμενων με κτηνοτροφικά φυτά εκτάσεων 
I διασφαλίζει τη διαρκή διαθεσιμότητα των ανα- 
ν νεώσιμων πηγών θρεπτικών ουσιών που προορί- 
I ζονται για τη διατροφή των αγροτικών ζώων.

Η βιολογική διατροφή των αγροτικών ζώων 
X μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην παρα

γωγή ασφαλών ποιοτικά κτηνοτροφικών προϊό
ντων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Η μεγάλη βοσκοφόρτωση και οι κακές εδα- 
φοκλιματικές συνθήκες στις περισσότερες περιο
χές της χώρας μας δεν ευνοούν την παραγωγικό
τητα των φυσικών βοσκότοπων. Η διάβρωση των 
εδαφών είναι έντονη και η εμφάνιση του μητρι
κού πετρώματος αποτελεί συνηθισμένο φαινόμε
νο σε πολλές βοσκήσιμες εκτάσεις, καθιστώντας 
τις εκτάσεις μακροχρόνια άγονες. Η βροχόπτω
ση παρουσ ιάζει άνιση κατανομή κατά τη 
διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα το μεγαλύτε
ρο μέρος των κατακρημνισμάτων να απορρέει 
επιφανειακά και να συμπαρασύρει γόνιμο έδα
φος. Η χλωρίδα, ωστόσο, των ελληνικών βοσκό
τοπων χαρακτηρίζεται ως πλούσια αφού απαντώ- 
νται πολλά είδη της οικογένειας των αγρωστω
δών (Poaceae) και των ψυχανθών (Fabaceae), κα
θώς και πολλά ωφέλιμα φυτά διαφόρων άλλων 
οικογενειών. Η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης πα
ρουσιάζει επίσης μεγάλες διακυμάνσεις (Σαρλής, 
1998).

Η αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη 
μετατροπή των τροφών φυτικής κυρίως προέλευ
σης σε ζωικά προϊόντα, όπως γάλα, κρέας και 
διάφορα παραπροϊόντα, αποτελεί τον κυριότε- 
ρο στόχο της διατροφής των αγροτικών ζώων. 
Στην περίπτωση των μηρυκαστικών ζώων η βο- 
σκή είναι απαραίτητη τόσο για την ικανοποίηση 
των θρεπτικών αναγκών των ζώων σε ενέργεια 
και θρεπτικά στοιχεία όσο και για τη διασφάλι- 
ση της υγείας αυτών. Η βοσκή, με τη συνεχή α

ν  ναβλάστησή της, παρέχει στα ζώα θρεπτικά στοι- 
S χεία απαραίτητα για συντήρηση, αναπαραγωγή 

και παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, κίνη-
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ση και σωματική ενεργητικότητα καθώς και ευνοϊκή διαιτητική ενέργεια.
Πέραν αυτών, τα ζώα που διατηρούνται στις βοσκές αναπτύσσουν κοινω

νικότητα (ποίμνια προβάτων και αιγών, αγέλες βοοειδών), σκληραγωγοΰνται 
από την έκθεσή τους στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και αποκτούν πολύτιμες 
φυσιολογικές ιδιότητες καθιστάμενα ζώα λιτοδίαιτα ισχυρής ιδιοσυστασίας 
με δυνατό νευρικό σύστημα και οξυμένη όραση και ακοή. Ο καθαρός αέρας 
και το φως του ήλιου είναι παράγοντες μεγίστης σημασίας, καθόσον επιδρούν 
ευνοϊκά τόσο στην ευεξία των ζώων όσο και στην υγιεινή κατάσταση των 
χώρων σταβλισμού αυτών (Ζωιόπουλος και Παπαθεοδώρου, 2000).

Βιολογική Κτηνοτροφία
Οι επιστημονικές εξελίξεις που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στον το

μέα της γεωργίας έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυ
ξη φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής τροφίμων φυτικής και ζω
ικής προέλευσης. Με τη νέα Κ.Α.Π., στα πλαίσια της AGENDA 2000, η Ευρω
παϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εκτός από την 
ενίσχυση των μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος, έθεσε ως στόχο την 
ανάπτυξη νέων μοντέλων παρα
γωγής τροφίμων. Τα μοντέλα αυτά 
στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και 
απαιτήσεις του καταναλωτή ως προς 
την ποιότητα των τροφίμων, αλλά 
και στην ανάγκη της προστασίας του 
περιβάλλοντος από επιβαρύνσεις 
που προέρχονται από την εντατική 
εκμετάλλευση του εδάφους και ιδιαί
τερα από την αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτό- 
νων και άλλων χημικών ουσιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000).

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/1999, η βιολογική κτηνοτροφική 
παραγωγή, η οποία αντιπροσωπεύει ένα αναπόσπαστο μέρος πολλών γεωργι
κών εκμεταλλεύσεων που επιδίδονται στη βιολογική γεωργία, πρέπει να συμ- 
βάλει στην ισορροπία των συστημάτων γεωργικής παραγωγής, ικανοποιώντας 
τις ανάγκες των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία με ταυτόχρονη βελτίωση 
της οργανικής ουσίας του εδάφους. Μπορεί έτσι να βοηθήσει στη δημιουργία 
και στη συνέχεια στη διατήρησή της αλληλεξάρτησης μεταξύ εδάφους και φυ
τών, φυτών και ζώων, ζώων και εδάφους. Λόγω αυτής της προσέγγισης, η παρα
γωγή εκτός εδάφους δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες που διέπουν τη βιολο
γική γεωργία (Ε.Ε. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1804/1999).

Με τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων φυσικών πόρων (κόπρου, υπολειμμά
των ψυχανθών και κτηνοτροφικών φυτών) το σύστημα γεωργίας-κτηνοτροφίας 
και τα συστήματα βοσκής διασφαλίζουν τη διατήρηση και τη βελτίωση της γο
νιμότητας του εδάφους μακροπρόθεσμα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας 
βιώσιμης γεωργίας.
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Η βιολογική κτηνοτροφία είναι δραστηριότητα που συνδέεται με το έδα
φος. Έτσι, εκτός από τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, τα ζώα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους υπαίθριο χώρο, ο δε αριθμός των ζώων ανά μονάδα επιφά
νειας πρέπει να περιορίζεται (όστε να εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη διαχείρι
ση της κτηνοτροφικής και φυτικής παραγωγής στη μονάδα παραγωγής και να 
ελαχιστοποιείται κάθε μορφή ρύπανσης, ιδίως του εδάφους και των επιφα
νειακών και των υπόγειων υδάτων. Ο αριθμός των ζώων πρέπει να συναρτά- 
ται στενά με τις διαθέσιμες εκτάσεις ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 
υπερβόσκησης και διάβρωσης και να είναι δυνατή η διασπορά της κόπρου 
χωρίς βλαβερή επίπτωση στο περιβάλλον (Gwenaelle and Scharpe, 2001).

Η σημερινή εντατική γεωργία αποβλέπει στην αύξηση της παραγωγικότη
τας του εδάφους καθώς και των αποδόσεων των παραγωγικών ζώων. Ο στό
χος όμως αυτός επιτυγχάνεται με αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, αλόγιστη εκμηχάνιση σε πολλές περιπτώσεις της παραγωγι
κής διαδικασίας και σπατάλη των υδάτινων πόρων, χρησιμοποίηση νέων με
θόδων αναπαραγωγής και διαχείρισης των ζώων και μεγάλη ενεργειακή σπα

τάλη. Η εντατικοποίηση της γεωργίας οδηγεί 
στις μονοκαλλιέργειες και στην αποσύνδεση της 
παραγωγής από το έδαφος. Δημιουργείται έτσι 
μεγάλη ρύπανση των υδάτων και του εδάφους, 
διάβρωση και απώλεια εδαφών, απώλεια της 
γενετικής βιοποικιλότητας και αποσταθεροποί
ηση του οικοσυστήματος (Ζωιόπουλος και Πα- 
παθεοδώρου, 2000).

Η ορθολογική αξιοποίηση και προστασία 
των φυσικών βοσκοτόπων των τεχνητών λειμώ
νων αλλά και των καλλιεργούμενων με κτη- 
νοτροφικά φυτά εκτάσεων διασφαλίζει τη διαρ

κή διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών θρεπτικών ουσιών που προορίζο
νται για τη διατροφή των αγροτικών ζώων. Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλε
σμα την αειφορική αξιοποίηση των διατροφικών πόρων και τη διαρκή παρα
γωγή υψηλής βιολογικής αξίας προϊόντων ζωικής προέλευσης χωρίς την υπο- 
βάθμιση του περιβάλλοντος. Η αειφορική γεωργία, στα πλαίσια της ζωικής 
παραγωγής, συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση των εισροών στις καλλιέρ
γειες κτηνοτροφικών φυτών και στις εκτροφές των παραγωγικών ζώων, χρη
σιμοποιεί ήπια, προσαρμοσμένη σε κάθε περιοχή τεχνολογία και αξιοποιεί 
τους τοπικούς παραγωγικούς πόρους (Σαρλής, 1998).

Προβλήματα και προοπτικές της ελληνικής κτηνοτροφίας
Η ελληνική κτηνοτροφία έχει ορισμένα προβλήματα, που ανάγονται κατά 

κύριο λόγο στις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, στην έλλειψη μηχανο
λογικού εξοπλισμού, στη χρησιμοποίηση σε μεγάλο βαθμό ακατάλληλου γενε
τικού υλικού και στη μη ορθολογική διατροφή των ζώων. Τα προβλήματα της 
ελληνικής κτηνοτροφίας επιτείνονται ακόμη περισσότερο από την έλλειψη
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οργανωμένων συνεταιριστικών οργανώσεων, τον ανταγωνισμό από τα εισαγό- 
μενα προϊόντα γάλακτος και κρέατος, την έλλειψη χονδροειδών τροφών και 
τα υψηλά επιτόκια δανεισμού.

Η προβατοτροφία, στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημα
ντική ανάκαμψη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μεγάλες δυνατότητες 
να μας ανταγωνιστεί σε γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από τον 
κλάδο αυτόν της ζωικής παραγωγής. Αντίθετα, η βοοτροφία στη χώρα μας 
είναι ο πλέον ελλειμματικός κλάδος της ζωικής παραγωγής, γιατί δε διαθέτει 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των βόρειων χωρών της Ευρώπης (ευνοϊκές ε- 
δαφοκλιματικές συνθήκες, χαμηλό κόστος παραγωγής μοσχαριών για πάχυν
ση, χαμηλότοκη δανειοδότηση, υψηλή τεχνολογία κλπ.).

Τα κύρια χαρακτηριστικά, του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα 
μας είναι η ημιεντατική μορφή εκτροφής των ζώων, η έλλειψη τυποποίησης 
των παραγόμενων προϊόντων και το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Α
ποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η αδυναμία προώθησης σε επίπεδο κτη- 
νοτρόφου νέας τεχνολογίας και ιδιαίτερα νέων μεθόδων διατροφής των ζώ
ων, έτσι ώστε να παραμένουν στις περισσότε
ρες εκτροφές τα παραδοσιακά συστήματα δια
τροφής χωρίς μεγάλες δυνατότητες βελτίιοσης 
της παραγωγικότητας. Το γεγονός αυτό, ωστό
σο, ευνοεί την ανάπτυξη της αειφορικής κτη
νοτροφίας, η οποία θεωρείται ως μια μορφή 
κτηνοτροφικής απασχόλησης με κύρια χαρα
κτηριστικά την οικολογική ευαισθησία, την οι
κονομική βιωσιμότητα αλλά και τις κοινωνι
κές διαστάσεις (διατήρηση του κοινωνικού ι
στού των μειονεκτικών ορεινών και ημιορει
νών περιοχών).

Οι φυσικοί βοσκότοποι στη χώρα μας είναι εντόνως υποβαθμισμένοι λόγω 
κυρίως της υπερβόσκησης καθώς και της ακατάλληλης εποχής βόσκησής τους. 
Επίσης, η ανομοιόμορφη κατανομή των ζώων στους βοσκότοπους σε συν
δυασμό με την υπερβόσκηση ή υποβόσκηση αυτών και οι ανεξέλεγκτες πυρ
καγιές συμβάλουν στην υποβάθμισή των φυσικών βοσκότοπων, στη χαμηλή 
παραγωγή βοσκήσιμης ύλης αλλά και στη διάβρωση και στην εξάντληση των 
θρεπτικών συστατικών του εδάφους (Σαρλής, 1998).

Οι ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των παραγωγικών ζώ
ων αποτελούνται, κατά κύριο λόγο, από φυτά και φυτικά προϊόντα ή υποπρο
ϊόντα αυτών. Ορισμένες, ωστόσο, ζωοτροφές είναι ζωικής προέλευσης, όπως 
τα ιχθυάλευρα και τα προϊόντα γάλακτος. Η διατροφή όμως των αγροτικών 
ζώων στη χώρα μας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από ζωοτροφές φυτικής προ
έλευσης και μικρές μόνο ποσότητες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στη διατροφή χοίρων και πτηνών. Σύμφωνα με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1804/1999, για την κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των α
γροτικών ζώων βιολογικών εκτροφών πρέπει να χρησιμοποιούνται απλές ζωο
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τροφές, πρώτες ΰλες ζωοτροφών και σύνθετες ζωοτροφές καθώς και τα παρα
προϊόντα αυτών που παράγονται με βιολογικό τρόπο.

Η κατάρτιση ενός συμβατικού ή βιολογικού σιτηρεσίου προϋποθέτει τη 
γνώση των θρεπτικών αναγκών του ζώου για το οποίο προορίζεται, καθώς και 
την καταλληλότητα, τη χημική σύσταση, τη θρεπτική αξία και την οικονομι- 
κότητα των διαθέσιμων ζωοτροφών που παράγονται με συμβατικό ή βιολογι
κό τρόπο.

Οι ζωοτροφές οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο σιτηρέσιο, ε
ξετάζονται ως προς την καταλληλότητα για το είδος του ζώου και την παρα
γωγική του κατεύθυνση, αλλά και ως προς την ελκυστικότητα και την επίδρα
σή τους στην υγεία του ζώου καθώς και την ποιότητα των παραγόμενων προ
ϊόντων.

Στη χώρα μας, τα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων που εκτρέφονται με βιο
λογικό τρόπο, στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις διαθέσιμες εγχώριες βιολο

γικές ζωοτροφές, τριφύλλι, μηδική, βίκο, 
άχυρο σιτηριόν, καλαμπόκι, κριθάρι, σιτά
ρι, σίκαλη, βρώμη. Διατίθεται, ωστόσο, 
στην αγορά και εισαγόμενη βιολογική σό
για. Με την κατάρτιση κατάλληλων σιτη
ρεσίων και τη χρησιμοποίηση ιδιοπαρα- 
γόμενων ζωοτροφών είναι δυνατόν να ι
κανοποιηθούν οι θρεπτικές ανάγκες των 
προβάτων και αιγών καθώς και των αγε
λάδων ελεύθερης βοσκής, που εκτρέφο

νται με βιολογικό τρόπο ακόμη και στην πιο κρίσιμη αναπαραγωγική και 
παραγωγική περίοδο, στην εναρκτήρια φάση της γαλακτικής περιόδου.

Διαχείριση φυσικών βοσκότοπων και βιολογική κτηνοτροφία
Η βόσκηση αποτελεί συνδετικό μέσο της πρωτογενούς με τη δευτερογενή πα

ραγωγή, αφού δια μέσου αυτής η ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά μεταφέρο- 
νται από τη βλάστηση στα ζώα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1804/1999, η 
βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή πρέπει να συμβάλλει στην ισορροπία τόσο 
των συστημάτων γεωργικής παραγωγής, ικανοποιώντας τις ανάγκες των καλλιερ
γειών με θρεπτικές ουσίες της κόπρου τόσο και του οικοσυστήματος των φυσικών 
βοσκότοπων με την κανονική χρήση αυτών. Παράμετροι της βόσκησης που επι
δρούν θετικά ή αρνητικά σε ένα οικοσύστημα φυσικών λιβαδιών είναι η ένταση, 
η συχνότητα, η εποχή και η επιλεκτικότητα των (ρυτών από τα ζώα.

Η κανονική χρήση των φυσικών βοσκότοπων είναι απαραίτητη και πολύ ση
μαντική για την ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας αφού συμβάλλει σημα
ντικά στην αειφορική παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, στην προστασία του περιβάλ
λοντος και στην ανάπτυξη των εκτατικών συστημάτων εκτροφής των παραγωγι
κών ζώων που στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό των ορεινών και μειονεκτικών περιο
χών.
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Βιολογική κτηνοτροφία και αειφορική αξιοποίηση των νομευτικών πόρων
Στη γεωργία η έννοια της αειφορίας (αεί + φέρω = πάντοτε παράγω) 

εμπεριέχει τη διάσταση του χρόνου σε μακροπρόθεσμη θεώρηση (αεί = πά
ντοτε) και υποδηλώνει την αδιάκοπη παραγωγή προϊόντων. Η ζωική παρα
γωγή είναι αλληλένδετη με τη φυτική παραγωγή διότι η κάλυψη των θρεπτι
κών αναγκών των αγροτικών ζώων στηρίζεται κυρίως σε ζωοτροφές φυτικής 
προέλευσης (Στάμου, 1997, Gold, 1999).

Η διαρκής αξιοποίηση των διατροφικών πόρων σχετίζεται άμεσα με το 
περιβάλλον. Κάθε προσπάθεια μεταβολής της παραγωγικότητας των φυσι
κών λιβαδιών ή των καλλιεργούμενων εκτάσεων πρέπει να στηρίζεται σε με
θόδους φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες συμβάλλουν θετικά στη διατή
ρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος (Σαρλής, 1998, Egri, 1999). Έτσι, 
στα πλαίσια της ορθολογικής αξιοποίησης των βοσκοτόπων αλλά και των καλ
λιεργούμενων εκτάσεων πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ορισμένα μέ
τρα, όπως π.χ. η αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους, η ενδεδειγμένη βό
σκηση των φυσικών λιβαδιών και των τεχνητών λειμώνων καθώς και η λελογι
σμένη εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τα παραπάνω μέτρα 
πρέπει να στοχεύουν σε μια διαρκή παραγωγή διατροφικών πόρων και αξιο
ποίηση αυτών από τα αγροτικά ζώα χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλ
λον έτσι ώστε σι βοσκότοποι, οι βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις, αλλά και οι 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, να αποτελούν ανανεώσιμους φυσικούς πόρους με 
πολλαπλές λειτουργίες (φυσικό περιβάλλον, παραγωγή βοσκήσιμης ύλης και 
ζωοτροφών, Θήρα, χώροι αναψυχής κλπ.)

Συμπεράσματα
Η χώρα μας, εκτός του αιγοπρόβειου γάλακτος, είναι ελλειμματική σε όλα 

τα υπόλοιπα κτηνοτροφικά προϊόντα. Ιδιαίτερα στον τομέα της βοοτροφίας, 
δεν δύνανται να καλυφθούν οι ανάγκες της κατανάλωσης σε αγελαδινό γάλα 
και γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς και βόειο κρέας, με συνέπεια να εισάγο- 
νται μεγάλες ποσότητες αυτών των προϊόντων από άλλες χώρες με τις γνω
στές συναλλαγματικές επιπτώσεις.

Η ελλειμματικότητα της χώρας μας σε κτηνοτροφικά προϊόντα αποδίδεται 
στην ανεπάρκεια χονδροειδών τροφών. Το πρόβλημα αυτό οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στη χαμηλή παραγωγικότητα των φυσικών βοσκότοπων, η οποία 
υπολείπεται των αρδευόμενων εκτάσεων, που χρησιμοποιούνται για την πα
ραγωγή ζωοτροφών και ως γνωστόν είναι πολύ περιορισμένες.

Η βιολογική κτηνοτροφία, ως ένα βαθμό θα μπορούσε να συμβάλλει θετι
κά στην αύξηση της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων στη χώρα μας τό
σο με την ολοκληρωμένη μορφή γεωργικής παραγωγής (έδαφος -  φυτά -  ζώ
α) όσο και με την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών βοσκότοπων.

Η παραγωγή και αξιοποίηση χαμηλού κόστους βοσκήσιμης ύλης, βασισμέ
νη στην ορθολογική διαχείριση και ποιοτική βελτίωση των φυσικών βοσκότο
πων, πρέπει να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της βιολο
γικής κτηνοτροφίας στη χώρα μας.
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Η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ορθολογικής 
αξιοποίησης των φυσικών νομευτικών πόρων, είναι φιλική στο περιβάλλον 
και συμβάλλει τα μέγιστα στην παραγωγή ασφαλών ποιοτικών κτηνοτροφι- 
κών προϊόντων.

Η βιολογική κτηνοτροφία είναι η κατάληξη μιας σειράς μελετών και το 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής που βρίσκονται σε συνάφεια με τα εκτατικά συ
στήματα εκτροφής κυρίως προβάτων και αιγών στη χώρα μας. Ο Κώδικας 
Τροφίμων θεωρεί τη βιολογική γεωργία ως ένα σφαιρικό σύστημα γεωργικής 
παραγωγής (φυτικών και ζωικών προϊόντων) που ευνοεί τις πρακτικές διαχεί
ρισης μάλλον παρά την προσφυγή σε εξωτερικούς παράγοντες (χημικά λιπά
σματα, γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ορμόνες κλπ.). Η ορθολογική 
αξιοποίηση των καλλιεργούμενων με κτηνοτροφικά φυτά εδαφών και των φυ
σικών βοσκότοπων, που αποτελούν στη χώρα μας τον πιο σημαντικό ανανεώ
σιμο φυσικό πόρο, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και κυρίως με 
πρακτικές βιολογικής κτηνοτροφίας μπορεί να συμβάλλει:

• στην αύξηση της βιοποικιλότητας στο σύνολο του οικοσυστήματος
• στη βελτίωση της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών,
® στη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών,
• στην ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής και ζωικής προέλευσης,
ο στη μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων,
• στην προώθηση της ορθής χρήσης των εδαφών, του νερού και του αέρα 

και τη μείωση όλων των μορφών μόλυνσης που θα μπορούσαν να προκαλέ- 
σουν οι καλλιεργητικές πρακτικές και οι πρακτικές συμβατικών εκτροφών 
ζώων,

•  στο σωστό χειρισμό των κτηνοτροφικών προϊόντων και ιδίως των μεθό
δων μεταποίησης, προκειμένου να διατηρηθεί η βιολογική ακεραιότητα και 
τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά ποιότητας σε όλα τα στάδια.

Ως τελικό συμπέρασμα μπορεί να λεχθεί ότι οι φυσικοί βοσκότοποι στη 
χώρα μας αποτελούν τον πιο σημαντικό ανανεώσιμο φυσικό πόρο θρεπτικών 
ουσιών για την ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας, η ανάπτυξη της οποί
ας θα συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αρμο
νικότερη κατοχή και αξιοποίηση του αγροτικού χώρου, στη διατήρηση του 
κοινωνικού ιστού των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και στην παραγω
γή κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ 

ΚΗΠΟΙ

Γ. Lit. Ευθυμίου,
Δρ. Δασολόγος

Κ. Μπλαντής,
Διπλωματούχος

Οικολογίας

ζ βοτανικός κήπος ορίζεται μια “κλει- 
I / Μ στη” περιοχή στην οποία καλλιεργεί- 

ται με ιδιαίτερη φροντίδα, μια μεγάλη 
ποικιλία φυτών, με σκοπό την διάσωση και πα
ραγωγή αυτών και την περιβαλλοντική εκπαίδευ
ση των επισκεπτών.

Η ιστορία των βοτανικών κήπων ξεκινά από 
την αρχαιότητα. Με την δημιουργία των πρώτων 
πόλεων, πριν από 5000 περίπου χρόνια, οι βασι
λείς της Μεσοποταμίας και της Αίγυπτου δημιούρ
γησαν τους πρώτους βοτανικούς κήπους. Οι Πέρ- 
σες ήταν οι πρώτοι που καθιέρωσαν το ορθογώ
νιο σχήμα στους κήπους, τους διαίρεσαν με κα
νάλια σε τέσσερα ίσα μέρη και κατασκεύαζαν 
λίμνη στο κέντρο. Στην Ευρώπη τους πρώτους βο
τανικούς κήπους δημιούργησαν οι Ιταλοί, περί τον 
16ο αιώνα, με σκοπό αρχικά την συγκέντρωση 
και μελέτη φαρμακευτικών ειδών.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα χωρίς ιδιαίτερη πα
ράδοση στους Βοτανικούς κήπους, σε σχέση με 
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό έρχεται σε 
αντίφαση με την ιστορία αυτού του τόπου, κατά 
την οποία ο πρώτος Βοτανικός κήπος στον αρ
χαίο κόσμο ιδρύθηκε στην Αθήνα, τον 4ο π.Χ. 
αιώνα, από τον Θεόφραστο, μαθητή του Αριστο
τέλη. Σήμερα ο Θεόφραστος θεωρείται πατέρας 
της Βοτανικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παγκόσμια χλω ρίδα απαρτίζετα ι από 
300.000 φυτικά είδη. Συνεχώς ανακαλύπτονται νέα 
είδη ενώ αρκετά εξαφανίζονται πριν ακόμα α
ναγνωριστούν. Η ελληνική χλωρίδα είναι από τις 
πλουσιότερες του κόσμου (η δεύτερη στον ευρω
παϊκό χώρο μετά από αυτή της Ιβηρικής χερσο
νήσου) και ενώ κατά κάποιους επιστήμονες φι
λοξενεί 6.000 είδη, από τα οποία περισσότερα α
πό 740 είναι ενδημικά, κατά άλλους, από 5.700 
είδη με 1.150 περίπου ενδημικά είδη.

Στις αρχές του 19ου αιώνα (1834) ιδρύθηκε 
στην Αθήνα, από τον καθηγητή Βοτανικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Fraas, ο Βοτανικός Κή
πος, ο οποίος από τότε είναι γνωστός ως “Βοτα
νικός”. Λίγο πριν τα μέσα του 20ου αιώνα (1947), 
σε έκταση δίπλα στην Ι.Μ. Καισαριανής συγκε
ντρώθηκαν περί τα 200 είδη φυτών αρχικά. Από
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το 1964 έγινε προσπάθεια, παράλληλα με τον φυσικό εμπλουτισμό της χλωρί
δας, δημιουργίας ενός βοτανικού κήπου σε έκταση 8 στρεμμάτων.

Στα μέσα του 20ου αιώνα (1952) στο κληροδότημα που άφησε στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών με το θάνατό του ο Αλέξανδρος Διομήδους, ιδρύθηκε ο Βο
τανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους. Αποτελεί τον μεγαλύ
τερο Βοτανικό Κήπο όχι μόνο της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της Ανατο
λικής Μεσογείου. Εκτείνεται σε μια έκταση 1.700 περίπου στρεμμάτων και 
συγκεντρώνει περισσότερα από 2.500 φυτικά είδη, από τα οποία πάνω από 
500 αποτελούν είδη της αυτοφυούς χλωρίδας.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας από το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. 
στην Βόρεια Ελλάδα, του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου. Σε μια έκταση 300 
στρεμμάτων, στην περιοχή των Κρουσσίων του Ν. Κιλκίς, οργανώνεται ένας 
χώρος για την μελέτη, ανάπτυξη και προστασία των ειδών της Βαλκανικής χλω
ρίδας. Σήμερα στον ελλαδικό χώρο απαντάται ένας μεγάλος αριθμός από βο
τανικούς κήπους, μικρής έκτασης, από τους οποίους σι περισσότεροι δεν πλη
ρούν όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν βοτανικό κήπο.

Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου
Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου βρίσκεται στο ομώνυμο Δημοτικό διαμέ

ρισμα του δήμου Νεβρόπολης Καρδίτσας και δημιουργήθηκε το 1996. Ο Βο
τανικός κήπος Νεοχωρίου, είναι ο μοναδικός στο θεσσαλικό χώρο. Έ χει ως 
σκοπό κατά πρώτον την συγκέντρωση, στα 10 στρέμματά του, τα είδη της 
χλωρίδας που απαντούν στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα, τα
οποία φτάνουν τα 650 περίπου είδη και κατά δεύτερον την προβολή των βιο
τόπων της ίδιας περιοχής. Ο χλωριδικός κατάλογος της περιοχής περιλαμβά
νει 456 είδη φυτών ή taxa, από τα οποία :

• Δεκαοχτώ (18) είδη είναι ενδημικά της Ελλάδας.
• Εξήντα δύο (62) είδη είναι ενδημικά της Βαλκανικής.
• Εικοσιεννέα (29) είδη περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη διατήρηση 

των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας.
• Έντεκα (11) είδη περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για το Διεθνές εμπόριο 

των υπό εξαφάνιση ειδών (CITES).

Ο κήπος είναι χωρισμένος σε επτά (7) τμήματα, όπως φαίνεται στο σχέδιο 
της κάτοψης του.

Ο Θαμνότοπος του  κ ή π ο υ  (1) είναι το πρώτο μέρος που θα συναντήσει ο 
επισκέπτης. Εδώ υπάρχουν αυτοφυείς, αλλά και επιγενείς θάμνοι της περιο
χής και της χώρας, που με την ανθοφορία τους προσφέρουν αξιόλογη αισθη
τική σύνθεση. Πουρνάρια (Q uercus coccifera), πυξοί (B u m s sem pervirens), βάτα 
(R ubus sp .), κρανιές (C o m u s sp .) , πυράκανθοι (Pyracantha cocc in ea ), άρκευθοι 
(.Juniperus sp .), σπάρτα (S partiu m  ju n c eu m ), άγριες τριανταφυλλιές (R osa  sp), 
αγιόκλημα (L on icera  sp .), κράταιγος (Crataegus sp .)  είναι μερικά χαρακτηρι
στικά είδη του θαμνότοπου.

Τα οικοσυστήματα της περιοχής, αποτυπώνονται στο τμήμα (2). Ο ορεινός
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χαρακτήρας της περιοχής αποδίδεται με τη δημιουργία ενός μικρού λοφίσκου, 
όπου ο επισκέπτης μπορεί να διακρίνει τα οικοσυστήματα της πλατυφύλλου 
δρυός, της δρυός/ελάτης και της ελάτης.

Ο φυτωριακός χώρος του κήπον (3) εξυπηρετεί αφενός την παραγωγή φυτα- 
ρίων για τις ανάγκες του κήπου. Μέρος της παραγωγής διατίθενται στους 
επισκέπτες του κήπου για να εμπλουτίσουν κήπους και άλλους αστικούς χώρους 
με αυτοφυή είδη.

Στο τμήμα (4) του βοτανικού κήπου έχει θέμα : νγρότοποι και υγροτοπικά 
οικοσυστήματα. Εδώ έχουν κατασκευαστεί τρεις λίμνες με υδροχαρή βλάστηση 
όπως: καλάμια (Phragmites australis), ψαθιά (Typha latifolia), βούρλα (.Juncus 
sp.) και άλλα υδρόβια είδη (όπως νούφαρα, νεροκάστανα). Την ξυλώδη βλά
στηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων συνθέτουν παρόχθια δασικά είδη 
όπως πλατάνια (.Platanus orieritalis), σκλήθρα (Alnus glutinosa), ιτιές (Salix sp.), 
λεύκες (Populus sp.) κ.α. Πλούσια είναι η πανίδα που απαντάται στις τεχνητές 
λιμνούλες. Έ νας μεγάλος αριθμός από έντομα, ερπετά, αμφίβια και είδη 
ψαριών της λίμνης Ν. Πλαστήρα όπως είναι τα γριβάδια, ασπρόψαρα, κουνου- 
πόψαρα κ.α. συνθέτουν την πανίδα της περιοχής.

Το τμήμα (5) είναι ο χώρος με τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της 
ευρύτερης περιοχής της λίμνης Ν. Πλαστήρα. Αποτελεί το πλέον ενδιαφέρον 
μέρος του κήπου. Το μελισσόχορτο (Melissa oficinalis), η μαντζουράνα 
(ιOriganum majorana), το απέλινο (Artemisia absinthium), η αγριαψιθιά (Achillea 
millefolium), το βάλσαμο (Hypeiicum perforatum), είναι μερικά χαρακτηριστι
κά είδη με φαρμακευτικές ιδιότητες. Εντυπωσιακό είναι το υποτμήμα του κή
που με τα ορχεοειδή της περιοχής.

Στο τμήμα (6) του κήπου, υπάρχουν τα καλλωπιστικά φυτικά είδη που χρησι
μοποιούνται στους κήπους και στις πλατείες της Ελλάδας, όπως : το βιβούρνο 
(Viburnum sp.), ο φιλάδελφος (Philadelphus coronarius), ο ράμνος (Rhamnus 
sp.), η σπιρέα (Spiraea media), η βερβερίδα (Berberis vulgaris), τον ευώνυμο 
(Evonymus europaeus) κ.α.

Στο τμήμα (7) του κήπου, έχει δημιουργηθεί μια κεντρική αλέα (δενδρο- 
στοιχία) από καρυδιές, κερασιές, φλαμουριές και υποκαστανιές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον κήπο, παρουσιάζει ένα είδος κενταύριας που 
είναι ενδημικό της περιοχής. Εντοπίσθηκε και αναγνωρίστηκε, πριν μερικά 
χρόνια, από επιστήμονες του πανεπιστημίου Πατρών κοντά στο χωριό Μεσε- 
νικόλα από το οποίο πήρε το όνομά του, Κενταύριο του Μεσενικόλα (Centau- 
rea mesenicolasiana)

Ο Βοτανικός κήπος Νεοχωρίου απέχει από την πόλη της Καρδίτσας 35 
Km. Βρίσκεται δίπλα στις όχθες της λίμνης Ν. Πλαστήρα και απέχει μόλις 300 
μέτρα από τον επαρχιακό δρόμο Καρδίτσα - Νεοχώρι - φράγμα λίμνης Ν. 
Πλαστήρα.

Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να αποκομίσει ο υποψήφιος επισκέπτης τον Βοτα
νικού κήπον από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) τηλ. 04310-42363 και τον φύλακα του 
Βοτανικού Κήπον κ. Δημήτριο Παπαντώνη στο τηλ. 0973 999013.
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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ 

ΤΡΟΥΦΑΣ

Στέφανος 
Διαμαντής,
Δρ. Δασολόγος 

ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο 
Δασικών Ερευνών

συλλοΥή άγριων μανιταριών πρέπει 
\  να άρχισε από τους προϊστορικούς 

Cr Ι χ  χρόνους, τότε που ο άνθρωπος ήταν 
κυνηγός και συλλέκτης άγριας τροφής. Οι πρώ
τες γραπτές πληροφορίες για τη συλλογή και 
βρώση μανιταριών ανάγονται στους Κλασσι
κούς χρόνους. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρω
μαίοι ήσαν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις συλλέκτες 
όπως αναφέρει και ο Ευριπίδης (480-406 π.Χ.). 
Αλλά και οι σύγχρονοι Έλληνες και ιδιαίτερα 
οι αγρότες ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη συλ
λογή μανιταριών η οποία αποτελεί δημοφιλές 
σπορ που εξασφαλίζει όχι μόνο φθηνή, εκλεκτή, 
νόστιμη και θρεπτική τροφή αλλά καλλιεργεί και 
νοοτροπία αγάπης, σεβασμού και προστασίας 
για το φυσικό περιβάλλον και παρέχει ψυχική 
ηρεμία και σωματική άθληση. Την τελευταία 
ΙΟετία η εμπορική συλλογή εδώδιμων μανιτα- 
ριών που εκδηλώνεται σε αρκετές χώρες της Ευ
ρώπης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και 
τη Β. Αμερική έχει προβληματίσει επιστήμονες, 
διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις στο θέμα 
της προστασίας των μυκητικών πόρων και της 
μυκητικής βιοποικιλότητας.

Η καλλιέργεια των μανιταριών άρχισε στη 
Γαλλία και Ιταλία κατά τον 17ο αιώνα ενώ στην 
Άπω Ανατολή και ΝΑ Ασία μανιτάρια καλ
λιεργούνται για χιλιάδες χρόνια. Μεταξύ των 
πιο γνωστών καλλιεργημένων μανιταριών στη 
χώρα μας είναι το Αγαρικό to δίσπορο και ο 
Πλευρωτός ο οοτρεώδης. Στην Άπω Ανατολή 
αλλά και στην Ευρώπη και την Β. Αμερική καλ
λιεργούνται και μερικά άλλα είδη, επίσης εξαι
ρετικά σε γεύση και θρεπτική αξία, όπως τα 
Λεντίνος ο εδώδιμος, Αουρικουλάρια η ωτιόμορ- 
φη, Βολβαριέλλα η κολεοφόρος κ.α.

Μεταξύ των καλλιεργημένων όμως μανιτα- 
ριών στην κορυφή βρίσκονται οι τρούφες.

Τι είναι οι τρούφες
Τρούφες ονομάζονται οι καρποφορίες μιας 

ομάδας Ασκομυκήτων που συμβιώνουν με τις 
ρίζες ανώτερων φυτών. Οι τρούφες επομένως 
είναι υπόγεια μανιτάρια, σχήματος κονδύλου
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και μεγέθους από 2-7 συνήθως εκατ., γκριζόμαυρα έως ωχρόλευκα, που πα
ράγοντα! μέσα στο έδαφος σε βάθος από 8-15 περίπου εκατ. (Εικ. 1). Οι 
μύκητες που συμβιώνουν με τις ρίζες φυτών ονομάζονται μυκορριζικοί. Οι 
μυκηλιακές υφές περιβάλλουν τα λεπτά ριζικά τριχίδια των φυτών και απομυ
ζούν από αυτά κυρίως υδατάνθρακες, ενώ σι ρίζες των φυτών ευεργετούνται 
ως προς την αύξηση της ικανότητάς τους να προσροφούν νερό από το έδαφος, 
αζωτούχες ουσίες και οτοιχεία όπως κάλιο, φωσφόρο, σίδηρο καθώς και ιχνο
στοιχεία. Οι καρποφορίες των μυκορριζικών μυκήτων, επομένως και οι τρού
φες, εμφανίζονται τριγύρω από δένδρα.

Οι τρούφες για πολλά χρόνια εθεωρούντο το “δώρο” των Γάλλων χοιροβο
σκών όταν αυτοί έβγαζαν τους χοίρους σε δρυοδάση της περιοχής Perigord το 
φθινόπωρο για να φάνε βαλανίδια. Καθώς οι χοίροι εντόπιζαν με την όσφρη
σή τους τα σημεία όπου υπήρχαν τρούφες και άρχιζαν να σκάβουν, οι χοιρο
βοσκοί επενέβαιναν και τις μάζευαν. Σήμερα στην Γαλλία και την Ιταλία η 
συλλογή τρουφών γίνεται με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά (Εικ. 2).

Οι τρούφες αποτελούν την κορωνίδα της γεύσης. Φημισμένα εστιατόρια 
στην Ευρώπη και Β. Αμερική αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη προ
σφέρουν καταπληκτικά εδέσματα σε αστρονομικές τιμές. Οι τρούφες, ακόμη 
και σε πολύ μικρή ποσότητα, με το θεσπέσειο άρωμά τους, μετατρέπουν κοι
νές συνταγές σε μοναδικές απολαύσεις. Η τιμή της τρούφας στην Ευρωπαϊκή 
αγορά κυμαίνεται από 300-450.000 δρχ./χλγ. ενώ στην Αμερικανική είναι α-
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κόμη υψηλότερη .Έτσι, η παραγωγή τρούφας από καλλιέργειες αποτέλεσε θέμα 
πολυετούς έρευνας. Σήμερα, αν και η καλλιέργεια τρούφας κυρίως στην Γαλ
λία, Ιταλία και λιγότερο στη Β. Αμερική και Ν. Ζηλανδία αποτελεί αναπτυσ
σόμενη, δυναμική και αποδοτική δραστηριότητα εν τούτοις οι τιμές δε φαίνε
ται να έχουν μειωθεί.

Η καλλιέργεια της τρούφας
Η καλλιέργεια αρχίζει με την προμήθεια δενδρυλλίων των οποίων το ριζι

κό σύστημα έχει μολυνθεί με το μυκήλιο μυκήτων του γένους Tuber. Τα σημα
ντικότερα είδη είναι τα Tuber magnatum (λευκή τρούφα), Τ. aestivum subsp. 
uncinatum (θερινή, μαύρη τρούφα), Τ. melanosporum (μαύρη τρούφα) και Τ. 
brumale (χειμωνιάτικη τρούφα) τα οποία συμβιώνουν με δενδρώδη είδη όπως 
είναι η χνουδωτή δρυς, η πλατύφυλλη δρυς, η αριά, η φλαμουριά, η φουντου- 
κιά, η λεύκη, ο γαύρος, ο κέδρος αλλά και διάφορα πεύκα. Η εισαγωγή των 
δενδρυλλίων γίνεται προς το παρόν από την Ιταλία, εισάγονται δε είδη τα 
οποία προτιμούν υψομετρική ζώνη από 300-700 μ. περίπου και αποτελούν εί
δη της ελληνικής χλωρίδας. Σημαντικό στάδιο για την καλλιέργεια τρούφας 
αποτελεί η σωστή εκλογή του χωραφιού. Ιδανικά εδάφη είναι τα ελαφρά κε
κλιμένα και αμμοαργιλλώδη τα οποία στραγγίζουν καλά. Τα διάφορα είδη 
τρούφας έχουν και διαφορετικές εδαφικές απαιτήσεις.Έτσι, οι μαύρες τρού
φες προτιμούν φτωχά, αλκαλικά, ασβεστολιθικά εδάφη με οξύτητα (pH) 7,2- 
8,2. Η οργανική ουσία να είναι λίγη έως μέτρια όπως και η παρουσία καλίου, 
αζώτου και φωσφόρου. Οι μαύρες τρούφες μπορούν να αναπτύσσονται σε 
υψόμετρα από 300-1000 μ. σε ξηρές περιοχές όπου άλλου είδους γεωργική 
εκμετάλλευση είναι αδύνατη.

Οι λευκές τρούφες είναι πιο απαιτητικές. Προτιμούν τις κοιλάδες όπου το 
έδαφος είναι γονιμότερο, οξύτητα (pH) 7,2-8, υψόμετρο μέχρι 600 μ. και ετή
σια βροχόπτωση που να ξεπερνά τα 1000 χιλ.

Το χωράφι πρέπει να οργωθεί βαθιά την άνοιξη και να φρεζαρισθεί το 
φθινόπωρο. Η φύτευση των δενδρυλλίων δρυός, φλαμουριάς και φουντουκιάς 
γίνεται σε φυτευτικό σύνδεσμο 4 X 4  έως 5 X 5 μ. δηλ. 50 έως 60 φυτά/στρ. 
Ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα δενδρώδη είδη μολυ- 
σμένα με πρισσότερα από ένα είδη τρούφας και με διαφορετικό παραγωγικό 
κύκλο. Η χρήση φυσικών ή αζωτούχων λιπασμάτων δεν επιτρέπεται όπως δεν 
επιτρέπεται και η χρήση φυτοφαρμάκων. Κατά τα 3 πρώτα χρόνια της φυτεί
ας επιτρέπεται το βοτάνισμα γύρω από δένδρα με σκάλισμα μέχρι βάθους 5- 
8 εκατ. ενώ επιβάλλεται το πότισμα με σύστημα σταγονιδίων. Μετά τον 3ο 
χρόνο επιτρέπεται το κλάδεμα των χαμηλότερων κλαδιών.

Απαραίτητη είναι η περίφραξη της φυτείας με δικτυωτό σύρμα για την 
προφύλαξη των δένδρων και των τρουφών από τα ζώα τα οποία πρέπει να 
σημειωθεί ότι τρελλαίνονται γι αυτές.

Η απόδοση της καλλιέργειας
Είναι δύσκολη η πρόβλεψη πότε ακριβώς θα αρχίσει η παραγωγή τρου-
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φών καθόσον αυτή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Οι δρύες π.χ. 
που είναι βραδυαυξή δένδρα αρχίζουν να παράγουν τρούφες σε 8-12 χρόνια 
ενώ η φουντουκιά και η φλαμουριά που είναι πιο ταχιαυξή σε 5-6 χρόνια.

Η απόδοση μιας σωστά εγκατεστημένης και καλλιεργημένης φυτείας μπο
ρεί να είναι εντυπωσιακή. Έτσι φυτεία χνουδωτής δρυός σε ηλικία 15 περίπου 
ετών μπορεί να παράγει 2-3 χλγ. τρούφας ανά δένδρο. Η λευκή τρούφα επιτυγ
χάνει την υψηλότερη τιμή στην αγορά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μαύρες 
τρούφες είναι φθηνές. Οι τρούφες έρχονται στην αγορά ως νωπό προϊόν, σε 
βαζάκια συντηρημένες σε άλμη, σε τρουφοπάστα ή ως τρουφόλαδο.

Ο Κοινοτικός Κανονισμός 1257/99 που τώρα εφαρμόζεται στη χώρα μας 
επιδοτεί την εγκατάσταση φυτειών με τα δασικά είδη που αναφέρονται πα
ραπάνω καθώς και την κατασκευή μικρού αρδευτικού έργου και την περί- 
φραξη. Βέβαια θα χρειασθεί ο παραγωγός να καταβάλει κάποιο συμπληρω
ματικό ποσό. Τι είναι όμως ένα σχετικά μικρό ποσό μπροστά στα εκατομμύ
ρια που μπορεί να αποδώσει η καλλιέργεια της τρούφας;

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευ
νών Θεσσαλονίκης, τηλ. 0310 461172-3.
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αναλύσεις κτηνιατρικού 
ενδιαφε'ροντος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ l ανάγκες για αυξημένη παραγωγή επέ-
ί! Μ βαλαν τη χρησιμοποίηση χημικών ου- 

σιών. Τέτοιες ουσίες που έχουν σχέση 
με τη φυτική αλλά και με τη ζωική παραγωγή 

Συμπεράσματα είναι κυρίως τα παρασιτοκτόνα (εντομοκτόνα, ζι-
10 χρόνων ζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα), τα βαρέα μέταλλα

από τοξικολογικές και OL °ΡΜ'όνες. Σε όλες τις κατηγορίες των πα
ρασιτοκτόνων, που ως γνωστόν χρησιμοποιούνται 
κυρίως ως φυτοφάρμακα, υπάρχουν ουσίες που 
ενοχοποιούνται για καρκινογένεση και τερατο
γένεση.

Το πρόβλημα όμως των δηλητηριάσεων σε αν
θρώπους και ζώα άρχισε να παίρνει μεγάλες δια
στάσεις μετά τον 2° Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω του 
μεγάλου και ανεξέλεγκτου αριθμού χημικών ου
σιών που κυκλοφόρησαν και χρησιμοποιούνται 
από τον άνθρωπο. Έτσι σήμερα με την επέμβα
ση του ανθρώπου υπολογίζεται ότι εξαφανίζο
νται 30.000 είδη ζώων κάθε χρόνο και στην πα
τρίδα μας, σπάνια είδη πτηνών τείνουν να εξα- 
φανισθούν (αετός, μαυρόγυπας κ.λ.π.)

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτι
κά τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τοξικο- 
λογικών αναλύσεων δειγμάτων κτηνιατρικού εν
διαφέροντος κατά την δεκαετία 1990-1999. Η ερ
γασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο 
Κ τηνιατρικών Ερευνών Θ εσσαλονίκης του 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και στο Εργαστήριο Ιατροδικαστι
κής και Τοξικολογίας του Α.Π.Θ. κατά τη δεκα
ετία 1990-1999.

Β. Αντωνίου,
ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο 

Κτηνιατρικών Ερευνών 
θεσ/νίκης

Ε. Τσούκαλη,
Εργαστήριο 

Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας τσυΑ.Π. Θ.
Ν. Ζαντόπουλος,

ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο 
Κτηνιατρικών Ερευνών 

Θεσ/νίκης
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Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν βιολογικά υλικά από 902 είδη ζώων, κα
θώς και 302 δείγματα ζωοτροφών, δολωμάτων και λοιπών υλικών για τα οποί
α υπήρχε υπόνοια ότι συνετέλεσαν άμεσα ή έμμεσα στην δηλητηρίαση των 
ζώων (συνολικά 1204 δείγματα). Τα παραπάνω δείγματα εστάλησαν για έ
λεγχο από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αστυνομι
κά Τμήματα, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Φιλοζωϊκά Σωματεία, αλλά και 
μεμονωμένα άτομα και προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελ
λάδας. Έ τσι ανάλογα με την προέλευση τα δείγματα χωρίσθηκαν στις εξής 
περιοχές:

-Κεντρική Μακεδονία
-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
-Δυτική Μακεδονία
-Ή πειρος
-Θεσσαλία
Η διάγνωση των δηλητηριάσεων βασίστηκε στο ιστορικό, τα συμπτώματα, 

τις παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και κυρίως στις τοξικολογικές αναλύσεις. 
Στην εργασία όμως αυτή θα αναφερθούν μόνο τα αποτελέσματα των τοξικο- 
λογικών αναλύσεων.

Αποτελέσματα και Συζήτηση
Για τα 902 βιολογικά δείγματα ζώων και τα 302 δείγματα ζωοτροφών, δο

λωμάτων και λοιπών ύποπτων υλικών έγιναν συνολικά 5078 τοξικολογικές α
ναλύσεις σε διάφορες κατηγορίες τοξικών ουσιών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι οι τοξικές ουσίες που ανιχνεύ- 
τηκαν στο 80% περίπου των ζώων προκάλεσαν και το θάνατο αυτών ενώ στο 
υπόλοιπο 20% εμφανίσθηκαν συμπτώματα τοξίκωσης.

Πίνακας 1: Τοξικές ουσίες που ανιχνεύθηκαν στα διάφορα είδη ζώων κατά τη δεκαετία 1990 - 1999

Είδος δείγματος
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(%

)

Ιπττοειδή 11 1 1 2 18,18

Βοοειδή 92 1 3 2 6 6,52

Πρόβατα 187 7 23 2 2 32 66 35,29

Αίγες 95 8 6 2 1 1 18 18,95

Χοίροι 40 3 1 2 1 7 17,50
Πτηνά οικόσιτα 52 5 11 16 30,77
Πτηνά άγριας 28 2 10 1 1 14 50,00
Μέλισσες 57 8 6 3 17 29,82
Ζώα συντροφιάς 318 39 96 3 3 15 1 157 49,37
Γ ουνοφόρα 22 1 3 4 18,18

Σύνολ ι 902 74 160 10 7 19 35 2 307 34,04

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα είδη των ζώων στα οποία έγιναν διάφο
ρες τοξικολογικές αναλύσεις καθώς και ο αριθμός και το ποσοστό των θετι
κών δειγμάτων.
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Συγκεκριμένα από το σύνολο των 902 βιολογικών δειγμάτων που αναλύ
θηκαν στα 307, δηλαδή σε ποσοστό 34,04%, ανιχνεύθηκε κάποια τοξική ου
σία. Θα πρέπει να μας προβληματίσει το μεγάλο ποσοστό θετικών δειγμάτων 
(50%) στα πτηνά της άγριας πανίδας, αλλά και των μελισσών (29,82%). Τα 
μεγάλα αυτά ποσοστά θετικών περιπτώσεων στα πτηνά της άγριας πανίδας 
και των μελισσών που ζουν ελεύθερα και δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένο 
χώρο, δείχνει το μέγεθος της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της αλόγιστης 
χρήσης τοξικών ουσιών, κυρίως παρασιτοκτόνων. Πρέπει επίσης να επιση- 
μανθεί το μεγάλο ποσοστό θετικών περιπτώσεων στα πρόβατα (35,29%) σε 
σύγκριση με τις αίγες (18,95%). Αυτό κατά την γνώμη μας οφείλεται στον 
τρόπο πρόσληψης της τροφής των προβάτων από τις αίγες. Τα πρόβατα μαζί 
με το χόρτο βοσκής, προσλαμβάνουν και ποσότητα χώματος, οπότε η πιθα
νότητα επιβάρυνσης με διάφορες τοξικές ουσίες είναι κατά πολύ μεγαλύτερη 
από αυτή των αιγών, οι οποίες προτιμούν τα φύλλα των θάμνων και δένδρων.

Επιπλέον στα μισά θετικά δείγματα των προβάτων ανιχνεύθηκαν βαρέα 
μέταλλα και κυρίως χαλκός. Αυτό αποδίδεται κυρίως σε ψεκασμούς των δεν- 
δροκαλλιεργειών με χαλκούχα σκευάσματα και στην εν συνεχεία βόσκηση 
των προβάτων στις καλλιέργειες αυτές.

Εντύπωση επίσης προκαλεί ο μεγάλος αριθμός θετικών δειγμάτων (157) 
στα ζώα συντροφιάς, δηλαδή ποσοστό σχεδόν 50%. Θεωρούμε δε, κυρίως 
από το ιστορικό, ότι το 90% περίπου των ζώων συντροφιάς στα οποία ανι- 
χνεύθηκε κάποια τοξική ουσία, δηλητηριάστηκαν από πρόθεση. Είναι λοι
πόν δυνατόν να υποστηριχθεί ότι στη χώρα μας η εκούσια από τον άνθρωπο 
δηλητηρίαση των ζώων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα τόσο από καθαρά ιατρι
κή, αλλά και από κοινωνική άποψη.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας το ποσοστό θετικών δειγμάτων συνολι
κά αυξάνει ακόμα περισσότερο (38,74%). Αυτό οφείλεται στο μεγάλο ποσο
στό θετικών δειγμάτων της κατηγορίας των δολωμάτων, όπως αναμενόταν 
εξάλλου (77,23%). Είναι τα δείγματα που κυρίως χρησιμοποιήθηκαν από τον 
άνθρωπο για να εξολοθρεύσουν ζώα συντροφιάς (σκύλους-γάτες). Το ποσο
στό των θετικών περιπτώσεων στις ζωοτροφές είναι βέβαια πολύ χαμηλό 
(14,08%) αλλά χρειάζεται προσοχή γιατί οφείλεται κυρίως σε αμέλεια και 
άγνοια των αγροτών και έχει ως αποδέκτες χιλιάδες παραγωγικά ζώα με 
τεράστια οικονομική σημασία.
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Πίνακας 2: Εξετασθέντα δείγματα ανά γεωγραφική περιοχή και κατανομή (%) των θετικών

Γεωγραφική περιοχή
Σύνολο

εξετασθέντων
δειγμάτων

Αρνητικά
δείγματα

θετικά
δείγματα

Κατανομή % 

των θετικών

Κεντρική Μακεδονία 685 475 210 30,66

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη
250 142 108 43,20

Δυτική Μακεδονία 112 56 56 50,00

Θεσσαλία 132 88 44 33,33

Ήπειρος 25 19 6 24,00

ΣΥΝΟΛΟ 1204 780 424 35,22

Στον σχετικό Πίνακα 2 η διαφορά των θετικών δειγμάτων μεταξύ των δια
φόρων περιοχών δεν είναι σημαντική, εκτός ίσως από αυτήν της Ηπείρου ό
που το ποσοστό των θετικών δειγμάτων είναι 24%. Αυτό μπορεί να αποδοθεί 
και στο μικρό αριθμό εξετασθέντων δειγμάτων από την Ή πειρο, αλλά και 
στον ορεινό όγκο της περιοχής όπου η χρήση φυτοφαρμάκων είναι κατά πολύ 
μικρότερη.

Από τις αναλύσεις φαίνεται η επικράτηση των παρασιτοκτόνων. Το 83% 
περίπου των τοξικών ουσιών που ανιχνεύθηκαν στα διάφορα είδη ζώων και 
λοιπών δειγμάτων ήταν παρασιτοκτόνα. Ακόμη και στα δολώματα, ενώ πα- 
λαιότερα ανιχνεύονταν άλλες ουσίες (τρωκτικοκτόνα παράγωγα κουμαρίνης 
και αλκαλοειδή)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
1. Στο 34,04% των βιολογικών δειγμάτων των ζώων και στο 38,74% των 

ζωοτροφών δολωμάτων και λοιπών ύποπτων υλικών ανιχνεύθηκε κάποια το- 
ξική ουσία η οποία σε ποσοστό 80% περίπου προκάλεσε τον θάνατο των ζώ
ων.

2. Οι τοξικές ουσίες με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις τοξικολο- 
γικές αναλύσεις ήταν τα παρασιτοκτόνο (της κατηγορίας των καρβαμιδικών 
εστέρων).

3. Εντύπωση προκαλεί το μεγάλο ποσοστό θετικών δειγμάτων στα πτηνά 
της άγριας πανίδας (50,0%) καθώς και η χρήση ακόμη και σήμερα δολωμά
των από τον άνθρωπο με σκοπό τον θάνατο ζώων .

Το παραπάνω δημοσίευμα αποτελεί μέρος εργασίας που παρουσιάστηκε στο 1° Περιβαλλοντι
κό Συνέδριο Μακεδονίας
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Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι θέματα που 
σχετίζονται με τη δράση οικολογικών οργανώ
σεων αντιμετωπίζονται με πολΰ θετικό τρόπο, η 
δε προβολή από τον ημερήσιο τύπο είναι ευρύ
τατη. Ασφαλώς κάθε πρωτοβουλία που κινείται 
στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημά
των πρέπει να γίνεται ευρύτατα γνωστή, αλλά η 
επιλεκτική προβολή τέτοιων ειδήσεων μειώνει την 
αξιοπιστία τους. Ειδικά όμως για τη δράση των 
κυνηγετικών οργανώσεων υπάρχει μία “δυστο
κία” ως προς την ενημέρωση της κοινής γνώμης 
για τις δραστηριότητες τους.

Ο αρκετά μεγάλος αριθμός κυνηγετικών πε
ριοδικών και μάλιστα περιοδικών υψηλής ποιό
τητας και με μεγάλη πληθώρα ύλης εξυπηρετεί 
την ενημέρωση εντός της κυνηγετικής οικογέ
νειας, αλλά παραμένει αμφίβολο κατά πόσο η 
κοινή γνώμη είναι ενήμερη για αυτά τα ζητήμα
τα. Πιθανόν η ύπαρξη του κυνηγετικού τύπου να 
δημιουργεί κατάσταση εφησυχασμού για την προ
ώθηση των κυνηγετικών θεμάτων προς την κοι
νή γνώμη. Παράλληλα η δημιουργία ειδικών 
ένθετων για το κυνήγι σε εφημερίδες πανελλή
νιας κυκλοφορίας αποτελεί μια εξίσου σοβαρή 
προσπάθεια για την προσέγγιση της κοινής γνώ
μης.

Εμφανίζεται λοιπόν ως προτεραιότητα η συ
γκρότηση γραφείου τύπου στις κυνηγετικές ορ
γανώσεις που θα διοχετεύουν ειδήσεις και από
ψεις σε όλα τα Μ.Μ.Ε., τόσο στα ειδικά κυνηγε
τικά, όσα και στα υπόλοιπα. Στην κατεύθυνση 
αυτή ήδη κάποιες κυνηγετικές οργανώσεις ερ
γάζονται.

Μια παράμετρος που αξίζει επίσης να ανα
φερθεί είναι το γεγονός, ότι, πλην ελάχιστων ε-
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ποτελεί κοινή διαπίστωση στον κυνη- 
■ γετικό κόσμο πως τα θέματα που σχε
τίζονται με το κυνήγι στην Ελλάδα α

ντιμετωπίζονται από τα Μ.Μ.Ε. κατά βάση επι
φανειακά, ενώ συχνά υπάρχουν δημοσιεύματα 
στα οποία υπάρχει καθαρά αντικυνηγετικό ύφος. 
Στο παρόν άρθρο θα γίνει μια προσπάθεια διε- 
ρεύνησης των πιθανών αιτίων για αυτήν την κα
τάσταση.
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ψημερίδων, οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται ειδικά με θέματα περιβάλλο
ντος αλλάζουν πολύ συχνά, είτε αλλάζοντας μέσο, είτε δημοσιογραφικό αντι
κείμενο. Αυτό απαιτεί συνεχή προσπάθεια ώστε οι δημοσιογράφοι που ασχο
λούνται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα να είναι καλά ενημερωμένοι για τα 
ειδικά ζητήματα της Θήρας. Είναι σίγουρο πως η σωστή πληροφόρηση των 
εκπροσώπων του Τύπου θα συμβάλει στην αντικειμενική αντιμετώπιση των 
κυνηγετικών θεμάτων, και θα αποβάλλει την όποια προκατάληψη.

Επομένως η διαμόρφωση της κοινής γνώμης μπορεί να επηρεάζεται ου
σιαστικά από την άποψη που εκφέρεται από τα διάφορα Μ.Μ.Ε., αλλά απο
τελεί κενό δράσης η καλά οργανωμένη επικοινωνία ανάμεσα στις κυνηγετι
κές οργανώσεις και τους εκπροσώπους του Τύπου. Δεν αναφέρει κανείς να 
παρουσιαστεί το άσπρο μαύρο, αλλά είναι τελικά άδικο να διατυπώνονται 
απόψεις για το κυνήγι, συχνά αρνητικές, χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρ
ξει ενημέρωση του δημοσιογραφικού κόσμου.

Θεωρείται επίσης άστοχο η στείρα αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτούς που 
έχουν ιδεολογική ή και ηθική ένσταση για το κυνήγι. Πιθανόν και αυτές οι 
ενστάσεις να αρθούν μέσω ενός μηχανισμού ενημέρωσης, αλλά το ζητούμενο 
είναι να βρεθούν οι κοινές γραμμές για σύμπλευση στην αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το κυνήγι είναι ενταγμένο μέσα στη λογική 
της ορθολογικής κάρπωσης των φυσικών πόρων, όπως και πολλές άλλες δρα
στηριότητες. Διότι το κυνήγι αποτελεί εργαλείο διαχείρισης και μια δραστη
ριότητα που σέβεται και προστατεύει και το περιβάλλον. Αυτό άλλωστε επι- 
σημαίνεται ακόμη και σε επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν η κοινωνία μας ήταν τέτοια ώστε να μην υπάρχει κάρπωση από τη 
φύση ή από τη χρήση προϊόντων γης ή δασών ή κτηνοτροφίας τότε θα γινόταν 
κατανοητή η όποια αντιπαράθεση. Σήμερα όμως η αντιμετώπιση του κυνη
γιού δήθεν ως προβλήματος, και μάλιστα πρωταρχικού, αποτελεί υπέρτατη 
μορφή φαρισαϊσμού που διέπεται παράλληλα και από το δισυπόστατο πλέγ
μα της προκατάληψης και της ελλιπούς ενημέρωσης.
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Επιγραμματικά λοιπόν η μη ικανοποιητική αντιμετώπιση των κυνηγετικών θε
μάτων από τα Μ.Μ.Ε. οφείλεται στις εξής παραμέτρους: 

ο Ανεπαρκής ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου 
ο Αρνητική Προκατάληψη για το κυνήγι
° Έλλειψη οργανωμένου επικοινωνιακού σχεδιασμού των κυνηγετικών 

οργανώσεων
ο Εφησυχασμός από την πολύ ικανοποιητική παρουσίαση των κυνηγετι

κών θεμάτων από τα ειδικά κυνηγετικά έντυπα. Η κοινή γνώμη όμως δεν 
διαβάζει τα ειδικά έντυπα

© Πίεση αντικυνηγετικών φορέων προς τα ΜΜΕ για αρνητική προπαγάνδα
•  Μεμονωμένα δυσάρεστα περιστατικά λαθροθηρίας, που μπορεί μεν να 

είναι καταδικαστέα από την κυνηγετική οικογένεια, αλλά πάντα δημιουργούν 
και θα δημιουργούν ευκαιρίες για διατύπωση αρνητικών δημοσιευμάτων
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης ο κυνηγετικός κόσμος οφείλει:

© να βοηθήσει ώστε να αναπτυχθούν γραφεία Τύπου, τουλάχιστον ανά 
Ομοσπονδία

© να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο επικοινωνιακής πολιτικής, με χρονο
διάγραμμα και καθορισμό ομάδων στόχου

© να απομονώσει κάθε άτομο, που αυτοβαπτιζόμενο ως κυνηγός, οπλοφο
ρώντας ή μη βλάπτει σοβαρά την κυνηγετική δραστηριότητα

•  να ενισχύσει και να στηρίζει τα κυνηγετικά έντυπα
° να δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες και ειδήσεις που να προάγουν την ά

σκηση του κυνηγιού και τον ρόλο των κυνηγετικών οργανώσεων στην Ελλάδα 
© να παραμένει σε εγρήγορση ώστε όχι απλά να καταδικάζει κάθε αντι- 

κυνηγετικό δημοσίευμα, αλλά να διατυπώνει σθεναρή και ουσιαστική απά
ντηση, σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό του Σύλλογο και το γραφείο τύπου 
της Ομοσπονδίας του

•  να στιγματίζει κάθε ενέργεια που βλάπτει το φυσικό περιβάλλον (ρύ
πανση, γεωργικά φάρμακα, δασικές πυρκαγιές, κλπ)

© να ενισχύει τη δράση του τοπικού του Συλλόγου, συμμετέχοντας ενεργά 
σε φιλοθηραματικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ώστε να κατα
στεί βασικός παράγοντας της κοινωνίας.

ttt
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Πιθανόν με αυτές τις ενέργειες να αρθεί, σε κάποιο βαθμό, η όποια προ
κατάληψη υπάρχει, ώστε επιτέλους να αρχίσουμε να ομιλούμε και να ασχο
λούμαστε σοβαρά με το ζήτημα της Θήρας και της διαχείρισης της άγριας 
πανίδας στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντάς την ως ένα επιστημονικό γνωστικό 
αντικείμενο αλλά και ως φυσικό πόρο με μεγάλη περιβαλλοντική, κοινωνική 
και οικονομική σημασία. Αλλού ήδη το κάνουν και έχουν συγκροτήσει για το 
σκοπό αυτό ειδικές κρατικές υπηρεσίες Θήρας. Στη χώρα μας αντιμετωπίζε
ται συχνά απλά ως πεδίο συντεχνιακών εκφράσεων γνώμης. Προτάσεις και 
δράσεις απαιτούνται. Και ο Τύπος πρέπει να ασκεί τη δύναμή του ώστε να 
διατυπώνονται ουσιαστικές προτάσεις και να αναδεικνύει και να κριτικάρει 
την ολιγωρία και την κακοδιαχείριση.
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τόχος των απανταχού αυτόκλητων “σω- 
' m  τήρων” της άγριας ζωής γίνονται κάθε 

ιμώνα, σε περιόδους έντονης κακο
καιρίας, οι κυνηγοί. Κάθε λογής “ειδικοί” κατα
κλύζουν τα δελτία ειδήσεων και, εκμεταλλευό
μενοι το σοκ που προκαλεί σε όλους μας η θέα 
ενός νεκρού κύκνου ή φλαμίνγκο -  είτε εξαιτίας 
του παγετού είτε από τα σκάγια κάποιων ανε
γκέφαλων εγκληματιών που τους αξίζει η πιο αυ
στηρή τιμωρία - , προσπαθούν να στρέψουν την 
κοινή γνώμη εναντίον των κυνηγών. Κάθε έννοια 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας (δίκαιη κατανο
μή του χρόνου στους ομιλητές, συντονισμός συζή
τησης με τη στοιχειώδη αντικειμενικότητα από 
πλευράς του παρουσιαστή, εκπροσώπηση και των 
δύο πλευρών) αντικαθίσταται από μία μονό
πλευρη, άδικη και ανηλεή επίθεση κατά των νό
μιμων και ευσυνείδητων κυνηγών. Χωρίς να ενο
χλεί και να προβληματίζει καδέναν από τους εν 
λόγω “τηλεοπτικούς αστέρες” αυτή η ερήμην κα
ταδίκη μιας πολυπληθούς ομάδας πολιτών, που κα- 
τασυκοφαντείται και δέχεται εμπαιγμούς και υ
βριστικούς χαρακτηρισμούς από “ιδεολόγους” που 
αγωνίζονται για μια θέση στο δελτίο ειδήσεων.

Με αφορμή το γεγονός αυτό και σε μια προ
σπάθεια να ανακαλύψουμε από πού πηγάζει και 
πιος μπορεί να αμβλυνθεί το αντικυνηγετικό μέ
νος που βγαίνει στο προσκήνιο κάθε χειμώνα (αλ
λά και κάθε Αύγουστο που αρχίζει η κυνηγετική

θωμαη Αμοιρίδου,
L-riui/ητρια Κυνηγετικής
'  ~ ■ '

θϊ(f/νίκης
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περίοδος), θα πρέπει να τονιστούν κάποια πράγματα που τα θεωρούμε αυ
τονόητα αλλά φαίνεται ότι πολλοί μάλλον τα έχουν ξεχάσει.

Η κυνηγετική οικογένεια καταλαμβάνει ένα ευρύτατο ηλικιακό και κοι
νωνικό φάσμα, θα επιλέξω ωστόσο μια αρκετά συνήθη περίπτωση κυνηγού 
για να καταδείξω την απουσία κάθε λογικής από την προσπάθεια των Μ.Μ.Ε. 
να παρουσιαστεί το σύνολο των κυνηγών ως “τέρατα”. Είναι η περίπτωση του 
συνταξιούχου που “χρησιμοποιεί” την δραστηριότητα αυτή σαν αφορμή για 
να πηγαίνει μια βόλτα στη φύση, χωρίς να τον πτοεί καθόλου το γεγονός ότι 
πολλές φορές επιστρέφει με άδεια χέρια (μήπως αυτό δεν αποδεικνύει ότι 
αποτελεί πηγή ευχαρίστησης η όλη διαδικασία -  η προετοιμασία, η βόλτα, το 
ψάξιμο -  και όχι η “θέα του αίματος”;) και που θα μπορούσε να είναι ο παπ
πούς, ο πατέρας, ο θείος του καθένα από μας - συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που κατηγορούν τους κυνηγούς. Έχοντας αυτόν τον τύπο κυνηγού υπό
ψη, ο ισοπεδωτικός τρόπος που τον εντάσσουν στην κατηγορία των “αιμοδι
ψών δολοφόνων” είναι απαράδεκτος, για να μην πω γελοίος. Αυτό βέβαια 
δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση του συνταξιούχου, αλλά και για κάθε ευυ
πόληπτο πολίτη - ευσυνείδητο κυνηγό.

Για να εξετάσουμε την υπόθεση του κυνηγιού ψύχραιμα και λογικά, αφή
νουμε την συναισθηματική θεώρηση του θέματος (την μονοπωλούν άλλωστε -  
ή καλύτερα την εκμεταλλεύονται κατά κόρον για να στηρίξουν τις απόψεις 
τους -  οι ορκισμένοι αντικυνηγοί) και επιλέγουμε μια πιο αποστασιοποιημένη 
θέση, εξετάζοντας το θέμα υπό το πρίσμα του απλού παρατηρητή και ανα- 
τρέχοντας σε στοιχεία ιστορικά, βιολογικά, κοινωνιολογικά κ.λπ.

Έ να  πρώτο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι το αδιαμφι
σβήτητο γεγονός ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέρος της τροφικής αλυσίδας και 
είναι ζώο παμφάγο, μοιραία λοιπόν έχει οριστεί από τη φύση ως παράγων που 
επηρεάζει τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, όπως 
κάνουν και όλα τα παμφάγα ζώα χωρίς κανένας να τα κατηγορεί γ ι’ αυτό. 
Φτάνουμε λοιπόν στο πρώτο -  αυτονόητο -  συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος έχει 
το δικαίωμα να αντλεί μέρος της τροφής του από την πανίδα που διαβιεί στο 
περιβάλλον του.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τονίζουμε ότι η βασική διαφορά του ανθρώπου 
από τα υπόλοιπα παμφάγα είναι η δυνατότητα συγκροτημένης σκέψης, η λο
γική, η ικανότητα να προνοεί και να προσαρμόζεται σε κάθε εξέλιξη. Αυτή η 
ιδιαιτερότητα του ανθρώπινου είδους συνέβαλε ώστε να συνειδητοποιήσει -  
δυστυχώς όχι αρκετά έγκαιρα - την ανάγκη προστασίας της φύσης και την 
αναγκαιότητα θέσπισης νόμων που να περιορίζουν και να ρυθμίζουν τις επεμ
βάσεις του σε αυτήν, που παλιότερα ήταν ανεξέλεγκτες (π.χ. καλλιέργειες, 
υλοτομία, δόμηση κ.λπ.) και μεταξύ αυτών και το κυνήγι. Δημιουργήθηκε έτσι 
και διαμορφώθηκε ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σήμερα στη χώρα μας - 
με συγκεκριμένους τρόπους, τοπικούς, χρονικούς και ποσοτικούς περιορισμούς
-  τη Θήρα ειδών που απαντούν σε πληθώρα, επομένως τα θηρευθέντα μπο
ρούν να συμπεριληφθούν στις φυσικές απώλειες που υπάρχουν σε όλα τα είδη, 
για τις οποίες προνόησε η Μητέρα Φύση, πολύ πριν τις οικολογικές οργανώ
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σεις, ώστε να αναπληρώνονται. Είναι το δεύτερο -καθόλου αυτονόητο όμως 
για τους περισσότερους -  συμπέρασμα, που αντικρούει τους ισχυρισμούς των 
αντικυνηγών για το αντίθετο, ότι δηλαδή η άσκηση της Θήρας δεν σημαίνει 
κατ’ ανάγκη και μείωση κάποιων ειδών ή καταστροφή της οικολογικής ισορ
ροπίας. Επισημαίνεται άλλωστε ότι κανένα από τα θηραματικά είδη δεν κιν
δυνεύει ή απειλείται με εξαφάνιση.

'Ενα άλλο επίπεδο αντιπαράθεσης κυνηγών -  αντικυνηγών έχει να κάνει 
με τη δυσφορία που προκαλεί σε πολλούς η θέα ενός σκοτωμένου ζώου, η 
οποία, πέρα από αίτια που σχετίζονται με το χαρακτήρα και την προσωπικό
τητα του καθενός, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της αλλοτρίωσης του 
σύγχρονου ανθρώπου από τη φύση, απόλυτα δικαιολογημένη αν σκεφτεί κα
νείς ότι τα παιδιά των πόλεων μεγαλώνουν νομίζοντας ότι ο κουμπαράς τους 
πόζαρε για να φτιαχτούν τα γουρουνάκια, ότι η χαμογελαστή αγελαδίτσα 
στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών είναι πιο όμορφη από τα ογκώδη α 
σπρόμαυρα ζώα που είδαν να βόσκουν δίπλα στην εθνική οδό, και ότι οι 
μπριζόλες είναι καρπός κάποιου αντίστοιχου δέντρου -  για να μην αναφερθού
με στις σύγχρονες εκδοχές κλασσικών παραμυθιών που μιλούν για τον καλό 
λύκο και τα πονηρά γουρουνάκια ή την πανούργα κοκκινοσκουφίτσα, που 
την έσωσε ένας κακός κυνηγός και άφησε το λύκο νηστικό. Κατανοητή λοι
πόν η αντίδρασή τους, δε δικαιολογεί όμως σε καμία περίπτωση τις υστερικές 
επιθέσεις σε όσους είναι πιο εξοικειωμένοι με το θέαμα αυτό, σε όσους δη
λαδή είναι στην ουσία πιο κοντά στη φύση και τους νόμους της και αντιδρούν 
διαφορετικά -  γιατί τότε θα έπρεπε να στρέψουμε τις κατηγορίες αυτές και 
εναντίον της γιαγιάς που έσφαζε δίχως ενοχές την αγαπημένη της κότα ή το 
κατσικάκι που επί μήνες φρόντιζε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχε κάποιο 
βίτσιο με τα αίματα ή ότι ήταν αιμοδιψής δολοφόνος!

Το τελικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να συνοψίσει όλα τα παραπάνω, 
είναι ότι όσοι δεν ασχολούνται με το κυνήγι δεν χρειάζεται ούτε να αγαπή
σουν, ούτε να μισήσουν, ούτε απαραίτητα να καταλάβουν τους κυνηγούς και 
το γιατί κυνηγούν, όπως δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο 
κάποιοι άλλοι ασχολούνται με πλήθος άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. extreme 
sports, γκολφ, ψάρεμα, καταδύσεις κ.ά.), τις οποίες ούτε γνωρίζουν ούτε θα 
έμπαιναν στον κόπο να μάθουν ή να κρίνουν. Στο μέτρο που η δραστηριότητά 
τους δεν προκαλεί ζημιά στο περιβάλλον -  κάτι που μπορεί να το διασφαλίσει 
η τήρηση των σχετικών νόμων -  δεν υπάρχει λόγος να ασχολούνται περισσό
τερο.

Επομένως χρέος όλων, κυνηγών και μη, ως προς το θέμα αυτό είναι να 
απαιτούμε την εφαρμογή των σχετικών νόμων, την πρόληψη και καταστολή 
των παρανόμων ενεργειών με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, γιατί 
εκεί εντοπίζεται το σημαντικότερο πρόβλημα. Θα ήταν ευχής έργο αν όλοι 
εκείνοι που αναλώνονται σε αντικυνηγετικές δηλώσεις και αφορισμούς στα 
τηλεοπτικά παράθυρα απαιτώντας να απαγορευθεί το νόμιμο κυνήγι (λες και 
θα επηρέαζε αυτό τους παρανόμους να συνεχίσουν ανενόχλητοι τη δράση 
τους -  ίσως κάποιος θα έπρεπε να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα
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τέτοιων απαγορεύσεων, όπως π,χ. η ποτοαπαγόρευση στην Αμερική...) να α
παιτήσουν από την πολιτεία τον έλεγχο και την παροχή σωστής παιδείας και 
ενημέρωσης στους υπάρχοντες κυνηγούς, με τη δημιουργία ίσως κάποιου αρ
μόδιου για τη Θήρα φορέα.

Για να επανέλθουμε στο θέμα των κύκνων που στάθηκε αφορμή για το 
άρθρο αυτό, αξίζει να τονιοτεί ότι οι νόμιμοι κυνηγοί -  και δεν εννοώ όλους 
όσους έχουν άδεια Θήρας (μήπως οι παραβάτες οδηγοί δεν έχουν δίπλωμα;), 
αλλά μόνο όσους σέβονται και τηρούν το νομικό και ηθικό κώδικα σχετικά με 
το κυνήγι -  είναι οι πρώτοι που καταδικάζουν τις πράξεις των ανεγκέφαλων 
που προβαίνουν σε τέτοιες βαρβαρότητες. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι τέ
τοιες ενέργειες καμία σχέση δεν έχουν με το κυνήγι και τους κυνηγούς, όπως 
ορίζονται παραπάνω, καθώς είναι πράξεις εκ διαμέτρου αντίθετες με τη φι
λοσοφία, τη δεοντολογία και τους κανόνες που το διέπουν. Ακόμη και αν 
κάποιοι από τους δράστες έχουν ίσως άδεια Θήρας είναι μεμονωμένες, παθο
λογικές περιπτώσεις, η “σαβούρα” που κάθε κοινωνική ομάδα εμπεριέχει, 
ενώ το ότι οι εν λόγω βάρβαροι επιλέγουν κυνηγετικά όπλα δεν σημαίνει 
τίποτε άλλο παρά ότι αυτά βρίσκονται πιο εύκολα - θα μπορούσαν να εκφρά- 
σουν τη διαστροφή τους με οποιοδήποτε μέσο, σφεντόνα, πέτρες, ακόμα και 
με...χειροβομβίδες αν κυκλοφορούσαν στην αγορά.

Τον ξεκάθαρο διαχωρισμό της θέσης τους αποδεικνύει και το γεγονός ότι 
οι ίδιοι οι κυνηγοί - αυτοί δηλαδή που παρουσιάζονται συλλήβδην ως τέρατα 
από τα ΜΜΕ -  φροντίζουν, κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινο
μένων και του παγετού, ώστε να αγοράζονται μεγάλες ποσότητες τροφής και 
να σκορπίζονται σε περιοχές στις οποίες καταφεύγουν τα είδη της πτηνοπανί
δας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά σε πολλές περι
πτώσεις κυνηγοί ενημέρωσαν αμέσως το σύλλογό τους μόλις εντόπισαν άρρω
στα και αδύναμα πουλιά ώστε να μεταφερθούν στο Ε.Κ.Π.Α.Ζ. για περίθαλ
ψη. Δυστυχώς όμως, κάθε προσπάθεια από την πλευρά των κυνηγετικών ορ
γανώσεων για προσέγγιση και συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Α.Ζ. μοιάζει να πέ
φτει στο κενό, καθώς οι εκπρόσωποί του σε κάθε ευκαιρία “ξεχνούν” να τονί
σουν τη σαφή διάκριση ανάμεσα στους ευσυνείδητους και νόμιμους κυνηγούς 
και τους λαθροθήρες...

Ωστόσο οι κυνηγοί, είτε ως μεμονωμένα άτομα είτε μέσα από τις οργανώ
σεις τους συνεχίζουν απτόητοι τις δραστηριότητες αυτές και προσπαθούν να 
βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν, κάθε φορά που τα καιρικά φαινόμενα τα
λαιπωρούν όχι μόνο τα όμορφα φλαμίνγκο και τους κύκνους, αλλά και τα 
είδη πουλιών που ίσως δεν τραβούν στον ίδιο βαθμό τα φώτα της δημοσιότη
τας. Γιατί ό,τι κάνουν πηγάζει από το γνήσιο ενδιαφέρον τους για τη φύση και 
δεν αποσκοπεί σε επιβραβεύσεις, δημοσιότητα και δημιουργία εντυπώσεων. 
Το μόνο που εδώ και χρόνια διεκδικούν και απαιτούν είναι η δίκαιη και αντι
κειμενική αντιμετώπισή τους, απαλλαγμένη από αφορισμούς, φανατισμούς 
και αδιαλλαξία.

Επιτέλους, να κριθεί το κυνήγι με επιστημονικά και όχι συναισθηματικά 
κριτήρια.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ

/£-— ο θέμα της εκπαίδευσης των κυνηγών, 
\ Μ αλλά και της καλλιέργειας της κυνηγε- 

τικής παιδείας προβάλει έντονα τα τε
λευταία χρόνια. Σε σχετικές επαφές των υπευθύ
νων επιστημονικών συνεργατών της Δυτικής Μα
κεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά
κης με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους προκύπτει 
η ισχυρή θέληση για την ανάπτυξη κυνηγετικής 
παιδείας των μελών τους, από το σύνολο των Συλ
λόγων.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:
Α. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει υ τρόπος 

εξέτασης των υποψήφιων νέων κυνηγών προκει- 
μένου να εφοδιαστούν με άδεια Θήρας;

Β. Έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στο 
Σύλλογό σας, σεμινάρια εκπαίδευσης προς τους 
κυνηγούς;

Γ. Πιστεύετε ότι η κυνηγετική παιδεία είναι 
υπόθεση που βαρύνει περισσότερο την πολιτεία 
(αρμόδιες υπηρεσίες) ή τις κυνηγετικές οργα
νώσεις;

, Πείρος Πλάτης,
ΔίχαοΛάνος

to ?

U / ira -fu T tK

Α παντήσει:

Κ.Σ. Αλεξανδρούπολης
Α. Πρέπει να αλλάξει το ερωτηματολόγιο και 

να γίνουν αυστηρότερες οι εξετάσεις.
Β. Είχαν γίνει στο παρελθόν κάποιες φιλότι

μες προσπάθειες από πλευράς συλλόγου, αλλά 
υστέρησαν σε διάρκεια.

Γ. Βασικά είναι ευθύνη της πολιτείας, αλλά 
θα πρέπει να βασιζόμαστε στις προσπάθειες των 
συλλόγων, διότι μέχρι σήμερα η πολιτεία με την 
στάση της έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για το θέ
μα αυτό.

Φερών
Α. Πρέπει να ανέβει το επίπεδο των εξετάσεων
Β. Ό χι
Γ. Και των δυο, αλλά πρώτα της πολιτείας
Σουφλίου
Α. Να ισχύει το υπάρχον ερωτηματολόγιο
Β. Ό χι
Γ. Αμφότεροι υπεύθυνοι
Διδυμοτείχου
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Α. Είναι απαράδεκτος και ετεροχρονισμένος ,θα πρέπει οι εξετάσεις να 
είναι σοβαρές και ουσιώδεις.

Β. Ό χι
Γ. Και τους δυο αλλά περισσότερο τους κυνηγούς.
Ορεστιάδας
Α. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αλλαχτεί επιτέλους ο τρό

πος εξέτασης των νέων κυνηγών , γιατί ο σημερινός είναι αναχρονιστικός και 
επιπλέον δεν τους παρέχει την απαραίτητη γνώση.

Β. Ο σύλλογός μας κατά διαστήματα οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για τους κυνηγούς , αλλά κρίνουμε ότι θα πρέπει να γίνονται συχνότερα και 
με μεγαλύτερη διάρκεια.

Γ. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των κυνηγών είναι υπόθεση της πολιτείας 
σε συνεργασία πάντα με τις κυνηγετικές οργανώσεις.

Κομοτηνής
Α. Να γίνονται υποχρεωτικά σεμινάρια εκπαίδευσης , συγκεκριμένης ύλης 

και διάρκειας και κατόπιν να δικαιούνται έκδοσης άδειας Θήρας.
Β. Γίνανε στο παρελθόν , αλλά δεν ήταν μεγάλης διάρκειας και η συμμε

τοχή ήταν σχετικά μικρή.
Γ. Η κυνηγετική εκπαίδευση βαρύνει κατ αρχήν την πολιτεία , κατά δεύτε

ρον τις ανώτερες κυνηγετικές οργανώσεις και κατά τρίτον τους κυνηγετικούς 
συλλόγους.

Ξάνθης
Α. Χρειάζεται να γίνουν αλλαγές, να βελτιωθεί το ερωτηματολόγιο και να 

δίνει περισσότερα εφόδια στον κυνηγό.
Β. Ό χι
Γ. Πρώτα την πολιτεία και μετά τους συλλόγους.
Σταυρούπολης
Α. Επιβάλλονται αλλαγές
Β. Ό χι
Γ. Πρέπει να γίνονται από τους κυνηγετικούς συλλόγους, διότι δεν μπο

ρούμε πλέον να περιμένουμε από την πολιτεία.
Χρυσούπολης
Α. Πρέπει να παρέχουν περισσότερα εφόδια και γνώση στους κυνηγούς 

και παράλληλα να γίνουν πιο αυστηρές.
Β. Ό χι
Γ. Βαρύνει πλέον τους κυνηγετικούς συλλόγους ,γιατί δεν μπορούμε να πε

ριμένουμε άλλο την πολιτεία.
Καβάλας
Α. Πρέπει να αλλάξει.
Να γίνονται υποχρεωτικά σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και οι 

εξετάσεις να είναι αυστηρότερες.
Β. Γίνονται κάποιες φορές ,αλλά είναι μικρής διάρκειας.
Γ. Βαρύνει και την πολιτεία και τις κυνηγετικές οργανώσεις άλλά δεν πρέπει 

να περιμένουμε άλλο την πολιτεία.
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Ελευθερούπολης
Α. Να βελτιωθούνε και να γίνουν πιο αυστηρές οι εξετάσεις 
Β. Ό χι
Γ. Και τους δυο 
Προσοτσάνης
Α. Να βελτιωθεί το ερωτηματολόγιο και να γίνουν αυστηρότερες οι εξετάσεις 
Β. Δεν γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια , παρά μόνο κάποιες προβολές 

κυνηγετικών θεμάτων στην αίθουσα του συλλόγου.
Γ. Είναι θέμα των συλλόγων.
Κ. Νευροκοπίου
Α. Να γίνεται ευρύτερη ενημέρωση και να αυξηθεί η ύλη των εξετάσεων. 
Β. Ό χ ι
Γ. Βαρύνει περισσότερο τις κυνηγετικές οργανώσεις και κυρίως την Συνο

μοσπονδία και τις Ομοσπονδίες.
Δράμας
Α. Να τροποποιηθεί το ερωτηματολόγιο.
Να δημιουργηθούν ανάλογοι χώροι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου να 

γίνεται εκπαίδευση των υποψήφιων κυνηγών στη χρήση των κυνηγετικών ό
πλων. Παράλληλα να γίνονται και επιμορφωτικά σεμινάρια.

Β. Έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν προαιρετικά σεμινάρια, αλλά η 
συμμετοχή ήταν μικρή και για το λόγο αυτό σταμάτησαν.

Γ. Πιστεύουμε ότι η κυνηγετική παιδεία είναι υπόθεση που βαρύνει όλους, 
περισσότερο όμως την πολιτεία(αρμόδιες υπηρεσίες) λόγω της υποχρεωτικής 
φύσης που έχουν οι αποφάσεις της πολιτείας.

Οι κυνηγετικές οργανώσεις μπορούν και πρέπει να είναι συμπαραστάτες.

ΘΕΜΑ: ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ( Α', Β', Γ  )
Απόψεις Κ.Σ. Δυτικής Μακεδονίας

ΕΡΩΤΗΜΑ Α'.
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων νέων 

κυνηγών προκειμένου να εφοδιαστούν με άδεια Θήρας;
Κ.Σ. Αμυνταίου: Να δοθεί βάρος στη Νομοθεσία και στο περιβάλλον 
Κ.Σ. Αργους Ορεστικού: Αλλαγή και τρόπου και χρόνου εξέτασης 
Κ.Σ. Βελβεντού: Αλλαγή τρόπου εξέτασης 
Κ.Σ. Γρεβενών: Να προηγείται ελεγχόμενη εκπαίδευση 
Κ.Σ. Δεσκάτης: Να παραμείνει ως έχει 
Κ.Σ. Καστοριάς: Σεμινάρια-Αναβάθμιση ερωτηματολογίου 
Κ.Σ. Κοζάνης: Αναβάθμιση ερωτηματολογίου-πρακτική εξέταση-σεμινάρια 
Κ.Σ. Πτολ/δας: Αξιολόγηση συνείδησης υποψηφίων 
Κ.Σ. Σερβίων: Να δοθεί βάρος στη γνώση των θηραμάτων και στη χρήση 

των όπλων
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Κ.Σ. Σιάτιστας :
Κ Σ. Τσοτυλίου : Αλλαγή τρόπου εξέτασης
Κ.Σ. Φλώρινας : Αλλαγή τρόπου διότι στερείται ουσίας

ΕΡΩΤΗΜΑ Β'.
Έ χουν πραγματοποιηθεί στο πα

ρελθόν στο Σύλλογό σας, σεμινάρια 
εκπαίδευσης προς τους κυνηγούς;

Κ.Σ. Αμυνταίου: Ό χι
Κ.Σ. Αργους Ορεστικού: Ό χι
Κ.Σ. Βελβεντού : Ό χι
Κ.Σ. Γρεβενοτν : Ό χι
Κ.Σ. Δεσκάτης : Ό χι
Κ.Σ. Καστοριάς: Ό χι
Κ.Σ. Κοζάνης : Ό χι
Κ.Σ. Πτολ/δας : Ναι
Κ.Σ. Σερβίων : Ό χι
Κ.Σ. Σιάτιστας :
Κ.Σ. Τσοτυλίου : Ό χι
Κ.Σ. Φλώρινας : Ό χι

ΕΡΩΤΗΜΑ Γ.
Πιστεύετε ότι η κυνηγετική παιδεία είναι υπόθεση που βαρύνει περισσότε

ρο την πολιτεία (αρμόδιες υπηρεσίες) ή τις κυνηγετικές οργανώσεις;

Κ.Σ. Αμυνταίου: Περισσότερο την πολιτεία έχει περισσότερα μέσα
Κ.Σ. Αργους Ορεστικού: Περισσότερο την πολιτεία και μετά τις Κυνηγετι

κές Οργανώσεις
Κ.Σ. Βελβεντού : Περισσότερο την πολιτεία και μετά τις Κυν. Οργανώσεις
Κ.Σ. Γρεβενών : Την πολιτεία για διαπαιδαγώγηση- τους Κ.Σ. για συνείδηση
Κ.Σ. Δεσκάτης : Περισσότερο τους Κ.Σ. λόγω γνώσης και εμπειρίας
Κ.Σ. Καστοριάς: Τις Κυνηγετικές Οργανώσεις με τη συμπαράσταση της 

πολιτείας
Κ.Σ. Κοζάνης : Δεν υπάρχει και βαρύνει περισσότερο την πολιτεία
ΚΣ. Πτολ/δας : Είναι ευθύνη και των δύο εξίσου
Κ.Σ. Σερβίων : Περισσότερο την πολιτεία και μετά τις Κυνηγετικές Οργα

νώσεις
Κ.Σ. Σιάτιστας :
Κ.Σ. Τσοτυλίου : Περισσότερο τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και μετά την 

Πολιτεία
Κ.Σ. Φλώρινας : Περισσότερο την πολιτεία και μετά τις Κυνηγετικές Ορ

γανώσεις
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θηροι είναι πολυδιάστατη δραστηριότητα που απο- 
d j f f  ^τελείται από την προετοιμασία του κυνηγού, τη διε- 

ξαγωγή και τη χρήση των θηραμάτων. Οι αρχαίοι 
Έλληνες τόσο αγάπησαν τη δραστηριότητα αυτή, ώστε μία από 
τις σημαντικότερες μυθικές θεές ήταν η Άρτεμις - η θεά του 
κυνηγιού. Σε όλους τους λαούς και εποχές όμως, η Θήρα επη
ρέασε την αρχιτεκτονική, τις τέχνες, την ενδυμασία, το λεξιλό
γιο και τη θρησκεία. Είναι γεγονός λοιπόν, ότι η Θήρα συνέ
βαλλε στη διαμόρφωση του πολιτισμού.
Στη σύγχρονη εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μακριά 
από τη φύση, ο πολιτισμός ωστόσο συνεχίζει να διατηρεί μέρος 
από τις “άγριες” ρίζες του. Αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος 
στην άρνηση εκατομμυρίων ανθρώπων -  κυνηγών να σταμα
τήσουν τη Θήρα. Έτσι, μέσα στα πολλαπλά οφέλη των κυνηγετι
κών εξορμήσεων ή διαφορετικά αποδράσεων από τις πόλεις 
(για πολλούς πλέον) συμπεριλαμβάνονται και οι πολιτιστικές 
αξίες της Θήρας.

Οι πολιτιστικές αξίες της Θήρας
Κανένας δεν μπορεί να ζυγίσει και να μετρήσει τον πολι

τισμό. Μπορεί να ειπωθεί εντούτοις, ότι υφίστανται πολιτιστι
κές αξίες στα αθλήματα, στα έθιμα και στις δραστηριότητες που 
ανανεώνουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Στις τελευ
ταίες ανήκει η Θήρα, για την οποία υποστηρίζεται ότι υπάρχουν 
πολιτιστικές αξίες τριών ειδών:

1) Πολιτιστική αξία που υπενθυμίΣειτην εθνική ταυτότητα. 
t ic  παοαδόσε^ και την ιστορία του λαού, προκαλώντας με τον 
καλύτερο τρόπο την διατήρηση της εθνικής συνείδησης.

2) Πολιτιστική αξία που υπενθυμίζει ότι ο 0 v 0 o «w toc  ε£αο- 
τάται από την τοοφική αλυσίδα: έδαφος-φυτό-ζώο-άνθρωπος. 
Η αστικοποίηση και η τεχνολογία έχει επιφέρει σύγχυση στη 
στοιχειώδη αυτή σχέση ανθρώπου-γης, λόγω των επινοημάτων 
στα είδη διατροφής και των μεσολαβητών μεταξύ τροφής και 
καταναλωτή. Ο άνθρωπος βλέπει ότι τον προμηθεύει η βιομη
χανία τροφίμων, ξεχνώντας ποιος προμηθεύει τη βιομηχανία 
τροφίμων.

3) Η τεχνολογία εξελίσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς 
από τον άνθρωπο. Τα οικονομικά οφέλη από μόνα τους είναι 
δύσκολο να διδάξουν την ορθή χρήση των φυσικών πόρων. Η 
μόνη θεραπέια είναι η επέκταση των ηθικών αξιών από τη 
σχέση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, στη σχέση του ανθρώ
που προς τη φύση. Η προστασία της φύσης θα επιτευχθεί μόνο, 
όταν κάθε καταστροφική χρήση της θεωρηθεί ανήθικη και α
ξιόποινη. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ποοκαλείτην επέκταση 
αυτή των ηθικών αξιών έχει πολιτιστική αξία. Οποιαδήποτε 
έχει το αντίθετο αποτέλεσμα οδηγεί σε πολιτιστική καταστρο
φή. Όσον αφορά τη Θήρα:

° Το πρώτο συμβαίνει όταν προάγεται η κυνηγετική ηθική, 
για παράδειγμα στο γραπτό του αρχηγού των Ινδιάνων Σηάλτ, 
μιας κοινωνίας που εξαρτιόνταν από τη Θήρα αναφέρεται: “Εί
μαι ένας άγριος και δεν καταλαβαίνω πως το σιδερένιο άλογο 
που καπνίζει (τραίνο), μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τον 
αγριοβούβαλο που δεν τον σκοτώνουμε παρά μόνο για να τρα
φούμε. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα; Αν εξαφανίζονταν
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βασίστηκε στη δημοσίευση 
τον Aldo Leopold (1943). 

Wildlife in American culture. 
J.Wildl. Manag. 7(1): 1-6.
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όλα τα ζώα ο άνθρωπος θα πέθαινε από πνευματική ερημιά”.
• Το δεύτερο όταν απουσιάζει η κυνηγετική ηθική, όπως για παράδειγμα σε “κυνηγούς”, που 

πυροβολούν κάποιο θήραμα παρά το γεγονός ότι θα πε'σει σε απρόσιτο σημείο. Το γεγονός αυτό, δε 
στερείται απλώς πολιτιστικής αξίας, αλλά κάνει ζημιά στο θήραμα και στους υπόλοιπους κυνηγούς 
που θα δουν την πράξη αυτή.

Οι απειλές των πολιτιστικών αξιών της Θήρας
Η “πολιτιστική τροφή” που είναι διαθε'σιμη κατά τη δραστηριότητα της Θήρας είχε αναγνωριστεί από 

τον Ξενοφώντα μέχριτον Ρούσβελτ. Η τροφή όμως αυτή, επηρεάζεται κάθε φορά από τις αντιλήψειςτων 
ανθρώπων ή απειλείται από ακούσιες ενε'ργειες των κυνηγών ή των διαχειριστών της Θήρας.

Οι πρώτοι κυνηγοί δεν είχαν τη δυνατότητα να καρπωθούν πολλά θηράματα. Αργότερα, με την 
εξε'λιξη των με'σων Θήρας και μεταφοράς, η υπερθήρευση απστέλεσε απειλή για τις πολιτιστικές αξίες. 
Σήμερα, μια άλλη απειλή είναι ο εγκλωβισμός του κυνηγού στην αφθονία των διαφόρων προϊόντων 
κυνηγετικών ειδών και στην τεχνολογία που ε'χει αναπτυχθεί στον τομέα αυτό. Βέβαια, περισσότερα και 
καλύτερα μέσα θήρευσης είναι καλά για τη βιομηχανία και αυξάνεται η οικονομική αξία της Θήρας, τι 
γίνεται όμως με τις πολιτιστικές αξίες;

Τόσο ο ηθικός προσδιορισμός όσο και ο επιστημονικός διαχωρισμός για το πόσα και ποια θα πρέπει να 
είναι τα μέσα θήρευσης δεν είναι εύκολος. Ο κυνηγός πολλές φορές αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η Θήρα 
είναι αρχέγονη και αταβιστική, η αξία της βρίσκεται στην αντίθεση με τη σύγχρονη καταναλωτική 
κοινωνία και η υπερβολική μηχανοποίηση της, μεταφέρει τη βιομηχανία στα δάση και στις λίμνες.

Για τον Έλληνα κυνηγό, ο ελληνικός ή κρητικός ιχνηλάτης, το πλαγιόκαννο στον ώμο και στη μέση η 
φυσιγγιοθήκη, δίνουν μια ξεχωριστή αίσθηση. Αντίθετα, τα ακριβά και ξενόφερτα κυνηγετικά ρούχα ή 
μερικές φυλές κυνηγετικών σκύλων που δεν “δένουν” με την ελληνική ύπαιθρο, κάθε άλλο παρά προ
άγουν τις πολιτιστικές αξίες.

Προϊόν όμως είναι και η πληροφορία, που δεν ήταν δυνατόν να αφήσειτη Θήρα ανεπηρέαστη, ιδίως 
σήμερα που είναι η εποχή της. Η γνώση του που βρίσκονται οι καλοί κυνηγότοποι είναι μια πολύ προσω
πική μορφή της ιδιοκτησίας. Ίσως, να μοιάζει και με το κυνηγόσκυλο ή το κυνηγετικό όπλο, δηλαδή σαν 
ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να δανεισθεί ή να δοθεί σε ένδειξη καλής θέλησης. Αλλά να πλασαρι- 
στεί στο χώρο των στηλών σαν ένα βοήθημα για να πουληθούν περισσότερα φύλλα ή να παραδοθεί σε 
όλους ανεξαιρέτως σαν μια δωρεάν “υπηρεσία” κοινής ωφελείας, φαίνεται ξεκάθαρα ως ένα διαφορε
τικό θέμα. Καιτα δύο τείνουν να αποπροσωποποιήσουν ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της “μαστοριάς” 
του κυνηγίου και κατά επέκταση της κυνηγετικής ηθικής.

Εκτός από τους κυνηγούς, λάθη κάνουν και οι διαχειριστές Θήρας. Στην Ελλάδα η ολοκληρωτική 
απαγόρευση παραδοσιακών μέσων και τρόπων κυνηγίου, ήταν πραγματικά καταστροφική για τις πολιτι
στικές αξίες, ιδίως αν αναλογιστείκανείςτηντεράστια κυνηγετική ιστορία της χώρας. Στην προσπάθεια 
επίσης αύξησης των θηρευτικών ευκαιριών με την απελευθέρωση εκτρεφόμενων θηραμάτων, δεν γίνε
ται πολλές φορές αντιληπτό ότι:

- Χάνεται η πολιτιστική αξία της υπενθύμισηςτης εθνικήςταυτότητας, ιδίως όταν απελευθερώνονται 
ξενικά είδη, όπως ο Κυνηγετικός Φασιανός που χρησιμοποιείται αντίτου Κολχικού -του άγριου φασια
νού της Ελλάδας.

- Χάνεται η πολιτιστική αξία της υπενθύμισης ότιο άνθρωπος εξαρτάται απότηντροφική αλυσίδα. Ο 
κυνηγότοπος μοιάζει να παίρνει τίτλο “ανικανότητας” παραγωγής θηραμάτων, ενώ ο κυνηγός “μετα- 
τρέπεται σε υβρίδιο” κυνηγού και κτηνοτρόφου.

- Δεν καλλιεργείται η ηθική ή δεν αναπτύσσονται ευαισθησίες απέναντι στη φύση με το κυνήγι 
προϊόντων εκτροφείων. Ο Ξενοφώντας μάλλον θα προβληματίζονταν με το “φιλοθηραματικό” αυτό μέτρο 
και βέβαια θα είχε να γράψει πολλά για την “παλικαριά” των κυνηγών.

Συμπερασματικά, η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας καιη υιοθέτηση ξενόφερτων μέσων και πρακτι
κών κατά την άσκηση ή την προσπάθεια διατήρησηςτης Θήρας, οδηγεί σε απώλεια μέρουςτων πολιτιστι
κών αξιών. Στην Ελλάδα, η άμυνα απέναντι στο πρόβλημα αυτό έχει αφεθεί στην αντίληψη του Έλληνα 
κυνηγού. Οι απειλές όμως για τις πολιτιστικές αξίες της Θήρας συνεχώς αυξάνονται οπότε επιβάλλεται:

- η δημιουργία βάσης δεδομένων για τη Θήρα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
- η κυνηγετική εκπαίδευση και
- η διαχείριση της Θήρας λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολιτιστική δραστηριότητα.

209



- Π A Ν - Θ Η Ρ Α Σ
« I l S f i l f ·:··:- ---------------

Ο-
ΝΤΑΣ

Μ

■ί'

ία άκρως ενδιαφέρουσα έκδοση, α
ποτέλεσμα πολύχρονης εργασίας και 
ειδικής έρευνας της κ. Ειρήνης Σαβ- 

βίδου. Μια μελέτη πάνω στον πλούτο της ελληνι
κής γλώσσας, στην αδιάλειπτη παράδοση της α
νάγκης έκφρασης για τον φυσικό και πνευματικό 
θησαυρό της πατρίδας μας.

Στον πρόλογό της η κ. Ειρήνη Σαββίδου ανα
φέρει ότι τα εκατοντάδες ποιήματα που υπάρ
χουν στις 650 και πλέον σελίδες είναι μόλις το 
ένα τρίτο της έρευνας (!) καθώς κάποια ποιήμα
τα απορρίφθηκαν είτε γιατί δεν ικανοποιούσαν 
τα προσωπικά της κριτήρια, είτε γιατί ήταν ακα- 

_ τανόητα, είτε γιατί κάτι σοβαρό έλειπε για την
πλήρη τεκμηρίωση. Η αρχική μάλιστα μελέτη εί- 
χε 1.200 σελίδες αλλά η σκληρή εκδοτική “ψαλί- 

. δα” περιόρισε την έκταση της.
■·#·3*ϊϊ ; · ···'"-..··’··:'·'·\ '' ' ..ν - Τα ποιήματα παρουσιάζονται επιμερισμένα σε

έργα Αρχαίων και Νεώτερων Ποιητών. Κάθε ποί
ημα συνοδεύεται από σύντομη βιογραφική ανα- 
φορά στον ποιητή, καθώς και κατά περίσταση 

Ε πιμέλεια  στον μεταφραστή. Γνωστοί αλλά και άσημοι ποι-
ητές παρελαύνουν στην οδό του λυρισμού με έρ-

...γα εμπνευσμένα από την αέναη πολιτιστική αξία
των πουλιών.

w*k
ilpipi
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Τα πουλιά στην Ελληνική Ποίηση
Από τον Όμηρο ως σήμερα 

Ανθολογία από την Ειρήνη Σαββίδου



Β ιβλίο  - Θ ηρευο ντας

Η ΠΕΡΔΙΚΑ
Τον Ιωάννη Λογοθέτη (1835-1910) από τη Νίσυρο

Τον άμμον άμμο πήγαινα κοντά στο περιγιάλι 
κ’ ήμουν μονάχο, μοναχό μόνον το κύμα ‘λάλει 
το κύμα που γλυκόδαιρνε της πε'τρας την μαλλάδα 
που έδειχνε στης θάλασσας την όψιν πρασινάδα.
Το φεγγαράκι το λαμπρό που πέτα στον αγέρα, 
τα βράχη κάμπο μούδειχνε και το σκοτάδι μέρα.
Κ  είδα στην άκρη του γιαλού μιαν πέρδικα μονάχη, 
που γλυκοπήδα και γλυκά ξαπέρναε τα βράχη.
- Που τρέχεις χρυσή πέρδικα; Που τρέχεις περδικούλα; 
Δεν εφοβήθης κυνηγό, δεν έβγαιν’ αφ’ τα δάση.
- Εγώ θα γίνω κυνηγός και θα σε κυνηγήσω.
- Μα σαν εσένα κυνηγό, κι εγώ θε να ‘κλουθήσω

ΤΟ ΚΟΤΣΥΦΙ
Τον Απόστολον Μαμμέλη (1876-1935) από την Προύσα της Μ. Ασίας (τνφλός 
από το 1914)

Νάτο! Στο δέντρο απάνω, μαύρο, 
Με την κερένια κ’ ίσια μούρη,
Το έρμο κοτσύφι νηστικό,

Από κλαδί σε κλαδί λάβρο 
Πετάει, ζητώντας “κελεπούρι” 
για να του πέσει αρπαχτικό!

Τ Α  ΠΟΥΛΙ Α
Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Ο Ι Η Σ Η
Από t ov  Ο μ η ρ ο  ωζ σ ή μ ε ρ α

Αλάνικο,.,μια φτερουγίζει, 
μια βόσκει, αρπάζει και ρημάζει, 
μια περπατά και μια πηδά,

μα όντας αρχίζει να σφυριζη 
μια φέρνει γέλοια και μια σφάζει 
μια γίνεται άφαντο εκειδά...

Το ταίρι του πίσω απ’ τα φύλλα, 
γυρεύοντας πικροσφυρίζει 
κ’ είν’ κάθε τόνος του λυγμός,

κάθε στροφή του ανατριχίλα, 
που τη γεννά και τη ρυθμίζει, 
ο σφυρικτός του λυρισμός!

Ανθο),« η Ε „ Σ α β β ί ό ο

ΕΚί ΟΣΕΙ ί  ΚΡΗΝΗ
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΓΑΛΟ
Του Κύπρον Χρυσάνθη (γεννήθηκε το 1915 στην Λευκωσία).
Ποίημα σε νφασμογραφία

Το περιστέρι αυτό θα το κοσμήσω με παράσημα και με ταινίες διάστικτες
γιατί από αλλόφυλες περνώντας χώρες είχε τη σοφία
στα φανερά να μη δηλώση προέλευση και τόπο μετανάστευσης.
Έ τσι ο καθένας τώθελε δικό του και το τίμησε πρεπούμενα.
Τον ευτραφή ρυθμό παρακαλώ να σεβαστήτε.
...εκτός αν το πετούμενο μας γέλασε για το είδος του...

ΗΘΕΛΑ ΝΑΜΟΥΝ ΚΥΝΗΓΟΣ
Τον Λάμπρον Μάλαμα. Γεννήθηκε το 1928 στο Γραμμένο της Ηπειρον. Τα πε
ρισσότερα τον ποιήματα τα έγραψε στις φνλακές Ιωαννίνων, όπου βασανίστη
κε για την αντιστασιακή του δράση.

Ή θελα νάμουν κυνηγός 
να γύρναγα ολούθε 
νάχα ντουφέκι μου το νου 
και φλόγα τη ψυχή μου.
Νάχα γερό λαγωνικό 
το στοχασμό, το λόγο.
Τον πρώτο σμπάρο νάριχνα 
να σκότωνα τη φτώχεια, 
το ζωντανό τον πεθαμό 
το θάνατο της νιότης.
Νάριχνα άλλες ντουφεκιές 
να ξύπναγαν τα πάντα 
τα δίκτυα των ηλίθιων 
στις ετυμηγορίες, 
κι όλο τραγούδια νάλεγα 
χαρούμενα κι ωραία.
Τούτα μου είναι θλιβερά 
κι αν θέλετε τα ακούτε.
Δεν είναι για μεμψίμοιρους 
τα απλά τούτα τραγούδια, 
μηδέ για τους παράξενους 
μοντέρνους του καιρού μας.

Ή θελα νάμουν κυνηγός 
για τους απλούς ανθρώπους 
και τη ζωή τους νάπλαθα 
τραγούδια της αλήθειας.
Νάπλαθα τέλειες μορφές
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στης τέχνης τα βασίλεια. 
Δεν το μπορώ όμως καθώς 
ισόβια ματώνομαι 
για το πικρό ψωμάκι.
Αχ πως χαλκεύει η κούραση 
τη λέφτερη την τέχνη!

Ή θελα νάμουν κυνηγός 
να σκότωνα την πλήξη, 
να σκότωνα τη νύχτια ζωή 
καθώς τον ήλιο κρύβει

να σκότωνα το σπαραγμό 
των έρημων μανάδων

και του χρυσού το άρμα 
των κλεφτών να σύντριβα 
που φράζει μας τον ήλιο.

ήθελα νάμουν τέτοιος κυνηγός 
μα δεν μπορώ να γίνω.

Δημοτικά τραγούδια της Ρόδου

Από έκδοση τον Παύλον Γνεντού

Ξύπνησε πετροπέρδικα και του γιαλού Ανεράδα 
Για να ξυπνήσουν τα πουλιά κι’ αυτά με την αράδα.

Δημώδη άσματα 

Η περδικίτσα (νυφιάτικο Θράκης)
Α πό έργο τον Γ. Πάχτικου (1869-1916) από τη Βιθννία της Μ. Ασίας

Καλώς όρισες περδικίτσα, 
μεσ’ αυτήν την γειτονίτσα.
Εδαδ(ό πουλά να βγάλης 
εδαδώ να ξεπουλάσης.
Ασταπαίς βρονταίς κι αν ‘κούσης 
τα πουλά σ’ μην ταφήσης.
Ναν’ η νύφη τρυγονάκι 
κι’ ο γαμβρός περιστεράκι
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ΡΙΖΙΤΙΚΑ Κρητικά τραγούδια
(Βλαστός, ο γάμος , Παπαγρηγοράκης Ριζίτικα) 
από το περιοδικό ΑΜΑΛΘΕΙΑ του Λασιθίου.

Ο κυνηγός
Το ποίημα αυτό αναφέρεται στο άρθρο τον Ελ. Κ. Πατάκη “Το αγρίμι και οι 
αγριμολόοι στο δημοτικό τραγούδι της Κρήτης” και νπάρχει στο τεύχος 28, 
τόμος Ζ  τον 1976 (ΑΜΑΛΘΕΙΑ)

Αυγίτσα θε να σηκωθώ ‘που του βουνού τη ρίζα, 
να βγω τα ξημερώματα, βουνό μου στην κορφή σου, 
να πάρω δίπλα το βουνό, τριγύρω τη Μαδάρα.
Κι αν βρω τα αγρίμια στο νερό, τσι πέρδικες στο δάσο, 
το ποδοκόπι βγάνω το, την ώρα μου γλεντίζω.
Να βρω χαράκι ριζιμιό και νοτικό να κάτσω, 
οφτό να φάω από πλευρά, κρασί ‘που το φλασκί μου, 
ν’ ακούσω γερακιού φωνή και φαλκονιάς λαλίτσα, 
ν’ ακούσω και την πέρδικα να διπλοκακαρίζει, 
να λέη “ζωή που την περνά ο κυνηγός στα δάση”

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τον Νικολάον Γ. Οικονομίδον
Έκδοση 1884, Αθήνα Κ 1 Ν Η Γ Ε Τ 1Κ Α

Από τα πιο σπουδαία βιβλία, όσον αφορά την 
κατανόηση της σημασίας και της φυσιογνωμίας 
της Θήρας, αποτελεί αυτή η εξαιρετικά σπάνια 
έκδοση.

Με γλώσσα γλαφυρή, και αυστηρή καθαρεύ
ουσα, παρουσιάζονται τα θηραματικά είδη, μα
ζί με περιστατικά κυνηγιού, θέματα παράδοσης 
όσον αφορά τη φύλαξη, χρήση και γόμωση ό- „ α·™**».
πλων, καθώς και άρθρα περί ασθενειών των κυ- 
νών και θεραπείας.

Συνολικά στις 360 σελίδες του βιβλίου έχει ο 
τυχερός αναγνώστης τη δυνατότητα να εντρυ-
φήσει στην πλούσια παραδοσιακή διάσταση της Θήρας, αλλά και στην ψυχο
λογία του κυνηγού.

Εντυπωσιακή είναι επίσης η παράθεση όρων και ορισμών, ως ένα ιδιότυπο 
λεξικό, στο κλείσιμο του βιβλίου, όπου με εύληπτο τρόπο παρουσιάζονται λέ
ξεις της καθομιλουμένης της ... δεκαετίας του 1880...
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Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Θήρα: Η ωραιοτέρα διασκέδασις δι’ έναν άνδρα, το κυνήγι.
Θήρα δρόμω, όταν με πολλούς σκύλους και αυτός επάνω ελις άλογον κατα- 
διώκη τις λαγόν, ελάφι,, αγριογούρουνον, το οποίον πιάνουν οι σκύλοι αυτοί. 
Θήρα δια λοχώντος κυνός: το καθ’ αυτό κυνήγι με σκύλον της φέρμας ο οποί
ος ψάχνει και φερμάρει το κυνήγι, ο δε κυνηγός με τουφέκι θηρεύει αυτό.

Εξελατήρ: όστις διώχνει έξω. Ονομάζονται εξελατήρες οι άνθρωποι εκείνοι 
οίτινες εις το κυνήγι το γινόμενον με παγάνα διώχνουσι το κυνήγι προς το 
μέρος των κυνηγών. Τουρκιστί λέγεται σουρεκτζής, και η παγάνα σουρέκι.

Επικύησις: Δευτέρα εγγαστρία, ξαναεγγάστρωμα λέγεται η ιδιότης την οποί
αν έχουσι μερικά ζώα, ως ο λαγώς και το κουνέλι, ενώ ήδη είνε εγγαστρωμέ- 
να, βαευόμενα να εγκασρτώνονται και πάλι.

Λόχησις: Η στάση την οποίαν παίρνει ο σκύλος του κυνηγού κοντά εις το 
κλαδί εις το οποίον είνε χωμένος λαγώς, πέρδικα, μπεκάτσα. Στα ιταλικά 
λέγεται φέρμα.

Πυράκμων: η τσιμινέα, ο μικρός σωλήνας του τουφεκιού επί του οποίου βάλ
λουν τα καψούλια.

Ψήκτρα: η βούτρσα εξ ορειχάλκου ουχί εκ χάλυβος, η οποία βιδώνει εις την 
άκραν της βέργας και παστρεύει από μέσα το τουφέκι.

Ωκύπους: ο ταχύπους, όστις έχει γρήγορα ποδάρια, όστις τρέχει γρήγορα

Κλείνουμε με το εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα

Εάν τις διασκέδασις συνενοί το τερπνόν συν τω ωφελίμω αναντιρρήτως τοιαύτη 
τις εστίν η Θήρα, ήτις, ενώ παρέχει γλυκείαν τέρψιν, γίνεται συνάμα πρόξενος 
μεγάλης ωφελείας, συντελούσα εις την υγείαν, υψούσα το φρόνημα, εκγυμνάζον- 
σα το σώμα εις την σκληραγωγία και προετοιμάζουσα πολίτας ετοίμους και ικα
νούς άμα όπως επιτυχώς προασπίζωσι δια των όπλων της πατρίδα. Και τω όντι, 
θηρέυων τις κινείται και η κίνησις εστίν υγιείας πάροχος, ανέρχεται υψηλά μέρη 
όπου οι πνεύμονες ευρύνονται αναπνέοντες καθαρόν και ζωογόνον αέρα, η όρα- 
σις τέρπεται θεωμένη εκτανή και ποικίλον ορίζοντα, η ακοή λεπτύνεται, το νευρι
κόν σύστημα ισχυροποιείται και δια της φοιτήσεως εις τα όρη και της χρήσεως 
των όπλων αποκτά γενναία και ανδρικά φρονήματα.
Πόσον ευχάριστος ανάπαυλα είνε η Θήρα εις πάντα όστις διέρχεται τας ημέρας 
του μετερχόμενος εδραίον τι επάγγελμα ή κοπιάζων τον νουν! Οίαν άνεσιν χορη
γεί εις εκείνον όν βαρύνει η φροντίς των οικογενειακών περισπασμών και ανα
γκών, πόσων τέλος κακών και δυσάρεστων έξεων προφνλάττει η Θήρα πολλούς!
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Η Μπεκάτσα η Αρχόντισσα

Αδημοσίευτο ποίημα του Κοσμά Ιωσήφ

Είμαι Αρχόντισσα του Δάσους 
η μεγάλη γόησσα 
σαγηνεύω τον καθένα 
που τον πρωτογνώρισα

Είμαι Αρχόντισσα του Δάσους 
η λεγάμενη μπεκάτσα 
τις προβλέψεις μου θα κάνω 
βλέποντας τον ουρανό με τα’ άστρα

Κυνηγός είναι ο εχθρός μου 
και με ψάχνει ο φουκαράς 
μα εγώ τον ξευτιλίζω 
γιατί είναι ψευταράς

Όταν με γυρεύουνε 
τη ξέρω τη δουλειά μου 
την κοπανάω ύπουλα 
ρίχνω την κουτσουλιά μου

Ό σοι με εμπορεύονται 
να βγάλουν μια δεκάρα 
αυτοί θα την πληρώσουνε 
την στερνή κατάρα

Οι κυνηγοί με εχθρεύονται 
τους είπα ψευταράδες 
μαζί μου εσυμφώνισαν 
και όλοι οι ψαράδες

Μα θα μου πείτε κι αυτοί 
τι ψέμα κατεβάζουν 
ψαράδες και οι κυνηγοί 
σε ένα καζάνι βράζουν

Εξαιρούνται οι παρόντες 
που τους κατηγόρησα 
μα τους λέει την αλήθεια 
η μεγάλη Αρχόντισσα
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LA CAZA (Η ΘΗΡΑ)
Kurt G. Bluchel 
Konemann

Μια υπερπολυτελής έκδοση αφιερωμένη στο κυνήγι. Έ νας τόμος κόσμη
μα για τον κάθε κυνηγό αλλά και για τον κάθε εν γένει φυσιολάτρη. Το βιβλί
ο εκδόθηκε το 1999 στα Γερμανικά και το 2000 στα Ισπανικά. Πιθανόν να 
φαντάζει προς το παρόν πολυτέλεια μια ευχή για ανατύπωση και στην ελληνι
κή γλώσσα. Εν ευθέτω..., και γιατί όχι μια αυτόνομη ελληνική έκδοση από 
μια απλή ανατύπωση.

Το βιβλίο αποτελείται από 660 έγχρωμες σελίδες και επιμερίζεται στις ε
ξής ενότητες:

•  Κυνήγι και Κυνηγότοποι
•  Το Κυνήγι στους προϊστορικούς
και ιστορικούς χρόνους και η παρουσία του
μέσα στην παράδοση
• Το κυνήγι στην τέχνη
• Κυνηγετικά όπλα και τεχνικές
• Κυνηγετικά εξαρτήματα (φιλοτεχνημένα)
•  Το κυνήγι με σκύλο
•  Αναλυτική περιγραφή όλων των θηραματικών
ειδών και πολλών άλλων ειδών άγριας πανίδας
•  Κυνηγετική Κουζίνα

Η δύναμη των εκπληκτικών φωτογραφιών είναι αξιομνημόνευτη καθώς 
πρόκειται για αριστουργηματικές φωτογραφήσεις και με ασυνήθιστα πλάνα. 
Για αυτό άλλωστε ακόμη και η τυχόν δυσκολία στη γλώσσα αποζημιώνεται 
από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Το λεύκωμα προλογίζει ο Διευθυντής της FACE Pierre Daillant, ο Πρόε
δρος Nicolas Franco και ο Γενικός Γραμματέας, Werner Trense του Διεθνούς 
Συμβουλίου για τη Θήρα και την Προστασία της Αγριας Πανίδας (CIC).
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Η 0ΗΡΑ
ΑΠΑΙΤΕΙ

ασκείται ώστε η προστασία του φυσικού περι
βάλλοντος και της βιοποικιλότητας να επιτυγ
χάνεται, η αύξηση του θηραματικού κεφαλαί
ου να επιτελείται, αλλά και ο σχεδιασμός για 
την πρόοδο της οικονομίας να συντελείται.

Η συμβολή των Κυνηγετικών οργανώσεων 
είναι και μπορεί να είναι ακόμη περισσότερο 
ουσιαστική, μέσα από την αγαστή συνεργασία

γίας, τους φορείς αυτοδιοίκησης, τα ερευνητι
κά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και όλους τους 
περιβαλλοντικούς και παραγωγικούς φορείς. Η 
σημασία του κυνηγιού, σε συνδυασμό με τον τε
ράστιο φυσικό πλούτο της χώρας μας, επιτάσ
σουν τη σοβαρή και ενδελεχή ενασχόληση με 
τη Θήρα.

Ο στυλοβάτης όμως της διατήρησης του κυ
νηγιού παραμένει πάντα ο Έλληνας κυνηγός. 
Η στήριξη του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου 
ώστε να αναδειχθεί σε δημιουργικό κύτταρο 
των τοπικών κοινωνιών αποτελεί υποχρέωση ό
λων, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η 
φιλοπεριβαλλοντική και φιλοθηραματική του 
δράση.

Οι όποιες στρεβλές απόψεις για το κυνήγι, 
που εξυπηρετούν πιθανόν και σκοπιμότητες, δεν 
μπορούν να αλλοιώσουν ποτέ το γεγονός ότι το 
κυνήγι αποτελεί δραστηριότητα που σέβεται και 
προστατεύει το περιβάλλον. Αυτό άλλωστε α- 
ποδεικνύεται πια καθημερινά με τη δράση των 
κυνηγετικών οργανώσεων της χώρας μας.

Στην κατεύθυνση αυτή εργάζεται συστημα
τικά η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μ ακεδονίας 
Θράκης.

με τις δασικές υπηρεσίες, το υπουργείο Γεωρ



Οι πολυποίκιλες ενέργειες και δραστηριότητες της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ έχουν 
έναν παι μόνο στόχο: να συνεχίσει να ασκείται η δραστηριότητα της Θήρας 
χωρίς άλλους αδικαιολόγητους περιορισμούς. Για να συνεχίσουμε να προ
σπαθούμε με αξιώσεις χρειαζόμαστε την συμπαράστασή σου, την γνώση και 
την εμπειρία σου. Σου συνιστούμε να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά στον Σύλλογό 
σου, να ενημερώνεσαι και να ενημερώνεις γι’ αυτά που γίνονται στην περιοχή 
σου και να εκφράζεις την άποψή σου. Μόνο έτσι θα μπορέσει η κυνηγετική 
οικογένεια να διαθέτει συνοχή και ν’ αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία όποτε κι 
αν παραστεί ανάγκη.

Φίλε Κυνηγέ,
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Κ Υ Ν Η ΓΕΤΙΚ Η  Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν ΔΙΑ  ΕΛΛ Α ΔΟ Σ (έδρα: Α θήνα)
Τηλ 010 323 1271, Φ αξ 010 3222755

ΚΥΝΗ ΓΕΤΙΚ ΕΣ Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν ΔΙΕ Σ
Α ’ Κ Υ Ν Η ΓΕ ΤΙΚ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ  Κ ΡΗ ΤΗ Σ (έδρα: Χ ανιά )

Τ ηλ/φαξ 08210 98 147

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  (έδρα: Μυτιλήνη)
Τ ηλ/φαξ 02510 25 259, 43185

Γ’ Κ Υ Ν Η ΓΕ ΤΙΚ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ  (έδρα: Π άτρα)
Τηλ 0610 361671-2, 346614, 361634

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  (έδρα: Α θή να )
Τηλ 010 323 1212, φαξ: 3232616

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 άννινα)
Τ ηλ/φαξ 06510 22 1 0 9

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 ΡΑ Κ Η Σ (έδρα: Θ εσ/νίκη)
Τ ηλ/φαξ 0310 219 656, 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  (έδρα: Λ άρισα )
Τ ηλ/φαξ 0410 282982



ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ FAX

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 59300 Ταγ. Γεωργούλη 21 03330-24357 03330-24357

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68100 14115 Μαϊου 35 05510-25528 05510-31728

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 56123 Ελευθερίας 3 0310-733466 0310-724999

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 53200 Εης Μεραρ'Είας 102 03860-23068 03860-23068

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 61400 Αξιοι'ιπολη Κιλκίς 03430-32515 03430-32515

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 52200 Ν. Παπαθανασίου 15 04670-43373 04670-43373

ΑΡΙΔΑΙΑΣ 58400 Κύπρου 13 03840-21649 03840-21649

ΑΡΝΑΙΑΣ 63074 Αρναία 03720-22648 03720-22648

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 50400 Βελβενδός 04640-32612 04640-32612

ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 Περικλεούς 2 03310-27495 03310-27495

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 58100 Αφ. Παπαϊωάννου 10 03820-23110 03820-25697

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 61300 Γουμένισσα 03430-41874 03430-41874

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51100 Ελ. Βενιζέλου 7 04620-23696 04620-23696

ΔΕΣΚΑΤΗΣ 51200 Δεσκάτη 04620-32895 04620-32895

ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧΟΥ 68300 Διδυμότειχο 05530-22674 05530-22674

ΔΟΞΑΤΟΥ 66300 Δοξάτο 05210-66008 05210-66008

ΔΡΑΜΑΣ 66100 Ηπείρου 22 05210-34461 05210-34461

ΕΔΕΣΣΑΣ 58200 Κων/πόλεως 23 03810-22455 03810-22455

ΕΛΕΥ ΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 64100 Μακεδ/μάχων 1 05920-22786 05920-22786

ΕΠΑΝΟΜΗΣ 57500 Πλατεία I. Μεταξά 1 03920-42450 03920-42450

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 57012 Ζαγκλιβέρι Λαγκαδά 03930-32042 03930-31613

ΘΑ ΣΟΥ 64002 Λιμενάρια 05930-52888 05930-52888

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54631 Αμΰντα 79 0310-278543 0310-229967

ΚΑΒΑΛΑΣ 65001 Ομονοίας 91 0510-227452 0510-227452

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 63077 Κασσάνδρεια 03740-23397 03740-23397

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100 Πλατ. Καραβαγγέλη 04670-29387 04670-29387

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100 Ειρήνης Β πάρ. 1 03510-24877 03510-24877

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 66033 Βενιζέλου 22 05230-23006 05230-23006

ΚΑΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥ 57014 Κ. Σταυρός 03970-61711 03970-61788
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ΚΙΛΚΙΣ 61100 Μεταμορφώσεως 4 03410-28283 03410-28283

ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 Αραπίτσης 47 04610-30477 04610-30477

ΚΟΜ ΟΤΗΝΗΣ 69100 Παρρασίου 12 05310-22885 05310-22885

ΛΑΓΚΑΔΑ 57200 Σ. Μπαρέτη 18 03940-23083 03940-23083

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 62049 Μαυροθάλασσα 03220-30458 03220-30458

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 68010 Μεταξάδες 05530-51714 05530-51356

Ν. ΖΙΧΝΗΣ 62042 Ν. Ζίχνη 03240-22214 03240-22214

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 63200 Ν.Μουδανκί 03730-22377 03730-22377

ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 Βύρωνος 19 03320-28581 03320-28581

ΝΙΓΡΙΤΑΣ 62200 24'1' Ιουνίου 6 03220-22709 03220-22709

ΞΑΝΘΗΣ 67100 40 Εκκλησιών 2 05410-22846 05410-22846

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 68200 Ορέστου 3 05520-29780 05520-29780

ΟΡΜΥΛΙΑΣ 63071 Ορμύλια 03710-41904 03710 44133

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 63100 Πολύγυρος 03710-22734 03710-22734

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 61200 Πολΰκαστρο Κιλκίς 03430-23093 03430-23093

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 66200 Προσοτσάνη 05220-23380 05220-23380

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 50200 Γράμμου 32 Α 04630-28811 04630-28811

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 62053 Ροδόπολη Σερρών 03270-23133 03270-23133

ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΗΣ 68002 Καμαρ/σα 05510-41646 05510-41646

ΣΑΠΩΝ 69300 Σάπες 05320-22501 05320-22169

ΣΕΡΒΙΩΝ 50500 Σε'ρβια 04640-22336 04640-22336

ΣΕΡΡΩΝ 62100 Τσαλοποΰλου 19 03210-23310 03210-23310

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 50300 Σιάτιστα 04650-22206 04650-22206

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 62300 Σιδηρόπαστρο 03230-22410 03230-22410

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 68400 Σουφλί 05540-22525 05540-22525

ΣΟΧΟΥ 57002 Σοχός 03950-22750 03950-22750

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 67062 Σταυροΰπολη Ξάνθης 05410-22227 05410-222271

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 50002 Τσοτύλι 04680-31491 04680-31491

ΦΕΡΩΝ 68500 Φε'ρες 05550-22350 05550-24800

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 53100 Ελευθερίας 52 03850-28181 03850-28181

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 57300 Χαλάστρα 0310-792635 0310-792635

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 64200 Χρυσοΰπολη 05910-23098 05910-23098
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ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ (05510)26412

Δ /Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  N. Ε Β Ρ Ο Υ (05510) 26 145

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Α ΡΝ Α ΙΑ Σ (03720) 22440

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Β Ε ΡΟ ΙΑ Σ (03310)22210

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Γ Ο Υ Μ Ε Ν ΙΣ Σ Α Σ (03430)41207

Δ /Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  Ν . Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν (04620)22419

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Δ ΙΔ Υ Μ Ο Τ Ε ΙΧ Ο Υ (05530)22204

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  ΔΡ Α Μ Α Σ (05210)34074

Δ /Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  Ν. Δ Ρ Α Μ Α Σ (05210) 32500

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Ε ΔΕ Σ Σ Α Σ (03810)23 670

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ (0310) 545585

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Κ Α Β Α Λ Α Σ (0510) 461826

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Κ Α Σ Σ Α Ν Δ Ρ Α Σ (03740)22218

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Κ Α ΣΤΟ ΡΙΑ Σ (04670)22230

Δ /Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  Ν . Π ΙΕΡΙΑ Σ (03510) 23 350

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  ΚΙΛΚΙΣ (03410)22225

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ (04610)34541

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Κ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ (03970) 61203

Δ /Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  Ν. Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ (05310)22798

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α (03940)24024

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Ν Α Ο Υ Σ Α Σ (03320)22280

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Ν ΙΓΡΙΤΑ Σ (03220)22450

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Ξ Α Ν Θ Η Σ (05410)22669

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ (03710)22250

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν (03210) 39126

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Σ ΙΑ Τ ΙΣΤ Α Σ (04650)21228

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Σ ΙΔ Η Ρ Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ (03230)22383

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ (05420)22218

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Σ Ο Υ Φ Λ ΙΟ Υ (05540)22221

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Τ Σ Ο Τ Υ Λ ΙΟ Υ (04680)31613

Δ /Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  Ν .Φ Λ Ω Ρ ΙΝ Α Σ (03850)45 757
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