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Εισαγωγικό Σημείωμα
Νικόλαος Μαϊλιάνης
τ. Δικηγόρος - Οικονομολόγος
Πρόεδρος Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης
Είναι κοινή διαπίστωση ότι μέχρι σήμερα το πε
ριβάλλον αντιμετωπίστηκε ως εμπόρευμα και με
γνώμονα το κέρδος οι άνθρωποι επέπεσαν με
μανία κατά του οίκου τους καταστρέφοντας τον
αλόγιστα.
Η κραυγή του Οδ. Ελΰτη στα προφητικά του, όπου
«βλέπει τους εμπόρους σκυμμένους να εισπράτ
τουν το κέρδος των δικών τους πτωμάτων» φαίνε
ται πως ελάχιστους συγκινεί μέσα στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνοι
που έχουν τη δύναμη να δώσουν ριζική λΰση στο πρόβλημα...! Βλέπεις, όπως λέει
ο Βάρναλης (Αληθινή απολογία του Σωκράτη) τα ψάρια που τρώνε τα άλλα πι
στεύουν πως είναι αθάνατα. Συνειδητοποιώντας τα ανωτέρω οι κυνηγοί και οι
οργανώσεις τους από πολΰ νωρίς είδαν την άμεση απειλή για τους πληθυσμούς της
άγριας ζωής θηρεύσιμους και μη και έκαναν κύριο σκοπό των δραστηριοτήτων τους
την επανάταξη των διαταραγμένων ισορροπιών. Μέσα στο πλαίσιο των δυνατο
τήτων τους βέβαια.
Η κυνηγετική δραστηριότητα διαχειρίζεται ένα φυσικό ανανεώσιμο πόρο και μέ
λη μά της είναι ο πόρος αυτός να παραμείνει και φυσικός και ανανεώσιμος.
Μέσα στις σελίδες της έκδοσης αυτής ο αναγνώστης θα διαπιστώσει τη σοβαρό
τητα με την οποία προσεγγίζουν οι κυνηγοί το θηρευτικό πλέγμα, ώστε οι καρπώσεις να είναι αειφορικές.
Τα μέσα που διαθέτουμε είναι μικρά σχετικά με το μέγεθος του εγχειρήματος, αλ
λά έχουμε ισχυρή θέληση να το φέρουμε σε πέρας και προπαντός την αμέριστη συ
μπαράσταση και βοήθεια από τους 61 Κυνηγετικούς Συλλόγους με τα 63.000 μέ
λη τους
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Η λειτουργία
και η
δράση της
Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας
Μακεδονίας Θράκης

Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θρά
κης (ΚΟΜΑΘ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση
άμεσα συνεργαζόμενη και ελεγχόμενη από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που δρα
στηριοποιείται και στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας
Ελλάδας (Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδο
νίας και Θράκης). Η ΚΟΜΑΘ, έχοντας 61 Κυνηγετικούς
Συλλόγους αρμοδιότητάς της με περίπου 60.000 μέλη,
απασχολώντας 70 μόνιμους υπαλλήλους και χρηματο
δοτώντας περισσότερους από 80 εποχιακούς, εργάζεται
στην κατεύθυνση της προστασίας και διαχείρισης της
άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης κα
τανοώντας τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προ
βλημάτων στελεχώθηκε - εκτός των αιρετών μελών του
7μελοΰς Διοικητικού Συμβουλίου της - με στελέχη, επι
στήμονες διαφόρων κλάδων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, Περιβαλλοντολόγους Νομικούς, κ.λπ), για την υλο
ποίηση των στόχων της.
Βασικοί της σκοποί 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 διαθέ
τει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριό
τητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας
πανίδας είτε αυτά αποτελούν θηρεύσιμα είδη είτε όχι,
και στη βελτίωση των βιοτόπων τους.
Ως οργανισμός διαπεριφερειακής εμβέλειας ασχολείται
με θέματα σχετικά με την προστασία του φυσικού περι
βάλλοντος, αλλά και της διατήρησης και ενίσχυσης των
ελληνικών παραδοσιακών δραστηριοτήτων στην κατεύ
θυνση κατάρτισης εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού
για τη Θήρα και της διαχείρισης των ειδών άγριας πανίδας
και των ενδιαιτημάτων τους.
Στο πλαίσιο αυτό η ΚΟΜΑΘ επιδιώκει πάντοτε τη συ
νεργασία των αρμόδιων φορέων για το μέγιστο δυνατό
αποτέλεσμα, προς όφελος της άγριας πανίδας και της ενί
σχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης. Αξίζει να αναφέ-

Η

δ

ρουμε πως η ΚΟΜΑΘ λειτουργεί, σύμφωνα με το καταστατικό της, με αποφά
σεις που λαμβάνονται στις Γενικές της Συνελεύσεις και που υλοποιούνται μέσω των
συνεδριάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου και των ειδικών έργων που εκτελεί
το επιστημονικό και διοικητικό της προσωπικό.
Η ΚΟΜΑΘ συνεργάζεται άριστα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και ειδικότε
ρα με την Περιφέρειες Δασών Δυτικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μα
κεδονίας & Θράκης και τις κατά τόπους δασικές αρχές. Παράλληλα η Περιφέρεια
Δασών Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί την ελεγκτική της αρχή. Ο έλεγχος αφο
ρά 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.
Επίσης το προσωπικό της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής που απασχολεί σύμφω
να με τα όσα ορίζει ο Δασικός Κώδικας και άλλοι σχετικοί νόμοι, αποτελείται από
υπαλλήλους με πλήρη ελεγκτικά και ανακριτικά καθήκοντα, με στόχο την πάταξη
της λαθροθηρίας και κάθε παράνομης δραστηριότητας που επιδρά αρνητικά στο
φυσικό περιβάλλον. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, μετά από προκήρυξη,
με βάση μοριοδότηση που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ
ξης & Τροφίμων και ορκίζεται επίσημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
με την αναγνώριση από τον Γενικό Γραμματέα. Αντίστοιχα οι Γενικοί Γραμματείς
των άλλων Περιφερειών της Β. Ελλάδας υπογράφουν αντίστοιχες αποφάσεις
αναγνώρισης.

Τα μέλη τον Δ ,Σ. της ΚΟΜΑΘ, την περίοδο 2002 - 2004
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Έ να πεδίο όπου υπάρχει άριοτη συνεργασία με την Περιφέρεια είναι οι δράσεις
Πολιτικής Προστασίας. Τόσο με τον υπεύθυνους των της Περιφέρειας, όσο και με
τους αντίστοιχους υπευθύνους της Αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού, οι κυνηγετικές
οργανώσεις έχουν αναπτύξει έντονη δράση, μέσα από την ίδρυση ομάδων εθελο
ντών. Για το λόγο αυτό και αρκετοί Κυνηγετικοί Σύλλογοι αρμοδιότητας ΚΟΜΑΘ
έχουν ενταχθεί στα προγράμματα Πολιτικής Προστασίας, μέσα από την πολιτική
της αντίστοιχης Γενικής Γραμματείας.
Επιθυμώντας την ενδυνάμωση της συνεργασίας με την Περιφέρεια και τις αντί
στοιχες της υπηρεσίες προτείνεται η ανάπτυξη κύκλου συναντήσεων εργασίας για
τους τομείς:
Σχεδιασμός και εφαρμογή έργων διαχείρισης και βελτίωσης ενδιαιτημάτων των ει
δών της άγριας πανίδας
- Συνεργασία για την ανάληψη πρωτοβουλιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για έρ
γα και δράσεις που αφορούν τη θήρα και την άγρια πανίδα
- Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αγροτικού κό
σμου, για φιλικότερες προς το γεωργικό περιβάλλον και την άγρια πανίδα εργασίες.
Δράσεις που θα μπορούσαν να εναρμονιστούν με τα σχεδιαζόμενα έργα του ΟΠΑΧ
- Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων κατάρτισης δασικών υπαλλήλων σε θέματα προ
στασίας και διαχείριση ειδών άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους
- Συνεργασία για εκπόνηση έργων κατάρτισης των μελών των Δ.Σ. και του προ
σωπικού των Κυνηγετικών Συλλόγων
- Σχεδιασμός δράσεων ανάδειξης της Θήρας ως μοχλού περιφερειακής ανάπτυ
ξης, ειδικά στον τομέα του κυνηγετικού τουρισμού (ως εναλλακτική μορφή τουρι
σμού)
- Συμμετοχή της ΚΟΜΑΘ σε κάθε δράση, έργο, εκδήλωση που αφορά το φυσικό
περιβάλλον, την άγρια πανίδα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει να αναφέ
ρουμε πως ο τρόπος λειτουργίας και οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί της ΚΟΜΑΘ
μπορούν να ενημερώνουν άμεσα τους κυνηγούς της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι
αποτελούν βασική ομάδα χρηστών των ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Η έγκυρή
τους ενημέρωση και η εξασφάλιση ευρείας κοινωνικής συναίνεσης αποτελούν εχέγ
γυο για αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
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Αποψη από συνεδρίαση Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Η σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι η παρακάτω:
Πρόεδρος:
Νικόλαος Μαϊλιάνης - τ. Δικηγόρος
Οικονομολόγος
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος
Καλογεράκος - Επιχειρηματίας
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης
Πολύχρονης - Επιχειρηματίας
Ταμίας: Γεώργιος Δέλλιος
Επ. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Α.Π .Θ .
Μέλη: Χαριζάνης Νάσκος Επιχειρηματίας
Επαμεινώντας Τερζής - τ. Υπάλ.

Ανακήρυξη τον κυρίου Δ. Σνρρή (κέντρο) ως
επίτιμου προέδρου της ΚΟΜΑΘ

Οικονομικ. Υπηρεσιών
Κυριάκος Κακιρδάκης - Αρχιτέκτονας
Μηχανικός
Επίτιμος Πρόεδρος
Δημήτριος Συρρής
Επίτιμα Μέλη
Χατζησταΰρος Κων/νος
Ιορδανίδης Ιωάννης
Δημόπουλος Ελευθέριος
Πετρακόγιαννης Κων/νος
Νικολάίδης Ευστράτιος
Ελεγκτική Επιτροπή
Δημητρακόπουλος Δημήτριος
Δημόπουλος Ελευθέριος
Ιωακειμίδης Ευάγγελος

ΣΤΕΑΕΧΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟ ΤΗ ΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΗ ΤΑ

e-mail

Περικλής Μττίρτσας

Γενικός Διευθυντής

Δρ Δασολόγος

pbirtsas@hunters.gr

θηραματολόγος
Κυριάκος Σκορδάς

Ιωάννης Ρετζέπης

kskordas@hunters.er

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δασολόγος

& Τύπου

Περιβαλλοντολόγος

Υπεύθυνος Σώματος

Δασοπόνος

iretzepis@hunters.p-r

Δασοπόνος

anmakth@otenet.gr

Δασοπόνος

hunters@hol.er

gerontopoulou@hunters.gr

Ομοσπονδιακής θηροφυλακής
Πέτρος Πλάτης

Επιστημονικός Συνεργάτης
Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης

Χαράλαμπος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Σταμκόπουλος

Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννα

Υπεύθυνη Διαχείρισης

Διοικητικό & Οικονομικό

Γεροντοπούλου

Οικονομικών

Στέλεχος Επιχειρήσεων

Ευαγγελία

Υπεύθυνη Γραμματειακής

Διοικητικό & Οικονομικό

Παπαγεωργίου

Υποστήριξης

Στέλεχος Επιχειρήσεων

Παντελής

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Φοροτεχνικός

koufitsa@hunters.gr

Δημήτρης Μίγκος

Υποστήριξη Δικτύου Η/Υ

Τεχνικός Η/Υ

dsm@alcome.com

Ιωσήφ Φλορεντίν

Προγραμματιστής

Τεχνικός -

info@florentin.er

papageorriou@hunters.gr

Πορφυριάδης

Προγραμματιστής
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ΠΑΝ -Θ Η ΡΑ Σ

Τα πάντα περί Θήρας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ
AJA

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1.

Αδραμερινός Ευάγγελος

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

697 2711386

2.

Αθανασιάδης Ευάγγελος
Αναστασίου Δημήτριος
Βασιλαδιώτης Παναγιώτης
Βασιλειάδης Ιερόθεος
Βάσσου Γεώργιος
Γααίς Παναγιώτης
Γαλόπουλος Βλάσιος
Γερακούδης Κωνσταντίνος
Γιτόπουλος Κωνσταντίνος
Γκουτής Δημήτριος
Γουλάντητ Βησίλειοί
Ααρόγλου Ιωάννης
Δασκαλίνας Γεώργιος
Δημάκης Παναγιώτης
Δοΰγιος Χρήστος
Ζιοΰρης Παντελής
Πάντσιος Αναστάσιος
Θεοδωρακόττουλος Σταύρος
Καμπέρης Δημήτριος
Καποΰλας Ιωάννης
Καραμήτσος Δημήτριος
Καρατζιοβάλης Νικόλαος

ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΣΟΧΟΣ
ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΝΑΟΥΣΑ
ΘΑΣΟΣ
KATF.PTNH
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ / ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ
ΕΔΕΣΣΑ
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ

697
697
697
697
697
697
697
697
697
697
697

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Κατσένιος Κωνσταντίνος
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Κουρτέσογλου Ιωάννης
Κωνσταντινίδης Σταύρος
Κωστάρας Νικόλαος
Σωτήρης Λάλλος
Λιγομενίδης Αλέξανδρος
Μακρής Χαράλαμπος
Μαλαματίδης Δημήτριος
Μπαράκης Παναγιώτης
Μπισύρης Αθανάσιος
Νίκου Παναγιώτης
Νογουσίδης Παναγιοπης
Παναγιωτίδης Ιορδάνης
Μουζενίδης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Νίκος
Πατιαδόπουλος Ιωάννης
Πυλαρινός Ιωάννης
Ρατττόττουλος Αναστάσιος
Γιάννης Ρετςέπης
Σαμαράς Βασίλειος
Σαμαράς Ευάγγελος
Σαργόσης Ιωάννης
Σίμογλου Αδαμάντιος
Σιψής Ιωάννης
Σταμάτης Θωμάς
Στέτσικας Χαράλαμπος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔΕΣΚΑΤΗ
ΣΑΠΕΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ / ΟΡΜΥΛΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜ ΟΤΗΝΗ
ΚΙΛΚΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
Π ΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΣΟΥΦΛΙ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΡΝΑΙΑ
ΤΣΟΤΥΛΙ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣ'ΓΡΟ
ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΛΑΣΤΡΑ
ΞΑΝΘΗ
ΦΕΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

14

2711343
2711367
2711387
2711385
2711362
2711349
2711356
2711372
2711375
3808931
2711378

697 3808933
697 2711379
697 2711373
697 2711341
697 2711361
697 2711388
697 2711377
697 2711368
6972711383
697 2711363
697 2711346
697 2711352
697 2711382
697 2711381
697 2711358
697 2711365
697 3808971
697 2711357
697 2711350
697 2711342
697 2711347
697 2711371
697 2711366
697 2711376
697 2711380
697 2711374
697 2711369
697 3808957
697 2711359
697 3808932
697 2621323
697 3808935
697 2711364
697 2711360
697 2711344
697 2711348
697 271138
697 2711354

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

51.
52.
53.
54.

Στόικος Ιωάννης
Συμεωνίδης Γεώργιος
Τάλλας Γϊαρίσσης
Ταχυδρομίδης Αγγελος
Τζεντέμης Θεόδωρος
Τόσκας Γεώργιος
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος
Τρίχας Γεώργιος
Τσιφτσής Παρασκευάς
Φιλιππίδης Μάριος
Χρυσόπουλος Δημήτρης

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΕΠΑΝΟΜΗ
ΔΡΑΜΑ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΡΙΔΑΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΟΞΑΤΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
Κ Ο Μ Ο ΤΗ Ν Η
ΣΕΡΒΙΑ / ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ομοσπονδιακοί Θι/ροφύλακες
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697 2711345
697 2711355
697 3808956
697 2711340
697 2711351
697 3808930
697 2711370
6973 808 936
697 2711384
697 2711353
6972 294 279

ΠΑΝ -Θ Η ΡΑ Σ

Τα πάντα περί Θήρας

Τι κάνει η ΚΟΜΑΘ για την προστασία και
διαχείριση της άγριας πανίδας;
- Οργάνωσε και λειτουργεί Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής που αποτελείται από 61 Θηροφύλακες εφοδιασμένους με 61 τετρακίνητα οχήματα μία μηχανή
ανωμάλου δρόμου, τέσσερις βάρκες για κατάλληλες για κίνηση σε δελταϊκά οικο
συστήματα και κατάλληλο ρουχισμό. Οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες σε συνερ
γασία με υπεύθυνους συντονιστές και θηροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων κι
νούνται σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη.
- Χρηματοδοτεί Κυνηγετικούς Συλλόγους με σκοπό την πρόσληψη εποχιακών θηροφυλάκων, για την αποτελεσματική πάταξη της λαθροθήρας.
- Εκπονεί και υποβάλλει, προς το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση προ
τάσεις που έχουν ως σκοπό την ορθολογική διαχείριση και την αποτελεσματική
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
- Παρακολουθεί, «ελέγχει» και παρεμβαίνει δημιουργικά στις εξελίξεις μιας σειράς
«προγραμμάτων» και δράσεων (σχέδια Υπουργικών Αποφάσεων, σχέδια Προεδρι
κών Διαταγμάτων, ειδικά διαχειριστικά σχέδια, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
κ.λ.π.) που αφορούν τη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
- Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες και την Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση για να ενημερώνει και να ενημερώνεται σε θέματα σχετικά με το πε
ριβάλλον.
- Εκπρόσωποί της παρίστανται σε ημερίδες που διοργανώνονται στους νομούς της
Μακεδονίας και Θράκης ώστε να γίνονται γνωστές οι θέσεις των Κυνηγετικών
Οργανώσεων σε αρμόδιους φορείς και Υπηρεσιακούς παράγοντες
- Υλοποιεί ερευνητικά έργα για την προστασία ειδών της άγριας πανίδας και των
ενδιαιτημάτων τους.
- Χρηματοδοτεί και υλοποιεί σε συνεργασία με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους προ
γράμματα Βελτίωσης Ενδιατημάτων προς όφελος των θηραμάτων και γενικότερα
των ειδών της άγριας πανίδας.
- Σχεδιάζει, εκδίδει και διανέμει έντυπο ενημερωτικό υλικό με τις δραστηριότητες
των Κυνηγετικών Οργανώσεων αλλά και με θέσεις και απόψεις για θέματα που αφο
ρούν το Φυσικό Περιβάλλον, την προστασία του και την διαχείρισή του
- Εκπονεί ειδικά προγράμματα ενημέρωσης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης τα οποία υλοποιεί σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχο
λείων και τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
- Παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε φοιτητές και σπουδαστές Τμημάτων που σχε
τίζονται με την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος
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- Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους που θέλουν να αποκτήσουν
όχημα για την θηροφύλαξη
- Διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κ.λ.π.
- Συνεργάζεται με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Δασολόγους , Θηραματολόγους, Ορνιθολόγους, Δασοπόνους, Βιολόγους, Τεχνικούς Η/Υ, Προγραμματι
στές, Λογιστές κ.λπ.) κάνοντας πράξη τη διεπιστημονική προσέγγιση.
- Υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα παρακολούθησης πληθυσμών ειδών άγριας πα
νίδας και των ενδιαιτημάτων τους και εφαρμόζει ειδικά διαχειριστικά μέτρα
- Διαθέτει βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξενόγλωσσων (κυρίως)
συγγραμμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των θηραματικών ειδών και των
ενδιαιτημάτων τους καθώς και με θέματα διαχείρισης της Θήρας
- Προωθεί πληροφορίες και ειδήσεις για την ορθολογική άσκηση της Θήρας, μέ
σω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο.
-Τ α στελέχη της αρθρογραφοΰν σε ειδικά περιβαλλοντικά και κυνηγετικά έντυπα.
- Εργάζεται με συστηματικό τρόπο για την ενίσχυση του εθελοντισμού, ειδικά σε
θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και προστασίας του φυσικού περι
βάλλοντος
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ΠΑΝ -Θ Η ΡΑ Σ

Τα πάντα περί Θήρας

Περιφερειακές
Συναντήσεις
Κυνηγετικών
Συλλόγων

η Δευτέρα 12 Ιουλίου 2004 πραγματοποιήθηκε στο
Φανάρι του Νομού Ροδόπης η Περιφερειακή Συ
νάντηση εκπροσώπων των Κυνηγετικών Συλλό
γων Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

Τ

Οι κ.κ. Μαϊλιάνης, Παπαδόδημας, Δ έλλιος, Καλογεράκος κατά την περιφερει
ακή συνάντηση των Δ .Στω ν Κ Σ Δ υ τ . Μακεδονίας

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν του συμμετέχοντες
ήταν:
- ενημέρωση σχετικά με την υπό έκδοση νέα Ρυθμιστική
Απόφαση Θήρας. Αναφέρθηκε η πιθανή μετάθεση της ημε
ρομηνίας έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου για 1 δε
καήμερο, λόγω της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.
Παρόλο τον περιορισμό οι κυνηγετικές οργανώσεις στέ
κονται συμπαραστάτες στην μεγάλη προσπάθεια της Ελλά
δας για άρτια, ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων
στη χώρα όπου γεννήθηκε το ολυμπιακό πνεύμα. Ζητούν
όμως να εξασφαλισθεί πως η χρονική μετάθεση αυτή θα
αφορά μόνο το τρέχον ολυμπιακό έτος.
- για τις πρόσφατες εξελίξεις για το Εθνικό Πάρκο Αν.
Μακεδονίας και Θράκης. Τονίστηκε η έγκαιρη και τεκ
μηριωμένη παρέμβαση των κυνηγετικών οργανώσεων, κυ
ρίως όσον αφορά την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων
κοινωνικών ομάδων με στόχο την αποτροπή λύσεων που
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δεν θα στηρίζονται σε πλατιά κοινωνική συναίνεση.
- το θέμα της ενημέρωσης των κυνηγούν για το νέο νόμο για τα αδέσποτα ζώα και
τις πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν οι κυνηγετικές οργανώσεις
- η αναγκαιότητα της συμμετοχής των κυνηγετικών οργανώσεων στις δράσεις πο
λιτικής προστασίας, ως οργανισμοί που απαρτίζονται από συνειδητοποιημένους
και ευαισθητοποιημένους πολίτες
Παράλληλα η ΚΟΜΑΘ διοργάνωσε περιφερειακές συναντήσεις στις εξής περιοχές:
• 10 Ιανουαρίου 2005 στην Πτολεμάίδα Συνάντηση των μελών των Δ.Σ. των Ν ο
μών Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ημαθίας, Πέλλας & Κατερίνης,
στην οποία παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας
κ. Νικόλαος Παπαδόδημας, ο οποίος προέβη σε αναλυτική ενημέρωση για όλες τις
εξελίξεις στα κυνηγετικά ζητήματα.
• 24 Ιανουαρίου 2005 στις Σέρρες, Περιφερειακή Συνάντηση των μελών των
Δ.Σ. των Νομών Κιλκίς, Σερρών, Δράμας & Καβάλας.
•14 Φεβρουάριου 2005 στον Πολύγυρο, Περιφερειακή Συνάντηση των μελών των
Δ.Σ. των Νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης
• 25 Φεβρουάριου 2005 στην Ξάνθη Περιφερειακή Συνάντηση των μελών των Δ.Σ.
των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης & Έβρου
Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η άμεση ενημέρωση για τα τρέχοντα κυνη
γετικά ζητήματα, η υποβολή προτάσεων και απόψεων από τους Κυνηγετικούς Συλλογους και η ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου προς όφελος της κυνηγετικής δραστη
ριότητας και της ενίσχυσης του ρόλου του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν υλοποίηση σχετικής απόφασης της τελευταίας
Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΜΑΘ

Αποψη από περιφερειακή συνάντηση
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ΠΑΝ -Θ Η Ρ Α Σ

Τα πάντα περί Θήρας

Δραστηριότητες ΚΟΜΆΘ
Γεΰμα Γνωριμίας εκπροσώπων της ΚΟΜΑΘ και των Δασικών Αρχών
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης προσκάλεσε εκπροσώ
πους από τις δασικές αρχές της Θεσσαλονίκης σε δείπνο γνωριμίας. Σε
μια όμορφη εκδήλωση και σε κλίμα ευχάριστο παρευρέθησαν ο Διευθυ
ντής Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Διευθυντής του Γραφείου
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Επιθεωρητής
Δασών, ο Διευθυντής Δασών του Ν. Θεσ
σαλονίκης, η Δασάρχης Θεσσαλονί
κης, ο Διευθυντής Αναδασώσεων Θεσ
σαλονίκης, οι υπεύθυνοι Θήρας των Δα
σαρχείων Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΑΘ
και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι των
Κυνηγετικών Συλλόγων και το προσω
πικό της Ομοσπονδίας. Την εκδήλωση
τίμησε και ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας, κ. Ν. Παπαδόδημας, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτι
κά τους εκπροσώπους των δασικών αρ
χών για τα τρέχοντα κυνηγετικά ζητή
ματα.
Δόθηκε επίσης η ευκαιρία για γόνιμη συ
ζήτηση και για προγραμματισμό κοινών
δράσεων προς όφελος της προστασίας
της άγριας πανίδας και της αποτελε
σματικής λειτουργίας των κυνηγετικών
οργανώσεων.
Παράλληλα η ΚΟΜΑΘ έκοψε και την πίτα της, με τυχερό το μέλος του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας και Πρόεδρο του Κ.Σ. Αλεξανδρούπολης κ. Τερζή, ο οποίος κέρδι
σε ένα πολυτελές φωτογραφικό λεύκωμα για την ελληνική ύπαιθρο και τις αγροτι
κές δραστηριότητες.
Εκδηλώσεις σαν αυτή ενισχύουν τη συνεργασία των κυνηγετικών οργανώσεων με
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τις δασικές αρχές, οικοδομώντας πνεύμα εμπιστοσύνης και καλής διάθεσης.
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων αναγνώρισης φυλής ελληνικού ιχνηλάτη στις
έδρες των νομών της Μακεδονίας & Θράκης
Ο ελληνικός ιχνηλάτης είναι μια αρχέγονη φυλή, που διατηρήθηκε στο πέρασμα
του χρόνου και συνδέθηκε με την παράδοση χάρη στην αγάπη του Έλληνα κυνη
γού, που ήθελε ένα σκύλο τραχύ, αποτελεσματικό και αξιόπιστο δουλευτή και συ
νεργάτη.
Παρότι ο Ελληνικός Ιχνηλάτης είναι προικισμένος με διαχρονικές αρετές, εργονομική μορφολογία και αξιοθαύμαστη ιδιοσυγκρασία, ως φυλή παραμένει ουσια
στικά «απροστάτευτη».
Για το λόγο αυτό η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης προγραμμα
τίζει σειρά εκδηλώσεων στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Βόρειας Ελλάδας,
σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Ελληνικού Ιχνηλάτη και τους τοπικούς Κυνη
γετικούς Συλλόγους. Οι κυνηγοί που έχουν ελληνικούς ιχνηλάτες μπορούν να έρ
θουν κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες και μετά από κρίση, να αναγνωρισθούν ως
κάτοχοι ελληνικού ιχνηλάτη. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί η βάση δεδομέ
νων για τη διάσωση και διατήρηση της φυλής.

Χορηγός η ΚΟΜΑΘ στην Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας 2005
Η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας καθιερώθηκε πριν αρκετά χρόνια ως μια προ
σπάθεια ανάδειξης της πολύπλευρης σημασίας των Δασών και του δασικού περι
βάλλοντος γενικότερα.
Οι δασικοί φορείς της χώρας μας κάθε χρόνο διοργανώνουν εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Τα προβλήματα των ελληνικών δασών αντιμε
τωπίζονται σήμερα μέσα από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης. Η διαχείριση
και ο καθορισμός των διαχειριστικών σκοπών αποτελούν εχέγγυα αποτελεσματικής
προστασίας.
Η θεώρηση αυτή αποτελεί πάγια θέση των κυνηγετικών οργανώσεων και για το λό
γο αυτό η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης εργάζεται συστηματι
κά, με τη συμβολή ειδικών συνεργατών και δασικών φορέων για την ανάπτυξη της
θηραματοπονίας, μέσα από την εξασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασι
κών οικοσυστημάτων, της λεγάμενης δασοπονίας πολλαπλών σκοπών. Ειδικά για
την Ελλάδα, ο πλούτος σε αριθμό ειδών πανίδας και χλωρίδας, αλλά και η καλή
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εν γένει κατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
προσπάθεια της δασικής επιστήμης και πράξης και στην αρμονική συνύπαρξη του
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Και αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της
χώρας μας σε σχέση με το «τεχνητό» περιβάλλον της Ευρώπης. Πλεονέκτημα που
οφείλουμε να διατηρήσουμε μέσα από πλήρως καταρτισμένα σχέδια διαχείρισης.
Για το λόγο αυτό και κατά το 2005 η ΚΟΜΑΘ συμμετείχε στηρίζοντας οικονομι
κά την κεντρική εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος του δάσους στη σύγχρονη κοινω
νία», που διοργάνωσαν οι δασικοί φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας.
Παρουσίαση του βιβλίου «Παραδοσιακές Κυνηγετικές Συνταγέο>
Τον Δεκέμβριο 2004 πραγματοποιήθηκε η ετήσια έκθεση «Ο Χάρτης των Γεύσεων».
Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, στην οποία παρουσιάζονται κρασιά, τοπικά
προϊόντα και παραδοσιακά φαγητά της Βορείου Ελλάδας, έγινε και η παρουσίαση
του βιβλίου «Παραδοσιακές Κυνηγετικές Συνταγές», των δημοσιογράφων Τάσου
Χατζηγεωργίου και Κατιάνας Ματζαρίδου με την υποστήριξη της Κυνηγετικής Ομο
σπονδίας Μακεδονίας Θράκης.
Έγιναν ειδικές ομιλίες:
1. Νικόλαος Μαϊλιάνης, Δικηγόρος - Οικονομολόγος, Πρόεδρος της Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης.
« Η απενοχοποίηση της κατανάλωσης θηραμάτων»
2.Φάνης Καραμπατζάκης, Δασολόγος, με θέμα «Η διαχείριση της άγριας πανίδας,
ο ρόλος των κυνηγών και η «καλλιέργεια» των θηραμάτων».
3.Γιάννης Σουπιός, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος , Γενικός Γραμματέας του Πα
νελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων και Τεχνολόγων Τροφίμων, με θέμα «Η Διατρο
φική Αξία των Θηραμάτων».
Τον κύκλο της παρουσίασης άνοιξε ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μα
κεδονίας Θράκης, κ. Νίκος Μαϊλιάνης υπογραμμίζοντας ότι κανένα από τα είδη
της άγριας πανίδας, των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτε
ρα προβλήματα. Το θήραμα για τους κυνηγούς αποτελεί την αφορμή για διατήρη
ση της επαφής τους με τη φύση. Ο σύγχρονος έλληνας κυνηγός καρπώνεται το «πε
ρίσσευμα» της άγριας πανίδας, το οποίο φροντίζει να αναπληρώνει -κάθε χρόνοασκώντας, μέσα από τους κυνηγετικούς συλλόγους, την ενδεδειγμένη διαχειριστι-
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κή πολιτική.
Στη συνέχεια, ο κ. Φάνης Καραμπατζάκης ανέπτυξε τις αρχές της διαχείρισης της
άγριας πανίδας και το ρόλο των κυνηγών στην εφαρμογή αυτών των αρχών. Πα
ρουσίασε στοιχεία, από την ετήσια «κάρπωση» των κυνηγών, των οποίων το συ
μπέρασμα είναι ότι οι κυνηγοί δείχνουν υψηλή προτίμηση στα είδη με υψηλή δια
τροφική αξία, όπως είναι ο λαγός, η μπεκάτσα, ο αγριόχοιρος, κλπ.
Τέλος, ο κ. Γιάννης Σουπιός, τόνισε: «...μετά από έρευνες, που πραγματοποιή
θηκαν, αποδείχθηκε ότι το κρέας των ζώων από τα εκτροφεία, εντατικής παραγω
γής, περιέχει περισσότερο λίπος, περισσότερα κορεσμένα λιπαρά οξέα και περισ
σότερες θερμίδες, ενώ υπολείπεται στις βασικές βιταμίνες Ε και Β, καθώς και σε Ω3 λιπαρά οξέα. Πρόκειται, για παραγωγή τροφίμων κατώτερης ποιότητας. Αντίθε
τα, τα θηράματα είναι η τελευταία αυθεντική απάντηση, για μια ισορροπημένη και
καλή διατροφή, με χαμηλές θερμίδες.»
Συμμετοχή της ΚΟΜΑΘ
στο 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συ
νέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία από 12 έως 14 Νοεμ
βρίου 2004.
Παρευρέθησαν ειδικοί επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, από πανεπιστημιακά ιδρύ
ματα, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες υπηρεσίες και περιβαλλοντικούς φορείς. Για πρώ
τη φορά υπήρξε ειδική ενότητα με τίτλο: Λιβαδικά οικοσυστήματα και άγρια πανίδα
(σχέσεις λιβαδιών και άγριας πανίδας, βιολογία και διαχείριση, αλληλεπιδράσεις αγρο
τικών ζώων και άγριας πανίδας, ορνιθοπανίδα, εντομοπανίδα, περιοχές Natura 2000SPAs- προστατευόμενα είδη και κτηνοτροφία)
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία συμμετείχε για άλλη μια χρονιά με επιτυχία παρουσιά
ζοντας τα αποτελέσματα ειδικής εργασίας με θέμα: Σωματική κατάσταση του λα
γού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας (Γ.Μ. Ρετζέπης, Χ.Κ. Σώκος, Π.Κ.
Μπίρτσας, Χ.Α. Σταμκόπουλος και Ν.Κ. Παπαγεωργίου). Μια παρουσίαση που τό
νισε τη σημασία της γνώσης για τους παράγοντες που επιδρούν στους πληθυσμούς
Η επίδραση των παραγόντων αυτών εκφράζεται στη σωματική ή θρεπτική κατάστα
ση των θηραμάτων. Ένας δείκτης για τη σωματική κατάσταση του λαγού είναι το λί
πος του νεφρού. Στην έρευνα αυτή δείγματα λαγών συλλέχθηκαν κατά τη φθινοπω
ρινή και χειμερινή περίοδο στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Οι διαφορές
στη σωματική κατάσταση εξετάστηκαν σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή, τον
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τΰπο του ενδιαιτήματος, τη φαινολογία της βλάστησης, το φΰλο και την ηλικία.
Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακή πόλη και συμμετοχή
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής
Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή
των κυνηγετικών οργανώσεων
συμμετείχε στην προσπάθεια για
ενίσχυση της Ασφάλειας των Ολυ
μπιακών Αγώνων. Πέραν των
ολυμπιακών εγκαταστάσεων και
ειδικών περιοχών στην Αττική,
επικουρική βοήθεια προσφέρθηκε εθελοντικά και σε επιλεγμέ
νες τοποθεσίες στην Ολυμπιακή
Πόλη της Θεσσαλονίκης.
Για το λόγο αυτό συγκεντρώθη
καν άνδρες της Ομοσπονδιακής
Θηροφυλακής της Κυνηγετι
κής Ομοσπονδίας Μακεδονίας
Θράκης στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου
ενημερώθηκαν από τον Αστυνο
μικό Διευθυντή, υποστράτηγο κ.
Κων/νο Τζέκη για τα καθήκοντά
τους. Σε σύντομο χαιρετισμό του
ο κ. Τζέκης εξήρε το έργο της
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής,
το οποίο γνωρίζει πολύ καλά, αφού πρόκειται για αξιωματικό που επί σειρά ετών
έχει υπηρετήσει στην ελληνική περιφέρεια.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα
Αθλητισμού κ. Γεώργιος Ορφανός, ο οποίος επισήμανε το μεγάλο έργο που επιτελούν σήμερα οι κυνηγετικές οργανώσεις. Είναι άλλωστε από τους πολιτικούς,
με ενεργό φιλοπεριβαλλοντική δράση, ενώ παρακολουθεί από κοντά τις δραστη
ριότητες των κυνηγετικών οργανώσεων, παρακολουθώντας τις Γενικές Συνελεύσεις
της ΚΟΜΑΘ.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

Η ΚΟΜΑΘ, υπέραλλε τεκμηριωμένη πρόταση για τη
διαχείριση ειδών της άγριας πανίδας στην ορεινή
Ρ οδόπη? ώστε να ενταχθεί στο Interreg III (Ελλάδα Βουλγαρία) οΑκολουθεί η τεχνική έκθεση για τη
σκοπιμότητα του έργου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚ Ο Π ΙΜ Ο ΤΗ ΤΑ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤ Η Ν ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΡΟ ΔΟΠ Η Σ»
Ο ορεινός όγκος της Ροδόπης αποτελεί περιοχή μεγάλης οικολογικής σημασίας.
Παράλληλα χαρακτηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό από το αδιατάρακτο των οικοσυ
στημάτων και από την χαμηλής έντασης ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
κυρίως του πρωτογενούς τομέα. Η θήρα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δρα
στηριότητες.
Η περιοχή διατηρεί πληθυσμούς ειδών άγριας πανίδας, που τόσο ως είδη όσο και
ως ενδιαιτήματά τους, προστατεύονται από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες και
αναφέρονται στις υπό ένταξη περιοχές στο πανευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι Ομοσπονδιακοί Οηροφύλακες που δραστηριοποιούνται άμεσα στην περιοχή εν
διαφέροντος είναι συνολικά 7 με κατανομή τρεις στο Νομό Ξάνθης και τέσσερις
στο Νομό Δράμας. Οι θηροφύλακες είναι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Γε
ωργίας έχοντας καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων. Για την επιτέλεση των καθη
κόντων τους συνεργάζονται άμεσα εκτός από τις κατά τόπους δασικές αρχές και με
τους Κυνηγετικούς Συλλόγους των δύο νομών (στο σύνολο έξι Σύλλογοι).
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι θηροφύλακες ασκούν την καθημερινή υπηρεσία τους ένστολοι και για την ενί
σχυση του έργου τους, τους έχουν παραχωρηθεί έξι τετρακίνητα αυτοκίνητα και μία
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δίκυκλη μηχανή, για ανώμαλο οδόστρωμα - τύπου enduro - 600 κ.εκ.. Ως επιπλέ
ον εξοπλισμός για τις υπηρεσιακές ανάγκες των θηροφυλάκων έχουν διατεθεί:
1. Τρία βιονικά ακουστικά που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ηχητικών πη
γών παραγωγής φωνών πουλιών (ηχομιμητικές συσκευές) με σκοπό την προσέλ
κυση και την παράνομη Θήρα τους.
2. Εφτά φωτογραφικές μηχανές.
3. Φακοί και ειδικά εγχειρίδια αναγνώρισης των πουλιών.
4. Εφτά κινητά τηλέφωνα.
5. Εφτά διόπτρες (κυάλια) παρατήρησης.
6. Ένα πλωτό μέσο (βάρκα) με την εξωλέμβια μηχανή.
ΝΕΟΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Για την άσκηση των καθηκόντων τους οι θηροφύλακες κινούνται σε εικοσιτετράω
ρη βάση κυρίως στο δασικό οδικό δίκτυο της περιοχής καταγράφοντας όλους τους
επισκέπτες και ελέγχοντας παράλληλα για τυχόν παράνομες ενέργειες.
Με την ευκαιρία του προγράμματος θα προσληφθούν δυο ακόμη θηροφύλακες οι
οποίοι θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το πλέγμα της υφιστάμενης προστασίας.
Οι θηροφύλακες θα τοποθετηθούν στην έδρα των Νομών και θα αποκτήσουν όλα
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για τον συντονισμό του έργου τους και την ομοιόμορφη κάλυψη της περιοχής έχουν
ορισθεί δύο Συντονιστές - θηροφύλακες που έχουν την έδρα τους στην Κομοτηνή
και Σέρρες. Αποστολή των Συντονιστών είναι η σύνταξη του ωρολογίου προγράμ
ματος και ο έλεγχος της σωστής τήρησης του. Οι θηροφύλακες στη συνέχεια για
τον καθορισμό των περιοχών ελέγχου θα συνεργάζονται με τους τοπικούς Κυνη
γετικούς Συλλόγους, τις κατά τόπους δασικές αρχές αλλά και σύμφωνα με τις υπη
ρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κάθε φορά.
Τονίζεται πως με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα υπάρχει συνεχής πα
ρουσία και φύλαξη της περιοχής. Η θηροφυλακή θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ως
πρόγραμμα εργασίας και σε 7ήμερη βάση, καθώς θα εργάζονται και Σάββατο και
Κυριακές. Η δυνατότητα κάλυψης των ωρών και ημερών, πέραν του συνήθους
εργασιακού ωραρίου, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και χρήσιμο εργαλείο, κα
θώς διαπιστωμένα πολλές παραβάσεις που αφορούν το φυσικό περιβάλλον πραγ
ματοποιούνται κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τα Σαββατοκύριακα
Σημείωση: Ό λοι οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Σ Τ ' ΚΟΜΑΘ είναι δυνα
τό να δράσουν όταν χρειαστεί στην περιοχή της Ροδόπης. Τα έξοδα μισθοδο-
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σίας, κίνησης και εξοπλισμού καλύπτονται από την Ομοσπονδία. Επίσης υπάρχει
η επιχειρησιακή δυνατότητα για διοργάνωση κοινών περιπολιών, μπλόκα και ομα
δικές εξορμήσεις με Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες από γειτονικούς νομούς, πράγ
μα που συμβαίνει συχνά, είτε μετά από καταγγελίες είτε για ενδυνάμωση της φύ
λαξης της περιοχής.
Β. ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΚΟΜΑΘ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΑΕΞΑΝ ΔΡΟ Υ1ΙΟΛΗΣ
»
»
ΚΟΜ ΟΤΗΝΗ Σ
«
ΞΑΝΘΗΣ
«

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Άμεσα δραστηριοποιούμενοι στην περιοχή ορεινής Ροδόπης. Κατάσταση μελώνκυνηγών ανά κάθε Κυνηγετικό Σύλλογο με βάση τις άδειες της περιόδου 2003 2004.
Ν. Δράμας
Κ.Σ.
Κ.Σ.
Κ.Σ.
Κ.Σ.

Νευροκοπίου
Δράμας
Προσοτσάνης
Δοξάτου

540
1690
652
560

Ν. Ξάνθης
Κ.Σ. Ξάνθης
Κ.Σ. Σταυρούπολης

2655
250

Περιοχές απαγόρευσης της Θήρας
Στην ευρύτερη περιοχή έχουν ιδρυθεί τα εξής Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν. 2637):
- Παρθένο Δάσος Παρανεστίου 53.122 στρ
- Ποταμός Νέστος 240.000 στρ.
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- Πρινολόφου Μαυροκορδάτου 39.000 στρ
- Αετοράχης 48.900 στρ
- Ξηροποτάμου 8.300 στρ
- Χαριτωμένης Καλής Βρύσης 13.400 στρ
- Κάτω Νευροκοπίου 46.800 στρ
- Δρυμού Ξάνθης - 115.900 στρ
- Τσανάκεκρε - 9031 στρ
- Γέρακα Ωραίου - 25.450 στρ.
- Στενά Νέστου αριστερή όχθη 30.000 στρ.
Κατά μήκος της μεθοριακής γραμμής σε ακτίνα 500 μέτρων επίσης απαγορεύεται
το κυνήγι.
Η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων θα γίνει μέσω της απασχόλησης 3 φυλά
κων / εποπτών καθώς επίσης και 3 ειδικών επιστημόνων για το πρόγραμμα της πα
ρακολούθησης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων περιλαμβάνει επίσης τον συ
ντονισμό των αντιστοίχων δραστηριοτήτων των κυνηγετικών συλλογών της περιο
χής με βάση των ενιαίο σχεδιασμό που θα προκύψει απο το υποέργο 1. Για τις
εργασίες συντονισμού, συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που θα συλλέγονται απο τα 2 προγράμματα της σύνταξης των ενδιάμεσων και τελικών αναφορών
(reports) καθώς επίσης και της ενσωμάτωσης σε ενιαίο παραδοτέο των αντίστοι
χων προγραμμάτων και αποτελεσμάτων απο τη βουλγαρική πλευρά θα απασχολη
θούν απο το προσωπικό της ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΘΡΑΚΗΣ οι εξής: ένας (1) γενικός συντονιστής, ένας (1) συντονιστής φύλαξης
/ επόπτευσης, ένας (1) συντονιστής παρακολούθησης και μια (1) γραμματειακή
υποστήριξη.
Με την προμήθεια του εξοπλισμού συνολικά των υποέργων 2 και 3 καθώς επίσης
και με την αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδομής και μέσων της Σ τ’,Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας και των κυνηγετικών συλλόγων της περιοχής σ’ ένα ένιαίο και ολο
κληρωμένο επιχειρησιακά σχήμα, δημιουργείται ένα πρότυπο οργάνωσης της φύ
λαξης/ εποπτείας και της παρακολούθησης. Το πρότυπο αυτό θα αποτελέσει τη
βάση για να διαμορφωθεί (με τη συμμετοχή της βουλγαρικής πλευράς) ένα διασυ
νοριακό σύστημα φύλαξης/ επόπτευσης και παρακολούθησης.
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Έργα και
δραστηριότη
τες των
κυνηγετικών
Συλλόγων
Δυτ.
Μακεδονίας

Είναι γεγονός ότι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή τους, τό
σο σε θέματα προστασίας της φύσης, όσο και σε ζητή
ματα που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής τους κοι
νωνίας καθώς και τη στήριξή της στα διάφορα προβλή
ματα που αντιμετωπίζει. Για να πραγματοποιήσουν το
πολύπλευρο αυτό έργο θα πρέπει να βασιστούν α)στη
δραστηριοποίηση των μελών τους και β)στην κατά το δυ
νατόν ορθότερη αξιοποίηση των οικονομικών τους πό
ρων, αφού τα μόνα έσοδα που έχουν προέρχονται από
τις συνδρομές των μελών τους.
Σύμφωνα με το καταστατικό τους και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι είναι υποχρε
ωμένοι να δαπανούν σε έργα και δράσεις φιλοθηραματικού-φιλοπεριβαλλοντικού περιεχομένου τουλάχιστον
το ήμισυ των εσόδων που προέρχονται από τις τακτικές
συνδρομές των μελών τους και ολόκληρο το ποσό των
εσόδων που προέρχεται από την επιβολή εκτάκτων ει
σφορών.
Στους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν 12
Κυνηγετικοί Σύλλογοι:
Ν. Γρεβενών: Γρεβενών και Δεσκάτης
Ν. Καστοριάς: Καστοριάς και Άργους Ορεστικού
Ν. Κοζάνης: Βελβεντού, Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων,
Σιάτιστας και Τσοτυλίου

Σταμκόπουλος
Χαράλαμπος
ΑασοπόνοςΘηραματοπόνος

Η εναλλαγή διαφόρων καλλιεργειώ ν και φνσικών φραχτών δημιουργεί προϋ
ποθέσεις ανάπτυξης των πληθυσμών των ειδών άγριας πανίδας
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Ν. Φλώρινας: Φλώρινας και Αμυνταίου
Το σύνολο των μελών τους ανέρχεται στους 7.700 περίπου κυνηγούς (στοιχεία έτους
2004). Αυτό σημαίνει, μετά από ανάλυση των οικονομικών στοιχείων (τακτικών
εσόδων και εκτάκτων εισφορών), ότι πραγματοποιούνται από τους 12 Κυνηγετι
κούς Συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας φιλοπεριβαλλοντικά έργα και δράσεις της
τάξης των 150.000 ευρώ τουλάχιστον.
Επιπροσθέτους ένα ποσό της τάξης των 253.000 ευρώ αποδίδεται στο δευτερο
βάθμιο και τριτοβάθμιο όργανο των συλλόγων (42.000 περίπου ευρώ υπέρ Ομο
σπονδίας και 211.000 περίπου ευρώ υπέρ Συνομοσπονδίας) και δαπανάται, σχε
δόν εξ’ ολοκλήρου, σε φιλοπεριβαλλοντικές επίσης δραστηριότητες.
Πέραν αυτών ένα μεγαλύτερο ακόμα ποσό κατατίθεται ως τέλος Θήρας στο ταμείο
του κράτους με ανταποδοτικό χαρακτήρα, μέχρι σήμερα όμως τυγχάνει αμφιβόλου
χρήσεως.
Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται κά
θε χρόνο οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας για να αξιοποιούν με
τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τα έσοδά τους και ταυτόχρονα να πραγματοποιούν και
τις προβλεπόμενες φιλοθηραματικές τους δαπάνες:
Πρόσληψη θηροφυλάκων
Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται εποχιακοί θηροφύλακες με σκοπό τη φύλαξη και
προστασία του θηραματικού πλούτου και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος,
πολλοί εκ των οποίων απασχολούνται καθ’ όλο το έτος.
Για την κυνηγετική περίοδο 2004-2005 απασχολήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία συ
νολικά 14 εποχιακοί θηροφύλακες.
Παράλληλα στηρίζεται το έργο των 14 Ομοσπονδιακών θηροφυλάκων που εδρεύ
ουν στους κατά τόπους Συλλόγους της περιοχής.
Πραγματοποίηση έργων βελτίωσης των ενδιαιτημάτων ειδών της άγριας πανίδας
Με την επιστημονική στήριξη που παρέχεται από τη Σ Τ ' ΚΟΜΑΘ στους συλλό
γους της τους δίδεται η ευκαιρία να προβαίνουν και σε έργα που αφορούν τη δια
χείριση και βελτίωση των βιοτόπων στην περιοχή τους. Έτσι μπορούν και πραγ
ματοποιούν με τον ορθό τρόπο έργα όπως:
• Φυτεύσεις καρποφόρων δενδρυλλίων
• Εμβολιασμοί υπαρχόντων αγρίων καρποφόρων δέντρων
• Σπορές κατάλληλων κτηνοτροφικών ειδών
• Τοποθέτηση ποτίστρων για την εξασφάλιση νερού κατά τη θερινή περίοδο
Τα είδη των δενδρυλλίων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως αγριομηλιές, κορο
μηλιές, αγριοαχλαδιές, καστανιές και φυτεύονται σε διάσπαρτες θέσεις μέσα σε δά
ση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
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Τα κτηνοτροφικά είδη που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως: καλαμπόκι, τριφύλ
λια, βίκος, κεχρί, κριθάρι, σίκαλη, ηλίανθος, ρεβΰθι, μπιζέλι και σπέρνονται κυρίως
σε μίγματα σε διάσπαρτες επίσης θέσεις.
Ρίψεις τροφής
Κατά την χειμερινή περίοδο, λόγω παρατεταμένης διάρκειας δυσμενών καιρικών
συνθηκών, όπως επίσης και κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, πραγματοποιεί
ται ρίψη τροφής από διάφορα κτηνοτροφικά είδη και καρπούς.
Κατά την απερχόμενη περίοδο προσφέρθηκαν με αυτό τον τρόπο συνολικά 10
τόνοι καλαμπόκι, 3 τόνοι σιτηρά, 2,5 τόνοι τριφύλλι και 6 τόνοι μήλα.
Εθελοντική προσφορά εργασίας και συνδρομή στο έργο των φορέων και υπηρεσιών
που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που λαμβάνουν χώρα
στην ευρύτερη περιοχή
• Συμμετοχή στο έργο της Δασικής Υπηρεσίας (πρόληψη και προστασία των δα
σών από κάθε παράνομη ενέργεια).
• Συμμετοχή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που αφορά την πυροπρο
στασία (πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών).
0 Συμμετοχή στο έργο της πολιτικής προστασίας των υπηρεσιών των Νομαρχιών
και της Περιφέρειας
Δύο μάλιστα εκ των 12 Κυνηγετικών Συλλόγων είναι επίσημα εγγεγραμμένα μέλη
στα μητρώα των εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ
στασίας και η πλειοψηφία των υπολοίπων αναμένουν απάντηση μετά από αίτηση
για επίσημη ένταξή τους.
Λειτουργούν κάθε χρόνο οργανωμένες ομάδες που προσφέρουν εθελοντικά τις υπη
ρεσίες τους σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όπως επίσης
και την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.
Τα οχήματα των κυνηγετικών συλλόγων και της ομοσπονδιακής θηροφυλακής κυ
κλοφορούν νυχθημερόν στην ύπαιθρο και εκ των πραγμάτων είναι το άγρυπνο μά
τι για την προστασία της.
Υπάρχουν επίσης σε ορισμένους συλλόγους και οχήματα εφοδιασμένα με κατάλ
ληλο εξοπλισμό (δεξαμενές νερού, αντλίες, λάστιχα, κ.λ.π.) τα οποία επανδρώνο
νται και συνδράμουν σε μεγάλο βαθμό στο έργο της πυροπροστασίας.
Εμπλουτισμός της υπαίθρου με είδη της άγριας θηραματοπανίδας
Οι Κυν. σύλλογοι κάθε χρόνο προμηθεύονται από τα κρατικά εκτροφεία, κατόπιν
ειδικής άδειας, είδη της άγριας θηραματοπανίδας, τα οποία τα απελευθερώνουν μέ
σα στα καταφύγια άγριας ζωής με σκοπό τον εμπλουτισμό τους. Αφού βέβαια
εξασφαλίσουν πρώτα τις προϋποθέσεις προσαρμογής τους μέσα σε κατάλληλους
πυρήνες εξοικείωσης.
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Διοργάνωση ημερίδων φιλοθηραματικου-φιλοπεριβαλοντικού περιεχομένου
Κατά την απερχόμενη περίοδο πραγματοποιήθηκαν διοργανώσεις που αφορούσαν
το ρόλο της Θήρας και των τοπικών Κ.Σ. στη διαχείριση των οικοσυστημάτων, τις
απελευθερώσεις διαφόρων ειδών, τη διαχείριση της ορεινής πέρδικας, του λαγοΰ,
την ασφαλή χρήση των όπλων, την ορθή χρήση των κυνηγετικών σκύλων.
Υπήρξε επίσης συμμετοχή ορισμένων συλλόγων σε εκδηλώσεις σχολείων με θέμα
το περιβάλλον, όπου δόθηκε η ευκαιρία να μπει το πρώτο λιθαράκι και στην παι
δεία για την ορθή διαπαιδαγώγηση, από τη μικρή ακόμα ηλικία, σε θέματα που αφο
ρούν την άγρια πανίδα και τη δραστηριότητα της Θήρας.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
Μετά από ενημέρωση που έγινε από το επιστημονικό προσωπικό της ΚΟΜΑΘ
υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν συμμετοχή των συλλόγων, με παροχή στοιχείων,
στις έρευνες που υλοποιούνται από τη ΚΟΜΑΘ σε περιοχές της Δυτικής Μακε
δονίας (έρευνα για το λαγό, για τον αγριόχοιρο, για τους νέους κυνηγούς).
Παράλληλα με πρωτοβουλία του Δ.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου της περιοχής υλο
ποιήθηκε έρευνα με σκοπό τη γνώση του προφίλ των κυνηγών μελών του συλλόγου.
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Β

άσει της κείμενης νομοθεσίας και των υπουργικών εγκυκλίων,
σχετικά με τις δράσεις των κυνηγετικών οργανώσεων και ιδίως
αυτών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (κυνηγετικών συλλόγων), υπο-

χρεούνται να διαχειρίζονται και να δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος
των εσόδων τους σε φιλοπεριβαλλοντικούς σκοπούς.
Τ α έσοδα των Κ.Σ προέρχονται κυρίως από τις τακτικές εισφορές
των μελών τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται από την εκάστοτε
ετήσια ρυθμιστική διάταξη Θήρας και από τις έκτακτες εισφορές που
επιβάλλονται κατόπιν αποφάσεων των Γενικών τους Συνελεύσεων.
Εξ αυτών το 50% των τακτικών και το 100% των έκτακτων, προο
ρίζεται αποκλειστικά για φιλοθηραματικές δράσεις και γενικότερα
φιλοπεριβαλλοντικές.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το οικονομικό μέγεθος που δαπανάται για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και οι διάφορες μορφές
των δράσεων αυτών που πραγματοποιούνται, θα αναφερθούμε στους
κυνηγετικούς συλλόγους της Ανατολικής Μ ακεδονίας και Θράκης
και στο έργο που επιτελέσανε κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος
2004 - Μ άρτιος 2005.
Στη περιφέρεια αυτή υπάρχουν 18 σύλλογοι που απαριθμούν συνο
λικά 21.000 μέλη.
Π ολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των κυνηγών με το 20, που αντι
στοιχεί στο μέσο όρο του χρηματικού ποσού που συνεισφέρει το κά
θε μέλος για φιλοθηραματικούς σκοπούς, μέσω τω ν τακτικών και
εκτάκτων εισφορών προς το σύλλογό του, διαπιστώνουμε ότι στους
πέντε νομούς που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη περιφέρεια, πραγ
ματοποιούνται ετησίως φιλοπεριβαλλοντικά έργα της τάξης των
400.000 ευρώ τουλάχιστον.
Και λέμε τουλάχιστον, διότι δεν εμποδίζει κανείς ένα σύλλογο να
δαπανήσει περισσότερα από αυτά που υποχρεούται σε φιλικές προς
το περιβάλλον ενέργειες, αντλώντας ή περιορίζοντας τα διοικητι
κά του έξοδα.
Επιπρόσθετα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό διατίθεται για παρό
μοια έργα από την Κυνηγετική Ο μοσπονδία της Μ ακεδονίας και
Θ ράκης στην οποία ανήκει και η συγκεκριμένη περιφέρεια, βάσει
ειδικών σχεδιασμένων δράσεων και έργων και κατόπιν εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από τους τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους.
Αναλυτικά οι δράσεις τω ν συλλόγων τη ς Αν. Μ ακεδονίας - Θ ρά
κης για το χρονικό διά στημ α π ο υ αναφ ερόμαστε έχουν ω ς εξής:
ΑνΟρώτπνο δυναμικό

Πέτρος X. Πλάτης
Δασοπόνος Θηραματοπόνος

Προσλήφθηκαν 24 εποχικοί φύλακες Θήρας.
Συνέχισαν να υπηρετούν οι 6 θηροφύλακες αορίστου χρόνου των συλ
λόγων.
Παράλληλα συνεχίζουν το έργο τους οι 19 Ομοσπονδιακοί θηροφύ-
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λάκες που εδρεΰουν στη περιοχή.
Εκτός των θηροφυλάκων, το ανθρώπινο δυναμικό συμπληρώνουν ορισμένοι εργάτες (για τις ανά
γκες τω ν εκτροφείων τω ν συλλόγων), ειδικοί γραμματείς που εκτελούν χρέη επιμελητών κυνηγε
τικής αγωγής καθώς και επιστημονικό προσωπικό (δασολόγοι - δασοπόνοι κ.α).

Βελτίωση ενδιαιτημάτων
Φυτεύτηκαν περισσότερα από 6.000 δενδρύλλια δασικών ειδών στη πλειονότητά τους καρποφό
ρα (καστανιές, κρανιές, αγριοαχλαδιές κ.α), σε κατάλληλες δασικές εκτάσεις, με άρτιο σχεδία
σμά και υποστήριξη (περιφράξεις, ποτίσματα κ.λ.π).
Επίσης σπάρθηκαν περίπου 3000 στρέμματα με φυτικά είδη που αποτελούν εκλεκτή τροφή για
την άγρια πανίδα (κεχρί, ηλίανθο, καλαμπόκι, σ ιτάρι, βίκο, τριφύλλι κ.α).
Έγιναν 6 νέες υδρομαστεύσεις και 24 καλλιέργειες(συντηρήσεις) πηγών γλυκού νερού.
Ο ι παραπάνω επεμβάσεις γίνανε με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών δασικών αρχών.

Δράσεις υποστήριξης
Κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών (ολικών παγετών) καθώς και την περίοδο της ανα
παραγωγής, οι κυνηγοί π αρείχαν τροφή στην άγρια ζωή και κυρίως σε υδρόβια είδη και στους
αγριόχοιρους (καλαμπόκι, σιτάρι, πατάτες κ.α), συνολικά 6 τόνους.

Προστασία - πρόληψη
Υπάλληλοι και μέλη τω ν Κ .Σ της περιοχής συμμετείχαν σε προγράμματα δασοπυροπροστασίας
στο τομέα της πρόληψης αλλά και της καταστολής.
Επανδρώσανε συνολικά τέσσερα πυροφυλάκια και πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους
στη προσπάθεια αποφυγής και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.
Ο ι κυνηγετικοί σύλλογοι διαμόρφωσαν κατάλληλα ορισμένα από τα οχήματά τους, προσαρμόζο
ντας σε αυτά δεξαμενές νερού και αντλίες, σε περίπτωση που χρειαζόταν να επέμβουν άμεσα σε
κατάσβεση πυρκαγιάς.
Συμμετέχουν συνολικά 10 σύλλογοι στο πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Γενι
κής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών, προσφέροντας εθελοντικά την αρωγή τους στο κοι
νωνικό σύνολο.

Εμπλουτισμοί
Μέσω των κρατικών εκτροφείων, προμηθεύονται με θηρεύσιμα είδη τα οποία μετά από κατάλληλη προ
σαρμογή σε πυρήνες εξοικείωσης απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον με σκοπό να ενδυναμώ
σουν το άγριο θηραματικό κεφάλαιο.
Περίπου 15.000 πέρδικες και 5.000 φασιανοί απελευθερώνονται ετησίως στη περιοχή.
Ορισμένοι σύλλογοι διαθέτουν και λειτουργούν από μόνοι τους εκτροφεία θηραματικών ειδών.

Παιδεία
Προκειμένου να διαπαιδαγωγηθεί η νεολαία και η μαθητεία με τους κανόνες και τη δεοντολογία
που διέπουν τη δραστηριότητα του κυνηγιού, πραγματοποιούνται επισκέψεις και διαλέξεις στη
πρωτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση από το επιστημονικό προσωπικό των συλλόγων.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 διαλέξεις σε δημοτικά σχολεία και 2 σε νηπιαγωγεία.
Ο ι κυνηγετικοί σύλλογοι ήτανε χορηγοί σε 8 μαθητικές εργασίες με θέματα σχετικά με το φυσικό
περιβάλλον στα πλαίσια του συστήματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Συγκρίνοντας κανείς το φιλοπεριβαλλοντικό έργο των κυνηγετικών συλλόγων με όλους τους άλ
λους φορείς, διαπιστώνει αμέσως το μέγεθος της προσφοράς των κυνηγετικών οργανώσεων.
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Λίμνη
Κορώνεια
ώρα μηδέν.
Το χρονικό
ενός
προαναγγελ
θώνιος
θανάτου και η
αντιμετώπιση
της κρίσης

ριν από λίγες δεκαετίες κανένας δεν μπορούσε
να φανταστεί την εξέλιξη μιας από τις πιο ζω
ντανές και παραγωγικές λίμνες στην Ελλάδα. Η
λίμνη Κορώνεια (Αγίου Βασιλείου) αποτελούσε πρώτα πη
γή ζωής για εκατοντάδες οικογένειες και αργότερα χώ
ρο αναψυχής για χιλιάδες επισκέπτες, ενώ ήταν άριστο
ενδιαίτημα για δεκάδες είδη πουλιών, θηλαστικών, ψα
ριών και λοιπών ζώντων οργανισμών. Τότε, στις αρχές
της δεκαετίας του 1970 η έκταση της λίμνης έφτανε τα
46 km 2 και το βάθος της τα 8 m. Τα πρώτα άσχημα
σημάδια άρχισαν να φαίνονται την δεκαετία του «80» όταν
η στάθμη συνεχώς υποχωρούσε και η έκταση μειωνόταν
έως ότου το 1995 έφτασε τα 30 km2 και το 2002 αποξηράνθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Τον επόμενο χρόνο
οι έντονες και συχνές βροχοπτώσεις τροφοδότησαν με νε
ρό τη λίμνη και οδήγησαν ουσιαστικά στην επανασύ
στασή της. Πολλοί αναθάρρησαν και πίστεψαν ότι το πρό
βλημα είχε λυθεί. Δυστυχώς όμως η φύση θα τιμωρούσε
για όλα τα προβλήματα που ο άνθρωπος είχε δημιουργή
σει με την αλόγιστη χρήση του νερού αλλά και με την ανεύ
θυνη στάση του απέναντι στο σοβαρό θέμα της ρύπανσης
της λίμνης με υγρά απόβλητα.
Ωστόσο τίποτα δεν γίνεται χωρίς προειδοποίηση. Το 1995
η ρύπανση προκάλεσε τον θάνατο όλων των ψαριών της
λίμνης, ενώ την ίδια χρονιά περισσότερα από 3000 που
λιά διαφόρων ειδών έπεσαν θύματα..... «άγνωστης» έως
σήμερα αιτίας!!!!.
Το 2003 μετά την «ανασύσταση» της λίμνης οι συνθή
κες που επικρατούσαν έως και σήμερα ήταν και είναι απαγοητευτικές και αφιλόξενες για πολλούς ζωντανούς ορ
γανισμούς. Τιμές pH από 8,5 έως 10, αλατότητα 4,5 6 % ο σε συνδυασμό με το παχύ στρώμα λάσπης (1 έως 1,5
μέτρα) - άγνωστης περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα και
άλλα επιβλαβή στοιχεία - στον πυθμένα της λίμνης, τη μι
κρή περιεκτικότητα οξυγόνου στο νερό της τη στιγμή που
συνεχίζεται η «τροφοδοσία» της με ανεπεξέργαστα λύ
ματα εργοστασίων αλλά και του Δήμου Λαγκαδά δεν αφή
νουν ίχνος ελπίδας. Παρά τις άσχημες συνθήκες η λίμνη
Κορώνεια εμπλουτίστηκε (άγνωστο με ποιο τρόπο και με

Π ερ ικ λ ή ς
Μ π ίρ τ σ α ς -

Δρ. Δασολόγος
Θηραματολόγος

Π
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Ομοσπονδιακός θηροφύλακας. προσφέρει πρώτες βοήθειες σε προσβεβλημένο από την
αλλαντική τοξίνη φοινικόπτερο.
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Αργνροπελεκάνος

ποια μελέτη και άδεια) με τουλάχιστον 6 είδη ψαριών που αναπτύχθηκαν σε σύ
ντομο χρονικό διάστημα ώστε το επαρχείο Λαγκαδά να αναγκαστεί να επιτρέψει
το ψάρεμα για να μην γίνεται λαθραία αλιεία ....
Την άνοιξη του 2004 οι τιμές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της λίμνης εξακολου
θούσαν να είναι σε ανησυχητικά επίπεδα. Τα πρώτα δείγματα της επερχόμενης κα
ταστροφής φάνηκαν με τους θανάτους μυδιών και ασπόνδυλων στην αρχή του κα
λοκαιριού και συνεχίστηκαν με θανάτους ψαριών και πουλιών.
Το ημερολόγιο της οικολογικής καταστροφής έχει ως εξής:
29 Ιουλίου 2004. Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες και μέλη του Κυνηγετικού Συλ
λόγου Λαγκαδά εντοπίζουν νεκρά και ημιθανή παρυδάτια πουλιά, ενημερώνουν την
Κυνηγετική Μακεδονία & Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και τα προσκομίζουν στο Κέντρο
Περίθαλψης της Αίγινας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
19 Αυγούστου 2004. Εντοπίζεται από μέλη της επιστημονικής ομάδας της ΚΟΜΑΘ
μικρός αριθμός νεκρών πουλιών σε δυσπρόσιτα σημεία και σε προχωρημένη σήψη.
4 Σεπτεμβρίου 2004. Μέλη του Δ. Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαγκαδά ενη
μερώνουν το Δασαρχείο για μεγάλο αριθμό νεκρών πουλιών.
6 Σεπτεμβρίου 2004. Επιτόπια αυτοψία επιστημόνων της ΚΟΜΑΘ, του υπεύ
θυνου Θήρας Δασαρχείου Λαγκαδά, Ομοσπονδιακών θηροφυλάκων και μελών
του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαγκαδά. Το θέαμα ανατριχιαστικό και ιδιαίτερα αποκρουστικό. Νεκρά και ημιθανή πουλιά - ανάμεσά τους πολλά σπάνια και απει
λούμενα - παντού. Στο νερό, στα καλάμια, στη λάσπη, στις όχθες και στα λιβάδια
γύρω από τη λίμνη. Ταυτόχρονα παρατηρούνται στρώμα νεκρών ασπόνδυλων στις
όχθες της λίμνης και χιλιάδες νεκρά ασπόνδυλα επιπλέοντα στο νερό καθώς και νε
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κρά ψάρια σε σημεία της λίμνης.
7 Σεπτεμβρίου 2004. Καθορισμός των δειγματοληπτικών επιφανειών από επι
στήμονες της ΚΟΜΑΘ και έναρξη της απογραφής.
7 Σεπτεμβρίου 2004. Αποστολή ενημερωτικών Δελτίων Τΰπου στα Μ.Μ.Ε.
8 Σεπτεμβρίου 2004. Σύγκληση σύσκεψης εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φο
ρέων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα γραφεία της ΚΟΜΑΘ.
8, 9 Σεπτεμβρίου 2004. Συγκέντρωση νεκρών πουλιών από μέλη της ΚΟΜΑΘ
και των Κυνηγετικών Συλλόγων Αμπελοκήπων και Λαγκαδά.
9 Σεπτεμβρίου 2004. Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου προς τα Μ. Μ. Ε. για την πι
θανή αιτία θανάτου των πουλιών μετά από εξέταση των συμπτωμάτων και εξα
ντλητική έρευνα της βιβλιογραφίας από την επιστημονική ομάδα της ΚΟΜΑΘ. Γί
νεται για πρώτη φορά αναφορά στις νευροπαραλυτικές τοξίνες που παράγονται
από το βακτήριο Clostridium Botulinum (τύπος C) και προκαλούν, πιθανόν, τους
θανάτους πουλιών.
9 Σεπτεμβρίου 2004. Έγγραφη ενημέρωση προς τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ.
Ψωμιαδη, καθώς και προς τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικούς επιστήμονες για
την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Λίμνη και για το πιθανό αίτιο των θα
νάτων των πουλιών.
10 Σεπτεμβρίου 2004. Καύση των συγκεντρωμένων νεκρών πουλιών σε μια προ
σπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να οργανώσουν συστηματικά την τα
φή ή την καύση των χιλιάδων πτωμάτων. Η καύση ή η ταφή των πτωμάτων επιβάλ
λεται, αν πρόκειται για ύπαρξη κλωστριδίου, μιας και οι προνύμφες των εντόμων που
τρέφονται από τα πτώματα είναι φορείς της αλλαντικής τοξίνης χωρίς οι ίδιες να νο-

Σύσκεψη εκπροσώπων υπηρεσιών Ν.Α. Θεσσαλονίκης και άλλων φορέων που συγκάλεσε η ΚΟ Μ ΑΘ στα γρα
φεία της για τη λίμνη Κορώνεια
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σούν κι έτσι μεταφέρουν τις τοξίνες
μέσω της τροφικής αλυσίδας και σε
άλλους ζώντες οργανισμούς.
10 Σεπτεμβρίου 2004. Τοποθέ
τηση πηγών κρότου (κανονάκια προ
πανίου) από επιστήμονες της
ΚΟΜΑΘ και της Δ/νσης Αλιείας
του Επαρχείου Λαγκαδά. Σκοπός
της εγκατάστασης ήταν να εκδιωχθούν τα πουλιά από μια οικολογι
κή παγίδα όπως αυτή της λίμνης
Θηλυκή Χονλιαρόπαπια
Κορώνειας. Τα κανονάκια αγορά
στηκαν από τη Νομαρχία Ν. Θεσ
σαλονίκης με χρηματοδότηση (25.000 ευρώ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων μετά από παρέμβαση του Υπουργού κ. Σ. Τσιτουρίδη.
10 Σεπτεμβρίου 2004. Έγγραφη αναλυτική ενημέρωση για την τραγικότητα της
κατάστασης προς το ΥΠΕΧΩΔΕ και τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
10 Σεπτεμβρίου 2004. Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από τον Δήμαρχο Λα
γκαδά
10 Σεπτεμβρίου 2004. Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή κ. Παπαδημούλη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
12 Σεπτεμβρίου 2004. Η απογραφή των νεκρών πουλιών ολοκληρώνεται και οι
μετριοπαθείς εκτιμήσεις των επιστημόνων της ΚΟΜΑΘ ανεβάζουν τον αριθμό των
νεκρών πουλιών σε 16 έως 25.000.
16 Σεπτεμβρίου 2004. Έγγραφο (158333/3931/16-09-04) της αρμόδιας Δ/νσης
Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ
σαλονίκης, το Επαρχείο Λαγκαδά και το Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης στο οποίο επισημαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζητάει αναλυτική
ενημέρωση και τονίζει ότι το θέμα
της Κορώνειας βρίσκεται στα πρό
θυρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί
ου.
16 Σεπτεμβρίου 2004. Έκτακτη
συνεδρίαση του Δ. Σ. της Κυνηγε
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας για
την επικρατούσα κατάσταση στη
λίμνη Κορώνεια και λήψη αποφά
σεων για άμεσα μέτρα.
17 Σεπτεμβρίου 2004. Η πρώτη Νεαρό αργνρογλάρονο ανήμπορο να πετάξει
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μαζική θανάτωση ηλιόψαρων (Lepomis gibosus) και ο εντοπισμός νεκρών ψαριών
από πέντε διαφορετικά είδη.
17 Σεπτεμβρίου 2004. Ενημέρωση του γραφείου RAMSAR από την ΚΟΜΑΘ.
20 Σεπτεμβρίου 2004. Ενημέρωση της Δ/νσης Υγείας & Υγιεινής από την ΚΟΜΑΘ.
21 Σεπτεμβρίου 2004. Ερώτηση προς την Ευρωβουλή (Ε-2261/04) του Ευρω
βουλευτή Γ. Καρατζαφέρη σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κορώνεια και τα οποία αποκάλυψε η Κυνηγετική Θμποσπονδία Μακεδονίας & Θράκης.
22 Σεπτεμβρίου 2004. Ερώτηση προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανά
πτυξης & Τροφίμων, Υγείας και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης και Επικρατείας από τον
Βουλευτή κ. Δ. Γαλαμάτη.
24 Σεπτεμβρίου 2004. Απάντηση της Δ/νσης Υγείας & Υγιεινής (19507/24-092004) στην οποία συστήνονται μεταξύ άλλων η προστασία αυτών που εργάζονται
στη λίμνη (δηλαδή των μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων) με μάσκες προσώ
που, φόρμες προστασίας ή βιομηχανικές ποδιές (!!!), μπότες ψηλές πλαστικές,
γάντια χοντρά, ενώ τονίζεται η ανάγκη άμεση βαθιάς ταφής ή καύσης σε κλίβανο
(!!!!) των πτωμάτων και η απολύμανση των τροχών των αυτοκινήτων με ειδικό απο
λυμαντικό (!!!!).
28 Σεπτεμβρίου 2004. Έγγραφο προς τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υγείας με γνωστοποίηση της διάθεσης των Κυνη
γετικών Οργανώσεων να βοηθήσουν εθελοντικά όποια οργανωμένη προσπάθεια

Νεαρός αργνροπελεκάνος

41

ΠΑΝ -Θ Η ΡΑ Σ

Τα πάντα περί Θήρας

για περιορισμο του φαινομένου και απο
τροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.
29 Σεπτεμβρίου 2004. Ερώτηση στη Βου
λή από τη Βουλευτή κ. X. Αράπογλου
18
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(895/18-10-2004) που εντοπίζει το πρόβλημα
της λίμνης στις παράνομες γεωτρήσεις και
στη λειτουργία ρυπογόνων βαφείων και ερ
Νεαρός καστανοκέψαλος γλάρος
γοστασίων που παράγουν τοξικά απόβλητα
και βαρέα μέταλλα χωρίς τριτοβάθμιο βιο
λογικό καθαρισμό. Επιρρίπτει επίσης ευθΰνες στο Δήμο Λαγκαδά του οποίου το απο
χετευτικό δίκτυο καταλήγει στη λίμνη με αποτέλεσμα να παράγεται ρύπανση.
02 Νοεμβρίου 2004. Ερώτηση προς τη Βουλή από τον Βουλευτή Ν. Θεσσαλονί
κης κ. Μαγκριώτη για το θέμα της Κορώνειας.
19 Νοεμβρίου 2004. Απάντηση της κας Wallstrom εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της και κι
νήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει, ενώ της απευθύνθηκε αιτιολογημένη γνώμη
τον Δεκέμβριο του 2003. Η απάντηση των ελληνικών αρχών δεν έχει εξεταστεί. Ζη
τά επίσης να μάθει τους λόγους για τους οποίους οι ελληνικές αρχές δεν έθεσαν

θηλυκό Κιρκίρι
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Οκτωβρίου 2

Νανοσκαλίνδρα ανήμπορο να πετάξει

σε εφαρμογή τις μελέτες προστασίας της λίμνης.
26 Νοεμβρίου 2004. Απάντηση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά (1165 Β/2611-2004) στον κ. Μαγκριώτη στην οποία αναφέρεται ότι προβλέπονται αυστηρά
μέτρα για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και
απομάκρυνση παλιών σε περίπτωση που δημιουργούν μη αντιμετωπίσιμο περιβαλ
λοντικό πρόβλημα.
01 Δεκεμβρίου 2004. Τα πουλιά συνεχίζουν να πέφτουν θύματα της «άγνωστης»
αιτίας.
06 Δεκεμβρίου 2004. Το Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
(Ι.Λ.Π.Α.Ν) μετά από την παραλαβή της αλλαντικής αντιτοξίνης και την πραγ
ματοποίηση του σχετικού πειράματος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μαζικοί θά
νατοι των πουλιών οφείλονται στην παρουσία του βακτηρίου Clostridium botulinum
(Τύπος C) και στην αλλαντική τοξίνη που παράγει.
09 Δεκεμβρίου 2004. Έως σήμερα περισσότερα από 30.000 πουλιά από 39 είδη
- μεταξύ των οποίων σπάνια και απειλούμενα - έπεσαν θύματα της ανθρώπινης
αδιαφορίας για το περιβάλλον που εμείς οι ίδιοι βιώνουμε καθημερινά
Το φονικό βακτήριο Clostridium Botulinum.
Η ανάπτυξη και η αντιμετώπισή του.
Η αλλαντίαση των πουλιών είναι μια παραλυτική ασθένεια που προκαλείται από τη
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απορρόφηση τοξίνης που παράγεται από το βακτήριο Clostridium botulinum. Εφτά
τύποι έχουν καταγραφεί από τους οποίους ο τύπος C, και λιγότερο, ο Ε ευθύνονται
συνήθως για μαζικούς θανάτους πουλιών. Το συγκεκριμένο βακτήριο υπάρχει στη λά
σπη πολλών υγροτόπων αλλά αναπτύσσεται γρήγορα όταν βρει συνθήκες όπως έλ
λειψη οξυγόνου, θερμοκρασίες από 25 έως 40 C° και κατάλληλο υπόστρωμα που μπο
ρεί να είναι νεκρά ασπόνδυλα, νεκρά ψάρια και νεκρά πουλιά.
To Clostridium botulinum είναι δευτερογενές αίτιο θανάτου ζωντανών οργανισμών
μιας και στη λίμνη Κορώνεια προηγήθηκαν τόσο θάνατοι ασπόνδυλων που δημιούρ
γησαν συνθήκες έλλειψης οξυγόνου αλλά και θάνατοι ψαριών που μαζί με τα νεκρά
ασπόνδυλα αποτέλεσαν το κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξή του. Η αυξομοίωση της στάθμης του νερού της λίμνης, η διαδοχική κατάκλυση και αποξήρανση
τμημάτων της όχθης, η μεγάλη αλατότητα και οι υψηλές θερμοκρασίες βοήθησαν επί
σης στην ανάπτυξή του. Οι θάνατοι των ασπόνδυλων και των ψαριών οφείλονται πι
θανόν στην έξαρση τοξικών ειδών φυτοπλαγκτού και κυανοβακτηρίων (Μ. Μουστά
κα, προσωπική επικοινωνία), στην άσχημη συνολική κατάσταση του νερού καθώς και
στο μικρό βάθος της λίμνης.
Τα πουλιά μέσα από τη διαδικασία της τροφοληψίας (νεκρά ή ημιθανή ψάρια,
ασπόνδυλα, έντομα, προνύμφες εντόμων κ.λπ) προσλαμβάνουν την αλλαντική το
ξίνη η οποία απορροφάται και οδηγεί σε παράλυση των άκρων, του λαιμού και στη
συνέχεια των μυών, των ζωτικών οργάνων και τέλος στο θάνατο. Η άμεση απομά
κρυνση (καύση, ταφή) των νεκρών πουλιών επιβάλλεται επειδή οι προνύμφες των
εντόμων που τρέφονται με τα πτώματα προσλαμβάνουν την αλλαντική τοξίνη χω
ρίς να νοσούν, ενώ στη συνέχεια μέσα από την τροφική αλυσίδα την μεταφέρουν
σε άλλους ζώντες οργανισμούς (π.χ. εντομοφάγα πουλιά). Αυτή ακριβώς η αιτία
ήταν που βοήθησε στην έξαρση του φαινομένου τις πρώτες ημέρες (αρχές Σε
πτεμβρίου).
Η εμφάνιση μεγάλου αριθ
μού νεκρών ψαριών σε διά
φορα σημεία και χρονικές
στιγμές οδήγησε στη θα
νάτωση εκτατοντάδων ατό
μων ψαροφάγων ειδών (αργυροπελεκάνοι, σταχτοτσικνιάδες, αργυροτσικνιάδες, λευκοτσικνιάδες
κ.λπ).
Η αποτελεσματική αντι
μετώπιση της αλλαντία
^ Ι/η ? ^ της Κορώνειας με νεκρούς αργνροπελεκάνους
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σης των πουλιών εξαρτάται από την αποκρυπτογράφηση της σχέσης του αιτίου
(Clsostridium botulinum), του ξενιστή (νεκροί οργανισμοί) και του περιβάλλο
ντος (λιμναίο οικοσύστημα). Οι προσπάθειες για την μη επανάληψη του θλιβερού
φαινομένου της θανάτωσης δεκάδων χιλιάδων πουλιών και ψαριών πρέπει να εστια
στούν στα εξής:
1) Περιορισμός των οργανικών στοιχείων που εισέρχονται στη λίμνη
2) Περιορισμός της νεκρής ύλης που αποσυντίθεται (καλάμια κ.λπ)
3) Αποφυγή της αυξομοίωσης της στάθμης του νερού της λίμνης το καλοκαίρι και
το φθινόπωρο γιατί ασπόνδυλα και ψάρια που θανατώνονται θα συσσωρευτούν στις
όχθες και θα δημιουργήσουν κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξη του κλωστριδίου.
4) Συνεχή και συστηματική παρακολούθηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νε
ρού της λίμνης
5) Συνεχή και συστηματική παρακολούθηση για τον εντοπισμό νεκρών οργανισμών
6) Συγκέντρωση και απομάκρυνση (καύση , ταφή) νεκρών πουλιών, ψαριών κ.λπ
Πρωτίστως βέβαια είναι απαραίτητο να ελεγχθούν και να εξαλειφτούν οι ρυπογό
νες εστίες που επιβαρύνουν τη λίμνη Κορώνεια και να περιοριστεί η άντληση νε
ρού από βαθιές γεωτρήσεις έτσι ώστε
σταδιακά να επανακάμψει το οικο
σύστημα και να αποτελέσει πάλι πη
γή ζωής.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδο
νίας & Θράκης σεβόμενη τα μέλη της
- τους απλούς κυνηγούς - που πλη
ρώνουν για ένα υγιές και παραγωγικό
φυσικό περιβάλλον έχει θέσει ως βα
σικό σκοπό την ευαισθητοποίηση υπη
ρεσιών, φορέων και χρηστών για τη
Αργυροπελεκάνος
σωτηρία της λίμνης Κορώνειας. Μιας
λίμνης που «προστατεύεται» από την
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, έχει
χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας
Ζωής και στην οποία εδώ και δεκαε
τίες δεν επιτρέπεται και ούτε πρόκει
ται να επιτραπεί η Θήρα. Ίσως η μό
νη απαγόρευση που εφαρμόζεται με
ευθύνη και δαπάνες των ίδιων των ψ η 
στών - κυνηγών.
Λ ενκοτσικνιάς
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Δελτία Τυπου
ΚΟΜΑΘ για
τη λίμνη
Κορώνεια

Θεσσαλονίκη 7-9-2004

Εκατοντάδες νεκρά πουλιά, από
άγνωστη αιτία, στη Λίμνη Κορώνεια
Θεσσαλονίκης

Κ

υνηγοί και κτηνοτρόφοι της περιοχής κοντά στη
Λίμνη Κορώνεια της Θεσσαλονίκης ενημέρωσαν
πως υπάρχουν νεκρά πουλιά στις όχθες της πο
λύπαθης λίμνης. Αμέσως ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λα
γκαδά και Θηραματολόγοι από την Κυνηγετική Ομο
σπονδία Μακεδονίας & Θράκης κατέφθασαν στην πε
ριοχή όπου αντίκρισαν ένα αποκρουστικό θέαμα. Εκα
τοντάδες νεκρά πουλιά δημιουργούσαν έναν θλιβερό τά
πητα στα νερά και στις όχθες της λίμνης. Ανάμεσα τους
δεκάδες αργυροπελεκάνοι, καλαμοκανάδες, αβοκέτες, βαρ
βάρες, χουλιαρόπαπιες, κιρκίρια, τρία είδη γλάρων καθώς
και ένα αρκτικογλάρονο, σπάνιο για την Ελλάδα είδος.
Πολλά επίσης ψυχορραγούσαν, σε κατάσταση ληθάργου
Με τα οχήματα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής νεκρά
πουλιά μεταφέρθηκαν στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρε
σίες για ταυτοποίηση της αιτίας θανάτου, ενώ ενημερώ
θηκαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, το
Επαρχείο και το Δασαρχείο Λαγκαδά. Παρόμοιο περι
στατικό, με λίγα όμως πουλιά, υπήρξε και πριν λίγες μέ
ρες, όπου άρρωστα πουλιά μεταφέρθηκαν από την Ομο
σπονδιακή θηροφυλακή στο ΕΚΠΑΖΠ, όπου αργότερα
πέθαναν.
Η επιστημονική διερεύνηση του θέματος θα καταδείξει
τις αιτίες θανάτου τόσων πουλιών και θα προσδιορίσει
τους τρόπους αντίδρασης. Παρόλα αυτά η ανησυχία εί
ναι μεγάλη, καθώς έχουμε μαζική θανάτωση πουλιών.
Οι κυνηγετικές οργανώσεις εργάζονται συστηματικά για
την προστασία του περιβάλλοντος και πρόθυμα θα συ
νεργαστούν με κάθε φορέα για την αντιμετώπιση του ζη
τήματος.
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Θεσσαλονίκη 8-9-2004

Χιλιάδες νεκρά πουλιά στη Λίμνη Κορώνεια
Θεσσαλονίκης. Παγίδα θανάτου είναι πια η λίμνη
Περισσότερα από 3.000 νεκρά πουλιά κατέγραψε σήμερα επιστημονική ομάδα θηραματολόγων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης στη λίμνη Κορώνεια, σε ειδική επιχείρηση μαζί με την Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Είδη
απειλούμενα και σπάνια βρίσκονται παντού νεκρά γΰρω από τον υγρότοπο (αργυροπελεκάνοι, καλαμοκανάδες, αγριόπαπιες, είδη γλάρων, κλπ)
Παγίδα θανάτου εξελίσσεται μια περιοχή που αποτελούσε παλιά άριστο τόπο δια
βίωσης για πολλά είδη πτηνών.
Ό πω ς είναι γνωστό, οι κυνηγετικές οργανώσεις αμέσως κινητοποιήθηκαν, διέθε
σαν προσωπικό και μέσα και έστειλαν δείγματα νεκρών πουλιών στις κτηνιατρι
κές υπηρεσίες και στο ΕΘΙΑΓΕ. Πρόκειται για μια τεράστια οικολογική καταστροφή,
τα αίτια της οποίας αναζητοΰνται.
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Θεσσαλονίκη 10-9-2004
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης
ξεκίνησε την τπτρώτη εφαρμογή μέτρων για τη σωτηρία
των πουλιών στην Κορώνεια» Τραγική η κατάσταση
λοήμερη επιχείρηση μέχρι αρ
γά το βράδυ της Παρασκευής
10/9 έκανε η Κυνηγετική Ομο
σπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ)
στη Λίμνη Κορώνεια για την αντιμετώ
πιση του θλιβερού φαινομένου της μα
ζικής θανάτωσης των πουλιών, θ υ μ ί
ζουμε ότι παντού υπάρχουν χιλιάδες
πουλιά, από σπάνια και απειλούμενα εί
δη, «κτυπημένα» από την κακή κατά
Ο υπεύθυνος τύπου της ΚΟΜ ΑΘ κατά τη διάρκεια συ σταση των νερών της λίμνης.
νέντευξης σε ολλανδικό κανάλι
Σήμερα άνδρες της Κυνηγετικής Ομο
σπονδίας Μακεδονίας Θράκης, του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαγκαδά, της Ομο
σπονδιακής Θηροφυλακής και πολλοί κυνηγοί ανέλαβαν τον «οδυνηρό» ρόλο της
καύσης των νεκρών πουλιών. Περισσότερα από 1500 πουλιά, δημιουργώντας
εκατόμβες θανάτου, παραδόθηκαν στην πυρά. Εκατοντάδες ήταν τα νεκρά που
λιά που βρήκαν εκ νέου και σήμερα οι Δασολόγοι και Θηραματολόγοι της ΚΟΜΑΘ.
Επίσης εγκατέστησαν σε διάφορα σημεία τα 40 κανονάκια (συσκευές παραγωγής
κρότου) που διέθεσε η Νομαρχία Θεσσαλονίκης για να διώχνουν τα ζωντανά
πουλιά. Τουλάχιστον να γλιτώσουν μερικά! Στην επιχείρηση εκτός των κυνηγετι
κών οργανώσεων συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Επαρχείου Λαγκαδά, του Δή
μου Λαγκαδά, της Δ/νσης Αλιείας και του Δασαρχείου.
Οι κυνηγετικές οργανώσεις θα συνεχίσουν με σοβαρότητα την αντιμετώπιση αυτής
της καταστροφής. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστρο
φές της Ευρώπης.
Τα πουλιά εξακολουθούν και πεθαίνουν μαζικά λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα φώ
τα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης!!!!!

Ο
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Επιστήμονες και μέλη Δ.Σ. της ΚΟΜ ΑΘ και εθελοντές κυνηγοί συλλέγουν νεκρά πουλιά

Θεσσαλονίκη 17-9-2004
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Και Εκατοντάδες νεκρά ψάρια στη Λίμνη Κορώνεια
ε συνέχεια της έως τώρα ενημέρωσής σας επισημαίνουμε πως σήμερα Πα
ρασκευή 17/9 η επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδίας, μαζί με Ομο
σπονδιακούς Θηροφύλακες, εντόπισε μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών στη
λίμνη Κορώνεια.
Συνεχίζοντας την καθημερινή παρουσία και καταγραφή του θλιβερού φαινομένου
η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης σας ενημερώνει για την ύπαρξη
και εκατοντάδων νεκρών ψαριών στην περιοχή Ανάληψη, στη βόρεια πλευρά της
λίμνης. Τα νεκρά ψάρια είναι κυρίως ηλιόψαρα, πεταλούδες, γριβάδια, σίρκα και
λεστιά. Οι επιστήμονες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας είχαν από την πρώτη στιγ
μή τονίσει πως ο θάνατος των αργυροπελεκάνων πρέπει να σχετίζεται, σε μικρό ή
μεγάλο βαθμό, με τα ψάρια που τρώνε. Η παρουσία εκατοντάδων νεκρών ψαριών
πρέπει να προβληματίσει εκ νέου. Ή δη ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία.
Θυμίζουμε επίσης πως στις 16/9 επιστήμονες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας βρή
καν προσβεβλημένο και ένα φλαμίνγκο, οπότε ο αριθμός των προσβεβλημένων ει

Σ
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δών είναι πια 34, σύμφωνα με τα στοιχεία της συνεχούς καταγραφής που πραγ
ματοποιεί η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Το προσβεβλημένο
πουλί διεκομίσθη άμεσα στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ν.
Α.Θεσσαλονίκης για εξέταση, μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή της υπηρε
σίας, όπως και πολλά άλλα πουλιά (νεκρά και ασθενή) που με τα οχήματα της Ομο
σπονδιακής Θηροφυλακής μεταφέρονται καθημερινά στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Δυστυχώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αποτελεί θετικό στοιχείο, όμως, πως
τα μέτρα που πρότεινε από 8/9/2004 η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θρά
κης, στη σύσκεψη που διοργάνωσε στα γραφεία της, έγιναν αποδεκτά και εφαρ
μόστηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Αγρο
τικής Ανάπτυξης, έχουν αποδώσει. Πολλά πουλιά έχουν απομακρυνθεί με τις συ
σκευές κρότου, ενώ περισσότερα από 1500 πουλιά έχουν καεί με την εθελοντική
εργασία μελών των κυνηγετικών οργανώσεων.
Οι κυνηγετικές οργανώσεις εργάζονται συστηματικά, σε συνεργασία με τους αρμό
διους φορείς για την αντιμετώπιση της κατάστασης, βρισκόμενοι καθημερινά στο πε
δίο και όχι με αποστολή «ετεροχρονισμένων» δελτίων τΰπου από τα αστικά κέντρα.

Θεσσαλονίκη 17/9/2004
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Φοινικόπτερο
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Συνεδρίαση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος για τη Λίμνη Κορώνεια
τραγική κατάσταση στη λίμνη Κορώνεια συζητήθηκε αναλυτικά στη συ
νεδρίαση του Δ.Σ. της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στις 16/9
στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων από όλες τις Κυνηγετικές Ομοσπον
δίες της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Κυνηγετική Ομοσπονδία
Μακεδονίας Θράκης έχουν βρεθεί στην πολύπαθη λίμνη χιλιάδες νεκρά πουλιά,
από 34 είδη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
- τη συνέχιση της εφαρμογής της προληπτικής απομάκρυνσης των πουλιών με τις
συσκευές κρότου
- τη συνεχή επόπτευση και φύλαξη της περιοχής με την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή
- την συνεχή καταγραφή του φαινομένου με το επιστημονικό προσωπικό της Κυ
νηγετικής Ομοσπονδίας
- τη συνεχή συνεργασία και ενημέρωση των δημόσιων υπηρεσιών για την καθημε
ρινή κατάσταση της λίμνης
- να συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες στην ενημέρωση των κατοίκων για την προ
ληπτική απαγόρευση της βόσκησης και αλιείας στην περιοχή

Η

Ομοσπονδιακός θηροφύλακας επιβλέπει την καύση των νεκρών πουλιών
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- τη συνεχή δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που καταγράφει το προσωπικό
των κυνηγετικών οργανώσεων, βρισκόμενο καθημερινά στο πεδίο
- την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν για τη συνεχή παρουσία και επόπτευση
της λίμνης
Οι κυνηγετικές οργανώσεις εργάζονται
με σοβαρότητα, βρίσκονται καθημερινά
στην περιοχή, εφαρμόζουν μέτρα αντι
μετώπισης, συνεργάζονται άριστα με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και δεν «περιορίζο
νται» στην αποστολή εκ του μακρόθεν
δελτίων τύπου με προτάσεις, που ήδη
έχουν εφαρμοστεί με τη συνεργασία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλο
νίκης.

Άποψη από την καύση των πουλιών παρουσία της πυροσβεστικής
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Θεσσαλονίκη 611212004

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Με θέμα:
Η Οικολογική καταστροφή της Λίμνης Κορώνειας
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας -Θράκης (ΚΟΜΑΘ) προσκαλεί τους εκ
προσώπους των Μ.Μ.Ε. σε συνέντευξη τΰπου με θέμα την οικολογική καταστρο
φή της Λίμνης Κορώνειας
την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 11.30 π .μ. στη Θεσσαλονίκη
στην αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ (Στρατηγού Καλλάρη 5)
Μετά από την εργαστηριακή εξέταση, επιβεβαιώθηκε και τυπικά η αρχική εκτίμηση της
ΚΟΜΑΘ, πως οι θάνατοι των πουλιών προκλήθηκαν από την τοξίνη που παράγει το βα
κτήριο Clostridium Botulinum (Τύπος C), που δημιουργήθηκε δευτερογενώς από την
απαράδεκτη κατάσταση της λίμνης.
Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από την ημέρα που εντοπίσθηκε η μαζική θα
νάτωση χιλιάδων πουλιών. Αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ, με τη βοήθεια σας,
η ευαισθησία πολιτών και φορέων θα ενισχυθεί, ώστε να εργαστούμε για την
αντιστροφή αυτής της δυσάρεστης κατάστασης.
Σας προσκαλούμε για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του προβλήματος.
Γραφείο Τύπου ΚΟΜΑΘ

10/12/2004
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Συνέντευξη Τύπου της ΚΟΜΑΘ σχετικά
με την οικολογική καταστροφή της Λίμνης Κορώνειας.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η ΚΟΜΑΘ,
την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2004 στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα βαλκανικού Κέντρου
Τύπου), σχετικά με την οικολογική καταστροφή της Λίμνης Κορώνειας
Κατά τη συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της ΚΟΜΑΘ, κ. Ν. Μαϊλιάνης, ο Τα
μίας κ. Γ. Δέλλιος, ο Γενικός Διευθυντής κ. Π. Μπίρτσας και ο Υπεύθυνος Επικοι
νωνίας κ. Κ. Σκορδάς παρουσίασαν αναλυτικά και με εποπτικό τρόπο το χρονικό
της καταστροφής της λίμνης. Αναφέρθηκαν στις ενέργειες που πραγματοποίησε
η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης και ζήτησαν τη βοήθεια των ΜΜΕ
ώστε το θέμα να παραμένει στην επικαιρότητα, ως μέσο πίεσης για την κινητο
ποίηση των αρμόδιων κρατικών φορέων.
Παρευρέθησαν εκπρόσωποι από 25 ΜΜΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα (ως στοιχείο επικαιρότητας) του θέματος.

Κτηνοτροφικά ζώα ανάμεσα σε νεκρά πουλιά
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Όχληση ένα
ζήτημα χωρίς
τέλος!!

ίναι αλήθεια ότι το θέμα της όχλησης αναφέρεται
συνεχώς και αναλύεται επανειλημμένα σε βαθμό
που ίσως για κάποιους να γίνεται κουραστικό. Ποι
ος ο λόγος, λοιπόν αυτής της τόσο συχνής αναφοράς στην
όχληση;
Ο λόγος είναι προφανής σε όσους παρακολουθούν τις ευ
ρωπαϊκές κυρίως εξελίξεις σχετικά με το κυνήγι και δια
πιστώνουν μια επικίνδυνη, όχι πάντα αθώα υποκινούμε
νη, εμμονή των ευρωπαίων ιθυνόντων και μάλιστα όταν
αυτή συνδυάζεται με την επιστημονικά ανεύθυνη θέση της
«απόλυτης προστασίας» των αποδημητικών πτηνών,
βασιζόμενοι κυρίως σε αναφορές της Οδηγίας 79/409 αλ
λά και σε προηγούμενες αποφάσεις του ευρωπαϊκού δι
καστηρίου. Την παύση δηλαδή της κυνηγετικής δρα
στηριότητας στην πρώτη εμφάνιση ακόμη και ενός ατό
μου ενός είδους, που βρίσκεται σε διαδικασία προετοι
μασίας της μετανάστευσής του.
Η απάντηση στο ερώτημα αν υφίσταται θέμα όχλησης
των πτηνών, αλλά και κατ’ επέκταση της άγριας πανίδας
είναι εύκολη και σαφής. Φυσικά ναι! Θα ήταν ανόητο κά
ποιος να ισχυριστεί πως οι ανθρώπινες δραστηριότητες
είναι τόσο φιλικές προς το περιβάλλον που δεν ενοχλούν
την άγρια ζωή. Αλλά το ερώτημα δεν τίθεται σωστά. Το
σωστό ερώτημα, που αφορά τον κυνηγετικό κόσμο, είναι
αν η κυνηγετική δραστηριότητα προκαλεί ενόχληση στα
πτηνά και κυρίως σε ποιο βαθμό αυτά επηρεάζονται από

του Αλέξανδρου Ιωάννη Γιαπή,
Γεωπόνον Ιχθυολόγον PhD,
επιστημονικού
σννεργάτη της
Κυνηγετικής
Συνομοσπονδίας
Ελλάδος

Ε
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το κυνήγι ή αν έχουν αναπτύξει τρόπους προσαρμογής σε αυτήν. Σε αυτό το σκε
πτικό πρέπει κάποιος να αναλογιστεί ότι το κάθε είδος ζώου έχει αντιμετωπίσει και
αντιμετωπίζει συνεχώς πολλές προκλήσεις και κινδύνους και αντεπεξέρχεται σε αυ
τούς με μια σειρά εξελικτικών μεθόδων, οι οποίες του έχουν επιτρέψει να υπάρχει
μέχρι τις ημέρες μας.
Είναι σαφές ότι, όταν αποδεδειγμένα στην Ευρώπη ένα σημαντικό ποσοστό
ασθενειών στους πολίτες (2-5%) αποδίδεται στο θόρυβο κυρίως λόγω των μετα
φορικών μέσων που χρησιμοποιούμε, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η όχλη
ση δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για όλα τα έμβια. Από την άλλη πλευρά
όμως όλοι έχουμε παραδείγματα από τον εαυτό μας στις περιπτώσεις που αλλά
ξουμε κατοικία και βρεθούμε σε μια πιο θορυβώδη περιοχή, όπου μπορεί να μας φα
νεί αδύνατον τις πρώτες μέρες ότι θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε, όταν διαπιστώ
νουμε λίγες μέρες αργότερα ότι έχουμε πάψει να αντιλαμβανόμαστε τον θόρυβο
που επικρατεί παρότι αυτός στην ουσία δεν έχει μειωθεί.
Ακόμη και στα ίδια τα πουλιά τα παραδείγματα που έχει ο καθένας μας, κυνηγός
και μη, από την καθημερινότητά του, αποδεικνύουν τους διαφορετικούς τρόπους
προσαρμογής που έχουν αναπτύξει για να αντεπεξέλθουν στην όχληση. Παρατη
ρώντας τα περιστέρια σε διαφορετικές πόλεις εύκολα μπορεί κάποιος να διαπι
στώσει ότι αυτά που ζουν στο πολυσύχναστο κέντρο μεγάλων πόλεων δείχνουν εντυ
πωσιακή προσαρμογή στην όχληση και μικρότερες αποστάσεις ανοχής προσέγγι
σης από αυτά που ζουν σε πιο ήσυχες πόλεις ή ακόμη και σε πιο ήσυχες περιοχές
της ίδια πόλης.
Το θέμα της όχλησης είναι κάτι το οποίο οι επιστήμονες αντιλήφθηκαν ότι πρέπει
να διερευνηθεί σε βάθος, αλλά ο βαθμός δυσκολίας ποσοτικοποίησης ενός τέτοιου
παράγοντα όπως η όχληση είναι αυτό που δίνει περιθώρια ερμηνειών ανάλογα με το
ζητούμενο στόχο.
Για το λόγο αυτό παραθέτονται στη συνέχεια μερικά αποτελέσματα και παρατηρή
σεις επιστημόνων τα οποία όντας μετρήσιμα θεωρείται ότι είναι αδιαμφισβήτητα.
Σε μια σχετικά πρόσφατη εργασία των Boos and Robin (2002) γίνεται μια πλή
ρης βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από πολλές εργασίες και μελέτες της επίδρασης της όχλησης σε υδρόβια πτη
νά (πρασινοκέφαλη, κύκνος κ.α) αλλά και σε άλλα είδη (κοινό σπουργίτι κ.α.). Έχει
μελετηθεί η επίδρασή της σε διάφορα κρίσιμα στάδια της βιολογίας των πουλιών
ως ενέργεια που δαπανάται από τα πουλιά για την πτήση λόγω όχλησης, η δυνα
τότητα αναπλήρωσης αυτής της ενέργειας μέσω των διαθεσίμων τροφής και ο χρό
νος που απαιτείται για να αναπληρωθεί, η αντίδραση των λειτουργιών της φυσιο
λογίας των πουλιών στην όχληση κτλ.
Μερικά από αυτά τα συμπεράσματα είναι:
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0 Η επίδραση της όχλησης έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με την εποχή που
συμβαίνει. Έτσι οι τουριστικές δραστηριότητες και τα σπορ στο νερό έχουν ιδιαί
τερα σημαντική και άμεση επίδραση κατά τη περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών
αποφέροντας μια μείωση στην αναπαραγωγική επιτυχία τους (Burger 1991, Fox &
Madsen 1997).
° Για τα υδρόβια είδη η απόσταση την οποία διανΰουν λόγω όχλησης από μηχα
νοκίνητη βάρκα είναι 6 φορές μεγαλύτερη από αυτή που διανύουν (100 μ) λόγω
όχλησης από τις θέσεις των κυνηγών (Madsen 1998a).
• Τα πουλιά αντιδρούν σε πυροβολισμό που συμβαίνει σε απόσταση μικρότερη των
80 μέτρων (Van den Tempel 1992, αναφορά στους Fox & Madsen 1997). Αυτό ση
μαίνει ότι τα πουλιά είναι πιο ευαίσθητα και οχλούνται περισσότερο από μια μη
χανοκίνητη βάρκα που τα πλησιάζει παρά από την δραστηριότητα των κυνηγών.
• Μεταξύ των ανθρωπογενών οχλήσεων τα αεροπλάνα, οι μοτοσικλέτες και τα σκά
φη έχουν επίδραση στη διάρκεια της πτήσης και του αριθμού των πτηνών που οχλούνται, μεγαλύτερη από αυτή που προκαλείται από το κυνήγι από σταθερές θέσεις
στην ακτή (Ward et al 1994, Riddington et al 1996).
• Εντός μια ομάδας πουλιών που αναπαύονται και θα οχληθούν, τα πουλιά που
θα αντιδράσουν πρώτα και πιο έντονα στην όχληση είναι αυτά που βρίσκονται σε
καλύτερη φυσική κατάσταση (Platteeuw & Henkens 1997).
• Σε ξαφνική μικρής χρονικής διάρκειας όχληση (πυροβολισμός) τα πουλιά αντι
δρούν αλλά επανέρχονται στο ίδιο σημείο μετά από χρονικό διάστημα μερικών
λεπτών σε αντίθεση με την περίπτωση της διαρκούς όχλησης που τα πουλιά προ
τιμούν να μετακινηθούν σε ένα άλλο σημείο (Belanger & Bedard 1990).
®Ανάλογα με το ερέθισμα η ενέργεια που δαπανάται για τις εντονότερες και συ
χνότερες οχλήσεις (2,5 φορές την ώρα, για 10 ώρες την ημέρα και με μέγιστο
χρόνο πτήσης απομάκρυνσης διάρκειας 2 λεπτών) αντιπροσωπεύει λιγότερο του
26% της ενέργειας που λαμβάνει το πτηνό ημερησίως [αναφορές για δύο τάξεις
(βαδιστικά, περιστεροειδή) και έξι οικογένειες (Μπεκάτσες, Παρυδάτια, Πάπιες Χήνες, Τσιχλοειδή, Καλημάνα, Σιταρίθρα) (Norberg 1996, Riddington et al 1996)].
Για μια μέση όχληση της μιας διατάραξης την ώρα με πτήση απομάκρυνσης μι
κρότερη των 2 λεπτών η ενέργεια που απαιτείται είναι λιγότερη από το 12% της
ημερήσιας προσλαμβανόμενης ανεξαρτήτων είδους. Το ποσό αυτό είναι ίσο με την
ποσότητα ενέργειας που απαιτεί ένα πτηνό να προσλάβει ημερησίως για τη θερμορύθμιση του σώματός του σε μια αύξηση της ταχύτητας του ανέμου κατά 2 μέ
τρα το δευτερόλεπτο.
• Υπολογίστηκε ότι κατά μέσο όρο μια πάπια 2 κιλών, πετώντας 30 λεπτά την ημέ
ρα (δηλαδή 1,5 όχληση την ώρα με διάρκεια πτήσης αποφυγής 2 λεπτά ανά όχλη
ση) δαπανά ενέργεια την οποία αντισταθμίζει με διατροφή 30 λεπτών επιπλέον σε
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σχέση με την περίπτωση μη όχλησης (Bryant & Westerterp 1980 αναφορά στους
Klasing 1998 και Norberg 1996). Ωστόσο ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί έως
και 8 φορές ανάλογα με το είδος της τροφής που θα λάβει το πτηνό (LanchonAubrais 1992) και όπως αναφέρουν οι Watmouth (1983) (αναφορά στους Madsen
& Fox 1995) και Belanger & Bedard (1990) είδη όπως η χιονόχηνα και η πρασινοκέφαλη μπορούν να αντισταθμίσουν αυτή την ενέργεια πολΰ εύκολα. Επίσης έχει
παρατηρηθεί ότι κάποια είδη αλλάζουν το διαιτολόγιό τους με ποιο περιεκτικά σε
ενέργεια είδη τροφής αντισταθμίζοντας έτσι την ενέργεια αυτή, την ίδια κιόλας ημέ
ρα (Swennen et al 1989).
• Λόγω του απρόβλεπτου της διαθεσιμότητας της τροφής στη φύση, τα πουλιά έχουν
την τάση να εξασφαλίζουν περισσότερα ενεργειακά αποθέματα με σκοπό να προ
λάβουν μια ενδεχόμενη έλλειψη τροφής τις επόμενες μέρες. Αυτό καθορίζεται φυ
σιολογικά από ένα μηχανισμό δράσης της ορμόνης κορτικοστερόνης, η οποία παράγεται σε συνθήκες στρες (Astheimer et al 1992). Η όχληση, ως παράγοντας στρες,
μπορεί να θεωρηθεί ότι προωθεί μέσω της παραγωγής της κορτικοστερόνης από
τον οργανισμό, την αύξηση της τροφοληψίας ακόμη και πριν την προ-μεταναστευτική περίοδο.
•Τ α διάφορα είδη πτηνών (υδρόβια αλλά και άλλα είδη όπως το κοινό σπουργίτι)
επιδεικνύουν στρατηγικές προσαρμογής της τροφοληψίας με διατροφή το βράδυ
ή αντίστροφα ώστε να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες τους (Tamisier 1976,
Belanger & Bedard 1989, Goss-Gustard & Verboven 1993). Για παράδειγμα η πρασινοκέφαλη με κατανάλωση 40 γραμμαρίων σπόρων καλαμποκιού που μπορεί να
καταναλωθεί σε διάστημα 20 - 50 λεπτών, ικανοποιεί το 50% των ημερήσιων ανα
γκών της σε ενέργεια (Lanchon-Aubrai 1992). Με δεδομένο λοιπόν ότι η εντονό
τερη όχληση απαιτεί λιγότερο του 25% των ημερήσιων αναγκών σε ενέργεια, αυ
τή αντιστοιχεί με λήψη τροφής μέσα σε 1 0 - 2 5 λεπτά (Riddington et al 1996).
• Οι Stock & Hofeditz (1996) διαπίστωσαν ότι σε περιοχές όχλησης η ασπρομαγουλόχηνα παρουσίαζε 50% περισσότερο χρόνο πτήσης απ' ότι το ίδιο είδος σε
αδιατάρακτες περιοχές. Π αρ' όλα αυτά τα άτομα και στις δύο περιοχές δεν π α 
ρουσίαζαν διαφορές στη φυσική τους κατάσταση και στην επιτυχία αναπαραγωγής.
Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτό οφειλόταν σε τροποποίηση του ρυθμού και της
έντασης τροφοληψίας των δύο ομάδων.
• Έχει βρεθεί επίσης μια σημαντική επίδραση του κινδύνου της αρπακτικότητας
στον έλεγχο της μάζας τους σώματος στα πτηνά (Gosler et al 1995). Αυτή μετα
φράζεται σε μια προσαρμογή και ισορροπία μεταξύ της ενέργειας που απαιτεί το
πουλί και του βάρους που πρέπει να έχει ώστε να είναι ικανό να αποφύγει τον άρπαγα (Biebach 1996). Ό τα ν δηλαδή τα πτηνά δέχονται όχληση μπορεί να αντι
δρούν φυσιολογικά με μια μείωση του βάρους τους η οποία δεν οφείλεται κατ’ ανά
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γκη σε μη ικανοποιητική λήψη τροφής.
• Η ανάπτυξη των αδένων αναπαραγωγής δεν ξεκινά στα πτηνά νωρίτερα από τον
Φεβρουάριο (Witter et al 1995). Για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε όχληση δεν επη
ρεάζει την επιτυχία της αναπαραγωγής και η παρεμπόδιση της προετοιμασίας των
πουλιών για τη φωλεοποίηση δεν ευσταθεί στην ουσία, ως λόγος απαγόρευσης της
Θήρας κατά το Μάρτιο.
° Σε περιοχές με έντονη όχληση διατηρούνται μικρότεροι πληθυσμοί απ' όσους η
περιοχή μπορεί να διατηρήσει (Tamisier & Dehorter 1999) με αποτέλεσμα μεγά
λα αποθέματα τροφής να είναι διαθέσιμα ακόμη και στα πιο αδύναμα άτομα (LanchonAubrais 1992) μια και ο ανταγωνισμός για την τροφή είναι μικρότερος (Anderson
& Ohmart 1988, Aebischer 1997)
Συμπερασματικά οι ερευνητές καταλήγουν ότι:
• Στο θέμα της διαχείρισης των πληθυσμών, στον τομέα της όχλησης που προκαλείται από πολλές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ο παράγοντας του στρες είναι
αυτός που διερευνάται όλο και περισσότερο και τονίζεται ότι πέραν όλων προέχει
η ανάπτυξη και εγκαθίδρυση ζωνών και περιοχών ανάπαυσης για τα πτηνά (Fox &
Madsen 1997, Rodgers & Smith 1997, Madsen 1998b).
0 Η όχληση που προκαλείται από τους άρπαγες έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση
στα πτηνά απ' ότι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (Tamisier 1976, Ward et al
1994) διότι τα πουλιά συνηθίζουν με μεγαλύτερη δυσκολία τις επιθέσεις των αρ
πάγων (Quinn 1997).
• Η όχληση από τους άρπαγες είναι υπεύθυνη για περισσότερο από το 50% των
ενοχλήσεων (Triplet et al 1999) όλων των τύπων προέλευσης.
Απ' όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ότι όχληση των πτηνών και κυρίως των θηρεύ
σιμων, σαφώς υφίσταται αλλά δεν είναι η μόνη όχληση την οποία η άγρια πανίδα
δέχεται. Είναι κατανοητό ότι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις που ένα είδος έχει να
αντιμετωπίσει μια απειλή ή έναν κίνδυνο, η φύση λειτουργεί με τρόπους που αποδεικνύουν την ικανότητα προσαρμογής και εξέλιξης οι οποίοι και στο παρελθόν έχουν
λειτουργήσει με εκπληκτική σοφία. Είναι αυτή η σοφία την οποία οι κυνηγοί διαπι
στώνουν και αναγνωρίζουν συχνά στις εξορμήσεις τους και πολλές φορές αποτελεί
την αιτία της επιστροφής τους με άδεια τσάντα, πάρα τους μεγάλους αριθμούς που
λιών που συνάντησαν.
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Ο ανταγωνι
σμός μεταξύ
ψαράδων και
κορμοράνων

κορμοράνος Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
είναι ένα αποκλειστικά ψαροφάγο είδος πουλι
ού. Ο πληθυσμός του στην Ευρώπη παρουσία
σε μεγάλη αύξηση κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990
εξαιτίας κυρίως της αύξησης των τροφικών διαθεσίμων
ιδιαίτερα μέσα από την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Σήμερα ο πληθυσμός του στην Ευρώπη εκτιμάται σε
310.000 - 370.000 ζευγάρια με τάσεις αύξησης στις πε
ρισσότερες χώρες. Στην Ελλάδα ο κορμοράνος αναπαράγεται σε τέσσερις τουλάχιστον περιοχές (στα Δέλτα των
ποταμών Αξιού και Έβρου, στην Κερκίνη και την Πρέσπα)
και ο πληθυσμός του είναι περίπου 4.300 ζευγάρια. Η Κερ
κίνη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ο οποίος αυξά
νει με μεγάλο ρυθμό κατά τα τελευταία έτη (από 1.750 ζευ
γάρια το 1995 σε 3.500 το 2002). Κατά τον χειμώνα ο
αριθμός των κορμοράνων στην Ελλάδα αυξάνει (κυμαίνε
ται από 18.000 μέχρι 22.000 άτομα) από άτομα που έρ
χονται για διαχείμαση από τις βορειότερες χοαρες. Η πλει
ονότητά τους κατανέμεται στους μεγάλους υγροτόπους
(Έβρος, Πόρτο Λάγος, Αμβρακικός, Μεσολόγγι).
Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού του κορμοράνου είχε
αποτέλεσμα την αντί
δραση πολλών επαγγελματιών και ερασι
τεχνών ψαράδων στην
Ευρώπη που θεωρούν
ότι η μείωση των ποσο
τήτων ορισμένων ειδών
ψαριών, ιδιαίτερα των
γλυκών νερών, οφείλε
ται κατά ένα μέρος σε
αυτόν. Σε πολλές χώρες
της Ευρώπης διερευνήθηκε το θέμα αυτό και

Δρ. Σάββας
Καζαντζίδης
Εθνικό Ίδρυμα
Αγροτικής Ερευνας Ινστιτούτο Δασικών
Ερευνών

Ο

Κορμοράνος στη φωλιά
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διαπιστώθηκε ότι ο κορ
μοράνος πράγματι επηρεά
ζει αρνητικά την αλιευτική
παραγωγή ιδιαίτερα σε λί
μνες και ποταμούς όπου η
αλιεία ασκείται εντατικά.
Όμως, η επίδραση στα φυ
σικά παράκτια οικοσυστή
ματα δηλαδή εκεί όπου η
αλιεία δεν ασκείται εντατι
κά, βρέθηκε ότι ήταν π ε 
Άποψη αποικίας κορμοράνων
ριορισμένη. Στην Ελλάδα
επίσης πραγματοποιήθηκαν
ειδικές έρευνες γι αυτό το θέμα. Στο Δέλτα Αξιού διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις
του κορμοράνου στην αλιεία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, δεδομένου ότι το με
γαλύτερο ποσοστό της λείας του αποτελείται από είδη ψαριών με χαμηλή ή μέση
εμπορική αξία. Είδη με μεγάλη οικονομική αξία, όπως για παράδειγμα οι γλώσσες,
βρέθηκαν σε σχετικά μικρό ποσοστό στα στομάχια των κορμοράνων. Σε ανάλογα
συμπεράσματα κατέληξε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κερκίνη όπου στη
δίαιτα του Κορμοράνου κατά την περίοδο που αυτός φωλιάζει στην περιοχή (Απρί
λιος - Ιούνιος) βρέθηκαν είδη ψαριών με μικρή ή καθόλου εμπορική αξία (όπως τα
σίρκα, οι πεταλούδες, τα τσιρώνια κ.ά που πωλούνται από 0,15 μέχρι 0,44 Ευρώ το
κιλό). Είδη όπως τα γριβάδια που είναι σημαντικά για τους ψαράδες (πωλούνται
2-3 Ευρώ το κιλό) δεν βρέθηκαν στα στομάχια των κορμοράνων. Έτσι, φαίνεται ότι
υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ψαράδων και κορμοράνων αλλά αυτός είναι περιο
ρισμένος. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οι κορμοράνοι δεν καταναλώνουν γριβάδια στην Κερκίνη? Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι τα γριβάδια μειώνονται συνε
χώς στη λίμνη (το 1991 αλιεύθηκαν 57000 κιλά, ενώ το 2001 μόνο 17000) ελατ
τώνοντας έτσι τις πιθανότητες σύλληψής τους από τα πουλιά. Επιπλέον, η χρήση
από τους ψαράδες ειδικών τεχνικών εκφοβισμού των κορμοράνων εκεί όπου τοπο
θετούν τα δίχτυα τους ενδεχομένως έχει συμβάλει στο να μη θηρεύονται γριβάδια
από τους κορμοράνους.
Αντίθετα με τα παραπάνω, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μια λιμνοθάλασ
σα του Αμβρακικού η οποία διαχειρίζεται ως ιχθυοτροφείο βρέθηκε ότι η επίπτω
ση των κορμοράνων στα ψάρια είναι σημαντική. Σε αυτή την περίπτωση οι κορ
μοράνοι εκτός από τις ποσότητες που καταναλώνουν, επιπλέον, τραυματίζουν πολ-
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Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου

λά ψάρια στην προσπάθειά τους να τα συλλάβουν. Αυτό μειώνει την εμπορική τους
αξία με συνέπεια ο παραγωγός να έχει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Απώλειες εν
δεχομένως υπάρχουν και στο Πόρτο Αάγος όπου οι ψαράδες τοποθέτησαν μεγάλα
πλέγματα πάνω από τις περιοχές όπου συγκεντρώνουν τα ψάρια με μεγάλη οικο
νομική αξία για να αποθαρρύνουν τους κορμοράνους να ψαρεύουν εκεί.
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί των ιχθυοτροφείων έχουν
πάρει πολύ πιο εκτεταμένα μέτρα. Στη Γαλλία και στη Γερμανία χιλιάδες κορμο
ράνοι εξοντώνονται κάθε χειμώνα μετά από ειδική διερεύνηση και άδεια από την
πολιτεία. Στην Ολλανδία κόβουν τα δένδρα γύρω από ιχθυοτροφεία για να απο
θαρρύνουν τους κορμοράνους να κουρνιάζουν στην περιοχή. Αλλού χρησιμοποιούν
ποικίλες τεχνικές εκφοβισμού. Καμία όμως από τις παραπάνω τεχνικές δεν είχε
αποτέλεσμα και οι κορμοράνοι εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται τα ιχθυοτροφεία
απογοητεύοντας έτσι τους ψαράδες.
Συνεπώς, το θέμα αυτό δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί από την επιστημονική κοι
νότητα. Με πρωτοβουλία Βρετανών ερευνητών ξεκίνησε μια ειδική διερεύνηση με
ταξύ των επιστημόνων (ορνιθολόγων και ιχθυολόγων), ερασιτεχνών και επαγγελματιών ψαράδων από 25 χώρες της Ευρώπης. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένας με
γάλος κύκλος συναντήσεων για το θέμα αυτό και τα αποτελέσματα αυτής της διε-
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ρεύνησης παρουσιάστηκαν σε ειδική αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συ
νοπτικά στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι οι πρακτικές εξολόθρευσης δεν έχουν
πρακτικό αποτέλεσμα και νέες τεχνικές στην κατεύθυνση της μείωσης της διαθε
σιμότητας της τροφής πρέπει να διερευνηθούν. Επιπλέον, επειδή διαπιστώθηκε ότι
το θέμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ένας νέος κύκλος συναντήσεων και διερευνήσεων έχει ξεκινήσει. Ερευνητές από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
συμμετέχουν σε αυτή τη διερεύνηση ευελπιστώντας ότι θα βρεθεί ένας τρόπος για
την προστασία των αλιευμάτων εκεί όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Ελπί
ζουμε ότι με την ολοκλήρωση της ειδικής αυτής διερεύνησης θα είναι δυνατή η
μεταφορά στην Ελλάδα της εμπειρίας των ευρωπαίων ερευνητών και η εφαρμογή
των αποτελεσμάτων της έρευνας στα ελληνικά δεδομένα. Ειδικά όσον αφορά στην
Ελλάδα διαπιστώθηκε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε υγροτόπους όπου δια
χειρίζονται ως ιχθυοτροφεία (εκεί δηλαδή όπου εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα)
σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζει αυτό το είδος τα αλιεύματα και σε ποιες πε
ριόδους του έτους. Παράλληλα όμως πρέπει να διερευνηθούν και άλλες αιτίες που
προκαλούν μείωση των αλιευμάτων στις ελληνικές λίμνες ή λιμνοθάλασσες. Παρά
γοντες όπως η ρύπανση, η υπεραλίευση ή η μη ορθή διαχείριση των αλιευμάτων
πρέπει επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης. Η συνεργασία ορνιθολόγων, αλιέων και ιχθυολόγων στα παραπάνω θέματα είναι αναγκαία για τη διαλεύ
κανση του προβλήματος αλλά και για τον καθορισμό μιας στρατηγικής αντιμετώ
πισής του.
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Ξέρουμε
πόσοι
είμαστε.....
να μάθουμε
ποιοι είμαστε

Την Κυνηγετική περίοδο 2003-2004 πραγματοποιήθηκε
έρευνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από μέλη του
Κ.Σ. Καστοριάς και με τίτλο «ξέρουμε πόσοι είμαστε.....να
μάθουμε ποιοι είμαστε».
Αιτία της έρευνας αυτής στάθηκε το ενδιαφέρον του προ
έδρου και των μελών του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου
Καστοριάς για να γνωρίσουν το προφίλ των μελών τους,
ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να προγραμματίσουν
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩ Ν ΚΥΝΗΓΩΝ ΣΕ ΘΗΡΑΜΑ

Χαράλαμπος
Σταμκόπουλος Δ ασοπόνος

έργα και δράσεις που θα επιφέρουν ουσιώδη πλέον απο
τελέσματα
Η λήψη των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση σχεδια
σμένων έντυπων, υπό τη μορφή ερωτηματολογίων που
συμπληρώθηκαν από τους κυνηγούς κατά την τυχαία προ
σέλευσή τους στο Σύλλογο για έκδοση αδειών Θήρας.
Συγκεντρώθηκε δείγμα ερωτηματολογίων από 126 κυ
νηγούς έναντι 809 που εξέδωσαν την περίοδο αυτή άδεια
Θήρας στον Κ Σ . Καστοριάς. Δηλαδή ποσοστό 15,57%
επί του συνόλου των μελών.
Μετά την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα
παρακάτω στοιχεία:
Σχετικά με το Θήραμα που κυρίως προτιμά ο κυνηγός
Στο παραπάνω γράφημα 1. απεικονίζεται η κύρια προτί
μηση των κυνηγών του δείγματος κατά θηραματικό είδος.

66

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΚΥΝΗΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ Η ΟΧΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
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ΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ Η ΟΧΙ

Την πρώτη θέση κατέχει ο λαγός με ποσοστό 53,97% και ακολουθεί το είδος του
αγριόχοιρου και της ορεινής πέρδικας με ποσοστό 11,90% έκαστο. Έπεται το ορ
τύκι με ποσοστό 7,94%, η μπεκάτσα με ποσοστό 3,18% κ.α..
Φαίνεται καθαρά η προτίμηση των κυνηγών στο επιδημητικό θήραμα, γεγονός που
αποδεικνΰει και την αφθονία του στην περιοχή.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ
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Σχετικά με την κατοχή κυνηγετικών σκύλων
Στο γράφημα 2. δίνεται το ποσοστό των κυνηγών του δείγματος που κατέχουν
κυνηγετικό σκύλο. Βλέπουμε ότι το 83,33% των κυνηγών κυνηγούν με τη χρήση
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2 . ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΠΟΥ
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σκύλου ενώ το 16,67% κυνηγούν σε καρτέρι ή με άλλους κυνηγούς που έχουν
σκύλο.
Στο γράφημα 2.1. δίνονται τα ποσοστά των κυνηγών ανάλογα με τον αριθμό
των σκύλων που κατέχουν. Βλέπουμε ότι από τους κυνηγούς που κατέχουν κυνη-
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
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γετικούς σκΰλους(83,33% επί του συνόλου του δείγματος), οι περισσότεροι με
ποσοστό 44,23% έχουν από ένα σκύλο. Ακολουθούν αυτοί που έχουν από δύο σκύ
λους με ποσοστό 35,58% και έπονται αυτοί που έχουν από τρεις σκύλους και πά
νω με πολύ χαμηλότερα ποσοστά.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1 . ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΟΠΛΟΥ ΠΟΥ ΚΥΡΙΩΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
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Στο γράφημα 2.2. βλέπουμε ότι ποσοστό 56,19% των κυνηγών κατέχουν σκύλους
ιχνηλάτες, ακολουθούν αυτοί που κατέχουν πουλόσκυλα με ποσοστό 34,29% και
στη συνέχεια αυτοί που κατέχουν σκύλους και από τις δύο φυλές με ποσοστό 9,52%.
ΓΡΑΦΗΜΑ 4. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ
Μακεδονία
Θράκη
0,79%

Ελληνική
Επικράτεια
7,94%

Περιοχή
κατοικίας
13,49%

Δυτική
Μακεδονία
27,78%

Όρια νομού
50,00%
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Το τέλος μιας κυνηγετικής εξόρμησης

Το ποσοστό αυτών που κατέχουν ιχνηλάτες δικαιολογείται να είναι μεγαλύτερο διό
τι όπως προέκυψε και από το γράφημα 1. οι περισσότεροι από τους κυνηγούς έχουν
ως κύριο θήραμά τους το λαγό.

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΟΧΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

χωρίς α υ ι/ιο
7,14%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΥΝΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συγκεντρωτικές απαντήσεις που αφορούν δραστηριότητες που πρέ
πει να πραγματοποιεί ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Δραστηριότητα
Εκδηλώσεις για ενημέρωση κυνηγών
Βελτίωση ενδιαιτημάτων
Εμπλουτισμό με θηράματα
Προστασία περιβάλλοντος
Παρεμβάσεις για υπεράσπιση κυνηγιού
Θηροφύλαξη
Σκοπευτικούς αγώνες και εκδηλώσεις
Κυνολογικές εκδηλώσεις και αγώνες
Ό λα τα παραπάνω
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
Είσαι διατεθιμένος να έχεις
ενεργό συμμετοχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΙΣΩΣ
Δεν απάντησαν

Αριθμός κυνηγών
56
68
85
63
59
86
37
32
1

Ποσοστό (%)
11,50
13,96
17,45
12,94
12,11
17,66
7,60
6,57
0,21

Αριθμός κυνηγών

Ποσοστό (%)

71
13
33
9

56,35
10,32
26,19
7,14

Σχετικά με την μέχρι σήμερα ε£έλι£η του κυνηγιού
Είσαι ευχαριστημένος αττό τη
μέχρι τώρα εξέλιξη
του κυνηγιού
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν απάντησαν

Αριθμός κυνηγών

Ποσοστό (%)

37
86
3

29,37
68,25
2,38

Στο γράφημα 3. δίνονται τα ποσοστά των κυνηγών σε σχέση με τον αριθμό των
όπλων που κατέχουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, 46.03%, έχουν από ένα όπλο,
ακολουθούν με ποσοστό 33,33% αυτοί που έχουν από δύο όπλα και με 11,11% αυ
τοί που έχουν από τρία όπλα. Έπονται οι έχοντες πάνω από τέσσερα όπλα (4,76%)
και τέλος οι έχοντες από τέσσερα όπλα (2,38%). Υπάρχει επίσης ποσοστό 2,38%
με άτομα που δεν έχουν όπλο στην κατοχή τους.
Στο γράφημα γίνεται κατανομή των κυνηγών σύμφωνα με το είδος του όπλου που
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κυρίως χρησιμοποιούν. Βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των κυνηγών του δείγματος (πο
σοστό 61,11%) χρησιμοποιούν καραμπίνα. Αυτοί που προτιμούν το δίκαννο εί
ναι στη δεύτερη θέση (ποσοστό 24,60%), ακολουθουν οι κυνηγοί πού χρησιμο
ποιούν και καραμπίνα και δίκαννο (11,91%), μετά αυτοί με καραμπίνα και μονόκαννο (1,59%) και τέλος οι κυνηγοί που χρησιμοποιούν μόνο μονόκαννο όπλο
(0,79%).
Σχετικά με τις κυνηγετικές εξορμήσεις:
Στο γράφημα 4. απεικονίζεται η κατανομή των κυνηγών του δείγματος σύμφωνα
με την περιοχή στην οποία ασκούν την κυνηγετική τους δραστηριότητα. Παρατη
ρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 50% των κυνηγών κυνηγάει μέσα στα όρια του
νομού. Ποσοστό 27,78% κυνηγάει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και το
13,49% αρκείται να κυνηγάει στην περιοχή κατοικίας του. Μόνο το 7,94% πραγ
ματοποιεί εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα και το 0,79% των κυνηγών στη Μακε
δονία και Θράκη.
Σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτου
Στο παραπάνω γράφημα 5. φαίνεται ότι το σύνολο σχεδόν του δείγματος (ποσο
στό 92,86%) χρησιμοποιεί αυτοκίνητο για να μεταβεί στην περιοχή που θα κυνη
γήσει, ενώ ένα μικρό ποσοστό (7,14%) πηγαίνει στον κυνηγότοπο χωρίς να κάνει
χρήση αυτοκινήτου.
Παρόμοιες έρευνες δέον να γίνονται σε όλους τους κυνηγετικούς Συλλόγους, διό
τι τα από τα στοιχεία που θα προκύψουν δύναται να δοθεί η σωστή κατεύθυνση
στις Κυνηγετικές Οργανώσεις τόσο στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων
τους όσο και στον εντοπισμό των τομέων που θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βα
ρύτητα.
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Βκ··
Μαγειρεμένο θήραμα σε παραδοσιακό φούρνο με ξύλα
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Οικονομική
ανάλυση της
άσκησης
της Θήρας του
αγριόχοιρου

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ
Περιγραφή

Γκάσιος
Αλέξανδρος,
Δασολόγος
Περιβαλλοντολόγος
-

οιάζει με το οικιακά αλλά έχει πόδια πιο ψηλά
και δέρμα πιο τριχωτό. Μήκος σώματος 11 Ο
Ι 80 cm, ΰψος 85-115 cm, ουρά 15-20 cm και
βάρος 100-200 kg. Τα αρσενικά υπερέχουν σε μέγεθος
και βάρος έναντι των θηλυκών. Έχει σώμα ογκώδες και
συμπαγές, κεφάλι επίμηκες που απολήγει σε ρύγχος. Στο
πάνω μέρος και στο μέσο του ρύγχους σχηματίζεται μι
κρή κΰρτωση, η οποία αυξάνει με την ηλικία του ζώου.
Έχει αυτιά μεγάλα και όρθια, μάτια μικρά καφέ χρώμα
τος, σκέλη κοντά και ισχυρά. Η ουρά είναι μετρίου με
γέθους και στο άκρο της σχηματίζεται μία τούφα από μα
κριές τρίχες. Τα άκρα των δακτύλων καλύπτονται από
οπλές.
Το τρίχωμα αποτελείται από δύο ειδών τρίχες, τις μα
κριές, σκληρές και αραιές (σμηριγγώδεις τρίχες), οι οποί
ες αποτελούν το κυρίως τρίχωμα και τις κοντές, πυκνές
και μαλακές τρίχες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από τις
σμηριγγώδεις και αποτελούντο υποτρίχωμα. Ο χρωματι
σμός το θέρος είναι γκριζόφαιος και το χειμώνα γκριζόμαυρος. Το τρίχωμα αλλάζει δύο φορές το χρόνο, μία τον
Οκτώβριο και μία το Μάιο.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του αγριογούρουνου είναι οι τέσ
σερις κυνόδοντες που εμφανίζονται μετά τη γέννησή
του και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του. Οι πάνω κυνόδοντες είναι μεγα
λύτεροι και διευθύνονται προς τα πάνω, ενώ οι κάτω εί
ναι μικρότεροι σε μέγεθος, διευθύνονται προς τα πάνω
έτσι ώστε η μπροστινή επιφάνεια του πάνω κυνόδοντα να
έρχεται σε επαφή με την εσωτερική του κάτω.

Μ

Γεωγραφική ε^άπλωση
Στη χώρα μας το αγριογούρουνο υπάρχει στη Θεσσαλία,
Ή πειρο, Μακεδονία και Θράκη.

74

Βιότοπος
Είναι είδος δασόβιο. Ζει κυρίως σε δάση πλατύφυλλων ή και μικτά. Προτιμά δά
ση δρυός, καστανιάς και οξιάς. Απαντάται επίσης σε ελώδεις εκτάσεις και γεωρ
γικές περιοχές που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις. Ανεβαίνει σε μεγάλο υψόμε
τρο, μέχρι τα δασοόρια.
Τροφή
Είναι είδος παμφάγο. Η φυτική του τροφή αποτελείται από χόρτα, βλαστούς, ρί
ζες, φλοιούς, βολβούς, διάφορα φρούτα και καρπούς, με ιδιαίτερη προτίμηση στα
βελανίδια, κάστανα, καλαμπόκι, πατάτες και μανιτάρια. Η ζωική του τροφή αποτελείται από σκουλήκια, σαλιγκάρια, προνύμφες εντόμων, μεγάλα έντομα, ερπετά,
αμφίβια, διάφορα τρωκτικά, μικρά λαγών, αυγά εδαφόβιων πτηνών και ψοφίμια.
Συνήθειες
Είναι είδος κοινωνικό. Ζει σε οικογενειακές ομάδες που αποτελούνται από το θη
λυκό και τα μικρά των δύο τελευταίων ετών. Τα αρσενικά σχηματίζουν μικρές ομό
φυλες ομάδες, ενώ τα γηραιά ζουν μονήρη. Τα άτομα της ομάδας παραμένουν πι
στά στην περιοχή επικράτειας και απομακρύνονται από αυτήν όταν η τροφή σπα
νίζει. Ο χρόνος της κινητικότητας του εξαρτάται από το βαθμό ενόχλησης. Ό ταν
δεν ενοχλείται, κινείται κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες. Αντί
θετα, όταν η διαταραχή είναι μόνιμη (περίοδος κυνηγίου), τότε γίνεται νυκτόβιο.
Κολυμπά καλά και κινείται πολύ γρήγορα. Μπορεί να καλύψει ημερησίως μεγά
λες αποστάσεις για την αναζήτηση της τροφής. Αυτές μπορεί να ξεπεράσουν και
τα 20 km. Κατά την κίνηση τα μέλη της ομάδας κινούνται το ένα πίσω από το άλ
λο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η καταμέτρηση των ιχνών τους.
Μία από τις χαρακτηριστικές συνήθειές του αγριόχοιρου, είναι το κύλισμα στη λά
σπη. Με τα λασπόλουτρα απαλλάσσεται από τα παράσιτα και εμπλουτίζει το
δέρμα του με διάφορα ορυκτά άλατα που περιέχονται στη λάσπη. Μετά το λα
σπόλουτρο πηγαίνει σε κοντινά δέντρα και τρίβεται. Παράλληλα αποφλοιώνει με
τους κυνόδοντες τα δέντρα αυτά με σκοπό τη σήμανση και την πιστοποίηση της
επικράτειας του.
Αναπαραγωγή
Είναι είδος πολυγαμικό. Η περίοδος του οργασμού συμπίπτει με το δεύτερο μισό
του Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Την περίοδο αυτή τα αρσενικά, που ως
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τότε ζούσαν χωριστά από τα θηλυκά, αναζητούν συντρόφους διανΰοντας μεγάλες
αποστάσεις. Ο αριθμός των θηλυκών που συγκροτεί το χαρέμι ενός αρσενικού, εί
ναι συνήθως 6-8. Για τη συγκρότηση και κατοχή των χαρεμιών αυτών γίνονται σφο
δρές συγκρούσεις μεταξύ των σεξουαλικά ώριμων αρσενικών, χωρίς όμως αυτές
να είναι θανατηφόρες, καθώς το υπερβολικά σκληρό δέρμα των ώμων και των πλευ
ρών το προφυλάσσει από τους τραυματισμούς. Η διάρκεια του οργασμού των θη
λυκών είναι 48 ώρες.
Η περίοδος της εγκυμοσύνης ποικίλει με την ηλικία του θηλυκού. Στα πρωτότοκο
άτομα η κυοφορία διαρκεί 114-130 μέρες, ενώ στα ώριμα 133-140. Ο αριθμός των
μικρών ποικίλει μεταξύ των ατόμων και κυμαίνεται από 4-10. Αυτός εξαρτάται από
την ηλικία του ζώου και είναι μικρότερος στα νεαρά άτομα. Πριν από τη γέννα το
θηλυκό απομακρύνεται από την ομάδα, κατασκευάζει μια υποτυπώδη φωλιά, βά
θους 30-40 cm και διαμέτρου 90-100 cm, την οποία στρώνει με χόρτα και φύλλα.
Αυτή βρίσκεται σε απόμερα και καλά προφυλαγμένα μέρη. Κατά την περίοδο της
αναπαραγωγής, τα αρσενικά παραμελούν την τροφή και λόγω της έντονης σεξου
αλικής δραστηριότητας τους αδυνατίζουν αρκετά, χάνοντας μέχρι 20% του αρχι
κού βάρους τους.
Τα μικρά γεννιούνται με ανοιχτά μάτια και είναι σε θέση μετά απο λίγες ώρες να
στέκονται στα πόδια τους. Το τρίχωμα τους είναι κοκκινωπό και κατά μήκος των
πλευρών σχηματίζονται επιμήκεις στενές λωρίδες ανοιχτού χρώματος με αποτέ
λεσμα να δημιουργείται μία τέλεια χρωματική προσαρμογή με το περιβάλλον. Λό
γω του ότι το σώμα των μικρών είναι καλυμμένο με αραιό τρίχωμα τις πρώτες μέ
ρες, αυτά απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα κατά του ψύχους. Αυτή εξασφαλίζεται με
τη συνεχή παραμονή τους στη φωλιά και το πλάγιασμα με τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι το ένα δίπλα στο άλλο και κοντά στη μητέρα, η οποία κατά τις πρώτες μέ
ρες παραμένει συνεχώς στη φωλιά. Μετά την έβδομη μέρα, η μητέρα και τα μι
κρά βγαίνουν για λίγο, πάντα όμως διανυκτερεύουν στη φωλιά τους. Μετά την δεύ
τερη - τρίτη εβδομάδα αρχίζουν την αναζήτηση τροφής, αν και ο θηλασμός διαρκεί μέχρι 2-3 μήνες περίπου. Στην ηλικία των 6 μηνών το χρώμα των μικρών γίνε
ται καφέ και οι ραβδώσεις ατονούν. Με τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου απο
κτούν το χρωματισμό του ενήλικου. Κατά την ηλικία αυτή τα άτομα γίνονται ανε
ξάρτητα. Η σεξουαλική τους ωριμότητα επέρχεται σε ηλικία 9-18 μηνών. Αυτή εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα της τροφής. Σε χρόνια με ευνοϊκές συνθήκες
διατροφής το 50% των θηλυκών ηλικίας κάτω του ενός έτους αναπαράγεται. Σε
μέσες συνθήκες το ποσοστό αυτό είναι 10%. Ό ταν όμως υπάρχει έλλειψη τροφής
τα άτομα ηλικίας κάτω του ενός έτους δεν αναπαράγονται.
Η θνησιμότητα των νεογνών είναι μεγάλη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώ
των τριών μηνών της ζωής τους. Κυριότερα αίτια είναι οι δυσμενείς καιρικές συν-
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θήκες καθώς επίσης τα διάφορα αρπακτικά και τα παράσιτα. Κατά μέσο όρο το πο
σοστό θνησιμότητας τους φτάνει το 40-50%. Σε πολύ ευνοϊκά χρόνια μπορεί να
έχουμε δύο γέννες το χρόνο, μία τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μία κατά το δεύ
τερο μισό του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Διασταυρώνεται με το οικιακό είδος.
Ζει 15-20 χρόνια.
Αισθήσεις
Οι αισθήσεις της όσφρησης και της ακοής είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, ενώ η όρα
ση είναι σχετικά περιορισμένη.
Οικονομική σημασία
Η επίδραση του στη δασοπονία είναι ευεργετική. Με το σκάψιμο του εδάφους δη
μιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη των φυ
τών. Επιπλέον επενεργεί θετικά στον αερισμό του εδάφους και τη δημιουργία ευ
νοϊκών οικολογικών συνθηκών. Η επίδραση του στα δάση πεύκης είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμη, λόγω του ότι τρέφεται με κάμπιες και διάφορα άλλα παράσιτα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί ζημιές στη γεωργία και ιδιαίτερα στις καλ
λιέργειες καλαμποκιού και πατάτας. Λόγω της συνήθειας του να τρώει ψοφίμια, τα
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οποία είναι συνήθως φορείς της τριχινιάσεως, μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια
αυτή και στον άνθρωπο. Για την αποφυγή του κινδύνου αυτού συνίσταται το βρά
σιμο του κρέατος του.
Εχθροί
Ο κυριότερος φυσικός εχθρός του είναι ο λύκος και για τα μικρά του ο αγριόγατος.
Αποτυπώματα
Είναι γενικά μεγάλα και στα ώριμα άτομα έχουν διαστάσεις 12x7 cm (συμπερι
λαμβανομένων και των πίσω δακτύλων). Οι οπλές είναι πλατιές, αποστρογγυλεμένες (στα νεαρά οξύληκτες) με κυρτή την εξωτερική τους πλευρά ενώ η εσωτερι
κή είναι ευθεία. Τα ηβώματα των κεντρικών δακτύλων είναι έντονα ανεπτυγμένα
και έχουν μέγεθος σχεδόν το μισό του μήκους του αποτυπώματος.

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ
ΕΙΔΟ Σ
AAF.TA

ΚΟΣΤΟΣ

€ /Ε Τ Ο Σ

€ /Ε Τ Ο Σ

€ /Μ ΕΡΑ

ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ζ Ω Η Σ

(SO ΜΕΡΕΣ)

(25 Μ ΕΡΕΣ)

(50 Μ ΕΡΕΣ)

(25 Μ ΕΡΕΣ)

80

80

80

1.60

3.2

ΟΠΛΟ

€ /Μ ΕΡΑ

20-100

20-100

0.4-2

0.8-4

2

2

0.04

0.08

20

2

2

0.04

0,08

ΠΑ ΝΩ ΦΟ ΡΙ

100

20

20

0.4

0.8

1ΙΑ Ν Τ Ε Λ Ο Ν Ι

.20

4

4

0.08

0.16

Φ Υ Σ ΙΓ Γ ΙΟ Θ Η Κ Η

20

Μ ΑΧΑΙΡΙ

10 έτη

ΑΔΙΑΒΡΟΧ Ο

30

6

6

0.12

0.24

ΣΚΟΥΦΟΣ

10

2

2

0.04

0.08

ΓΑΝΤΙΑ
Κ Α Λ Τ ΣΕ Σ

10

2

Ί

0.04

0.08

20

4

4

0.08

0.16

ΑΣΥΡΜ ΑΤΟΣ

300

60

60

1.2

2.4

ΑΓΟΡΑ ΣΚΥΛΩΝ

800-1500

7.50-15

7.50-15

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η ΣΚΥΛΩΝ

2000

1 έτος

ΣΥΝ Ο Λ Ο

_

100

100

30 9,5-397

30 9 ,5 -3 9 7

4,0 4 -5 ,6 4

8,08-11,28

€ /Μ ΕΡΑ

ττιν.2 Μεταβλητά έξοδα
Ε ΙΔΟ Σ

ΚΟΣΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ζ Ω Η Σ

ΑΓΟΡΑΣ Σ Ε €
ΦΥΣΙΓΓΙΑ

3

ΣΥ Ν Τ Η ΡΗ ΣΗ ΟΠΛΟΥ

25

Β Ε Ν Ζ ΙΝ Η

€ 0.80/lir

1,5 μέρες
2 έτη

€ /Ε Τ Ο Σ

€ /Ε Τ Ο Σ

€ /Μ Ε ΡΑ

(50 Μ ΕΡΕΣ)

(25 Μ ΕΡΕΣ)

(50 Μ ΕΡΕΣ)

(25 ΜΕΡΕΣ)

100

50

2

2

.

12.5

8

0.25

0,25

240

120

4.8

4.8

SER V IC E/ΛΑΔΙ A

180

15000km

90

45

0,9

0,9

Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε ΙΣ

200

75000km

20

10

0.4

0.4

ΕΛ ΑΣΤΙΚ Α

120

45000km

20

10

0.4

0.4

ΦΑ ΓΗ ΤΟ

10

500

250

10

10

150

100

3

4

150

100

3

4

1282,5

693

24,75

26,75

ΣΥ Μ Π Λ Η ΡΩ Μ Α Τ ΙΚ Α
Α Π ΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝ Ο Λ Ο

1 έτος
150

1 έτοο
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Γενικά

Το κυνήγι του αγριόχοιρου γίνεται συνήθως από παρέες. Στην περιοχή μελέτης (Ν.
Ιωαννίνων) κάθε παρέα αποτελείται από 10-20 ανθρώπους και 2-10 σκυλιά κατά
Μ.Ο. Οι κυνηγοί είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών (15-90 ετών, έχουν παρατηρη
θεί) και κυνηγούν με μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα ανάλογα με τον ελεύθε
ρο χρόνο τους. Τα σκυλιά είναι σκυλιά καταδίωξης που σημαίνει ότι σπανίως
προσπαθούν να επιτεθούν στο θήραμα. Συνήθως το καταδιώκουν. Αγοράζονται από
Βουλγαρία-Γιουγκοσλαβία-Τουρκία και κοστίζουν _ 800,00-1500,00 κατά Μ.Ο.
(έχουν πληρωθεί μέχρι και _ 3000,00 για αγορά καλών σκυλιών). Της αγοράς προη
γείται δοκιμή για 1-2 μήνες. Τα σκυλιά στεγάζονται σε κλουβιά σε κτήμα που
ανήκει σε κυνηγό της παρέας και τα φροντίζουν (τροφή-ιατρική περίθαλψη) ένας
ή περισσότεροι κυνηγοί που έχουν αναλάβει αυτήν την υπόθεση. Τα έξοδα της αγο
ράς και της συντήρησης μοιράζονται σε όλους.
Η κυνηγετική περίοδος για τον αγριόχοιρο ξεκινά στις 15/9 και λήγει στις 10/1 του
νέου έτους τα τελευταία χρόνια. Το κυνήγι δεν επιτρέπεται όλες τις μέρες της
εβδομάδας αλλά μόνο Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.
Κάθε παρέα έχει δικαίωμα να θηρεύει μέχρι δύο αγριόχοιρους ανά ημερήσια έξοδο.
Φάσεις του κυνηγιού
Η πρώτη φάση του κυνηγιού έχει να κάνει με την επιλογή του μέρους που θα κυ
νηγήσει η παρέα. Αυτό γίνεται σε δύο στάδια: το πρώτο αναφέρεται στη γενικό
τερη γεωγραφική τοποθεσία συνήθως εντός του νομού π.χ. στο Ν. Ιωαννίνων θα
κυνηγήσουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαστοροχωρίων. Το δεύτερο
αναφέρεται στην επιλογή συγκεκριμένης πλαγιάς, ρέματος, λόφου ή συνδυασμού
αυτών που θα κυνηγήσουν τελικά π.χ. στο Δήμο Μαστοροχωρίων θα κυνηγήσουν
στα χωράφια της Καστανιανής.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή που κυνηγά μια παρέα είναι μια έκταση 2070 εκταρίων, η οποία οριοθετείτε από μονοπάτια που είναι γνωστά στους κυνηγούς
όπως φαίνεται στο σχήμα 1.
Η πρώτη απόφαση παίρνεται την προηγούμενη μέρα συνήθως σε γνωστό καφενείο
που συχνάζουν οι κυνηγοί. Οι απόντες ενημερώνονται τηλεφωνικά για την τελική
επιλογή της τοποθεσίας. Η δεύτερη απόφαση λαμβάνεται επιτόπου αναλόγως με
τις συνθήκες που επικρατούν. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις :
α) αν μέχρι την προηγούμενη μέρα έβρεχε, πράγμα που σημαίνει ότι τα παλιά ίχνη
έχουν σβηστεί και διακρίνονται εύκολα από αυτά της προηγούμενης μέρας, οι κυνηγοί χωρίζονται σε δυάδες και περπατούν στα μονοπάτια της περιοχής ψάχνο-
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νχας για φρέσκα ίχνη. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «κόψιμο». Αν βρεθούν ίχνη
περισσότερων ζώων να μπαίνουν σε μία περιοχή από αυτά που βγαίνουν, υποδη
λώνεται ότι κάποια αγριογούρουνα είναι μέσα και ετοιμάζεται το στήσιμο της παγάνας. Αν δεν βρεθούν ίχνη μέχρι το μεσημέρι η παρέα εγκαταλείπει χωρίς να κυ
νηγήσει. Αυτό γιατί αν ξεκινήσουν παγάνα στην τύχη είναι πιθανόν τα σκυλιά να
πάρουν την μυρωδιά κάποιου άλλου ζώου και να χαθούν. Τουλάχιστον ένα σκυλί
χάνεται με αυτόν τον τρόπο ανά παρέα κάθε χρόνο.
β) όταν δεν έχει βρέξει πρόσφατα η επιλογή του μέρους γίνεται με κριτήριο τα δε
δομένα που υπάρχουν για παρόμοιες μέρες (δηλαδή μέρες με τις ίδιες καιρικές συν
θήκες κ.λ.π.) στο παρελθόν. Αν δηλαδή παλιότερα είχαν βρει ή όχι αγριογούρου
να σε αυτό το μέρος με ανάλογες συνθήκες.
Αφού αποφασιστεί το μέρος που θα κυνηγηθεί, ξεκινά το στήσιμο της παγάνας το
οποίο αποτελεί τη δεύτερη φάση του κυνηγιού.
Η παρέα χωρίζεται σε δύο λειτουργικά μέρη: τα καρτέρια και την παγάνα. Ο ρό
λος ενός κυνηγού που θα πιάσει καρτέρι είναι να περιμένει, όσο το δυνατόν χωρίς
να γίνεται αντιληπτός, να περάσει το θήραμα και να το χτυπήσει. Τα καρτέρια απέ
χουν μεταξύ τους απόσταση 100-300 μ. με πρώτο κριτήριο την ασφάλεια των κυ
νηγών (να μην είναι δυνατόν να χτυπηθεί κάποιος κατά λάθος) και δεύτερον το να
μην μπορεί μεταξύ δύο καρτεριών να περάσει κάποιο θήραμα χωρίς να γίνει αντι
ληπτό. Επιλέγονται δε οι θέσεις των καρτεριών σύμφωνα με τις εμπειρίες προη
γούμενων χρόνων.
Ο ρόλος των κυνηγών που θα κάνουν παγάνα είναι να φωνάζουν και να ρίχνουν
τουφεκιές στον αέρα, ωθώντας τα αγριογούρουνα προς τα καρτέρια.
Η παγάνα και τα καρτέρια σχηματίζουν κλοιό (πιο πυκνό στα καρτέρια και πιο
αραιό στη παγάνα).
Την κύρια δουλειά την κάνουν τα σκυλιά τα οποία μόλις πιάσουν οι κυνηγοί τις θέ
σεις τους, αφήνονται από κάποιο παγατζή πάνω στα ίχνη, αν έχουν βρεθεί τέ
τοια, ή αλλιώς τυχαία προς την μεριά των καρτεριών.
Ό πω ς αναφέρθηκε παραπάνω τα σκυλιά αυτά είναι εκπαιδευμένα να ψάχνουν,
να βρίσκουν και να καταδιώκουν τα αγριογούρουνα, σπανίως όμως επιχειρούν τα
ίδια να τους επιτεθούν. Αυτό συμβαίνει μόνο σε μικρά αγριογούρουνα. Αντίθετα τα
μεγαλύτερα επιτίθενται, ως δυνατότερα που είναι, αραιά και που στα σκυλιά με
αποτέλεσμα συνήθως τον τραυματισμό και σπανιότερα τη θανάτωση των τελευ
ταίων (την τελευταία δεκαετία η υπό μελέτη παρέα έχει χάσει τουλάχιστον 5
σκυλιά από επιθέσεις αγριογούρουνων).
Διακρίνονται τέσσερις συμπεριφορές των σκυλιών:
α) δε γαβγίζουν καθόλου :σημαίνει ότι δεν έχουν βρει ακόμα ίχνη ή μυρωδιά
β) γαβγίζουν σποραδικά : έχουν βρει ίχνη και αναζητούν το θήραμα
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γ) γαβγίζουν και ουρλιάζουν (σαν τσοπανόσκυλα) : έχουν βρει το θήραμα, το οποίο
κάθεται συνήθως στο γιατάκι του και προσπαθούν να το εκφοβίσουν και να το τρέ
ψουν σε φυγή
δ) γαβγίζουν ασταμάτητα : τα θήραμα έχει σηκωθεί και τρέχει, τα σκυλιά το κυνη
γάνε.
Η συμπεριφορά της παγάνας είναι ανάλογη αυτής των σκυλιών, έτσι
α) στην πρώτη περίπτωση οι παγατζήδες φωνάζουν ανά διαστήματα
β) στη δεύτερη φωνάζουν αραιά και ρίχνουν αραιές τουφεκιές στον αέρα
γ) η Τρίτη είναι και η πιο κρίσιμη φάση: εδώ είναι πολΰ πιθανόν το θήραμα αντί να
σηκωθεί να φύγει να επιτεθεί στα σκυλιά. Γι αυτόν τον λόγο, μόλις οι παγατζήδες
καταλάβουν ότι τα σκυλιά βρήκαν το αγριογούρουνο, φωνάζουν συνέχεια και ρί
χνουν πολλές τουφεκιές στον αέρα έτσι ώστε να φύγει προς τα καρτέρια
δ) στην τέταρτη περίπτωση, αφού το θήραμα έχει τραπεί σε φυγή, οι φωνές και
τα καρτέρια πυκνώνουν ακόμα περισσότερο. Εδώ υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:
ΐ. Το θήραμα να πάει στα καρτέρια και να χτυπηθεί
ii. Το θήραμα να περάσει από τα καρτέρια και να φύγει εκτός παγάνας
iii. Το θήραμα να γυρίσει πίσω
Στην πρώτη περίπτωση το κυνήγι τελειώνει με επιτυχία. Μαζεύονται τα σκυλιά,
ενημερώνονται όλοι και σιγά-σιγά επιστρέφουν προς τα αυτοκίνητα.
Στη δεύτερη περίπτωση, το ζητούμενο είναι να πιαστούν τα σκυλιά και να μη φύ
γουν μαζί με το θήραμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι από τους κυνηγούς
κάθονται με φωτιά ολόκληρο το βράδυ περιμένοντας τα σκυλιά να γυρίσουν.
Στην Τρίτη περίπτωση αν η μέρα δεν έχει προχωρήσει πολύ επαναλαμβάνεται η
παγάνα. Αν το σούρουπο πλησιάζει, τότε οι κυνηγοί μαζεύουν τα σκυλιά και απο
χωρούν.
Στην περίπτωση που έχουν θηρευτεί ένα ή περισσότερα αγριογούρουνα, τότε οι κυ
νηγοί πηγαίνουν σε γνωστό καφενείο ή ταβέρνα, συνήθως εκτός πόλης, όπου
έχουν συνεννοηθεί εκ των προτέρων με τον ιδιοκτήτη και έχουν την άδεια να τα γδά
ρουν και να τα μοιράσουν. Αυτή είναι και η Τρίτη και τελευταία φάση του κυνηγιού.
Εκεί δύο-τρεις κυνηγοί ασχολούνται με το γδάρσιμο και το μοίρασμα ενώ οι άλλοι
τρώνε και πίνουν σε κλίμα ευφορίας με πειράγματα και ιστορίες από τους παλιότερους. Η όλη διαδικασία αποτελεί ένα μικρό γλέντι στο οποίο πολλές φορές
συμμετέχουν φίλοι και γνωστοί των κυνηγών.
Το κρέας μοιράζεται κατά προσέγγιση σε ίσα κομμάτια και στη συνέχεια με κλή
ρωση παίρνουν όλοι το μεράδι τους. Το κεφάλι (ή τα κεφάλια) τα παίρνει δικαιω
ματικά αυτός που σκότωσε το αγριογούρουνο. Δικαίωμα στο μεράδι έχουν όλοι ανε
ξαρτήτως ηλικίας. Εκτός των κανονικών, βγαίνουν και ένα-δύο μεράδια παραπάνω
γι’ αυτούς που φροντίζουν τα σκυλιά σαν επιβράβευση για τον κόπο τους.
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Η παρέα από την οποία έχουν προκύψει τα στοιχεία θηρεύει κατά Μ.Ο. γύρω στα
20 αγριογούρουνα ετησίως την τελευταία δεκαετία.
Μύθοι και πραγματικότητες στο κυνήγι του αγριόχοιρου
ΐ. Σύμφωνα με το νόμο μία παρέα δεν πρέπει μνα υπερβαίνει τα δέκα άτομα ανά
ημερήσια έξοδο. Στην πράξη οι περισσότερες παρέες βγαίνουν για κυνήγι με του
λάχιστον δεκαπέντε άτομα ημερησίως.
ii. Απαγορεύεται η χρήση ασυρμάτων. Στο κυνήγι του αγριόχοιρου όλοι πλέον χρη
σιμοποιούν ασύρματο.
iii. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κυνηγετικού όπλου σε άτομα ηλικίας κάτω
των 18 ετών. Στην πράξη οι νεαροί κυνηγοί ξεκινούν να παίρνουν όπλο στα χέρια
τους από την ηλικία των 14 ετών και πάνω, εποπτευόμενοι συνήθως από κάποιο
μεγαλύτερο. Εκτιμάται ότι οι κυνηγοί που οπλοφορούν από αυτήν την ηλικία, φτά
νουν στο 18ο έτος έχοντας αποκτήσει πλέον σημαντική εμπειρία και γνωρίζοντας
όλους τους κανόνες που διέπουν την οπλοχρησία. Έτσι είναι έτοιμοι να κυνηγή
σουν και μόνοι τους με ασφάλεια. Αντίθετα, δεν προβλέπεται από την ελληνική νο
μοθεσία ανάλογη εκπαίδευση για κάποιον που πρωτοπιάνει όπλο στα 18 του, νό
μιμα.
ΐν. Επιτρέπεται η θήρευση μέχρι δύο αγριόχοιρων ανά παρέα, ανά ημερήσια έξοδο.
Σπανίως μία παρέα, αν έχει την δυνατότητα να χτυπήσει περισσότερους, δε θα
το κάνει. Συνήθως, μία παρέα σταματά, αφού έχουν χτυπηθεί 4-5 αγριογούρουνα.
Προϋποθέσεις απόκτησης του δικαιώματος άσκησης Θήρας
Για να μπορεί κάποιος να πάρει μέρος σε κυνήγι αγριογούρουνου, πρέπει:
1. Να έχει το νομικό δικαίωμα της κατοχής και χρήσης κυνηγετικού όπλου καθώς
και άδεια άσκησης Θήρας.
2. Να έχει τον απαραίτητο κυνηγετικό εξοπλισμό
3. Να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις καιρικές συνθήκες
4. Να έχει την οικονομική άνεση να καλύψει κάποιες συμπληρωματικές και κάποιες
απρόβλεπτες ανάγκες που είναι δυνατόν να προκύψουν.
Για να έχει κανείς το νομικό δικαίωμα να κυνηγήσει πρέπει να έχει άδεια κατοχής
κυνηγετικού όπλου και άδεια Θήρας υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του. Προϋπόθεση για την απόκτηση των δύο αδειών είναι: το
λευκό ποινικό μητρώο, η εξέταση από ψυχολόγο που θα πιστοποιεί ότι ο υποψή
φιος είναι σε θέση ψυχικά να φέρει όπλο, η επιτυχία σε κάποιες υποτυπώδεις εξε
τάσεις και η κατάθεση του ποσού των _ 70,00-100,00 ετησίως για την έκδοση ή
ανανέωση της άδειας Θήρας και την ασφάλιση του.
Η άδεια Θήρας διακρίνεται σε τοπική, περιφερειακή και γενική και δίνει το δικαί
ωμα στο δικαιούχο να κυνηγήσει στα πλαίσια του νομού, της περιφέρειας ή ολό
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κληρης της επικράτειας αντίστοιχα.
Τα έσοδα από τις άδειες φορολογούνται και το υπόλοιπο το διαχειρίζεται το Υπουρ
γείο Γεωργίας και οι κατά τόπους κυνηγετικοί σύλλογοι. Από αυτό το υπόλοιπο ένα
μέρος διατίθεται για εμπλουτισμούς με θηράματα στις περιοχές με έντονη κυνηγε
τική δραστηριότητα ενώ το μεγαλύτερο μέρος διατίθεται για τη χρηματοδότηση της
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Η τελευταία είναι ένα όργανο που έχουν
ιδρύσει οι κυνηγετικοί σύλλογοι με στόχο την πάταξη της λαθροθηρίας και την
τήρηση των νόμων που διέπουν το κυνήγι. Χωρίζεται σε έξι κυνηγετικές ομοσπον
δίες οι οποίες απαρτίζονται από θηροφύλακες, επιστημονικό (κυρίως δασολόγους)
και διοικητικό προσωπικό. Η συνομοσπονδία συστήθηκε την τελευταία πενταετία
και φαίνεται να παράγει αξιόλογο έργο, καλύπτοντας πολλά από τα κενά που αφή
νει η έλλειψη προσωπικού στα κατά τόπους δασαρχεία.
Ο απαραίτητος κυνηγετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το κυνηγετικό όπλο, τη
φυσιγγιοθήκη, ένα μαχαίρι ή σουγιά και τα φυσίγγια.
Οι περισσότεροι κυνηγοί χρησιμοποιούν παλιά ρούχα ή στρατιωτικά ρούχα που έχουν
κρατήσει. Ο ρουχισμός που είναι απαραίτητο να αγοραστεί περιλαμβάνει: παπού
τσια, σκούφο, γάντια, χοντρές κάλτσες, πανωφόρι και αδιάβροχο.
Συμπληρωματικές δαπάνες αποτελούν η βενζίνη, τα έξοδα συντήρησης του αυτοκι
νήτου και η διατροφή κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.
Στα παραπάνω προστίθεται το κόστος της αγοράς και της συντήρησης των σκυλιών.
Το συνολικό κόστος αυτών, σε ετήσια και ημερήσια βάση καθώς και ο χρόνος
ζωής ανά είδος, φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Έχουν ληφθεί σα δεδομένα: α)
ένας κυνηγός μπορεί να κυνηγήσει σύμφωνα με την κυνηγετική περίοδο 50 μέρες
το χρόνο, β) κατά μέσο όρο μία ημερήσια έξοδος ισοδυναμεί με κάλυψη απόστα
σης 150km (πήγαινε-έλα), γ) σε κάθε αυτοκίνητο επιβαίνουν δύο άτομα, δ) ένα αυ
τοκίνητο αλλάζει λάδια κάθε 7500km και κάνει service κάθε 15000km, ε)η τιμή της
βενζίνης είναι _ 0,80 ανά λίτρο, στ) ένα αυτοκίνητο καίει κατά μέσο όρο 8 λίτρα
ανά 100 χιλιόμετρα, ζ) ένα αυτοκίνητο αλλάζει ελαστικά κάθε 45000 χιλιόμετρα
και αναρτήσεις κάθε 75000 χιλιόμετρα.
Επίσης έχει ληφθεί σα δεδομένο ότι ένας κυνηγός συνεχίζει να κυνηγά για τουλά
χιστον μία δεκαπενταετία που είναι και ο μέσος χρόνος ζωής ενός κυνηγετικού
όπλου. Έτσι οι τιμές που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες αποσβένονται στο
χρόνο ζωής κάθε προϊόντος χωριστά.
Ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει τα πάγια έξοδα του κυνηγιού, δηλαδή αυτά που
είναι ανεξάρτητα της συχνότητας με την οποία θα κυνηγήσει ενώ ο δεύτερος τα με
ταβλητά έξοδα. Οι τιμές καλύπτουν δύο ενδεχόμενα: α) ο κυνηγός να κυνηγήσει και
τις 50 μέρες που έχει δικαίωμα, β) να κυνηγήσει τις μισές. Στην πράξη οι περισ
σότεροι κυνηγοί κυνηγούν 25-35 μέρες το χρόνο. Τα ο κόστος αγοράς στα κοινά

83

ΠΑΝ -Θ Η ΡΑ Σ

Τα πάντα περί Θήρας

έξοδα διαιρείται με το 20 που είναι ο αριθμός των μελών της παρέας.
Το συνολικό κόστος όπως προκύπτει από τους πίνακες είναι:
α) ε ανά έτος (50 μέρες) 1592,00-1679,50
β) ε ανά έτος (25 μέρες) 1002,50-1090,00
γ) ε ανά μέρα (50 μέρες) 28,79-30,39
δ) ε ανά μέρα (25 μέρες) 34,83-38,03
Στα συμπληρωματικά έξοδα περιλαμβάνονται αυτά που γίνονται για τη διάνοιξησυντήρηση μονοπατιών που κάνει η παρέα κάθε καλοκαίρι, η τροφή που ρίχνου
νε για τα αγριογούρουνα κάποιες μέρες το χρόνο, τσιγάρα κ.λ.π. Τα απρόβλεπτα
περιλαμβάνουν ιατρική περίθαλψη των σκυλιών σε περίπτωση τραυματισμού, τυ
χόν φθορές στα αυτοκίνητα κ.λ.π.
Εντός κυνηγετικής περιόδου, ένας κυνηγός, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να κυ
νηγήσει περίπου 50 μέρες τις οποίες αφιερώνει εξολοκλήρου (από τις 05:00π.μ.
έως τις 20:00μ.μ.) εκτός κυνηγιού αφιερώνονται 5-10 μέρες το χρόνο σε συγκε
ντρώσεις και άλλες δραστηριότητες και γύρω στις 15 ώρες το μήνα για συντήρη
ση του εξοπλισμού, προετοιμασία κ.λ.π.
Το πραγματικό κόστος άσκησης του κυνηγιού ανέρχεται σε ε 100-1700 χονδρι
κά. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης κυμαίνεται από 750-1200 ώρες το χρόνο κα
τά προσέγγιση.
Το ισοδύναμο δαπάνης-χρόνου απασχόλησης είναι: ε 1,34-1,42 ανά ώρα.
Η παρέα θηρεύει όπως έχει ειπωθεί 20 αγριόχοιρους κατά μέσο όρο ετησίως οι
οποίοι κατά μέσο όρο ζυγίζουνε 30 κιλά. Με δεδομένο ότι 1 κιλό καθαρού κρέατος
αγριόχοιρου κοστίζει στην αγορά γύρω στα ε 20,00 και ότι η παρέα απαρτίζεται
από 20 άτομα κάθε κυνηγός απολαμβάνει γύρω στα 30 κιλά ανά έτος που ισοδυναμούνε με _ 600,00. Επειδή στην πράξη οι περισσότεροι κυνηγάνε τα 2/3 του συ
νόλου των 50 ημερών κάθε κυνηγός απολαμβάνει γύρω στα ε 400,00 ανά έτος (20
κιλά καθαρού κρέατος αγριόχοιρου).
Το συνολικό κόστος προς το συνολικό αποτέλεσμα είναι 2,5-4,25.
Συμπεριφορά ενός κυνηγού και πιθανά διλήμματα (ατομικά, κοινωνικά, οικολογι
κά) ως προς τις συνέπειες του κυνηγιού
Η συγκεκριμένη παρέα αποτελείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών και ποικί
λων επαγγελμάτων (η πλειοψηφία των πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχο
λών είναι θετικών επιστημών).
Όλοι μαζί συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ο οποίος δεν είναι
αποκλειστικά η θανάτωση ενός ζώου αλλά η όλη διαδικασία μέχρι να φτάσουν εκεί
(η επαφή με τη φύση, ορειβασία, συνεργασία-συμμετοχή στην παρέα, ικανοποίη
ση ενστίκτων, πρωινό ξύπνημα κ.α.).
Οι κυνηγοί αποκτούν σημαντικές γνώσεις για τις συνήθειες και τις αντιδράσεις των
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θηραμάτων, σε βαθμό που πολλές φορές μπορούν να ερμηνεύσουν τη συμπεριφο
ρά τους, κάτι στο οποίο η επιστήμη δεν έχει φτάσει ακόμα, όχι τουλάχιστον σε αυ
τό το επίπεδο λόγω περιορισμένης έρευνας στο πεδίο.
Οι περισσότεροι κυνηγοί αποκτούν έστω ωφελιμιστικά (για να μπορεί κανείς να κυ
νηγήσει πρέπει να υπάρχουν θηράματα), οικολογική συνείδηση και προστατεύου
νε στην ουσία την άγρια ζωή εκτός κυνηγιού με διάφορες ενέργειες (παροχή τρο
φής κ.λ.π.).
Αν τα χρήματα που δίνουν οι κυνηγοί κάθε χρόνο ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέ
ρος αυτών επέστρεφαν στο κυνήγι με τη μορφή επιστημονικής έρευνας πάνω στις
επιπτώσεις της Θήρας στα θηράματα, θα ήταν δυνατό να γίνει ανάλυση και μελέ
τη των συμπερασμάτων που θα προέκυπταν έτσι ώστε να θεσπιστούν νέοι κανόνες
για το κυνήγι με βάση τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης. Δυστυχώς τέτοιες έρευ
νες δεν έχουν γίνει και δε γίνονται στην Ελλάδα και τα συμπεράσματα και οι αντι
λήψεις που κυκλοφορούν από κυνηγούς, αντικυνηγούς και οικολόγους, είναι πε
ρισσότερο εικασίες παρά πραγματικότητα.
Σε παγκόσμια κλίμακα η λαθροθηρία (και όχι η νόμιμη Θήρα) κατατάσσεται σαν πέ
μπτη ή έκτη αιτία μείωσης των πληθυσμών των άγριων ζώων. Πιο πάνω στη λίστα
οι καταστροφές βιοτόπων, τα φυτοφάρμακα, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η απο
μόνωση των πληθυσμών και οι δηλητηριάσεις.
Στο νομό Ιωαννίνων θηρεύονται ετησίως περί τα 1000-2000 αγριογούρουνα, χω
ρίς να υπάρχουν εμπεριστατωμένα στοιχεία γι’ αυτό. Αυτός ο αριθμός φαίνεται
να είναι σταθερός. Έτσι, οι περισσότεροι κυνηγοί έχουν την αίσθηση ότι οι απώ
λειες από το κυνήγι αναπληρώνονται. Σε αυτό συναινεί και ο μεγάλος αριθμός γεν
νήσεων ανά έτος.
Επειδή οι περισσότεροι κυνηγοί έχουν μεγαλώσει με συγγενείς και φίλους κυνηγούς,
το κυνήγι φαντάζει γι’ αυτούς ως μια φυσιολογική έκφραση -δραστηριότητα. Έτσι
δεν έχουν διαπιστωθεί ιδιαίτερα διλλήματα ως προς τις συνέπειες αυτής.
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Κυνήγι Λαγοΰ:
Ατομικά
χαρακτηριστικά
και κυνηγετική
συμπεριφορά
των κυνηγών
της Αν.
Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
παρούσα εργασία μελετά τα ατομικά χαρακτη
ριστικά και την κυνηγετική συμπεριφορά των
κυνηγών, που ασχολούνται κυρίως με το κυνήγι
του λαγού στους νομούς Δράμας και Καβάλας κατά το
έτος 2002.
Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση κα
τάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων με τη μέθοδο
της προσωπικής συνέντευξης. Το δείγμα αθροιστικά ανέρ
χεται σε 720 ερωτηματολόγια, 320 για το νομό Δράμας
και 400 για το νομό Καβάλας. Με βάση τα αποτελέσμα

Ευστάθιος Παν.
Τσαχαλίδης,
Αν. Καθηγητής,
Δ. Π. Θ. Τμήμα
Δασολογίας και
Δ ιαχείριση
Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων

Η

τα διαπιστώνεται ότι, στο νομό Δράμας με το κυνήγι του
λαγού ασχολείται το 19,4% των κυνηγών και στο νομό
Καβάλας το 11,5%.
Σχετικά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των κυνη
γών, διαπιστώνεται ότι, η μέση ηλικία των λαγοκυνηγών
της Δράμας είναι 41,7 και της Καβάλας 44,2 έτη, με μέ
ση κυνηγετική πείρα 16,5 και 19,6 αντίστοιχα. Το μορ
φωτικό επίπεδο των λαγοκυνηγών της Καβάλας είναι πο
λύ υψηλότερο. Από πλευράς εισοδήματος η πλειονότητα
των λαγοκυνηγών και στους δύο νομούς ανήκει κυρίως στη
μεσαία εισοδηματική τάξη, με εύρος μέσου ετησίου ει
σοδήματος από 1400 - 7500 ΕΥΡΟ. Ό σον αφορά τον
τόπο διαμονής και την οικογενειακή κατάσταση, η πλει86

οψηφία των κυνηγών και στους δυο νομούς κατοικεί στο χωριό και είναι παντρεμένοι.
Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη που έχουν σχέση με την κατοχή λαγόσκυλου,
την απόσταση μετακίνησης, την συχνότητα εξόδου για κυνήγι και τις ημέρες διανυκτέρευσης που πραγματοποιεί ο λαγοκυνηγός κατά την διάρκεια της κυνηγετι
κής περιόδου, διαπιστώνεται ότι, οι κυνηγοί της Καβάλας σε σύγκριση με της Δρά
μας μετακινούνται σε μεγαλύτερη απόσταση. Η μέση απόσταση μετακίνησης
των κυνηγών του νομού Δράμας ανέρχεται σε 47 Km, ενώ του νομού Καβάλας σε
76 Km. Η πλειονότητα (63%) των λαγοκυνηγών της Δράμας πηγαίνει μία (1) φο
ρά/εβδομάδα για κυνήγι λαγού, ενώ η πλειονότητα (58,7%) της Καβάλας δύο
(2) φορές την εβδομάδα. Οι λαγοκυνηγοί της Δράμας δεν διανυκτερεύουν, ενώ αντί
θετα της Καβάλας πραγματοποιούν 1,4 ημέρες ανά κυνηγό για όλη την κυνηγετι
κή περίοδο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα συμβάλλουν στη χάραξη μίας σωστής θηρευτι
κής πολιτικής, ώστε η θηρευτική δραστηριότητα να ασκείται στα πλαίσια μιας βιώ
σιμης ανάπτυξης και να είναι αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον και ση
μαντικό, τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν μεγάλη σημασία για σχετικές συ
γκριτικές μελέτες, όπως στην εκτίμηση του μέσου κόστους Θήρας του λαγού ανά
κυνηγό, και στην αξιολόγηση της συμβολής της κυνηγετικής δραστηριότητας στην
ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού.
Λέξεις κλειδιά: λαγοκυνηγοί, θηρευτική πολιτική, κυνηγετική συμπεριφορά, ατο
μικά χαρακτηριστικά.
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κυνηγού είναι και η κυνηγετική προτί
μηση, δηλαδή το είδος του θηράματος που κυρίως προτιμά να θηρεύει ο κυνηγός.
Με βάση την κυνηγετική προτίμηση, οι κυνηγοί διακρίνονται σε διάφορες κατηγο
ρίες. Μία κατηγορία κυνηγών (χρήστες) αποτελούν οι λαγοκυνηγοί, αυτοί που προ
τιμούν να ασχολούνται κυρίως με τη Θήρα του λαγού. Οι λαγοκυνηγοί αξιοποιούν
μέρος των φυσικώς ανανεώσιμων θηραματικών πόρων με τη μορφή της κάρπωσης, πεζοπορίας, περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκγύμνασης του λαγόσκυλου ή
με συνδυασμό αυτών.
Η ορθή διαχείριση με σκοπό την αειφορική χρήση των θηραματικών πόρων, απαι
τεί και πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τη συμπεριφορά του χρήστη, διότι
οι λειτουργίες ενός οικοσυστήματος δεν επηρεάζονται μόνο από τις λειτουργίες της
βιοκοινότητας (πανίδα-χλωρίδα) αλλά και από τη συμπεριφορά του ανθρώπου.
Ο λαγός αποτελεί παραδοσιακό και σημαντικό είδος θηράματος για μεγάλη μερίδα
ελλήνων κυνηγών. Σε επίπεδο επικράτειας κατά το διάστημα 1994 - 2002, η κυ
νηγετική προτίμηση του λαγού σε σύγκριση με άλλα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων,
καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 15,37% (Καραμπατζάκης 2004). Η Κυ
νηγετική περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης κατά το διάστημα 1994-1999, σε σύ
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γκριση με τις άλλες κυνηγετικές περιφέρειες, από άποψη ποσοστού κυνηγετικών
εξορμήσεων όσον αφορά το κυνήγι του λαγού, είναι πρώτη με ποσοστό 47,5% και
ακολουθεί η Κυνηγετική περιφέρεια Πελοποννήσου με ποσοστό 22,2% (Θωμαϊδης
και συνεργάτες 2002). Επίσης, ο παραπάνω συγγραφέας και συνεργάτες του στην
ίδια εργασία αναφέρουν ότι, οι κυνηγετικές εξορμήσεις που αφορούν το κυνήγι των
τριχωτών θηραμάτων, ο λαγός καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε μέσο ποσοστό
13,6% και ακολουθεί ο αγριόχοιρος με μέσο ποσοστό 3,5%.
Κάθε χρόνο, εκδίδεται η ρυθμιστική απόφαση που αφορά το κυνήγι στην Ελλάδα
και καθορίζει μέσα σε αυστηρά πλαίσια, τους κατά χρόνο, χώρο, αριθμό και είδος
περιορισμούς. Ειδικότερα, το κυνήγι του λαγού επιτρέπεται σε όσους κατέχουν
άδεια Θήρας, από 15/9... μέχρι 10/1..., δηλαδή για 4 μήνες περίπου και μόνο τρεις
φορές την εβδομάδα (Τετάρτη, Σαββάτο και Κυριακή). Κάθε κυνηγός επιτρέπεται
να θηρεύει κατά την κυνηγετική έξοδό του μόνο ένα (1) λαγό (Ν.Δ 86/69),.
Στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αμερική, έρευνες σχετικές με τα ατομικά χαρα
κτηριστικά και την κυνηγετική συμπεριφορά των κυνηγών αποτελούν συνηθισμέ
νη πρακτική και πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με περισσό
τερο εξειδικευμένα ερωτηματολόγια. Με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες επικαιροποιούνται (λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διαμορ
φώνονται και επικρατούν κατά την περίοδο της έρευνας) και συμβάλλουν αποφα
σιστικά στην ορθολογική διαχείριση του κυνηγετικού δυναμικού και της θηρευτι
κής δραστηριότητας.
Έρευνες σχετικές με τους λαγοκυνηγούς στην Ελλάδα δεν έχουν πραγματοποιηθεί
μέχρι σήμερα. Οι υπάρχουσες εργασίες, έχουν σχέση με την κυνηγετική δραστη
ριότητα και αναφέρονται κυρίως στην κυνηγετική συμπεριφορά και στα προσω
πικά χαρακτηριστικά των κυνηγών και ελάχιστες στην οικολογία και την βιολογία
του λαγού. Ο Τρακόλης (1984) αναφέρεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις
επιθυμίες των κυνηγών του νομού Ιωαννίνων. Ο Τσαχαλίδης (2003), μελέτησε τη
διαχρονική εξέλιξη των αδειών Θήρας στη Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης, ο
Τσαχαλίδης και συνεργάτες του (2003α, και 2003β), μελέτησε τα χαρακτηριστι
κά των κυνηγών της Μακεδονίας και της Θράκης και την κατοχή και το είδος
του κυνηγόσκυλου.
Στην χώρα μας λίγες μελέτες αναφέρονται στην κυνηγετική δραστηριότητα και
το κυνήγι του λαγού. Ο Sfougaris et al. (2002) μελέτησε το βιότοπο και την κατα
νομή του λαγού στην Θεσσαλία και στην Ήπειρο. Ο Σιώκος και συνεργάτες (2002)
ασχολήθηκε με την διαχείριση και την αξιολόγηση της Θήρας του λαγού στα λιβαδικά οικοσυστήματα. Ο Καρμίρης (2002) μελέτησε τη διατροφή του είδους σε αιχ
μαλωσία και τη συμπεριφορά του μετά την απελευθέρωση. Ο Καρμίρης και συ
νεργάτες (2004) μελέτησε την τροφική συμπεριφορά και τη διαχείριση του είδους
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στις κυνηγετικές περιοχές. Οι Τσαχαλίδης και Γαλατσίδας (2004) μελέτησαν στους
παραπάνω νομούς τα χαρακτηριστικά των λαγοκυνηγών με τη μέθοδο της μη γραμ
μικής ανάλυσης σε κυρίες συνιστώσες.
Στο διεθνή χώρο έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές έρευνες σχετικά με τη συ
μπεριφορά των κυνηγών τη βιολογία την οικολογία και τη συμπεριφορά του είδους
(Bevins et al. 1968, Isacocic 1970, Garrett 1970, Nagy et al. 1973, Kenendy 1974,
Wright et al. 1977, Pinet 1995, Harradine 1991).
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν τα ατομικά χαρακτηριστικά και
η κυνηγετική συμπεριφορά των λαγοκυνηγών στους παραπάνω νομούς.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα συμβάλλουν στη χάραξη μίας σωστής θηρευτι
κής πολιτικής, ώστε η θηρευτική δραστηριότητα να ασκείται στα πλαίσια μιας βιώ
σιμης ανάπτυξης και να είναι απο
δεκτή από το κοινωνικό σύνολο. Επί
σης, τα αποτελέσματα της έρευνας
θα έχουν μεγάλη σημασία για μελ
λοντικές σχετικές συγκριτικές έρευ
νες. Επιπλέον και σημαντικό, θα έχουν
μεγάλη συμβολή στην εκτίμηση του
μέσου κόστους Θήρας του λαγού ανά
κυνηγό καθώς και στην αξιολόγηση
της συμβολής της κυνηγετικής δρα
στηριότητας στην ανάπτυξη του εσω
τερικού τουρισμού.
Υλικά και μέθοδοι
Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου
(20 Αυγούστου) του έτους 2002 στους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους, με τη
συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, με τη διαδικασία της
προσωπικής συνέντευξης. Από το σύνολο των ερωτήσεων, η ερώτηση κλειδί στην
παρούσα έρευνα ήταν: Ποία από τα παρακάτω θηράματα συνήθως κυνηγάς;
Για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος διενεργήθηκε προ-δειγματοληψία
και με βάση αυτή το δείγμα υπολογίσθηκε, για τη Δράμα σε 320 ερωτηματολό
για και για την Καβάλα, σε 400 ερωτηματολόγια και συνολικά και σε 720 (Μάτης
1988). Η επιλογή του δείγματος των κυνηγών έγινε με συστηματικό τρόπο. Στην
παρούσα εργασία αυτοί που δήλωσαν ότι προτιμούν κυρίως το κυνήγι του λαγού
(λαγοκυνηγοί) ανέρχονται σε 62 στο νομό Δράμας και σε 46 στο νομό Καβάλας.
Για την στατιστική ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών: ηλικία, κυ
νηγετική πείρα, επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα, ετήσιο εισόδημα, τόπος διαμονής,
οικογενειακή κατάσταση μέση απόσταση μετακίνησης, κατοχή λαγόσκυλου, συ
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χνότητα εξόδου ανά εβδομάδα, και ημέρες διανυκτέρευσης (νύχτες) χρησιμοποιή
θηκε η απλή περιγραφική στατιστική. Ό λες οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με
τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 9.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι η μέση ηλικία των λα
γοκυνηγών της Δράμας και της Καβάλας είναι 41,7 και 44,2 έτη αντίστοιχα η κυ
νηγετική πείρα είναι 16,5 και 19,6 έτη αντίστοιχα. Από τα παραπάνω προκύπτει
ότι οι λαγοκυνηγοί της Καβάλας έχουν μεγαλύτερη ηλικία και κυνηγετική πείρα.
Αυτό βεβαιώνεται και από την κατ’ έτος θεώρηση αδειών Θήρας όπου οι λαγοκυ
νηγοί της Καβάλας παραμένουν περισσότερο «πιστοί» στο κυνήγι, δηλ. διατηρούν
την δραστηριότητα τους καθώς σε πολύ υψηλά ποσοστά ανανεώνουν τακτικά και
κάθε χρόνο την άδεια Θήρας σε ποσοστό 89% έναντι 84% της Δράμας. Η ύπαρξη
λαγοκυνηγών σημαντικού ποσοστού στο Ν. Καβάλας με ετήσιο εισόδημα μεγαλύ
τερο των 7.500 Ευρώ, (συνολικά 23,9% του δείγματος, σε σχέση με το 6,4% για το
Ν. Δράμας), πιθανόν να δικαιολογεί και τη μεγάλη διαφορά της μέσης απόστασης
μετακίνησης (που είναι 47 Km για το Ν. Δράμας και σχεδόν διπλάσια για το Ν.
Καβάλας με 76 Km). Στις μέσες τιμές πρέπει να επισημανθεί πως οι λαγοκυνηγοί
της Δράμας, η πλειονότητα (56,5%), δεν μετακινούνται πέραν των 20Km, δηλα
δή κυνηγούν δίπλα στον τόπο κατοικίας τους, ενώ οι λαγοκυνηγοί της Καβάλας, η
πλειονότητα (52%), μετακινούνται από 50 έως 100 Km. Ακόμη μεγαλύτερες εί
ναι οι διαφορές στις διανυκτερεύσεις ο κάθε λαγοκυνηγός από το Ν. Καβάλας κά
νει κατά μέσο όρο 1,4 διανυκτέρευση κατ'έτος (το 17,4% των λαγοκυνηγών από
την Καβάλα διανυκτερεύουν), ώστε να είναι κοντά στα κυνηγοτόπια και την επό
μενη ημέρα, πραγματοποιώντας σε όλη την κυνηγετική περίοδο σε απόλυτο αριθ
μό από το δείγμα των ερωτηθέντων του Ν. Καβάλας 65 διανυκτερεύσεις. Είναι χα
ρακτηριστικό πως για το Ν. Δράμας τα αντίστοιχα ποσοστά είναι όλα μηδενικά, δη
λαδή οι Δραμινοί δεν πραγματοποιούν καμιά διανυκτέρευση. Ασφαλώς τα στοιχεία
δεν εξαρτώνται μόνο από την οικονομική άνεση, αλλά και με την ύπαρξη καλών πε
ριοχών για κυνήγι λαγού, που κατά τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στη διάρ
κεια της εργασίας είναι ποιοτικά καλύτερες στο Ν. Δράμας, επομένως δεν υπάρχει
λόγος για τους λαγοκυνηγούς του Ν. Δράμας να μετακινηθούν αφού μπορούν να
ασκήσουν τη Θήρα λαγού στις περιοχές τους. Χρειάζεται επιπλέον έρευνα ώστε να
καθορισθούν παράμετροι για ποιότητες κυνηγοτόπων, αλλά και να ληφθούν υπό
ψη τα καταφύγια άγριας ζωής και άλλες περιοχές απαγόρευσης της Θήρας, που πι
θανόν εξωθούν τους κυνηγούς σε άλλες περιοχές, μακριά από την κατοικία τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I. Ατομικά χαρακτηριστικά και κυνηγετική συμπεριφορά των
λαγοκυνηγών στους νομούς Δράμας και Καβάλας, κατά το έτος 2002.
Καβάλα

Δράμα

α/α Σ τοιχεία ερω τηματολογίου λαγοκυνηγώ ν

2002
400

1 Αριθμός ερω τηματολογίω ν (συνολικό δείγμα)

320

2

Αριθμός λαγοκυνηγών στο συνολικό δείγμα

62

46

3

Π οσοστό λαγοκυνηγών με βάση το συνολικό δείγμα

19,4%

11,5%

Ατομικά χαρακτηριστικά λαγοκυνηγών
1

Μέση ηλικία (χρόνια)

41,7

44,2

2

Μέση κυνηγετική πείρα (χρόνια)

16,5

19,6

Ε πίπεδο μόρφωσης (%)
3

α. Δημοτικό

50

26,1

β. Γυμνάσιο

29

36,9

γ. Λύκειο

16

26,1

δ.Α ,Ε .Ι. - Τ .Ε .Ι

5

10,9

Επάγγελμα (%)

4

α. Εργάτης

37,0

6,5

β. Α γρότης

11,2

21,7

γ. Δημ. Υπάλληλος

13,0

37,0

δ. Ελεύθ. Ε παγγελματίας

5,0

4,3

ε. Ιδιωτ. Υπάλληλος

22,6

10,9

στ.Συνταξιούχσς

11,3

19,6

Ετήσιο ατομικό εισόδημα (% ) ( ΕΥΡΟ)

S

α.

< 1.400

11,2

2,2

β.

1.401 - 4 .0 0 0

46,8

39,1

γ.

4 .0 0 1 -7 .5 0 0

35,6

34,8

δ. 7.501 - 10.000

3,2

15,2

ε.

3,2

8,7

63,0

43.5

8,0

39,1

29,0

17,4

> 10.001

Τ όπος κατοικίας (%)
6

α. Χωριό
β. Κωμόπολη
γ. Π όλη

Οικογενειακή κατάσταση (%)
7

α. Π αντρεμένος

52,2

β. Π αντρενένος χωρίς παιδιά

51,5
13,0

γ. Ελεύθερος

35,5

21,7
26,1

Κυνηγετική συμπεριφορά λαγοκυνηγών
1

Κ ατοχή λαγόσκυλου

50%

63%

2

Τακτική ετήσια θεώρηση άδειας Θήρας

84%

89%

47

76

D

Μ έση απόσταση μετακίνησης (Km).

(56,5%), (0-20 Km) (52,%), (50-100 Km)

Μ έγιστο ποσοστό και εύρος μετακίνησης

1 φορά/εβδομάδα

2 φορές/εβδομάδα

Μ έση τιμή συχνότητας εξόδου.

1,39

1,6

Π οσοστιαία εμφάνιση στο σύνολο τω ν λαγοκυνηγών. (%).

63%

58,7%

Σ υχνότητα εξόδου.
4

Συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων (ημέρες).
Μ έσος αριθμός ημερών διανυκτέρευσης ανά λαγοκυνηγό (ημέρες).
->
Αριθμός λαγοκυνηγών, που διανυκτέρευσαν.
Π οσοστιαία εμφάνιση στο σύνολο τω ν λαγοκυνηγών.
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0,0

65

0,0
0,0

1,4
8

0,0

(17,4% )
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Ο υβριδισμός
του
αγριόχοιρου,
κίνδυνος
γενετικής
μόλυνσης των
πληθυσμών
του.

ι φυσικοί πληθυσμοί των θηραμάτων της χώρας
μας, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη, διαθέτουν
ένα ανεκτίμητης αξίας γενετικό υλικό, το οποίο
δημιουργήθηκε μέσα από φυσικές επιλογές αιώνων και
τους επιτρέπει να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται αλλά
και να αντιστέκονται στις νέες αλλαγές των συνθηκών του
περιβάλλοντος.
Κάθε λοιπόν τεχνητή νόθευση αυτοΰ του γενετικού υλι
κού επιφέρει γενετική μόλυνση στους πληθυσμούς του εί
δους, στο οποίο γίνεται.
Ας δούμε όμως πρακτικά τι σημαίνει αυτό στην περίπτω
ση του αγριόχοιρου.
Ο αγριόχοιρος της Δυτικής Ηπειρωτικής Ευρώπης δηλ.
το υποείδος Sus scrofa scrofa, διαθέτει 36 ζεύγη χρωμοσώμων.
Ο αγριόχοιρος της Κορσικής, της Β. Αφρικής, κάποια
υποείδη της Ρωσίας και της Ασίας και επίσης ο οικόσιτος
χοίρος διαθέτουν 38 ζεύγη χρωμοσώμων.
Αυτά τα υποείδη του αγριόχοιρου καθώς και ο οικόσιτος
χοίρος μπορούν να διασταυρωθούν με τον αγριόχοιρο της
Δυτικής Ηπειρωτικής Ευρώπης και να δώσουν γόνιμα υβρί
δια. Ειδικότερα ο αγριόχοιρος της Δυτικής Ηπειρωτικής
Ευρώπης διασταυρούμενος με τον οικόσιτο χοίρο δίνει
υβρίδια που διαθέτουν 36, 37 ή 38 ζεύγη χρωμοσώμων.
Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα υβρίδια αυτά είναι
γόνιμα γιατί σε πολλές περιπτώσεις διασταυρώσεων άλ
λων ειδών τα παραγόμενα υβρίδια είναι άγονα όπως
π.χ. το μουλάρι (γάιδαρος X άλογο).
Βέβαια εκτός από την μεγάλη διαφορά στον γενότυπο,
λόγω διαφορετικού
αριθμού χρωμοσώμων, τα υβρίδια παρουσιάζουν και φαινοτυπικές διαφορές και κυρίως αυτά της πρώτης γενιάς,
διότι στις μετέπειτα γενεές οι διαφορές αυτές τείνουν να
αμβλυνθούν, η νόθευση όμως του γενότυπου παραμένει.
Έτσι σ’ ένα πληθυσμό υβριδίων θα δούμε μεν τα τυπικά χα
ρακτηριστικά του καθαρόαιμου να υπερισχύουν, αλλά ανά
μεσα στα ζώα αυτά κάποια θα έχουν περιστραμμένη ουρά,
αυτιά με τάση να πέφτουν, λευκωπά άκρα, «ξεπλυμένο»

Θεοφάνης
Καραμττατζάκη ς,
Δ ασολόγος Περιβαλλοντολόγος

Ο
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χρώμα καφετί κ.λ.ττ., φτωχό τρίχωμα, γουρουνόπουλα χωρίς επιμήκεις ρίγες, κάπρους
που οι χαυλιόδοντες τους δεν εφάπτονται απόλυτα όταν κλείνει το στόμα κ.α.
Ποιο είναι όμως πρακτικά το 'πρόβλημα της γενετικής μόλυνσης του πληθυ
σμού του αγριόχοιρου;
• Πρώτον η αισθητική υποβάθμιση των ζώων. Φανταστείτε να τριγυρνούν στα δάση
της πατρίδας μας γουρούνια παρδαλά, με μισοπεσμένα αυτιά, με περιστραμμένη ου
ρά, υπέρβαρα κ.λ.π. Εγώ τουλάχιστον ως κυνηγός θα ένοιωθα αηδία!
• Δεύτερον. Έρευνες που έκαναν Γάλλοι επιστήμονες και τα αποτελέσματά τους
δημοσιεύθηκαν στην μηνιαία επιθεώρηση του Εθνικού Οργανισμού Θήρας της Γαλ
λίας (Office National de la Chasse), έδειξαν ότι τα υβρίδια του αγριόχοιρου με τον
οικόσιτο χοίρο έχουν μειωμένο χώρο στο κρανίο για τον εγκέφαλο, πράγμα που ση
μαίνει λιγότερη ευφυΐα, άρα μειωμένη επιβιωσιμότητα έναντι φυσικών εχθρών και
αντιξοοτήτων. Επίσης έδειξαν ότι έχουν μειωμένη οσφρητική ικανότητα, άρα μει
ωμένη δυνατότητα λήψης τροφής. Μακροχρόνια λοιπόν και όταν ο υβριδισμός συ
νεχίζεται ο φυσικός πληθυσμός οδηγείται σε εκφυλισμό με όλες τις συνέπειες που αυ
τό συνεπάγεται.
• Τρίτον. Μειωμένη αντοχή σε αρρώστιες τι στιγμή που μπαίνει μέσα, το αίμα του
οικόσιτου χοίρου.
Από τα παραπάνω φαίνεται λοιπόν το μέγεθος του εγκλήματος που συντελείται στην
Ελληνική ύπαιθρο από τον υβριδισμό του αγριόχοιρου και υπό την πλήρη αδιαφο
ρία των αρμοδίων υπηρεσιών.
Με ποιόν τρόπο όμως γίνεται ο υβριδισμός του αγριόχοιρου στη χώρα μας;
Πως δηλαδή έρχονται σε επιμιξία αγριόχοιρος και οικόσιτος χοίρος;
• Πρώτον από τις διασταυρώσεις των οικόσιτων χοίρων ελευθέρας βοσκής ή των
υβριδίων ελευθέρας βοσκής (ημιάγρια) με τους καθαρόαιμους αγριόχοιρους οι οποί
οι ενδιαιτώνται στους φυσικούς βοσκοτόπους (βιοτόπους), όπου βρίσκονται και οι
μονάδες «ημιάγριων» χοίρων.
• Δεύτερον από την «εξαγρίωση» και εγκατάλειψη της μονάδας των υβριδίων ελευ
θέρας βοσκής (ημιάγριων) κυρίως των αρσενικών και την μετέπειτα διασταύρωσή
τους με τους καθαρόαιμους αγριόχοιρους, και
• Τρίτον από την απελευθέρωση υβριδίων από τις Κυνηγετικές οργανώσεις.
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Και εδώ τίθεται το ερώτημα, γιατί γίνονται όλα αυτά;
Είναι απλό: Αφ’ ενός η εκτροφή «ημιάγριων» ελευθέρας βοσκής επιδοτείται από τις
Δ/νοεις Γεωργίας και αφ’ ετέρου οι τεχνητώς εκτρεφόμενοι αγριόχοιροι είναι το
πλείστον υβρίδια, διότι αυτά είναι παραγωγικότερα από τα καθαρόαιμα και διότι η
ανεύρεση καθαρόαιμων γεννητόρων είναι δύσκολη εφ’ όσον η σύλληψη αγρίων ζώ
ων από ιδιώτες απαγορεύεται. Επίσης η τεχνητή εκτροφή του καθαρόαιμου αγριό
χοιρου είναι δύσκολη και εν πολλοίς ασύμφορη, διότι το ζώο αυτό έχει ιδιότροπη
βιολογία αναπαραγωγής.
Πρόσφατα εντάχθηκε και η εκτατική (ελεύθερη) εκτροφή οικόσιτων χοίρων στην
«βιολογική κτηνοτροφία» και μάλιστα επιδοτείται από το ΕΠΑΑ 2000 - 2006. Στις
υποχρεώσεις του κτηνοτρόφου που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν πε
ριλαμβάνεται η διατήρηση της μονάδας του σε περιφραγμένη έκταση, ενώ υποχρεούται να διαθέτει βοσκότοπο αρκετά μεγάλης έκτασης.
Και όχι ως επιστήμονας αλλά ως κυνηγός και ως απλός πολίτης αυτής της χώρας,
ερωτώ: αν θηρεύσω παράνομα έναν αγριόχοιρο στις 14 Σεπτεμβρίου (Στις 15 Σε
πτεμβρίου αρχίζει η κυνηγετική περίοδός του) και συλληφθώ; Απάντηση: θα οδη
γηθώ στην δικαιοσύνη με την κατηγορία της λαθροθηρίας και οι ποινές που θα μου
επιβληθούν είναι βαρύτατες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Δασικό κώδικα. Η
ίδια η πολιτεία χρηματοδοτεί όμως μια ενέργεια (την ελεύθερη βοσκή χοίρων), η
οποία προκαλεί γενετική υποβάθμιση - εκφυλισμό (μόλυνση) σ’ ολόκληρο τον πλη
θυσμό ενός είδους της άγριας πανίδας (του αγριόχοιρου), που από περιβαλλοντική
άποψη αποτελεί από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, αφού είναι διαδικασία αναντίστρεπτη. Και μάλιστα την κατατάσσει στην βιολογική κτηνοτροφία που σ’ αυτήν
κατατάσσονται αν μη τι άλλο εκτροφές που από την πρακτική τους δεν βλάπτουν
το περιβάλλον!!!
Και τι πρέπει να γίνει:
9 Πρώτον οι κυνηγετικοί σύλλογοι να αποφεύγουν να απελευθερώνουν αγριόχοι
ρους από ιδιωτικά εκτροφεία και όταν αυτό συμβαίνει να ζητούν πιστοποιητικό καθαροαιμίας από τον εκτροφέα. Επίσης στο εκτροφείο να ρίχνουν μια ματιά στην
μορφολογία των γεννητόρων μήπως εντοπίσουν φαινοτυπικά σημάδια υβριδι
σμού. Οι κυνηγετικοί σύλλογοι που δεν τηρούν τα παραπάνω να μην τυχαίνουν
οικονομικής ενίσχυσης από τις Ομοσπονδίες και να μην εγκρίνεται η δαπάνη αυτή
ως φιλοθηραματική από τα Δασαρχεία.
• Δεύτερον, το Υπουργείο Γεωργίας να προβεί σε κατάλληλες νομοθετικές ρυθμί
σεις ώστε:
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• Η Δασική Υπηρεσία να προβαίνει σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπι
κό των κυνηγετικών οργανώσεων σε δειγματοληπτικό έλεγχο της καθαροαιμίας των
αγορασθέντων αγριόχοιρων, που πρόκειται να απελευθερωθούν, από ιδιωτικά εκτρο
φεία. Για να γίνει αυτό αρκεί η λήψη 10 ml αίματος από κάθε ζώο και η συνεργα
σία με ένα εργαστήριο κυτογεννετικής κάποιας Κτηνιατρικής Σχολής για την
ανάλυση του καρυοτΰπου.
• Να απαγορευθεί η εκτροφή υβριδίων αγριόχοιρου (ημιάγρια) και οικόσιτου χοί
ρου με ελεύθερη βοσκή. Ως αντιστάθμισμα θα πρέπει να παραχωρείται στους εκτροφείς κατά χρήση δασική έκταση - βοσκότοπος, εμβαδού αναλόγου της δυναμικό
τητας της μονάδας (0,5 - 3,3 Ha ανά ΜΖΚ όπως ορίζεται στους κώδικες ορθής γε
ωργικής πρακτικής, ΚΥΑ 568/125347/20-1-2004), όπως σε ανάλογες περιπτώσεις
παραχωρείται έκταση για εγκαταστάσεις ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφιών κλπ,
την οποία θα υποχρεώνονται να την περιφράξουν.
• Ως ύστατη λύση θα έπρεπε οι κυνηγετικές οργανώσεις να αναλάβουν κάποια πρω
τοβουλία και αφού εξαντλήσουν τα περιθώρια συνεργασίας με το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε η πολιτική ηγεσία αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες να
αντιληφθούν το μέγεθος και την σοβαρότητα του θέματος και οι τελευταίες να συ
νεργαστούν μεταξύ τους (δασικές και γεωργικές υπηρεσίες) και να δώσουν λύση, να
παραπέμψουν το θέμα στη δικαιοσύνη (Συμβούλιο της Επικρατείας και Ευρω
παϊκό Δικαστήριο).
Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι όροι της γενετικής για την καλύτερη κατανόηση των
παραπάνω:
Γονίδιο είναι μια μονάδα κληρονομικότητας που ελέγχει κάποιο χαρακτηριστικό του
οργανισμού.
Χρωμόσωμα είναι οι φορείς στους οποίους βρίσκονται κατά κανόνα τα γονίδια.
Τα χρωμόσωμα βρίσκονται στους πυρήνες των κυττάρων των οργανισμών και πολ
λοί απ’ αυτούς είναι διπλοειδείς δηλαδή οι πυρήνες τους περιέχουν δύο σειρές χρωμοσώμων (ζεύγη).
Κυτογεννετική είναι η επιστήμη που μελετά την κληρονομικότητα σε σχέση με τα
κύτταρα.
Καρυότυπος είναι η συγκεκριμένη χρωμοσωμική συγκρότηση ενός ατόμου ή ομά
δας συγγενών ατόμων, η οποία προσδιορίζεται από το μήκος των χρωμοσώμων, τη
μορφολογία τους και τον αριθμό τους.
Φαινότυπος είναι η εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου.
Γενότυπος είναι η γενετική σύσταση ενός ατόμου.

95

ΠΑΝ -Θ Η ΡΑ Σ

Τα πάντα περί Θήρας

Πεδινή
Πέρδικα:
Βιολογία,
Ιστορία και
διαχείριση

Γεωγραφική ε£άπλωση & βιότοπος

Δρ Χρήστος
Θωμάίδης,
ΟρνιθολόγοςΘηραματολόγος
Επίκουρος Καθηγητής
ΤΕΙ Λαμίας

πεδινή πέρδικα είναι είδος ιθαγενές της Ευρώ
πης και της Ασίας. Η γεωγραφική της εξάπλωση εκτείνεται από τη δυτική Ευρώπη (κεντρική-βόρειο Ιβηρική Χερσόνησο, Μ. Βρετανία, Ιρλαν
δία και Γαλλία) και φθάνει ανατολικά μέχρι τη βόρειο-κεντρική Ρωσία και τη δυτική Σιβηρία. Βόρεια, η εξάπλωση ξεκινά από το νότιο τμήμα της Σκανδιναβικής Χερ
σονήσου (Σουηδία και Φιλανδία), και φθάνει νότια μέχρι
τις μεσογειακές χώρες της
Ευρώπης, τα βόρεια πα
ράλια του Εύξεινου Π ό
I
ντου, τον Καύκασο και τα
δυτικά παράλια της Κασπίας Θάλασσας, την κε
ντρική Τουρκία και το βό
ρειο Ιράν.
Η πεδινή πέρδικα, μαζί με
τον κολχικό φασιανό, εί
ναι ίσως τα δημοφιλέστε
ρα ενδημικά θηράματα παγκοσμίως. Προσπάθειες
Ο Λόρδος Ν τε Γκρέν εν δράσει
για εισαγωγή της πέρδικας
στη Β. Αμερική άρχισαν ήδη
από το 1790 στο Νιου Τζέρσει. Οι προσπάθειες εντάθηκαν και επεκτάθηκαν από το 1902-1922, και συνεχίσθηκαν και μέχρι το 1940 σε όλες σχεδόν τις πολιτείες
των Η.Π.Α. και τις περιφέρειες του Καναδά. Σήμερα,
μόνο 14 πολιτείες των Η.Π.Α. και 5 περιφέρειες του Κα
ναδά έχουν πέρδικες. Ενδεικτικό της δημοτικότητας του
πουλιού αυτού είναι ότι προσπάθειες εισαγωγής έγιναν
και στη Ν. Ζηλανδία, Αυστραλία, Τασμανία, Χαβάη και
Χιλή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο τυπικός βιότοπος της πεδινής πέρδικας είναι οι ανοι
χτές γεωργικές εκτάσεις, επίπεδες ή ελαφρά λοφο^δεις, με
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εύφορο αλλά ξηρό έδαφος. Ιδανικός είναι ο συνδυασμός δημητριακοίν με άλλες καλ
λιέργειες, χορτολιβαδικές εκτάσεις, φυσικούς φράχτες και χέρσα σημεία. Ό σο πιο
μικρό το μέγεθος των αγροτεμαχίων, τόσο το καλύτερο, ώστε οι πέρδικες μέσα στην
περιοχή ενδημίας τους να έχουν μία ποικιλία βλάστησης. Χρήσιμη είναι επίσης η
παρουσία πηγών νερού και θέσεων για αμμόλουτρα. Η πεδινή πέρδικα αποφεύ
γει τις ερημικές ή ξερικές περιοχές, απότομες ή βραχώδεις εκτάσεις, υγρότοπους
και δασωμένες περιοχές. Με δυσκολία ανέχεται υψηλή υγρασία και βροχή, ιδίως
κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
Φωλιάζει σε μια ποικιλία βλάστησης: φυσικούς φράχτες, χορτολιβαδικές εκτάσεις,
σε χωράφια σιτηρών και άλλες καλλιέργειες. Κυρίαρχο ρόλο δεν παίζει το είδος,
αλλά η φυσιογνωμία της βλάστησης την εποχή της φωλεοποίησης. Το ύψος και
η πυκνότητα της βλάστησης γύρω από τη φωλιά πρέπει να την προστατεύουν
από ακραίες θερμοκρασίες και καιρικά φαινόμενα. Σημαντικό είναι το γεγονός επί
σης ότι η φωλιά τοποθετείται στην άκρη ή την περίμετρο του φυτοκαλύμματος ή
κοντά σε κάποια εναλλαγή βλάστησης άρα οι άκρες είναι σημαντικές (κρασπεδικοί βιότοποι). Η φύση βέβαια, είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ο Δρ. Πότς, ερευνητής και
μετέπειτα διευθυντής του Βρετανικού Οργανισμού Θήρας (Game Conservancy) κά
ποτε έψαχνε για φωλιές στη Γερμανία. Ένας αγρότης τον πήγε σε ένα εγκατα
λειμμένο δίπατο σπίτι που χρησιμοποιούσε για αχυρώνα. Σε κάθε ένα από τα 9 δω
μάτια και στους δύο ορόφους, υπήρχε από ένα ζευγάρι πέρδικες που κλωσούσαν
κανονικά σε φωλιές φτιαγμένες από άχυρο.
Οι οικογένειες με νεοσσούς επιλέγουν βιότοπο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της
εντομοπανίδας και τη δομή της βλάστησης. Οι θέσεις αυτές πρέπει να έχουν
έδαφος καθαρό και η βλάστηση να μην είναι πυκνή στη βάση, ώστε οι νεοσσοί να
μπορούν να ακολουθούν τους γονείς. Επίσης, η βλάστηση πρέπει να έχει επαρ
κές ύψος και σκέπη για κάλυψη.
Το φθινόπωρο και το χειμώνα, τα κοπάδια χρησιμοποιούν ανοιχτές εκτάσεις, κυ
ρίως οργωμένα χωράφια. Ό ταν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, κα
ταφεύγουν σε ακαλλιέργητα σημεία, θαμνοσυστάδες και άλλες προστατευμένες θέ
σεις. Και στις περιπτώσεις αυτές, οι θέσεις κατάκλισης βρίσκονται σε απόσταση
μικρότερη από 50 μ από την άκρη των αγροτεμαχίων.
Οι πέρδικες είναι ανθεκτικά πουλιά. Μπορούν με το αποθηκευμένο λίπος μόνο, να
αντέξουν τρεις μέρες χωρίς τροφή στους -18oC. Σε μαλακό χιόνι μπορούν να σκά
ψουν για τροφή μέχρι βάθος 35 εκ. Μόνο όταν παγώσει το χιόνι έχουν πρόβλημα
και παρατηρούνται μαζικοί θάνατοι. Ό ταν είναι να κοιμηθούν και κάνει πολύ κρύο,
μαζεύονται όλες μαζί δίπλα-δίπλα. Ό τα ν το χιόνι είναι πάνω από 30 εκ., σηκώ-
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νονται στον αέρα, παίρνουν ύψος, βουτούν μέσα στο χιόνι και παραμένουν στις τρύ
πες αυτές, όπου η θερμοκρασία είναι 2-3oC υψηλότερη.
Αναπαραγωγική διαδικασία-Κοινωνική συμπεριφορά
Το ζευγάρωμα αρχίζει από τα μέσα Ιανουαρίου και διαρκεί μέχρι τον Φεβρουάριο,
ανάλογα με τον καιρό. Τα υπάρχοντα ζευγάρια ξανασμίγουν, όταν ζουν και οι δύο
σύζυγοι και το ζευγάρι είναι πετυχημένο. Η κοινωνία είναι μητριαρχική, και έτσι
μετακινούνται τα αρσενικά εκτός κοπαδιού για να βρουν σύντροφο.
Έ να θηλυκό μπορεί να αλλάξει συντρόφους μέχρι να κατασταλάξει (έχει καταγραφεί
μέχρι και 5 φορές). Η διασπορά αυτή εμποδίζει την αιμομιξία και ευνοεί την γενε
τική ποικιλομορφία.
Η κινητικότητα των περδίκων είναι μικρή. Οι συνήθεις μετακινήσεις από την χειμε
ρινή περιοχή στην περιοχή αναπαραγωγής στις Η.Π.Α. ήταν μέχρι 600 μ (86%), μέ
χρι 1100 μ (12,5%) και 2-5 χιλ. (1,5%). Παρομοίως, στη Γαλλία το 90-95% των που
λιών μετακινήθηκε σε αποστάσεις 500-1500 μ, ενώ η μεγίστη απόσταση ήταν 3400 μ.
Ακόμη και σε περιπτώσεις απελευθερώσεων, το 78% μετακινήθηκε σε αποστάσεις μέ
χρι 2 χιλ. Συνεπώς, η «ακτινοβολία» των πουλιών από τα καταφύγια σε γειτονικές πε
ριοχές είναι μάλλον μύθος, ιδίως αν τα καταφύγια είναι μεγάλα σε έκταση.
Οι πέρδικες τόσο σε ζευγάρια, όσο και κοπάδια, καταλαμβάνουν συγκεκριμένη πε
ριοχή μέσα στην οποία ζουν, που ονομάζεται περιοχή ενδημίας.
Τα ζευγάρια αρχίζουν σταδιακά να απομονώνονται και τα γεωγραφικά όρια των πε
ριοχών να γίνονται σαφέστερα, αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχει αλληλοκάλυψη των
περιοχών.
Η αναπαραγωγική περίοδος αρχίζει από τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου, ανά
λογα με το γεωγραφικό πλάτος. Ο αριθμός αυγών κυμαίνεται από 10-20, με μέση
τιμή 13-17. Η πέρδικα είναι ίσως το μοναδικό πουλί με τόσο μεγάλο αριθμό αυ
γών ανά μονάδα βάρους του σώματος. Ο ρυθμός ωοτοκίας είναι 1 αυγό ανά 1-2 ημέ
ρες και ο χρόνος επώασης 25 μέρες. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της πεδινής
πέρδικας είναι ότι κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας, σκεπάζει τη φωλιά και τα αυγά
με ένα στρώμα από ξερά χόρτα πάχους περίπου 2-3 εκ., που αφαιρείται όταν αρχί
σει η επώαση. Η πεδινή πέρδικα είναι ατέρμονη ωοτόκος. Αν η φωλιά καταστρα
φεί, φτιάχνει δεύτερη φωλιά. Αυτές περιέχουν μικρότερο αριθμό αυγοί)ν από τις πρώ
τες (περίπου τα 2/3). Η πέρδικα δεν επαναφωλεοποιεί αν έχουν περάσει 10 ημέρες
από την έναρξη της επώασης. Αναθρέφει μόνο μία νεοσσιά κάθε χρόνο.
Μετά το πέρας της αναπαραγωγικής περιόδου, τα πουλιά κοπαδιάζουν.
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Η βασική δομή του κοπαδιού αποτελείται από μία οικογένεια, δηλ. τους γονείς και
τους νεοσσούς. Σε αυτήν μπορούν να προστεθούν ένα ή περισσότερα ανεπιτυχή
ζευγάρια (χωρίς νεοσσούς), μεμονωμένα άτομα ή και νεοσσοί που έχασαν τους γο
νείς τους. Τα κοπάδια στις αρχές του φθινοπώρου αρχίζουν και εγκαθίστανται στις
χειμερινές περιοχές ενδημίας.
Τροφικές συνήθειες
Η τροφή των ενηλίκων ατόμων αποτελείται από σπόρους δημητριακών και ζιζα
νίων, πράσινα φύλλα και πράσινα μέρη ποωδών φυτών, δημητριακών και μηδικής
(τριφύλλι), και σε μικρότερο ποσοστό από έντομα. Το φθινόπωρο και ένα μεγάλο
μέρος του χειμώνα, κυριαρχούν οι σπόροι δημητριακών (50-76%) και ζιζανίων (3540%). Από τα τέλη του χειμώνα ως τις αρχές της άνοιξης, επικρατούν τα πράσινα
μέρη των φυτών (68-92%), και από τα τέλη της άνοιξης και κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού επικρατούν οι σπόροι των ζιζανίων (18-54%) και τα πράσινα μέρη (1014%). Η λήψη εντόμων αυξάνεται σταδιακά μέχρι και 13%.
Οι νεοσσοί τρέφονται τις δύο πρώτες εβδομάδες σχεδόν αποκλειστικά με ζωική
τροφή (έντομα) σε ποσοστό 90-95% και το υπόλοιπο σε σπόρους (σε αντίθεση με
άλλα είδη περδίκων που τρέφονται μόνο τη πρώτη εβδομάδα με έντομα). Την τρί
τη εβδομάδα, φυτική και ζωική ύλη συμμετέχουν σε ίσο ποσοστό, ενώ την τέταρ
τη εβδομάδα η φυτική ύλη φθάνει το 97%. Μέχρι τις 10 πρώτες ημέρες, οι νεοσ
σοί δεν μπορούν καν να πέψουν σπόρους. Αυτό τονίζει τη σημασία των εντόμων
στη διατροφή των νεοσσών και είναι ίσως η αχίλλειος πτέρνα της πέρδικας.
Η χρυσή εποχή
Προτού αναφερθούμε στις αιτίες μείωσης της πέρδικας, ας δούμε για λίγο τη χρυ
σή εποχή, τότε που η πέρδικα ήταν η βασίλισσα των κάμπων της Ευρώπης.
Από τον Μεσαίωνα ακόμη, η πέρδικα προσφερόταν σαν θήραμα για ιερακοθηρία,
δηλαδή το κυνήγι με γυμνασμένα γεράκια. Με την εμφάνιση των πυροβόλων όπλων,
άλλαξε η μορφή του κυνηγίου. Ο κυνηγός χρησιμοποιούσε εμπροσθογεμές όπλο και
σκύλο φέρμας για να εντοπίζει τις πέρδικες. Μετά την περίοδο 1870-1890 και
την τελειοποίησης των οπισθογεμών πυροβόλων όπλων, άλλαξε και πάλι ο τρόπος,
κυρίως στους κύκλους των ευγενών και των ευπόρων γαιοκτημόνων. Οι κυνηγοί πα
ρατάσσονταν σε μία σειρά και παγανιστές ξεσήκωναν και έδιωχναν τα πουλιά, ώστε
να περάσουν πετώντας πάνω από τα «τουφέκια».
Η πυκνότητα των πληθυσμών της πέρδικας ήταν μεγάλη, ιδίως μέχρι τα μέσα του
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προηγουμένου αιώνα. Σε μερικά αγροκτήματα της Αγγλίας έφθαναν τα 190-580 που
λιά / τετρ. χλμ. Οι ημερήσιες καρπώσεις έφθαναν τις αρκετές εκατοντάδες.
Στο αγρόκτημα του Λόρδου Λοντεσπμόρο στο Γιόρκσάιρ, χτυπήθηκαν 1540 πουλιά
σε 4 ημέρες κυνηγίου, το 1884. Η μεγίστη καταγεγραμμένη ημερήσια κάρπωση στην
Αγγλία ήταν 2070 πουλιά (1952). Στην Τσεχοσλοβακία, τον 19ο αιώνα η κάρπωση
έφθασε τα 4000 πουλιά σε μια μέρα.
Στα αγροκτήματα των ευγενών και ευπόρων γαιοκτημόνων, ημερήσιες και ετή
σιες καρπώσεις καταγράφονταν με κάθε λεπτομέρεια - είχαν από τότε ΑΡΤΕΜΙΣ.
Αυτό διότι ο αριθμός των πουλιών αντικατόπτριζε το επίπεδο διαχείρισης του αγρο
κτήματος, και οι διακυμάνσεις, τις επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος στους
πληθυσμούς των πουλιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρυσής εκείνης εποχής ήταν ο Άγγλος Λόρδος ντε
Γκρέυ (Μαρκήσιος του Ρίπον), και αξίζει να σταθούμε λίγο σε αυτόν. Την εποχή
εκείνη οι ευγενείς παράγγελναν τα δίκαννα όπλα τους σε ζεύγη στους ξακουστούς
οπλουργούς του Λονδίνου. Χρησιμοποιούσαν ένα βοηθό ο οποίος, ενώ ο κυνηγός
έριχνε, αυτός γέμιζε το δεύτερο όπλο, έπαιρνε το άδειο, γέμιζε πάλι, κλπ. Ο Λόρ
δος ντε Γκρέυ παράγγελνε τα όπλα του σε τριάδα από τον φημισμένο οίκο Πύρντευ
(Purdey), και μάλιστα με κοκόρια (εξώσφυρα). Χρησιμοποιούσε δύο βοηθούς για
γεμιστές. Ή ταν εξαίρετος σκοπευτής - λέγεται ότι σε μία φάση είχε 5 πουλιά κτυπημένα στον αέρα, πριν να πέσουν στο έδαφος. Το προσωπικό του ρεκόρ ήταν 300
πέρδικες σε μία μέρα. Κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε χτυπήσει 556.813 θη
ράματα. Πέθανε το 1923 από καρδιακή ανακοπή σε ένα κυνήγι μπεκατσινιού στη
Σκοτία.
Αιτίες παγκόσμιας μείωσης πληθυσμών
Οι πληθυσμοί της πεδινής πέρδικας υπέστησαν σημαντική μείωση, κυρίως μετά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη στην Ευρασία, και
μικρότερη στην Αμερική. Αιτία ήταν οι μεγάλες μεταβολές που συντελέσθηκαν στον
τομέα της γεωργίας,. Τα διάφορα γεωργικά φάρμακα, σε συνδυασμό με την υποβάθμιση του αγροτικού τοπίου ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στο αποτέλε
σμα αυτό.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι ετήσιες
καρπώσεις στη Βρετανία έφθαναν τα 2 εκατομμύρια πέρδικες, στη Γαλλία τα 4 εκ.,
στην Τσεχοσλοβακία τα 2,4 εκ. και στην Ουγγαρία το 1,3 εκ. Μετά τον πόλεμο,
η μείωση έφθανε το 50-80% σε ορισμένες χώρες, και σε μερικές από αυτές αυτό
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σήμαινε ολική απαγόρευση του κυνηγίου της πέρδικας. Στη Βρετανία, η κάρπωση έπεσε στο 1 εκ. πέρδικες, στη Γαλλία στα 2,2 εκ., ενώ η Ουγγαρία και η Τσε
χοσλοβακία αναγκάσθηκαν να απαγορεύσουν εντελώς το κυνήγι του είδους αυ
τού. Υπολογίζεται ότι συνολικά πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ετήσια
κάρπωση στην Ευρασία ήταν 18,5 εκ. πουλιά, ενώ μετά έπεσε μόλις στα 3,8 εκ.
Στις Η.Π.Α. πρίν το Πόλεμο, η κάρπωση ανέρχονταν σε 1,1 εκ. πέρδικες ετησίως,
ενώ μετά υπήρξε μείωση κατά 30% περίπου. Ο Καναδάς παρέμεινε σχεδόν ανε
πηρέαστος, με ετήσια κάρπωση 200 χιλ. πέρδικες περίπου.
Η χρήση των φαρμάκων άρχισε την δεκαετία του 1950 και κατά το διάστημα 19551975, εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, παρ’ όλο που σε μερικές περιοχές της Γαλ
λίας, η χρήση τους άρχισε μόλις το 1970. Οι δύο κατηγορίες φαρμάκων που θεω
ρούνται υπεύθυνες για τη μείωση, είναι τα εντομοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα. Τα
πρώτα, είναι υπεύθυνα απ’ ευθείας για τη μείωση της εντομοπανίδας, και για εί
δη που ήταν σημαντικά στην διατροφή των νεοσσών της πέρδικας, μέχρι την ηλι
κία των 6 εβδομάδων. Τα ζιζανιοκτόνα είχαν έμμεση επίδραση, διότι μείωναν τα
ζιζάνια, που όμως αποτελούσαν το ενδιαίτημα πολλών ειδών εντόμων, που περι
λαμβάνονταν στο διαιτολόγιο των νεοσσών. Ακόμη, η μείωση της πυκνότητας των
ζιζανίων, εμπόδιζε την εξάπλωση και διασπορά κάποιων εντόμων με μειωμένες ικα
νότητες πτήσης. Αυτό είχε και σαν συνέπεια την άνιση κατανομή των εντόμων, με
αποτέλεσμα οι οικογένειες με νεοσσούς να καταναλίσκουν περισσότερη ενέργεια
για την εξεύρεση της τροφής.
Ο Δρ. Πότς, από τις αρχές τις δεκαετίας του 1970, πρώτος επεσήμανε την αρνη
τική επίδραση των γεωργικών φαρμάκων στην εντομοπανίδα, και κατ’ επέκταση
στην επιβίωση των νεοσσών, με μετρήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες εντόμων. Η
θνησιμότητα των νεοσσών από το 1903 μέχρι το 1952 στην Βρετανία και την Ευ
ρώπη κυμαίνονταν από 29-33%. Την περίοδο 1953-1961 το ποσοστό αυξήθηκε
στο 37-50%, ενώ για την περίοδο 1962-1985 έφθασε το 51-67% στην Βρετανία,
και το 45% περίπου στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ακόμη, από την χρήση των ζιζανιοκτόνων, επήλθε σημαντική αλλαγή στη σύνθεση της χλωρίδας των ζιζανίων. Ορι
σμένα είδη αποτελούν σημαντική πηγή τροφής, τόσο για τους νεοσσούς, όσο και
για τις ενήλικες πέρδικες.
Η άμεση επίδραση των φυτοφαρμάκων στην πέρδικα δεν είναι πάντα εμφανής. Εί
ναι σχετικά λίγες οι περιπτώσεις απ’ ευθείας θανάτων από φυτοφάρμακα, αλλά αυ
τό δεν αποκλείει έμμεσες παρενέργειες στον οργανισμό, που τις καθιστούν ίσως πε
ρισσότερο ευάλωτες σε αρπακτικά ή ασθένειες. Σε εργαστηριακά πειράματα,
ορισμένα ζιζανιοκτόνα προκαλούσαν μείωση της ωοπαραγωγής ή αποδείχθηκαν

101

ΠΑΝ -Θ Η ΡΑ Σ

Τα πάντα περί Θήρας

θανατηφόρα για τα έμβρυα, αν τα αυγά ψεκάζονταν με αυτά.
Πέρα από τα φυτοφάρμακα, οι διαρθρωτικές αλλαγές που επήλθαν στη γεωργία,
άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα των αγροτικών οικοσυστημάτων.
Χάθηκε η ποικιλία τοον καλλιεργειών και τα μικρά χωράφια συγχωνεΰθηκαν σε
μεγαλύτερα με επακόλουθο την εξαφάνιση των φυσικών φραχτών, φυσικών συνό
ρων και τεμαχίων φυσικής βλάστησης ανάμεσά τους. Η εκμηχάνιση της γεωργίας
και η οικονομική αποδοτικότητα οδήγησαν σε εξειδίκευση της παραγωγής, μονο
καλλιέργεια, και αύξηση του μεγέθους των χωραφιών. Η χρήση γεωργικών μηχα
νημάτων επιτάχυνε τον θερισμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εναλλακτικές θέ
σεις κάλυψης σε γειτονικά αγροτεμάχια. Έρευνες απέδειξαν ότι η πυκνότητα του
πληθυσμού των ενηλίκων (γεννητόρων) εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και κα
τανομή θέσεων κάλυψης (φυσικών φραχτών, μη καλλιεργήσιμων σημείων), και επη
ρεάζεται αρνητικά από την αύξηση του μεγέθους των αγροτεμαχίων. Η αύξηση του
μεγέθους των χωραφιών, μείωσε το φαινόμενο των κρασπεδικών βιοτόπων («άκρης»).
Ό λα τα παραπάνω μείωσαν τις θέσεις φωλεοποίησης και τις θέσεις για τα κοπάδια.
Διαχείριση
Στο παρελθόν, όταν η γεωργία ήταν πιο οικολογική, η διαχείριση συνίστατο κυρίως
στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των αρπακτικών πάνω στην πέρδικα. Χαρα
κτηριστική είναι η περίπτωση της Μ. Βρετανίας, όπου μέχρι τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο, υπήρχαν 25.000 θηροφύλακες στα μεγάλα αγροκτήματα, επιφορτι
σμένοι με τη φροντίδα των θηραμάτων και τον έλεγχο των αρπακτικών. Ή ταν τό
σο απηνής η δίωξη των αρπάγων, που μερικά από τα είδη αυτά έφθασαν κοντά στην
εξαφάνιση.
Η στενή παρακολούθηση της πορείας των θηραμάτων ήταν η άλλη μέθοδος που
ακολουθούνταν. Χαρακτηριστική επίσης ήταν η μέθοδος Γιούστον (Euston) που συ
νίστατο στο να παίρνονται τα αυγά από τις φωλιές όταν είχε αρχίσει η πέρδικα
να κλωσά, και να αντικαθίστανται με ψεύτικα. Τα αυγά τοποθετούνταν για εκκό
λαψη σε κότες-νανάκια και λίγο πριν να εκκολαφθούν, επιστρέφονταν πάλι στις φυ
σικές μητέρες. Έτσι προσπαθούσαν να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από αρπακτικά και τους άλλους φυσικούς παράγοντες.
Σήμερα φυσικά, που οι βιότοποι έχουν υποβαθμισθεί, χρειάζεται η επέμβαση του
ανθρώπου πρώτιστα σε αυτόν τον τομέα. Με την αγρανάπαυση, τη δημιουργία φυ
σικών φραχτών και ειδικών χέρσων λωρίδων για την ανάπτυξη φυσικής βλάστησης
γύρω από τα χωράφια, με την τεχνητή εναλλαγή των καλλιεργειών (σπορές ειδικά
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για θηράματα), μπορεί ο βιότοπος να βελτιωθεί σημαντικά και να γίνει πιο φιλόξε
νος. Ο ψεκασμός με φυτοφάρμακα μπορεί να γίνεται 5-6 μέτρα από την άκρη
των χωραφιών, ώστε να υπάρχει μια αράντιστη ζώνη για να τρέφονται οι οικογέ
νειες με μικρά περδικόπουλα. Ο έλεγχος αρπακτικών μπορεί και πρέπει να γίνε
ται με προσοχή, ώστε σπάνια είδη να προστατεύονται και η ποικιλομορφία της πα
νίδας να διαφυλάσσεται. Βέβαια, ποτέ δεν θα φθάσουμε το χθες, αλλά θα υπάρ
χει μία ενδιάμεση, και σαφώς καλύτερη, κατάσταση.
Η πεδινή πέρδικα στην Ελλάδα
Η πεδινή πέρδικα αποτελούσε κοινό είδος στην Ελλάδα πριν την δεκαετία του 1960.
Η γεωγραφική της κατανομή περιλάμβανε το μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής
Ελλάδας, πλην Πελοποννήσου. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα έφθανε μέχρι
την Αττική και τον Ισθμό της Κορίνθου. Τον 19ο αιώνα υπήρχε και στην Ή πειρο,
σύμφωνα με μαρτυρίες ξένων περιηγητών. Σήμερα η γεωγραφική της κατανομή πε
ριλαμβάνει τη Θράκη, Μακεδονία και Θεσσαλία μέχρι την Ελασσόνα. Ζεί συνήθως
μέχρι υψόμετρο 600μ περίπου, αλλά στο Όρος Μενοίκιο παρατηρήθηκε μικρός πλη
θυσμός στα 1300 μ. Ακραία περίπτωση είναι στο Ό ρος Γράμμος (2300 μ).
Οι μετακινήσεις αυτές έγιναν μάλλον λόγω πίεσης από ανθρώπινες δραστηριότητες
(μετά το 1981 στις Σέρρες).
Οι πληθυσμοί της πέρδικας άρχισαν να μειώνονται ραγδαία από τα μέσα της δε
καετίας του 1970, λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών στη γεωργία και στο αγροτι
κό τοπίο, και των φυτοφαρμάκων. Η χρήση στρυχνοσίταρου («κόκκινο σιτάρι») για
τον έλεγχο των τρωκτικών στα τέλη της δεκαετίας του 1980, προκάλεσε μαζικούς θα
νάτους σε πολλές περιοχές και έδωσε ένα καίριο πλήγμα στην πέρδικα.
Παρά τις απώλειες όμως, υπάρχουν ακόμη ικανοί πληθυσμοί πέρδικας στη χώρα μας
- υπάρχει ακόμη ελπίδα. Από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1993-1994 με
ερωτηματολόγια στα δασαρχεία όλης της χώρας, υπολογίσθηκε ότι η μέση πυκνότη
τα πληθυσμού ήταν 6-27 πουλιά /τετρ. χλμ. (0,8-3,6 ζευγάρια X 7,7), ενώ σε περιοχές
των Νομών Κοζάνης και Θεσσαλονίκης η πυκνότητα έφθανε τα 50-95 πουλιά /τετρ.
χλμ. (6,5-12,5 ζευγάρια). Εξαιρετικές πυκνότητες καταγράφηκαν στην περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης την περίοδο 1989-1992, όπου οι πυκνότητες μετά το τέλος
της αναπαραγωγικής περιόδου έφθαναν τις 107-182 πέρδικες ανά τετρ. χλμ.
Αντίστοιχα, οι πυκνότητες στη Γερμανία είναι 6-18 πέρδικες ανά τετρ. χλμ., στη
Πολωνία 12-94, ενώ στη Γαλλία είναι κατά μέσο όρο 80 και σε μερικές περιοχές
φθάνει τα 130-150 πουλιά ανά τετρ. χλμ. Στην Αμερική κυμαίνεται από 2-15 που

103

ΠΑΝ -ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα περί Θήρας

λιά ανά τετρ. χλμ. και σε μερικές περιοχές φθάνει τα 15-84, ενώ στον Καναδά φθά
νουν τα 32-54 άτομα ανά τετρ. χλμ.
Ποιο είναι το μέλλον
Η πεδινή πέρδικα έχει αφεθεί στην τΰχη της. Συγκαταλέγεται ακόμη στον Πίνακα
Θηρεύσιμων Ειδών, αλλά το κυνήγι της έχει σταματήσει από το 1981. Παρά το
καθεστώς πλήρους προστασίας εδώ και 14 χρόνια, οι πληθυσμοί της δεν έχουν αυ
ξηθεί - το αντίθετο μάλιστα. Το κυνήγι λοιπόν δεν ευθΰνεται για τη μείωσή της.
Η μόνη προσπάθεια για αναπληθυσμό του είδους στην Ελλάδα, έγινε το 1987 με τη
συνεργασία 5 κυνηγετικών συλλόγων (τριών αθηναϊκών, Θήβας και Κιάτου). Παραγγέλθηκαν 650 πέρδικες από εκτροφείο στη Δανία και απελευθερώθηκαν στις
περιοχές Κωπαϊδας, Μουρικίου Θηβών και Κιάτου. Δυστυχώς οι πέρδικες δεν επι
βίωσαν. Σήμερα γίνονται μεμονωμένες προσπάθειες μικρής κλίμακας από μερικές
κυνηγετικές οργανώσεις, με πέρδικες ελληνικής προέλευσης.
Χρειάζεται να αναληφθεί μία οργανωμένη προσπάθεια σε βάθος χρόνου. Πρέπει
να λειτουργήσει εκτροφείο που θα παράγει ικανό αριθμό περδίκων για απελευθέρω
ση. Παράλληλα, μπορεί να γίνεται σύλληψη αγρίων περδίκων, με ειδική άδεια, και
απελευθέρωση σε επιλεγμένα σημεία. Καλό θα ήταν οι απελευθερώσεις να άρχιζαν
από περιοχές όπου προϋπήρχαν πέρδικες και σταδιακά να επεκταθοΰν σε περιοχές
που έχουν και σήμερα πληθυσμούς. Οι προσπάθειες πρέπει να ξεκινήσουν από πε
ριοχές που έχουν ήπια γεωργία (σιτηρά) και στη συνέχεια να επεκταθοΰν και στις
υπόλοιπες περιοχές, όπου όμως θα χρειασθοΰν επεμβάσεις βελτίωσης βιοτόπου.
Ας μη θεωρούμε την πεδινή πέρδικα χαμένο θήραμα, όπως μερικοί υποστηρίζουν.
Μπορούμε και πρέπει να την επαναφέρουμε - της το οφείλουμε.
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Κυνήγι πέρδικας με σκύλο φέρμας την εποχή των εμπροσθογεμών όπλων
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Κυνήγι με ηαγάνα στη σημερινή Μ. Βρετανία.
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Χάρτης με τις θέσεις φωλιών περδίκων στην περιοχή ευθύνης ενός θηροφύλακα στην
Αγγλία, το 1936. Τα αυγά που βρέθηκαν στις φωλιές σημειώνονται με κόκκινο. Τα
αυγά που εκκολάφθηκαν σημειώνονται με μαύρο. Οι επιτυχημένες φωλιές σημει
ώνονται με X χωρίς κύκλο, ενώ αυτές που καταστράφηκαν, με X και κύκλο. (Σ.Σ:
Προσέξτε ότι όλες οι φωλιές είναι σε φυσικούς φράχτες ανάμεσα στα χωράφια.
Στην επάνω δεξιά γωνία, υπάρχουν σημειώσεις του θηροφύλακα:
Αυγά που βρέθηκαν -με κόκκινη μελάνη 2.183
Αυγά που εκκολάφθηκαν - με μαύρη μελάνη 2003
Φωλιές που καταστράφηκαν - με κύκλο μαύρης μελάνης
Φωλιές που εκκολάφθηκαν 158
Φωλιές που καταστράφηκαν 11
Φωλιές που εγκαταλείφθηκαν 8
ΣΥΝΟΛΟ
177
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Σχέδιο
δράσεων
για τον
Κολχικό
Φασιανό
στην Ελλάδα

1. Υφιστάμενη κατάσταση
1.1. Πληθυσμιακή κατάσταση του κολχικου φασιανού
Η Θήρα του κολχικου φασιανού απαγορεύτηκε το 1923,
και από τότε όχι μόνο δεν επιτεύχθηκαν η αύξηση του
πληθυσμού του και η επαναφορά του μεταξύ των θηρεύ
σιμων ειδών, αλλά σταδιακά μειώθηκε και περιορίστηκε
δραματικά. Σήμερα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το υπο
είδος έχει γνωρίσει τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού
στην ιστορία παρουσίας του στον ελληνικό χώρο. Η
παρουσία του υποείδους, πλέον, μόνο στο Δ. Νέστου και
η μείωση του πληθυσμού αυτού τα τελευταία έτη στα 100
με 150 αναπαραγόμενα άτομα, κατατάσσουν τον κολχι
κό φασιανό στα άμεσα κινδυνεύοντα είδη σε εθνικό επί
πεδο (Gardenfors et al. 2001).
1.2 Νομοθετικό καθεστώς για τη διατήρηση του κολχικοΰ φασιανού

Περικλής
Μπίρισας,
Δρ Δασολόγος
Θηραματολόγος
Χρηστός Σώκος
Δ ασολόγος
Θηραματολόγος

Έργα βελτίωσης ενδιαιτήματος στο Δ έλτα τον Νέστου

Η Ελλάδα έχει υπογράψει/κυρώσει τις ακόλουθες διεθνείς
συμβάσεις στις οποίες προβλέπεται η προστασία του κολχικού φασιανού:
0 Τη Σύμβαση της Βέρνης για τη Διατήρηση της Άγριας
108

Πανίδας και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης. Σύμφωνα με το άρθρο 2,
τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσουν ή
να αναπτύξουν τους πληθυσμούς των ειδών της άγριας πανίδας σε επίπεδο ανταποκρινόμενο ιδίως στις οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις καθώς
και τις ανάγκες των υποειδών τα οποία απειλούνται σε τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα
με το άρθρο 10, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση: α) να εν
θαρρύνει την επαναεισαγωγή επιδημητικών ειδών εφόσον το μέτρο αυτό θα μπο
ρούσε να συμβάλει στη διατήρηση ενός είδους απειλούμενου με αφανισμό, με την
προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιήσει προηγουμένως και υπό το φως της εμπειρίας
άλλων συμβαλλόμενων μερών, μελέτη προς διερεύνηση του κατά πόσο μια τέτοια
επαναεισαγωγή θα ήταν αποτελεσματική και αποδεκτή, και β) να ελέγχει αυστηρά
την εισαγωγή ξενικών ειδών.
• Τη Σύμβαση του Ρίο για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με αυτή
κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να αναπτύξει εθνικές στρατηγικές, σχέδια και προ
γράμματα ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με
την αειφορική χρήση.
•Τ η ν Οδηγία 79/409/ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι η διαφύλαξη, η διατήρηση και η αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων πε
ριλαμβάνουν προπάντων τα ακόλουθα μέτρα: α) τη δημιουργία ζωνών προστασίας,

β) τη διατήρηση και διαχείριση των ενδιαιτημάτων που βρίσκονται στο εσωτερικό
και εξωτερικό των ζωνών προστασίας, γ) την αποκατάσταση των κατεστραμμένων
ενδιαιτημάτων, και δ) τη δημιουργία κατάλληλων ενδιαιτημάτων.
Σε εθνικό επίπεδο, η χρηματοδότηση δράσεων διατήρησης και αύξησης των πλη
θυσμών του κολχικού φασιανού εντάσσεται στον Ν. 3208/03 σύμφωνα με τον οποίο:
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«Οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη,
προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικοΰ πλοΰτου και γενικότερα της
άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, απαγορευμένης της διάθεσης των πόρων
αυτών για άλλους σκοπούς».
Το Δέλτα του Νέστου, η μοναδική περιοχή της χώρας όπου συνεχίζει να υπάρχει
κολχικός φασιανός έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς
προστασίας ως εξής: καταφύγιο άγριας ζωής, υγρότοπος διεθνούς σημασίας
(Σύμβαση Ραμσάρ), περιοχή ειδικής προστασίας (79/409), ειδικά προστατευόμενη περιοχή (Σύμβαση Βαρκελώνης), ζώνη οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), ενώ πα
ράλληλα ισχύουν απαγόρευση υλοτομιών, απαγόρευση εκχερσώσεων, απαγόρευση
ρίψης επιχωμάτων και απορριμμάτων.
1.3. Απειλές
Οι κύριες απειλές για τον κολχικό φασιανό είναι:
0 Η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του στο Δ. Νέστου κυρίως λόγω της εντατικής
γεωργίας και βόσκησης, της κατασκευής κτηνοτροφικών και κτιριακών εγκατα
στάσεων και του ακατάλληλου μωσαϊκού της φυσικής βλάστησης.
• Η γενετική υποβάθμιση λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού.

Λευκοκαλλιέργεια στη θέση υδροχαρούς δάσους στο Δέλτα του Νέστον
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• Ο κίνδυνος γενετικής μόλυνσης από: α) τα υβριδισμένα άτομα του εκτροφείου της
Χρυσούπολης, και β) προηγούμενη απελευθέρωση υβριδίων κατά τη διεξαγωγή προ
σπαθειών εγκατάστασης πληθυσμού.
• Η απόρριψη υποψήφιων περιοχών για εγκατάσταση πληθυσμού λόγω των προη
γούμενων απελευθερώσεων υβριδίων.
1.4. Προηγούμενες δράσεις διατήρησης του κολχικού φασιανού
Οι θετικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα για τη διατήρηση του κολ
χικού φασιανού σε διαχειριστικό επίπεδο είναι:
• Η απαγόρευση της απελευθέρωσης στο Δ. Νέστου εκτρεφόμενων φασιανών.
• Η κατασκευή και συντήρηση των περιφράξεων οι οποίες κατασκευάστηκαν από
τη Δασική Υπηρεσία με υπόδειξη του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ..
• Η θηροφύλαξη, την ευθύνη της οποίας έχει επωμιστεί σε μεγάλο βαθμό το Σώ
μα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας &
Θράκης και τα Δασαρχεία Καβάλας και Ξάνθης.

Έργα βελτίωσης ενδιαιτήματος στο Δέλτα τον Νέστον
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2. Η ανάγκη νέων δράσεων για τον κολχικό φασιανό
Χωρίς την πραγματοποίηση επιπρόσθετων δράσεων αύξησης του πληθυσμού το μο
ναδικό γονιδιακό απόθεμα του κολχικού φασιανού στο Δ. Νέστου είναι ευάλωτο
στην επίδραση παραγόντων υποβάθμισής του. Ο κίνδυνος ολοκληρωτικής εξαφά
νισης είναι μεγάλος. Αυτό θα έχει ως επίπτωση να εξαφανιστεί ο τελευταίος γηγε
νής πληθυσμός φασιανού σε μεσογειακό οικοσύστημα στον πλανήτη.
Χωρίς το σχεδίασμά και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εγκα
τάστασης νέων πληθυσμών κολχικού φασιανού η διατήρηση του υποείδους μόνο
στο Δ. Νέστου δεν είναι εξασφαλισμένη. Το σκοπό αυτό αντιστρατεύονται οι απε
λευθερώσεις υβριδίων φασιανού, οι οποίες προκαλούν: α) τη δέσμευση κατάλληλων
ενδιαιτημάτων στα οποία μπορούν να εγκατασταθούν πληθυσμοί κολχικού, β) τον
περιορισμό των διαθέσιμων κονδυλίων για τον κολχικό, γ) τον αποπροσανατολισμό
της κοινής γνώμης και ειδικότερα του κυνηγετικού κόσμου από τη σημασία του κολ
χικού φασιανού για τη χώρα μας και δ) τη μη επίτευξη της επαναφοράς της Θήρας
του κολχικού φασιανού.
Χωρίς τον ανασχεδιασμό του εκτροφείου της Χρυσούπολης και την αλλαγή των γεν
νητόρων, η επίτευξη της εγκατάστασης νέου πληθυσμού έχει περιορισμένες πιθα
νότητες, ενώ στην περίπτωση που αυτό θα επιτευχθεί θα γίνει με άτομα τα οποία
έχουν μολυνθεί γενετικά.
Γενικά η υφιστάμενη υποτυπώδης διαχείριση δεν δίνει λύσεις, αντίθετα, προκαλεί
επιπλέον προβλήματα.
3. Προτεινόμενοι σκοποί και δράσεις
3.1

Το όραμα
Οι πολιτικές που αφορούν τις
χρήσεις γης πρέπει να εξετα
στούν σε μια κοινή βάση με σκο
πό την ανάπτυξη της υπαίθρου
και τη διατήρηση της φύσης. Η
πολιτική για την ανάπτυξη της
ελληνικής υπαίθρου δεν έχει πλέ
ον ως σκοπό μόνο την παρα
γωγή τροφίμων αλλά και την
"παραγωγή" Θήρας, αναψυχής

Μέθοδος εκτίμησης της πυκνότητας των αρπάγων στο Δέλτα τον Νέστον
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και λοιπών αγαθών. Υπό το πρίσμα αυτό, το όραμα για τον κολχικό φασιανό δεν
μπορεί παρά να βασίζεται στο δίπτυχο:
Ιον Διατήρησή του ως φυσική κληρονομιά της Ελλάδας και της Ευρώπης.
2ον Ανάδειξή του και χρήση του - εφόσον υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την ικα
νοποίηση των επιθυμιών και προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών όσον αφορά θη
ρευτικές, αναψυχικές, εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες.
Σχήμα 5.1. Διαχείριση του κολχικοΰ φασιανού - ένα όραμα με προοπτική.
3.2 Υλοποίηση του οράματος - σκοποί και δράσεις για τον κολχικό φασιανό
Για να υλοποιηθεί το παραπάνω όραμα συνυπολογίζοντας τις προκλήσεις που
προβλέπεται να αντιμετωπίσει ο τομέας της θηρευτικής οικονομίας τις επόμενες δε
καετίες απαιτείται να τεθούν συγκεκριμένοι σκοποί. Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει με
κοινή και συντονισμένη προσπάθεια να εργαστούν για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Οι σκοποί του σχεδίου διαχείρισης του φασιανού, κατανεμημένοι σε τρεις χρονικές
περιόδους, είναι οι εξής:
• Βραχυπρόθεσμοι (τα επόμενα πέντε έτη): α) αύξηση του αναπαραγόμενου πλη
θυσμού στο Δ. Νέστου στα 500 άτομα, β) εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού σε
κατάλληλη γειτονική περιοχή.
• Μεσοπρόθεσμα (τα επόμενα δέκα έτη): εγκατάσταση, τουλάχιστον, δύο νέων πλη
θυσμών.
• Μακροπρόθεσμα (τα επόμενα 20 έτη): εγκατάσταση νέων πληθυσμών σε περιο
χές που μπορούν να υποστηρίξουν κολχικό φασιανό σε όλη τη χώρα.
3.2.1 Δράσεις αύξησης του πληθυσμού του κολχικού φασιανού στο Δ. Νέστου
4
Δράσεις σε πολιτικό, νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο
Το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του κολχικού στο Δ. Νέστου κρίνεται ικανο
ποιητικό. Εντούτοις, η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και η υλοποίηση έργων
προστασίας του ενδιαιτήματος του είναι περιορισμένη. Για το σκοπό αυτό απα
ραίτητη είναι:
• Η εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης του ενδιαιτήματος του φασιανού στο Δ.
Νέστου - χρηματοδοτούμενο από πόρους του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνο
τροφίας
• Η στελέχωση του Δασαρχείου Καβάλας με ειδικό Δασολόγο - θηραματολόγο και
η κατάρτιση του προσωπικού.
• Η προώθηση και ο κατάλληλος σχεδιασμός των αγρο-περιβαλλοντικών προ
γραμμάτων, και ιδιαίτερα της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας, της διατήρησης
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και αποκατάστασης των φυτοφρακτών και της διατήρησης των γεωργικών εκτά
σεων για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας.
0 Η υιοθέτηση οδηγιών που αναφέρονται στη χρήση των αγρίων πτηνών για
ερευνητικούς σκοπούς (Ornithological Council 1999).
Δράσεις σε ερευνητικό επίπεδο
Η απογραφή σε ετήσια βάση των χωροκρατειών του φασιανού στο Δ. Νέστου
κρίνεται αναγκαία για την παρακολούθηση του πληθυσμού, όπως και η επιλογή και
αξιολόγηση των διαχειριστικών επεμβάσεων. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός ειδικών
ερευνών αναμένεται να έχει σοβαρά οφέλη εφόσον απαντηθούν ερωτήματα που
αναφέρονται:
• Στη διάγνωση γενετικών προβλημάτων των κολχικών φασιανών.
° Στην επίδραση της βόσκησης.
• Στην ανάγκη και το σχεδιασμό της προσφοράς νερού κατά τους ξηροθερμικούς
μήνες.
®Στις επιπτώσεις των αρπάγων και ανταγωνιστών (κουνάβι, αγριόγατα, αγριόχοιρος)
και τις τεχνικές περιορισμού τους.
"!► Δράσεις σε διαχειριστικό επίπεδο
Τα διαχειριστικά μέτρα για το φασιανό πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμέ
νο σχέδιο για τη διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας στο Δ. Νέστου. Επι
γραμματικά συνίστανται:
° Στην απομάκρυνση όλων των γενετικά μολυσμένων κολχικών και υβριδίων από
την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του εκτροφείου της Χρυσούπολης.
®Στη δημιουργία κατάλληλου μωσαϊκού θέσεων κάλυψης και τροφοληψίας με δη
μιουργία διακένων, καλλιέργειες ποωδών φυτών και φυτεύσεις θάμνων.
° Στον περιορισμό των ποιμενικών και αδέσποτων σκύλων.
• Στη ρύθμιση της κτηνοτροφίας.
0 Στην αντιμετώπιση της αρπακτικότητας και του ανταγωνισμού.
• Στην ενίσχυση της αγρανάπαυσης, της εγκατάστασης φυσικών φρακτών και της
καλλιέργειας φιλικών για το φασιανό καλλιεργειών, όπως είναι τα χειμερινά σιτηρά.
• Στη θηροφύλαξη.
Δράσεις σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
• Ενημέρωση των τοπικών φορέων και των χρηστών στο Δ. Νέστου.
° Ενημέρωση των επισκεπτών στο Δ. Νέστου για τον κολχικό φασιανό.
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Έλεγχος επιτυχίας των σπορών στο Δέλτα του Νέστου

Κατασκευή ειδικών παρατηρητηρίων.
• Δημοσίευση στον τΰπο των αποτελεσμάτων από τις δράσεις για τον κολχικό φα
σιανό στο Δ. Νέστου.
•

3.2.2 Δράσεις εγκατάστασης πληθυσμών κολχικοΰ φασιανού στην Ελλάδα
^

Δράσεις σε πολιτικό, νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο

Η εγκατάσταση πληθυσμών κολχικοΰ φασιανού πρέπει να ενταχθεί σε μια ολο
κληρωμένη στρατηγική για τη διατήρηση και αύξηση των πληθυσμών των ορνιθό
μορφων και την ανάπτυξη της θηρευτικής οικονομίας στην Ελλάδα. Για την προ
ώθηση της στρατηγικής αυτής προτείνεται:
• Η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων προ
γραμμάτων εγκατάστασης πληθυσμών όπως αναφερόταν στο Ν.Δ. 86/69.
• Η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών με θηραματολόγους και η επιμόρφωση των στελεχών τους. Η εξαγγελθείσα ίδρυση Οργανισμού
Θήρας αναμένεται να οδηγήσει στην προώθηση και αποτελεσματικότερη εφαρμο
γή των διαχειριστικών μέτρων.
• Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου - ομάδας εργασίας, όπου επιστήμονες από
οργανώσεις, φορείς και υπηρεσίες θα ανταλλάσσουν απόψεις και δεδομένα και θα
φροντίζουν για την υλοποίηση των διαχειριστικών μέτρων.
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• Η εφαρμογή προγράμματος εγκατάστασης νέου πληθυσμού σε μια περιοχή μό
νο μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης. Για το σκοπό αυτό κρίνεται χρήσιμη η υι
οθέτηση των σχετικών οδηγιών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης
(IUCN 1987, IUCN 1998).
• Ο επανασχεδιασμός του εκτροφείου της Χρυσούπολης και η υιοθέτηση των
σχετικών οδηγιών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN 2002).
• Η ανάδειξη του κολχικού φασιανού σε «είδος σημαία» (flag species) για τη δια
τήρηση της βιοποικιλότητας και ειδικότερα για την ενίσχυση και τον αποτελε
σματικότερο σχεδίασμά των αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων προς όφελος
της άγριας πανίδας. Συγκεκριμένα πρέπει να ενισχυθούν προγράμματα όπως η εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας, η διατήρηση και αποκατάσταση των φυτοφρακτών
και η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων για την προστασία των ειδών της άγριας
πανίδας.
• Η ίδρυση Περιοχών Ειδικής Διαχείρισης (ΠΕΔ), στις οποίες θα εγκαθίστανται οι
πληθυσμοί του κολχικού φασιανού και θα διαχειρίζονται κάτω από ειδικό καθεστώς.
Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντική κρίνεται η συμβολή των κυνηγετικών οργα
νώσεων της χώρας με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν.
Η διαχείριση στις ΠΕΔ καλό είναι να ενισχύεται και από τους ίδιους τους χρήστες,
κυρίως τους κυνηγούς, με τη χρηματοδότηση των έργων και με την προώθηση του
εθελοντισμού.
®Η προστασία του υποείδους από γενετική μόλυνση με την απαγόρευση των
απελευθερώσεων και την εξόντωση των υβριδίων φασιανού (όπως και των υβριδισμένων κολχικών του εκτροφείου της Χρυσούπολης) στις περιοχές όπου κρίνονται κατάλληλες για την εγκατάσταση πληθυσμών κολχικού, όπως προβλέπεται από
το άρθρο 10 της Σύμβασης της Βέρνης.
Δράσεις σε ερευνητικό επίπεδο
Η έρευνα για τον κολχικό αναμένεται να έχει σοβαρά διαχειριστικά οφέλη για την
εγκατάσταση πληθυσμών του υποείδους με:
®Την κατάρτιση και την εφαρμογή συστήματος κριτηρίων για τις προτεραιότητες
που πρέπει να δοθούν στην εγκατάσταση πληθυσμών ορνιθόμορφων σε εθνικό επί
πεδο.
° Τη χρησιμοποίηση κριτηρίων για τον εντοπισμό των κατάλληλων περιοχών εγκα
τάστασης πληθυσμού φασιανού.
° Τη διερεύνηση της αναγκαιότητας εισαγωγής ατόμων του υποείδους από πλη
θυσμούς του εξωτερικού για την επίτευξη της ετέρωσης. Αρχικά θα πρέπει να πραγ
ματοποιηθούν πειράματα σε κλωβούς.
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• Τη διερεύνηση των διαφορών συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια της Θήρας, του
κολχικου φασιανού, των υβριδίων και των άλλων υποειδών καθώς και την κατα
νόηση των προτιμήσεων των Ελλήνων κυνηγών.
• Την παρακολούθηση της εγκατάστασης των νέων πληθυσμών με κατάλληλες
μεθόδους.
^

Δράσεις σε διαχειριστικό επίπεδο

Για την προώθηση της εγκατάστασης πληθυσμών κολχικου φασιανού προτείνεται:
• Η χρησιμοποίηση της σύλληψης και μεταφοράς άγριων ατόμων και εναλλακτικά
ή σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση πτηνών φυσικής ή ημιφυσικής εκτροφής.
• Η αντικατάσταση των γεννητόρων στο εκτροφείο της Χρυσούπολης, λόγω της γε
νετικής μόλυνσης που έχουν υποστεί. Η μετατροπή του εκτροφείου της Χρυσού
πολης από τεχνητής εκτροφής σε φυσικής και ημιφυσικής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέ
πει να δοθεί στη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας με συχνή αλλαγή των
γεννητόρων, οι οποίοι θα προέρχονται από αβγά άγριων ατόμων.
• Η εξόντωση των υβριδίων φασιανού (στις περιοχές που προγραμματίζεται να
γίνει εγκατάσταση κολχικου) με τη θανάτωσή τους κατά την εαρινή περίοδο όπου
είναι εύκολος ο εντοπισμός των χωροκρατειών.
• Λοιπά διαχειριστικά μέτρα όπως και στο Δ. Νέστου.
Δράσεις σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησηc της κοινής γνώμης
• Έκδοση φυλλαδίου για τον κολχικό φασιανό.
• Δημιουργία σχετικού ντοκιμαντέρ.

3.2.3 Διεθνείς δράσεις διατήρησης του κολχικου φασιανού
Ο ελληνικός πληθυσμός αποτελεί έναν υποπληθυσμό του κολχικού φασιανού, και
υπό το πρίσμα αυτό απαραίτητη είναι η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών με
ταξύ των επιμέρους κρατών. Σε ερευνητικό επίπεδο μια έρευνα γενετικής αναμένε
ται να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τη συγγένεια μεταξύ των υποπληθυσμών.
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Στοιχεία
Φυσικής
Ιστορίας του
Κολχικού
Φασιανού

1.1 Ταξινόμηση - Πληθυσμιακή κατάσταση

Υ

πάρχουν παγκοσμίως 30 υποείδη του είδους Phasianus
colchicus. Σήμερα, πολλά από αυτά τα υποείδη έχουν
διασταυρωθεί μεταξύ τους και έχουν εγκατασταθεί πλη
θυσμοί σε πολλές περιοχές του κόσμου. Στην ομάδα των
υποειδών black-necked pheasants ανήκουν τα εξής:
- P. c. colchicus
- P. c. septentrionalis
- P. c. talischensis
- P. c. persicus
Το υποείδος P. c. colchicus (στο εξής κολχικός φασιανός)
διατηρεί μικρούς και απομονωμένους πληθυσμούς στην
Αρμενία, Γεωργία, Βουλγαρία και Ελλάδα Συνεπώς σύμ
φωνα με τα κριτήρια της IUCN (2001), ο κολχικός φα
σιανός κατατάσσεται στην κατηγορία των τρωτών σε πα
γκόσμιο επίπεδο.
1.2 Γεωγραφική κατανομή

Χρηστός Σώκος
Δασολόγος
Θηραματολόγος
Περικλής
Μπίρτσας,
Δρ Δασολόγος
Θηραματολόγος

Ελλάδα
Σύμφωνα με αρχαίους Έλληνες συγγραφείς ο φασιανός
απαντά στα Δέλτα των ποταμών της Ελλάδας. Ακριβείς
αναφορές για την εξάπλωση του είδους δεν υπάρχουν. Γε
νικές πληροφορίες δίνουν συγγραφείς του 20ού αιώνα.
Σύμφωνα με αυτές ο κολχικός φασιανός είχε ευρεία κα
τανομή στην Ελλάδα μέχρι τον 19ο αιώνα (Χάρτης 1.1).
Ο Pringale (1972) αναφέρει πως ο κολχικός φασιανός έως
τον 19ο αιώνα είχε ευρεία κατανομή και βρίσκονταν προς
τον νότο μέχρι τις κοιλάδες του Πηνειού και Σπερχειού και
στον κόλπο της Άρτας. Το πρώτο τρίτο του 20ου αιώνα πε
ριορίστηκε σε περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας
(Πίνακας 1.1). Τις τελευταίες δεκαετίες γηγενής πληθυ
σμός του υποείδους απαντά μόνο στο Δ. Νέστου όπου
μετά από καταγραφή του αναπαραγόμενου πληθυσμού από
ερευνητές της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας &
Θράκης κατά την άνοιξη του 2003 και 2004 βρέθηκε ότι
ανέρχεται σε 100 - 200 άτομα. Επίσης ένας μικρός πλη-
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θυσμός προερχόμενος από απελευθερωμένα πουλιά του εκτροφείου Χρυσοΰπολης
έχει εγκατασταθεί στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστή
μιου στην Κομοτηνή (Π. Πλατής, προσωπική επικοινωνία).
Πίνακας 1.1. Δασαρχεία και δασονομία στις περιοχές των οποίων υπήρχαν πλη
θυσμοί κολχικού φασιανού τη δεκαετία του 1920 (Ημερολόγιο κυνηγοΰ 1927).
Περιφέρεια
Ανατ. Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία

Σύλλογος
Κομοτηνής, Ξάνθης,
Χρυσοΰπολης
Σερρών, Σιδηροκάστρου,
Νιγρίτας, Γουμένισσας, Θεσσαλονίκης,
Έδεσσας, Βέροιας, Νάουσας, Κατερίνης
Χάρτης 1.1. Περιοχές που υπήρχαν ή υπάρ
χουν γηγενείς πληθυσμοί κολχικοΰ φασια
νού.

□ τ ο ν 19° αιώ να
τ ο ν 2 0 ° αιώ να

Αρμενία
Σύμφωνα με τον Υ. Ananian (Armenian Society
for the Protection of Birds, προσωπική επικοι
νωνία 2004) στην Αρμενία υπάρχει γηγενής πλη
ί^
' ί
θυσμός κολχικοΰ φασιανού που κυμαίνεται από
200 έως 1000 άτομα. Πληθυσμοί υπάρχουν σε
δύο περιοχές:
• Στη νότια κοιλάδα του ποταμού Araks (στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν).
Το υψόμετρο είναι περίπου 500 - 600. Το κλίμα είναι ξηρό υποτροπικό, με σχετικά
θερμό χειμώνα. Οι φασιανοί βρίσκονται σε εκτενείς και πυκνούς καλαμώνες φραγμίτη (Phragmites spp.) και θαμνώνες με βάτο (Rubus caesicus) που αναπτύσσονται
κατά μήκος του ποταμού Araks και όπου διάσπαρτα υπάρχουν ιτιές (Salix spp.) και
αρμυρίκια (Tamarix spp.).
• Στην περιοχή Kapan (πάλι στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν) το υποείδος διαβιεί
σε δρυοδάση με πυκνό υπόροφο και θαμνώνες με διάκενα (Quercus spp., Carpinus
spp., Corylus spp., Paliurus spp.). To υψόμετρο είναι περίπου 800-1000, το ανά
γλυφο είναι λοφώδες και την περιοχή διατρέχουν μικροί ποταμοί.
Βουλγαρία
Ερευνητής κατέγραψε τα οστά θηρευμένων κολχικών φασιανών από αρχαιολογι
κές θέσεις, αποδεικνύοντας την ευρεία κατανομή του υποείδους στη Βουλγαρία κα
τά το παρελθόν (Χάρτης 1.2). Το παλαιότερο εύρημα προέρχεται από το Donoslav
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και χρονολογείται το 5530 - 5480 π.Χ.. Τα
ευρήματα ισχυροποιούν την άποψη ότι ο κολχικός φασιανός αποτελεί γηγενές υποείδος
της Βουλγαρίας και κατά επέκταση των νο
τιοανατολικών Βαλκανίων. Ο Boev (1997)
αναφέρει ότι ο κολχικός φασιανός στη Βουλ
γαρία εξαφανίστηκε πρόσφατα λόγω του υβρι
δισμού με τον κινεζικό (P. c. torquatus) και
μογγολικό (P. c. mongolicus). Από τη δεκαε
τία του ’50 η μοναδική περιοχή στην οποία διαβιούσε το υποείδος ήταν η προστατευόμενη περιοχή της Dolna Topchiya. Στην περιοχή αυτή το υποείδος μολύνθηκε γενετικά τη δεκαετία του "70".
Χάρτης 1.2. Κατανομή των φασιανών στη Βουλγαρία: 1) κατανομή μέχρι το 1969
(πρόκειται κυρίως για πληθυσμούς υβριδίων ή για γενετικά μολυσμένους κολχικούς),
2) αρχαιολογικές θέσεις στις οποίες υπήρχε ο κολχικός φασιανός.
Γεωργία
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης για τη Διατήρηση των Πτηνών της
Γεωργίας (Bird Conservation Union of Georgia) ο κολχικός φασιανός διαβιεί σε μι
κρούς πληθυσμούς:
° στη δυτική Γεωργία, στη λεκάνη των λιμνών Paliastomi και στα πλημμυρικά εδά
φη των ποταμών Rioni.
0 στην ανατολική Γεωργία στα πλημμυρικά εδάφη του ποταμού Alazani, του πο
ταμού Iori και του ποταμού Mtkvari.
Ο συνολικός αριθμός είναι άγνωστος, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1200-1300 αναπαραγόμενα άτομα. Ο φασιανός κατατάσσεται στα απειλούμενα είδη της Γεωργίας.
Στο παρελθόν, έως τα μέσα του 20ού αιώνα, ήταν διαδεδομένο και αρκετά κοινό
είδος στη Γεωργία στις πεδιάδες με θαμνώνες, με αραιά δάση τα οποία είχαν πυ
κνό υπόροφο, στους καλαμιώνες κατά μήκος των ποταμών και στις καλλιέργειες σι
τηρών και τσαγιού. Από τη δεκαετία του 1950 η απότομα αυξανόμενη ανθρώπινη
δραστηριότητα με την ευρεία χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την αύξηση της
όχλησης οδήγησαν στη γρήγορη μείωση του πληθυσμού. Επιπρόσθετα, η απελευ
θέρωση υβριδίων από τα μέσα της δεκαετίας του '70, προκάλεσε τον υβριδισμό σε
κάποιες περιοχές.
1.3 Στοιχεία βιολογίας
Ο φασιανός είναι πολυγαμικό είδος. Ο αρσενικός εγκαθιστά χωροκράτειες και προ
σελκύει τις θηλυκές. Η ωοτοκία στο βόρειο ημισφαίριο λαμβάνει χώρα κυρίως τους
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μήνες Απρίλιο και Μάιο, ενώ τα δΰο φΰλα μπορεί να δραστηριοποιούνται αναπα
ραγωγικά έως τον Αύγουστο. Ο φασιανός ωριμάζει αναπαραγωγικά από το πρώ
το έτος της ζωής του.
Ο θηλυκός φασιανός ωοτοκεί 6 - 1 5 αβγά, συνήθως 10 - 12. Εάν η φωλιά κατα
στραφεί ο θηλυκός συνήθως επαναφωλεοποιεί. Η επώαση διαρκεί 23 - 25 ημέρες
και η κλώσσα μετά την εκκόλαψη οδηγεί τους νεοσσούς μακριά από τη φωλιά. Οι
νεοσσοί μετά από δΰο εβδομάδες είναι ικανοί να κάνουν μικρές πτήσεις και δέχο
νται τη φροντίδα της μητέρας τους έως την ηλικία των έξι με οκτώ εβδομάδων.
Ο φασιανός είναι παμφάγος και η ποικιλία της διατροφής του οφείλεται κυρίως στη
διαθεσιμότητα της τροφής και όχι στις προτιμήσεις. Τρέφεται με σπόρους, κυ
ρίως σιτηρών, καρπούς και χλωρά μέρη από τα ποώδη φυτά, έντομα και περιστασιακά μικρά φίδια και τρωκτικά.
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y

y θηραματική προτίμηση είναι μια από τις ση-j μαντικότερες παραμέτρους (στοιχείο) που πρέJL Α πει να γνωρίζει κάθε θεσμοθετημένος φορέας ο
οποίος παίρνει αποφάσεις ή εισηγείται θέματα κυνηγετι
κής πολιτικής ή θηραματικής διαχείρισης. Και είναι πο
λύ σημαντική παράμετρος, διότι αφενός αντικατοπτρίζει
την κατανομή των κυνηγετικών εξορμήσεων των κυνηγών
στα διάφορα θηράματα, άρα δείχνει και την αντίστοιχη
κυνηγετική πίεση ή ζήτηση και αφετέρου αντικατοπτρί
ζει έμμεσα την αφθονία των θηραματικών ειδών, διότι
όταν ένας πληθυσμός φθίνει τότε φθίνει μοιραία και η
προτίμησή του από τους κυνηγοΰς, διότι χρειάζεται με
γαλύτερη προσπάθεια για να συναντήσουν το θήραμά τους
και ακόμη μεγαλύτερη για να το θηρεύσουν. Το αντίθετο
συμβαίνει όταν η αφθονία κάποιου θηράματος αυξάνει.
Η ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων της Κυνηγετικής Συ
νομοσπονδίας Ελλάδας (πρόγραμμα «Αρτεμις») διαθέτει
στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το γνωστό ερωτη
ματολόγιο που συμπληρώνουν οι ίδιοι οι κυνηγοί, και τα
οποία έπειτα από στατιστική επεξεργασία εκτός των άλ
λων παραμέτρων (κυνηγετική κάρπωση, δείκτες αφθονίας
των πληθυσμών των θηραμάτων, πίεση περιοχών από κυ
νηγούς, κ.α.) μπορούν να δώσουν αποτελέσματα σχετικά
με την θηραματική προτίμηση των κυνηγών.
Η θηραματική προτίμηση για να είναι μετρήσιμη και
συγκρίσιμη, υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των κυνη
γετικών εξορμήσεων που κάνουν οι κυνηγοί σε συγκε
κριμένη χρονική περίοδο (μία ή περισσότερες κυνηγετι
κές περίοδοι, μήνας, εβδομάδα, κ.α.) σε συγκεκριμένη γε
ωγραφική περιοχή (Επικράτεια, περιφέρεια, νομός). Επί
σης μπορεί να ομαδοποιηθούν οι κυνηγοί π.χ. ανάλογα με
την προέλευσή τους (Κυνηγετικός Σύλλογος, τόπος δια
μονής) ή το επάγγελμα και να εξαχθούν συμπεράσματα
για την διαφοροποίηση της θηραματικής προτίμησης ανά
λογα με το κριτήριο που τίθεται κάθε φορά.
Παρακάτω θα δούμε την θηραματική προτίμηση στη χώ-
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ρα μας και πως αυτή διαφοροποιείται σε τρεις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες του
Ελλαδικού χώρου. Ό πω ς αναφέραμε και παραπάνω η θηραματική προτίμηση εδώ,
εκφράζεται με το ποσοστό των ημερήσιων ατομικών κυνηγετικών εξορμήσεων που
αντιστοιχεί σε κάθε θήραμα ή σε ομάδα θηραμάτων για εννέα κυνηγετικές περιόδους
(1994-95 έως 2003-04).
Βλέπουμε λοιπόν στο Γράφημα 1. σε εθνικό επίπεδο την μπεκάτσα, τον λαγό και
τα τσιχλικότσυφα να βρίσκονται στη πρώτη σειρά της προτίμησης των Ελλήνων κυ
νηγών με πολύ μικρή διαφορά στο ποσοστό των κυνηγετικών εξορμήσεων που το
καθένα κατέχει από το σύνολο, που είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ποιο είναι
πρώτο, ποιο δεύτερο και ποιο τρίτο. Ακολουθούν το ορτύκι και ο αγριόχοιρος, με
τά οι πέρδικες (ορεινή και νησιωτική) και μετά το τρυγόνι, τα υδρόβια - παρυδά
τια, η φάσσα και τα υπόλοιπα με ποσοστό 1,68%.
Τώρα ας εξειδικεύσουμε την ανάλυσή μας και ας δούμε την θηραματική προτίμη
ση χωριστά για τρεις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες της χώρας μας. Στο Γράφημα
1.1 έχουμε την θηραματική προτίμηση σ’ ένα μεγάλο τμήμα της Ελλάδας που θα
μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε «Βόρειο». Πρόκειται για τη Θράκη, τη Μακε
δονία, τη Θεσσαλία και την Ηπειρο. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι εξορμήσεις αυτές
αφορούν στον τόπο στον οποίο έγιναν και όχι στην προέλευση των κυνηγών που
τις έκαναν. Δηλαδή οι εξορμήσεις αυτές μπορεί να έγιναν και από κυνηγούς που ήλ
θαν να κυνηγήσουν στα τέσσερα αυτά διαμερίσματα από άλλες περιοχές της χώ
ρας. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες γεωγραφικές ενότητες. Βλέπουμε λοιπόν ότι
για το «Βόρειο» αυτό τμήμα της χώρας μας τα σκήπτρα της προτίμησης έχει ο
λαγός, που μαζί με τον αγριόχοιρο συγκεντρώνει το 38,6% των κυνηγετικών εξορ
μήσεων. Αντίστοιχα τα θηράματα της «φέρμας» (ορτύκι, πέρδικες και μπεκάτσα)
συγκεντρώνουν το 36,4% και ακολουθούν τα υπόλοιπα θηράματα με τα αναγρα
φόμενα αντίστοιχα ποσοστά. Παρατηρούμε επίσης πόσο μικρό ποσοστό εξορμή
σεων συγκεντρώνει το τρυγόνι, γεγονός που οφείλεται στην πρώιμη μετανάστευ
σή του από τη Βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην αφήνει μεγάλα χρονικά πε
ριθώρια στους κυνηγούς να το κυνηγήσουν.
Στο γράφημα 1.2 βλέπουμε την θηραματική προτίμηση σε δυο μεγάλα διαμερί
σματα, αυτό της Πελοποννήσου και αυτό της Στερεάς. Εδώ, τα τσιχλοκότσυφα
έχουν την τιμητική τους, πράγμα που δικαιολογείται από τους κατάλληλους βιότο
πους (εκτεταμένοι ελαιώνες), αλλά και την κυνηγετική παράδοση του «Νότου»
και το τρυγόνι βλέπουμε να έχει περάσει αρκετά μπροστά συγκριτικά με το «Βορ-
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ρά». Συνοπτικά το τριχωτό συγκεντρώνει το 17,7% των εξορμήσεων, τα θηράμα
τα της «φέρμας» το 35,2% και τα θηράματα του καρτεριού το 42,25%. Παρατη
ρούμε ότι το «καρτέρι» που είναι στην ουσία κυνήγι χωρίς σκύλο, προηγείται και με
διαφορά, πράγμα που δικαιολογείται κυρίως από το γεγονός ότι στην περιοχή αυ
τή της χώρας μας δραστηριοποιείται η μεγαλύτερη μάζα των κυνηγών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας και του Πειραιά, για τους οποίους η κατοχή σκύ
λου είναι μια δύσκολη υπόθεση.

Γ Ρ Α Φ Η Μ Α 1. Θ Η Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Η Π Ρ Ο ΤΙΜ Η Σ Η Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ε Π ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ ,
Τ ΙΣ Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Ε Σ Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Υ Σ 1994 - 95 Ε Ω Σ 2002 - 03
Μπεκάτσα

■wiMiwimjii -u m . . .

„ „ . ιι

ιβ,4 β

Λαγός HHHHH H H I MBB m iHHflMMMMMMMHH117>89
τσιχλοκότσυφα

17'65

ο ρ τύκι Γ "1

Αγριόχοιρος

Μ

Η ΙΗ ΙΗ Η ^ ^ ^ ^ Η Η Η Η Η Η ϋ

Πέρδικες

11·04

6,57

Τρυγόνι

5,52

Υ δρόβια - π αρυδάτια Η Ι Η ^ Η ^ ^ Η Ι 5·00
Φ άσσα " " * * * ..... ™ ”
Λοιπ ά

4,79

1,68

ο

5

10

Π ο σ ο σ τά (% ) κ υ ν η γ ε τ ικ ώ ν ε ξο ρ μ ή σ εω ν

Ί24

15 2 0

ΓΡ ΑΦ Η Μ Α 1.1 Θ Η Ρ Α Μ Α ΤΙΚ Η Π Ρ Ο ΤΙΜ Η Σ Η ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ , Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ ΚΑΙ
Η Π El ΡΟ, ΤΙ Σ Κ Υ Ν Η Γ Ε ΤΙΚ Ε Σ Π ΕΡΙ Ο Δ Ο Υ Σ 1994 - 95 ΕΩΣ 2002 - 03

Μ πεκάισα

Αγριόχοιρος

1886

I

15·92

Ορτύκι

12,24

Τσιχλοκότουφα

Υ δ ρόβ ια - π φ υ δ ά η α

6,98

[ Γ ____ ___ _

_ Z _ 5 J 6,62

Φ ά τσ α

δ-84

Π έρδικες

5,33

Τρυγόνι

3,91

Λ ο ιπ ά

1,61
0

5

10

15

Π ο σ ο σ τ ά (% ) κ υ ν η γ ε τ ικ ώ ν ε ξ ο ρ μ ή σ ε ω ν

125

20

25

ΠΑΝ -Θ Η Ρ Α Σ

Τα πάντα περί Θήρας

ΓΡΑΦ ΗΜ Α 1.2 Θ Η ΡΑΜ ΑΤΙΚ Η Π Ρ Ο ΤΙΜ Η Σ Η Σ ΤΗ Ν Σ Τ Ε Ρ Ε Α ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο , Τ ΙΣ Κ ΥΝ Η Γ ΕΤΙΚ Ε Σ Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Υ Σ 1994 - 95 ΕΩ Σ 2002 - 03
Τ σ ιχ λ ο κ ό τ σ υ φ α

Η

Η

Η

Η

Η

·

·

·

m m

!

m m m

30,92

17,46

15

20

Π ο σ ο σ τ ά (% ) κ υ ν η γ ε τ ικ ώ ν ε ξ ο ρ μ ή σ ε ω ν

126

25

30

Στο γράφημα 1.3 βλέπουμε την θηραματική προτίμηση στη Νησιωτική χώρα συ
νολικά. Η μπεκάτσα έχει την πρωτιά και ακολουθούν τα τσιχλοκότσυφα. Τα κυνή
για της «φέρμας» συγκεντρώνουν το 48,7% των εξορμήσεων, του καρτεριού το
31,9% και του τριχωτού το 19,4%. Μεγάλη συγκριτικά είναι η προτίμηση στην πέρ
δικα γεγονός που οφείλεται στην μεγάλη αφθονία που παρουσιάζει η νησιώτικη
πέρδικα συγκριτικά με την ορεινή στην χερσαία Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προ
σελκύει περισσότερους κυνηγούς.
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Διαχείριση της
αρπακτικότητας
και ανταγωνιστι
κότητας των
ειδών στη φΰση

κοπός της διαχείρισης της αρπακτικότητας και
ανταγωνιστικότητας είναι η ρύθμισή τους σε επί
πεδο όπου θα διατηρείται η φύση, θα υπάρχει ισορ
ροπία στους ζώντες οργανισμούς και θα ικανοποιούνται
οι ανάγκες του ανθρώπου. Η εξόντωση ή η μεγάλη μεί
ωση των πληθυσμών των αρπάγων και ανταγωνιστών δεν
πρέπει να επιχειρείται, τόσο στα πλαίσια διατήρησης των
ειδών όσο και του ίδιου του φασιανού. Οι άρπαγες συ
γκεκριμένα, έχουν ευεργετικό ρόλο για τον πληθυσμό της
λείας τους με την απομάκρυνση των άρρωστων και αδύ
νατων ατόμων. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, οι πλη
θυσμοί κάποιων αρπάγων και ανταγωνιστών αυξάνονται
λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων με σοβαρές επιπτώσεις
στους πληθυσμούς άλλων ειδών.
Οι επιπτώσεις, ωστόσο, είναι μεγαλύτερες όταν το είδος
που δέχεται την αρπακτικότητα και ανταγωνιστικότητα
είναι απειλούμενο είδος. Τότε η επέμβαση του διαχειρι
στή είναι απαραίτητη. Ερευνητής αναφέρει πως το 1987
στην Καλιφόρνια, σε αποικία ενός απειλούμενου είδους
γλαρονιού (Sterna spp.), η συνολική ωοτοκία ανήρθε σε
550 αβγά. Από αυτά πτερώθηκαν μόνο 56 νεοσσοί λόγω
της αρπακτικότητας. Οι επιστήμονες τότε ξεκίνησαν την
εφαρμογή ενός προγράμματος θανάτωσης ή σύλληψης και
μεταφοράς των αρπάγων (γεράκια, κίρκοι, νυχτόβια αρπακτικά, κογιότ κ.α.) με παγίδες και όπλα. Το 1993, με
τά από έξι έτη εφαρμογής του προγράμματος, το αποτέ
λεσμα ήταν 522 πτερωθέντες νεοσσοί από 604 αβγά - μια
αύξηση 900%. Συμπερασματικά, όσο δύσκολο είναι να
αποφασιστεί η εφαρμογή μείωσης της αρπακτικότητας
και ανταγωνιστικότητας, άλλο τόσο δύσκολο είναι να αποφασιστεί η μη εφαρμογή της, ιδιαίτερα, όταν μέρος της
λείας είναι είδος που ο πληθυσμός του κινδυνεύει.
Στη διαχείριση της αρπακτικότητας και ανταγωνιστικό
τητας χρησιμοποιούνται δύο ομάδες τεχνικών:
• οι άμεσες, με τη θανάτωση ή τη μείωση της γονιμότη
τας των αρπάγων και ανταγωνιστών, και
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• οι έμμεσες, με την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του άρπαγα και ανταγωνιστή.
Η επιλογή των τεχνικών γίνεται με βάση τα είδη των αρπάγων, τη φυσιογνωμία της
περιοχής και τα λοιπά είδη ζώων, άγριων και αγροτικών, που διαβιούν σε αυτή.
Συνήθως εφαρμόζονται περισσότερες από μία τεχνικές. Οι πιο κοινές τεχνικές στην
Ευρώπη και Αυστραλία είναι οι άμεσες με τη θανάτωση, ενώ τελευταία διερευνάται η χρησιμοποίηση τρόπων οι οποίοι προκαλούν επιπτώσεις στην αναπαραγωγή.
Στις ΗΠΑ εφαρμόζονται περισσότερο οι έμμεσες τεχνικές.
Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία για τη διαχείριση των αρπάγων, πολλά από τα
οποία μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην περίπτωση αντιμετώπισης κάποιου
ανταγωνιστή.
1. Άμεσες τεχνικές περιορισμού της αρπακτικότητας
Πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει
την αύξηση των πληθυσμών του φα
σιανού με την εφαρμογή άμεσων τε
χνικών (θανάτωση) για τη μείωση των
πληθυσμών των αρπάγων. Οι Chesness
et al. (1968) για παράδειγμα, αναφέ
ρουν το διπλασιασμό της επιτυχίας φω
λεοποίησης του φασιανού στη Μινεσότα. Η εφαρμογή των άμεσων τε
χνικών πρέπει να επαναλαμβάνεται σε
ετήσια βάση και σε μια ευρεία περιο
χή για να εμποδίζεται η ταχεία επαναποίκιση από τους άρπαγες. Η επιλογή των
τεχνικών γίνεται με βάση τα είδη των αρπάγων, τη φυσιογνωμία της περιοχής και
τα λοιπά είδη ζώων άγριων και αγροτικών που διαβιούν σε αυτή. Συνήθως εφαρ
μόζονται περισσότερες από μία τεχνικές.
Στη συνέχεια περιγράφονται τεχνικές σύλληψης και θανάτωσης σύμφωνα με τις
οδηγίες του Οργανισμού Διατήρησης του θηράματος της Βρετανίας (Game
Conservancy). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι τεχνικές αυτές κρίνονται ως οι πε
ρισσότερο αποτελεσματικές μεταξύ αυτών που επιτρέπονται από την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
1.1. Αλεπού
Προσπάθειες για τη μείωση του πληθυσμού της αλεπούς πρέπει να λαμβάνουν χώ
ρα στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη και λιγότερο στις αρχές του καλοκαιριού.
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Χρησιμοποιείται η αμερικανική θηλιά, η οποία φέρει κατάλληλο μηχανισμό που δεν
επιτρέπει την κίνηση του κρίκου προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι
πιθανότητες να διαφΰγει το ζώο από τη θηλιά (Εικόνα 1). Φέρει επίσης ένα στοπ
που δεν επιτρέπει να κλείσει η θηλιά σε διάμετρο μικρότερη από οκτώ εκατοστά,
με αποτέλεσμα να μην θανατώνεται το ζώο που θα συλληφθεί και να μη συλλαμβάνονται μικρότερα θηλαστικά. Η θηλιά τοποθετείται 20 cm πάνω από το έδα
φος και το άνοιγμα της έχει διάμετρο 20 cm περίπου.
Προσοχή χρειάζεται ώστε οι θηλιές να μην έχουν την οσμή του ανθρώπου. Για το
σκοπό αυτό αρκετοί θηροφΰλακες χρησιμοποιούν γάντια ενώ άλλοι τις θάβουν για
λίγες μέρες στο χώμα και στη συνέχεια τις τοποθετούν σε μονοπάτια. Τα χνάρια
και τα κόπρανα της αλεπούς αποτελούν στοιχεία για το πόσο συχνά χρησιμοποι
ούνται τα μονοπάτια. Σε θέσεις που δεν υπάρχουν σημεία για να δεθεί η θηλιά χρη
σιμοποιείται σιδερένιος πάσσαλος που στερεώνεται στο έδαφος.
Οι θηλιές τοποθετούνται κυρίως σε περιοχές με θαμνώνες και σχετικά μικρό πλη
θυσμό λαγού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θέσεις που κινούνται αιγοπρό
βατα, ιδίως την περίοδο που έχουν μικρά.
Προβολέας και όττλο
Απαραίτητη είναι η παρουσία δύο ή τριών ατόμων ώστε
οι αλεπούδες να εντοπίζονται γρήγορα και εύκολα λό
γω της κοκκινωπής αντανάκλασης των ματιών. Για ένα
ασφαλή και αποτελεσματικό πυροβολισμό απαραίτητο εί
ναι ο σκοπευτής να δει και το σώμα της αλεπούς. Αν η
προσέγγιση με το τζιπ δεν είναι εφικτή, επιχειρείται η
προσέγγιση με τα πόδια. Ένας άλλος τρόπος είναι το τε
Χρησιμοποίηση ραβδωτού όπλον
χνητό κάλεσμα, κάτι που έχει επιτυχία κυρίως με τις ανή
για θανάτωση αλεπούδων
λικες αλεπούδες. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου εξαρτάται από τη φυσιογνωμία της περιοχής. Μικρά χωράφια, θάμνοι, κλίσεις του εδά
φους και ψηλά χόρτα είναι μερικοί λόγοι που κάνουν το μέτρο με τον προβολέα μη
εφαρμόσιμο.
Τεχνητή στειρότητα
Η τεχνητή στειρότητα είναι νέα μέθοδος που διερευνάται τα τελευταία έτη στην αλε
πού και άλλα θηλαστικά. Με την τεχνητή στειρότητα επιδιώκεται να μειωθεί η
γεννητικότητα και κατά επέκταση το μέγεθος του πληθυσμού. Η στειρότητα προ-
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καλείται με ουσίες που «μπλοκάρουν» τη γονιμοποίηση και μπορούν να χορηγηθούν
μέσω δολωμάτων.
1.2. Κοοακοειδτι
Τα κορακοειδή προκαλούν σοβαρά προβλήματα με την
καταστροφή των φωλιών, για το λόγο αυτό οι ενέργει
ες μείωσης του πληθυσμού τους πρέπει να ξεκινούν λί
γες εβδομάδες πριν και κατά τη φωλεοποίηση του φα
σιανού.
Παγίδα Larsen
Η παγίδα Larsen χρησιμοποιείται κυρίως για τη σύλ
ληψη καρακάξας. Αποτελείται από τρία έως πέντε τμή
ματα, σε ένα από τα οποία κλείνεται ένας ζωντανός
κράχτης (Εικόνες 3, 4). Το τμήμα του κράχτη είναι μεγαλύτερο και υπάρχει σκέ
παστρο για την προστασία του από τη βροχή και τον ήλιο. Τροφή (καλαμπόκι, κρέ
ας) και νερό τοποθετείται σε όλα τα τμήματα. Ο κράχτης πρέπει να είναι σε καλή
κατάσταση για να κινείται και να φωνάζει, για το λόγο αυτό το ρόλο του κράχτη
αναλαμβάνει η καρακάξα που μόλις πιάστηκε.
Τύπος της παγίδας Larsen ο οποίος
εφαρμόζεται στην Ισπανία (X Κ. Σώκος)

Η σύλληψη του πρώτου κράχτη
Η σύλληψη του πρώτου κράχτη απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Η παγίδα τοποθε
τείται κάτω από ένα μικρό θάμνο κοντά σε δέντρο που κάθονται τα κορακοειδή και
καλύπτεται με χόρτα. Χρησιμοποιείται ένα τμήμα της παγίδας, στο οποίο τοπο
θετείται μια φωλιά με αβγά, ενώ ένα - δύο σπασμένα αβγά αφήνονται έξω από
την παγίδα.
Έλεγχος των παγίδων
Οι παγίδες πρέπει να ελέγχονται σε ημε
ρήσια βάση. Κατά την αναπαραγωγική
περίοδο, εάν συλληφθεί ένα άτομο αφή
νεται η παγίδα όπως είναι για να συλλη
φθεί και το ταίρι του. Συνήθως, η παρα
μονή της σε μία θέση για δύο ημέρες εί
ναι αρκετή.
0 απλός μηχανισμός της παγίδας Larsen με τον οποίο πέ
φτει το πορτάκι (X. Κ. Σώκος)
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Η παγίδα με το χωνί στην οροφή
Η παγίδα αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τις σταχτοκουρούνες, έχει εμβαδόν 3
m2 και ύψος 1,8 m. Το χωνί στο πάνω μέρος έχει εμβαδόν 1,2 m2 και στο κάτω
μέρος 60 cm2 και απέχει 22 cm από το έδαφος.
Εντός της παγίδας τοποθετείται τροφή και νερό, όπως και οριζόντιες βέργες στις
γωνίες.
Σχήμα 1. Η παγίδα με το χοάνη για τις σταχτοκουρούνες (Από Game Conservancy).
Χρήση των όπλων
Το καρτέρι είναι πιο αποτελεσματικό από την αναζήτηση. Για το σκοπό αυτό κα
τασκευάζεται κρυψώνα και χρησιμοποιείται ζωντανός κράχτης ή κινητό ομοίωμα
κουκουβάγιας. Τα κορακοειδή μπορούν να εντοπιστούν και στις κούρνιες.
Ο πυροβολισμός των φωλιών είναι νόμιμο μέτρο ελέγχου κορακοειδών σε πολλές χώρες. Τα κορακοειδή, όταν κλωσούν, συνή
θως δεν φεύγουν από τη φωλιά οπότε και είναι ευκολότερη η προ
σέγγιση και ο πυροβολισμός.
2. Έμμεσες τεχνικές περιορισμού της αρπακτικότητας
Οι άμεσες τεχνικές περιορισμού της αρπακτικότητας έχουν θετικά αποτελέσματα,
αλλά το κόστος είναι υψηλό. Μια πιο πρόσφατη προσέγγιση στη μείωση της αρ
πακτικότητας είναι η χρησιμοποίηση τεχνικών οι οποίες δεν θανατώνουν τον άρπαγα αλλά μεταβάλλουν το ενδιαίτημα ή τις συνήθειές του. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται στη διαχείριση της βλάστησης, στη διαφοροποίηση της κοινότητας των
αρπάγων και στην προσφορά εναλλακτικής λείας.
2.1. Διαχείριση της βλάστησης
Σύμφωνα με ερευνητές οι διαχειριστικές πρακτικές οι οποίες οδηγούν σε περιορι
σμό της αρπακτικότητας σε επίπεδο τοπίου είναι η αύξηση του αριθμού και του εμβαδού των θέσεων με κατάλληλο ενδιαίτημα και η μείωση της μεταξύ τους από
στασης. Για ικανοποιητική προστασία από τους άρπαγες σε γεωργική περιοχή προτείνεται οι θέσεις με φυσική βλάστηση, όπου φωλεοποιεί ο φασιανός, να έχουν εμ
βαδόν τουλάχιστον 150 στρέμματα. Άλλοι ερευνητές ωστόσο, υποστηρίζουν ότι
οι γραμμικοί τύποι βλάστησης δεν δρουν πάντοτε ως οικολογικές παγίδες (ecological
traps) ως προς την αρπακτικότητα, και αναφέρουν τα οφέλη από τη προσφορά θέ
σεων φωλεοποίησης στις παρυφές των αγροτικών δρόμων.
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Για τους γραμμικούς τύπους
βλάστησης αποδείχτηκε ότι
η αρπακτικότητα σε τεχνη
τές φωλιές ήταν μικρότερη
όταν η γραμμή του κρασπέ
δου δεν είναι ευθεία. Η ετερογένεια της δομής της βλά
στησης γύρω από τη φωλιά
μπορεί να αυξήσει τον χρό
νο αναζήτησης της από τον
άρπαγα και να μειώσει τον
αριθμό των ευρισκομένων
φωλιών. Μια ενδιαφέρουσα τεχνική είναι η φύτευση αρωματικών φυτών τα οποία
θα «μπλοκάρουν» την όσφρηση του άρπαγα. Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής
αυτής δεν έχει ακόμα εξεταστεί.
Η αρπακτικότητα επίσης μπορεί να μειωθεί όταν αυξάνονται τα διαθέσιμα τροφής
για τη λεία. Με τον τρόπο αυτό τα είδη της λείας δεν αναγκάζονται να μετακινη
θούν σε μεγάλες αποστάσεις για αναζήτηση τροφής, η φυσική τους κατάσταση εί
ναι καλύτερη και αυξάνεται η εγρήγορση. Το ίδιο έχει βρεθεί ότι συμβαίνει και στα
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ορνιθόμορφα ιδιαίτερα με τους νεοσσούς.
2.2. Διαφοροποίηση της κοινότητας των αρπαγών
Τα διάφορα είδη αρπάγων είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους και μερικοί άρπαγες
αποτελούν λεία για άλλους. Η αύξηση ή η μείωση του πληθυσμού ενός άρπαγα μπο
ρεί να επηρεάσει όλη την κοινότητα των αρπάγων οδηγώντας τη σε μια νέα ισορ
ροπία η οποία μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο επιζήμια για τον φασιανό.
Η μείωση και η τοπική εξαφάνιση του κογιότ στις ΗΠΑ οδήγησε στην αύξηση των
πληθυσμών των αρπάγων μεσαίου μεγέθους (π.χ. αλεπού), οι οποίοι προκαλούν με
γαλύτερη θνησιμότητα στα εδαφόβια πτηνά. Για το λόγο αυτό, πολλοί προτείνουν
την επανεγκατάσταση των πληθυσμών του κογιότ. Τα κογιότ (Canis latrans) δεν
δέχονται τις αλεπούδες στη χωροκράτειά τους και τις διώχνουν. Ένα ζεύγος κογιότ
μπορεί να αντικαταστήσει πέντε ζεύγη αλεπούδων. Ανάλογες είναι και οι σχέσεις
του τσακαλιού (Canis aureus) με την αλεπού. Στο Δ. Νέστου που διαβιεί το τσα
κάλι εκτιμήθηκε ότι ο πληθυσμός της αλεπούς είναι πολύ μικρός.
Ένα άλλο παράδειγμα ανταγωνισμού μεταξύ των αρπάγων αναφέρεται από τον
Henry (1969), σύμφωνα με τον οποίο η αρπακτικότητα σε τεχνικές φωλιές ορνιθομόρφων ήταν μικρότερη όταν ο πληθυσμός των αγριόχοιρων ήταν μεγαλύτερος.
Ο ίδιος ερευνητής υποστήριξε ότι οι αγριόχοιροι είναι αναποτελεσματικοί άρπα
γες των φωλιών και παράλληλα διώχνουν τις αλεπούδες και τους σκύλους και θα
νατώνουν τα φίδια.
2.3. Προσφορά εναλλακτικής λείας
Οι περισσότεροι άρπαγες είναι είδη ευκαιριακά, πολυφάγα και οι επιλογές της λεί
ας καθορίζονται από τον λόγο του κόστους της προσπάθειας σύλληψης προς το
ενεργειακό όφελος της τροφής. Ό ταν στο εύρος κατοικίας του άρπαγα προσφερθεί εναλλακτική λεία, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:
• την τροποποίηση των τεχνικών αναζήτησης και επιλογής τροφής του άρπαγα
• την αλλαγή των θέσεων διατροφής και
• την αύξηση της πυκνότητας του άρπαγα στις θέσεις προσφοράς της εναλλακτι
κής λείας λόγω της ενδομετανάστευσης και της αύξησης της αναπαραγωγικής επι
τυχίας.
Οι έως τώρα έρευνες πάνω στην επίδραση της προσφοράς εναλλακτικής λείας στον
περιορισμό της αρπακτικότητας έδειξαν ότι μπορεί να υπάρχουν τόσο αρνητικές
όσο και θετικές επιδράσεις.
Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται να μην προσφέρεται εναλλακτική λεία στις θέσεις
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που χρησιμοποιούνται έντονα από τον φασιανό και στις περιόδους που είναι πε
ρισσότερο ευάλωτος στην αρπακτικότητα. Συγκεκριμένα, στις θέσεις φωλεοποίη
σης και ανατροφής των νεοσσών θα πρέπει να αποφεύγονται:
• οι καλλιέργειες που προσφέρουν καρπούς, όπως τα σιτηρά, οι οποίες προσελκύ
ουν είδη όπως ο αγριόχοιρος και τα κορακοειδή
• η απόρριψη σκουπιδιών και ψοφιμιών με αποτέλεσμα να προσελκύονται είδη
όπως η αλεπού και το τσακάλι.
Στις θέσεις που υπάρχει πυκνή δασική βλάστηση ή εφαρμόζεται εντατική γεωρ
γία και είναι απομακρυσμένες από τις θέσεις αναπαραγωγής του φασιανού προτείνεται η αύξηση της εναλλακτικής λείας, όπως είναι τα μικρά θηλαστικά (Apodemus
spp.). Ο αγριόχοιρος είναι ανταγωνιστής των μικρών θηλαστικών, οπότε προτείνεται ο έλεγχος του πληθυσμού του.
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Γεράκι: ένας
άγνωστος
φίλος

σοι επισκέφτηκαν τη έκθεση «DIANA 2005»
I
1 πρόσεξαν ίσως την παρουσία νόμιμων, εκπαιδευμένων γερακιών, μια εικόνα άγνωστη ως τώ
ρα για τα ελληνικά δεδομένα. Φαίνεται ότι είμαστε η μό
νη χώρα όπου η ιερακοτροφία μοιάζει ανύπαρκτη. Και ο
λόγος δεν είναι πως ο Έλληνας
δεν αισθάνθηκε ποτέ του έλξη
για αυτόν τον εναλλακτικό και
ασφαλώς λιγότερο αποτελε
σματικό τρόπο κυνηγιού, αλλά
ότι μετά το Βυζάντιο τα δεινά
του δεν επέτρεψαν τέτοιες πο
λυτέλειες. Στο βάθος θυμίζει λί
γο την ιστορία της κυνοφιλίας.
Οι σύγχρονοι κυνηγετικοί σκύ
λοι δεν αντιμετωπίζονται πια
σύμφωνα με την «παράδοση»
που θέλει τον ιδιοκτήτη διαθέ
τει σκυλιά αδιευκρίνιστης ρά
τσας, να τα ταΐζει αποφάγια, να τα δένει σε ένα παλιό βα
ρέλι, κι αν κάποια είχαν ή αποκτούσαν ελαττώματα σκο
τώνονταν. Έτσι λοιπόν ο έλληνας γερακάρης του σήμερα
δεν έχει δεχτεί ακόμη τα φώτα της Δύσης! Ερχόμαστε σε
επικοινωνία με δεκάδες ανθρώπους που ασχολούνται με αρπακτικά πουλιά με τρόπο καταστροφικό. Τα πιάνουν στα
δίχτυα, τα κλέβουν από φωλιές ή ακόμη τα τραυματίζουν
και προσπαθούν αυτοσχέδια να τα εκπαιδεύσουν ζημιώ
νοντας τη φύση και ταλαιπωρώντας τα ζώα.
Το σωστά εκπαιδευμένο γεράκι είναι κάτι ολότελα δια
φορετικό. Ο γερακάρης φροντίζει για την απόλυτη ακε
ραιότητα, σωματική και ψυχολογική των πουλιών του. Πο
τέ τα γεράκια δεν μας υπηρετούν. Εμείς τα υπηρετούμε.
Κερδίζουμε υπομονετικά την εμπιστοσύνη τους ώστε να
γίνουν στο τέλος μαζί μας σχεδόν τρυφερά και να μας επι
τρέπουν να παρακολουθούμε τη δράση τους από κοντά
σαν ένα κομμάτι του περιβάλλοντος τους.
Στο κυνήγι βλέπουν εμάς και το σκύλο μας σαν συνεργά
τες. Ξέρουν ότι αποζητούμε τον ίδιο στόχο κι ακολουθούν

Στέλιος
Φραγκούλης
Εκπαιδευτής γερακιών
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από ψηλά περιμένονχας να τους δείξουμε το θή
ραμα. Από όλα χα ζώα που ζουν κοντά στον άν
θρωπο, τα εκπαιδευμένα γεράκια ίσως διατη
ρούν τη μεγαλύτερη ελευθερία και τη φύση τους
αναλλοίωτη.
Ξεκίνησε μια προσπάθεια ενημέρωσης του κό
σμου. Γίνεται προσπάθεια να γίνει κατανοητό ότι
είναι προτιμότερο το κόστος ενός νόμιμου, έτοι
μου πουλιού από εκτροφείο του εξωτερικού μαζί
με τις γνώσεις του εκπαιδευτή του, από την ψυχοφθόρα, άτυχη ενασχόληση με παράνομο τρό
πο που ζημιώνει το περιβάλλον. Ας σημειωθεί ότι
πολλοί κάτοικοι της επαρχίας έχουν πρόσβαση
σε φωλιές ιδιαίτερα σπάνιων και εξαιρετικά προστατευόμενων αρπακτικών. Άθελά τους μπορεί
να συμβάλλουν στην εξαφάνιση ενός είδους του
τόπου τους.
Δυστυχώς στην Ελλάδα μας ισχύει κάτι παράδοξο. Ενώ είναι η μόνη χώρα που η ιερακοθηρία ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι και η μόνη χώρα που την απαγορεύει! Αυ
τό το αντιφατικό καθεστώς δε βοηθά στη προστασία της φύσης. Καθώς λέει η κοι
νή λογική όταν ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πειθαρχήσει στους νόμους δε θα
επιλέξει την παρανομία και τον κατατρεγμό. Φανταστείτε τι θα έκαναν όμως οι χι
λιάδες γερακάρηδες του κόσμου στην περίπτωση που τους απαγόρευαν να ασκή
σουν την τέχνη τους........
Όσον αφορά το ίδιο το κυνήγι, είναι γνωστό ότι ένα γεράκι μπορεί να σκοτώσει πο
λύ λιγότερα θηράματα από ένα όπλο. Αν μάλιστα συμπεριλάβουμε στη σύγκριση
και όσα χάνονται τραυματισμένα η διάσταση μεγαλώνει. Θαυμάζουμε κυρίως τη
συναρπαστική επίθεση του αρπακτικού που συχνά αποτυχαίνει. Αυτό εξηγείται εύ
κολα αν μελετήσει κάποιος πα 
ρατηρήσεις ξένων ορνιθολόγων.
Ένα άγριο γεράκι στη φύση έχει
μόνο ένα μικρό ποσοστό επιτυ
χημένων επιθέσεων. Στη διάρκεια
λοιπόν του πολύ περιορισμένου
χρόνου και χώρου που πετά με τον
άνθρωπο αυτές οι αναλογίες στε
νεύουν. (Σύμφωνα με τον οδηγό
του Collins από τον Benny Gensbol
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το ξεφτέρι επιτυχαίνει μόνο στο
5% των επιθέσεων του!)
Όσον καιρό ασχολούμαι με τα αρπακτικά έχω συναντήσει αρκετούς
περιστεράδες. Ιδιαίτερα εκείνοι
που πετοΰν «βούτες» δηλώνουν
ακραίοι εχθροί των γερακιών. Βλέ
πεις αυτό το είδος είναι ένας εύ
κολος στόχος για τον πετρίτη. Έτυχαν περιπτώσεις που οι άνθρωποι
αυτοί θαύμασαν τόσο τον εχθρό
τους, βλέποντάς τον στο σπίτι μου από κοντά, που αργότερα με κάλεσαν να πα
ρακολουθήσω τις επιθέσεις του στο σμάρι των περιστεριών τους αντί να βγάλουν
την καραμπινα, όπως έκαναν άλλοτε.
Από αναφορές επίσης του εξωτερικού ξέρω θετικά ότι χρησιμοποιούν εξημερωμέ
να γεράκια στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιστήμονες μπαίνουν στα σχολεία
κρατώντας στα χέρια τους αετούς, γεράκια, μπούφους και μιλούν έτσι στις ψυχές
των παιδιών που μαθαίνουν να σέβονται αυτά τα αγέρωχα πλάσματα και να αποστρέφονται εκείνους που τα απειλούν.
Τέλος ας μην ξεχνάμε πόσο έχουν αξιοποιηθεί οι τεχνικές της ιερακοθηρίας στην
έρευνα, την εκτροφή και την υποστήριξη κινδυνευόντων ειδών, ακόμη και στη
διάσωσή τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το κιρκινέζι του Αγίου Μαυρίκιου (βλ.
Birds O f Prey, Leslie Brown: Mauritius Kestrel). Πριν κάποια χρόνια είχαν απομείνει μόνον εννιά. Σήμερα ο πληθυσμός τους επανακάμπτει και η συμβολή της ιε
ρακοθηρίας ήταν απόλυτη. Συνέλαβαν τα ελάχιστα αυτά πουλιά και εξημερώνο
ντας τα πέτυχαν την αναπαραγωγή τους στην αιχμαλωσία. Τονίζω ότι τα άγρια αρπακτικά πουλιά αν δεν εκπαιδευθούν είναι απίθανο να ζευγαρώσουν σε συνθήκες
εγκλεισμού. Μα κι όταν έλθει η
ώρα για την απελευθέρωση των
απογόνων στη φύση πρέπει κι αυ
τοί να εκπαιδευτούν, να ασκήσουν
το μυϊκό τους σύστημα, να μάθουν
να κυνηγούν ώστε ελεύθεροι έπει
τα να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Αυτά θα ήταν αδύνατα χωρίς τις
γνώσεις του γερακάρη. Μπορώ
ακόμη να συμπληρώσω με βεβαι
ότητα ότι ένας τραυματισμένος
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πετρίτης που έμεινε καιρό στο κλουβί αναρρώνοντας είναι απίθανο να επιβιώσει αν
δεν απελευθερωθεί σταδιακά με την επίβλεψη ενός γερακάρη. Γιατί αυτή η κατη
γορία αρπακτικών (Falco sp) και ιδιαίτερα όσα τρέφονται αποκλειστικά με πτηνά
δεν μπορούν να κυνηγήσουν αν χάσουν τη φόρμα τους.
Όσον αφορά την επιστημονική έρευνα πάμπολλα συμπεράσματα για τη συμπερι
φορά, την ταχύτητα, τις δυνατότητες των αρπακτικών πουλιών έχουν συναχθεί από
τη μελέτη εκπαιδευμένων ατόμων, καθώς βέβαια και αμέτρητες φωτογραφίες.
Αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος επιτρέπει την κατοχή νόμιμων, εισηγμένων γερακιών από εγκεκριμένα εκτροφεία απαγορεύει όμως τη χρήση τους στο κυνήγι.
Ελπίζω κάποια στιγμή να το ξανασκεφτούν οι αρμόδιοι, να βρεθεί ένας άλλος
τρόπος για να ελέγχουν τα πράγματα. Είναι άλλωστε γνωστή η ιστορία του έλληνα, του Καποδίστρια και της .. .πατάτας!
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Η Θήρα στη
διαχείριση των
οικοσυστημά
των

Α) ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Χαράλαμπος
Σταμκόπουλος Δασοπόνος

Η προστασία και αναβάθμιση ενός οικοσυστήματος επι
τυγχάνεται μόνο μετά από ορθολογική διαχείριση και λε
λογισμένη χρήση των φυσικών πόρων με σκοπό την επί
τευξη της αειφορικής παραγωγής προς όφελος του αν
θρώπου και του φυσικοΰ περιβάλλοντος.
Για να εκπονηθούν και υλοποιηθούν διαχειριστικά σχέδια
πρέπει πρώτα να κατανοηθούν οι διάφορες αξίες που υπάρ
χουν μέσα στα οικοσυστήματα και να ληφθούν σοβαρά
υπόψη από το μελετητή. Τέτοιες αξίες, ανάλογα με την
περιοχή αναφοράς, μπορεί να είναι η δασοκομική, η
αλιευτική, η θηρευτική, η κτηνοτροφική, η γεωργική, η
οικολογική, η υδρολογική κ.λ.π. Οι παραπάνω χαρακτη
ρίζονται ως αξίες διότι δημιουργούν διάφορα οφέλη. Οφέ
λη για το ίδιο το οικοσύστημα (άρα έμμεσα και για τον
άνθρωπο), και οφέλη άμεσα για τον άνθρωπο.
Η Θήρα θεωρείται ως μία από τις αξίες των οικοσυστη
μάτων διότι προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στο ίδιο το
οικοσύστημα όσο και στον άνθρωπο.
Τα οφέλη της θηρευτικής α£ίας
α) Οφέλη για το ίδιο το οικοσύστημα όπως:
1. Προστατευτικά: Φύλαξη και προστασία των ειδών της
άγριας πανίδας και γενικότερα του φυσικού περιβάλλο
ντος (από διάφορους παράγοντες καθώς και παράνομες
δραστηριότητες που θα αποτρέπονται λόγω της παρου
σίας των θηροφυλάκων και των νόμιμων κυνηγών).
2. Διαχειριστικά: Διαχείριση των ειδών της άγριας πανί
δας και των ενδιαιτημάτων τους (ο μόνος φορέας που μέ
χρι τώρα δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, και μάλι
στα με αυτοχρηματοδότηση, είναι οι κυνηγετικές οργα
νώσεις).
3. Επιστημονικά: Συλλογή στοιχείων, χρηματοδότηση και
εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
β) Οφέλη για τον άνθρωπο όπως:
1. Κοινωνικά: Υγεία, γνώση, τέρψη, ανάπτυξη κοινωνικών
σχέσεων.
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2. Οικονομικά: Στήριξη της τοπικής οικονομίας, με τον τεράστιο κύκλο εργα
σιών που συντηρείται από τη δραστηριότητα της Θήρας και από τους Κυνηγετικούς
Συλλόγους οι οποίοι λειτουργούν ως μονάδες τοπικής ανάπτυξης, απασχολώντας
προσωπικό και πραγματοποιώντας έργα και δράσεις.
3. Προστατευτικά: Επίβλεψη και προστασία απομακρυσμένων και παραμεθόριων
περιοχών (σε πολλές από τις οποίες οι κυνηγοί και οι θηροφύλακες είναι οι μόνοι
οι οποίοι καθημερινά κινούνται μέσα σ' αυτές).
Το κυνήγι είναι μια αρχέγονη δραστηριότητα η οποία ασκείται στην ύπαιθρο και,
σύμφωνα και με τις βιολογικές επιστήμες, όχι μόνο είναι συμβατή με το φυσικό πε
ριβάλλον, αλλά αποτελεί και μέτρο διαχείρισης της άγριας πανίδας και των βιοτό
πων της. Πράγμα που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι για κανένα από τα
είδη της θηραματοπανίδας που επιτρέπεται το κυνήγι τους δεν τίθεται ζήτημα απει
λής λόγω μείωσης του πληθυσμού του, σε αντίθεση με αρκετά άλλα είδη τα οποία
δεν κυνηγιούνται κι όμως κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Κατά συνέπεια, η Θήρα, ως μια από τις σημαντικότερες ανθρώπινες δραστηριό
τητες που ασκούνται στην ύπαιθρο, μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην
προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα σε απόμακρες και πα
ραμεθόριες περιοχές. Προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στον άνθρωπο όσο και στο
ίδιο το οικοσύστημα, αποτελεί σημαντικό μέτρο διαχείρισης της άγριας πανίδας και
των ενδιαιτημάτων της και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό
λήψης μέτρων προστασίας και αναβάθμισης ενός οικοσυστήματος.
Η συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στη διαχείριση των οικοσυστημάτων
εκ των πραγμάτων κρίνεται απαραίτητη. Η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπει
ρίας που διαθέτουν τα στελέχη καθώς και τα μέλη των οργανώσεων αυτών στο κομ
μάτι της άγριας πανίδας θα βοηθούσε σημαντικά στη λήψη και εφαρμογή ορθών
μέτρων διαχείρισης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η δομή των οργανώσεων αυτών (με
τους τοπικούς Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και την Συνομοσπονδία), η λειτουργία
τους με ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες, οι εκτελέσεις έργων με βάση αποφά
σεις Γενικών Συνελεύσεων και η επάνδρωσή τους με επιστημονικό προσωπικό και
προσωπικό φύλαξης (θηροφύλακες), με στόχο την προστασία της άγριας πανίδας
και του φυσικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση προϋποθέσεων κάρπωσης
του έλληνα κυνηγού.
Β) ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ο παράγοντας άνθρωπος)
Ο σχεδιασμός, λήψη και εφαρμογή μέτρων προστασίας μιας περιοχής θα πρέπει
πάντα να γίνεται με βάση τον παράγοντα άνθρωπο. Δραστηριότητες οι οποίες επί
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αιώνες ασκούνται σε μια περιοχή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να παραβλεφθούν όταν αυτή πρόκειται να τεθεί υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης και προστα
σίας. Οι κυνηγοί όπως και οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, ψαράδες είναι αυτοί
οι οποίοι ανέκαθεν δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο και προστατεύουν το φυσικό
περιβάλλον του τόπου τους.
Ό ποιο σχέδιο διαχείρισης και να εφαρμοστεί εάν δε λάβει υπόψη τις παραπάνω
κοινωνικές ομάδες δεν πρόκειται να αποδώσει. Εάν οι μόνοι φύλακες της υπαίθρου
που απέμειναν εκδιωχθούν από το χώρο όπου χρόνια ζούνε και δραστηριοποιού
νται, τότε αναπόφευκτα θα γίνουν εχθροί του ίδιου τους του τόπου και οποιοσδή
ποτε κανονισμός και μέτρα προστασίας και να ληφθούν δε θα είναι ικανά από μό
να τους να επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα. Οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να εγγυηθουν για το μέλλον της Ελληνικής υπαίθρου είναι αυτοί που ζοΰνε και δραστηριο
ποιούνται μέσα σ’ αυτές τις περιοχές και τις πονούν περισσότερο από κάθε άλλον
γιατί είναι η πατρίδα τους.
Πρέπει να τονιστεί ότι η σπουδαία φυσική κληρονομιά της χώρας μας είναι
αποτέλεσμα της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον,
μακριά από τη λογική των μοντέλων ανάπτυξης που θέλουν τον άνθρωπο
απλό θεατή.
Οι κατά τόπους Κυνηγετικοί Σύλλογοι με τα 250.000 περίπου μέλη τους, το προ
σωπικό και τα οχήματα που διαθέτουν, καθώς και οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και

Κυνηγοί στην Ε.Κ.Π. των Γιονρων
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Συνομοσπονδία με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, το σώμα της Ομοσπον
διακής Θηροφυλακής και το στόλο των οχημάτων της έχουν τις δυνατότητες να
συμμετάσχουν σε προγράμματα και δράσεις που αφορούν την προστασία και
αναβάθμιση του Φυσικοΰ Περιβάλλοντος και τη διάθεση προσφέρουν κάθε δυνα
τή βοήθεια σε όποιο φορέα ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε τέτοια ζη
τήματα.

Οι απαραίτητες διαβονλεύσεις πριν την έναρξη τον κυνηγιού
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Η χρήση των
αυτοφυών
ειδών
στο αστικό,
περιαστικό και
βιομηχανικό
περιβάλλον

χρήση φυτών για τη διαμόρφωση χώρων πρασί
νου σε κατοικημένες περιοχές είναι γνωστή από
την αρχαιότητα. Η διαμόρφωση των κήπων των
επαΰλεων, των χώρων γΰρω από τα ιερά, η χρήση δέντρων
για δεντροστοιχίες (οι γνωστές αλέες). Πολύ αργότερα ανα
πτύχθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία αστικών και περιαστικών δασυλίων.
Η αύξηση του ενδιαφέροντος των ανθρώπων για ταξίδια
αναψυχής και επαγγελματικά, τους έφερε σε επαφή με πε
ριοχές άλλων ηπείρων, με διαφορετική βλάστηση και γε
νικά χλωρίδα και πανίδα όπως και ανθρώπους με άλλη κουλ
τούρα και συνήθειες. Η αγάπη του ανθρώπου για το ωραίο,
το παράξενο, το ασυνήθιστο, τους οδήγησε στο να μετα
φέρουν κατά την επιστροφή στην πατρίδα τους, φυτά άγνω
στα μέχρι τότε σε αυτούς είτε για καλλωπιστικούς σκοπούς
είτε για καλλιέργεια. Με αυτό τον τρόπο ήρθε η πατάτα
και το καλαμπόκι για παράδειγμα στην Ευρώπη καθώς και
πολλά καλλωπιστικά είδη όπως οι φοίνικες, η μανώλια, ο
ευκάλυπτος κ.α. πολλά είδη.
Με το πέρασμα του χρόνου πολλά από αυτά τα εισαχθέντα είδη προσαρμόστηκαν στις συνθήκες των περιοχών
που εισήχθησαν και κάποια από αυτά παρήχθησαν και
διαδόθηκαν μαζικά.
Η χρήση των φυτών (δέντρων, θάμνων, αναρριχώμενων, ποών) μπορεί και πρέπει να γίνεται:

Γιώργος Ευθυμίου,
Δρ Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
Ειδικός Επιστήμων
Ινστιτούτου Δ ασικών
Ερευνών ΕΘΙΑΓΕ
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• Στους κήπους των οικιών, ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών, οικιστικών συ
γκροτημάτων, εμπορικών κέντρων
• Στο προαύλιο των σχολικών συγκροτημάτων, των μουσείων, των εκκλησιών
• Στις γυμνές δημόσιες εκτάσεις, εντός και πλησίον των αστικών περιοχών με στό
χο την αξιοποίηση και αισθητική αναβάθμισή τους
• Κατά μήκος των πεζοδρομίων όπου πρέπει να φυτεύονται μεμονωμένα δέντρα (δε
ντροστοιχίες) ενώ στα μεγαλύτερων διαστάσεων παρτέρια πρέπει να συνδυάζεται η
φύτευση δέντρων με θάμνους και πόες (εποχικά λουλούδια)
• Στους δρόμους, και πιο ειδικά: κατά μήκος των διαχωριστικών νησίδων μεταξύ
των ρευμάτων κυκλοφορίας των λεωφόρων, στους ελεύθερους χώρους που παρεμ
βάλλονται μεταξύ των κλάδων των μεγάλων κόμβων
• Στα πρανή περιφερειακών δρόμων και οικοπέδων με κτίσματα
• Στα όρια των οικοπέδων και γενικά τους ελεύθερους χώρους των οικοπέδων των
εργοστασίων και βιοτεχνιών και γενικά στους ελεύθερους χώρους των ΒΙΠΕ.
• Κατά μήκος των ακτών και των παραλιών που βρίσκονται εντός και κοντά σε οι
κισμούς.
Α. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Είναι γνωστό ότι η χρήση φυτών (δέντρων, θάμνων, αναρριχώμενων και ποών) βελ
τιώνει την ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον (συγκρατεί σκόνη, αιωρούμενα
σωματίδια, αέριους ρύπους, δημιουργεί μικροκλίμα, βελτιώνει αισθητικά το τοπίο).
Τα είδη που πρέπει να επιλέγονται και χρησιμοποιούνται είναι από αυτοφυή είδη
της κάθε περιοχής. Ως αυτοφυή είδη χαρακτηρίζονται αυτά τα οποία φύονται
στις κλιματεδαφικές συνθήκες της κάθε περιοχής και είναι απόλυτα προσαρμοσμένα
σε αυτές.
Επιβάλλεται να γίνεται η χρήση των αυτοφυών ειδών κάθε περιοχής διότι τα αυ
τοφυή είδη:
• Είναι προσαρμοσμένα στις σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής, άρα κινδυ
νεύουν λιγότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα (καύσωνες, παγετούς)
• Τονίζουν και διασφαλίζουν την αισθητική του μεσογειακού τοπίου
• Στηρίζουν την αντίστοιχη πανίδα και κυρίως την ορνιθοπανίδα της περιοχής
• Ενισχύουν την παρουσία της πανίδας εντός αλλά και πέριξ των πολεοδομικών
συγκροτημάτων με την εξασφάλιση στα είδη της, θέσεων φωλιάσματος και εξα
σφάλιση τροφής με τους καρπούς τους
• Ό ταν χρησιμοποιούνται σε σωστό συνδυασμό δέντρα και θάμνοι, φυλλοβόλα και
αειθαλή δημιουργείται το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
• Πολλά ανήκουν στα αρωματικά και φαρμακευτικά είδη με πολλαπλή σημασία και αξία
Ειδικά στο αστικό περιβάλλον πρέπει να χρησιμοποιούνται είδη τα οποία πρόκει-
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ται να αναπτύσσονται κανονικά και ανάλογα το διαθέσιμο αυξητικό (υπόγειο και
υπέργειο) χώρο, να επιλέγονται είδη με τις ανάλογες διαστάσεις σε πλήρη ανά
πτυξη. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται είδη όπως ο πλάτανος, η φλαμουριά, το
κυπαρίσσι, η κουκουναριά κ.α τα οποία παρουσιάζουν μικρό ποσοστό προσβολών
από έντομα και μύκητες και κυρίως σχεδόν καθόλου ανεμοθλασίες σε αντίθεση με
την αποτυχημένη επιλογή ειδών λευκής, η οποία φυτεύτηκε κατά κόρον, τις
προηγούμενες δεκαετίες στις πόλεις, με τα γνωστά προβλήματα αλλεργκον λόγω
του χνουδιού και των ζημιών σε αυτοκίνητα από την θραύση και πτώση κλαδιών.
Η χρήση υψηλών δέντρων πρέπει να γίνεται πιο συχνή καθότι, δημιουργεί μικροκλίμα στον χώρο που φυτεύεται, κάνει ευχάριστη τη διέλευση (λόγω του ίσκιου που
εξασφαλίζει) των πολιτών, κατά το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες, παρέ
χει θέσεις για φώλιασμα σε πολλά πουλιά.
Είναι αντιαισθητικό και επιστημονικά απαράδεκτο το έντονο κλάδεμα στα δέντρα
της πόλης. Είναι μια "κακή συνήθεια" που επαναλαμβάνουν κάθε ένα ή δυο χρό
νια αρκετές δημοτικές υπηρεσίες πρασίνου. Το δραστικό κλάδεμα των δέντρων στην
αρχή της κόμης τους, έχει ως αποτέλεσμα να μένει πριν την αρχή της κάθε αυξη
τικής περιόδου συνήθως μόνο ο κορμός του δέντρου (τις περισσότερες φορές με με
γάλη διάμετρο) και να αναπτύσσεται μια μικρή και συχνά άσχημη κόμη, στο τέλος
της αυξητικής περιόδου. Η επιλογή των κατάλληλων ειδών (με σκληρό ξύλο, χωρίς
φαινόμενα θραύσης κλαδιών) και στη σωστή θέση, ανάλογα με τον διαθέσιμο αυ
ξητικό χώρο, θα μειώσει την συντήρηση των δέντρων των οδών και πάρκων και το
κυριότερο θα ελαχιστοποιήσει τις ζημίες και τους κινδύνους.
Η φυτική βιομάζα που προκύπτει από την συντήρηση του αστικού πρασίνου (κλα
δεύσεις, αλλαγή εποχιακών ειδών) πρέπει να θρυμματίζεται και να επιστρέφει ως λί
πανση στα παρτέρια, τα πάρκα και γενικά σε κάθε πράσινη γωνιά του αστικού και
περιαστικού περιβάλλοντος.
Η χρήση των αυτοφυών και ιδίως ολιγαρκών αυτοφυών ειδών, (όπως η αγριοαπιδιά (γκορτσιά), το κυπαρίσσι, η κουτσουπιά, η ακακία, η πεύκη, από δέντρα και η
τσαπουρνιά, ο κράταιγος, ο πυράκανθος, το σπάρτο, το βιβούρνο κ.α. από θάμνους)
απαιτεί την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Με αυτή την επιλογή μειώνεται σημα
ντικά το κόστος συντήρησης (άρδευση) και παράλληλα ενισχύεται η σωστή διαχεί
ριση του υδατικού δυναμικού σε μια εποχή που το νερό είναι πολύτιμο και υπάρχει
άφθονο μόνο κατά τις πλημμύρες, σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Η φύτευση δέντρων που αναπτύσσουν πλούσια και μεγάλη κόμη δημιουργεί μικροκλίμα και επηρεάζει το κλίμα της ευρύτερης περιοχής. Με την τεχνική αυτή μπορεί
να περιοριστεί η χρήση των κλιματιστικών κάτι που γίνεται σε άλλες χώρες, ενώ στην
πατρίδα μας βιώνουμε τη μανιώδη εγκατάστασή τους αν είναι δυνατό σε κάθε δω
μάτιο των περισσότερων κατοικιών, με ότι συνεπάγεται αυτό για το αστικό κλίμα.
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Β. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η χρήση αυτοφυών δασικών ειδών σε γυμνές από βλάστηση εκτάσεις του ευρύτερου περιαστικοΰ τοπίου είναι απαραίτητη και αναγκαία σε όλα τα σύγχρονα αστι
κά κέντρα. Με αυτή την ταχτική δημιουργοΰνται δασΰλλια με αισθητικό, προστα
τευτικό και αναψυχικό χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν «καταφύγιο» για τους κα
τοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων. Σε αυτά μπορεί ο επισκέπτης να αθληθεί
(πεζοπορία, ποδήλατο) να κάνει αναψυχή (χώροι θέας, ήσυχοι χώροι για ανάγνω
ση, χώροι εστίασης κλπ), να έρθει σε άμεση επαφή με την φύση και να γνωρίσειμελετήσει τα φυτά και τα ζώα της περιοχής.
Τέτοια τεχνητά δασύλλια είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως μια πράσινη ζώνη
που λειτουργεί ως φίλτρο, μεταξύ των κατοικημένων περιοχών και των όμορων βιο
μηχανικών ζωνών, παρέχοντας στους κατοίκους όλα τα οφέλη του δάσους. Η φύ
τευση ποικιλίας δασικών δέντρων και θάμνων είναι ικανή να δημιουργήσει ένα στα
θερό οικοσύστημα με δυναμική και την προσέλκυση πλούσιας πανίδας.
Ανάλογης αξίας και σπουδαιότητας δασύλλια και δάση είναι δυνατό και πρέπει
να επιδιώκεται να δημιουργούνται κατά μήκος των όχθεων και εκατέρωθεν αυ
τών, σε χειμάρρους και ρέματα που διασχίζουν οικισμούς ή ρέουν στα όριά τους.
Με τις εργασίες εγκατάστασης βλάστησης κατά μήκος ενός χειμάρρου επιτυγχά
νεται:
• η φυτοτεχνική διευθέτησή του χειμάρρου
• η μείωση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα
• ο περιορισμός της πιθανότητας για μεταφορά και απόθεση στα κατάντη φερτών
υλών
• η δημιουργία ενός δυναμικού αστικού ή περιαστικού παρόχθιου δάσους
• η σταθεροποίηση των όχθεων και η αποτροπή διαβρωτικών φαινομένων
• η αισθητική αναβάθμισή του
• η δημιουργία χώρου αναψυχής, άθλησης κα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αν η χρήση των δασοπονικών ειδών, δέντρων και θάμνων, είναι απλώς απαραίτη
τη στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, είναι πολλαπλάσιες φορές απαραίτητη
και επιβεβλημένη στο βιομηχανικό περιβάλλον. Και αυτό διότι η βιομηχανική πε
ριοχή είναι μια εστία μόνιμης παραγωγής ρύπανσης.
Η μέχρι σήμερα πρακτική που εφαρμόζεται, από ένα ποσοστό των βιοτεχνικών ή
βιομηχανικών μονάδων, προβλέπει την φύτευση δέντρων περιμετρικά (σαν φυτο
φράκτη) κατά μήκος της περίφραξης του οικοπέδου της, χωρίς δυστυχώς καμία με
λέτη για το πως και ποια είδη θα χρησιμοποιηθούν.
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην χρήση αυτοφυών ειδών στις βιομηχανι
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κές περιοχές, στις οποίες προηγουμένως έχει εκπονηθεί μελέτη εγκατάστασης
της βλάστησης από ειδικούς επιστήμονες. Το ιδανικό θα ήταν να εκπονούνται πλή
ρεις μελέτες εγκατάστασης δασοπονικής βλάστησης, ανάπλασης και ανόρθωσης
του οικοσυστήματος για ολόκληρη την βιομηχανική ζώνη ή τις οργανωμένες βιο
μηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ) κάθε πόλης λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιά
ζει κάθε μια από αυτές.
Στην μελέτη αυτή πρέπει να παρατίθεται λίστα με τα κατάλληλα για κάθε περιοχή
δασοπονικά είδη (δέντρα, θάμνοι, αναρριχώμενα και εποχικά λουλούδια), από τα
οποία πρέπει να επιλέξει και χρησιμοποιήσει η κάθε βιοτεχνική ή βιομηχανική μο
νάδα κατά την ανάπλαση και φύτευση του περιβάλλοντος χώρου της. Το ιδανικό
τερο θα ήταν να προτείνονται διάφοροι συνδυασμοί δέντρων και θάμνων, ως προς
την μίξη, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής και φυτευτικό σύνδεσμο για τα προτεινόμενα είδη, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.
Κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη όλων των ελεύθερων επιφανειών κάθε βιοτεχνικής
μονάδας με βλάστηση, διότι με αυτό τον τρόπο συγκρατείται ποσότητα της παραγόμενης σκόνης, των ρύπων των αιωρούμενων σωματιδίων και παράλληλα επιτυγ
χάνεται η ηχομόνωση μεταξύ των μονάδων (με την δημιουργία φυτοφρακτών) και
το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα με την εξασφάλιση χρώματος και αρώματος
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του «πράσινου τοίχους» πρέπει να χρησι
μοποιούνται κυρίως αειθαλή δασοπονικά είδη, ώστε να προσφέρουν τις υπηρε
σίες της πλούσιας κόμης τους όλους τους μήνες του έτους Η μείξη των αειθαλών
ειδών όπως πεύκα, κέδρα, με αειθαλείς θάμνους όπως λιγούστρα, αγγελική, δενδρολίβανο κ.α. καθώς επίσης και φυλλοβόλων ειδών πρόκειται να παρέχουν τα κα
λύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ο σωστός συνδυασμός αειθαλών και φυλλοβόλων ει
δών (δέντρων και θάμνων) μπορεί να επιτύχει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
στο τοπίο της βιομηχανικής περιοχής και να εμπλουτίζει με θρεπτικά συστατικά το
έδαφος με την φυλλάδα των φυλλοβόλων. Εάν στα χρησιμοποιούμενα είδη προβλεφθεί πολλά από αυτά να καρποφορούν και φέρουν εδώδιμους για την πανίδα καρ
πούς, τότε είναι δυνατή η προσέλκυση και στήριξη ειδών της πανίδας από την ευ
ρύτερη περιοχή. Με την υλοποίηση των παραπάνω συνδυασμών επιτυγχάνεται το
ιδανικό - τέλειο αποτέλεσμα με την εγκατάσταση βλάστησης διότι δημιουργείται
ένα δυναμικό οικοσύστημα, το οποίο ικανοποιεί συνδυασμό στόχων.
Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων πρέπει κατά τις φυτεύ
σεις ειδικά σε βιομηχανικές περιοχές να χρησιμοποιούνται δέντρα (αειθαλή και φυλλοβόλα) και θάμνοι σε μίξη. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό
αισθητικό και αντιρρυπαντικό αποτέλεσμα, με τη δημιουργία ενός αδιαπέραστου «πρά
σινου» τοίχους.
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Με τον σωστό συνδυασμό δέντρων και θάμνων είναι δυνατή η επίτευξη της οπτικής,
ηχητικής και αισθητικής απομόνωσης των κτισμάτων των βιομηχανικών μονάδων
από την ευρΰτερη περιοχή.
Χρήση ειδών για προσέλκυση ειδών της πανίδας
Η χρήση όλο και περισσότερο των αυτοφυών θάμνων όπως αγγελική, βιβοΰρνο, πυ
ράκανθος, λιγούστρο, κουμαριά, τσαπουρνιά, κρανιά, άρκευθος, δάφνη του Απόλ
λωνα, διαφόρων ειδών προύνου και Pyrus sp.καθώς και άλλων ειδών που φέρουν εδώ
διμους καρπούς στο αστικό περιβάλλον (κυρίως σε πάρκα και ελεύθερες από βλά
στηση επιφάνειες και ως φυτοφράκτες) δημιουργεί το πλέον αισθητικό αποτέλεσμα
και τις ιδανικότερες συνθήκες για την προσέλκυση και παραμονή πολλών πουλιών,
αλλά και άλλων ειδών της άγριας πανίδας. Ειδικά στα υποβαθμισμένα περιαστικά
οικοσυστήματα αποτελούν «νησίδες επιβίωσης».
Η μέχρι σήμερα εκτεταμένη χρήση πολλών ξενικών καλλωπιστικών ειδών, όπως
χαμεκυπάρισσα, τούγιες, λαουροκιπάρισσα, φοινικοειδή, φικοειδή και γενικά
πολλών ξενικών κωνοφόρων, έχουν στην κυριολεξία εκφυλίσει την αστική και περιαστική χλωρίδα, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό.
Παράλληλα σχεδόν όλα αυτά τα ξενικά καλλωπιστικά είδη προσβάλουν και αλλοι
ώνουν το μεσογειακό τοπίο. Ελάχιστη εί
ναι η προσφορά τους (προσέλκυση, στή
ριξη και ανάπτυξη) στην πανίδα του αστι
κού, περιαστικού και βιομηχανικού πε
ριβάλλοντος, καθώς τα είδη αυτά ελά
χιστα είναι προσαρμοσμένα με τα υπό
λοιπα υπάρχοντα στοιχεία της μεσογει
ακής βιοποικιλότητας, ενώ για κάποια
από αυτά άγνωστος είναι ο κίνδυνος υβρι
δισμού με τα αυτοφυή είδη.
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Αναδασμός
γεωργικών
γαιών μία
μοναδική
ευκαιρία για
δημιουργία
ιδανικών
βιότοπων μέσα
στα γεωργικά
οικοσυστήματα

εντατικοποίηση της γεωργίας τις τελευταίες δε
καετίες για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής
έχει μετατρέψει τους κάμπους της χώρας μας σε
περιοχές άκρως αφιλόξενες για την άγρια ζωή (θηλαστι
κά, πτηνά, έντομα, κλπ) και κυρίως για τα θηράματα για
τα οποία και ενδιαφερόμαστε πιο άμεσα.
Η καταστροφή των φυσικών φρακτών, των αλσυλλίων,
της παραποτάμιας βλάστησης και της βλάστησης στα πρα
νή των φυσικών ρεμάτων, η μη ύπαρξη χέρσων τμημάτων,
οι μονοκαλλιέργειες κτλ, έχουν καταστήσει τις γεωργικές
εκτάσεις, βιοτόπους αρκετά υποβαθμισμένους με μικρή
δυνατότητα φιλοξενίας και διατήρησης ειδών της άγριας
ζωής και φυσικά θηραμάτων.
Οι όποιες προσπάθειες των κυνηγετικών οργανώσεων
γίνονται για την βελτίωση του βιοτόπου στα γεωργικά
οικοσυστήματα, κυρίως με τη δημιουργία ειδικών σπορών
για τα θηράματα σε ενοικιαζόμενα αγροτικά τεμάχια, απο
τελούν περιορισμένου μεγέθους δράσεις με πρόσκαιρο χα
ρακτήρα και δεν συνεισφέρουν σημαντικά στην δημιουργία
μόνιμων συνθηκών που να μπορούν να υποστηρίξουν
ικανοποιητικούς πληθυσμούς θηραμάτων στα σημερινά
(εντατικής εκμετάλλευσης) γεωργικά οικοσυστήματα.
Επίσης η έλλειψη κοινόχρηστων γεωργικών εκτάσεων (δη
μόσιας ή δημοτικής ιδιοκτησίας) στερεί από την πολι
τεία και τους ενδιαφερόμενους φορείς (όπως τις κυνη
γετικές οργανώσεις) τη δυνατότητα επέμβασης για την
αναβάθμιση σε μόνιμη βάση αυτών των βιοτόπων και τη
δημιουργία κατάλληλου φυσικοΰ περιβάλλοντος μέσα στις
γεωργικές εκτάσεις που να μπορεί να φιλοξενήσει ικανο
ποιητικούς πληθυσμούς θηραμάτων και γενικότερα ειδών
άγριας ζωής.
Ο αναδασμός των γεωργικών γαιών, στον οποίο προ
βαίνει κατ’ ανάγκη σε τακτά χρονικά διαστήματα η πο
λιτεία λόγω του κατακερματισμού του γεωργικού κλήρου
που επέρχεται φυσιολογικά με την πάροδο των ετών, απο
τελεί ίσως την καταλληλότερη ευκαιρία δημιουργίας
φυσικού περιβάλλοντος στα αγροτικά οικοσυστήματα,
επειδή αφενός προϋποθέτει ολοκληρωμένο εκ των προ-

Χριστοδούλου
Γεώργιος
Δασοπόνος
θηραματοπόνος
επιστημονικός
συνεργάτης της
Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας
Θεσσαλίας

Η

150

τέρων σχεδίασμά οπότε εγγυάται και την ορθότητα των επεμβάσεων και αφετέρου
καθιστά δυνατή την εξεύρεση των εκτάσεων τις οποίες εμείς οι κυνηγοί μέσω των
οργανώσεων μας θα διαχειριστούμε με γνώμονα την αύξηση του θηραματικού μας
κεφαλαίου.
Η μέχρι τώρα πρακτική που εφαρμόστηκε και στο στάδιο του σχεδιασμού αλλά και
της εφαρμογής του αναδασμού, δεν λάμβανε υπόψη της ποτέ τις ανάγκες διαβίω
σης των ειδών της άγριας ζωής, ώστε να προβλεφθούν ανάλογα μέτρα. Αποτέλε
σμα αυτής της πολιτικής ήταν τα αγροτικά οικοσυστήματα να αποτελούν πραγ
ματικά «σεληνιακά τοπία» εντελώς ακατάλληλα για κάθε είδους ζωή εκτός από των
αγροτικών φυτών.
Στο σχεδιασμό του αναδασμού σε μια πε
ριοχή το κράτος δεσμεύει ένα ποσοστό
της τάξεως 5-7 % της συνολικής αναδασμιτέας έκτασης για έργα υποδομής όπως
δρόμους, αποστραγγιστικές και αρδευτι
κές τάφρους κτλ. ποτέ όμως μέχρι τώρα
δεν περιλάμβανε στον σχεδιασμό και
μέριμνα για την άγρια ζωή.
Η δημιουργία "περιοχών φυσικού περι
βάλλοντος” (φυσικοί φράχτες, αλσύλλια
και χέρσες περιοχές) μέσα στα γεωργικά
οικοσυστήματα που δημιουργούνται από τον αναδασμό θα προσφέρουν στην άγρια
ζωή τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζεται για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί.
Για να επιτευχθεί η δημιουργία αυτών των περιοχών θα πρέπει στο σχεδιασμό του
αναδασμού να προβλέπεται βάση νόμου ένα ποσοστό της συνολικής αναδασμιτέας έκτασης π χ 2 % να διατίθεται για το σκοπό αυτό.
Ανάλογα με την χρήση της γης ( και η οποία δεν θα αλλοιώνεται ) αυτές οι πε
ριοχές μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής:
Φυσικοί φράχτες μεταξύ των ιδιοκτησιών οι οποίοι θα καταλαμβάνουν το
30% της συνολικής έκτασης που είναι χαρακτηρισμένη ως «έκταση φυσικού περι
βάλλοντος» και θα είναι λωρίδες γης με φυσική βλάστηση πλάτους 2 m μεταξύ των
γεωργικών ιδιοκτησιών.
Χέρσες περιοχές οι οποίες θα καταλαμβάνουν το 35% της συνολικής έκτασης
που είναι χαρακτηρισμένη ως «έκταση φυσικού περιβάλλοντος» και θα είναι εκτά
σεις γης εμβαδού 500 m2 έως 2000 m2 που μένουν από τον τετραγωνισμό των
ιδιοκτησιών ή μεταξύ των ιδιοκτησιών ή ακόμη εκατέρωθεν των αγροτικών δρόμων
- των αποστραγγιστικών και αρδευτικών καναλιών.
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Αλσΰλλια τα οποία θα καταλαμβάνουν το 35% της συνολικής έκτασης που εί
ναι χαρακτηρισμένη ως «έκταση φυσικού περιβάλλοντος» και είναι εκτάσεις γης εμβαδοΰ 1000 m2 έως 3000 m2 που μένουν από τον τετραγωνισμό των ιδιοκτησιών
ή μεταξύ των ιδιοκτησιών και η χρήση τους θα είναι ως αλσύλλια.
Έτσι με τον ορισμό του 2% της συνολικής αναδασμιτέας έκτασης ως " έκταση φυ
σικού περιβάλλοντος (Ε.Φ.Π.) " θα έχουμε 20 στρεμ ΕΦΠ για κάθε 1.000 στρέμ
ματα γεωργικής έκτασης, εκ των οποίων, 7 στρεμ. (35%) για χέρσες περιοχές, 7
στρεμ.(35%) για αλσύλλια. και 6 στεμ. ( 30%) για φυτοφράχτες που πρακτικά ση
μαίνει ότι θα έχουμε 3.000 τρέχοντα μέτρα φυτοφράχτη και τα αγροτεμάχια που
θα χωρίζονται από φυτοφράχτες θα έχουν έκταση κατά μέσο όρο 67 στρέμματα.
Σε μια έκταση 10.000 στρεμ όπου θα λάβει μέρος αναδασμός θα έχουμε 200 στρεμ
" έκταση φυσικού περιβάλλοντος (Ε.Φ.Π.) " από τα οποία τα 60 στρεμ (30.000 τρέ
χοντα μέτρα) φυσικού φράχτη, 70 στρεμ χέρσων περιοχών και 70 στρεμ με αλσύλλια.
Δηλ έναν ιδανικό βιότοπο για πολλά είδη της άγριας ζωής και κυρίως της θηραματοπανίδας.
Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου σχεδιασμού είναι πολλαπλά όπως :
4
Αύξηση της βιοποικιλότητας και σταδιακή σταθεροποίηση του οικοσυστή
ματος με ευεργετικές επιδράσεις τόσο στην άγρια ζωή όσο και στην αγροτική πα
ραγωγή και παραγωγικότητα.
4
Προσφορά κάλυψης, τροφής, θέσεων διαχείμασης καθώς και θέσεων φωλεο
ποίησης σε πολλά είδη της άγριας πανίδας και εντομοπανίδας.
4
Αύξηση των ωφέλιμων ειδών εντόμων που περιορίζουν τους αριθμούς των βλα
βερών εντόμων.
Βελτίωση της αισθητικής του αγροτικού τοπίου ιδίως στις περιοχές που επι
κρατεί μονοκαλλιέργεια .
Ανακοπή της ταχύτητας των ισχυρών ανέμων.
Μείωση της διάβρωσης των εδαφών, κυρίως στις επικλινείς περιοχές.
Διατήρηση αυτοφυών φυτών τα οποία ανθίζουν σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους δίνοντας τροφή και κάλυψη σε έντομα επικονιαστές των καλλιεργού
μενων φυτών.
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Λειτουργία των περιοχών αυτών ως βιολογικοί οδοί που θα βοηθήσουν την
εξάπλωση ειδών της άγριας πανίδας και εντομοπανίδας.
Παράλληλα το ποσοστό ( 2% ) της αναδασμιτέας έκτασης που προτείνεται να
διατεθεί για την δημιουργία περιοχών φυσικού περιβάλλοντος μέσα στα αγροτικά
οικοσυστήματα είναι πολύ μικρό και η οριοθέτησή τους μέσα στην αναδασμιτέα έκτα
ση είναι τέτοια που δεν θα παρεμποδίσουν την μηχανοποιημένη παραγωγή (κα
τεργασία αγρών, λίπανση, σπορά, άρδευση, συγκομιδή κτλ) και δεν θα μειώσουν το
αγροτικό εισόδημα το οποίο αντιθέτως θα αυξηθεί από την εφαρμογή του αναδα
σμού και την ποικιλότροπη ευεργετική επίδραση των περιοχών αυτών στην γεωρ
γική παραγωγή.
Τα ευεργετήματα όμως της συγκεκριμένης ενέργειας για το φυσικό περιβάλλον ,
την άγρια ζωή αλλά και για τον άνθρωπο, θα είναι τεράστια και για τον λόγο αυ
τό η Ελληνική πολιτεία θα πρέπει να το δει με ιδιαίτερη ευαισθησία και ευθύνη απέ
ναντι στις επόμενες γενεές, πόσο μάλιστα που η πολιτική του περιβάλλοντος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και η γεωργία οδεύει στα
διακά σε πρακτικές φιλικότερες προς το περιβάλλον.
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Η καΰση των

συνεχής μεταβολή του κλίματος τις τελευταίες
δεκαετίες και οι δυσμενείς προβλέψεις των
επιστημόνων για τις επόμενες έχουν προβλημα
τίσει την ανθρωπότητα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα,
έντονες πλημμύρες, παρατεταμένες άνομβρες περίοδοι,
το λιώσιμο των πάγων, η άλ^οδος της στάθμης της θά
λασσας, είναι μερικά από τα φαινόμενα για τα οποία ευθΰνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ό λα αυτά τα γε
γονότα προβλημάτισαν την διεθνή επιστημονική κοινό
τητα, προκάλεσαν την διενέργεια διεθνών συνεδρίων, συ
σκέψεων και την από κοινού λήψη αποφάσεων και μέ
τρων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατου συνεδρίου μέ
σα στα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του έχει αυξήσει το διοξείδιο του άνθρακα περίπου
κατά 15%, ενώ αντίστοιχα έχει ελαττώσει το στρώμα του
όζοντος σχεδόν κατά 10%. Οι επιδράσεις στη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι μεν κατανοητές, αλ
λά η διατάραξη που έχει επέλθει πιθανόν να έχει απρό
βλεπτες συνέπειες. Τα στοιχεία αυτά έχουν καταγραφεί

σιτο-καλαμιών
στις γεωργικές
εκτάσεις.
Μ ια
λανθασμένη
πρακτική που
επιβαρύνει το
περιβάλλον

Γιώργος Σ τγ.
Ευθυμίου,
Δρ Δασολόγος —
Περιβαλλοντολόγος
Κυριάκός Ε.
Σκορδάς,
Δ ασολόγος Περιβαλλοντολόγος
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Ρέμα στο οποίο έως πριν λίγο υπήρχε φυσική βλάστηση
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αλλά και έχουν γίνει κοινά αποδεκτά, όπως καταγράφονται στις διεθνείς συνθή
κες και πρωτόκολλα (Ρίο, Κιότο)
Το περιβάλλον χρειάζεται τη βοήθειά μας και τον κατάλληλο σεβασμό μας. Ανα
γκαία κρίνεται η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς, η οποία εί
ναι αποτέλεσμα της κατάλληλης παιδείας των πολιτών κατά κΰριο λόγο και κατά
δεύτερον θέμα πολιτικής απόφασης και στρατηγικής
Απαιτείται όλη η ζωή και η δράση των πολιτών να διέπεται από οικολογικές ευαι
σθησίες και σεβασμό προς το περιβάλλον. Πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο η επι
βάρυνση του οικοσυστήματος με στερεά, υγρή και αέρια ρύπανση.
Για το λόγο αυτό πρέπει να χαραχθεί πολιτική περισσότερο φιλική προς το περι
βάλλον ιδιαίτερα ως προς τους χειρισμούς που έχουν καθιερωθεί σχετικά με την
βιομάζα που απομένει από διάφορες καλλιέργειες, πιο συγκεκριμένα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για :
1. Καύση καλαμιών
2. Καύση κλαδιών που προέρχονται από τις κλαδεύσεις
3. Καύση καλαμιώνων σε υγροτόπους
4. Καύση βλάστησης σε ρέματα
Η καύση των καλαμιών στις γεωργικές εκτάσεις είναι μια πρακτική που εφαρμό-
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ζουν συχνά οι Έλληνες αγρότες με σκοπό την απομάκρυνση της «ανεπιθύμητης»
προς αυτούς φυτικής ύλης. Αφορά υπολείμματα της γεωργικής τους παραγωγής ή
αγροστώδη βλάστηση που αναπτύχθηκε στο χωράφι τους μετά από τη συγκομιδή.
Εκτιμώντας οι ίδιοι οι αγρότες πως η παρουσία των σιτοκαλαμιών θα τους δυσκο
λέψει κατά την εκτέλεση των γεωργικών τους εργασιών προβαίνουν στην καύση. Η
εποχή που συνήθως η καύση αυτή γίνεται είναι στο τέλος του καλοκαιριού και στην
αρχή της άνοιξης. Η πρακτική σκοπιμότητα είναι να μην υπάρχουν ξερά χόρτα ή
καλάμια, ώστε να μπορέσουν να κάνουν το όργωμα και την σπορά.
Καταρχάς πρέπει να επισημανθεί πως συχνά η καύση αυτή ξεφεύγει από τα όρια
της ιδιοκτησίας τους και καίει τα φυτικά όρια των χωραφιών, τους φυτοφράκτες,
την παρόδια βλάστηση, την βλάστηση που υπάρχει πέριξ και μέσα στα στραγγι
στικά και αρδευτικά κανάλια. Αρκετές φορές μάλιστα από λάθος καίγονται μεγάλα
δασικά δέντρα ή και ολόκληρα αλσύλλια ή χώροι πρασίνου γύρω από την εθνική
οδοποιία. Μερικές φορές παρατηρούνται και δυσχέρειες στην κίνηση των οχημά
των είτε λόγω κακής ορατότητας από τους καπνούς, είτε λόγω μεταπήδησης της
φωτιάς από το ένα πρανές του δρόμου στο άλλο. Ζημιές επίσης προκαλούνται σε
εγκαταστάσεις μεταφοράς ρεύματος ή σε κολόνες του ΟΤΕ.

Η καύση των καλαμιών μπορεί να καταστρέφει τη βλάστηση στα γειτονικά ρέματα
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Καύση καλαμιών μετά το θερισμό και την συλλογή του σιταριού και του καλα
μποκιού, η νεκρή βιομάζα που απομένει στα χωράφια, έχει καθιερωθεί, πολύ λαν
θασμένα κατά παράδοση, να καίγεται. Έχει επικρατήσει στους αγρότες η άποψη
ότι με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται και η απόδοση του χωραφιού, ανεξάρτητα ότι
κατά την νέα καλλιέργεια, την επόμενη χρονιά γίνεται και πάλι κατάχρηση στη χρή
ση λιπασμάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια :
• να ελευθερώνονται τόνοι διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ υπάρχει
παγκόσμια προσπάθεια για δραστική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων
• να μην λαμβάνονται μέτρα πυρασφάλειας, οπότε συχνά να καίγονται γειτονικές
δασικές εκτάσεις
• να καίγονται γειτονικές δενδροκομικές καλλιέργειες
• να καίγεται η βλάστηση σε γειτονικές ρεματιές
• να καταστρέφεται η εγκαταστημένη βλάστηση σε πρανή δρόμων που γειτνιάζουν
με γεωργικές καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται καύση
Η άροση του χωραφιού μετά το θερισμό και η αναμόχλευση της νεκρής βιομάζας
στο έδαφος μπορεί να βελτιώσει μέσω της αποσύνθεσής της το έδαφος και να το
εμπλουτίσει με θρεπτικά συστατικά.
Καύση κλαδιών που προέρχονται από τις κλαδεύσεις σε δενδροκομικές καλ
λιέργειες. Η καύση των προϊόντων κλαδεύσεων εφαρμόζεται κατά κόρον κυρίως
κατά το κλάδεμα στις ελιές. Οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που προκύπτουν εί
ναι όμοια με αυτά της καύσης των καλαμιών, ενισχυμένα με τον κίνδυνο συχνά να
καίγονται και ελαιοπερίβολα εξαιτίας δυνατού ανέμου και των ανεπαρκών μέτρων
ασφαλείας.
Μια οικολογική αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί με την χρή
ση φορητών μηχανημάτων θρυμματισμού των κλαδιών και στη συνέχεια την διασπορά και την χρησιμοποίηση των προϊόντων τεμαχισμού - θρυμματισμού ως λί
πανση στο χωράφι.
Καύση καλαμιώνων σε υγροτόπους. Αυτή η τακτική είναι μια άλλη κακή συνήθεια
που εφαρμόζουν κυρίως οι βοσκοί ώστε να εξασφαλίζουν βοσκήσιμη ύλη για τα κοπά
δια τους, και κατά δεύτερον οι γεωργοί που έχουν γειτονικές γεωργικές καλλιέργειες. Η
ζημία που προκαλεί αυτή η συνήθεια στα οικοσυστήματα περιοχών οι οποίες προστα
τεύονται συνήθως από ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, είναι πολλαπλή. Καταστρέφονται σημαντικοί βιότοποι για την πανίδα και μειώνεται η βιοποικιλότητα της περιο
χής. Κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση - ενημέρωση των τοπικών πληθυσμών για την ανα
γκαιότητα και χρησιμότητα αυτής της βλάστησης για την τοπική πανίδα, το φιλτράρι
σμα και βελτίωση της ποιότητας των νερών που διαρρέουν από τους καλαμιώνες.
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Καύση βλάστησης σε ρέματα όσα από αυτά έχουν διασωθεί σε περιοχές που επι
κρατούν κυρίως καλλιέργειες. Με αυτή την ταχτική καταστρέφονται:
• η βιοποικιλότητα της περιοχής
0 θέσεις φωλεοποίησης για την πανίδα της περιοχής
• θέσεις τροφοληψίας της πανίδας της περιοχής
• η οικολογία του τοπίου
Παράλληλα καύση βλάστησης συμβαίνει και στα κανάλια των αρδευτικών ή απο
στραγγιστικών δικτύων.
Γεγονός είναι πως συχνά οι καύσεις αυτές γίνονται από αμέλεια, ενώ άλλες φορές
αποτελούν ένα κατάλοιπο παλαιότερων πρακτικών. Η Πολιτεία στις περιπτώσεις
αυτές έχει μεριμνήσει ώστε προληπτικά να διαμορφώνει νομοθετικό πλαίσιο, αλλά
στην πράξη δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου για την τήρηση της υφιστάμενης νο
μοθεσίας. Επιγραμματικά αναφέρουμε πως η Πυροσβεστική υπηρεσία εκδίδει ει
δικές διατάξεις σχετικές με τις επιτρεπόμενες ενέργειες, ως προς το χρόνο, για την
καύση των σιτοκαλαμιών.
Επίσης υπάρχει μια δέσμευση των καλλιεργητών που υπόκεινται σε καθεστώς
επιδότησης να μην επιτρέπεται η καύση των σιτοκαλαμιών (και αυτό είναι μια έμ
μεση αλλά εμφανής επισήμανση για την αρνητική επίδραση της καύσης). Επίσης
σύμφωνα με εγκυκλίους που έχει αποστείλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια καύσης στις γεωργικές εκτά
σεις που βρίσκονται εντός των περιοχών NATURA 2000, ενώ σε κάθε άλλη περί
πτωση η καύση μπορεί να γίνει μόνο με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας
και μετά από αυτοψία της υπηρεσίας για την περιεκτικότητα των οργανικών
στοιχείων στο συγκεκριμένο χωράφι που τυχόν θα δοθεί η άδεια.
Η αδυναμία φύλαξης, η αδυναμία ταυτόχρονης εξυπηρέτησης των αγροτών από τις
γεωργικές υπηρεσίες για αυτοψίες, η έλλειψη αστυνόμευσης και η απουσία συ
γκροτημένης ενημέρωσης και καθοδήγησης του αγροτικού κόσμου έχουν ως απο
τέλεσμα την ανεξέλεγκτη καύση στις ελληνικές γεωργικές εκτάσεις, με ζημιογόνες
συνέπειες στην άγρια πανίδα και τα ενδιαιτήματά της, στα στοιχεία της βιοποικιλότητας και στην απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
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α ζώα (αγροτικά και άγρια) που βόσκουν ελεύθε
ρα συχνά μετακινούνται από ένα λιβάδι σε άλλο
λιβάδι, που ενδεχομένως διαφέρουν κατά πολύ με
ταξύ τους, ως προς το περιβάλλον βόσκησης (σύνθεση και
δομή βλάστησης). Επίσης, σε κάποιες περιόδους ταΐζο
νται με οικείες ή πρωτόγνωρες συμπληρωματικές τροφές
για να καλΰψουν τις ανάγκες τους για συντήρηση και για
παραγωγή. Πολλοί πιστεύουν ότι τα ζώα γεννιούνται γνω
ρίζοντας τι θα τρώνε και ότι αυτό είναι έμφυτο. Στη συ
νέχεια, συνοπτικά αναφέρονται τρεις περιπτώσεις που
στηρίζονται σε ερευνητικές εργασίες, για να εξεταστεί αν
και κατά πόσο η επιλογή δίαιτας είναι έμφυτη στα ζώα:
Περίπτωση 1 : Ζώα που μέχρι πρότινος έβοσκαν σε λι
βάδια εισάγονται σε σύστημα εντατικής εκτροφής. Οι
ταΐστρες γεμίζονται με σιτηρέσιο (π.χ. αλεσμένοι δημητριακοί καρποί) υψηλής θρεπτικής αξίας, ωστόσο, τα ζώα
αρνούνται να το καταναλώσουν.
Περίπτωση 2: Ζώα που μέχρι πρότινος ανατρέφονταν σε
στάβλο εισάγονται σε λιβάδι που κυριαρχείται από δακτυλίδα. Παρά το γεγονός ότι η διαθέσιμη βοσκήσιμη αυ
τού του λιβαδικού φυτού είναι άφθονη και υψηλής θρε
πτικής αξίας, τα ζώα είναι απρόθυμα να βοσκήσουν και
μουγκρίζουν επιδιώκοντας να τάίστούν.
Περίπτωση 3: Για να μειωθεί το κόστος διατροφής κατά
τη χειμερινή περίοδο, τα ζώα ενός κτηνοτρόφου ταΐζονται
με άχυρο επεξεργασμένο με αμμωνία. Τα μισά ζώα κα
λύπτουν τις ανάγκες τους ενώ τα άλλα μισά όχι.
Αν η επιλογή δίαιτας είναι έμφυτη και τα ζώα γνωρίζουν
τι θα καταναλώσουν σε κάθε περιβάλλον και περίπτωση,
γιατί τότε συμβαίνουν τα παραπάνω; Στην πραγματικό
τητα τα ζώα δεν γνωρίζουν τι θα καταναλώσουν. Αυτά χρει
άζεται να μάθουν ποιες τροφές να καταναλώσουν και ποι
ες να αποφύγουν. Η μάθηση των τροφών είναι σημαντι
κή διαδικασία και έχει σημαντικές συνέπειες τόσο για τα
ίδια τα ζώα όσο και για τη βιοποικιλότητα των βοσκόμενων εκτάσεων. Κατανόηση μερικών βασικών αρχών της

Τ
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συμπεριφοράς μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές να πετΰχουν μεγαλύτερη απο
δοχή νέων τροφών από ζώα. Αυτή η γνώση είναι χρήσιμη στη λιβαδοπονία (ομοι
όμορφη αξιοποίηση βλάστησης λιβαδιών), ζωική παραγωγή (εισαγωγή ζώων σε νέα
περιβάλλοντα) και στη θηραματοπονία (εκτροφή ζώων και απελευθέρωση σε άγνω
στα περιβάλλοντα).
Νεοφοβία και ηλικία
Όλα τα ζώα είναι επιφυλακτικά σε νέες καταστάσεις (νεοφοβία). Για παράδειγμα,
όταν αυτά εκτίθενται σε νέες τροφές, τις δοκιμάζουν προσεκτικά και καταναλώνουν
μικρές ποσότητες. Αν η νέα τροφή είναι υψηλής θρεπτικής αξίας, αυτά σταδιακά
αυξάνουν την κατανάλωσή της σε σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. μία βδομάδα).
Ωστόσο, αν η νέα τροφή περιέχει αντι-ποιοτικά συστατικά (π.χ. δευτερογενή χη
μικά συστατικά, όπως είναι οι τανίνες ή τα τερπένια, τα οποία όταν καταναλωθούν
σε μεγάλες ποσότητες δρουν ως τοξικές ουσίες) ή είναι χαμηλής θρεπτικής αξίας,
τότε τα ζώα θα αποφεύγουν αυτήν την τροφή. Αν τα ζώα ουδέποτε υποστούν δυ
σάρεστα συμπτώματα από την κατανάλωση μίας νέας τροφής, άρουν τις επιφυλά-

Τα ανήλικα ζώα μαθαίνουν το τι θα βόσκουν από τις μητέρες τους
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ξεις τους όχι μόνο για αυτήν αλλά και γενικότερα για άλλες νέες τροφές στο περι
βάλλον διατροφής τους. Αντίθετα, αν κατά επανάληψη, υποστούν αρνητικές συνέ
πειες από την κατανάλωση νέων τροφών, τότε αυτά δημιουργούν αρνητική εικό
να γενικότερα για κάθε νέα τροφή.
Τα νεαρής ηλικίας ζώα είναι νεοφοβικά, ακόμη και όταν μαθαίνουν να τρώνε τρο
φές μαζί με τις μητέρες τους. Ωστόσο, αυτά είναι λιγότερο νεοφοβικά απ’ ό,τι ενή
λικα ζώα. Τα νεαρά ζώα μαθαίνουν, σχετικά με τις τροφές, συντρώγοντας με τις μη
τέρες τους, καθώς και δοκιμάζοντας ποικίλες τροφές. Οι προτιμήσεις για τις τρο
φές διαμορφώνονται στα πρώτα στάδια της ζωής τους, τότε που τα ζώα πρωτο
μαθαίνουν να βόσκουν. Τα ενήλικα ζώα μπορεί να μάθουν σχετικά με νέες τρο
φές, αλλά αυτά έχουν μικρότερες πιθανότητες απ’ ό,τι ανήλικα ζώα να δοκιμάσουν
νέες τροφές και ακόμη μικρότερες πιθανότητες να εντάξουν αυτές στο διαιτολόγιό
τους άπαξ και οι διαιτητικές συνήθειές τους έχουν διαμορφωθεί.

Κοινωνικά πρότυπα

Ανήλικα ζώα μαθαίνουν γρήγορα και θυμούνται για χρόνια
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Τα ανήλικα ζώα γρήγορα μαθαίνουν να καταναλίοκουν τροφές που καταναλίσκουν
και οι μητέρες τους και τις αποτυπώνουν στη μνήμη τους για πολλά χρόνια. Από
ερευνητικές εργασίες προκύπτει ότι αρνιά που ταΐστηκαν με σιτάρι μαζί με τις μη
τέρες τους για μία ώρα την ημέρα επί πέντε ημέρες καταναλίσκουν περισσότερο σι
τάρι απ’ ό,τι αρνιά που εκτέθηκαν σε αυτό χωρίς τις μητέρες τους. Τρία χρόνια αρ
γότερα, χωρίς περαιτέρω έκθεση σε σιτάρι, η κατανάλωση του σιταριού ήταν δέ
κα φορές υψηλότερη αν το σιτάρι είχε προσφερθεί στα ζώα παρουσία των μητέρων
τους σε σύγκριση με αρνιά στα οποία είχε προσφερθεί χωρίς τις μητέρες τους ή δεν
είχαν καμία εμπειρία σχετικά με αυτό. Επίσης, τα ζώα μπορεί να μάθουν σχετικά
με τις τροφές από άλλα ενήλικα άτομα της αγέλης ή του κοπαδιού, αλλά η μητέρα
τους παραμένει το αποτελεσματικότερο πρότυπο μάθησης.
Ποιότητα τροφής
Μετά τη δοκιμή τροφών υψηλής θρεπτικής αξίας, τα ζώα γενικώς καταναλίσκουν
αυτές πρόθυμα. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα μηρυκαστικά
ζώα να μην καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε
διαλυτά θρεπτικά συστατικά (π.χ. δημητριακούς καρπούς) γιατί μπορεί να προκληθεί οξέωση. Τα ζώα θα πρέπει, επίσης να εκτίθενται προοδευτικά σε θρεπτικές τρο
φές που περιέχουν δευτερογενή φυτικά συστατικά που δρουν ως τοξίνες (π.χ. διά
φορα είδη τριφυλλιών: περιέχουν κυανιούχο άλας, διάφορα αγρωστώδη μολυσμένα
με μύκητες: περιέχουν αλκαλοειδή). Αν τα ζώα είναι εξοικειωμένα με μία τροφή και
για οιανδήποτε λόγο υποστούν κάποια αρνητική συνέπεια από την κατανάλωσή της,
τότε μείωση στην κατανάλωση πιθανόν θα συμβεί προσωρινά. Ωστόσο, αν η τρο
φή είναι άγνωστη, τότε τα ζώα θα μειώσουν την κατανάλωση της μόνιμα.
Τα ζώα μπορούν να μάθουν να καταναλίσκουν χαμηλής ποιότητας τροφές αν αυτά
εκτεθούν σε αυτές στα πρώτα στάδια της ζωής τους παρουσία των μητέρων τους. Για
παράδειγμα, κατσίκια ηλικίας ενός έτους που εκτέθηκαν σε ξυλώδες φυτό χαμηλής
θρεπτικής αξίας μαζί με τις μητέρες τους μέχρι την ηλικία των τεσσάρων μηνών, κα
τανάλωσαν κατά 30% περισσότερο από το φυτό αυτό σε σύγκριση με κατσίκια που
δεν είχαν εκτεθεί καθόλου στο φυτό αυτό. Τα κατσίκια που είχαν εξοικειωθεί με το
φυτό αυτό από τα πρώτα στάδια της ζωής τους, το κατανάλωναν κατά 30% περισ
σότερο ακόμη και όταν υπήρχαν διαθέσιμες εναλλακτικές τροφές υψηλής ποιότητας.
Επίσης, παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για βοοειδή και πρόβατα.
Τα ζώα δεν θα πρέπει να πιέζονται να καταναλώσουν «τοξικά» φυτά (δηλαδή φυ
τά με συστατικά, τα οποία όταν προσληφθούν σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν
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παρενέργειες), διότι αυτό είναι πολύ πιθανό να αυξήσει τη νοσηρότητα και τη θνη
σιμότητά τους. Η επαναλαμβανόμενη υπερκατανάλωση «τοξικών» φυτών μπορεί
να εξασθενίσει τη φυσική ικανότητα ενός ζώου να αποτοξινώνεται μετά την κατα
νάλωση τέτοιων φυτών. Ωστόσο, τα ζώα είναι σε θέση να καταναλίσκουν μεγαλύ
τερες ποσότητες από «τοξικά» φυτά αν αυτά είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα
μέσα αδρανοποίησης συστατικών που προκαλούν τοξικά φαινόμενα. Για παρά
δειγμα, ζώα που λαμβάνουν το διατροφικό συμπλήρωμα PEG (polyethylene glycol)
αυξάνουν την κατανάλωση φυτών με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες. Επίσης,
ζώα που λαμβάνουν συμπληρωματική διατροφή με δημητριακούς καρπούς (ενέρ
γεια) ή σογιάλευρο (πρωτεΐνη) καταναλίσκουν μεγαλύτερες ποσότητες φυτών που
περιέχουν «τοξικά» συστατικά.
Τοποθεσία
Τα ζώα είναι περισσότερο δεκτικά να καταναλώσουν νέες τροφές αν αυτά είναι
σε οικεία περιβάλλοντα. Η φοβία για άγνωστες τροφές αυξάνεται κατά πολύ όταν
τα ζώα μετακινούνται σε νέες τοποθεσίες, ακόμη και αν αυτές είναι λίγα χιλιόμε
τρα μακριά από το οικείο περιβάλλον τους. Αν τα ζώα πρόκειται να συναντήσουν
νέες τροφές στις νέες τοποθεσίες (δηλαδή φυτά που δεν υπήρχαν στο οικείο λιβά
δι), αυτά θα πρέπει να εκτεθούν σε αυτές πριν τη μετακίνησή τους (π.χ. κοπή τέ
τοιων φυτών και μεταφορά στο οικείο περιβάλλον). Επίσης, τα ζώα είναι πολύ πι
θανό να καταναλώσουν γνωστά τοξικά φυτά στα νέα περιβάλλοντα απ’ ό,τι στις οι
κείες τοποθεσίες βόσκησης. Για το λόγο αυτό, τα ζώα είναι περισσότερο πιθανό να
υποφέρουν από δυσμενείς συνέπειες ή και να πεθάνουν όταν οι νέες τοποθεσίες
απαρτίζονται από γνωστά σε αυτά τοξικά φυτά και άγνωστα θρεπτικά φυτά.
Θρεπτική κατάσταση ατόμου
Τα ζώα είναι λιγότερο πιθανό να δοκιμάσουν νέες τροφές, ακόμη και αν αυτές εί
ναι υψηλής θρεπτικής αξίας, αν οι απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά ικανοποιού
νται. Για παράδειγμα, αρνιά που τάίστηκαν με μία βασική τροφή που κάλυπτε τις
ανάγκες τους σε ενέργεια και πρωτεΐνη ήταν περισσότερο απρόθυμα να κατανα
λώσουν νέες τροφές, ενώ αρνιά που τάίστηκαν με μία τροφή ανεπαρκή σε ενέργεια
και πρωτεΐνη εύκολα καταναλώνουν νέες τροφές.

164

Συμπεράσματα - Διαχειριστικές συνεπαγωγές
Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις/ παραδείγματα στην αρχή αυτού του άρθρου
είχαν κάτι το κοινό. Ό λα τα ζώα ήταν ενήλικα όταν σε αυτά προσφέρθηκαν νέες
τροφές. Στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, τα ζώα μετακινήθηκαν σε νέες τοπο
θεσίες και συνάντησαν νέες τροφές. Εκθέτοντας αυτά τα ζώα στα πρώτα στάδια
της ζωής τους μαζί με τις μητέρες τους σε οικεία περιβάλλοντα σε τροφές που αυ
τά πρόκειται να συναντήσουν στη μετέπειτα ζωή τους, θα ήταν περισσότερο δε
κτικά στις τροφές αυτές, θα είχαν μειωμένη καταπόνηση εξαιτίας της μετακίνησης
σε νέες τοποθεσίες και αυξημένες επιδόσεις. Στην τρίτη περίπτωση, τα μισά ζώα
(αγελάδες) είχαν εκτεθεί ως ανήλικα στα άχυρο για δύο μήνες ενώ τα άλλα μισά δεν
είχαν καμία εμπειρία με το άχυρο προηγουμένως. Μετά παρέλευση πέντε ετών,
όλες οι αγελάδες (έμπειρες και μη στο άχυρο) ταΐζονταν με άχυρο εμπλουτισμένο
με αμμωνία για τρία χρόνια. Τα έμπειρα ζώα (αν και για πέντε χρόνια δεν είχαν κα
μία επαφή με άχυρο) κάλυπταν τις απαιτήσεις τους σε θρεπτικά συστατικά, παρήγαγαν περισσότερο γάλα, είχαν μικρότερες απώλειες βάρους και είχαν υψηλό
τερη αναπαραγωγική ικανότητα απ’ ό,τι αγελάδες που δεν είχαν προηγούμενη εμπει
ρία με το άχυρο.
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ο έτος 2004 ήταν το 5ο κατά σειρά έτος συνεχούς
λειτουργίας της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής.
Οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες συνέχισαν και
φέτος την δραστηριοποίησή τους στην ύπαιθρο με σκοπό
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας
πανίδας και την εποπτεία γενικότερα για την τήρηση των
περί Θήρας διατάξεων. Στην προσπάθειά τους αυτή είχαν
συμμάχους φυσικά τους θηροφύλακες των Κυνηγετικών
Συλλόγων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Κυ
νηγετικών Οργανώσεων της Ομοσπονδίας μας αλλά και
τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας.

Τ

1. Διαπιστωμένες παραβάσεις - έλεγχοι
Στο διάστημα αυτό σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη πραγ
ματοποιήθηκαν συνολικά 14.000 έλεγχοι σε κυνηγούς και
πολίτες γενικότερα που δραστηριοποιούνται στην ύπαι
θρο, από τους οποίους (ελέγχους) διαπιστωθήκαν 3 7 7 πα
ραβάσεις (πίνακας 1 .) που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό
παραβατικότητας 2 ,7 %.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και το έτος 2004 δόθη
κε ιδιαίτερη βαρύτητα, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας, στην καταστολή της απαράδεκτης πρα
κτικής από ορισμένους που είναι η χρήση ηχομιμητικής
συσκευής για την προσέλκυση πτερωτών θηραμάτων,
κυρίως ορτυκιών. Έτσι στο ίδιο χρονικό διάστημα κατα
σχέθηκαν συνολικά 38 παράνομες ηχομιμητικές και υπο
βληθήκαν στη συνέχεια τα σχετικά πρωτόκολλα μηνύσε
ων στις επισπεύδουσες δασικές αρχές. Είναι χαρακτηρι
στικό πως το 2004 οι διαπιστωμένες παραβάσεις, που αφο
ρούσαν την χρήση ηχομιμητικής συσκευής, έχουν αυξηθεί
κατά 10 , 1 % σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, γε
γονός που αποδίδεται στην εντατικοποίηση των ελέγ
χων από τα όργανα.

Ιωάννης Ρετζέπης
Δ ασοττόνος

2. Εξοπλισμός - Εκπαίδευση
Μέσα στο έτος 2004 η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της
ΚΟΜΑΘ ενισχύθηκε με εφτά (7) ακόμη αυτοκίνητα τύ
που 4X4, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI Jimny 1300

166

κ.εκ.. Με την αγορά αυτή υλοποιήθηκε και ο αρχικός σχεδιασμός του Δ.Σ. και
που αφορούσε το στόχο ο κάθε Θηροφΰλακας να έχει «το δικό του» αυτοκίνητο, με
το στόλο πλέον των αυτοκινήτων να ανέρχεται στα 61 όσος δηλαδή και ο αριθμός
των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων. Επίσης στη διάθεση των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων είναι ακόμη μία δίκυκλη μηχανή 600 κ.εκ. τύπου enduro και τέσσερις
βάρκες που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες φύλαξης των υγροτόπων.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες συγκεντρώ
σεις με όλους τους Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων της Ομοσπονδίας
(Ομοσπονδιακούς και Συλλόγων) στην Ελευθερούπολη και την Κατερίνη. Στις συ
γκεντρώσεις αυτές συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στη βελτίωση της εργα
σίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου των θηροφυλάκων.
3. Οικονομικά στοιχεία
Η δαπάνη για τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής της ΚΟΜΑΟ
για το έτος 2004 έφθασε στο ποσό των 1.404.760,32 _ (πίνακας 2.). Ποσό που
προέρχεται αποκλειστικά από χρήματα των Ελλήνων κυνηγών και που η διοίκηση
της Ομοσπονδίας το διαχειρίζεται με αίσθημα ευθύνης.

Ομοσπονδιακός θηροφΰλακας παρακολουθεί έναν καρατζά που είχε την ατυχία να βρεθεί στην Κορώνεια...
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ της ΚΟΜΑΘ
ΕΤΟΥΣ 2004
Α ΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1.
2.

Μισθοδοσία
Ι.Κ.Α.
Φ.Μ.Υ.
Κατανάλωση καυσίμων
Επισκευή - συντήρηση οχημάτων
Χρήση κινητής τηλεφωνίας
Εκπαίδευση
Εξοπλισμός - Ρουχισμός
Ασφάλεια οχημάτων
Κ.Τ.Ε.Ο.
Αγορά νέων αυτοκινήτων και εξοπλισμός τους
Τέλη κυκλοφορίας
Συμμετοχή στα Ολυμπιακά μέτρα
Αλλα έξοδα

686.438,54
353.567,08
20,21
129.089,34
57.297,80
20.467,76
2.086,11

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΣΥΝΟΛΑ

(J

7.642,17
26.288,88
506,00
99.987,17
5.711,00
9.028,36
6.629,90

1.404.760,32
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%
48,87
25,17
0,00
9,19
4,08
1,46
0,15
0,54
1,87
0,04
7,12
0,41
0,64
0,47

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ
ΚΟΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004
Α ΙΑ

ΕΙΔΟ Σ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Σ

ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΑΤΙΘ ΕΜ ΕΝΩΝ
Μ Η Ν Υ ΣΕΩ Ν

1.
2.

Θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου
Θήρα εντός προστατευόμενων περιοχών
(καταφύγια άνριας ζωής κλπ.)
Θήρα χωρίς άδεια
Θήρα με όπλο χωρίς μειωτήρα
Θήρα εκτός ζώνης διάβασης
ή πλησίον της μεθορίου
Μ εταφορά σε αυτοκίνητο, νύχτα, γεμάτου και
εκτός θήκης κυνηγετικού όπλου
Παράνομη μεταφορά κυνηγετικού
όπλου σε οχήματα
Μ εταφορά κυνηγετικού όπλου χωρίς άδεια Θήρας
Παράνομη εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων
Θήρα με τη χρήση ζωντανών κραχτών ή
ομοιωμάτων, με σκοπό την προσέλκυση
των θηραμάτων
Χρήση ηχομιμητικής συσκευής για την
προσέλκυση πτερωτών θηραμάτων
Τοποθέτηση συρματοθηλειών ή δοκάνων
για την θανάτωση τριχωτών θηραμάτων
Θήρα λαγού ή αγριόχοιρου εκτός Τετάρτης Σαββατοκύριακου
Άρνηση ελέγχου
Θήρα ζαρκαδιού
Θήρα από μηχανοκίνητο μέσο
Θήρα τη νύχτα στο καρτέρι, με χρήση
προβολέα κλπ.
Θήρα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης
κακοκαιρίας και σε πλήρη γιονοκάλυψη
Θήρα με την παρακολούθηση των ιχνών στο χιόνι
Θήρα προστατευόμενων ειδών
(πεδινής πέρδικας κλπ.)
Θήρα μπεκάτσας στο καρτέρι
Διέλευση μέσα από καταφύγια άγριας ζωής με
δεμένο κυνηγετικό όπλο
Παραβίαση διάταξης απαγόρευσης κυκλοφορίας
οχημάτων σε δασικούς οδούς
Θήρα εντός κατοικημένης περιοχής
Παράνομη σύλληψη οδικών πτηνών
Από πρόθεση διατάραξη ησυχίας πτερωτών
θηραμάτων
Παράνομη υλοτομία - βόσκηση
Παράνομη αλιεία

22

5
3

ΣΥΝΟΛΟ

377

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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34
27
36
18
25
26
24
25

7
38
6
13
11
3
14
14
5
2
4
3
2
1
2
6
1
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Πρώτες
βοήθειες στο
σκΰλο

σκύλος μας, ο πιστός αυτός σύντροφος αλλά και
πολύτιμο εργαλείο στο κυνήγι, εξαιτίας της φύ
σης και των συνθηκών της εργασίας του, συχνά
από υπερβολικό ζήλο ή από κάποια κακή συγκυρία, εκτί
θεται σε κινδύνους που απειλούν σοβαρά την υγεία του ή
και την ίδια την ζωή του.
Τη στιγμή εκείνη που βλέπουμε το φίλο μας να χάνεται

Κωνσταντίνος
Καψάλης,
Κτηνίατρος

Ο

και που ο γιατρός, χιλιόμετρα μακριά,είναι αδύνατο να
βοηθήσει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι με ψυχραιμία, λίγες
γνώσεις πρώτων βοηθειών και χρήση κοινής λογικής, αν
δράσουμε γρήγορα, μπορούμε να του σώσουμε τη ζωή.
Η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση των παρακάτω
εκ των προτέρων θα βοηθήσει παρέχοντας βασική γνώ
ση, που θα συντελέσει στη διατήρηση της ψυχραιμίας και
θα ανοίξει το δρόμο ώστε, με τη χρήση κοινής λογικής,
να δράσουμε, όταν χρειαστεί, γρήγορα και αποτελε
σματικά. Πρακτικά σημεία, όπως ο έλεγχος του σφυγμού
κτλ., θα γίνουν πλήρως κατανοητά, αν εφαρμοστούν στον
σκύλο σας ταυτόχρονα ή αμέσως μετά την ανάγνωση, ενώ,
οποιεσδήποτε απορίες, σημειώστε τις για να τις θέσετε
στον κτηνίατρό σας στην επόμενη επίσκεψη.
ΟΡΙΣΜΟΣ: Πρώτες βοήθειες στο σκύλο, είναι οι άμε
σες εκείνες απλές ενέργειες, που μπορεί και πρέπει να
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κάνει οποιοσδήποτε, με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του
σκΰλου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του, την αποτροπή της επιδείνωσης
της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου, μέχρι τη στιγμή που θα αναλάβει ο
γιατρός.
Όσοι γνωρίζουν από Πρώτες Βοήθειες στον άνθρωπο θα διαπιστώσουν ότι οι αρ
χές είναι οι ίδιες και η εφαρμογή τους σε πολύ λίγες περιπτώσεις διαφέρει.
Σήμερα κάθε άνθρωπος χάρη στο επάγγελμά του, έχει εξειδικευτεί σε έναν τομέα
και μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες, να ενεργεί και να δίνει συμβουλές πάνω στο
αντικείμενό του. Σε κάθε τομέα υπάρχει ο ειδικός που θα ενεργήσει και θα δώσει
οδηγίες αποτελεσματικά και υπεύθυνα. Σκοπός της συγγραφής του παρόντος δεν
είναι να κάνει τον αναγνώστη θεραπευτή του σκύλου του αλλά στην περίπτωση που
απειλείται άμεσα η ζωή του (και μόνο τότε) να τον καταστήσει ικανό να ξεκινήσει
τη μάχη με τον θάνατο, προστατεύοντας το σκύλο του, μέχρι να έρθει ο ειδικός, που
στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κτηνίατρος μικρών ζώων.
ΠΟΤΕ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΖΩΗ:
• Ό ταν ο σκύλος δεν μπορεί να αναπνεύσει ή αναπνέει με μεγάλη δυσκολία.
• Ό ταν χάνει πολύ ή με γρήγορο ρυθμό αίμα.
• Ό ταν έχει κατάγματα ψηλά στη σπονδυλική στήλη ή στο κρανίο.
• Ό ταν πάθει σοκ (καταπληξία).
• Ό ταν έχει εκτεταμένα εγκαύματα.
• Ό ταν δηλητηριαστεί από ισχυρό δηλητήριο.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Π ΡΩ ΤΩ Ν
ΒΟΗΘΕΙΩΝ
1 . Ψυχραιμία
2. Γρήγορη εκτίμηση της κατάστα
σης
3. Γρήγορη δράση, έως πολΰ γρήγο
ρη, ανάλογα με την εκτίμηση της κα
τάστασης (π.χ. σε έντονες αιμορρα
γίες πρέπει να είναι αστραπιαία).
4. Λήψη μέτρων για την εξασφάλιση
της δικής μας υγείας. Ό σκύλος που κινδυνεύει και πονά μπορεί να γίνει επικίν
δυνος ακόμη και για τον άνθρωπό του, όχι μόνο από πιθανό δάγκωμα πανικού αλ
λά και από το ίδιο το αίτιο που προκάλεσε το ατύχημα (πχ δηλητήριο, ηλεκτρι
σμός, σαθρό έδαφος κλπ).
5. Προσπάθεια ηρέμησης του ζώου, αν βρίσκεται σε πανικό, με ήρεμες και σταθε
ρές κινήσεις και ενθάρρυνσή του με ήρεμη φωνή.
6 . Απομάκρυνση (μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας) από τον παράγοντα πρό
κλησης του ατυχήματος (πχ από το θερμό περιβάλλον το θερμόπληκτο, από το δρό
μο ή από τον γκρεμό το τραυματισμένο, από το νερό το πνιγμένο κλπ). Μείωση των
μετακινήσεων και των αλλαγών θέσης του ζώου, στις τελείως απαραίτητες.
7. Επαναφορά και διασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών της αναπνοής και της καρ
διακής λειτουργίας, σταμάτημα έντονης αιμορραγίας, απομάκρυνση βλαπτικού πα
ράγοντα (π.χ. δηλητηρίου), τοποθέτηση νάρθηκα σε κατάγματα σπονδυλικής
στήλης, επαναφορά της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος.
8 . Κλήση κτηνίατρου.
9. Επιμονή και αισιοδοξία για το αποτέλεσμα.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
°Έλεγχος Σημείων Ζωής
Ό τα ν ο σκύλος χάσει την επαφή με το περιβάλλον, είναι πεσμένος κάτω και ακί
νητος πώς θα καταλάβω αν ζει και πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του;
• Ελέγξτε την αναπνοή :
- παρατηρώντας τις κινήσεις του στήθους και της κοιλιάς
- βάζοντας το αυτί σας στα ρουθούνια και στο στόμα του σκύλου
Φυσιολογικά έχει 10-30 αναπνοές στο λεπτό.
9 Ελέγξτε την καρδιακή λειτουργία :
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- τπάνοντας με την παλάμη και
τα δάκτυλα (τα τέσσερα ενω
μένα από την μία πλευρά και
τον αντίχειρα από την άλλη),
το στέρνο του σκΰλου στο
ΰψος λίγο πίσω από τους
αγκώνες. Εκεί θα αισθανθείται την καρδιά να πάλεται.
Αν όχι ακουμπήστε το αυτί
σας στο στήθος πισω από τον
αγκώνα, για να σιγουρευτεί
τε - πιάνοντας τον σφυγμό
της μηριαίας αρτηρίας :
1ος τρόπος: με το αριστερό χέρι σηκοίστε το πάνω πίσω πόδι και ψηλαφήστε,
με τα τέσσερα δάκτυλα του δεξιού χεριού, την περιοχή εσωτερικά του κάτω πίσω
ποδιού στο σημείο που ενώνεται με την λεκάνη και 1-3 εκατοστά μπροστά από το
κόκκαλο (μηριαίο). Θα αισθανθείτε ένα «κορδόνι» που διογκώνεται ρυθμικά.
2ος τρόπος (μπορεί να εφαρμοστεί και σε όρθιο σκύλο): πιάστε το μηριαίο κόκ
καλο του ποδιού με τα άκρα τον τεσσάρων δακτύλων σας εσωτερικά, και τον
αντίχειρα εξωτερικά, στο σημείο που ενώνεται με τη λεκάνη, βάζοντας το χέρι από
την πρόσθια μεριά του (ανάμεσα στο μηρό και την κοιλιά). Αφήστε το κόκκαλο να
γλυστρήσει από την λαβή σας και ασκώντας μια ελαφρια ελκτική πίεση ανάμεσα
στα τέσσερα δάκτυλα και τον αντίχειρα, σύρτε το χέρι σε αργή κίνηση απομάκρυνσης
από το οστό. (Καθ’ όλη την κίνηση τα τέσσερα δάκτυλα είναι ενωμένα μεταξύ τους
και ο δείκτης δεν χάνει την επαφή του με την κοιλιά.) Σε απόσταση 1-3 εκατοστά
από το μηριαίο θα αισθανθείτε ένα «κορδόνι» που διογκο^νεται ρυθμικά (μηριαία
αρτηρία).
Φυσιολογικά 6 0 - 120 παλμούς ή σφυγμούς στο λεπτό.
• Ελέγξτε την αποτελεσματική λειτουργία του κυκλοφορικού και αναπνευστικού συ
στήματος:
Ανοίξτε το στόμα του σκύλου, τραβήξτε την γλώσσα έξω και ανασηκώστε τα χείλη.
Η γλώσσα, το εσωτερικό των χειλέων και τα ούλα πρέπει να έχουν χρώμα ανοικτό
κόκκινο έως ρόζ. Αν δεν λειτουργεί καλά το κυκλοφορικό και/ή το αναπνευστικό σύ
στημα το χρώμα τους είναι από γκρι έως σκοτεινό μπλέ. Αν είναι λευκό σαν πορ
σελάνη ο σκύλος έχει χάσει πολύ αίμα (εξωτερικά ή εσωτερικά). Πιέστε τα ούλα δυ
νατά με το δάκτυλο και αφήστε τα απότομα. Αν το λευκό ίχνος της πίεσης δεν ξαναγίνει ρόζ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, υπάρχει πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα.
• Έλεγχος Θερμοκρασίας Σώματος
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Θα χρειστοΰν θερμόμετρο του λεπτοΰ, βαμβάκι, οινόπνευμα και βαζελίνη.
®Καθαρίστε με βαμβάκι και οινόπνευμα το θερμόμετρο
0 «Κατεβάστε» το με μερικά τινάγματα.
° Βάλτε λίγη βαζελίνη στην άκρη του
° Ανασηκώστε ελαφρά την βάση της ουράς με το ένα χέρι και με το άλλο τοποθε
τήστε το στο απευθυσμένο, σε βάθος 4-5 εκατοστά από τον σφικτήρα.
° Κρατήστε το σταθερό σε αυτή την θέση με μία μικρή γωνία ωστε να ακουμπά το
τοίχωμα του εντέρου για 2 λεπτά.
° Βγάλτε το, καθαρίστε το με το εμποτισμένο με οινόπνευμα βαμβάκι και δείτε την
θερμοκρασία που δείχνει.
Φυσιολογική 38ο C έως 39,5ο C.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Για να είμαστε πιό αποτελεσματικοί, εκτός από το κινητό, το τηλέ
φωνο του γιατρού που παρακολουθεί τον σκύλο και ό,τι προσφέρει η φΰση γΰρω
μας, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε στο φορητό μας φαρμακείο (ατομικό ή αυ
τοκινήτου) να βρίσκονται τα παρακάτω :
° Βαμβάκι
° Αποστειρωμένες γάζες

• Ελαστικοί επίδεσμοι 7 ή 10 εκατοστών
• Αποστειρωμένες γάζες εμποτισμένες με αντιμικρόβιακή αλοιφή (π.χ. Fucidin
Intertulle)
• Λευκοπλάστης πλατύς
• Θερμόμετρο του λεπτού
• Τσιμπιδάκι ή λαβίδα
• Μικρό ψαλίδι
• Αιμοστατική λαβίδα κυρτή
• Λεπίδα νυστεριού
• Σύριγγες των 5 ml και 10 ml
• Ελαστικά γάντια μιάς χρήσεως στο νούμερό σας (Νο7,5 ή 8 ή 8,5)
• Οινόπνευμα
• Οξυζενέ 3%
• Αντισηπτικό διάλυμα (πχ αφρίζουσα ιωδιούχο
ποβιδόνη)
• Ενέσιμη κορτιζόνη (πχ Υδροκορτιζόνη 500 mg)
• Αμπούλες ατροπίνης (5 αμπούλες)
• Ενέσιμο εμετικό [Αμπούλες απομορφίνης]
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• Σιρόπι ιπεκακουάνας (αντιεμετικό από χο στόμα)
• Κλύσμα έτοιμο για εφαρμογή.
° Οδοντιατρικό νήμα
• Ενα κομάτι μακρΰ λάστιχο
• Φίμωτρο
Σημ. Ζητήστε από τον κτηνίατρό σας να σας βοηθήσει στη συμπλήρωση του
φαρμακείου σας. Μπορείτε επίσης να του ζητήσετε να σας δείξει τις αιμοστατι
κές του λαβίδες και να σας συμβουλεύσει πώς λειτουργούν, ακόμη και να σας τις
αποστειρώσει, αφού πρώτα τυλιχθούν καλά μέσα σε φύλλα αλουμινίου, ώστε να εί
ναι έτοιμες για χρήση.
Το φαρμακείο του αυτοκινήτου είναι καλύτερο να βρίσκεται μέσα σε ισοθερμική
τσάντα, τοποθετημένη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, και σε εύκολη θέση.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Η μεταφορά του σκύλου από τον τόπο του ατυχήματος πρέπει να αποφεύγεται,
εκτός αν υπάρχει θέμα ασφάλειας για το σκύλο ή τους ανθρώπους που προσφέρουν
πρώτες βοήθειες. Επειδή συχνά η μεταφορά επιδεινώνει την κατάσταση του σκύ
λου και μερικές φορές αποβαίνει μοιραία για τη ζωή του, το ιδανικό είναι να γίνουν
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οι πρώτες βοήθειες επιτόπου και να έρθει ο κτηνίατρος εκεί, για να σταθεροποιή
σει τη ζωή του σκύλου, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια. Τις περισσότερες φορές
όμως στην πράξη, η επίσκεψη του κτηνίατρου στον κυνηγότοπο, είναι πολύ δύ
σκολη. Γι’ αυτό μετά τις πρώτες βοήθειες θα πρέπει να φροντίσετε για την όσο
το δυνατό ασφαλέστερη μεταφορά του.
Το δύσκολο τμήμα της μεταφοράς είναι από τον κυνηγότοπο ως το αυτοκίνητο.
• Ο σκύλος δεν έχει σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, ή κατάγματα στα
πλευρά:
Μπορεί να μεταφερθεί στην αγκαλιά σας. Η πλάτη του να βρίσκεται σε επαφή με
το στήθος σας, ενώ τα χέρια σας, θα τον σταθεροποιούν, πιάνοντας το κάτω πρό
σθιο και οπίσθιο άκρο του σκύλου αντίστοιχα. Με τον ένα σας αγκώνα ανοικτό μπο
ρείτε να συμπεριλάβετε στην αγκαλιά σας και την τράχηλο του ζώου ώστε το κε
φάλι να μην κρέμεται.
Για ακόμη ασφαλέστερη μεταφορά με την αγκαλιά, αν έχετε μαζί σας κάποιον να
σας βοηθήσει, κάντε το εξής : Βγάλτε το τζάκετ ή το πουκάμισο και αφού το κου
μπώσετε ή κλείσετε το φερμουάρ, γυρίστε ανάποδα (το μέσα-έξω) μόνο τα μανί
κια, περνώντας τα χέρια σας από το μέρος του γιακά και σμπρώξτε τα στην εσω
τερική επιφάνεια του ρούχου. Φορέστε μόνο τα μανίκια από την εξωτερική μεριά
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του ώμου (του ρούχου) μέχρι να βγούν τα χέρια σας από το κάτω μέρος του ρού
χου. Τώρα έχετε ένα μικρό φορείο στην αγκαλιά σας. Ζητήστε από το φίλο σας, να
τοποθετήσει σε αυτό με προσοχή το σκύλο, έτσι ώστε να τον πιάσετε όπως ανα
φέρθηκε προηγουμένως. Προσοχή να μην σκοντάψετε...
• Ο σκύλος έχει σοβαρό τραυματισμό στην σπονδυλική στήλη ή κατάγματα στα
πλευρά: Η μεταφορά του πρέπει να γίνεται μόνο σε φορείο. Να αποφεύγετε τη με
ταφορά σε σκέτη κουβέρτα (είναι πιο επικίνδυνη από τη μεταφορά στην αγκαλιά
που περιγράφηκε).
-Τ ο ιδανικό φορείο είναι μία τάβλα.
- Μερικά αυτοκίνητα έχουν τμήματα εύκολα αποσπώμενα που μπορούν να χρησι
μοποιηθούν ως φορεία (πχ το καπάκι που καλύπτει το πορτμπαγκάζ σε μερικά
πεντάπορτα).
- Αν ο σκύλος είναι μικρόσωμος (πχ Μπίγκλ) το μικρό «φορείο αγκαλιάς» με το τζά
κετ που περιγράφεται παραπάνω είναι καλό.
- Σε μεγαλύτερους σκύλους χρειάζεστε δύο τζάκετ ή πουκάμισα και δυό όπλα (άδεια...)
ή ισια ξύλα. Κουμπώνετε και γυρνάτε τα μανίκια τους όπως παραπάνω και αντί για
τα χέρια σας περνάτε τα όπλα ή τα ξύλα από τα μανίκια. Έτσι έχετε ένα κανονι
κό φορείο.
• Σε όλες τις περιπτώσεις η μεταφορά γίνεται με αργά προσεκτικά βήματα, με στα
θερό ρυθμό και χωρίς άλματα.
Προσοχή δε διαλύουμε το «οπλο-φορείο» έστω και αν περνάν δίπλα μας όλες τα
θηράματα της περιοχής!
ΚΑΡΛΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Σκοπός: να διατηρηθεί ο σκύλος στη ζωή μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος
Η προσπάθεια έχει νόημα μέσα στα 5 πρώτα λεπτά από τη διακοπή λειτουργίας
της καρδιάς. Αν η προσπάθεια ξεκινήσει σε 1-3 λεπτά από την ανακοπή είναι πι
θανή η μακρόχρονη επιβίωση με πλήρη αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουρ
γίας.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Έλεγχος και απομάκρυνση ξένων σωμάτων από το στόμα, τα ρουθούνια και το
φάρυγγα·
2 . Τοποθέτηση του σκύλου ξαπλωμένου σε πλάγια θέση με υπερέκταση κεφαλιού
(λαιμός τεντωμένος και ευθύς).
3. Δυνατά και σταθερά φυσήματα στα ρουθούνια του ζώου με το στόμα του σκύλου
καλά κλειστό.
4. Απομάκρυνση του στόματος του κυνηγού, από τα ρουθούνια του σκύλου, για πα
θητική εκπνοή.
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• Ρυθμός : 20 αναπνοές στο λεπτό ή 1 αναπνοή σε κάθε 2-3 μαλάξεις ή αν το ίδιο
άτομο εκτελεί και αναπνευστική βοήθεια και μαλάξεις τότε 2-3 αναπνοές για κά
θε 15 μαλάξεις.
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1 . Ο σκύλος σε πλάγια κατάκλιση στο δεξιό πλευρό πάνω σε σταθερή επιφάνεια
και με το κεφάλι σε ελαφρά χαμηλότερη θέση.
2. Πιέσεις με τα δυο χέρια πάνω στην περιοχή του θώρακα με την μεγαλύτερη διά
μετρο (ραχιαίο με μέσο τρίτο 6 ης με 7ης πλευράς). Σε μικρόσωμους σκύλους τα
θωρακικά τοιχώματα συμπιέζονται μεταξύ του αντίχειρα και των άλλων δακτύλων
του ενός χεριού. Η πίεση που εφαρμόζεται είναι μέτρια και σύντομη.
Ρυθμός: 60-120 συμπιέσεις ανά λεπτό ανάλογα με το μέγεθος του ζώου (όσο με
γαλύτερο μέγεθος τόσο λιγότερες συμπιέσεις στο λεπτό).
3. Αν υπάρχει και τρίτο άτομο, να εκτελέσει πιεστική περίδεση, με ελαστικό επί
δεσμο, του οπισθίου μέρος του σώματος του ζώου, ξεκινώντας από τα δάκτυλα των
οπισθίων άκρων (χωριστά κάθε άκρο) και καταλήγοντας στο μέσο της κοιλιάς. Ο
επίδεσμος μπορεί να αφαιρεθεί αρχίζοντας από εμπρός προς τα πίσω αργά 10 -2 0
λεπτά μετά την επιτυχή έκβαση της αναζωογόνησης.
Είναι σημαντικό τα φυσήματα στους ρώθωνες να συμπίπτουν χρονικά με πιέσεις
στον θώρακα (δηλ. κάθε τρίτη πίεση θώρακα να γίνεται σε πλήρως διευρυμένο
θώρακα).
Η προσπάθεια διακόπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ελεγχθεί τυχόν
επαναλειτουργία της καρδιάς.
Η προσπάθεια σταματά όταν οι ζωτικές λειτουργίες του σκύλου επανέλθουν ή
εάν όχι, ύστερα από προσπάθειες 30 λεπτών
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Οίστρος Εγυμοσΰνη Γαλουχία

υσιολογικά, ο αναπαραγωγικός κύκλος της σκύ
λας, ο λεγόμενος οίστρος, εμφανίζεται δύο φο
ρές τον χρόνο. Αρχικά το αιδοίο της σκύλας αρ
χίζει να διογκώνεται και τις επόμενες ημέρες πρήζεται
έντονα, βγάζοντας και ένα αιματηρό έκκριμα, το οποίο
αρχίζει να μειώνεται έντονα μετά από δέκα ημέρες περί
που. Τότε είναι που πραγματοποιείται η ο)οθυλκιορρηξία
και εκείνες τις ημέρες (έως και την 14η-15η ημέρα) εί
ναι κατάλληλες για ζευγάρωμα.
Βασικές προϋποθέσεις για να είναι κατάλληλη μια σκύλα
για ζευγάρωμα είναι να έχει κάνει τουλάχιστον έναν οί
στρο, να είναι απόλυτα υγιής και να μην είναι φορέας ασθέ
νειας 9όπως διροφιλαρίαση, λεϊσμανίαση, ερλιχίωση) ή
φορέας κάποιας κληρονομικής δυσπλασίας και φυσικά να
έχει το σωστό σωματικό βάρος και να μην είναι απισχασμένη, λόγω κακής διατροφής. Αν δεν συντρέχει κάποιος
από τους παραπάνω λόγους, τότε ο ιδιοκτήτης, αφού κά
νει μια σωστή αποπαρασίτωση της σκύλας του με τα κα
τάλληλα χάπια, τότε μπορεί να την ζευγαρώσει.
Προτιμότερο είναι η σκύλα να επισκεφθεί τον επιβήτορα
στο χώρο του, αντί για το αντίθετο και καλό είναι να πραγ
ματοποιούνται δυο ζευγαρώματα με δυο μέρες διαφορά.
Η εγκυμοσύνη διαρκεί περίπου 62 ημέρες 9από 58-65).
Από την 4η - 5η εβδομάδα της εγκυμοσύνης οι μαστοί αυ
ξάνουν σε όγκο και οι θηλές αρχίζουν να προβάλλουν σα
φώς. Τέτοιες όμως αλλαγές διαπιστώνονται και στην ψευ
δοκύηση, όπου η σκύλα νομίζει ότι βρίσκεται σε κατάστα
ση εγκυμοσύνης και το ενδοκρινολογικό της σύστημα εκ
κρίνει ορμόνες όπως και σε μια κανονική εγκυμοσύνη.
Στα μέσα της εγκυμοσύνης η τροφή πρέπει να αυξάνει κα
τά 20-30% και όταν πλησιάζει η γέννα κατά 40-50%. Η
τροφή να είναι κατάλληλη για εγκυμοσύνη με τη σωστή
αναλογία ασβεστίου - φωσφόρου. Λίγο πριν τον τοκετό
καλό είναι να κουρευτεί η περιοχή γύρω από το αιδοίο και
από τους μαστούς και να καθαρισθούν οι θηλές με ήπιο
αντισηπτικό, το οποίο μετά να ξεπλυθεί με νερό. Περίπου

Νικόλαος
Παραγυιός,
Κτηνίατρος
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24 ώρες πριν από τον τοκετό παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας του σώματος,
τουλάχιστον κατά 1,2ο C, που σημαίνει από 38,50 C θα φτάσει 37 - 37,30 C.
Στα πτωτότοκα ζώα η έναρξη της γαλακτοπαραγωγής είναι ταυτόχρονη με τον τοκτό, στα πολύτοκα όμως το πρωτόγαλα είναι δυνατό να εξέλθει μερικές ημέρες πριν
από την έναρξη του τοκετού.
Πρέπει να εξοικειώσουμε την σκύλα με το μέρος που θα ξεγεννήσει, φτιάχνοντας
μια «φωλιά» από κου'τα ή κασόνι, φροντίζοντας να υπάρχουν εκεί πετσέτες και υποσέντονα.
Ό ταν ξεκινήσει ο τοκετός αρχικά παρατηρείται ανησυχία του ζώου, ταχύπνοια,
επιπόλαιη αναπνοή κ πλήρης ανορεξία. Στη συνέχεια παρατηρείται έναρξη των συ
σπάσεων των κοιλιακών τοιχωμάτων. Στο φυσιολογικό τοκετό, ο τοκετός του πρώ
του εμβρύου είναι δυνατόν να διαρκέσει από 15 λεπτά έως και 1 ώρα και σε σπά
νιες περιπτώσεις ακόμη περισσότερο. Ύστερα από ένα διάλειμμα μισής ώρας έως
μίας ή και δύο ωρών οι συσπάσεις των κοιλιακών τοιχωμάτων επαναλαμβάνονται.
Ο χρόνος και οι προσπάθειες που χρειάζονται για την εξώθηση του δεύτερου εμ
βρύου είναι συνήθως λιγότερες από του πρώτου. Ο συνολικός χρόνος της γέννας
στο σκύλο κυμαίνεται μεταξύ 3-8 ωρών, εφόσον ο αριθμός των εμβρύων είναι συ
νηθισμένος (4-8) ή παρατείνεται μέχρι 12-18 ώρες σε περίπτωση που η τοκετο
βδομάδα είναι εξαιρετικά μεγάλη 910-14). Στα διαστήματα μεταξύ των τοκετών
των εμβρύων η μητέρα γλείφει το νεογέννητο, κόβει τον ομφάλιο λώρο και τρώει
τους πλακούντες. Σύντομα, μετά τον τοκετό, το νεογέννητο αναζητά τη θηλή του
μαστού για να θηλάσει. Είναι πολύ βασικό το κουτάβι να θηλάσει το πρώτο
24ωρο της ζωής του το γάλα της μαμάς του, το λεγόμενο πρωτόγαλα, το οποίο εί
ναι πλούσιο σε αντισώματα και είναι αυτό που θα του δώσει την πρώτη άμυνα του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται η δική μας επέμβαση στην εξέλιξη ενός το
κετού, όταν π.χ. ένα κουτάβι αντι να εξέρχεται με το κεφάλι βγαίνει με τα πίσω άκρα
και τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για όλη την τοκετοομάδα. Τότε αν δεν είναι
δυνατό να τραβήξουμε το έμβρυο βοηθώντας την εξώθηση του, τότε είναι απαραί
τητο να επέμβει ο κτηνίατρος. Επίσης υπάρχει περίπτωση η σκύλα να μην κόψει τον
ομφάλιο λώρο του κουταβιού και τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να τραβήξει τον ομ
φάλιο λώρο με αντίθετη τάση από και προς το κουτάβι. Αν ένα κουτάβι δεν αναπνέει
μόλις γεννηθεί τότε θα αποβούν σωτήριες κάποιες μαλάξεις στο στέρνο και ένα τίναγμα του κουταβιού από τα πίσω άκρα, ώστε να εξέλθει το υγρό που βρίσκεται στα
ρουθούνια του. Τέλος αν κάποιο κουτάβι έχει σφηνωθεί προς την έξοδό του ή αν κα
θυστερεί υπερβολικά η διαδικασία της γέννας, τότε είναι απαραίτητη η επέμβαση
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του κτηνιάτρου. Επίσης θα πρέπει να προβληματίσει τον ιδιοκτήτη η κατάπτωση
και ανορεξία της σκύλας του, όταν μετά από πολλές ώρες μετά την έξοδο του κου
ταβιού δεν βελτιώνεται η εικόνα της σκύλας. Τότε θα πρέπει να την ψηλαφίσει ένας
κτηνίατρος για να διαπιστώσει αν έχει παραμείνει πλακούντας ή και κουτάβι στη μή
τρα του ζώου.
Τις τρεις πρώτες εβδομάδες τα νεογέννητα κουτάβια τρέφονται και περιποιού
νται αποκλειστικά από τη μητέρα τους. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να φροντίζει να εί
ναι διαρκώς ζεστά, η μητέρα τους να διατρέφεται καλά, να είναι υγιής, οι μαστοί
της να μην είναι σκληροί και επώδυνοι και να παρακολουθεί αν παράγει αρκετό γά
λα. Μερικές φορές, όταν έχουν γεννηθεί πολλά κουτάβια, τότε αυτά πρέπει να ταΐζο
νται επιπλέον με ειδικό γάλα για κουταβάκια. Από την 4η εβδομάδα αρχίζουμε στα
διακά να απογαλακτίζουμε τα κουτάβια δίνοντάς τους άνθος ορύζης με γάλα καθώς
και ειδική ξηρή τροφή απογαλακτισμού. Σε αυτή την ηλικία επειδή έχουν κοφτερά
δοντάκια και αιχμηρά νυχάκια προκαλούν πόνο στους μαστούς της μητέρας τους,
για αυτό σταδιακά θα τα αποφεύγει να τα ταΐζει. Η ιδανική ηλικία που πρέπει να
υιοθετηθούν τα κουτάβια είναι αυτή των 7 -8 εβδομάδων.
Περνώντας από τα στάδια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και του θηλασμού, είναι
γεγονός ότι η σκύλα ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα, και κατ’επέκταση συμ
βάλλει αυτό στην τελική διαμόρφωση του χαρακτήρα της.

M2
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Θερμοπληξία
υποθερμία

ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ

Κωνσταντίνος
Καψάλης,
Κτηνίατρος

Ευθΰνεται για αρκετούς θανάτους σκύλων στην χώρα μας,
ειδικά τους θερινούς μήνες.
Προκαλείται μετά από σύντομη έκθεση του σκύλου σε
θερμό (πάνω από 38ο C) και υγρό περιβάλλον, από πα
ραμονή του σε θερμό (πάνω από 30ο C) μικρό χώρο με
ανεπαρκή αερισμό ή μετά από υπερβολική και εντατική
άσκηση. Οι περισσότερες θερμοπληξίες προκλήθηκαν
από παραμονή του σκύλου στο αυτοκίνητο ή στο κλουβί
μεταφοράς του όταν αυτά ήταν κάτω από τον ήλιο σε χρό
νο λίγων λεπτών, ακόμα και αν τα παράθυρα ήταν «λίγο
ανοικτά». Περιστατικά θερμοπληξίας αντιμετωπίζουμε
και σε σκύλους με υπερβολικό ζήλο που κυνηγούν τις θερ
μές ώρες της ημέρας.
Ό λοι οι σκύλοι κινδυνεύουν από θερμοπληξία αλλά πε
ρισσότερο αυτοί που έχουν πλούσιο μακρύ ή/και διπλό
τρίχωμα, οι παχύσαρκοι, οι πολύ νεαροί ή υπερήλικοι και
οι βραχυκεφαλικές φυλές.
ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΩ:
• Ό χ ι κυνήγι ή εκπαίδευση τις ζεστές ώρες της ημέρας
και ποτέ υπερβολές σε ένταση και διάρκεια. Δεν ισχύει
πάντα το «εφόσον αντέχω εγώ, αντέχει και ο σκύλος μου».
• Ταξίδι του σκύλου, σε καλά, άνετα και αεριζόμενα κλου
βιά, με συχνές στάσεις για περπάτημα και νερό.
• Ποτέ δεν αφήνουμε το ζώο μέσα στο αυτοκίνητο, ή στο
κλουβί μεταφοράς όταν αυτά βρίσκονται στον ήλιο, ουτέ καν για «τσιγάρα από το περίπτερο», ακόμα και αν τα
παράθυρα είναι ανοικτά.
° Ποτέ δεν δένουμε τον σκύλο μας σε χώρο που δεν υπάρ
χει σκιά τις μεσημεριανές ώρες του καλοκαιριού, έστω και
αν υπάρχει δίπλα το σπιτάκι του (όταν και αυτό είναι εκτε
θειμένο στον ήλιο).
• Πάντα φροντίζουμε να έχει ο σκύλος μας στη διάθεσή
του σε τακτά χρονικά διαστήματα άφθονο δροσερό νερό.
®Ποτέ δεν αφήνουμε το σκύλο μόνο του στο αυτοκίνη
το το χειμώνα με αναμμένο το καλοριφέρ.
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ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΩ:
• Η αναπνοή του είναι βαριά και συχνή, τα σάλια του τρέχουν και η καρδιά χτυπά
γρήγορα.
• Η θερμοκρασία του είναι πολΰ υψηλή (πάνω από 42ο C).
• Αν δεν είναι ήδη πεσμένος κάτω, στέκεται με κόπο με ανοιχτά τα δύο μπροστινά του
πόδια, εμφανίζει άρνηση να μετακινηθεί και έχει έκφραση αγωνίας στο πρόσωπο.
• Παρουσιάζει από απροθυμία μέχρι πλήρη αδιαφορία στα καλέσματα.
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ: Ο θάνατος είναι πολύ κοντά αλλά η δύναμη των πρώτων βοηθει
ών πολύ μεγάλη. Ό σο πιο γρήγορα φέρουμε την θερμοκρασία του σώματος του σκύ
λου σε φυσιολογικά επίπεδα (38ο - 39,5ο C) τόσο μικρότερη θα είναι η καταστροφή
σε ζωτικά όργανα.
1 . Τοποθέτηση του σκύλου σε δροσερό, σκιερό και αεριζόμενο μέρος.
2. Βρέξιμο όλου του σώματος με κρύο νερό και καλύτερα με ψεκασμούς με νερό
(μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οινόπνευμα) και λίγο μασάζ για να αυξηθεί η κυ
κλοφορία του αίματος στο δέρμα.
3. Κρύες κομπρέσσες στο κεφάλι και τράχηλο ή/και πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα.
4. Εάν πίνει νερό μόνος του, δώστε του άφθονο και κρύο με λίγο αλάτι (1 κουτα
λάκι σε 1 λίτρο νερού).
5. Αν η θερμοκρασία του είναι πολύ μεγάλη ή δεν κατεβαίνει με τα παραπάνω,
χορηγήστε ψυχρό κλύσμα.
6 . Τηλεφωνήστε στο γιατρό του.
Σε περίπτωση μεταφοράς ο κλιματισμός του αυτοκινήτου να είναι ανοικτός σε
χαμηλή θερμοκρασία ή αν δεν υπάρχει, τα παράθυρα να είναι ανοιχτά και οι κο
μπρέσες να ανανεώνονται με κρύο νερό.
Ανάπαυση τουλάχιστο μιάς ημέρας
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Αν ο σκύλος αρχίσει να τρέμει μετριάζουμε την εφαρμογή του κρύου, γιατί το τρέμουλο αυξάνει την θερμοκρασία.
• Κάθε δέκα λεπτά βάζουμε το θερμόμετρο. Αν η θερμοκρασία του ζώου πέσει στους
39,5ο C σταματάμε τα παραπάνω αλλά συνεχίζουμε την θερμομέτρηση. Αν η θερ
μοκρασία πέσει κάτω από 37,5ο C ζεσταίνουμε ελαφρά τον σκύλο και συνεχίζουμε
την θερμομέτρηση.
• Μετά τον υποκλυσμό θα συνεχίσουν οι θερμομετρήσεις αλλά το αποτέλεσμα
δεν θα θεωρείται αξιόπιστο για 2 -3 μετρήσεις (θα δείχνει χαμηλότερη θερμοκρασία
της πραγματικής)
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ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ
Εμφανίζεται συνήθως σε σκΰλους που έπεσαν σε παγωμένα νερά από ατύχημα ή
στην προσπάθειά τους να περάσουν κάποιο μικρό ποτάμι. Η υποθερμία επέρχεται
στην περίπτωση αυτή και όταν η θερμοκρασία του νεροΰ είναι κοντά στο μηδέν ακό
μη και σε 40-60 δευτερόλεπτα, ενώ μεγαλύτερη παραμονή οδηγεί στο θάνατο. Επί
σης υποθερμία μπορεί να παρουσιάσει ένα ζώο που παραμένει για μεγάλο χρονι
κό διάστημα σε πολΰ χαμηλή θερμοκρασία, ενώ ο συνδυασμός με μεγάλη υγρασία,
διαβροχή με νερό (πχ έκθεση σε βροχή) και αδυναμία από άλλες αιτίες, επιταχύ
νουν την εμφάνιση του προβλήματος.
Ό λοι οι σκύλοι κινδυνεύουν από υποθερμία όταν εκτεθούν στους παραπάνω δυ
σμενείς παράγοντες αλλά περισσότερο αυτοί που έχουν φτωχό και κοντό τρίχωμα,
οι πολύ αδύνατοι, οι πολύ νεαροί ή υπερήλικες και οι εξασθενημένοι από χρόνια
προβλήματα υγείας.
ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΩ :
• Προστασία του ζώου από το πολύ ψύχος τον χειμώνα. Καλή στρωμή στο κουμάσι και
προστασία από τα νερά της βροχής
• Τοποθέτηση του ζώου σε ζεστό χώρο όταν αρρωσταίνει σοβαρά το χειμώνα.
• Ιδιαίτερη προστασία των νεογέννητων κουταβιών με τοποθέτηση της τοκετοο
μάδας με τη μάνα σε ζεστό χώρο ή κάτω από ειδική λάμπα θέρμανσης.
• Ό ταν στο κυνήγι ή στην εκπαίδευση βραχεί ο σκύλος, και η θερμοκρασία του πε
ριβάλλοντος είναι χαμηλή, είναι αναγκαίο ένα καλό σκούπισμα με πετσέτα και μι
κρή αναμονή μέχρι να στεγνώσει μέσα στο
κλουβί μεταφοράς και μετά ξεκινάμε για το
ταξίδι της επιστροφής (εκτός και αν ο σκύλος
μεταφέρεται εντός του αυτοκινήτου ή το κλου
βί μετφοράς είναι πολύ καλά μονωμένο).
ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΩ:
• Η αναπνοή του είναι αργή και εμφανίζει κι
νήσεις κατάποσης.
° Τρέμει σε όλο του το σώμα
0 Η θερμοκρασία του είναι χαμηλή (κάτω από
37ο C).
9 Παρουσιάζει από απροθυμία μέχρι πλήρη
αδιαφορία στα καλέσματα.
° Μπορεί να πέσει σε κατάσταση σοκ.
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ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ:
Όσο καθυστερεί η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματός του τόσο κινδυνεύει ακό
μα και η ζωή του.
• Καλό στέγνωμα με δυνατό τρίψιμο με πετσέτα.
• Γρήγορη μεταφορά του σε θερμό περιβάλλον.
• Τύλιγμα με ζεστές πετσέτες ή κουβέρτα.
• Εφόσον μπορεί να καταπιεί, του δίνουμε μικρές ποσότητες (10-20 ml) και κάθε
15-20 λεπτά ζεστό ρόφημα (γάλα ή σούπα ή νερό με ζάχαρη).
• Αν η θερμοκρασία του είναι πολύ χαμηλή ή δεν ανεβαίνει με τα παραπάνω κά
ντε του ένα θερμό κλύσμα (ΠΡΟΣΟΧΗ ! όχι όταν βρίσκεται ο σκύλος σε καταπληξία (σόκ)
• Επικοινωνία με τον κτηνίατρο
• Ανάπαυση τουλάχιστο μιάς ημέρας
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Κατά την εφαρμογή των ζεστών επιθεμάτων, ροφημάτων και κλυσμάτων δεν υπερ
βάλλουμε. Η θερμοκρασία τους να είναι τέτοια ώστε να είναι ευχάριστα ζεστά
στο χέρι μας.
• Μετά τον υποκλυσμό θα συνεχίσουν οι θερμομετρήσεις αλλά το αποτέλεσμα
δεν θα θεωρείται αξιόπιστο για 2-3 μετρήσεις (θα δείχνει υψηλότερη θερμοκρα
σία της πραγματικής).
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Άγρα, Θήρα,
κυνηγέσιον

ε πανάρχαιες εποχές η ζωή των ανθρώπων βασι
ζόταν κατά πολΰ στο κυνήγι για την εξεύρεση τρο
φής, την εξολόθρευση θηρίων επικίνδυνων για τους
ανθρώπους, τα ζώα και τις καλλιέργειες ή και για την προ
μήθεια δερμάτων για την ένδυση και οστών για την κατα
σκευή εργαλείων. Στα ιστορικά χρόνια όμως, το κυνήγι
αποτελούσε για τους Έλληνες προσφιλέστατη ψυχαγωγι
κή απασχόληση, η οποία στη συνείδηση των αρχαίων Ελλή
νων εξυψώνεται από τα μυθικά κυνήγια των ηρώων,
που, επιδεικνύοντας τόλμη και σωφροσύνη και αξιοποιώντας τις εξαιρετικές τους ικανότητες, εξόντωσαν τέρατα
και θηρία συχνά με όπλα πρωτόγονα, όπως το ρόπαλο του
Ηρακλή, και πραγματοποίησαν κυνηγετικούς άθλους. Αυ
τή η μυθική παράδοση των ηρωικών κυνηγιών, όπως του
Καλυδώνιου κάπρου και του λιονταριού της Νεμέας, αποτέλεσε προσφιλές θέμα για την αρχαία τέχνη, που με κά
θε της μορφή ύμνησε τα κατορθώματα αυτά, τα οποία,
αναμφιβόλως, συγκινούσαν τους αποδέκτες της και απηχούν τα κυνήγια άγριων ζώων της μυκηναϊκής εποχής.
Τέτοια ήταν η εκτίμηση των αρχαίων Ελλήνων για το κυ
νήγι και τα κυνηγετικά σκυλιά, ώστε τα θεωρούσαν θεϊ
κά δημιουργήματα του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος. Ο
Απόλλων για την κυνηγετική του ιδιότητα είχε το προσωνύμιο Αγραίος (θεός της άγρας) και ναός του υπήρχε
στα JV^apaq η Αρτεμις ονομάζεται και Κυνηγέτις ή Αγρο
τέρα. Ιερό της Αρτέμιδος Αγροτέρας υπήρχε στην Αττι
κή, εκεί όπου λεγόταν ότι πρωτοκυνήγησε ερχόμενη από
τη Δήλο. Αλλά και ο Πάνας, με το επίθετο Αγρότης, είναι
προστάτης των κυνηγών και σε αυτόν αναφέρεται ότι κά
ποιος αφιέρωσε το κυνηγετικό του δίχτυ, το ρόπαλο και
το τόξο του, την κυνακτή (περιλαίμιο) του σκύλου του και
τα πόδια του κάπρου που σκότωσε, ως ευχαριστία και
ως προσφορά για μελλοντική ευαγρία. Σύμφωνα με την
παράδοση, ο Απόλλων και η Αρτεμις πρόσφεραν τα δη
μιουργήματα αυτά στον κένταυρο Χείρωνα, ως αναγνώ
ριση για τη δικαιοσύνη που τον χαρακτήριζε. Ο Χείρων
εκτίμησε ιδιαίτερα την τιμή αυτή και, ως παιδαγωγός που
ήταν, δίδαξε τη θεία τέχνη του κυνηγιού στους λαμπρούς

Παναγιώτης
Β. Φάκλαρης
Αναπληρωτής
καθηγητής κλασικής
αρχαιολογίας Α. Π. Θ.,
μέλος της
πανεπιστημιακής
ανασκαφής της
Βεργίνας.
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ήρωες μαθητές του. Χάρη σε αυτήν, κατά τον Ξενοφώντα, ήρωες σαν τον Θησέα,
τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, τον Αχιλλέα, τον Ασκληπιό, τον Διομήδη, τον
Μελέαγρο, τον Οδυσσέα και άλλους, απέκτησαν ξεχωριστές αρετές, κέρδισαν την
εύνοια των θεών και άφησαν πίσω τους ένδοξη ιστορία. Ο Περσέας δίδαξε στους
ανθρώπους το κυνήγι πεζή, ο Κάστωρ το έφιππο και ο Πολυδεύκης το κυνήγι με
τη χρήση σκύλων, που τόσο αγαπητό έγινε, ώστε η Θήρα επικράτησε, από το κύνας άγω, να λέγεται κυνήγι.
Ο σκύλος ήταν ο κυριότερος σύντροφος και βοηθός του κυνηγού, ιδιαίτερα στο κυ
νήγι του λαγού. Στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλά είδη θηρευτικών κυνών, τα οποία
οι κυνηγοί εξέτρεφαν και γύμναζαν με επιμέλεια, μεριμνώντας και για τη διατή
ρηση της καθαρότητας της φυλής τους. Αποτελεσματικότερα θεωρούσαν τα θη
λυκά. Φημισμένα ήταν τα λακωνικά κυνηγόσκυλα, για τα οποία λεγόταν ότι είχαν
προέλθει από διασταύρωση με αλεπού. Από το ότι ήταν ιδανικά για το κυνήγι λα
γού ή από τον τόπο καταγωγής τους, λέγεται ότι προήλθε η λέξη λαγωνικό. Ένα
θαυμαστό μυθικό σκυλί ήταν η Λαίλαψ, δώρο της Αρτέμιδος προς την Πρόκριν, το
οποίο έβαλαν οι Θηβαίοι να εξοντώσει ένα άλλο θεϊκό ζώο, την τρομερή αλεπού
του Τευμησσού, η οποία, σταλμένη από το Δία ως τιμωρία των Θηβαίων, κατέ
στρεφε την περιοχή και κατασπάρασσε ένα παιδί το μήνα. Η Τευμησσία αλώπηξ
έτρεχε με τρομερή ταχύτητα και η Λαίλαψ το i0ioq καταδίωξε την αλεπού και τα
δύο υπερφυσικά ζώα άρχισαν να τρέχουν και να τρέχουν χωρίς σταματημό μέσα
στα δάση του Τευμησσού, ώσπου ο Δίας, για να τερματίσει την αέναη καταδίωξη,
τα πέτρωσε.
Λόγω του πλούτου και της ποικιλίας των θηραμάτων στον ελλαδικό χώρο, το κυ
νήγι είχε αναπτυχθεί σε όλες τις εποχές και όλες τις περιοχές. Τα θηράματα και εν
πολλοίς και τα όπλα και τα άλλα μέσα που χρησιμοποιούσαν παρέμειναν ίδια επί
χιλιετίες. Κυνηγούσαν αγριόχοιρους, ελάφια, λύγκες, λιοντάρια, αρκούδες και άλ
λα, αλλά κυρίως πουλιά και λαγούς, οι οποίοι υπήρχαν σε μεγάλη αφθονία ακόμη
και μέσα στις πόλεις. Οι Έλληνες ήταν εξοικειωμένοι με την πανίδα του τόπου και
με την παρατήρηση είχαν αποκτήσει ακριβή γνώση των συνηθειοίν των πουλιών
και των ζώων. Η ορνιθοθηρευτική ή ιξευτική, το κυνήγι δηλαδή των πουλιών, αφο
ρούσε πάμπολλα είδη, των οποίων πολλά ονόματα διατηρούνται και σήμερα, όπως
κίχλαι (τσίχλες), πέρδικες, κόσσυφοι (κοτσύφια), περιστεραί, φάτται (φάσσες), κίσσαι, τρυγόνες, σπίνοι, όρτυγες (ορτύκια), νήσσαι άγριαι (αγριόπαπιες).
Τα μέσα και τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσαν οι κυνηγοί, ποικίλλουν ανάλο
γα με το είδος του θηράματος, το έδαφος και την τεχνολογία της εποχής. Χρησι
μοποιούσαν τόξα, ακόντια, δόρατα, σφενδόνες, αλλά και ρόπαλα, ράβδους-όπως
ήταν τα λεγάμενα λαγωβόλα-τρίαινες, μάχαιρες, πελέκεις ή και πέτρες. Εκτός από
τα όπλα, για τη σύλληψη και το φόνο των ζώων χρησιμοποιούσαν διαφόρων ειδών
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παγίδες-όπως τον ιξό, τη σημερινή (ι)ξόβεργα- και λάκκους, ποικιλία διχτυών και
βρόγχων, αλλά και κράχτες και δολώματα, ακόμη και παραλλαγή, ώστε να πλη
σιάζουν τα θηράματα χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.
Τα δίχτυα, τα οποία απλώνονταν στο ύπαιθρο για τη σύλληψη των θηραμάτων που
οδηγούνταν προς αυτά από τα σκυλιά, αποτελούσαν περίτεχνες κατασκευές, δια
φορετικού μεγέθους, σχήματος και αντοχής για κάθε είδος θηράματος και ονομά
ζονταν αναλόγως ενόδια, άρκυες, πάναγρα ή δίκτυα θηρευτικά. Έ πρεπε να είναι
ισχυρά, ώστε να μην τα σκίζει το θήραμα, ελαq)pά, αφού κάθε φορά μεταφέρονταν
από και προς τον τόπο κυνηγιού και επιμήκη, ώστε να καλύπτουν ευρεία περιοχή.
Το κανονικό μήκος ήταν για τις άρκυες περίπου ένα μέτρο, για τα ενόδια περίπου
εννέα και για τα δίκτυα πενήντα τρία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτή των
κυνηγιών του Φιλώτα, στρατηγού του Αλεξάνδρου, το μήκος τους μπορούσε να ανέλθει στην ασύλληπτη διάσταση των εκατό σταδίων (περίπου 18 χιλιόμετρα)! Κατα
σκευάζονταν από λινό νήμα, αποτελούμενο, για μεγαλύτερη αντοχή, από πολλά
στριμμένα κλώσματα, των οποίων ο αριθμός ποίκιλλε ανάλογα με την επιδιωκόμενη αντοχή του διχτυoύq για το κυνήγι αγριόχοιρου π.χ., ενός ζώου ορμητικού και
επιθετικού, ο αριθμός τους έφθανε τα σαράντα πέντε. Τα δίχτυα στηρίζονταν στις
φυλλωσιές ή σε διχαλωτά ξύλα μπηγμένα στο έδαφος, όχι όμως με μεγάλη στερεό
τητα, ώστε, με την ώθηση από το θήραμα, το δίχτυ να πέσει και να το παγιδεύσει.
Η τοποθέτηση και η επίβλεψη των διχτυών απαιτούσε κάποια εξειδίκευση και ήταν
έργο του αρκυωρού ή λινόπτη. Τα δίχτυα και ο υπόλοιπος κυνηγετικός εξοπλι
σμός, μεταφέρονταν τοποθετημένα σε δερμάτινο σάκο, τον κυνούχο.
Οι παγίδες που οι κυνηγοί επινοούσαν κυρίως για τη σύλληψη των θηραμάτων ζω
ντανών ήταν ποικίλες. Ανάμεσα στις εντυπωσιακότερες περιγραφές παγίδων που
γνωρίζουμε είναι αυτή που χρησιμοποιούσαν οι Παίονες για τη σύλληψη των μα
κεδονικών βισώνων, ζώων με μεγάλη δύναμη, που δύσκολα μπορούσε να τη στα
ματήσει δίχτυ. Επέλεγαν μια περιοχή κατηφορική, η οποία να καταλήγει σε βα
θούλωμα και την έφρασσαν. Κάλυπταν το επικλινές έδαφος με δέρματα αλειμμένα
με λάδι και οι ιππείς οδηγούσαν τα ζώα στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτά, γλιστρώ
ντας στις ολισθηρές επιφάνειες των δερμάτων, κατέληγαν στο βαθούλωμα που βρι
σκόταν στο κατώτερο σημείο, όπου αφήνονταν νηστικά για μερικές ημέρες, ώστε
να χάσουν τις δυνάμεις και την ορμή τους και να γίνει δυνατός ο έλεγχός τους.
Το κυνήγι γινόταν μεμονωμένα ή και κατά ομάδες, συχνά πολυπληθείς, στις οποί
ες συμμετείχαν και δούλοι, απαραίτητοι για τις βοηθητικές εργασίες. Εξαιρετικά
ζωντανή και γεμάτη πληροφορίες είναι η περιγραφή ενός αρχαίου ζωγραφικού
έργου, με θέμα έναν πενταμελή όμιλο θηρευτών, που αναπαύεται μετά το κυνήγι
στο δάσος, κοντά σε μια πηγή. Είναι όλοι ακόμη ξαναμμένοι από την καταδίωξη.
Ανακεκλιμένοι στο έδαφος, ένας μάλιστα πάνω σε ένα διπλωμένο δίχτυ, παρακο-
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λουθοΰν, πίνοντας κρασί, έναν κυνηγό που όρθιος τους περιγράφει με καμάρι πώς
σκότωσε το θήραμά του. Σε μια βελανιδιά είναι κρεμασμένα τα θηράματα, ένα
αγριογούρουνο και ένα ελάφι. Καθισμένος σ’ ένα κομμένο κορμό ένας δούλος
γευματίζει από ένα σακούλι. Στα πόδια του, ένα από τα σκυλιά τρώει και ένα
δεύτερο αναπηδά για να πιάσει την τροφή που του πέταξαν, ενώ ένας άλλος δού
λος έχει ανάψει φωτιά και ετοιμάζει τα φαγητά των κυνηγών, τα οποία ένας τρί
τος έχει ήδη αρχίσει να τους προσφέρει.
Η κυνηγετική ανδραγαθία, διατηρούσε στα ιστορικά χρόνια μεγάλο μέρος της αί
γλης που ασφαλώς είχε στις πανάρχαιες κοινωνίες, και το κυνήγι αποτελούσε πε
δίο διάκρισης, αναγνώρισης και απόκτησης κύρους. Χαρακτηριστική είναι η περί
πτωση του Κασσάνδρου στον οποίο, αν και ήταν ανδρείος και καλός κυνηγός, δεν
επιτρεπόταν, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, να τρώει ανακεκλιμένος, αφού δεν εί
χε, μέχρι τα τριάντα πέντε του τουλάχιστον, καταφέρει να σκοτώσει αγριογούρου
νο χωρίς τη βοήθεια διχτυών, κι ας αποδείχθηκε αργότερα εξαιρετικά αποτελε
σματικός στην εξολόθρευση της οικογένειας του Μ. Αλεξάνδρου.
Το κυνήγι εθεωρείτο βασικό στοιχείο της αγωγής των νέων και αφετηρία της στρα
τιωτικής τους εκπαίδευσης. Αν και οι εύποροι νέοι το αντιμετώπιζαν απλώς ως
άθλημα ή ψυχαγωγία, η κοινωνία το εκτιμούσε ιδιαίτερα, γιατί ασκεί και σκληρα
γωγεί το σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή, παρατείνει τη νεότητα, εξοικειώ
νει τους νέους με την ύπαιθρο και τους φέρνει σε επαφή ακόμη και με τα πιο δύ
σβατα σημεία του τόπου τους, του οποίου μαθαίνουν, αγαπούν και σέβονται την
κάθε σπιθαμήq συνηθίζουν στην αντιμετώπιση κινδύνα^ ασκούνται διαρκώς στη
χρήση των όπλων και την π ε ιθ α ρ χ ι^ χάρη στο κυνήγι διδάσκονται από την ίδια
τη φύση σπουδαίες αρετές, όπως η ευσέβεια, η φιλοπατρία, ο αυτοέλεγχος, η με
τριοπάθεια, η σύνεση, η συντροφικότητα και η ανδρεία,
αρετές που πάντα χαρακτήριζαν και θα χαρακτηρίζουν τους
κυνηγούς.
Αφιερώνεται στον Φίλιππο Μπεκύρο κυνηγό αγαθό, αλλά
και στο Θανάση Θεοχαρόπουλο και τους άλλους τρομε
ρούς κυνηγούς της Βεργίνας κι ας εγκαταλείπουν που και
που την ανασκαφή του τείχους για τις μπεκάτσες, τις πέρ
δικες, τους λαγούς και τ’ αγριογούρουνα.
Υπότιτλος εικόνας: Κυνηγός μαζί με το σκύλο του επιστρέφει από το κυνήγι φορ
τωμένος με τα θηράματά του, έναν λαγό και μια αλεπού, κρεμασμένα από ένα ρα
βδί που μεταφέρει στον ώμο του. Εσωτερικό αττικής κύλικας των μέσων του 6 ου
αιώνος π.Χ. Βρετανικό Μουσείο.
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Ποιήματα

Στο ξεκίνημα
Σαν έσβησε χο χρώμα το χλωμό
κι απ τη θωριά η θλιβερή κατήφεια,
φουντώνει το όνειρο πληθωρικό,
οι πόθοι κι οι χαρές βροντούν στα στήθια.
Για το κυνήγι παν οι θηρευτές!
Οι γέροι σβέλτοι, νειοί φωτιά, ζωντάνια,
τα αψηφούνε κι ας πάνε στα ρουμάνια.
Θεριεύει μέσα τους η σιγουριά
τα πόδια τους τα χέρια τους ατσάλι.
Θα συναντήσουνε τα αγριμικά
κι αναφτεράει η ελπίδα η μεγάλη.
Ω δύναμη τρανή! Πώς μας τραβά
των πόθων η γιγάντια ανεμοζάλη!
Αναπόληση του γυρισμού

Άγγελον Ποιμενίδη,
Στη -μνήμη του
δασκάλου, συγγραφέα,
ποιητή, ιστορικού,
πατριώτη και ιδεολόγο
κυνηγό, για το
πολύτιμο έργο που
άφησε πίσω του και
κυρίως για αυτό της
κυνηγετικής
λαογραφίας και
παράδοσης του τόπου
μας.

Σα γύρισα απ τους λόγγους και βουνά
και μπέρδεψα με βράχους και πουρνάρια
το σώμα μου κι αν κούρασα φριχτά
η ψυχή μου στέκει ξύπνια και καθάρια
Ζωντανεμένες μέσα μου χαρές
κι όσες γλυκιές δοκίμασα λαχτάρες,
πετούνε πέρδικες μπροστά μου μαριολές
και των λαγών κι αν είδα τις τρομάρες
Μυρίζω ακόμα κέδρου μυρωδιά
τα μύρα των βουνών που δίνουν τα άνθια
γαλήνια νιώθω την ξεκουρασιά
κι ακύμαντα τα ασύχαντα τα πάθια.
Κι ωιμέ! Προτού νάρθει η χλαγοή
ας μη μου σβήσει τούτη η στιγμή
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Φρόνηση
Ορτύκια σαν πέσανε πολλά
στον ουρανό χιλιάδες τα τρυγόνια
κι αν πέτυχε της πέρδικας χρονιά,
την ανθρωπιά σου δείξε και συμπόνια.
Αχόρταγα στα έρημα μη χυθείς
μη γίνεις αιμοβόρος μακελάρης.
Τον πλούσιο τον κόσμο να χαρείς
κι ότι σου λέει η φρόνηση να πάρεις.
Παράτα τα ρεκόρ του ξωντωμού
τιμή είναι η άθληση κι ευγένεια.
Και πες του όπλου σου του φονικού
να έχει στόχαση και περιφάνεια.
Μονάχα έτσι θα δούμε προκοπή
και πλούτο, κι η μιζέρια θα φιμώσει.
Ο νειόβγαλτος
Τον παραπήρε στη βαθειά νεροσυρμή
τον μάγεψε η Άρτεμη μες στο ρουμάνι,
αγνός προσήλυτος στη λάτρα τη σεμνή
θυσίες κι όνειρα για το κυνήγι κάνει.
Παράφορος. Τοιμάζεται και μελετά
την πείρα των παλιών, του τόπου τα κυνήγια
και λυνοδένει με τα χέρια χαϊδευτά
τα όπλα τα λαμπρά, σακούλια και φυσίγγια.
Και βιάζεται την άδεια αυτός να πρωτοδεί
την πρώτη τουφεκιά αυτός να ρίξει
συνάζει την παρέα του πρωτού να βγεί η αυγή
και του λαγού βροντά προτού καλά- καλά να δείξει
Καμιά απελπισιά στην πρώτη του αστοχιά
θα στρώσει με τον καιρό και το μυαλό θα πήξει.
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Ο φασιανός
Ωριόπλουμος-χρυσάφι-φασιανός
ο βασιλιάς σε χρώματα και λοΰσα
που σαν τον δεις σου φεύγει ο λογισμός
εχάθη από τη χώρα μας τη πλούσια.
Στο Νέστο βρήκε μια φιλοξενιά
στα απόκοσμα και στο πυκνό του καταφύγι.
Αλί στην άθλιά μας απανθρωπιά
στο άσκευτο και βάρβαρο κυνήγι.
Μα σα ζυγώσουνε καλοί καιροί
οι άσκεφτοι και άκαρδοι ξαλείψουν
οι λόγγοι κι οι διάπλατοι δρυμοί
παράδεισους στον πλουμιστό θα ανοίξουν
Και τότε ω γλυκιά μου απαντοχή
στο γόητα κατάκορφα θα ρίξω.
Ο Έβρος
Λιβάδια με βαθύσκιωτες ιτιές
ποτίζουνε τα φρόνιμα νερά σου.
Κοπάδια βόσκουνε στις απλωσιές
και πλούσια καλοζούν στην ευλογιά σου.
Μα αν σε αγριέψει η χειμωνιά
και ξέχειλος τον κάμπο θα πατήσεις,
στον κυνηγάρη ανείπωτη χαρά
με τα άπειρα πουλιά που θα γεμίσεις!
Κι αν κρυσταλλώσουν τα μουντά νερά
και διώξουνε τις πάπιες και τις χήνες,
Ω! Στα χωράφια τίρα πουθενά
επιτυχίες άσωστες και φίνες.
Μαρίτσα, χρυσομάνα του Θρακιά
στα μάγια σου με δέσαν οι Σειρήνες
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Τελευταίο
αντίο

Τ σ ιτλ α κ ίδ η ς, π ρ ώ η ν π ρ ό εδ ρ ο ς
Κ. Σ . Έ δ ε σ σ α ς

Τ σ α κ νή ς, π ρ ώ η ν π ρ ό εδ ρ ο ς
Κ. Σ . Π ολυγύρου
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ίο αντίο στον Στ. Μιτασουράκο
^γελου Γενειατάκη
Δρ Στ. Μπασουράκος γεννήθηκε το 23/03/1918 στο
χωριό Λεήμωνα στη Σκάλα Λακωνίας από εύπορη
αγροτική οικογένεια. Το πάθος του για μάθηση ήταν
τόσο που παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειας του, όταν τελείωσε το δημοτικό
σχολείο έφυγε από το χωριό του και εγκαταστάθηκε στο Γύθειο προκειμένου να τε
λειώσει το γυμνάσιο. Στη συνέχεια και με οδηγό πάντα το πάθος του για τα ζώα
και την γνώση μετανάστευσε στην Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο όπου
ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Τορίνου και συγκεκριμένα στην
κτηνιατρική σχολή.
Με το τέλος των σπουδών του αρχίζει ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος και η εισβολή της
Φασιστικής τότε Ιταλίας στην Ελλάδα. Πήρε μέρος σε διάφορες διαδηλώσεις κα
τά του Μουσολίνι και της εισβολής με αποτέλεσμα την ημέρα που πήρε το πτυχίο
του από την κτηνιατρική σχολή και βρισκόταν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Το
ρίνου για να ενημερώσει τηλεγραφικά τον πατέρα του στην Ελλάδα για το ευτυ
χές γεγονός, να συλληφθεί από τους Ιταλούς φασίστες και να φυλακιστεί αρχικά
και στην συνέχεια να εξοριστεί- για 5 χρόνια- μέχρι το τέλος του πολέμου, στη
περιοχή της κάτω Ιταλίας, Ιρπίνια κοντά στη πόλη Αβελίνο.
Στην εξορία του και προκειμένου να επιβιώσει τα δύσκολα αυτά χρόνια και χωρίς
να έχει καμιά πλέον επαφή με την πατρίδα, ασκούσε το επάγγελμα του ως κτη
νίατρος στην συγκεκριμένη περιοχή και τα γύρω χωριά και έτσι κατάφερε να επι
βιώσει, δεχόμενος ως αμοιβή αυτά τα οποία οι χωρικοί της περιοχής του προσέφεραν για της κτηνιατρικές του υπηρεσίες. Μετά το τέλος του πολέμου και αφού
άρχισε η αποκατάσταση και στη Ιταλία, επέστρεψε στο Τορίνο όπου και παντρεύτηκε
την Λουϊτζίνα Μποτζολίν και απέκτησαν μία κόρη.
Συγχρόνως με την επάνοδο του στο Τορίνο διορίστηκε από το Ιταλικό κράτος
στο Δικαστήριο του Τορίνου ως νομικός σύμβουλος επί θεμάτων κτηνιατρικής, θηραματολογίας και ορνιθολογίας. Αυτό υπήρξε η μεγαλύτερη αναγνώριση της ικα
νότητας του σε αυτά τα θέματα από το Ιταλικό κράτος το οποίο επί 5 χρόνια του
ανέθεσε αυτή την σοβαρή θέση την οποία υπηρέτησε με πάθος.
Παράλληλα με την θητεία του ως νομικός σύμβουλος, μαθήτευσε κοντά στον με
γαλύτερο κυνολόγο του αιώνα μας Τζ. Σολάρο επί 4 χρόνια σε θέματα κυνοτεχνίας
και κυνολογίας καταφέρνοντας έτσι να αναγνωριστεί διεθνώς για την κυνοτεχνική
ικανότητα του, πράγμα που τον έκανε σύντομα διεθνή κριτή της διεθνούς κυνολογικής ομοσπονδίας (FCI) και του επέτρεψε να πάρει μέρος σε διεθνής εκθέσεις και
κυνολογικά συνέδρια καθιερώνοντας τον ως έναν από τους πλέον ικανούς κυνολό-
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γους της εποχής μας. Συγχρόνως αρθρογραφοΰοε σε διάφορα Ιταλικά έντυπα και
περιοδικά σε σχέση πάντα με κυνολογικά και φιλοθηραματικά θέματα.
Στη συνέχεια και πάντα ωθούμενος από την αγάπη του για τον τόπο του επέ
στρεψε στην Ελλάδα το Μάιο 1954 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου άσκησε
το επάγγελμα του Κτηνιάτρου για σχεδόν 30 χρόνια.
Με την επιστροφή του ίδρυσε τον Ε.Κ.Ο (Ελληνικό Κυνολογικό Οργανισμό) ο οποί
ος υπήρξε ομόσπονδο μέλος της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI) και μέ
σα σε μόλις 3 χρόνια κατάφερε να καταγράψει και να μελετήσει και στην συνέ
χεια να αναγνωρίσει διεθνώς την εθνική μας κυνηγετική φυλή, τον Ελληνικό Ιχνη
λάτη. Η οποία είναι η μόνη ως και σήμερα διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνική φυ
λή σκύλου.
Την ίδια περίοδο συνέβαλε στην ίδρυση και οργάνωση του Κτηνιατρικού συλλόγου
Ελλάδος του οποίου υπήρξε πρόεδρος μέχρι το 1969, χρονιά την οποία παραιτή
θηκε μη θέλοντας να υποκύψει στις πιέσεις της νοσηρής αυτής περιόδου.
Ακόμα ξεκίνησε την έκδοση του περιοδικού Κυνηγεσία και Κυνοφιλία μέσω του
οποίου μετέδωσε απίστευτη γνώση σε όλους του έλληνες κυνόφιλους οι οποίοι
σήμερα μπορούν να καυχώνται για την κυνολογική θέση της χώρας μας διεθνώς.
Επίσης μετέφρασε και δημιούργησε όλο το κυνοτεχνικό λεξιλόγιο με το οποίο σή
μερα μπορούμε να εκφραζόμαστε σωστά σε θέματα κυνοφιλίας, κυνολογίας, κυνοτεχνίας και θηραματολογίας. Η συμβολή του υπήρξε τεράστια και το έργο του τέ
τοιο που δικαίως σήμερα μπορούμε να τον αποκαλούμε ως τον θεμελιωτή και πα
τέρα της Ελληνικής κυνολογίας-κυνοτεχνίας. Ας σκεφτούμε ότι το περιοδικό το
οποίο ίδρυσε, (Κυνηγεσία και Κυνοφιλία) και διηύθυνε μέχρι και το 1996 κυκλο
φορεί ακόμα και είναι το μοναδικό περιοδικό το οποίο συνεχίζει την επιτυχή πο
ρεία του επί 45 και πλέον χρόνια. Είναι το περιοδικό το οποίο μετέφερε όλη αυτή
τη γνώση η οποία επέτρεψε σε όλους εμάς τους κυνόφιλους να μιλάμε σήμερα για
σκυλιά Ουλότριχες και όχι «Αουλούδες» και για Γερμανικούς Δείκτες λειότριχους
και όχι πουαντέρ Αλεμάν.
Μας έμαθε με τα δημοσιεύματα του στο εν λόγω περιοδικό την κυνοφιλική ιστορία
του τόπου μας, τις φυλές των σκύλων που υπήρξαν στην Ελλάδα και εκείνες που
ακόμα υπάρχουν, αλλά και μετέφρασε και μετέδωσε τέλεια στην Ελληνική τους μορφολογικούς τύπους των κυριοτέρων φυλών σκύλων της Ευρώπης και βοήθησε τα
μέγιστα στην κατανόηση της κυνηγετικής τους ιδιομορφίας, αλλά και της μορφο
λογίας τους. Επίσης μας μετέδωσε γνώσεις κυνοτεχνίας και κυνολογίας, αλλά και
θηραματολογίας δημοσιεύοντας θέματα σχετικά βασισμένα στην επιστημονική γνώ
ση που ακόμα και σήμερα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και να ακολουθούμε
με σίγουρα αποτελέσματα.
Αν ακόμα, αναλογιστούμε ότι, από την πρώτη Πανελλήνια έκθεση Κυνών που
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έγινε το 1958 στο Άλσος Κηφησίας και που ήταν μια πρωτοποριακή πράξη, δε
δομένων των συνθηκών εκείνης της περιόδου όπου ή αντίδραση του κλήρου ήταν
με κωδωνοκρουσίες κατά της διεξαγωγής της έκθεσης την οποία θεωρούσαν βλά
σφημη, μέχρι την σημερινή κατάσταση η Ελλάδα να φιλοξενεί με επιτυχία διεθνείς
κυνοφιλικές διοργανώσεις για το πανευρωπαϊκό κύπελλο και μάλιστα σκυλιά Ελλη
νικής εκτροφής και απόγονοι σκύλων επιλεγμένων από τον Δρ. Στ. Μπασουράκο
και εισηγμένων από το εξωτερικό να πρωτεύουν πανευρωπαϊκά σε αυτές τις εκδη
λώσεις, έχει διανυθεί μια τεράστια πορεία με εκπληκτικά αποτελέσματα, η οποία όχι
μόνο μας έχει φέρει σε πλεονεκτική θέση αλλά μας έχει μάθει να εκτιμούμε και να
γνωρίζουμε την κυνηγετική και κυνοφιλική μας θέση.
Στην πολύχρονη πορεία του, και πάντα με όνειρο την αξιοποίηση των Ελληνικών φυ
λών σκύλων ο Δρ. Στ. Μπασουράκος κατάφερε να καταγράψει και να αναγνωρίσει
Πανελληνίως την μέχρι πρότινος σχεδόν άγνωστη φυλή τον Κρητικό Ιχνηλάτη. Η
οποία φυλή είναι η δεύτερη εθνική μας φυλή η οποία καλλιεργείται με επιτυχία τα τε
λευταία 13 χρόνια. Θυμάμαι έντονα την πρώτη μου επαφή με τον Δρ. Στ. Μπασου
ράκο όταν για πρώτη φορά είδε καθαρόαιμους Κρητικούς Ιχνηλάτες μου είπε «αν
αντέξω και συντάξω τον εθνικό μορφολογικό τύπο του Κρητικού Ιχνηλάτη, τότε μπο
ρώ να πεθάνω ήσυχος» Τέτοιο ήταν το πάθος του που αν και σε ηλικία προχωρη
μένη 74 ετών ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Κρήτη για να δει να μελετήσει και να
καταγράψει την Κρητική φυλή σκύλου. Την οποία στήριξε και ως κριτής σε 8 εκθέ
σεις μορφολογίας που πραγματοποιήθηκαν στο νησί.
Όσο κουρασμένος και να ήταν, έφτανε ένα όμορφο σκυλί να τον κάνει πάλι να ξε
κινήσει από την αρχή. Εμείς οι Κρήτες του οφείλουμε πολλά και όχι μόνο για την ανα
γνώριση του Κρητικού Ιχνηλάτη αλλά και για την αγάπη που έτρεφε στην Κρήτη.
Στο έργο του υπάρχουν ατελείωτα θέματα για να δημοσιεύσουμε που δεν φτάνει
χώρος ώστε να μνημονευθούν. Ελπίζω οι κυνηγετικές οργανώσεις αλλά και οι εκ
δότες να ασχοληθούν με το έργο του έτσι ώστε να συνεχίσει να δίνει καρπούς
τους οποίους έχουμε ακόμα ανάγκη.
Υπήρξε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με ήθος και σεβασμό, έντιμος και ανι
διοτελής, το μόνο που απαιτούσε με πάθος από τους άλλους ήταν η τιμιότητα, η
εντιμότητα και η ειλικρίνεια. Συζητητής απαράμιλλος και άριστος χρήστης και γνώ
στης της Ελληνικής γλώσσας που δεν άφηνε τίποτα να περάσει απαρατήρητο και
αδιόρθωτο. Πάντα έτοιμος να συμβουλέψει να διευκρινίσει και να διδάξει. Να
δώσει κάθε δυνατή εξήγηση και να πείσει ακόμα και τον πιο δύσπιστο συνομιλητή
του. Αυτή του η ικανότητα τον έκανε να δείχνει απόμακρος και εσωστρεφής αλλά
κατά βάθος το μόνο που ήθελα ήταν να δώσει την γνώση του και στους άλλους
και ποτέ δεν έκανε εκπτώσεις σε αυτό. Από την 15χρονη επαφή μου μαζί του δια
πίστωσα την ευθυκρισία του αλλά και την γενναιότητα του στο να αντιμετωπίζει
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όλα τα θέματα που προέκυπταν δημιουργώντας πάντα θετική ατμόσφαιρα έτσι ώστε
να έχει κερδίσει από όλους μας το σεβασμό και την αγάπη.
Απεβίωσε πλήρης ημερών συντροφιά με την μοναχοκόρη του σε Ιδιωτική Κλινική
της Αθήνας στις 5/5/2005.
Κλείνοντας να ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους φίλους αναγνώστες ότι ο Δρ.Στ.
Μπασουράκος είναι ο θεμελιωτής της κυνοφιλίας στη χώρα μας που του οφείλου
με την κυνολογική θέση μας στην Ευρώπη αλλά και την γνώση μας στα θέματα αυ
τά, ως κυνόφιλοι. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι και του υποσχόμαστε ότι ο σπόρος
που έσπειρε θα είναι πάντα ανθισμένος και θα αποδίδει όσο τα χρόνια θα περνά
νε και περισσότερο. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητή
ρια για την απώλεια του δικοΰ τους ανθρώπου, και τους ευχόμαστε καλή δύναμη
και υγεία να τον θυμούνται πάντα.
Στο κυνολογικό μου πατέρα
Γενειατάκης Ευάγγελος
κυνοτρόφος

Απο την τελευταία Εκθεση
Κρητικών Ιχνηλατών Στο
Ηράκλειο Κρήτης 2002

2η εκθεση κ. ι Ιερά πέτρα
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Ιστορική Αναδρομή

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

’Ιδιοκτήτης :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒασΛίσσης Σ ο φ ία ς 82
κδάτης — Διευθυντής ;
ΆΔΩΡΟΣ ΣΓΟΥΡΔΑΪΟΣ
Μεϊνΐάνη 12—14
Σελιδοττοίησις ;
ΑΝΑΓΝΩ,ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γραφεία : Πανεπιστημίου 58
Τηλέφωνο : 619.5) 1
ίγιοτήίΜΟ : Πανεπιστημίου 58
Β' δροφίι: _ Τηλ. 619.511
’Υπεύθυνος Τυπογραφείου :
ΧΡ. Π Ρ Λ Τ Ο Π Α Π Α Σ
Μουσών 39
■άσματα — έπιταγαι έ π ' άνόματι

<■ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πανεπιστημίου 58
>ρομή εσωτερικού : Δ ραχμαί 180
’Εξωτερικού ; ΔοΧΛάρια 12
ρομαί Κ υνηγειπαδν
Αλόγων : ’Ειηοία δρχ.
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Βζων — ’Opyavioji&v
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> εηκής
συνει& ήσεως, τήν
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> ιήν προβολή χ α ί ύποατήΛ /.v u
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ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
'Αναδημοσιεύουμε ενα χρονο
γράφημα, σχετικό μέ τήν Ισχο-

τροφιών έχρησίμευεν άλλα καϊ ώς εύγενής διασκέδασ<ς, οϊα πράγματι έστιν( οΐ δε διακρινόμενοι διό την περί
1 8 8 1 KUV^ y i °k* γ ρ α μ μ έ ν ο t o
τό θηρεύειν ικανότητά των έτι μώντο
μ; ν άλως παρά τε τοΤς όμοφύλοις των
καί τοΤς §ένοις ετι* οΟτως ό '"Ομηρος
«’Εάν τ?ς δισσκέδασίς συνενοί τό
τερπνόν a w τφ ώψελι'μφ άναντιρρή
ώς έπαινετικόν προσόν άπέδίδεν είς
τούς ήρωάς του καϊ τόν ττρός τήν Θή
τως τοιαύτη τις έστίν ή Θήρα, ήτις,
ραν εοωτα = «αΐμων θήρης» -— ή δέ
ένφ παρέχει γλυκεΐαν τέρψιν, γίνεται
Ποαψή άναφέρει tw Ηεμρώδ ώς γ ί
συνάμα πρόξε νος ^ μεγάλης ώφελείας{
γαντα Β φ εντή ν , έττίσης δε καί τ&ν
συντελούσα εις την ΰγίεισν, ΰψούσα
Ησαΰ τόν άντΐ πινακίου φακής άττοτο φρόνημα, έκγυμνάζουσα το σώμα
λεσαντα τά πρωτοτόκιά του.
είς τι>ν σκλη,ραγωγίαν καί ττροετοιΟι "Ελληνες ήγάπων τήν Θήραν,
μ ά φ υ σ α ττσλίτας έτοιμους καί ικα
ξ>ι' ο καϊ εις καλλιτεχνικά αυτών έρ
νούς άμα όπως έπι/τυχώς προασπίσω γα ευρίσκει τις συνεχώς κυνηγετικά
σι> διά των οίπλων τήν ποητρίδα· καϊ
θέματα . ξοηρώς άπεικανιαμ#α. ΟΙ
τ φ όντι, θη ρ εύ ω τις κινείται καί ή
Περσαι θερμοί επίσης ήσαν βίασώτα;
κ ίνησίς έστιν ΰγιεί ας ττάροχος, _ανέρ
της Θήρας, δεξιός δέ μεταξύ αύτών
χεται υψηλά μέρη όπου οί πνεύμονες
θηρευτής αναφέρεται 6 Δαρεΐος καί ό
εύρυνονται άναττνέαντες καβσρόν καί
Μιθριδατης.
ζωογόνον αέρα,
ή όρασις τέρττεται
Ο ί Γερμανοί καί οΐ Φράγκοι , οίτιβεωμένη εκτενή και ποικίλον ορίζον
νες είσηγαγον τόν τής· Θήρας πόθον
τα , ή ά*οπ λεπτύνεται, τό νευρικόν
είς τήν Γαλλίαν, ήσαν μεγάλοι φιλόσύστημα, ίσχυροτηοιεΐτα! καί διά τής
βηρο: καί πολλάκις οΐ βασιλεΤς αύ
Φοιτήσεως είς τά όρη καί τής χρή
τών ώφειλον τήν εξουσίαν των εις τήν
σεως των αττλων αποκτά ό κυνηγός
Βςρευτικήν ίχανότητά των- ουτω ό
γενναία καί άνδρικά φρονήματα. "Αλ
ΓΤιιτΤνος ό μικρός (PEPIN LE BREF)
λως τε πόσον εύχάριστός άνάπαυλα
άντικατέστησε
τόν Χιλδερϊκον, ένεκα
εΤνε ή €:ήρα είς π ά ντα & της διέρχεται
της περί τήν Snoav δεινότητος καϊ
τά ς ημέρας του μετερχάμενος έβραϊόν
τόλμης
του.
Ημέραν
τινά, ίδων λέον
τ! επ ά γγελμ α ή κοπιάζων τον νουν!
τά στραγγαλίζαντα ταύρον, όαμά
ΟΤαν άνεσίν χορηγεί εις έκεΐνον ον
κατ’ αύτοΰ, καί, δΓ ένός κτυπήματος
βαρύνει ή φροντις τών οικογενειακών
τού ξίφους, σχίζει είς δύο τόν λέοντα
περισπασμώ ν καί άναγκών, πόσων
κσί^ έντέρνει ταΰτοχρόνως τόν ταύρον.
τέλος κακών και δυσάρεστων έξεων
Τούτο ένεπο ίησεν ίσχυροτάτην έντύττροΦυλάττει: ή Θήρα πολλούς^!
πωσιν είς τούς μεγιστάνας^ καί μετ'
Τούτου ένεκα καί^ οι άρχαΤαι μεόλί.γσν κοβτέσχεν ό ΠιπτΤνος τον βασι
γά λω ς έτίιμων τή#^ θήϊρον, ής τήν γέ~
λικόν θρόνον.
νεσιν άπέθιδον τοΐς Θιοίς — τώ 'Α
πόλλων ι καί τή Άρτέμ>δι — καί έΚατά τον μεσαίωνα ή Θήρα ήτο οίΘεώρουν αυτήν ώς ά-τταραίτηταν ττροανεΙ αδελφότης· είχε τά συν0ηματα,
σόν τελείας άγω γης ιταντός^ έλευθέτήν γλώσσαν της· οι κυνηγοί διηρούνcoy νέου, 6·ι’ 6 καί 6 Λυκούργος έτο είς σωματεία, έχοντα τάς σημαί
ΰίσπ-,σε τήν περί τήν Θήραν οοσκησιν
ας, τά εμβλήματα αύτών, ώρισ μένην
τοΤς Ιττα ρ τιά τα ις τταρ’ οΐς ούδενΐ έέν τα?ς έκκλησία,ις ©εσιν., έν ταΐς ττα·
πετρέπετο νεανία νά παρακαβήση είς
ρελάσεσι τάξιν. Ό περιοδεύω κυ
τράπεζαν τrpi.v η μετάσχη ττολέμόυ
νηγός ήν βέβαιος 6τι θά εΰρισκεν, ότίνος η φονεύση κάπρον έν Θήρα. Ό
πουδήπτρτε καί άν μετέδαινε, φιλόξεΞενοφών., αττως άναρρίττίση τόν ττρός
νον στέγην, ητις παρεΐχεν αύτώ βέσιν είς τήν τράτΓεζαν,_ γωνίαν πλη
τήν Θήραν πόθον τών Άβηναίων, τταραμελησάντων αύτήν μετά τον Πελοσίον τής έστίας καί κλίνην ©ερμήν οπαννησιακόν πόλεμον, συνέγραψ,: τόν
πως άναπαυση τά κεκμηκώτα ύπό τών
Κυνηγετικόν του λόγο»/, έττίσης δε
εκδρομών μέλη του, καϊ ταύτα ού μό
νον δωρεάν προαεφέροντο, άλλ' ό ξεπερί Κυνηγιού έπραγματεύθησαν ό
Νίΐκανδροί και ό Όττττιανός· ό τελευνίζων έβεώρει έαυτόν εύτυχή. δεχόTCIOC οΟτος διά τά αλιευτικά, καί κυ
μένος αδελφόν έν Θήρα
^
Σήμερον άλλοι καιροί, άλλα ήθη.
νηγετικά του έπϊ τοσοΰτον ύ^ο τού
Αντωνίου Καρακάλα ηγαπήθη, ώστε
Ό πολιτιαμός έττολλαπλασ ίςισε τάς
έττέτυχε καί τήν άνάκλησιν τού έξοάνάγκας καί _μοτέ6αλε σύν τή άπλό
τητι τών^ ηθών καί τό άφιλο*κερδές
ρίστου iratp o c του. Ό δέ Πλούταρ
τών ανθρώπων, ώστε έν μέν τή λο·ιττη
χος, έν τη ττερι τταίδων άγω γης σ υγ
γραφή του, συνίστησι θερμώς την Θή
Β)ρώττη τό πάν ευρίσκει
άλλ*
ραν ώς ουσιώδες προσόν έντελους αέπί πληρωμή καί ώς έπί τό πολύ άδροτάτη, έν τή ‘Ελλάδι δμως, εις τάς
ναττ-οφης. ΠλεΤστοι δ ' |τε ρ ο 1ί έν οΐς
ό Ιώ α τρ α το ς, ό Ά ρριανός, ό Ιούλιός
έτταρ,χίας, οί^ χωρικοί καϊ ιδίως οί όρεινοί, διακρίνονται έττϊ είλικρίνεΐ φιΠολυδεύκης και άλλοι έγραψαν συνηλοξενία καϊ ήθελον &ωρήσε ι ώς αύ*
γοροϋντες υττέο τού κυνηγίου.
τόχρημα προσβολήν, έάν τις έζήτει
γένει δ’ ή Βήρα π α ρ ά τσΐς άρδιά χρημάτων νά πλήρωση τόν Φίλοού U0.VOV Ttaoe άαυναν

Χρονογράφημα από το 1881
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• Έ ναρξις καί λήζις κυνηγετικής περιόδου: Καμμιά άλλαγι
• Αυξά νετα ι ό άριθμός τ ω ν θηροφ υλάκω ν.
• Μ έτρα γιά τ ο ύ ς ά λ λ ο δ α π ο ύ ς ,- Έ ν ίσ χ υ σ ια τ ή ς Β ' Κ . Ο. Ap)

πέλαγους.
,
, , ,
• Ιδ ρ ύ ε τα ι, μία του λά χισ τον, κ υ ν η γ ε τικ η περιοχή, άνα Ομ
απονδίαν.

τ* a. Ζ. τής KuvnvcTtKftc ΌμοοπονβΙας "Ελλάδος. ouveSplffire τΑν Ηπν Λι
ephsu 1974 καί 6λ<*βε ώριομένες 6 n o » a o t.c πού ένδια*ΐ»<η»ν οοβ«ρή τΑν jatv n y t
κ.όομο. Αημοσιεόουμε κατωτέρω τά πλΑρη πρακτικά Tfl<; έν λόγω οννεδριάσί
Πριν 30 χρόνια
Πρόταση της ΚΣΕ για ίδρυση αυτοτελούς διεύθυνσης Θήρας στο Υπουργείο Γεωργίας
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ΠΑΝ - Θ Η ΡΑ Σ

Τα πάντα περί Θήρας

Π άντω ς τ©
‘Y n w p y sfo v J'swpy««j
■■■
«ρβέλθη τ ό τα χύ τερ ο ν sis t h v λήψ ιν τω ν κ α τα λ λή 
λ ω ν μ έτρω ν, ftpcg έξ α α φ ά λ κ ιν κ αί διάοω οιν τ®δ t-δνικοΰ μας ενδημικού 8ηρ«μ«τ®5· Και τά λ®1* * *γ "
π ο υ ρ γεία καί «άσαι αί άρμόδιαι κρατικαι καί Λημβaiaxi Λ ικαίβ-J ύηηρεοία», «ρέηεν νά έ ν η μ ε ρ » 8 ω ο
κ* 1
ν ά κ*τ*τ©«ιαθώ«ιν έηί χ & ν δηρβντικ&ν δ ι« τ ά |ε » ν ,
διότι, δι>ατοχ&5, έκ τήξ έπιμέμπτου α γ ν ο ια 5 τούτω ν,
και τήξ έλλειψ εω ζ αυντβνιαμοδ, έδη μιουργήδηβαν και
δημιουργού ντ α ι καβ' έκ ά ο τη ν έη ιβαρυντικά διά ϊ ή ν
εθ νικ ή ν 8ηρει>τικήν ο ικ ο νο μ ία ν μαζ $πτή μ «τ«, « rt“ S
Τβ άνω τέρω , τ ό rfi$ κ υ νη γ ετ ικ ή ί έκδρβμπξ τω ν Ι τ α 
λ ώ ν ε'ΐζ ΔωΟβκάνηα«, τ« ύηό νομ οδ έτη οιν rcepi φορο
λο γία ς τ « ν y.uvQv κ αί τόοα δ λ λ α σ χετικ ά .

Πριν 50 χρόνια
Οι διαπιστώσεις παραμένουν και σήμερα...
Ή «ρίαι§ πού διέρχεται. ί| ’Εθνική Κυνηγετική μας
ΟΙκβνομία, π &|ι«θρήνητο£ καΐ-άστασις που επικρα
τεί στ* Ινδημικά θηράματα, σάν επιθανάτιος ρόγχος
τού ωραίου καί εύγενικοΰ άθληματο- μας, συνετέλεοαν ώστε \ά εκδηλωθούν προσπαθεί at μερικών κυνη
γετικών όργανώσεων, προς διάσωση- καί βελτίωση
τεΰ θηραματικοϋ κεφαλκίοο τής χώρας μα;.’ ‘Υποδεί
ξεις, διαφωτίσεις και αγώνες δυόμισυ δεκαετηρίδων
τών «Κυνηγετικών Νέων» πάνω 5τα θέματα προστα3ί«5 καί πολλαπλασιασμού τού κυνηγετικού μας πλού
του, άρχισαν νά καρποφορούν, έστω και την ύστάτην
ώραν,
Ή προσπάθεια όμως για τή\ προστασία και άναπαραγωγή τών έλαττωθέντων ειδών θηραμάτων, ώς και
εκείνων πού τείνουν νά έκλείψουν, προέρχεται από
την πρωτοβουλία τών Κυνηγετικών Συλλόγων και ό
χι ά~έ τον υπεύθυνον ρυθμιστήν τής εθνικής κυνηγε
τική; οικονομίας το Κράτος. Διότι, δυστυχώς, τό Κρά
τος είναι ό μέγας ένοχο;, ώστε τά θηραματικά μα,
ίπτήματα να φθάσουν εις ήν ά§ιοθρήνητον κατάστασιν περιήλθον. Υ παίτιοι προ παντός είναι εκείνοι εκ
: τών Κρατικών λειτουργών, εις του; Οποίους κατκ
το παρελθόν είχ εν «νατεθη ή προστασία και. ή δια«
τήρηαις τών θηραμάτων, καθόσον υπήρξαν άνεπαρχεΐς καί ανίκανοι προς τά καθήκοντα των, καί δέν
είχον οϋτε την παραμικροτέραν στοιχειώδη συναίσθησιν περί τής σημασίας ενός φυσικού πλούτου, βπως
elναι ο θηραματικός πλούτος.
Είναι αξιέπαινος καί άξια συγχαρητηρίων, λοιπόν,
ή προσπάθεια τών ένίω ν Κυνηγετικών Χωματειων,
διά τον τοπικόν άναπολλαπλασιασμόν τών ενδημι
κών θηραμάτων. Πρέπει ομ^ς νά γενικευθή καί νά
υίοθετηθη άπβ ολας η τάς περισσοτέρας κυνηγετικά^
βργ^νώαεις της χώρας. Βαρύτατον είναι τ© έργον τβΰ. το καί όιά νά φθάσωμεν είς θετικά καί τελεσφόρα
αποτελέσματα, θ’ άπαιτηθώσιν ηρωικά μέτρα, πολλά
μέσα καί αρκετό χρονικό διάστημα.
Το ένίημικό θήραμα θά οωθίι καί θά πολλαπλασιαΰθη καί τό άθλημα τοΰ κυνηγιού θά διατηρηθη, μόνον
διά *nc δημιουργίας επαρκών θηρευτικών καταφυγίων· Ή ϊδρυσις φυσικών πάρκων καί κυνηγετικών καταφυγίων έκ μέρους τών Κυνηγετικών ’Οργανώσεων,
^ Ρ ξ ε το πρόγραμμά μας ανέκαθεν. Άντετάχθημεν
ιίεέαί^ς πάντοτε, μόνον π ρ ό ^ τ η ν Ιδιοκτησίαν της
: ®πρας, την ιδιωτικήν. Διότι el- τ&ν ελεύθερον όρίi°VT« της πατρίδος μας, ή δουλεία, ή σκλαβιά και m
•τεριερισμοι της θηρευτικής ιδιοκτησίας, δέν δύνανται,
ούδέ πρέπει νά γεννηθούν καί ν ' αναπτυχθούν.
Ή Ελλάς, χώρα βουνών και νησιών, μέ την πλέον
; σαυμαατην ποικιλίαν τών τοπίων τής, μέ τήν πλου' σιωτέραν χλωρίδα τής Ευρώπης/ μέ μοναδικά έναπομεί
\^ντ«ενδημικά θηράματα,τόν Ιίολχικό φασιανό, τήν
«λλην-ικη πέρδικα, τό λαγό», τον ιδιότυπο αίγαγρο καί
-----------

kvv i r £ 0 ICJDOU-
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Ή ιδιωτική πρωτοβουλία γ ιά ίορυσι ιδιοκτησίας θη
ρ ευ τικ ή ς δεν ε χ ε ι θεσιν' στο εθνικό μας κεφαλαίο,
Χ ρειάζεται ή μ ιά κρατική χειρονομ ία προς ίδρυσα
πολλών £ (5 N lK iiN Π Α Ρ Κ ίίΝ
όπως έ γ ιν ε είς τά
Ευρωπαϊκά ή ΰπερευρωπαϊκα κράτη
ή μιά έκχώ ρησις τού προ\ομίου Κ Υ Ν Η ΓΕΤ ΙΚ Ω Ν Κ Α Τ Α Φ Υ Γ ίi i \ , ε ί; τας Κ υνηγετικάς ’Ο ργανώσεις τής χώρας.

ΠΟΙΑ Η QfAH Π Ρ Α Γ /Λ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η 2
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Γ Ν 2 / Λ Ο Δ ΟΤΙΚ Ο Ν ΞΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Θ Η Ρ Α 5 :
ΚΑΙ Η Α Ν Α Γ Κ Η Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο ί Ε Π Ο Ν β Ι ΑίΕ
A u c &ρ3ρ% text η. K « S T A Γ. Φ Ρ Λ Γ Κ 1 Σ Κ Α Τ Ο Υ
γ ο ΰ ς τω ν —κ α λ λ α έ ρ α ς μ ο ίρ α ς, δ ιό τ ι, ώ ; μ ά ς έ δ ό θ η
κ α ί π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο ); α φ ο ρ μ ή ν ά ε ϊπ ω μ ε ν , εις τη ν ά τ υ 
χ η μ « : χώ ραν ol Ν όμοι o v M m tt Ιν τ η πραγματικό*
τ η τ ι λ ειτο υ ρ γ ο ύ ν !...,

Β
Ε Ι; τ β r.:c siy c j i'.s v c v τ ε δ χ β ; έ ξ η τ & α α μ ιν -.ο ϋ ;
A syeuj, β ι τ ι ν ε ς { titn y e p sjw stv τ η ν τ * χ » τ * τ η ν 4 v sto u y x p i r r j s n t c u Κ β ν τ ρ ιχ β δ Γ ν » μ « δ ι κ β ϋ
Ϊν μ β β « λ 1 β « ©«put*. B m p 3 ' ά η ε τ έ λ ΐ ι τ η ν pdtasv

ουνεργκβίκς Κ ρ* c u ; x a i K u v n y s x ix .iv Ό ρ γ χ νώοεων, rtp ij r e v ο χ ο π ο ν « 3 μ : ν ι > π ; xoti μ ο ν ί 
μου έ η ΐ τ *

β ϊ λ τ ί ϋ I je /..?

τω ν

κ ι> ν .ιγ ε ΐιν ιώ ν

μας η ρ χ γ μ ά τω ν .
"Ιβομεν β μ « ί, ά*ο λο ύ8 ,ις. πώς κ * ι
λ * ρ ά ν β μ β ν

c

3 β ν

χ «

i ί 'χ

xatrst τ ί ν *
« ρ « χ t

η·

ρ ta τ β ν

t ή ; έ τ ΐ5 ή μ ® υ Α ρ χ ή ; τ ρ ά γ ο ν ί. μ * -

i * t a S n

ή

'ή :

IS ix

τ ο ρ η ι λ λ ί σ β η
V*;

t%

Λρ*γμαίβΛβιήο«ώ;

e« v 6 p y * 3 t«;
τη,

stiirn

εϊαέτι

π χ ρ χ

τχ ς

t«i>rns
**ϊ

πρβ

«»;

έ-

δ ρ ίίτ α μ έ -

ρ η τ ά ΐ ev π ,-βχειμένω 6 ι* τ ά ξ ίι{ tcu itepi So-

ρ * ί Νόμον», v o O m iiv τ β { 'μ έ ν
λογπτων

τροπολογιών.

τέ η νεϋμ* τής έ τ ιύ ιν κ ο μ έ ν π ς

ΧύΜ ϋνχύζ.

<5ι* τ« ν * .ν ά φ » χ « ·

ϋΰδβλ«ί

β μ«{

ίι;

π;βί

ou v«p yaei*5 * λ

Ο υ ϊω rtSy, εί> ρ ,3Χ © μ ϊνβ ς -»'ιφ νπ; ττά λ ιν β
γ ε τ ικ ό ; κ έ α μ ο ; ά π ο μ ε μ ο ν ω μ ε ν ο ; κ α ί έ γ κ * τ .» λ ε -

Κ αί νϋ ν, ο π ό τε to Ιπ ίσ η μ ο ν Κ ρ ά τ ο ς, ευ ρ ισ κ ό μ ε 
νο ν Ιν &a<Jxg π α ρ α ν ο μ ία , α ρ ν β ίτ α ι κ α ί α ΰ θ ις ν ά εκTf Ju-oij τ α : υ π ο χ ρ εώ σ εις το ν κ α ί λησμονεί, τα ς ! « α γ 
γ ε λ ία ς τω ν Ν ό μ ω ν του ο π ό τ ε , κ α τό π ιν δσ ω ν ε ϊπ ο μ εν, ή σΰσ τασις τοΰ Κ εντρ ικ ο ύ Γ ν ω μ ο δ ο τ ικ ο ύ Σ υ μ 
β ο υ λ ίο υ θ ή ρ α ς κ α θ ίσ τα τα ι π λ έ ο ν η αμφίβολος και
π ά σ α π ε ρ ί ' σ υνερ γα σ ία ς» μ α ς ε λ π ίς δ ιε λ ΰ θ η , ύ π ό τε ,
τέλ ο ς, d v t i β ε λ τιώ σ εω ς, ή γ εν ικ ή θ η ρ ευ τικ ή τ ή ;
χ ώ ρ α ς κ α τα σ ια σ ις β α ίν ει δ ια ρ κ ώ ς έ π ιδ ε ιν ο υ μ έ ν η , δ
κ υ ν η γ ετικ ό ς κ ό σ μ ο ς τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς , ά ν α λ ο γ ιζ ό μ ε ν ο ς
ib μ έ γ ε θ ο ς τή ς α π ώ λ ε ια ς, ή ο π ο ία , μ ετά τή ν ε ξ α φ ά 
ν ισ η κ <ί τού τελ ευτα ίο υ ίχ ν ο υ ς το ύ θ η ρ ευ τικ ο ύ μ α ς
π λ ο ύ το υ , θ ά β α ρ ό νη έ ς ο λ ο κ λ ή ρ ο υ έ π ’ α υ το ύ καί
τή ς α σ θ εν ο ύ ς μ α ς Ε θ ν ι κ ή ς Ο ικ ο ν ο μ ία ς , ώ ρ γ α > ω μ έvoc π λ έ ο ν vail u t π λ /ιο ο ο υ ν eί5 :ί'τιν τώ ν π υ ά ς ε ω ν

Πριν 80 χρόνια
Η ανάγκη ίδρυσης της πανελλήνιας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας (της μετέπειτα ΚΣΕ)
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Τα πάντα περί Θήρας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜ. ΔΙΕΥΘ.

ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΤΗΛ

FAX

40 Εκκλησιών 12 60300 Αιγίνιο

2353023183

2353023163

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

59300 Ταγ. Γεωργούλη 21 Αλεξάνδρεια

23330-24357

23330-24357

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

68100 14ης Μαϊου 35 Αλεξανδρούπολη

25510-25528

25510-31728

ΑΜ Π ΕΛ Ο Κ Η Π Ω Ν Θ Ε Σ /Κ Η Σ

56123 Ελευθερίας 3 Θεσσαλονίκη

2310-733466

2310-724999

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

53200 5ης Μεραρχίας 102 Αμύνταιο

23860-23068

23860-23068

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

61400 Αξιούπολη Κιλκίς

23430-32515

23430-32515

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚ ΟΥ

52200 Ν.Παπαθανασίου 15 Αργος Ορεστικό

24670-43373

24670-43373

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

58400 Κύπρου 13 Αριδαία

23840-21649

23840-21649

ΑΡΝΑΙΑΣ

63074 Αρναία

23720-22648

23720-22648

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

50400 Βελβενδός Κοζάνης

24640-32612

24540-32612

ΒΕΡΟΙΑΣ

59100 Περικλεούς 2 Βέροια

23310-27495

23310-27495

ΓΙΑΝΝ ΙΤΣΩΝ

58100 Αφ.Παπαϊωάννου 10 Γιαννιτσά

23820-23110

23820-25697

ΓΟΥΜ ΕΝΙΣΣΑΣ

61300 Γουμένισσα

23430-41874

23430-43513

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

51100 Ελ.Βενιζέλου 7 Γρεβενά

24620-23696

24620-23696

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

51200 Δεσκάτη

24620-32492

24620-32492

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

68300 Διδυμότειχο

25530-22674

25530-22674

ΔΟΞΑΤΟΥ

66300 Δοξάτο

25210-66008

25210-66008

ΔΡΑΜΑΣ

66100 Ηπείρου 22 Δράμα

25210-34461

25210-34461

ΕΔΕΣΣΑΣ

58200 Κων/πόλεως 23 Έδεσσα

23810-22455

23810-22455

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

64100 Μακεδ/μάχων 1 Ελευθερούπολη

25920-22786

25920-22786

ΕΠ Α Ν Ο Μ Η Σ

57500 Πλατεία I. Μ εταξά 1 Επανομή

23920-42450

23920-42450

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

57012 Ζαγκλιβέρι Λαγκαδά

23930-32042

23930-31613

ΘΑΣΟΥ

64002 Λιμενάρια Θάσος

25930-52888

25930-52888

Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ

54631 Αμύντα 9 Θες/νίκη

2310-278543

2310-229967

ΚΑΒΑΛΑΣ

65001 Ομόνοιας 91 Καβάλα

2510-227452

2510-227452

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

63077 Κασσάνδρεια

23740-23397

23740-23397

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

52100 Πλατεία Καραβαγγέλη Καστοριά

24670-29387

24670-29387

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60100 Ειρήνης Β πάροδος 1 Κατερίνη

23510-24877

23510-24877

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

66033 Βενιζέλου 22 Κ. Νευροκόπι

25230-21041

25230-23006

ΚΑΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥ

57014 Κ. Σταυρός

23970-61711

23970-61711

ΚΙΛΚΙΣ

61100 Μεταμορφώσεως 4 Κιλκίς

23410-28283

23410-28283
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ΚΟ ΖΑ Ν Η Σ

50100 Αραπίτσης 47 Κοζάνη

24610-30477

24610-30477

ΚΟΜ ΟΤΗΝΗΣ

69100 Παρρασίου 12 Κομοτηνή

25310-22885

25310-22885

ΛΑΓΚΑΔΑ

57200 Σ. Μ παρέτη 18 Λαγκαδάς

23940-23083

23940-23083

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

62049 Μαυροθάλασσα

23220-30458

23220-30458

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

68010 Μεταξάδες

25530-51714

25530-51714

Ν. Ζ ΙΧ Ν Η Σ

62042 Ν. Ζίχνη

23240-22214

23240-22214

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

63200 Ν.Μ ουδανιά

23730-22377

23730-22377

ΝΑΟΥΣΑΣ

59200 Βύρωνος 19 Νάουσα

23320-28581

23320-28581

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

62200 24ης Ιουνίου 6 Νιγρίτα

23220-22709

23220-22709

ΞΑ Ν Θ Η Σ

67100 40 Εκκλησιών 2 Ξάνθη

25410-22846

25410-22846

Ο ΡΕΣΤΙΑ ΔΟΣ

68200 Ορέστου 3 Ορεστιάδα

25520-29780

25520-81792

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

63071 Ορμΰλια

23710-41904

23710 44133

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

63100 Πολύγυρος

23710-22734

23710-22734

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

61200 Πολύκαστρο Κιλκίς

23430-23093

23430-23093

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

66200 Προσοτσάνη

25220-23380

25220-23380

ΠΤΟΛΕΜ ΑΪΔΟΣ

50200 Γράμμου 32Α Πτολεμάίδα

24630-28811

24630-28811

ΡΟ Δ Ο Π Ο Λ Η Σ ΣΕ ΡΡΩ Ν

62053 Ροδόπολη Σερρών

23270-23133

23270-23133

ΣΑ Μ Ο Θ ΡΑ Κ Η Σ

68002 Καμαρ/σα Σαμοθράκη

25510-41646

25510-41646

ΣΑΠΩΝ

69300 Σάπες

25320-22501

25320-22169

ΣΕΡΒΙΩΝ

50500 Σέρβια

24640-22336

24640-22336

ΣΕΡΡΩΝ

62100 Τσαλοπούλου 19 Σέρρες

23210-23310

23210-23310

ΣΙΑ ΤΙΣΤΑΣ

50300 Σιάτιστα

24650-22206

24650-22206

ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ

62300 Σιδηρόκαστρο Βασ. Γεωργίου 26

23230-22410

23230-22410

ΣΟΥΦΑΙΟΥ

68400 Σουφλί

25540-22525

25540-22525

ΣΟΧΟΥ

57002 Σοχός

23950-22750

23950-22750

ΣΤΑΥΡΟ ΥΠ ΟΛΕΩΣ

67062 Σταυρούπολη Ξάνθης

25410-22227

25410-222271

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

50002 Τσοτύλι

24680-31491

24680-31491

ΦΕΡΩΝ

68500 Φέρες

25550-22350

25550-24800

Φ Λ Ω ΡΙΝ Η Σ

53100 Ελευθερίας 52 Φλώρινα

3850-28181

23850-28181

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

57300 Χαλάστρα

2310-792635

2310-792635

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

64200 Χρυσούπολη Π . Τζιβελεκίδη 7

25910-23098

25910-23098
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Ομοσπονδίες

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(έδρα: Αθήνα)
Φωκίωνος 8 & Ερμου
10563 Αθήνα
Τηλ .:210 323 1271 Φαξ 210 3222755
info@ksellas.gr
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Λ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
(έδρα: Χανιά)
Πειραιώς 1-5, Κτήριο Πλάζα, 4ος όροφος
Χανιά 73131
Τηλ/φαξ: 28210 98 147
ΦΑΞ 98112
akotd@otenet.gr
Β' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
(έδρα: Μυτιλήνη)
Βουρνάζων 10, 81100 Μυτιληνη
Τηλ/φαξ : 22510 25 259, 43185
Γ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(έδρα: Πάτρα)
Κανάρη 22-24 26222 Πάτρα
Τηλ.: 2610 361671-2 346614, 361634
kyn-om-p@otenet.gr
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Δ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(έδρα: Αθήνα)
Φωκίωνος 8 & Ερμου
10563 Αθήνα
Τηλ.: 210 323 1212, φαξ: 210 3232616
d.kose@otenet.gr
Ε' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
(έδρα: Ιωάννινα)
Πυρσινέλλα 4, 45332 Ιωάννινα
Τηλ/φαξ : 26510 22 109
e.kinigom@otenet.gr
ΣΤ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
(έδρα: Θεσ/νίκη)
Εθνικής Αντιστάσεως 173-175
55134 Φοίνικας Θεσ/νικης
Τηλ: 2310 477128 - 9, φαξ: 2310 473863
hunters@hunters.gr
Ζ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(έδρα: Λάρισα)
ΓΊαναγοΰλη 25, 41223 Λάρισα
Τηλ/φαξ: 2410 282982
komthes@otenet.gr
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.
2.

Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας
Ανατολικής Μ ακεδονίας - Θράκης

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά Τ.Θ. 22487
Τέρμα Αργυροκάστρου Τ.Κ. 650 01

3.
4.

Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Δασών Ν . Γρεβενών
Διεύθυνση Δασών Ν . Δράμας
Διεύθυνση Δασών Ν . Έβρου
Διεύθυνση Δασών Ν . Ημαθίας
Διεύθυνση Δασών Ν. Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Δασών Ν . Καβάλας
Διεύθυνση Δασών Ν. Καστοριάς
Διεύθυνση Δασών Ν . Κιλκίς
Διεύθυνση Δασών Ν . Κοζάνης
Διεύθυνση Δασών Ν . Μεσσηνίας
Διεύθυνση Δασών Ν . Ξάνθης
Διεύθυνση Δασών Ν . Πέλλας
Διεύθυνση Δασών Ν . Πιερίας
Διεύθυνση Δασών Ν . Ροδόπης
Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών
Διεύθυνση Δασών Ν . Φθιώτιδας
Διεύθυνση Δασών Ν . Φλώρινας
Διεύθυνση Δασών Ν. Χαλκιδικής
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης
Δασαρχείο Αμφισσας
Δασαρχείο Αριδαίας
Δασαρχείο Αρναίας
Δασαρχείο Βέροιας
Δασαρχείο Γουμένισσας
Δασαρχείο Διδυμοτείχου
Δασαρχείο Δράμας
Δασαρχείο Έδεσσας

Κτίριο Περιφέρειας - Ζ Ε Π Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00
Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00
Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τ.Κ. 661 00
Κανάρη 12, Τ.Κ. 681 00
Αντ. Καμάρα 3, Τ.Κ. 591 00
Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 551 31 Καλαμαριά
Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 650 01
Διοικητήριο, Τ.Κ. 521 00
Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 611 00
Κτίριο Περιφέρειας - Ζ Ε Π Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00
Ύδρας 5, Τ.Κ. 241 00
Νομαρχία, Τ.Κ. 671 00
Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00
Ηπείρου 10, Τ.Κ. 601 00
3ο χλμ. Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης Τ.Κ. 691 00
Υψηλάντου 3, Τ.Κ. 621 23
Ιο χλμ. Λαμίας - Αθηνών, Τ.Κ. 351 00

Α ΙΑ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31. Δασαρχείο Θάσου
32. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
33. Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου
34. Δασαρχείο Καβάλας
35. Δασαρχείο Κασσάνδρας
36. Δασαρχείο Κιλκίς
37. Δασαρχείο Κοζάνης
38. Δασαρχείο Λαγκαδά
39. Δασαρχείο Νάουσας
40. Δασαρχείο Νιγρίτας
41. Δασαρχείο Ξάνθης
42. Δασαρχείο Πολυγύρου
43. Δασαρχείο Σερρών
44. Δασαρχείο Σιδηροκάστρου
45. Δασαρχείο Σουφλίου
46. Δασαρχείο Σταυρού Θεσσαλονίκης
47. Δασαρχείο Σταυρούπολης Ξάνθης
48. Δασαρχείο Τσοτυλίου

Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο, Τ.Κ. 531 00
Δασικό κτίριο, Τ.Κ. 631 00
Σκρα 1, Τ.Κ. 681 00
Γκούρα 5, Τ.Κ. 331 00
Αριδαία, Τ.Κ. 584 00
Αρναία Χαλκιδική, Τ.Κ. 630 74
Αντ. Καμάρα 3, Τ.Κ. 591 00
Γουμένισσα, Τ.Κ. 613 00
Αδριανουπόλεως 1, Τ.Κ. 683 00
Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τ.Κ. 661 00
Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00
Θάσος, Τ.Κ. 640 04
Χάψα Ι,Τ .Κ . 546 26
Κ. Νευροκόπι, Τ.Κ. 660 33
Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 650 01
Κασσάνδρεια, Τ.Κ. 630 77
21ης Ιουνίου 207, Τ.Κ. 611 00
Κτίριο Περιφέρειας —Ζ Ε Π Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00
Κ. Ηλιάδη 4, Τ.Κ. 572 00
Γεννηματά 22, Τ.Κ. 592 00
Αθ. Αργυρού 9, Τ.Κ. 622 00
Αδριανουπόλεως 4, Τ.Κ. 671 00
Δασικό Κτίριο, Τ.Κ. 631 00
Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 621 25
Ν. Ιντζέ 2, Τ.Κ. 623 00
Σουφλί, Τ.Κ. 684 00
Σταυρός Τ.Κ. 570 14
Σταυρούπολη, Τ.Κ. 670 62
Τσοτύλι, Τ.Κ. 500 02
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ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΧ

Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η
ΚΑΒΑΛΑ

2310 409.341
(2510)461.881,(25310)24.970
409.341,409.114,

ΚΟΖΑΝΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΔΡΑΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΒΕΡΟΙΑ
Θ ΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚ Η
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟ ΖΑ ΝΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΞΑ ΝΘΗ
ΕΔΕΣΣΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΜ ΟΤΗΝΗ
ΣΕΡΡΕΣ
ΛΑΜΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Α Μ Φ ΙΣΣΑ
ΑΡΙΔΑΙΑ
ΑΡΝΑΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΓΟΥΜ ΕΝΙΣΣΑ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΡΑΜΑ
ΕΔΕΣΣΑ
Θ Α ΣΟ Σ
Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η
Κ. Ν ΕΥΡΟΚΟ ΠΙ

24610 53.403
24620 87.465
25210

2310 475.656
2510 247.031,
25310 36.250
24610 53.402

ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟ ΖΑ ΝΗ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ
ΝΙΓΡΙΤΑ
ΞΑ Ν Θ Η
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΙΔ Η ΡΟ Κ Α ΣΤΡΟ
ΣΟΥΦΛΙ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΣΟΤΎΛΙ

EMAIL
ddpamth@otenet.gr

24620 87.815

25510 26.145
23310
2310 409.569
2510 461.840
24670 22.995
23410 22.658
24610 53.448
27210 20.820
25410 66.010

2551 38.450

23510 45.480
25310 22.894

23510 45.561

23210
22310
23850
23710
25510

23210
22310
23850
23710
25510

62.086
22.410
25.722
24.272
26.412

23720
23310
23430
25530

22.057
76.244
42.002
22.204

2310 409.547
24670 22.230
23410 24.691
24610 53.449
93.723
didaxan@otenet.gr

22.633
22.410, 51.511
45757, 24.171
24.272
28.326

2384 23.236
23720 21.206
23310 77.621
23430 41.207
25530 22.204, 25.203
25210 57.837
23810 28.342
25930 51.237,58.140
2310 545.585, 545.595
25230 22.239
2510 461.826, 461.825
23740 22.218
23410 22.400
24610 53.443, 53.439
23940 22.336, 24.024
23320 22.280
23220 22.450, 22.445
25410 26.500, 22.669
23710 21678, 22250
23210 46.426
23230 22.384
25540 22.221
23970 61.203,65.118
25420 22.218

25210 57.707

dasdrama@otenet.gr

25930 51.237
2310 538.333
25230 21.041

dasnevro@otenet.gr

23740 22.644
24610 53.442
23940
23320
23220
25410

22.153
52.426
24.776
78.400

23210 46.262
23230 25.550
23970 65.100
24680 32.225

24680 31.613
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dasarxioarneas@mail.gr

das-stav@otenet.gr
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ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΑΘ
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης σε μια προσπάθεια να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις εργασίας και εξυπηρέτησης των
Κυνηγετικών Συλλόγων μετέφερε την έδρα της στις νέες ιδιόκτητες εγκα
ταστάσεις της επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 173 -1 7 5 , στην Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο ΦΟΙΝΙΞ (κτήριο Α, 1ος όροφος, Γραφείο Α5).

Η

Η θέση των γραφείων είναι πλεονεκτική ως προς της πρόσβαση από την περιφε
ρειακή οδό, την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών και τον δρόμο του αερο
δρομίου, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται υπηρεσίες και οργανισμοί για την
εύρυθμη λειτουργία της ΚΟΜΑΘ.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 173 -175, 551 34 · Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 477 128 - 477 129, 6973 808 934 · Fax: 2310 473 863 - 475 301
http://www.hunters.gr · e-mail: hunters@hunters.gr

