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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ANTI ΠΡΟΛΟΓΟΥ
'S!S%£P ετήσια έκδοση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης
^ 1^"Π Α Ν -Θ Η Ρ Α Σ , τα πάντα περί Θήρας" φτάνει πια στο έβδομο τεύχος της.
Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για εμάς το γεγονός πως μια προσπάθεια σαν
αυτή κατέστη ετήσιος σταθμός στην επικοινωνία μας με τον κυνηγετικό, και όχι
μόνο, κόσμο.
Παράλληλα διαπιστώνουμε πως η έκδοση αυτή αποτελεί βήμα για την παρουσία
ση ειδικών εργασιών για την διαχείριση και προστασία της άγριας πανίδας, αλλά
και της προβολής του αξιόλογου έργου που επιτελούν σήμερα οι ελληνικές κυνη
γετικές οργανώσεις.

Ο Ε πίτρ οπ ος Π εριβάλλοντος τη ς Ε.Ε. κ. Σταύρος Δ ήμας λαμ βά νει τη ν ετήσια έκδοση τη ς ΚΟΜΑΘ,
"Π ΑΝ-ΘΗΡΑΣ, τα πάντα π ερ ί Θήρας"

Ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε πως στην Ελλάδα η ενημέρω
ση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος είναι ανεπαρκής. Παρόλα αυτά οι Έ λ 
ληνες είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι. Η ενημέρωση των πολιτών και η εφαρ
μογή ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού στη χώρα μας είναι απαραί
τητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρμόδιες αρχές.
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Δ ιο ικ η τικ ό Σ υμ βούλιο ΚΟΜΑΘ
Πρόεδρος:

Γεώργιος Δέλλιος - Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Αντιπρόεδρος:

Ιωάννης Πολύχρονης - Επιχειρηματίας

Γεν. Γραμματέας:

Νικόλαος Καλογεράκος Επιχειρηματίας

Ταμίας:

Δημήτρης Μεσσήνης - Επιχειρηματίας

Μέλη:

Σπύρος Μπασνάς - Τοπογράφος
(Γρεβενά)
Χαριζάνης Νάσκος - Επιχειρηματίας
(Σιδηρόκαστρο)
Λοϊζος Σερραίος - Επιχειρηματίας
(Ξάνθη)
Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Δημήτριος Ευμοιρίδης:

Περιφέρεια Νομών Δράμας, Καβάλας

Απόστολος Κοκαλιάρης:

Περιφέρεια Νομών Πιερίας, Ημαθίας,
Πέλλας

Ηλίας Μπακουλόπουλος:

Περιφέρεια Νομών Έβρου, Ροδόπης,
Ξάνθης

Δημήτριος Παγούνης:

Περιφέρεια Νομών Κοζάνης,
Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών

Χαράλαμπος Σαρόγλου:

Περιφέρεια Νομών Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής

Αναστάσιος Ταγκαλίδης:

Περιφέρεια Νομών Σερρών, Κιλκίς
Επίτιμοι Πρόεδροι

Δημήτριος Συρρής, Νικόλαος Μαϊλιάνης
Επίτιμα Μέλη
Κων/νος Χατζησταύρος, Ιωάννης Ιορδανίδης, Ελευθέριος Δημόπουλος,
Κων/νος Πετρακόγιαννης, Ευστράτιος Νικολαϊδης, Επαμεινώνδας Τερζής
Ελεγκτική Επιτροπή
Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Ελευθέριος Δημόπουλος, Δημήτριος Συρρής
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Στελέχωση
Κ υνηγευκής Ο μ οσπονδίας Μ ακεδονίας - Θ ράκης
ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

e-mail

Περικλής Μπίρτσας

Γ ενικός
Διευθυντής

Δρ Δασολάγος
Θηραματολάγος

pbirtsas@hunters.gr

Κυριάκος Σκορδάς

Διευθυντής
Υποστήριξης

Δασολάγος
Περιβ/λάγος

kskordas@hunters.gr

Σοφία Μαϊλιάνη

Νομική Σύμβουλος

Δικηγόρος Msc

smailiani@hunters.gr

Πέτρος Πλατής

Επ. Συνεργάτης
Θράκης

ΔασολάγοςΘηραματοπόνος

anmakthr@otenet.gr

Επ. Συνεργάτης Ν.
Χαλκιδικής & Ν.
Θεσ/νίκης

Δασολάγος
Θηραματολάγος

sokos@hunters.gr

Θεοφάνης
Καραμπατζάκης

Επ. Συνεργάτης Ν.
Δράμας & Ν.
Καβάλας

ΔασολάγοςΜηχανολόγος
Μηχανικός

Αλέξανδρος Γκάσιος

Επ. Συνεργάτης Ν.
Ημαθίας, Ν.
Πιερίας & Ν.
Πέλλας

Δασολόγος
Θηραματολάγος

Χρήστος Σώκος

faniskar@hunters.gr

algas@hunters.gr

Επ.Συνεργάτης Ν.
Σερρών & Ν.
Κιλκίς

Δασοπόνος

Επ.Συνεργάτης
Δυτ. Μακεδονίας

Δασοπάνος

Υπεύθυνη
Διαχείρισης
Οικονομικών

Διοικητικό &
Οικονομικό
Στέλεχος Επιχ.

Ελπίδα Βλάχου

Γραμματεία Θηρ.

Γραμματέας

Βασιλική Λασκαρίδου

Γραμματειακή
Υποστήριξη

Γραμματέας

Παντελής
Πορφυριάδης

Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

Φοροτεχνικός

koufitsa@hunters.gr

Δημήτρης Μίγκος

Υποστήριξη
δικτυου ΙΙ/Υ

Τεχνικός Η/Υ
Αναλυτής -

dsm@alcome.gr

Ιωσήφ Φλωρεντίν

Υπεύθυνος
Software

Προγραμματιστ
ής

info@florentin.gr

Χρήστος Καλαϊτζής
Ιωάννης Ισαάκ
Ό λγα Σταυροποΰλου

kalaitzis@hunters.gr

hunters@hol.gr

9

olgastavr@hunters.gr

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα

π ερ ί Θ ήρας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο μ οσπονδια κή Θ προφυλακή Μ ακεδονίας - Θ ράκης
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.

Αδραμερινός Ευάγγελος

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

2.

Αθανασιάδης Ευάγγελος

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

3.

Βασιλαδιώτης Παναγιώτης

ΣΟΧΟΣ

4.

Βασιλειάδης Ιερόθεος

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

5.

Βάσσου Γεώργιος

ΦΛΩΡΙΝΑ

6.

Γαζής Παναγιώτης

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

7.

Γαλόπουλος Βλάσιος

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

8.

Γερακούδης Κωνσταντίνος

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ

9.

Γιτόπουλος Κωνσταντίνος

ΝΑΟΥΣΑ

10.

Γκουτής Δημήτριος

ΘΑΣΟΣ

11.

Γουλάντας Βασίλειος

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

12.

Δαρόγλου Ιωάννης

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

13.

Δασκαλίνας Γεώργιος

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

14.

Δημάκης Παναγιώτης

ΣΕΡΡΕΣ

15.

Δούγιος Χρήστος

ΕΔΕΣΣΑ

16.

Ζιούρης Παντελής

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

17.

Θεοδωρακόπουλσς Σταύρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

18.

Καμπέρης Δημήτριος

ΔΕΣΚΑΤΗ

19.

Καπούλας Ιωάννης

ΣΑΠΕΣ

20.

Καραμήτσος Δημήτριος

ΦΛΩΡΙΝΑ

21.

Καρατζιοβάλης Νικόλαος

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

22.

Κατσένιος Κωνσταντίνος

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

23.

Κοσμίδης Κωνσταντίνος

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

24.

Κουρτε'σογλου Ιωάννης

ΚΙΛΚΙΣ

25.

Κωνσταντινίδης Σταύρος

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

26.

Κωστάρας Νικόλαος

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

27.

Λάλλος Σωτήρης

ΓΡΕΒΕΝΑ

28.

Αιγομενίδης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

29.

Μακρής Χαράλαμπος

ΣΟΥΦΛΙ

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30.

Μαλαματίδης Δημήτριος

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

31.

Μουζενίδης Νικόλαος

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

32.

Μ παράκης Παναγιώτης

ΑΡΝΑΙΑ

33.

Μπισυρης Αθανάσιος

ΤΣΟΤΎΑΙ

34.

Νίκου Παναγιώτης

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

35.

Νοχουσίδης Παναγιώτης

ΒΕΡΟΙΑ

36.

Παναγιωτίδης Ιορδάνης

ΑΞΙΟΥΠΟΔΗ

37.

Πάντσιος Αναστάσιος

ΡΟΔΟΠΟΛΗ

38.

Παπαδόπουλος Νίκος

ΚΟΖΑΝΗ

39.

Παπαδόπουλος Ιωάννης

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

40.

Πυλαρινός Ιωάννης

ΞΑΝΘΗ

41.

Ραπτόπουλος Αναστάσιος

ΦΕΡΕΣ

42.

Ρετζέπης Γιάννης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

43.

Σαμαράς Βασίλειος

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ

44.

Σαμαράς Ευάγγελος

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

45.

Σαρχόσης Ιωάννης

ΞΑΝΘΗ

46.

Σίμογλου Αδαμάντιος

ΣΤΑΥΡΟΣ

47.

Σιψής Ιωάννης

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

48.

Σταμάτης Θωμάς

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

49.

Στέτσικας Χαράλαμπος

ΕΑΕΥ ΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

50.

Στόικος Ιωάννης

ΕΠΑΝΟΜΗ

51.

Συμεωνίδης Γεώργιος

ΔΡΑΜΑ

52.

Ταχυδρομίδης Άγγελος

ΑΡΙΔΑΙΑ

53.

Τζεντέμης Θεόδωρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

54.

Τόσκας Γεώργιος

ΔΟΞΑΤΟ

55.

Τριανταψυλλίδης Γεώργιος

ΠΤΟΛΕΜΑΪΑΑ

56.

Τρίχας Γεώργιος

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

57.

Τσιψτσής Παρασκευάς

ΣΕΡΒΙΑ / ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

58.

Φιλιππίδης Μάριος

ΚΑΒΑΛΑ

59.

Χρυοόπουλος Δημήτρης

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
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Η Κ υνηγετική
Ο μ ο σ π ο νδ ία
Μ α κ εδ ονία ς &
Θ ρά κη ς
(ΚΟΜΑΘ)

Κυριάκος Σκορδάς

ΑασολόγοςΠερφαλλοντολόγος

Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
2.1. Τι είναι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακε
δονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ)
Η ΚΟΜΑΘ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εποπτεύ
εται από τη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, η οποία ελέγχει τη διαχείριση των
οικονομικών της πόρων, που προέρχονται απο
κλειστικά από τα χρήματα των περίπου 60.000 κυ
νηγών - μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων της
Μακεδονίας και Θράκης.
Βασικός σκοπός της ΚΟΜΑΘ είναι ο συντονι
σμός της δράσης των Κυνηγετικών Συλλόγων της
περιφέρειάς της, η διαφύλαξη των συμφερόντων
των κυνηγών-μελών τους και η προστασία και δια
χείριση του θηραματικού πλούτου με βάση τις αρ
χές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει
το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέ
τει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δρα
στηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών
της άγριας πανίδας και τη βελτίωση των ενδιαιτη
μάτων τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως το 1995 το προσωπικό
της ΚΟΜΑΘ αποτελείτο από ένα μόλις άτομο, ε
νώ σήμερα απασχολεί 72 άτομα προσωπικό και ε
νισχύει οικονομικά την απασχόληση θηροφυλάκων και Δασολόγων στους Κυνηγετικούς Συλλό
γους. Το σύνολο αυτού του προσωπικού εργάζεται
για την εξυπηρέτηση του κυνηγετικού κόσμου και
για τη διαφύλαξη της κυνηγετικής δραστηριότη
τας.
Η ΚΟΜΑΘ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει
υπό την εποπτεία και την καθοδήγησή της 62 Κυ
νηγετικούς Συλλόγους στις τρεις διοικητικές περι
φέρειες αρμοδιότητάς της (Δυτικής Μακεδονίας,
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδο
νίας & Θράκης).
Η ΚΟΜΑΘ λειτουργεί με πλήρη μηχανοργάνω
ση και γραμματειακή υποστήριξη. Έ χ ει οργανώ
σει ένα σύστημα φύλαξης των θηραματικών ειδών
και των ενδιαιτημάτων τους, αποτελούμενο από 60
Ομοσπονδιακούς θηροφύλακες και ισάριθμους
περίπου θηροφύλακες των κυνηγετικών συλλόγων.
Στις αρχές της δεκαετίας του 90, μετά από σχετι-
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

κές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών των Κυνηγετικών Συλλόγων της ΚΟ
ΜΑΘ, ξεκίνησε η αναδιάρθρωση της δομής της με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέ
τει σύγχρονα ιδιόκτητα γραφεία 170 τ.μ. με πρόσθετους βοηθητικούς χώρους (ερ
γαστήριο, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης) και να απασχολεί, πέρα από τους θηρο
φύλακες που αναφέρθηκαν, 6 Δασολόγους (ένας κάτοχος διδακτορικού και δύο
υποψήφιοι μεταπτυχιακοί), 2 δασοπόνους, ένα νομικό σύμβουλο, 3 υπαλλήλους
γραφείου και, ως εξωτερικούς συνεργάτες, έναν λογιστή, έναν τεχνικό Η/Υ και έ
ναν αναλυτή προγραμματιστή.
2.2. Πως είναι οργανωμένη η ΚΟΜΑΘ
Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΑΘ συνεδριάζει τακτικά, τουλά
χιστον μια φορά τον μήνα, εξετάζοντας ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας,
αιτήματα ενίσχυσης των Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητάς της και τρόπους α
ντιμετώπισης των κυνηγετικών προβλημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την από
φαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου του 2005, στο Διοικητι
κό Συμβούλιο παρίστανται και εκφράζουν γνώμη και οι Περιφερειακοί Εκπρό
σωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων. Στην περιοχή αρμοδιότητας της ΚΟΜΑΘ έ
χουν δημιουργηθεί έξι διοικητικές μονάδες, σε κάθε μια από τις οποίες αντιστοι
χεί ένας Περιφερειακός Εκπρόσωπος, ένας Συντονιστής Θηροφύλακας και ένας
Επιστημονικός Συνεργάτης (δασολόγος ή δασοπόνος). Οι έξι διοικητικές αυτές
μονάδες έχουν χωρικά ως εξής:
1) Νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης
2) Νομών Καβάλας και Δράμας
3) Νομών Σερρών και Κιλκίς
4) Νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης
5) Νομών Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας
6) Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας
Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΟΜΑΘ παρίστανται τα μέλη του Δ.Σ., τα α
ναπληρωματικά μέλη και οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι των Συλλόγων. Την ίδια
μέρα, πριν από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., διεξάγεται στην έδρα της ΚΟΜΑΘ συ
νάντηση Συντονιστών Θηροφυλακής και συνάντηση Επιστημονικών Συνεργατών.
Ανά δίμηνο σε κάθε διοικητική μονάδα διεξάγεται Περιφερειακή Συνάντηση ό
λων των Κυνηγετικών Συλλόγων του χώρου της, υπό την προεδρία του αντίστοι
χου Περιφερειακού Εκπροσώπου και με τη συμμετοχή του Επιστημονικού Συνερ-
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γάτη και του Συντονιστή Θηροφυλακής της περιοχής.
Το οργανόγραμμα λειτουργίας της ΚΟΜΑΘ, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική
της Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2005 έχει ως εξής.
2.3. Ποιες είναι οι κύριες δράσεις της ΚΟΜΑΘ
Οι δράσεις των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών βασίζονται στα σύγχρονα θηραματοπονικά πρότυπα. Ειδικότερα η ΚΟΜΑΘ:
α) Συμμετέχει στη φύλαξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
β) Υλοποιεί προγράμματα σχετικά με τη καταγραφή και αξιολόγηση των πλη
θυσμών των ειδών της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους,
γ) Υλοποιεί προγράμματα βελτίωσης ενδιαιτημάτων στα Καταφύγια της Ά
γριας Ζωής και στους κυνηγοτόπους,
δ) Ενημερώνει τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιφέρειας της για τις σύγ
χρονες εξελίξεις, σχεδιάζει δε, συντονίζει και ενοποιεί τη δράση τους, την οποία
ενισχύει οικονομικά, στρέφοντας την σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μεγι
στοποιώντας τα αποτελέσματά της,
ε) Πληροφορεί τους κυνηγούς και τη κοινή γνώμη με παρουσιάσεις στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και με εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και ενημερωτικών ε
ντύπων,
στ) Αναπτύσσει κοινωνική δράση και καλλιεργεί δημόσιες σχέσεις με τους εκ
προσώπους της Πολιτείας, τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις Δασικές Αρχές,
τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα διάφορα Ν.Π.Δ.Δ., τα
διάφορα σωματεία και ενώσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
και της άγριας πανίδας, τους δημοσιογράφους του ημερήσιου και του ειδικού κυ
νηγετικού Τύπου, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σχολεία, κλπ.
ζ) Επιμορφώνει συστηματικά τα στελέχη της, και
η) Πρόσφατα σχεδιάζει και, ήδη με το παρόν πόνημα, κάνει το πρώτο βήμα για
την υλοποίηση ενός προγράμματος προσέγγισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης ό
λων των κυνηγών της περιφέρειάς της.
Εντελώς ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα, πιο συγκεκριμένα στοιχεία α
πό τις δράσεις της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης τα τελευταί
α χρόνια:
Κοινωνική δράση της ΚΟΜΑΘ
• Υπήρξε και είναι χορηγός, συχνά αποκλειστικός, σε ειδικές εκδηλώσεις, συ
νέδρια και επιστημονικές ημερίδες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος
(του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΓΕΩΤΕΕ, της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας, του Τμήματος
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., του Τμήματος Δασολο
γίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Δ. Π. Θ. κ.λπ.),
®Παρέχει υποστήριξη σε φορείς για διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων
(Διεθνής Αμνηστία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ)
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• Παρέσχε οικονομική ενίσχυση σε θύματα πολεμικών συγκρούσεων και φυσι
κών καταστροφών (πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, παλιρροϊκό
κύμα στη Ν.Ασία, κλπ), αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικογενειών
κυνηγών
• Διαθέτει δωρεάν μπλούζες και άλλο υλικό με απεικόνιση ειδών της θηραματικής πανίδας σε μαθητές, αγρότες, κυνηγούς κλπ
• Αξιοποιεί τη δυνατότητα απασχόλησης υπαλλήλων μέσω προγράμματος
STAGE (2001)
• Συμμετείχε ενεργά και συνέβαλλε στην επιχείρηση απελευθέρωσης κατασχεθεισών χελωνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με τη
Σύμβαση CITES (2003)
• Διαθέτει δωρεάν αναγκαία είδη εξοπλισμού σε αρκετές συνεργαζόμενες δη
μόσιες υπηρεσίες (λ.χ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, Δ/νση Ελέγχου Τροφίμων
κ.λπ.)
• Συμμετείχε όπως και οι άλλες Ομοσπονδίες και η ΚΣΕ, στις δράσεις διαφύλα
ξης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Α
γώνων (2004)
• Ενισχύει τον εθελοντισμό, ειδικά σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών κατα
στροφών και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
• Πρωτοστάτησε μαζί με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους του νομού Θεσσαλονί
κης στην ανάδειξη του προβλήματος της λίμνης Κορώνειας με τον θάνατο
35.000 πουλιών και στη συλλογή και την καύση τους σε μια προσπάθεια πε
ριορισμού του φαινομένου. Πραγματοποίησε επίσης με μεγάλη επιτυχία συνέ
ντευξη τύπου, όπου τα ΜΜΕ ενημερώθηκαν για το μέγεθος της οικολογικής
καταστροφής και για τη συμβολή των κυνηγετικών οργανώσεων στην αντιμε
τώπισης της κρίσης (2004-2005)
• Αναδεικνύει, σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς, το πρό
βλημα της διαφαινόμενης έλευσης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας και
πρωτοστατεί στην παρακολούθηση του φαινομένου με τη συστηματική συλλο
γή δειγμάτων υδροβίων και άλλων άγριων πτηνών (2005-2006)
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Επικοινωνιακή δράση της ΚΟΜΑΘ
• Δημιουργεί ιστοσελίδα (www.hunters.gr), από την οποία προωθούνται πληρο
φορίες και ειδήσεις στο Διαδίκτυο για την ορθολογική άσκηση της Θήρας
• Εξέδιδε εφημερίδα με τίτλο "Περιβάλλον & Κυνήγι" (1997-1998)
®Εκδίδει ανακοινώσεις με αφορμή διάφορες επετειακές ημερομηνίες (Παγκό
σμια ημέρα Περιβάλλοντος, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, Δασοπονίας
κλπ)
• Διένειμε 500 βιβλία με θέμα "Τα πουλιά στην ελληνική ποίηση", που παραχώ
ρησε δωρεάν η συγγραφέας κ. Ειρήνη Σαββίδου
®Διανέμει δωρεάν είδη με την αναγραφή του λογοτύπου της Κυνηγετικής Ομο
σπονδίας Μακεδονίας - Θράκης (καπέλα, μπλουζάκια, στυλό, μπρελόκ, ημε
ρολόγια, κλπ).
• Διοργανώνει ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις με την ενεργό συμμετοχή των
τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων
ο Εκδίδει και διανέμει ενημερωτικά φυλλάδια και άλλο υλικό (αφίσες κλπ) με
τις δραστηριότητες των Κυνηγετικών Οργανώσεων
• Εκδίδει ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο "Κυνηγός - Προστάτης και διαχειρι
στής της άγριας πανίδας" και το διανέμει σε κυνηγούς της Μακεδονίας και
Θράκης
• Εκδίδει και διανέμει φυλλάδιο με τίτλο "Οι Κυνηγετικές οργανώσεις σέβονται
και προστατεύουν το περιβάλλον"
° Εκδίδει την ετήσια έκδοση "ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, τα πάντα περί Θήρας" για έξι (6)
συνεχή χρόνια (2001-2006) και τη διανέμει δωρεάν στους Κυνηγετικούς Συλ
λόγους και σε συνεργαζόμενους φορείς (Δασικές αρχές, φορείς τοπικής αυ
τοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, περι
βαλλοντικούς οργανισμούς κλπ)
° Εξέδοσε αφίσα με θέμα τον ελληνικό ιχνηλάτη (2001)
« Εκδίδει και διανέμει κάρτες με τα θηρεύσιμα είδη της Ελλάδας
• Εκδίδει φυλλάδιο με τίτλο "Για να είσαι κυνηγός δεν αρκεί να διαθέτεις ά18
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δεια, όπλο και σκύλο ... αλλά κυρίως σεβασμό, συνείδηση και γνώση" που
διανέμεται σε κυνηγούς της Μακεδονίας και Θράκης
° Εκπονεί και προβάλλει τηλεοπτικό σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλή
νιας και περιφερειακής εμβέλειας (2003, 2004, 2005)
®Εκδίδει ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο "Καλλιεργώντας ... την άγρια πανίδα
με την βοήθεια του Έλληνα αγρότη" που διανέμεται σε αγρότες της Μ ακεδο
νίας και Θράκης
®Συνεργάτες της ΚΟΜΑΘ παρουσιάζουν ειδική εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκ
πομπή για το κυνήγι και την προστασία του περιβάλλοντος (2003-2005)
®Αγοράζονται και διανέμονται σε μαθητές και αγρότες 1000 μπλουζάκια με α
πεικόνιση της πεδινής πέρδικας στα πλαίσια προγράμματος διάσωσης της πε
δινής πέρδικας στον Έ βρο και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. (2003)
• Εκδίδεται φυλλάδιο με τίτλο "η Θήρα ως εναλλακτική καλλιέργεια (2006)
• Η ΚΟΜΑΘ γίνεται χορηγός του Διεθνούς Συνεδρίου στα πλαίσια του Ευρω
παϊκού Προγράμματος reaction με θέμα "Δράσεις αποκατάστασης Δασικών
Οικοσυστημάτων για την καταπολέμηση της ερημοποίησης στις Βόρειες Μ ε
σογειακές Χώρες" που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (2004)
• Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για έκδοση εφημερίδων,
φυλλαδίων και κυνηγετικών χαρτών
®Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για διοργάνωση ενημερω
τικών εκδηλώσεων κυνηγών ή για συμμετοχή τους σε τοπικές εκθέσεις και εκ
δηλώσεις
®Ενημερώνει εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων για θέματα που αφορούν το
κυνήγι, την προστασία του περιβάλλοντος και τις προοπτικές ανάπτυξης της
Θήρας στην Ελλάδα
®Συμμετέχει συνεχώς επί δεκαετία στην έκθεση AGROTICA που πραγματο
ποιείται στις εγκαταστάσεις της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη
ο Πραγματοποιεί ειδικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, για μεγαλύτερη δυνα
τότητα συζήτησης προβληματικών ζητημάτων με τους εκπροσώπους των Κυνη
γετικών Συλλόγων
®Πραγματοποιεί συχνές Περιφερειακές Συναντήσεις για πληρέστερη ενημέρω
ση και ενίσχυση των επαφών με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της Βόρειας
Ελλάδας
• Αποστέλλει δελτία τύπου, παραθέτει συνεντεύξεις, συμμετέχει σε ραδιοφωνι
κές και τηλεοπτικές εκπομπές, οι συνεργάτες της αρθογραφούν στον ειδικό
κυνηγετικό τύπο κ.λπ.
®Επικοινωνεί συνεχώς με τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες και την Τοπική Αυτο
διοίκηση για αλληλοενημέρωση σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον.
®Εκπρόσωποί της παρίστανται σε ημερίδες που διοργανώνονται στους νομούς
της Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να γίνονται γνωστές οι θέσεις των Κυνη
γετικών Οργανώσεων σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες
• Εκπονεί ειδικά προγράμματα ενημέρωσης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία υλοποιεί σε συνεργασία με τους Διευθυ-
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ντές των σχολείων και τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
° Η ΚΟΜΑΘ γίνεται χορηγός στο παγκόσμιο Συνέδριο "Δάση, Χώροι Πρασί
νου και η Υγεία και Ευεξία του Ανθρώπου", που διοργανώνει το ΕΘΙΑΓΕ
(2005)
° Υποστηρίζει οικονομικά την κεντρική εκδήλωση των δασικών φορέων της Κε
ντρικής Μακεδονίας, με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας
(2006)
° Η ΚΟΜΑΘ γίνεται χορηγός σε Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Φυσικών
Περιοχών που διοργανώνει το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος στη Νάξο (2006)
Επιστημονική δράση της ΚΟΜΑΘ
° Εκδίδει για πρώτη φορά τον οδηγό "Βελτίωσης Βιοτόπων" (1996). Θα ακολου
θήσουν δύο ακόμα εκδόσεις έως σήμερα που βοηθούν ουσιαστικά την προ
σπάθεια των κυνηγών και των οργανώσεών τους να βελτιώσουν την κατάστα
ση των ενδιαιτημάτων των ειδών της άγριας πανίδας και άρα και των πληθυ
σμών τους
®Οι συνεργάτες της συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεσοχειμωνιάτικων μετρήσε
ων στους υγροτόπους της περιφέρειας της ΚΟΜΑΘ από το 1997 έως πρό
σφατα
®Διερευνάται πειραματικά η δυνατότητα εκτροφής της πεδινής πέρδικας στην
Ορεστιάδα (2001)
° Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασία με θέ
μα "Θήρα στους υγροτόπους" στο 10ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο
(2002).
©Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασία με θέ
μα "Αξιολόγηση της Θήρας και διαχείριση λαγού στα λιβαδικά οικοσυστήμα
τα" στο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο στο Καρπενήσι (2002),
° Συνεργάτες της υλοποιούν πρόγραμμα καταμετρήσεων ειδών της ορνιθοπανίδας
° Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασίες σε
Διεθνές Συνέδριο στη Napoli (Ιταλία) με θέματα σχετικά με την αιμορραγική
νόσο του λαγού και την εγκεφαλομυοκαρδίτιδα (ζωοανθρωπονόσος) σε είδη
της άγριας πανίδας (2002)
° Συνεργάτες της εκπαιδεύονται στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Σα
ραγόσας της Ισπανίας σε θέματα διαχείρισης θηραματοπανίδας (2002)
• Υλοποιεί δύο ερευνητικά προγραμμάτων με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια του προγράμματος "Βιώσιμη Ανάπτυξη". Τα έργα αυτά είναι
α) "Διάσωση του κολχικού φασιανού (phasianus colchicus colchicus) στο δέλτα
του Νέστου και δημιουργία δομής για την επαναεισαγωγή του σε περιοχές
της βόρειας Ελλάδας" και
β) "Συντονισμένες Διακρατικές Δράσεις Προστασίας και Φύλαξης της Αγριας
Πανίδας στη Ροδόπη" (2003-2004)
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® Διοργανώνει ειδική επιστημονική Ημερίδας με θέμα "ΘΗΡΑ, Προοπτικές Α
νάπτυξης", σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων
Υπαλλήλων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (2003).
ο Συνεργάτες της συμμετέχουν σε ημερίδα με αντικείμενο "Ισόρροπη Ανάπτυξη
Ορεινών Περιοχών Θεσσαλίας" με εισήγηση "Οικολογία και χρήση των ορει
νών ρεόντων υδάτων και υγροτόπων" (2003)
• Συνεργάτες της συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια χρήσης συσκευών
GPS για ψηφιακή χαρτογράφηση των κυνηγοτόπων και οριοθέτηση των Κα
ταφυγίων Αγριας Ζωής
• Συμμετέχει με ομιλία "Οργάνωση της Θήρας και ο ρόλος των Δασοπόνων"
στην ημερίδα "Οι προοπτικές της Δασοπονίας και η συμβολή των δασοπόνων
στην περιφερειακή ανάπτυξη", στην οποία είναι και χορηγός (2003)
• Συμμετέχει στα προγράμματα της Κ.Σ.Ε. για την διαχείριση των επιδημητικών
θηραματικών ειδών με σκοπό την καλύτερη κατανομή της κυνηγετικής δρα
στηριότητας.
• Συνεργάτες της συμμετέχουν στο 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο με
θέμα "Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της
υπαίθρου" με την εργασία "Σωματική κατάσταση του λαγού στα λιβάδια της
Μακεδονίας" (2004)
• Συνεργάτες της συμμετέχουν με ειδικές επιστημονικές εργασίες στα Παγκό
σμια Συνέδρια Θηραματολόγων το 1999 (Θεσσαλονίκη), 2001 (Κύπρος), 2003
(Πορτογαλία) και 2005 (Γερμανία)
• Συμμετέχει στην ημερίδα στις Σέρρες του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά
δας, με ομιλία "Προστατευόμενες
Περιοχές στην Ελλάδα, Διαχείριση
και Προοπτικές", με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
(2005)
• Υλοποιεί επιστημονική έρευνα σχε
τικά με τον προσδιορισμό της έναρ
ξης της προ-αναπαραγωγικής μετα
νάστευσης της κελαϊδότσιχλας και
του κότσυφα, σε συνεργασία με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμ.
hanters.gr
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλ
λοντος, Τμ. Γεωπονίας (2005)
®Πραγματοποιεί ειδική έρευνα για
την προστασία και διαχείριση του
κολχικού φασιανού (2005-2006)
®Συμμετέχει σε πρόγραμμα για τη
διαχείριση των κορακοειδών σε συ
νεργασία με το Τμ. Δασολογίας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά
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κης (2005-2006)
° Αναλαμβάνει την υλοποίηση του έρ
γου με τίτλο: "Σχέδιο φύλαξης - επόπτευσης και παρακολούθησης των ει
δών άγριας πανίδας και των ενδιαιτη
μάτων τους, με έμφαση στη θηραματική πανίδα καθώς και της κυνηγετικής
δραστηριότητας στην προστατευόμενη
περιοχή "Οροσειρά Ροδόπης"", στο
πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτι
κής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/
PHARE ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2000-2006
ο Συμμετέχει στο έργο ΕΝΤΕΡ 2004
"Ποσοτική Ανάλυση κοινωνικο-πολιτικών χαρακτηριστικών επιδράσεων και
δυνατοτήτων του κυνηγίου στην Ελλά
δα" με χρηματοδότηση της Γενικής
Γραμματείας Έ ρευνας και Τεχνολογί
ας (2006)
° Συνεργάζεται με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, Ορνιθολόγους, Δασοπόνους, Βιολόγους, Τεχνικούς Η/Υ, Προγραμ
ματιστές, Οικονομολόγους κ.λπ.) κάνοντας πράξη τη διεπιστημονική προσέγ
γιση των θεμάτων που την απασχολούν
° Διαθέτει βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμ
μάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των θηραματικών ειδών και των εν
διαιτημάτων τους καθώς και με θέματα διαχείρισης της Θήρας
®Παρέχει δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε φοιτητές και σπουδαστές
Τμημάτων ΑΕΙ που εξειδικεύονται στην προστασία της άγριας πανίδας και
του φυσικού περιβάλλοντος, (από το 2004 έως σήμερα)
° Συνεργάτες της συμμετέχουν στην ημερίδα "Το μέλλον του δάσους και το δά
σος του μέλλοντος" που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δη
μοσίων Υπαλλήλων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας", με εισήγηση
"Η διαχείριση της δραστηριότητας της Θήρας στην Ελλάδα. Παρόν και Μέλ
λον" (2006)
° Συνεργάτες της συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Ζωολογικό Συνέδριο με ανα
κοίνωση σχετικά με τη μετανάστευση των ειδών τσίχλας (2006)
Υποστηρικτική και λοιπή φιλοθηραμ,ατικη δράση της ΚΟΜΑΘ
ο Προμηθεύεται και διαθέτει δωρεάν πινακίδες που οριοθετούν τις απαγορευ
μένες για το κυνήγι περιοχές, τις ζώνες διάβασης τρυγονιών και ορτυκιών και
τις ζώνες εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων στους Κυνηγετικούς Συλλόγους
αρμοδιότητάς της
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• Εκδίδει βιβλιάρια αδειών Θήρας για τους κυνηγοΰς μέλη των Κυνηγετικών
Συλλόγων
• Εκδίδει ερωτηματολόγια για εξετάσεις νέων κυνηγών
• Συμμετείχε στη Β'φάση του προγράμματος "ΑΡΚΤΟΣ" από το 1996 έως το
1998
• Προμηθεύεται πρόσθετο εξοπλισμό και μέσα για την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή (φωτογραφικές μηχανές και φακούς, αλεξίσφαιρα γιλέκα, βιβλία και
έντυπο υλικό, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.)
®Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την πρόσληψη εποχια
κών θηροφυλάκων και για την αγορά οχημάτων για την κίνησή τους
• Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την υλοποίηση δικών
τους έργων βελτίωσης ενδιαιτημάτων και για την πρόσληψη δικών τους επι
στημονικών συνεργατών (δασολόγων, δασοπόνων)
• Διοργανώνει σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις Ομοσπονδιακών Θη
ροφυλάκων και Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Συλλόγων
• Προμηθεύεται οχήματα με μειοδοτικούς διαγωνισμούς για τις ανάγκες της θηροφύλαξης, ώστε να αντιστοιχεί ένα όχημα για κάθε θέση εργασίας Ομο
σπονδιακού Θηροφύλακα.
• Προσλαμβάνει Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, ώστε σήμερα η Ομοσπονδια
κή Θηροφυλακή στην περιφέρεια της ΚΟΜΑΘ να αριθμεί 60 Θηροφύλακες
• Παρακολουθεί, και παρεμβαίνει με εκφορά γνώμης στις εξελίξεις (σχέδια Υ 
πουργικών Αποφάσεων, σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, ειδικά διαχειρι
στικά σχέδια, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες κ.λ.π.) που αφορούν τη διαχεί
ριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιφέρειά της
Συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων της ΚΣΕ
• Απασχολεί 60 Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, με ισάριθμα τετρακίνητα οχή
ματα, μια μηχανή ανωμάλου δρόμου και τέσσερις βάρκες κατάλληλες για κί
νηση σε δελταϊκά οικοσυστήματα
• Συμμετέχει στο πρόγραμμα προσδιορισμού της φαινολογίας της μετανάστευ
σης των θηρεύσιμων πτηνών στην Ελλάδα, μέσω των επιστημονικών συνεργα
τών της
• Ενισχύει το Πρόγραμμα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης (ΑΡΤΕΜΙΣ)
• Συμμετέχει στο Πρόγραμμα προσδιορισμού της σχετικής αφθονίας των θηραματικών ειδών στην Ελλάδα μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας (ΑΡΤΕΜΙΣ II)
Φίλε Κυνηγέ,
Οι πολυποίκιλες ενέργειες και δραστηριότητες της ΚΟΜΑΘ έχουν ως στόχο να
συνεχίσει να ασκείται η δραστηριότητα της Θήρας χωρίς άλλους αδικαιολόγητους
περιορισμούς. Για να εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε με αξιώσεις χρειαζό
μαστε τη συμπαράστασή σου, τη γνώση και την εμπειρία σου. Σου συνιστούμε να
βρίσκεσαι διαρκώς κοντά στον Σύλλογό σου, να ενημερώνεσαι, να ενημερώνεις
γι’ αυτά που γίνονται στην περιοχή σου και να εκφράζεις την άποψή σου.
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Παγκόσμιο Συνέδριο Θηραματοπονίας στη Σουηδία
Το 28ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θηραματοβιολογίας θα πραγματοποιηθεί τον
Αύγουστο του 2007 στην Ουχμάλα της Σουηδίας. Πρόκειται για ένα υψηλού κύ
ρους συνέδριο, που αποτελεί καταξιωμένο βήμα για την επιστημονική πρόοδο
στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας, με τη συμμετο
χή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, κρατικών υπηρεσιών Θήρας, διεθνών
περιβαλλοντικών οργανισμών και κυνηγετικών φορέων και οργανώσεων. Πραγ
ματοποιείται κάθε 2 χρόνια και πρωτοξεκίνησε πριν από 56 χρόνια!
Την προηγούμενη φορά που η Σουηδία είχε διοργανώσει αντίστοιχο συνέ
δριο ήταν το 1973. Το νέο συνέδριο συμπίπτει χρονικά με την επέτειο των 300
χρόνων από τη γέννηση του Carl von Linnen, σπουδαίου επιστήμονα σχετικά με
την ταξινόμηση των ειδών της άγριας πανίδας.
Πέραν των ειδικών επιστημονικών εργασιών οι διοργανωτές έχουν θέσει ως
στόχο να προβάλλουν την ανθρώπινη διάσταση στη διαχείριση της άγριας πανί
δας.
Ως κύριοι θεματικοί τομείς θα είναι θέματα σχετικά με τη Προσαρμοσμένη
διαχείριση, τις στατιστικές κυνηγετικής κάρπωσης, τη διαχείριση των αρπακτικών, τη διαχείριση των δασών, ποσοτικές μέθοδοι μέτρησης πληθυσμών, την επανεισαγωγή ειδών της άγριας πανίδας, παρατήρηση και παρακολούθηση της
άγριας πανίδας, υδρόβια είδη και διαχείριση ασθενειών, άνθρωπος και διαχεί
ριση άγριας πανίδας.
Το συνέδριο διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Θηραματοβιολόγων (IUGB) και
μεταξύ άλλων συνεργάτης στη συγκεκριμένη διοργάνωση θα είναι και Σουηδική
Κυνηγετική Συνομοσπονδία. Υπενθυμίζεται πως εδώ και αρκετά χρόνια υπάρ
χει στα παγκόσμια αυτά συνέδρια θετική παρουσία των ελληνικών κυνηγετικών
οργανώσεων και αποδοχή των επιστημονικών τους εργασιών γεγονός που απο
τελεί άλλη μια επιβεβαίωση του τεράστιου έργου που επιτελούν σήμερα οι κυ
νηγετικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης θα παρουσιάσει φέτος στο παγκόσμιο αυτό συνέδριο 5 επιστημονικές
ανακοινώσεις.
24
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Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για την κυνηγετική κάρπωση
Έ ν α ιστορικό βήμα για την αναγνώριση και καταξίωση των κυνηγετικών ορ
γανώσεων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης ως διαχειριστές του φυσικού πε
ριβάλλοντος πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Αθήνα.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ) μαζί με την Ευρωπαϊκή Έ ν ω 
ση των Κυνηγετικών Οργανώσεων (FACE) διοργάνωσε την Ευρωπαϊκή Διάσκε
ψη με συμμετοχή εκπροσώπων από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αλλά
και των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Οργανισμών που ασχολούνται με το περιβάλ
λον και την άγρια πανίδα.
Σκοπός της Διάσκεψης αυτής ήταν να ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα η α
πόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη ενός προγράμματος κατα
γραφής της κυνηγετικής κάρπωσης, παρόμοιο με το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ που
υλοποιεί η ΚΣΕ τα τελευταία 12 χρόνια, το οποίο θα έχει κοινή εφαρμογή σε ό
λες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή ταν ένας μακροχρόνιος στόχος της Κυ
νηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, που είχε κριθεί ιδιαίτερα τολμηρός και έγι
νε πραγματικότητα στη Διάσκεψη αυτή, η οποία αποφάσισε το νέο αυτό Πανευ
ρωπαϊκό πρόγραμμα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης να ονομαστεί "ΑΡΤΕΜΙΣ". Έ ν α "ΑΡΤΕΜΙΣ" σε όλη την Ευρώπη! Τα στοιχεία του προγράμματος
θα συλλέγονται με κοινό τρόπο από τους κυνηγούς όλων των χωρών και θα χρη
σιμοποιούνται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να
παίρνονται οι σχετικές με το κυνήγι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
26
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Σημαντική πρέπει να θεωρηθεί η
συμμετοχή των οικολογικών Οργανώ
σεων, τόσο από την Ευρώπη όσο και
από την Ελλάδα, οι οποίες με το πε
ριεχόμενο των παρεμβάσεών τους συ
ντάχθηκαν και χαιρέτισαν την έναρξη
του προγράμματος αυτού, αναγνωρί
ζοντας έτσι ότι τα στοιχεία που θα συ
γκεντρώνονται θα χρησιμοποιούνται
κατά τη λήψη αποφάσεων από την
Ε.Ε., σχετικές με τη διαχείριση των ά
γριων πτηνών και την άσκηση της κυ
νηγετικής δραστηριότητας.
Με την προσέγγιση και συμφωνία
των δύο κατά παράδοση "αντιμαχόμενων" πλευρών, δηλαδή κυνηγών της
Ευρώπης και οικολογικών οργανώσε
ων, υπό την εποπτεία της Ε.Ε., διαφαίνονται καιροί με λιγότερα προβλή
ματα και αντιδικίες που μόνον απαγο
ρεύσεις και αδικαιολόγητους περιορι
σμούς έχουν επιφέρει έως τώρα στους
ευρωπαίους κυνηγούς. Η σπουδαιότη-

ΚΥΝΗΓΆ
ΙϊίιΟΗΟΣ
ΕΛΛΑ
m
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τα της Διάσκεψης αυτής και η σημασία που της αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται από την προσωπική παρουσία του Επίτροπου Περιβάλλοντος κ.
Σταύρου Δήμα, που ανέφερε στην ομιλία του ότι "το συνετό κυνήγι αποτελεί μέ
ρος της λύσης και όχι μέρος των προβλημάτων που ταλαιπωρούν τη φύση".
Από πλευράς της Ελληνικής κυβέρνησης παραυρέθηκαν ο Υπουργός Αγροτι
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών κ. X. Φώλιας και ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Ο. Ξανθόπουλος, οι
οποίοι διατύπωσαν για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή τους στις σημαντικές
προσπάθειες των ελληνικών κυνηγετικών οργανώσεων. Παραβρέθηκαν επίσης
και χαιρέτισαν τη Διάσκεψη ο ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ε. κ. Ο. Παφίλης και εκ
μέρους του Συνασπισμού ο κ. Γ. Τόλλιος. Τη Διάσκεψη παρακολούθησαν επίσης
σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Πρόεδρος του Ε ’ Τμήματος του Συμβουλίου
της Επικρατείας, καθηγητές του Πανεπιστημίου, Διευθυντές Δασών και Δασάρ
χες από όλη την Ελλάδα και πολλά μέλη των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών.
Ό λοι οι παρευρισκόμενοι αναγνώρισαν το σημαντικό εργαλείο γνώσης που έ
χουν στα χέρια τους οι κυνηγετικές οργανώσεις με την καθημερινή παρουσία
τους στην φύση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του ευρωπαϊ
κού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας.
Το τελικό αποτέλεσμα και μήνυμα που προκύπτει και ενδιαφέρει τους έλληνες
και ευρωπαίους κυνηγούς είναι ότι η θέση των κυνηγετικών οργανώσεων απένα-
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ντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά το περασμένο Σάββατο, δεν είναι η ίδια. Έ 
γινε σαφές ότι οι έως τώρα συνομιλητές της Ε. Ε. για θέματα διαχείρισης της φύ
σης, οι οικολογικές οργανώσεις, παύουν να είναι οι μοναδικοί ρυθμιστές της κα
τάστασης. Από τώρα και στο εξής στις κυνηγετικές οργανώσεις αναγνωρίζεται
κατά τον πλέον επίσημο τρόπο ο ρόλος τον οποίο πάντα είχαν αλλά πάντοτε πολ
λοί τους τον αφαιρούσαν. Τον ρόλο του προστάτη και διαχειριστή της φύσης.

Η θεματολογία της Διάσκεψης περιελάμβανε τοποθετήσεις ειδικών στα πα
ρακάτω θέματα:
• Πρωτοβουλία για μια αειφόρο κυνηγετική δραστηριότητα (Anne TELLER,
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
• Η Συμφωνία του 2004 για την Οδηγία της Ε.Ε. για τα πουλιά (Κλαίρη ΠΑ
ΠΑΖΟΓΛΟΥ, Birdlife International)
• Η Συμφωνία Αφρικής - Ευρασίας για τα μεταναστευτικά υδρόβια πτηνά
(Bert LENTEN, Ειδικός Γραμματέας AEWA)
• Επισκόπηση καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης (John SWIFT, Γενικός
Γραμματέας BASC (UK))
• Πρόγραμμα "ΑΡΤΕΜΙΣ", Η καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης στην
Ελλάδα (Χρήστος ΘΩΜΑΪΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Θηραματολογίας)
• Η αναγκαιότητα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης, Το μπεκατσίνι,
μια ειδική περίπτωση (Guy-Noel OLIVIER, Γενικός Γραμματέας του ΟΜΡΟ)
• Συμπεράσματα του προγράμματος καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης
στη Γαλλία για την Ευρωπαϊκή Προοπτική (Vincent SCHRICKE, Εθνικός Οργα
νισμός Θήρας Γαλλίας)
• Διαχείριση Βιοποικιλότητας (Ράνια ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ευρωπαϊκός Οργα
νισμός Περιβάλλοντος)
• Υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος καταγραφής της κυνηγετικής
(Yves LECOCQ, Γενικός Γραμματέας FACE)
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.
Συμμετοχή της ΚΟΜΑΘ με δυο ανακοινώσεις
Συμπόσιο της IUCN καταδεικνύει τη σημασία τον κυνηγιού
για τη διατήρηση της φύσης και την ανάπτυξη της υπαίθρου.
Συμπόσιο με τίτλο "το κυνήγι, η διατήρηση και η ανάπτυξη της υπαίθρου: επιστή
μη και πράξη" οργανώθηκε από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης
(IUCN) και το παρακολούθησαν πάνω από 200 επιστήμονες στις 12 & 13/10/2006
σε αίθουσα της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου. Στην έναρξη του συμποσί
ου ο Jon Hutton πρόεδρος της επιτροπής της IUCN για την αειφορική χρήση εί
πε ότι: "αυτή η συνεδρίαση δημιουργεί νέο επιστημονικό πεδίο επειδή για πρώτη
φορά έχουμε συγκεντρώσει μαζί τους ειδικούς επιστήμονες, τους εμπειρογνώμο
νες και τους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο για να εξετάσουμε σε βάθος τη
συμβολή που έχει το κυνήγι στη διατήρηση της φύσης και στην ανάπτυξη της υ
παίθρου".
Κύρια αντικείμενα των παρουσιάσεων ήταν οι πρωτοβουλίες διάσημων κυνηγών
για την προστασία της άγριας πανίδας, τα περιφερειακά συστήματα διαχείρισης
της Θήρας από τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αφρική, οι έρευνες για την επί
δραση του κυνηγίου στη δυναμική των πληθυσμών των θηραμάτων και οι αλληλε
πιδράσεις της διαχείρισης του κυνηγίου και της αγροτικής πολιτικής. Οι περιπτω
σιολογικές μελέτες κατέδειξαν πώς το κυνήγι όταν πραγματοποιείται υπό επιστη
μονική παρακολούθηση και όταν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία συμβάλει
στη διατήρηση της φύσης. Τέτοια παραδείγματα είναι η ανάκαμψη των πληθυ
σμών του βίσωνα στο Yukon των ΗΠΑ, του αγριοκάτσικου Markhor και του α
γριοπρόβατου Urial στο Πακιστάν και η παροχή κινήτρων για την αναγέννηση
του πάρκου των λιμνών Mburo στην Ουγκάντα.
Παρουσιάστηκαν όμως και περιπτώσεις κακής διαχείρισης ή ληστρικής εκμετάλ
λευσης όπως είναι η υπερθήρευση της αντιλόπης στην Αφρική και η δωροδοκία
προσώπων που αποτρέπουν να διατεθούν τα έσοδα από το κυνήγι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Η ανάγκη ορθής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα ήταν ένα θέμα
που εκφράστηκε από πολλούς ομιλητές.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στη βελτίωση
της διαχείρισης του κυνηγιού με τον καθορισμό αρχών, οδηγιών, κριτηρίων και
δεικτών για την πιστοποίηση του αειφορικού κυνηγίου στην Ευρώπη. Επιπρόσθε
τα εξετάστηκε η δυνατότητα πιστοποίησης του κυνηγίου σε τοπικό επίπεδο στα
πλαίσια των Διαχειριστικών Σχεδίων των Δασών, πάντως υποστηρίχθηκε πως θα
πρέπει να εφαρμοστεί κάτι πολύ πιο απλό.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης συμμετείχε στο συμπόσιο με
τον θηραματολόγο Χρήστο Σώκο όπου πραγματοποίησε δύο ανακοινώσεις:
• C.K. Sokos , Ρ.Κ. Birtsas and N.D. Hasanagas. Hellenic hunting philosophy: its
importance for hunting managers. Πρόκειται για μια εργασία που αναλύει την
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Ελληνική κυνηγετική φιλοσοφία διαμέσου των αιώνων και τη σημασία που έ
χει για τη λήψη των αποφάσεων για το κυνήγι.
• N.D. Hasanagas, C.K. Sokos and Ρ.Κ. Birtsas. The pedagogic influence of a
hunting association. Στην εργασία αυτή αναλύεται το έργο που μπορεί να επιτελέσει μια κυνηγετική οργάνωση στη διαπαιδαγώγηση των νέων.
Στις τελικές παρατηρήσεις του συμποσίου ειπώθηκε πως "το πάθος για τη διατή
ρηση της φύσης ενώνει σε ένα κοινό σκοπό τον καθένα που συμμετείχε σε αυτήν
την συνεδρίαση".
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Το κυνήγι, τρόπος
ζω ής

Δημήτριος Ευμοιρίδης,

Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου Δ ράμας

Τα

πάντα

περί

Θήρας

ρειάστηκαν 34 ολόκληρα χρόνια εμπειρίας
ασκώντας το κυνήγι του αγριόχοιρου, για
να τολμήσω να καταθέσω εγγράφως τις απόψεις
μου για ένα από τα πανάρχαια, δυσκολότερα και
θεαματικότερα κυνήγια της πατρίδα μας, το κυ
νήγι του αγριόχοιρου.
Είχα την τύχη στα πρώτα κυνηγετικά μου βή
ματα, να ζήσω τον παραδοσιακό τρόπο κυνη
γιού του αγριόχοιρου και στην συνέχεια την ε
ξέλιξή του στον σύγχρονο.
Ακούγοντας καθημερινά συζητήσεις , απόψεις,
σκέψεις, προβληματισμούς, αντιρρήσεις, κριτικές
από συναδέλφους κυνηγούς, διαβάζοντας ατε
λείωτα άρθρα σε κυνηγετικά περιοδικά και έν
θετα εφημερίδων, θα ήθελα να συνοψίσω και το
δικό μου εμπειρικό καταστάλαγμα. Έ τσι πιστεύω
ότι θα βοηθήσω τους νέους κυνηγούς και θα
προβληματίσω τους παλαιότερους.
Γεννήθηκα το έτος 1958 στο χωριό Πρασινά
δα του Ν. Δράμας, ένα πανέμορφο ορεινό χωριό,
γαντζωμένο στην οροσειρά της Ροδόπης, απομα
κρυσμένο λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα , με πλούσια βλάστηση,
που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό θηραμάτων.
Μεγάλωσα λοιπόν σε ένα κυνηγετικό περιβάλ
λον, με πατέρα κυνηγό και μάλιστα από τους ι
κανότερους κυνηγούς της εποχής εκείνης. Ή ταν
ο ηγέτης της μικρής σε αριθμό κυνηγών και της
μοναδικής ομάδας του χωριού. Έχοντας τις κα
ταβολές αυτές ήταν φυσικό να με συναρπάσει το
κυνήγι από πολύ μικρή ηλικία , να λατρέψω και
να αγαπήσω το άθλημα αυτό που σ ιγά -σ ιγά έ
γινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου.
Το κυνήγι την εποχή εκείνη είχε χαρακτήρα
καθαρά βιοποριστικό. Ή ταν η εποχή που η
διάρκειά του κρατούσε 5 μήνες, αρχίζοντας α
πό 1\10 και λήγοντας την 28\02 , όλες τις ημέ
ρες της εβδομάδος και η πώληση του θηράμα
τος ήταν ελεύθερη. Με τις υπάρχουσες τότε νο
μοθεσίες δινόταν η δυνατότητα στους κυνηγούς
εκείνης της εποχής να χρησιμοποιούν τη Θήρα
σαν ένα μέσο συμπλήρωσης του ούτως ή άλλως
χαμηλού εισοδήματος τους , και ειδικά την χει32
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μερινή περίοδο.
Το κυνήγι του αγριόχοιρου το ασκούσαν, κατά κανόνα, ομάδες κυνηγών
που ήταν κάτοικοι των ορεινών χωριών του Νομού. Ο λόγος απλός. Ο ορει
νός όγκος δεν είχε καμία υποδομή. Έλλειψη οδικού δικτύου , μηχανοκίνη
των μέσων , άρα αδύνατη η πρόσβαση σε κυνηγούς των πόλεων και κωμο
πόλεων. Οι κυνηγοί την εποχή εκείνη δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνον
τον αφιλόξενο ορεινό όγκο , λόγω της ανυπαρξίας δρόμων , αλλά και την
έλλειψη πυρομαχικών , μέσων άσκησης του κυνηγίου ( όπλων , υποδημάτων ,
ρουχισμό κ .λ .π .). Με κάποιο μονόκαννο ή δίκαννο σκουριασμένο ή με χτυ
πημένη τη μία κάνη , με κάλυκες χάρτινους και χειροποίητα φυσίγγια πήγαι
ναν στο κυνήγι. Εμφανιζόταν μάλιστα και το φαινόμενο, στις παραμεθόριες
περιοχές, οι κυνηγοί να χρησιμοποιούν, παράνομα βέβαια, τα υπηρεσιακά ό
πλα που είχαν στην κατοχή τους διότι ανήκαν στα τάγματα εφέδρων ανδρών ( T E A ). Και σ’αυτήν την περίπτωση η δυσκολία που αντιμετώπιζαν ή
ταν η ανεύρεση πυρομαχικών.
Αντιμετωπίζοντας όλες αυτές τις ελλείψεις και δυσκολίες ο κυνηγός ανα
γκάστηκε να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει το μοναδικό άλλο του όπλο
, το μυαλό. Ό λη η προσπάθειά του ήταν να ανακαλύψει τον τρόπο σκέψης
του αγριόχοιρου , τη συμπεριφορά του , τον τρόπο αντίδρασης , την αξιολόγη
ση των αισθήσεών του, εισχωρώντας βαθιά και ανακαλύπτοντας τον ψυχι
σμό αυτού του ζώου, ώστε να έχει ευκολότερο τρόπο προσέγγισης για να
33
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φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα , στην θήρευσή του. Εδώ έβλεπε κανείς σ’
όλο το μεγαλείο την άσκηση τόσο του σώματος όσο και της νόησης. Αυτή
είναι για μένα και η πραγματική έννοια του κυνηγιού.
Η ολιγομελής λοιπόν κυνηγετική παρέα του χωριού που εγώ γνώρισα στα
παιδικά μου χρόνια - δεν ξεπερνούσε τα 6 άτομα - με την πάροδο του χρό
νου, έφτασε σε υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας χάρη στη σωστή αξιο
λόγηση των δυνατοτήτων και συνηθειών του αγριόχοιρου.
Βασικός παράγοντας και συνδετικός κρίκος της ομάδας , ήταν η συμμετο
χή όλων των μελών εξίσου , με ίδιες προσπάθειες , ίδιες γνώσεις και προ
πάντων ίδιο και αμείωτο ενδιαφέρον απ’ όλους , σεβόμενος τις δυνατότητες
ο ένας του άλλου , χωρίς εγωισμούς και με απόλυτη πειθαρχία.
Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφερθώ σε όλους αυ
τούς τους ανθρώπους, τους δασκάλους της κυνηγετικής μου συνείδησης , παι
δείας και ήθους , αναφέροντας τα ονόματά τους και σκιαγραφώντας με δύο
λέξεις τον καθένα χωριστά.
Τα μέλη αυτής της ομάδας αποτελούσαν:
© Ο πατέρας μου ο Αβραάμ, κυνηγός από τα 16 χρόνια του. Ο παλαιότερος
και ο αρχηγός της ομάδας. Η εμπειρία του κατόρθωσε να μετατρέψει το ημιαυ
τόματο όπλο σε αυτόματο με απόλυτη επιτυχία στον στόχο.
® Ο κυρ Νίκος, ο ψηλός της ομάδας , η μετρημένη αλλά σταθερή βολή.
• Ο κυρ Γιώργος ή τεκλεμές ένας από τους ικανότερους ιχνηλάτες, εξ ου και
το παρατσούκλι, προσέγγιζε τους αγριόχοιρους στα γιατάκια με τόση μαεστρί
α, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασής τους , με αποτέλεσμα να θηρεύσει σε γιατάκια πάρα πολλούς κάπρους (τεκλεμέδες).
° Ο τέταρτος της ομάδας ο άλλος κυρ Γιώργος, μοναδικός παγανιέρης, ξετρύ
πωνε με μεγάλη ευκολία τους αγριόχοιρος , από τις πιο δύσβατες περιοχές.
• Ακολουθεί ένας από τους μικρούς της παρέας, ανιψιός των προηγουμένων,
° βραχύσωμος Βαγγέλης, προικισμένος με τεράστια φυσικά και σωματικά χαρί
σματα, που ανταγωνιζόταν στα ίσια τον αγριόχοιρο σε ταχύτητα και αντοχή.
• Και τέλος ο Βενιαμίν της ομάδας, ο γιος του τεκλεμέ ο Περικλής , ή αλλιώς
"η αλεπού". Ακολουθούσε και ακολουθεί μέχρι σήμερα τα χνάρια του πατέρα του.
Αυτή λοιπόν η ομάδα κάθε φορά που ξεκινούσε την ημερήσια εξόρμηση, το
πρώτο μέλημά της ήταν ο εντοπισμός των ιχνών. Χτενίζοντας στην κυριολεξία με
τα πόδια την περιοχή που είχαν προαποφασίσει, σε διαφορετικές κατευθύνσεις
ο καθένας, διανύοντας εκατοντάδες μέτρων, συναντιόντουσαν σε συγκεκριμένο
σημείο, για να αποφασίσουν. Η απόφαση ήταν θέμα λίγων λεπτών. Αξιολογώντας
με προσοχή τα ίχνη που εντοπίσθηκαν από τον καθένα ξεχωριστά, κατέληγε η ο
μάδα στην επιλογή του χώρου της παγάνας.
Με αθόρυβες και συντονισμένες πάντα κινήσεις , σε ελάχιστο χρόνο, τα καρ
τέρια έπαιρναν τις θέσεις τους και ο παγανιέρης ξεκινούσε το δύσκολο του έργο.
Ο παγανιέρης πάντα έμπειρος ιχνηλάτης, ακολουθούσε με μαθηματική ακρίβεια
την πορεία του θηράματος, χρησιμοποιώντας όποτε και όπου χρειαζόταν πέτρες
και ξερά ξύλα ή απότομες σύντομες κραυγές, για να τρομάξει και να ξετρυπώ
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σει τον ή τους αγριόχοιρους από τα γιατάκια τους.
Σε περίπτωση που δεν υπήρχε η δυνατότητα εντοπισμού των ιχνών λόγω ξηρα
σίας, αναζητούσαν στους κυνηγότοπους τις λούτσες. Ο αγριόχοιρος προκειμένου να απαλλαχθεί από παράσιτα, συνεχώς ψάχνει και βρίσκει χώρους για λα
σπόλουτρα. Με αυτόν τον τρόπο διερευνούσαν και εντόπιζαν την παρουσία των
αγριόχοιρων. Εάν δεν υπήρχε ούτε αυτή η δυνατότητα εντοπισμού, τότε αποφά
σιζαν τη διεξαγωγή παγάνας σε περιοχές που γνώριζαν, από παλαιότερες φορές,
ότι γιατακιάζουν οι αγριόχοιροι. Ούτε όμως και σε τέτοιου είδους παγάνες χρη
σιμοποιούσανε άσκοπους πυροβολισμούς ή παρατεταμένες κραυγές, όπως συχνά
γίνεται σήμερα. Η μέθοδος των παγαντζήδων ήταν πάντα η ίδια:
Το κατρακύλισμα πέτρας, το πέταμα ξύλου σε πυκνά σημεία, η απότομη στιγ
μιαία κραυγή και στη συνέχεια απόλυτη ησυχία. Τα αποτελέσματα ήταν πάντοτε
καταπληκτικά. Η έλλειψη πυρομαχικών ανάγκαζε το καρτέρι να αποκτήσει ψυ
χραιμία, υπομονή, σωστή σκόπευση και όχι βιαστική βολή. Αυτό είχε σαν αποτέ
λεσμα να αποφεύγονται άσκοποι πυροβολισμοί και επιπόλαιοι τραυματισμοί θη
ραμάτων , αλλά σχεδόν πάντα να υπάρχει αποτελεσματική βολή.
Σε περίπτωση τραυματισμού, όλη η ομάδα έδινε μεγάλη βαρύτητα στην ανεύ
ρεση και τον εντοπισμό του τραυματισμένου θηράματος. Θεωρούσαν την εγκατά
λειψη τραυματισμένου θηράματος ασέβεια προς το θήραμα. Γι’ αυτό το πρώτο
μέλημά τους ήταν να ακολουθήσει η ομάδα το τραυματισμένο θήραμα έως ότου
το εντοπίσει. Πάντοτε ακολουθούσε τα ίχνη ο εμπειρότερος της παρέας, ο οποί-
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ος γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο κινείται και αντιδρά ο τραυμα
τισμένος αγριόχοιρος και αξιολογούσε συνεχώς τον υψηλό βαθμό κινδύνου που
διέτρεχε ο κυνηγός που τον αναζητούσε.
Μετά από κάθε θήρευση αγριόχοιρου πρώτη προτεραιότητα ήταν η αφαί
ρεση των εντοσθίων, του οισοφάγου, των αμυγδαλών και κατόπιν, με μεγάλη προ
σοχή , η αφαίρεση της χολής από το συκώτι και το στράγγισμα από τυχόν υπο
λείμματα αίματος.
Το 1972, στα 14 χρόνια μου , ξεκίνησα με μεγάλο μεράκι και εγώ δειλά - δει
λά. Μπαίνοντας σ’αυτήν την ομάδα , χωρίς όπλο βέβαια στην αρχή, άρχισα να
γνωρίζω την αυστηρή διαδικασία που τόσο πολύ αγάπησα και θα αγαπώ πάντα.
Μέχρι τα 16 χρόνια μου συμμετείχα σαν βοηθητικό μέλος κάνοντας ατελείωτες
παγάνες, γνωρίζοντας όλες τις τοποθεσίες, τα γιατάκια των αγριόχοιρων , τις συ
μπεριφορές και τα μυστικά του πανέξυπνου αυτού ζώου, πάντοτε δίπλα σε έναν
έμπειρο κυνηγό. Τις εμπειρίες που αποκόμισα αυτά τα δύο χρόνια δεν είναι δυ
νατό να τις απαριθμήσω . Είναι τόσο μεγάλη η αξία αυτής της χρονικής περιόδου
και τη θεωρώ σαν το απολύτως αναγκαίο πρωτοβάθμιο σχολείο για κάθε νέο κυ
νηγό.
Σιγά - σιγά ενσωματώθηκα σε αυτήν την ομάδα τόσο εγώ όσο και τα παιδιά
των συγκυνηγών του πατέρα μου, ρουφώντας σαν σφουγγάρι τις γνώσεις των μεγαλυτέρων μας που απλόχερα μας έδιναν, κατορθώνοντας σε λίγα χρόνια να θε
ωρούμαστε ισότιμα μέλη.
Περνώντας τα χρόνια το κυνήγι εκσυγχρονιζόταν ολοένα, απαγορεύθηκε η
πώληση του θηράματος και πήρε τη μορφή καθαρού αθλήματος, φθάνοντας στο
σημερινό ελληνικό κυνήγι του αγριόχοιρου.
Στον ορεινό όγκο το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί. Και η πιο απομακρυσμένη
περιοχή είναι προσβάσιμη πλέον για τον κυνηγό. Τα μηχανοκίνητα μέσα αυξάνο
νται ολοένα, τα οχήματα τύπου 4X4 οργώνουν τον ορεινό όγκο με μεγάλη ευκο
λία. Ο εκσυγχρονισμός των όπλων και των πυρομαχικών και η κινητή τηλεφωνία,
χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κυνήγι. Αντίθετα το θήραμα παραμένει στα ίδια φυ
σικά όπλα αντιμετώπισης των κινδύνων. Δημιουργείται έτσι μια ανισότητα στην
σχέση θηράματος και θηρευτή. Συγκρίνοντας το χθες με το σήμερα πρέπει όλοι
μας να προβληματιστούμε για τον τρόπο άσκησης του κυνηγίου του αγριόχοι
ρου.
Είναι μέγα λάθος να αξιολογείται η κάθε ομάδα με το πόσο μεγαλύτερο αριθ
μό θηραμάτων έχει θηρεύσει. Στην πατρίδα μας δεν κυνηγάμε σε ρεζέρβες,ούτε
σε ιδιωτικούς χώρους όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι η μονα
δική χώρα που διατηρεί το αγαθό της ελεύθερης παραδοσιακής Θήρας. Το θήρα
μα αποτελεί δημόσιο αγαθό που δεν επιτρέπεται να το οικειοποιείται ούτε να το
καρπώνεται κανένας ανεξέλεγκτα με παράνομες μεθόδους. Είμαστε συνυπεύθυνοι όταν με τη σιωπή και την απραξία μας συγκαλύπτουμε τέτοιου είδους ενέρ
γειες ασυνείδητων οπλοφόρων.Ο συνδυασμός των θετικών στοιχείων του παρα
δοσιακού και του σύγχρονου τρόπου κυνηγίου του αγριόχοιρου, είναι απαραίτη
τη προϋπόθεση, με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό τόσο στο θήραμα όσο και στη
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διάπλαση της φιλοπερ βαλλοντικής συνείδησης του θηρευτή. Στο κυνήγι αυτού του
τύπου δεν έχει αξία η ποσότητα των θηρευθέντων ειδών, αλλά η ποιότητα της δια
δικασίας της θήρας.Επιτέλους αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι και σώψρονες κυνηγοί, ώστε να σταματήσουν οι ανταγωνισμοί
και οι εγωπάθειες, με στόχο να διατηρηθεί αυτό το παραδοσιακό πρότυπο κυνη
γίου στην πατρίδα μας για πάντα.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να στερήσουμε από τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας
την απόλαυση αυτού του πανάρχαιου αθλήματος. Είναι το άθλημα που προσφέ
ρει μεγάλες συγκινήσεις , άσκηση του σώματος και του νου, διαρκή επαφή με την
φύση, αγάπη προς το περιβάλλον και απομάκρυνση των νέων από φθοροποιές ε
πιδράσεις και ανεπιθύμητες προκλήσεις.
Δυστυχώς ορισμένοι με τις πράξεις τους καταργούν όλα αυτά που απλόχερα
μας προσφέρει το φυσικό περιβάλλον και η κυνηγετική παράδοση της χώρας μας.
Η δημιουργία αφύσικα μεγάλων ομάδων κυνηγών, η υπερβολική χρήση τεχνολο
γικών μέσων και η αποφυγή της πεζοπορίας είναι στοιχεία ασύμβατα με τον πα
ραδοσιακό και δεοντολογικά σωστό κυνήγι του αγριόχοιρου. Το χειρότερο όμως
είναι η απεμπόληση της υποχρέωσης μας, όλων των παλαιότερων, για σωστή εκ
παίδευση, αγωγή και μύηση των νέων κυνηγών.
Ό λοι έχουμε ακούσει σχόλια από νέους κυνηγούς, που εκφράζουν την αγανά
κτηση τους, λέγοντας ότι δεν ξαναπάω σε κυνήγι αγριόχοιρου, γιατί όσες φορές
έλαβα μέρος τοποθετήθηκα σ’ ένα σημείο όλη την ημέρα, χωρίς να έχω καμία ε
παφή με την υπόλοιπη παρέα, δεν συμμετείχα στη διαδικασία, δεν καταλάβαινα
τι γινόταν, και τι περίμενα στο τέλος της ημέρας για να μάθω το αποτέλεσμα.
Αξιολογώντας τα σχόλια αυτά των νέων, εύκολα βγάζει κανείς το συμπέρασμά
του, ότι και οι νέοι κυνηγοί καταδικάζουν τις σύγχρονες αποκλίσεις από τον πα
ραδοσιακό τρόπο άσκησης Θήρας του αγριόχοιρου. Με τον τρόπο αυτό αντί να
προσεγγίζονται οι νέοι άνθρωποι ώστε να αγαπήσουν το κυνήγι, απωθούνται και
αποδιώχνονται. Οι ευθύνες ανήκουν σε όλους μας. Αργά ή γρήγορα πρέπει να με
ταλαμπαδεύσουμε την κυνηγετική συνείδηση και την παιδεία στους νέους κυνη
γούς.
Γι’ αυτό αγαπητοί συνάδελφοι θα πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στα Διοικητι
κά Συμβούλια των κυνηγετικών οργανώσεων, να δεσμεύουμε τις διοικήσεις μας
για περισσότερη ενημέρωση, με την πραγματοποίηση ημερίδων σε τακτά χρονικά
διαστήματα, με πλούσιο έντυπο υλικό, με ενημερωτικές εκπομπές στα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης, με τη δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης κ.λ.π.
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Έ κδοση αποφάσε
ων από τα Δασαρ
χεία περί απαγό
ρευσης θιίρας σε
περίπτωση χιονο
πτώσεων

Σοφία Μαϊλιάνη

Νομική Σύμβουλος της
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Μακεδονίας Θράκης

Τα πάντ α

π ε ρ ί Θήρας

/^ ^ α ρ α τ η ρ ε ίτ α ι το φαινόμενο ορισμένα ΔαL / f v σαρχεία να εκδίδουν αποφάσεις με αντι
κείμενο την απαγόρευση Θήρας σε περίπτωση χιο
νοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν
και όπου υπάρχει πλήρης κάλυψη του εδάφους α
πό χιόνια, οι οποίες τις περισσότερες φορές εκδίδονται άπαξ ετησίως και πριν καν εκδηλωθεί ο
ποιαδήποτε χιονόπτωση, ή μόλις πέσουν οι πρώτες
νιφάδες χιονιού, με αποτέλεσμα να προκαλείται
σύγχυση στον κυνηγετικό κόσμο σχετικά με το πό
τε και που επιτρέπεται η Θήρα.
Πέρα από τα ανωτέρω, προκαλείται και έντονος
προβληματισμός σχετικά με το αν οι εν λόγω απο
φάσεις είναι σύννομες, αν εκφράζουν την πραγμα
τική βούληση του νομοθέτη που θέσπισε συγκεκρι
μένες διατάξεις περί απαγόρευσης Θήρας, απο
βλέποντας στην προστασία του θηραματικού πλού
του.
Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των σχετικών
διατάξεων που τυγχάνουν εφαρμογής στη συγκε
κριμένη περίπτωση, κατ’ επίκληση των οποίων εκδίδονται οι αποφάσεις των Δασαρχείων, είναι διαφωτιστική:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 3 περ. στ’ Ν.Δ.
86/69 "Περί Δασικού Κώδικα", ο Υπουργός Γε
ωργίας μπορεί να απαγορεύει τη Θήρα κάθε θη
ράματος σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης
διάρκειας και έντασης σε όλη τη χώρα ή μεμο
νωμένες περιοχές
β) Το άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 414985/85 "Περί
Μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας"
ορίζει ότι "Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωρ
γίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας Δασικής Αρχής ή της Κυνηγετικής Συ
νομοσπονδίας, μπορεί να περιορίζονται η διάρ
κεια της περιόδου Θήρας και της παρ. 1 του άρ
θρου αυτού, οι ημέρες Θήρας κατά εβδομάδα σε
ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήματα αυτής
και ο αριθμός Θηραμάτων, εφόσον διαπιστώνε
ται κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών της ά
γριας πτηνοπανίδας, λόγω ιδιαίτερα δυσμενών
συνθηκών."
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 3, υπό 4-5, περ. Β, αρ. 71,
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της υπ’ αριθμ. 5631/26-7-2000 Απόφασης Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας "Περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους κ. Δασάρχες να υπογράφουν με εντολή Γ.
Γραμματέα", η έκδοση απόφασης περί απαγορεύσεως της Θήρας σε περίπτωση
μεγάλων χιονοπτώσεων και ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών, συγκαταλέγεται α
νάμεσα στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο Γενικό Διευθυντή να υπο
γράφει "Με εντολή Γενικού Γραμματέα", οπότε πλέον αρμόδιος δεν είναι ο Υ
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση σχετικών αποφά
σεων.
Διαπιστώνει κανείς ότι στις παραπάνω διατάξεις γίνεται λόγος είτε για χιονό
πτωση μεγάλης διάρκειας και έντασης (άρθρο 258 παρ. 3 στ’ Ν.Δ. 86/69), είτε για
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες (άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 414985/85), ενώ πουθε
νά δε γίνεται λόγος για χιονοκάλυψη (μερική ή πλήρη) και αυτό δεν είναι τυχαίΟι όροι "χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και έντασης" και "ιδιαίτερα δυσμενείς
συνθήκες" ΔΕΝ είναι ταυτόσημοι με τον όρο "χιονοκάλυψη" και δεν πρέπει σε κα
μία περίπτωση να συγχέονται.
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"Χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και έντασης" είναι το καιρικό φαινόμενο κα
τά το οποίο η χιονόπτωση είναι συνεχής και διαρκεί για πολλές ημέρες, η δε πο
σότητα του χιονιού που πέφτει είναι μεγάλη.
"Ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες" σύμφωνα με την ΚΥΑ 414985/85, που θα μπο
ρούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν κίνδυνο μείωσης ορισμένων ειδών άγριας
πτηνοπανίδας, είναι οι συνθήκες εκείνες όπου παρατηρείται κάποιο πάρα πολύ
έντονο φαινόμενο, όπως π.χ. παγετός, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ. και βεβαίως η
κάλυψη απλώς του εδάφους από χιόνι δε θεωρείται ιδιαίτερα δυσμενής συνθήκη!
Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, σε χώρες που βρίσκονται βόρεια και κατά τεκμήριο είναι
τις περισσότερες ημέρες του χρόνου καλυμμένες από χιόνι, δεν θα έπρεπε να ε
πιτρέπεται καθόλου το κυνήγι!
Εάν ο νομοθέτης ήθελε να απαγορεύσει τη Θήρα όταν και όπου υπάρχει χιονοκάλυψη, θα το όριζε ρητά. Ό μως είναι σαφές ότι η πρόθεσή του δεν ήταν αυτή.
Υπέρ αυτού συνηγορεί και το γεγονός ότι στο άρθρο παρ. 3 περ. στ’ Ν.Δ. 86/69 ο
ρίζεται ρητά ότι "απαγορεύεται η Θήρα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της
χιόνος". Εξ αντιδιαστολής λοιπόν προκύπτει ότι επιτρέπεται η Θήρα στο χιόνι, αρ
κεί αυτή να μη γίνεται με παρακολούθηση των ιχνών πάνω σ’ αυτό.
Επομένως κάθε απόφαση Δασαρχείου που απαγορεύει τη Θήρα όταν και όπου
υπάρχει πλήρης χιονοκάλυψη, δεν έχει νομικό έρεισμα και κατ’ επέκταση είναι
ακυρωτέα, διότι πουθενά στις προαναφερθείσες διατάξεις του Νόμου, δεν ορίζε
ται ότι μπορεί να εκδοθεί απαγορευτική απόφαση με το ανωτέρω περιεχόμενο.
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Ακόμη και στο άρθρο 3, υπό 4-5, περ. Β, αρ. 71, της υπ’ αριθμ. 5631/26-7-2000
Απόφασης Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με το οποίο πλέον παρέχεται στα Δα
σαρχεία η εξουσιοδότηση για έκδοση σχετικών αποφάσεων, πουθενά δεν αναφέρεται ότι μπορεί ο Δασάρχης ν’ απαγορεύει τη Θήρα όταν και όπου υπάρχει πλή
ρης χιονοκάλυψη. Είναι σαφώς καθορισμένο το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει
αυτός να κινηθεί και αναφέρεται ρητά: μόνο "σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώ
σεων και ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών".
Δυστυχώς ορισμένα Δασαρχεία, εκδίδοντας αποφάσεις με τέτοιο περιεχόμε
νο, κινδυνεύουν να θεωρηθούν ότι ερμηνεύουν αυθαίρετα τη διάταξη του Νόμου
και ότι επεκτείνουν ανεπίτρεπτα το αξιόποινο, ενεργώντας ουσιαστικά καθ’ υ
πέρβαση της δοθείσας σ’ αυτά εξουσίας προς έκδοση τέτοιων αποφάσεων.
Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι να είναι προσεκτικοί και να εφαρμόζουν όχι μό
νο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα του Νόμου με φειδώ, όταν πρόκειται να εκδώσουν απόφαση που απαγορεύει το κυνήγι, κινούμενοι εντός των αυστηρώς προ
καθορισμένων πλαισίων.
Είναι αυτονόητο ότι οι αποφάσεις περί απαγόρευσης Θήρας πρέπει να εκδίδονται όταν εμφανιστούν τα παραπάνω φαινόμενα και να είναι πλήρως αιτιολογη
μένες, να ανακαλούνται δε όταν αυτά εξασθενήσουν και όχι να εκδίδονται σε ά
σχετο χρονικό διάστημα και στην ουσία να επαναλαμβάνουν το Νόμο, όπως συμ
βαίνει σήμερα!
Το θέμα έχει απασχολήσει την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης,
η οποία αφουγκραζόμενη την αγωνία των κυνηγών, εξετάζει το θέμα διεξοδικά
και κινείται προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να δοθεί μια οριστική λύση στο
θέμα της Θήρας όταν επικρατεί χιονοκάλυψη.
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Κυνήγι και χιόνι.
Σχήμα ασυμβίβαστο
ή αυθαιρεσία των
υπηρεσιών;

Θεοφάνης Καραμπατζάκης,

Δασολόγος Περφαλλοντολόγος

Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
α τελευταία χρόνια επικρατεί μια άποψη στα
κυνηγετικά πράγματα που λέει ότι μόλις χιο
νίζει πρέπει να σταματάει το κυνήγι, έτσι απλά.
Και το λέω αυτό, το "έτσι απλά" γιατί τουλάχιστον
εμένα, όπως πιστεύω και ένα μεγάλο κομμάτι της
κυνηγετικής οικογένειας, με κυριεύει κάθε χειμώ
να ένα άγχος μη τυχόν χιονίσει και αντί να χαρώ
(σαν παιδί), αντίθετα στεναχωρεθώ, γιατί θα απα
γορευτεί το κυνήγι. Και ο φόβος μου αυτός δεν εί
ναι αδικαιολόγητος πιστεύω, γιατί έχουμε φτάσει
στο σημείο με το που χιονίζει, την άλλη μέρα (ή με
τά 2 -3 μέρες) να βγαίνει απαγορευτικό του κυνη
γιού. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι αυτού του
είδους οι απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονταν ούτε τη
δεκαετία του ’70 ούτε του ’80, παρ’ ότι ο δασικός
κώδικας ισχύει από το ’69. Πώς φτάσαμε όμως σ’
αυτό το σημείο; Οι δημόσιες υπηρεσίες της εποχής
εκείνης, δεν ήξεραν τους νόμους ή μήπως δεν τους
εφάρμοζαν; Όχι! Τα πράγματα είναι απλά στην ε
ξήγησή τους, αλλά δύσκολη είναι η επίλυση των
προβλημάτων και του status που έχει δημιουργηθεί.
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι διάφορες
αντικυνηγετικές οργανώσεις στην προσπάθειά
τους να περιστείλουν την κυνηγετική δραστηριότη
τα όσο το δυνατόν περισσότερο, πιστεύοντας ε
σφαλμένα ότι έτσι θα λύνονταν το πρόβλημα του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, προσπάθησαν να α
σκήσουν πολιτική και κοινωνική πίεση τέτοια στις
κυβερνήσεις και στις αρμόδιες υπηρεσίες (νεκροί
κύκνοι πεταμένοι μπροστά στο ΥΠ. ΓΕ.), ώστε με
κάθε κακοκαιρία να βγαίνει απαγορευτική διάτα
ξη του κυνηγιού. Η κατάσταση σήμερα περιγράφεται κάπως έτσι: Μόλις χιονίσει και στρώσει 1 cm
χιόνι, ο κάθε δασάρχης αγχώνεται για το πως θα
πρέπει να ενεργήσει: αν θα εισηγηθεί απαγόρευ
ση ή όχι. Οι κυνηγοί περιμένουν εναγωνίως αυτή
την απαγόρευση και τηλεφωνούν στους συλλόγους
συνεχώς και βέβαια η κοινή γνώμη, που η μόνη πη
γή πληροφόρησής της είναι η TV, θεωρεί φυσικό
επακόλουθο του χιονιά την απαγόρευση της Θή
ρας.
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Ας όμως δούμε το θέμα πιο διεξοδικά: Στη νομοθεσία υπάρχουν τρεις διατά
ξεις που αναψέρονται στο κυνήγι στο χιόνι. Οι δύο πρώτες περιλαμβάνονται στις
διατάξεις περί Θήρας του ΝΔ 86/69 και είναι η διάταξη του εδαφίου β’ της περί
πτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 258, η οποία ορίζει ότι απαγορεύεται η
Θήρα " δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος" καθώς και η διάταξη της
περίπτωσης στ’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου που ορίζει ότι "ο Υπουργός Γε
ωργίας (και μετά από μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ο Γ. Γ. της Περιφέρειας ή Δ/ντής
δασών του Νομού, μετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη) δύναται ν’ απαγο
ρεύσει την Θήραν παντός θηράματος εν περιπτώσει χιονοπτώσεως μεγάλης διάρ
κειας και εντάσεως εις όλην την χώραν ή μεμονωμένος περιοχάς". Οι παραπάνω
διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στην Θήρα των πτηνών, σύμφωνα με τη ρητή διά
ταξη του άρθρου 11 της ΚΥΑ 414985/85. Στην ΚΥΑ αυτή και σύμφωνα με την πα
ράγραφο 3 του άρθρου 5 "Με αποφάσεις του υπουργού γεωργίας, που εκδίδονται
ύστερα από πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομο
σπονδίας, μπορεί να περιορίζονται η διάρκεια της περιόδου Θήρας της παρ. 1 του
άρθρου αυτού, οι ημέρες Θήρας κατά εβδομάδα σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε
τμήματα αυτής και ο αριθμός θηραμάτων, εφόσον διαπιστώνεται κίνδυνος μείω
σης ορισμένων ειδών της άγριας πτηνοπανίδας, λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθη
κών".
Σε κάθε δασική απαγορευτική διάταξη Θήρας στο "έχοντες υπόψη" μνημονεύ
ονται οι τρεις παραπάνω νομικές διατάξεις, που σημαίνει ότι σ’ αυτές βασίζεται
η νομιμότητα της διοικητικής πράξης, που στην περίπτωσή μας είναι η απαγόρευ
ση της Θήρας. Ας δούμε όμως κατά πόσο είναι ορθές οι πράξεις της διοίκησης ε
ξετάζοντας τις τρεις αυτές διατάξεις με τη σειρά:
Η πρώτη διάταξη απαγορεύει την άσκηση Θήρας με την παρακολούθηση των
ιχνών στο χιόνι, χωρίς να απαγορεύει την άσκηση Θήρας με άλλα μέσα. Π.χ. απα
γορεύει τη Θήρα του λαγού με την παρακολούθηση των ιχνών του (σήμερα ελάχι
στοι είναι οι κυνηγοί που έχουν την ικανότητα αυτή), αλλά δεν απαγορεύει τη Θή
ρα του με σκύλο δίωξης, χωρίς να προηγηθεί παρακολούθηση του λαγού δια των
ιχνών. Και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν συνδέεται η έννοια αυτή της παρακο
λούθησης με τον εντοπισμό των ιχνών του αγριόχοιρου στο χιόνι, το γνωστό μας
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Τα πά ντ α

π ερ ί Θήρας

"κόψιμο", διότι στην περίπτωση αυτή δεν παρακολουθείται η πορεία του ζώου με
σκοπό να φτάσει ο κυνηγός στο "γιατάκι" του και να το θηρεύσει, παρά μόνο ε
ντοπίζεται το πέρασμά του και στο σημείο αυτό αναλαμβάνουν τα σκυλιά. Σε κά
θε περίπτωση δε η διάταξη αυτή ιδρύει υποχρέωση του κυνηγού να μη θηρεύει με
την παρακολούθηση των ιχνών του (τριχωτού πάντα) θηράματος πάνω στο χιόνι
και η υποχρέωση αυτή υπάρχει χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη απαγορευτική διά
ταξη της διοίκησης (αρμόδιας υπηρεσίας), ούτε βέβαια και της παρέχεται εξου
σιοδότηση για κάτι περισσότερο.
Με τη δεύτερη διάταξη εξουσιοδοτείται ο ΥΠ. ΓΕ. και συνεπώς κάθε αρμόδιος
προϊστάμενος, πολιτικός ή διοικητικός, που του έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότη
τα αυτή, να απαγορεύει τη Θήρα σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας
και εντάσεως. Η επιστήμη της μετεωρολογίας δίνει διαφορετικό ορισμό για το
φαινόμενο της χιονόπτωσης από αυτό της χιονοκάλυψης. Πρόκειται για δύο εντε
λώς διαφορετικά καιρικά φαινόμενα, που το καθένα έχει διαφορετική επίδραση
στην άγρια πανίδα. Στις περιπτώσεις λοιπόν και μόνον τότε που παρουσιάζεται
παρατεταμένη χιονόπτωση δηλ. να χιονίζει μερόνυχτα (όπως για παράδειγμα τον
Δεκέμβρη του 2001), ο οικείος Δασάρχης θα μπορεί να εισηγηθεί απαγόρευση
της Θήρας των θηλαστικών στο Δ/ντή Δασών του νομού και εκείνος με τη σειρά
του στον Γ. Γ. της περιφέρειας στον οποίο έχει μεταβιβαστεί και η ανάλογη αρ
μοδιότητα από τον ΥΠ. ΓΕ. Θα εκδοθεί από τον Γ. Γ. της περιφέρειας Δασική Α 
παγορευτική Διάταξη Θήρας των θηλαστικών, η οποία θα ισχύει στις περιοχές ό
που εμφανίζεται το φαινόμενο της χιονόπτωσης και η οποία θα αρθεί αμέσως με
τά τη λήξη του φαινομένου. Κάθε άλλη ερμηνεία κατά τη γνώμη μου είναι αυθαί
ρετη.
Εδώ ας δούμε λίγο την βιολογία των δύο ειδών που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή
του λαγού και του αγριόχοιρου.
Ο λαγός ενδιαιτάται σ' όλη σχεδόν την Ευρώπη και η γεωγραφική του εξάπλωση φθάνει από τη Μεσόγειο
ως τη Ν. Σκανδιναυία και α
πό τον Ατλαντικό ως τη Ρω
σία. Στις χώρες της Κεντρι
κής Ευρώπης (Ρουμανία,
Ουκρανία, Πολωνία, Τσεχί
α, Γερμανία κ.α.) η χιονοκάλυψη είναι ένα φαινόμενο
που αρχίζει τον μήνα Δεκέμ
βριο και αίρεται στην καλύ
τερη περίπτωση τον Μάρτιο.
Συνεπώς αν η χιονοκάλυψη
αποτελούσε απειλή για τους
πληθυσμούς του είδους αυ
τού, η γεωγραφική του εξάπλωση θα ήταν άλλη.
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Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον αγριόχοιρο που και αυτού η γεωγραφική εξάπλωση φθάνει ως προς το γεωγραφικό πλάτος περίπου στο ίδιο ύψος μ’ αυτή
του λαγού. Η χιονόπτωση όμως όταν είναι παρατεταμένη όντως δημιουργεί πρό
βλημα στα ζώα αυτά, διότι χάνονται (σβήνονται) οι οσμές (ντοροί) της περιοχής
τους και δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον χώρο τους και τα δρομολόγιά τους.
Δεδομένου μάλιστα ότι τα ζώα ζούν σε ένα κόσμο οσμών και ήχων, παρά οπτικών
ερεθισμάτων. Οι γουρουνοκυνηγοί γνωρίζουν ότι, όταν χιονίζει διαρκώς, οι α
γριόχοιροι δεν μετακινούνται. Πολλές φορές μένουν νηστικοί για μέρες. Ορθώς
λοιπόν ο νομοθέτης του 1968, γνωρίζοντας πέντε πράγματα για τη βιολογία των
θηραμάτων, δεν περιέλαβε στην παράγραφο αυτή και την περίπτωση της χιονοκάλυψης, διότι γνώριζε πολύ καλά ότι η χιονοκάλυψη από μόνη της δεν δημιουρ
γεί προβλήματα στα άγρια ζώα.
Με την τρίτη διάταξη ο ΥΠ. ΓΕ. (ή ο Γ. Γ. της περιφέρειας μετά από μεταβίβα
ση των αρμοδιοτήτων) μπορεί να περιορίσει τη διάρκεια της κυνηγετικής περιό
δου δηλ. να απαγορεύσει ακόμη και για ορισμένο χρόνο την Θήρα των θηρεύσι
μων πτηνών, μετά από πρόταση της δασικής αρχής ή της ΚΣΕ, εφόσον διαπιστώ
νεται κίνδυνος για τα πουλιά από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.
Είναι όμως η χιονόπτωση ιδιαίτερα δυσμενής συνθήκη για τα πτηνά; Η απάντη
ση είναι καταφατική. KaL βέβαια η χιονόπτωση είναι δυσμενής συνθήκη για τους
πληθυσμούς των πτηνών, διότι πολύ απλά όταν χιονίζει χάνουν τον προσανατολι
σμό τους και αναγκάζονται να πετούν πολύ χαμηλά, αναζητώντας τροφή, την ο
ποία χρειάζονται για να κρατήσουν ψηλά την θερμοκρασία του σώματός τους, ο
πότε γίνονται πιο ευάλωτα στους κυνηγούς. Τι γίνεται όμως με τη χιονοκάλυψη,
είναι δυσμενής συνθήκη; Φυσικά και όχι και ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύεται από
υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες. Μην ξεχνάμε ότι τα πουλιά πετούν και αν κά
ποια περιοχή είναι καλυμμένη με χιόνι και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίω
σης είτε στην εύρεση τροφής, είτε λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, με μια πτήση θα
βρεθούν στο ξέχιονο. Δυσμενής συνθήκη για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι
για τα υδρόβια πουλιά ο ολικός παγετός, ο οποίος θα παγώσει τα νερά του βάλ
του και θα είναι πλέον αφιλόξενος για ένα μεγάλο μέρος των υδροβίων πουλιών.
Να θυμηθούμε ότι το 2001-02 με τις χαμηλές θερμοκρασίες που ακολούθησαν τον
χιονιά, οι χήνες βρέθηκαν στη Ρόδο και την Κρήτη.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως, σε κάποια δασαρχεία, οι δασικές
αστυνομικές διατάξεις ρύθμισης της Θήρας που εκδίδονται αμέσως μετά την ετή
σια ρυθμιστική απόφαση του ΥΠ. ΓΕ. και αποτελούν την τοπική εξειδίκευση αυ
τής, περιλαμβάνουν την ρύθμιση: "απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος ό
που και όταν η γη καλύπτεται με χιόνι". Η ρύθμιση αυτή είναι εντελώς αυθαίρετη
και γιατί δεν υφίσταται θέμα για την χιονοκάλυψη παρά μόνο για τη χιονόπτωση
και γιατί πρέπει η δασική απαγορευτική διάταξη να εκδίδεται πατά τη διάρκεια
του φαινομένου της χιονόπτωσης και να αίρεται με τη λήξη του και γιατί τέλος κά
θε πράξη της διοίκησης πρέπει να είναι σαφής και εφαρμόσιμη δηλ. "χρηστή". Α 
πόδειξη των παραπάνω αποτελούν οι πολλές αθωωτικές δικαστικές αποφάσεις
σε ανάλογες περιπτώσεις.
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Που πάνε τα
χρήματα που
πληρώ νει ο
κυνηγός για το
Κράτος;

Τα πάντα

π ε ρ ί Θήρας

J P ε πολλές χώρες οι κυνηγοί, πέρα από τα χρή« Λ ^ ια τ α που διαχειρίζονται οι οργανώσεις τους,
πληρώνουν και στο κράτος ορισμένο ποσό. Το
κράτος υποχρεούται να επενδύσει τα χρήματα αυ
τά στη βελτίωση των συνθηκών άσκησης της Θή
ρας.
Στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το παρελθόν, οι
διατάξεις περί Θήρας του 1884 και του 1928 δεν εί
χαν ως σκοπό την ανάπτυξη της Θηρευτικής οικο
νομίας μέσω της αύξησης των πληθυσμών των θη
ραμάτων. Σκοπός τους μάλλον ήταν η οικονομική
εκμετάλλευση των κυνηγών. Στους κρατικούς προ
ϋπολογισμούς και απολογισμούς η Θήρα αναφερό
ταν μόνο στη στήλη των εσόδων. Ο Φιλ. Γεωργαντάς γράφει στα "Κυνηγετικά Νέα" τον Νοέμβριο
του 1931: "Οι τεταγμένοι να εναρμονίζωσι πάντας
τους παράγοντας μιας χώρας προς το αληθές συμ
φέρον αυτής, τοιαύτην είχον αντίληψιν περί του
ουσιώδους τούτου παράγοντος, του κυνηγίου. Δι’
αυτούς μίαν μόνον όψιν τούτο είχεν ενδιαφέρουσαν, την άποψιν της φορολογικής εκμεταλλεύσεως, χωρίς να εξετάζηται, ότι συν τη εκμεταλλεύσει
ενυπάρχει και η υποχρέωσις και το καθήκον της
μερίμνης και περί του αντικειμένου της εκμεταλλεύσεως...". Έτσι, η ίδρυση Ειδικού Ταμείου Θή
ρας για φιλοθηραματικούς σκοπούς αποτέλεσε
πάγιο αίτημα των κυνηγών, το οποίο καταγράφε
ται από το 1926 στα συμπεράσματα του πρώτου το-

Χρήστος Σώκος

Δασολάγος - Θηραματολάγος
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πικού κυνηγετικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη.
Μια, εκ πρώτης όψεως, σοβαρή προσπάθεια για την ανάπτυξη της Θήρας ξεκί
νησε πολλά χρόνια αργότερα, το 1969, με τη δημιουργία του Κεφαλαίου Θήρας
και την πρόσ-ληψη θηροφυλάκων. Το 1970 το Υπουργείο Γεωργίας εισέπραξε α
πό τους κυνηγούς 55.335.801 δρχ., τα δε έξοδα για τη Θήρα ήταν 53.378.500 δρχ.,
δηλαδή όσα περίπου εισπράχθηκαν από τους κυνηγούς επέστρεφαν πάλι στους ί
διους, το ίδιο έτος με φιλοθηραματικά έργα, όπως άλλωστε όριζε το Ν.Δ. 86/69.
Ε ισ πρά ξεις α π ό τη Θήρα και αντίστοιχες δα π ά νες στον τομ έα τη ς θηρα μα τοπονία ς και ιχθυοπ ονία ς
τη ν περίοδο 1987-2001.
(Π ηγή: Υ πουργείο Α γροτικής Α νάπτυξης & Τ ροφίμω ν).

Έ τος

Εισπράξεις (τέλη αδειών Δαπάνες θηραματοπονίας
Θήρας και εισπράξεις από & ιχθυοπονίας γλυκέων
τις Ε.Κ.Π.) σε δρχ.
υδάτων σε δρχ.

Διαφορά σε δρχ.

1987

789.144.285

391.346.000

397.798.285

1988

849.082.155

499.703.000

349.379.155

1989

918.194.982

632.159.000

286.035.982

1990

954.410.860

638.216.000

316.194.860

1991

1.206.888.536

756.803.000

450.085.536

1992

1.707.357.659

843.701.000

863.656.659

1993

1.775.831.158

1.062.837.000

712.994.158

1994

2.014.044.053

1.336.881.000

677.163.053

1995

2.286.915.000

1.419.852.000

867.063.000

1996

2.438.914.598

1.305.484.000

1.133.430.598

1997

2.464.190.835

1.459.607.000

1.004.583.835

1998

2.344.034.985

386.741.000

1.957.293.985

1999

2.208.649.345

437.672.000

1.770.977.345

2000

1.680.982.000

432.927.000

1.248.055.000

2001

2.033.995.000

837.315.000

1.196.680.000

Σ ύ νολο

25.672.635.451

12.441.244.000

13.231.391.451
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Συγκεκριμένα δαπανήθηκαν 14.155.000 δρχ. για τη θηροφυλακή, 18.486.000 δρχ.
για τη θανάτωση αρπάγων, 20.044.500 δρχ. για τα εκτροφεία θηραμάτων και
693.000 δρχ. για λοιπά έξοδα.
Μετά από λίγα έτη, όμως, η συμφωνία αυτή μεταξύ κυνηγών και Κράτους πα
ραβιάστηκε. Από το 1976 υπάρχουν δημοσιεύματα στον κυνηγετικό τύπο σύμφω
να με τα οποία τα χρήματα του Κεφαλαίου Θήρας δεν διατίθενται εξολοκλήρου
για τον σκοπό που εισπράχθηκαν, αλλά διοχετεύονται αλλού. Τότε βέβαια ήταν
δύσκολες εποχές για τη χώρα (χαρακτηριστικό είναι ότι το 1976 η τότε Κυνηγετι
κή Ομοσπονδία Βόρειας Ελλάδας προσέφερε χρήματα για την αγορά πολεμικού
σκάφους), οπότε ίσως να δικαιολογείται σε ένα βαθμό η στάση αυτή του Κρά
τους. Τι έγινε όμως τις επόμενες δεκαετίες όταν επήλθε η ισορροπία;
Το θολό τοπίο στη διάθεση των χρημάτων των κυνηγών συνέχισε να υφίσταται
μέχρι που το Κράτος νομιμοποίησε την αυθαιρεσία του! Η αρχική διατύπωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 265 του Ν.Δ. 86/69 όριζε ότι: "Οι ως άνω πόροι διατί
θενται προς εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της θηραματικής
πολιτικής, απαγορευομένης απολύτως της καθ’ οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως
των πόρων ταύτης δι’ ετέρους σκοπούς". Το ανωτέρω εδάφιο αντικαταστάθηκε το
1988 (ν. 1790/1988) με το εδάφιο: "Οι ως άνω πόροι διατίθενται με απόφαση του
Δ.Σ. του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, αποκλειστικά για την εκπλήρωση φιλανθρωπικών
σκοπών, την άσκηση της θηραματικής πολιτικής και για την αντιμετώπιση δαπα
νών προστασίας από πυρκαγιές".
Κατά την νομοθετική μεταβολή του 1988 δεν λήφθηκε υπόψη, όμως, ότι στην
παράγραφο 4 του άρθρου 265 του Ν.Δ. 86/69 επαναλαμβανόταν ότι: "Σκοπός του
Κεφαλαίου Θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού πλούτου της χώρας δια της λήψεως
των ενδεδειγμένων μέτρων...". Για να κατοχυρωθεί λοιπόν η αποσύνδεση της
χρήσης των χρημάτων των κυνηγών από τον σκοπό για τον οποίο καταβάλονταν,
έπρεπε να τροποποιηθεί αυτή η διάταξη. Γι’ αυτό συμπληρώθηκε το 1998 (ν.
2637/1998) ως εξής: "Σκοπός του Κεφαλαίου Θήρας είναι η παροχή των οικονο
μικών δυνατοτήτων προς διατήρηση, διαφύλαξη και αύξηση των πληθυσμών των
θηραμάτων και λοιπών ειδών της άγριας πανίδας κατά περίπτωση δε και της αυ
τοφυούς χλωρίδας, καθώς και των βιοτόπων, δια της λήψεως των ενδεδειγμένων
μέτρων...". Στον απολογισμό των δραστηριοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών της
περιόδου 1987-2001 αναφέρεται ότι τα έσοδα της Θήρας ανήρθαν σε
25.672.635.451 δρχ., τα δε έξοδα ανήρθαν σε 12.441.244.000 δρχ. (Πίνακας 4.1).
Που πήγαν οι υπόλοιπες 13.231.391.451 δρχ.;
Το 2003 υπήρξε μια τραγική εξέλιξη για την ελληνική Θήρα. Σύμφωνα με τον
Νόμο 3208/2003 καταργείται το Κεφάλαιο Θήρας και τα χρήματα των κυνηγών,
όπως και η χρηματοδότηση δράσεων για τη Θήρα, εντάσσονται στον Ειδικό Φο
ρέα Δασών. Στον Ν. 3208/2003 αναφέρεται ότι: "Οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δα
σών διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του
δασικού και θηραματικού πλούτου και γενικότερα της άγριας πανίδας και αυτο
φυούς χλωρίδας, απαγορευμένης της διάθεσης των πόρων αυτών για άλλους σκο-

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;

πούς". Τα χρήματα δηλαδή των κυνηγών μπορούν να διοχετευτούν ακόμη και σε
βιομηχανίες ξύλου!
Συμπέρασμα: Οι κυνηγοί ανέλαβαν, χωρίς να ερωτηθούν, την αποπληρωμή δα
πανών άσχετων με τη δραστηριότητά τους. Ό σον αφορά τις 12.441.244.000 δρχ. σι
οποίες διατέθηκαν για τη Θήρα την περίοδο 1987-2001, αυτές φέρνουν στο νου τα
λόγια του στρατηγού Μακρυγιάννη: "Παρόλο που τρώνε όλα τα Θηρία από εμάς,
μένει και μαγιά". Που επενδύθηκαν όμιος τα χρήματα αυτά; Κυρίως στα εκτροφεί
α και στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές, δηλαδή στη διατροφή της... αλε
πούς και στον ξενόφερτο τρόπο κυνηγίου (αγγλιστί "put and take").

49

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Καταφύγια άγριας
ζωής: Κατάσταση
και διαχείριση

Ε.Π.Τσαχαλίδης,

Αν. Καθηγητής
Τμήμα Δασολογίας &
Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης

Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
it/1 ε το άρθρο 57 του Νόμου 2637/98, αλλάζει
ονομασία και η φιλοσοφία των καταφυ
γίων θηραμάτων και μετονομάζονται πλέον σε κα
ταφύγια άγριας ζωής. Παρά την αλλαγή της φιλο
σοφίας. πολλά από τα παλαιά καταφύγια διατη
ρούνται, αλλά, οι λειτουργίες, που πρέπει να επιτελούν, τα κριτήρια επιλογής και οι σκοποί που
πρέπει να επιτυγχάνονται με το νέο νόμο γίνονται
περισσότερο σύνθετοι και πολύπλοκοι, διότι σκο
πός ίδρυσης των δεν είναι μόνον η προστασία των
θηραμάτων, αλλά και η διατήρηση της βιολογικής
ποικιλότητας και των σπάνιων και απειλούμενων
ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. Συνεπώς ο
στόχος ενός καταφυγίου Άγριας ζωής δεν επικε
ντρώνεται πλέον μόνο σε ένα στοιχείο (θηράμα
τα) αλλά σε περισσότερα στοιχεία (βιοποικιλότητα, πανίδα, χλωρίδα, σπάνια είδη), γεγονός που
καθιστά τη διαχείριση τους περισσότερο δύσκολη
(πολυσύνθετη και πολυέξοδη), που προϋποθέτει
γνώσεις, εμπειρία και περισσότερα χρήματα, για
να επιτύχουν το σκοπό για τον οποίο ιδρύονται.
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία και τα αποτελέσματα
της μέχρι τούδε διαχείρισης (απλής) των καταφυ
γίων θηραμάτων, γίνεται αντιληπτό ποία θα είναι
η τύχη και αυτών των καταφυγίων. Τα Καταφύγια
Άγριας Ζωής ιδρύονται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, α
γροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες
εκτάσεις καθώς και σε ερημονησίδες ή σε συνδυα
σμούς των παραπάνω, εφόσον οι εκτάσεις αυτές,
α) είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείμαση,
αναπαραγωγή και διάσχιση των ειδών της άγριας
πανίδας ή/και αυτοφυούς χλωρίδας β) είναι απα
ραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ει
δών της άγριας πανίδας ή/και αυτοφυούς χλωρί
δας, που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούμενα με
εξαφάνιση είδη και γ) αποτελούν αντιπροσωπευτι
κά δείγματα τύπου βιοτόπου (οικοτόπου).
Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύε
ται η Θήρα κάθε είδους θηράματος και κάθε εί
δους άγριας πανίδας, σύλληψη κάθε είδους άγριας
πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, καταστρο50
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α/α
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΙΝΑΚΑΣ I. Η έκταση και ο α ρ ιθ μ ό ς τω ν καταφ υγίω ν Ά γριας ζωής κατά νομό
στη Μ ακεδονία και Θ ρά κη
Αναλογία
Αριθμός
Έκταση
καταφυγίου στη
Νομός
Έκταση νομού (km2)
καταφυγίων
καταφυγίου (km2) συν. έκταση του
νομοΰ (%)
"Εβρου
4.242,0
15
340,70
8,0

Ροδόπης*
Ξάνθης*
Σύνολο
Καβάλας
Δράμας
Σερρών*
Κιλκίς
Θεσ/νίκης*
Πέλλας
Χαλκιδικής
Ημαθίας
Πιερίας
Κοζάνης
Καστοριάς
Φλώρινας*
Γρεβενών
Σύνολο
Γ εν. Σύνολο

2.543,0

12

188,87

7,4

1.793,0

9

326,25

18,2

8.578,0

36

855,82

10,0

2.111,0

8

270,10

12,8

3.468,0

7

449,50

13,0

3.968,0

24

513,10

12,9

2.519,0

10

128,50

5,1

3.683,0

14

376,20

10,2
11,5

2.506,0

12

287,00

2.918,0

29

502,20

17,2

1.701,0

11

194,30

11,4

1.516,0

13

230,50

15,2

3.516,0

16

399,70

11,4

1.720,0

7

184,70

10,7

1.924,0

7

226,80

11,8

2.291,0

12

219,00

9,6

33.841,0

170

3.981,60

11,8

42.419,0

206

4.837,42

11,4

*Π εριλαμβάνονται και μέρος των εκτάσεω ν Ε.Κ .Π . και υγρότοπω ν Ramsar.
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φή κάθε είδους ζωνών με φυσική βλάστηση, καταστροφή των ζωντανών φυτοφρα
κτών, αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, ρύπανση των υδατικών
πόρων και ένταξη έκτασης του καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμο
τομικό σχεδίασμά. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα από μέρους του Γεν. Γραμ
ματέα της Περιφέρειας, μετά από δημοσίευση στο ΦΕΚ, να απαγορεύονται ή να
περιορίζονται εντός του καταφυγίου άγριας ζωής, δραστηριότητες όπως: αλιείας,
βοσκής, γεωργίας, υλοτομίας, χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών, κοπής ή/και
συλλογής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών, ανθοκομικών ή
διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς. Μέσα στα καταφύγια άγριας ζω
ής, επιτρέπονται διάφορες επεμβάσεις (έργα ή εργασίες) μετά από σύνταξη σχε
τικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α’ και έγκρισης περιβαλλο
ντικών όρων. Οι επιτρεπτές επεμβάσεις είναι: αλιευτικές εγκαταστάσεις, έργα α
ναδασμού, τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκη
νώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι. Σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις, για ε
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ρευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς επιτρέπεται, μόνον από τη Δασική Υπη
ρεσία, η σύλληψη ειδών της άγιας πανίδας ή η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλω
ρίδας καθώς και η σύλληψη και μεταφορά ειδών της άγιας πανίδας για εμπλουτι
σμό άλλων περιοχών. Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι καθιερώνεται
μία νέα κατηγορία προστατευμένης περιοχής, πέραν από τους Εθνικούς Δρυμούς,
τους υγρότοπους RAMSAR, τα καταφύγια θηραμάτων, τα προστατευμένα δάση,
τα μνημεία φύσης, τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές και τις περιοχές Φύση
2000 (Natura 2000).
Η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα των παράλληλων αυτών συστημάτων α
παγόρευσης της κυνηγετικής δραστηριότητας δεν διακρίνεται από σαφήνεια, χα
ρακτηρίζεται από έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και είναι, τελικά, αμφίβολης αποτελεσματικότητας.
Σήμερα στη Μακεδονία και Θράκη με βάση το Νόμο 2637/98, άρθρο 57,
λειτουργούν 206 καταφύγια, 36 στη Θράκη και 170 στην Μακεδονία Από τα
στοιχεία του πίνακα I, διαπιστώνεται ότι, η συνολική έκταση τους ανέρχεται σε
4.837,42 km2. Από αυτά τα 855,82 km2 βρίσκονται στη Θράκη και αναλογούν στο
10% της συνολικής έκτασης της και τα 3.981,60 km2 στη Μακεδονία και
αναλογούν στο 11,8% της συνολικής της έκτασης. Τα περισσότερα καταφύγια
διαθέτει ο νομός Χαλκιδικής (29) και ακολουθεί ο νομός Σερρών (24) και τα
λιγότερα οι ακριτικοί και ορεινοί νομοί Φλώρινας, Καστοριάς και Δράμας. Κατά
νομό, τη μεγαλύτερη αναλογία καταφυγίων προς συνολική έκταση παρουσιάζει ο
νομός Ξάνθης (18,2%) (συμπεριλαμβάνεται και το υγροτοπικό σύμπλεγμα της
λίμνης Βιστωνίδας) και ακολουθεί ο νομός Χαλκιδικής (17,2%), τη δε μικρότερη
ο νομός Κιλκίς (5,1%) και ακολουθεί ο νομός Ροδόπης (7,4%).
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Κυνήγι λαγού
και α γ ρ ιό χ ο ιρ ο υ :
Χαρακτηριστικά
και κυνηγετική
σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά
των κυ νη γώ ν
στο νο μ ό Δ ρ ά μ α ς

Ευστάθιος Παν. Τσαχαλίδης,

Αν. Καθηγητής, Αημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
άνθρωπος αξιοποιεί τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους με διάφορες μορφές, είτε με
τη μορφή της Θήρας είτε με με τη μορφή της υπαί
θριας αναψυχής όπως: πεζοπορία περιβαλλοντική
ενημέρωση, αναρρίχηση, φωτογράφηση, εκγύ
μναση του κυνηγόσκυλου κλπ.
Η Θήρα αποτελεί μια πανάρχαιη και παραδο
σιακή δραστηριότητα που ασκείται στην Ελλάδα
από 260.000 περίπου άτομα. Δεν αποτελεί πλέον
βιοποριστικό μέσο όπως τα παλιά χρόνια, αλλά μί
α μορφή υπαίθριας αναψυχής και σωματικής ά
σκησης. Η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στην ε
θνική οικονομία και τονώνει ιδιαίτερα την περιφε
ρειακή ανάπτυξη, κυρίως κατά τη χειμερινή περί
οδο.
Η ορθή διαχείριση των θηραματικών πόρων, με
κύριο σκοπό την αειφορική χρήση τους, απαιτεί
και πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τη συ
μπεριφορά του χρήστη - κυνηγού. Διότι η κατάστα
ση ενός οικοσυστήματος δεν επηρεάζεσαι μόνο α
πό τις λειτουργίες της βιοκοινότητας (πανίδαχλωρίδα), αλλά και από τη συμπεριφορά του αν
θρώπου που δραστηριοποιείται μέσα στο περιβάλ
λον. Συνεπώς τα διαχειριστικά μέτρα δεν θα πρέ
πει να εστιάζονται μόνο στη βελτίωση των ενδιαι
τημάτων για την αύξηση του θηράματος αλλά και
στη βελτίωση της κυνηγετικής συμπεριφοράς.
Έ ν α από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κυ
νηγού είναι και η κυνηγετική προτίμηση, δηλαδή
το είδος του θηράματος που συνήθως προτιμά να
θηρεύει. Με βάση την κυνηγετική προτίμηση, οι
κυνηγοί διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες.
Μία τέτοια κατηγορία αποτελούν οι λαγοκυνηγοί,
αυτοί που προτιμούν να ασχολούνται συνήθως ή
μόνο με τη Θήρα του λαγού, και μία άλλη οι γου
ρουνοκυνηγοί.
Το κυνήγι του αγριόχοιρου σε σύγκριση με το
λαγό παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, Το
κυνήγι του αγριόχοιρου είναι: α) επίπονο, διότι α
σκείται κυρίως κατά την περίοδο που οι καιρικές
και εδαφομορφολογικές συνθήκες είναι δυσμενείς
και τραχείες και συνεπώς οι κυνηγοί πρέπει να έ
χουν πολύ καλή φυσική κατάσταση για να αντιμε54
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τωπίζουν τις δυσκολίες β) χρονοβόρο, διότι απαιτεί χρόνο για την μετακίνηση στα
κυνηγοτόπια και την αναγνώριση της περιοχής καθώς και για την προετοιμασία
της ομάδας πριν την έναρξη του κυνηγίου, γ) οργανωτικό, διότι συνήθως διεξά
γεται κατά μεγάλες ομάδες και απαιτεί συντονισμό των μελών τους για να είναι
αποτελεσματική η προσπάθεια και δ) δαπανηρό, διότι οι κυνηγοί πρέπει να μετα
κινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις, όπου υπάρχουν τα κατάλληλα ενδιαιτήματα
του είδους.
Τόσο ο λαγός (Lepus europeus), όσο και ο αγριόχοιρος (Sus scrofa), απαντούν
σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι ορεινοί όγκοι της βόρειας Ελλάδας αποτε
λούν έναν από τους καλύερους βιότοπους και κυρίως της Ανατολικής Μακεδονί
ας, όπου ανήκει και ο υπό έρευνα νομός. Για τους Έλληνες κυνηγούς ο λαγός και
ο αγριόχοιρος αποτελούν, σε μεγάλο ποσοστό, παραδοσιακά και σημαντικά είδη
θηραμάτων. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από σχετική μελέτη (διαχρονι
κή κάρπωση και αφθονία θηραμάτων), που αναφέρεται σε όλη την επικράτεια για
το διάστημα 1994-2002, διαπιστώνεται ότι από τα τριχωτά θηράματα ο λαγός εί
ναι πρώτος σε κυνηγετική προτίμηση και ακολουθεί ο αγριόχοιρος με μεγάλη δια
φορά.
Σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο νομό Δράμας επιβεβαιώνει την
παραπάνω διαπίστωση. Η προτίμηση των ντόπιων κυνηγών για το λαγό και τον α
γριόχοιρο ανέρχεται σε 42,8% και 18,5% αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι κυνηγοί που
ασχολούνται μόνο με το κυνήγι του λαγού αποτελούν το 19.6% και το υπόλοιπο
(23,3%) ασχολείται κυρίως με το λαγό και περιστασιακά με τον αγριόχοιρο. Επί
σης, οι κυνηγοί που ασχολούνται μόνο με το κυνήγι του αγριόχοιρου ανέρχονται
σε 12,2% και το υπόλοιπο (6,2%) ασχολείται κυρίως με τον αγριόχοιρο και περιστασιακά με τον λαγό. Συνολικά στο νομό Δράμας με το κυνήγι των τριχωτών θη
ραμάτων ασχολείται το 61,3% των κυνηγών του νομού.
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Κάθε χρόνο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδει τη
ρυθμιστική απόφαση που αφορά το κυνήγι στην Ελλάδα και καθορίζει μέσα σε
αυστηρά πλαίσια τους κατά χρόνο, χώρο, αριθμό και είδος περιορισμούς. Ειδικό
τερα, για το κυνήγι των παραπάνω ειδών ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί: Η
θήρευση του είδους επιτρέπεται από 15/9 μέχρι 10/1 για το λαγό και μέχρι 20/1
για τον αγριόχοιρο, (4 μήνες περίπου) και μόνο τρεις φορές την εβδομάδα (Τε
τάρτη, Σάββατο και Κυριακή). Κάθε λαγοκυνηγός επιτρέπεται να θηρεύει κατά
την κυνηγετική έξοδό του μόνο ένα (1) λαγό και κάθε ομάδα γουρουνοκυνηγών
επιτρέπεται να θηρεύει κατά την κυνηγετική έξοδό μόνο δύο (2) αγριόχοιρους.
Σκοπός της εργασίας που αναλάβαμε ήταν να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά
και η κυνηγετική συμπεριφορά των κυνηγών που ασχολούνται μόνο με το κυνήγι
του λαγού ή μόνο με το κυνήγι του αγριόχοιρου στο νομό Δράμας κατά το έτος
2002 και να συγκριθούν αυτά μεταξύ τους, για να διαπιστωθεί ποιες ενδεχόμε
νες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών κυνηγών.
Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε το έτος 2002 στο νομό Δράμας, που θεω
ρείται από τους πλουσιότερους σε τριχωτά θηράματα. Η συγκέντρωση των στοι
χείων έγινε στους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους του νομού κατά την πε
ρίοδο θεώρησης των αδειών Θήρας. Το δείγμα καθορίσθηκε με προδειγματοληψία και αποτελείται από 320 ερωτηματολόγια προερχόμενα από τους 3975 κυ
νηγούς του νομού Δράμας για το έτος 2002. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν
πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου (20 Αυγούστου), με προσωπική
συνέντευξη. Ορισμένες ερωτήσεις είχαν σχέση με την ηλικία, κυνηγετική πείρα,
επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα, ετήσιο εισόδημα, τόπο κατοικίας, οικογενειακή
κατάσταση, κατοχή κυνηγόσκυλου, συχνότητα θεώρησης κυνηγετικής άδειας, μέ-
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ση απόσταση μετακίνησης, συχνότητα εξόδου ανά εβδομάδα και ημέρες διανυκτέρευσης.
Με βάση την σχετική ερώτηση, κατά την ανάλυση των στοιχείων διαπιστώθηκε
ότι, από το σύνολο των 320 ερωτηματολογίων, οι κυνηγοί (63) που προτιμούν μό
νο με το κυνήγι του λαγού αποτελούν το 19,6%, ενώ αυτοί (39) που προτιμούν να
κυνηγούν μόνο το αγριογούρουνο ανέρχονται σε 12,2% του συνόλου των κυνη
γών (Πίνακας I).
Επίσης, από τα στοιχεία του πίνακα I και με βάση το στατιστικό δείγμα, διαπι
στώνεται ότι στο νομό Δράμας η μέση ηλικία των λαγοκυνηγών είναι 41,7 έτη και
των γουρουνοκυνηγών 39,4 έτη (δηλ. μικρότερη κατά 2,3 έτη), ενώ η μέση κυνη
γετική πείρα στους γουρουνοκυνηγούς είναι μεγαλύτερη κατά 0,6 έτη (16,5 έτη οι
λαγοκυνηγοί και 17,1 έτη οι γουρουνοκυνηγοί).
Ό σον αφορά το επίπεδο μόρφωσης των κυνηγών, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται ότι και στις δύο κατηγορίες κυνηγών, το μεγαλύτερο ποσοστό εί
ναι του δημοτικού με μεγαλύτερο αυτό των λαγοκυνηγών (50%). Χαρακτηριστικό
είναι το υψηλό ποσοστό (10,3%) των γουρουνοκυνηγών που έχουν επίπεδο μόρ
φωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αναφορικά με τον τόπο κατοικίας και την οικογενειακή κατάσταση των κυνη
γών του νομού Δράμας, το μεγαλύτερο ποσοστό και στις δύο κατηγορίες κατοικεί
στο χωριό και είναι παντρεμένοι.
Οι γουρουνοκυνηγοί σε σχέση με τους λαγοκυνηγούς μετακινούνται σε πολύ
μεγαλύτερες αποστάσεις. Η μέση απόσταση μετακίνησης των γουρουνοκυνηγών
του νομού ανέρχεται σε 68 Km, ενώ των λαγοκυνηγών σε 47Km.
Ό σον αφορά τη συχνότητα εξόδου για κυνήγι, η πλειονότητα των γουρουνοκυ
νηγών (51%) πραγματοποιεί περισσότερες από δύο εξόδους την εβδομάδα, με
μέση συχνότητα εξόδου 2,46, ενώ η πλειονότητα (63%) των λαγοκυνηγών πραγ
ματοποιεί μία έξοδο την εβδομάδα με μέση έξοδο συχνότητα εξόδου 1,39.0 μέ
σος αριθμός ημερών διανυκτέρευσης ανά γουρουνοκυνηγό είναι 11,5 ημέρες, ε
νώ οι λαγοκυνηγοί δεν πραγματοποιούν καμία διανυκτέρευση.
Ό λ α τα παραπάνω δείχνουν ότι οι γουρουνοκυνηγοί σε σχέση με τους λαγοκυ
νηγούς είναι μία διαφορετική κατηγορία κυνηγών, που είναι νεότεροι στην ηλικί
α, έχουν καλύτερο επίπεδο μόρφωσης, η πλειονότητα τους (56,4%) ασκεί αστικά
επαγγέλματα (Δημόσιος Υπάλληλος, Ελεύθερος Επαγγελματίας και Ιδιωτικός.
Υπάλληλος), έχουν υψηλότερο εισόδημα, μετακινούνται σε μεγαλύτερες αποστά
σεις και βγαίνουν για κυνήγι περισσότερες φορές. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεί
χνουν μία κατηγορία κυνηγών, που διατίθενται να καταβάλει μεγαλύτερο κόστος
και κόπο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα συμβάλουν στη χάραξη θηρευτικής πολιτι
κής, ώστε η θηρευτική δραστηριότητα να ασκείται στα πλαίσια μιας βιώσιμης α
νάπτυξης καθώς και στην εκτίμηση του μέσου κόστους Θήρας του λαγού και α
γριόχοιρου ανά κυνηγό καθώς και στην αξιολόγηση της συμβολής της κυνηγετι
κής δραστηριότητας στην περιφερειακή ανάπτυξη με τη μορφή του εσωτερικού
τουρισμού κατά την μη συμβατική τουριστική περίοδο.
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Η πληθυσμιακιί
κατάσταση του α
γ ρ ιό χ ο ιρ ο υ στην
Ευρώπη.
Ε π ισ η μ ά νσ ειςΠ ροβλήματα

Χατξηδήμου Κωνσταντία,

Θαλάσσια ΒιολόγοςΟικολόγος
Πλατήζ Πέτρος,

Δασολόγος- Θηραματοπόνος

/ίΠ \ ι ευρωπαϊκοί αγριόχοιροι (Sus scrofa) χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να κα
θιερώνονται και να καταλαμβάνουν ένα συγκεκρι
μένο βιότοπο γρήγορα, προκαλώντας με αυτό τον
τρόπο επιπτώσεις στον βιότοπο και συνάμα σοβα
ρές οικονομικές απώλειες στα κοντινά καλλιεργή
σιμα εδάφη (φάρμες). Η δυνατότητα μιας τέτοιας
γρήγορης διάδοσης του είδους οφείλεται κυρίως
στην έλλειψη εχθρών, καθώς επίσης και στον τρό
πο αναπαραγωγής. Η εμφάνιση και η εξάπλωση
ημίαιμων ατόμων, σε πολλές περιοχές της Ευρώ
πης, επιδείνωσε τη κατάσταση και οδήγησε σε πε
ραιτέρω αύξηση του πληθυσμού του, λόγω της α
πόδοσης περισσότερων νεογνών σε κάθε γέννα.
Οι αγριόχοιροι ζουν σε μητριαρχικές ομάδες, οι
οποίες αποτελούνται από ενήλικα θηλυκά με τα
νεότερα και σεξουαλικά ανώριμα αρσενικά τους.
Μόλις τα αρσενικά είναι σεξουαλικά ώριμα αφή
νουν την ομάδα και ζουν μόνα τους, για να συνα
ντηθούν με τα θηλυκά μόνο κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναπαραγωγής (άνοιξη).
Ό ντας ένα από τα μεγαλύτερα θηλαστικά στην
Ευρώπη, ο αγριόχοιρος έχει μόνο έναν κύριο φυ
σικό εχθρό, εκτός από τον άνθρωπο, το λύκο. Η
πτώση του πληθυσμού των λύκων έχει προκαλέσει
την αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, δε
δομένου ότι ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει μέχρι
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πέντε μικρά. Αυτή η τεράστια αύξηση των αγριόχοιρων δημιούργησε μεγάλο
πρόβλημα σε πολλά μέρη του κόσμου, όπου πραγματικά έψθασαν να θεωρούνται
παράσιτο (επιζήμιο) παρά άγριο ζώο.
Οι καταστροφές που επιφέρει, στη γεωργία είναι τεράστιες, ακόμη και στα
πλέον βιομηχανοποιημένα κράτη, π.χ Βέλγιο.
Σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες, όπου η θρησκεία απαγορεύει τη κατανά
λωση χοιρινού κρέατος, όπως για παράδειγμα στη Τουρκία, αποτελεί το νούμερο
ένα εχθρό για πολλά είδη καλλιεργειών, για αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται ως επι
βλαβές και επιτρέπεται το κυνήγι του, όλο το χρόνο.
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η προτίμηση του κυνηγιού του είναι πο
λύ μεγάλη από τους κυνηγούς(π.χ Γαλλία), οι κυνηγετικές οργανώσεις αναλαμβά
νουν σε ακραίες περιπτώσεις την αποζημίωση των αγροτών, που καταστράφηκαν
οι σοδειές τους από τους αγριόχοιρους.
Σε κάποιες άλλες, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός του, γίνονται μεγάλες
καμπάνιες για το κυνήγι του και οργανώνονται συστηματικά κυνήγια με πολυά
ριθμους κυνηγούς, για να επιτύχουν υψηλές καρπώσεις και να μειωθεί ο πληθυ
σμός του, εκεί όπου παρατηρείται μεγάλη αύξηση.
Στη Μεγάλη Βρετανία η επαναεισαγωγή του αγριόχοιρου μετά από πολλά έτη
εξάλειψης, έχει επηρεάσει τις οικολογικές κοινότητες καθώς επίσης και τους αν
θρώπους, ευνοώντας ασθένειες όπως η κλασσική πανώλη (Classical Swine FeverCSF) (Fernandez et al.). Σύμφωνα με τους Fritzemeier et al., σχεδόν 60% των ε
ξημερωμένων χοίρων μολύνονται από CSF στη Γερμανία, επειδή ήρθαν σε επα
φή με τους αγριόχοιρους, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στα α
γροκτήματα ήμερων χοίρων.
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Σε κανονικές περιστάσεις οι αγριόχοιροι διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρό
λο στην αναγέννηση των δασών, με την ανατροπή του επιφανειακού εδάφους
προς αναζήτηση τροφής, διαμορφώνοντας έτσι, κατάλληλες συνθήκες για την α
νάπτυξη καινούριας βλάστησης. Εντούτοις, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων
της σημαντικής αύξησης αυτών των πληθυσμών, πολλές χώρες προσπαθούν να
μειώσουν τον αριθμό των αγριόχοιρων. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί προκειμένου να ανακαλυφθεί ο λόγος πίσω από αυτήν την γρήγορη εξάπλωση των πλη
θυσμών των αγριόχοιρων και της προσαρμοστικότητάς τους σε ένα δεδομένο οι
κοσύστημα, με σκοπό την εύρεση ενός τρόπου να ρυθμιστούν οι πληθυσμοί τους.
Στην Ευρώπη οι αγριόχοιροι ζουν στις πυκνές δασώδεις περιοχές και μία συγκε
κριμένη ομάδα θα κινηθεί μεν γύρω από το βιότοπό της, αλλά θα επιστρέψει σε
αυτόν, εκτός εάν αυτός καταστραφεί. Ορισμένες ομάδες παρουσιάζουν μία αύ
ξηση στα μέλη τους κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων ε
κτός της αναπαραγωγής. Αυτές οι αυξήσεις μπορούν να αποδοθούν στις αλλαγές
που εμφανίζονται στο βιότοπό τους, όπως όταν συμβαίνει να έχουμε πλειοκαρπία στα δασικά δέντρα (Bieber et al.). Ακόμα και αν η τροφή είναι αρκετή στο βιό
τοπό τους, οι αγριόχοιροι δεν θα διστάσουν να κινηθούν σε καλλιεργήσιμες πε
ριοχές και να βρουν εναλλακτικές πηγές τροφής, οι οποίες τους είναι ιδιαίτερα ε
πιθυμητές, όπως ο αραβόσιτος. Επομένως, ένας τρόπος να αποφευχθεί η δυνατό
τητα να γίνουν επιζήμια είναι να απομονωθεί το περιβάλλον μας από τους δικούς
τους βιότοπους και έτσι να αποφευχθεί η αλληλεπίδρασή τους με τους ανθρώ
πους.
Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί διότι θα πρέπει να αλλάξει ρι
ζικά η δομή και η μορφολογία όλων των γεωργικών εκτάσεων που συνορεύουν με
δάση και δασικές εκτάσεις, που αποτελούν τον κατεξοχήν βιότοπο του είδους.
Θεωρήθηκε από παλιά και ισχύει ακόμη, ότι ένας από τους λόγους αύξησης σε
έναν συγκεκριμένο πληθυσμό οποιουδήποτε είδους είναι η έλλειψη ανταγωνι
σμού με άλλα ζώα και η έλλειψη αρπακτικών ζώων. Τα οικοσυστήματα λειτουρ
γούν ως κύκλος, όπου το μεγάλο ζώο τρώει το μικρότερο και ούτω καθεξής, και
εάν αυτή η αλυσίδα σπάσει επηρεάζεται ολόκληρο το οικοσύστημα και χάνεται η
ισορροπία.
Οι οικολόγοι θεωρούν ότι εάν τα αρπακτικά ζώα που βρίσκονται στην κορυφή
της τροφικής αλυσίδας εξουδετερωθούν, τότε τα φυτοφάγα θα βιώσουν μία αύξη
ση στον πληθυσμό τους. Ό πω ς αναφέρθηκε πριν, αυτό υποστηρίζεται και για την
αλληλεπίδραση του αγριόχοιρου και των πληθυσμών λύκων. Μία μείωση στον α
ριθμό λύκων θα είχε ως συνέπεια την αύξηση στον αριθμό αγριόχοιρων, δεδομέ
νου ότι ο λύκος είναι ο μόνος φυσικός εχθρός του. Εντούτοις, μία μελέτη που έ
γινε στη βόρεια Ισπανία από τους Nores et al. και είχε στόχο την εύρεση του λό
γου πίσω από την αύξηση των πληθυσμών αγριόχοιρων στην περιοχή, οδήγησε σε
άλλα συμπεράσματα. Η μελέτη αυτή εξέτασε πολλές υποθέσεις, όπως τη μείωση
πληθυσμών λύκων, τη βελτίωση χειμερινών θερμοκρασιών, τον ανθρώπινο αποπληθυσμό και τη γήρανση στις αγροτικές περιοχές.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι καμία από τις δύο πρώτες υποθέσεις
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δεν ήταν υπεύθυνη για αυτήν την σημαντική αύξηση, αλλά ότι ο κύριος λόγος πί
σω από όλα αυτά ήταν ο ανθρώπινος αποπληθυσμός και η γήρανση στις αγροτι
κές περιοχές. Η μετακίνηση των νέων στις μεγάλες πόλεις έχει οδηγήσει στην ε
γκατάλειψη των καλλιεργήσιμων και κτηνοτροφικών περιοχών, και αυτό στη συ
νέχεια έχει επιτρέψει στους αγριόχοιρους να επεκτείνουν τον βιότοπό τους κατα
λαμβάνοντας την περιοχή που δεν χρησιμοποιείται πλέον.
Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές και στη χώρα μας και ιδίως σε α
πομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, όπου το ρεύμα της αστυφιλίας ήταν και συ
νεχίζει να είναι έντονο.
Μία άλλη μελέτη που διεξήχθη στη δυτική Ευρασία από τους Melis et al. μια
νέα εξήγηση, που είναι η αλλαγή στη θερμοκρασία. Η μελέτη έδειξε ότι τα υψη
λότερα ποσοστά θνησιμότητας στους αγριόχοιρους εμφανίζονται κατά τη διάρ
κεια των σκληρών χειμώνων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της θερμοκρασίας-λόγω της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας (φαινόμενο θερμοκηπίου)-έχει καταστήσει τους χειμώνες ηπιότερους, τα ποσοστά θνησιμότητας έγιναν χαμη
λότερα και, έτσι, οι πληθυσμοί αυξάνονται αντί να μένουν ίδιοι.
Οι αγριόχοιροι είναι πολύ σημαντικοί σε ένα οικοσύστημα αλλά, όπως και με
οποιοδήποτε άλλο ζώο, μια σημαντική αύξηση στον πληθυσμό τους θα προκαλέσει προβλήματα στο οικοσύστημα και τελικά στους ανθρώπους.
Στη χώρα μας, όπου ο αγριόχοιρος, είναι το μοναδικό μεγάλο τριχωτό που επι
τρέπεται το κυνήγι του, η ενασχόληση των κυνηγών μας με το κυνήγι του έχει αυ
ξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Και τούτο λόγω της παρατηρούμενης σημαντι
κής αύξησης του αγριόχοιρου σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική χώρα. Η κυνηγετική
ζήτηση αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερη, εάν συνεχιστεί η ανοδική τάση
του πληθυσμού του αγριόχοιρου.
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/ Γ ϊ αγριόχοιρος είναι κοινωνικό ζώο, ζει δηλαδή
σε αγέλες που τις λέμε κοπάδια και γνωρίζει
πολύ καλά να οργανώνει την ζωή του ομαδικά. Η
ομαδική ζωή όμως απαιτεί πάντα την ύπαρξη μιας
κοινωνικής οργάνωσης, με αυστηρή ιεραρχική δο
μή, η οποία ρυθμίζει τις εσωτερικές, αλλά και τις
εξωτερικές λειτουργίες της κοινωνίας αυτής, βάζει
δηλαδή τα πράγματα σε τάξη. Ετσι λοιπόν μέσα σε
κάθε κοπάδι κάθε ζώο κατέχει μια σαφώς καθορι
σμένη θέση στην ιεραρχία πηγαίνοντας από το κυ
ρίαρχο στο υποτελές.
Η δομή (σύνθεση) και το μέγεθος των κοπαδιών
Το κοπάδι αποτελείται αποκλειστικά από 1 έως
5 ή 6 ενήλικα θηλυκά διαφόρων ηλικιών ακολου
θούμενα από τα μικρά τους και τα θηλυκά της γέν
νας της προηγούμενης χρονιάς που έχουν ή δεν έ
χουν τεκνοποιήσει. Αυτές οι ενήλικες θηλυκές οι
οποίες είναι μητέρες έχουν ρόλο πρωταρχικό μέσα
στην οργάνωση του κοπαδιού όπως ακριβώς στις
μητριαρχικές κοινωνίες του ανθρώπου. Για να γί
νει κατανοητή η έννοια της δομής ενός κοπαδιού,
ας φανταστούμε μια πυραμίδα που την βάση της
κατέχουν τα μικρά της αμέσου περασμένης ανα
παραγωγικής περιόδου, στον πρώτο όροφο βρί
σκονται τα θηλυκά που γεννήθηκαν την προηγού
μενη χρονιά, στον δεύτερο όροφο οι θηλυκές μετα
ξύ 2-3 ετών, στον τρίτο όροφο αυτές μεταξύ 3-4 ε
τών κ.ο.κ. μέχρι την κορυφή που είναι η γηραιότερη, η αρχηγός του κοπαδιού. Είναι αυτονόητο ότι
οι μικρότερες ηλικίες αντιπροσωπεύονται από πε
ρισσότερα ζώα και οι μεγαλύτερες από λιγότερα.
Ό ταν αυτό δεν συμβαίνει λέμε ότι η δομή του κο
παδιού (ή του πληθυσμού) δεν είναι καλή και βέ
βαια υπάρχει υπογεννητικότητα.
Το μέγεθος των κοπαδιών δεν είναι πάντα στα
θερό. Σε περιοχές ήσυχες με πυκνή βλάστηση έ
χουν παρατηρηθεί κοπάδια με 40 - 50 ζώα. Συνή
θως πρόκειται για προσωρινές συγκεντρώσεις πε
ρισσοτέρων κοπαδιών και πάντα σε εποχές κλει
στές για το κυνήγι, γιατί η μεγάλη (υπερβολική)
κυνηγετική πίεση δεν ευνοεί την σύνθεση και την
διατήρηση μεγάλων καλών κοπαδιών.
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Ο ρόλος της "αρχηγού" θηλυκιάς
Κάθε κοπάδι καθοδηγείται πάντα από ένα κυρίαρχο θηλυκό ζώο. Αυτό είναι
συνήθως το πιο ηλικιωμένο ζώο, αλλά όχι απαραίτητα και το πιο βαρύ.
Αυτή η θηλυκιά που στο εξής θα την αποκαλούμε "αρχηγό" είναι η πιο έμπει
ρη, διαθέτει αποδεδειγμένα μια ισχυρή "προσωπικότητα" και αυτό της αναγνωρί
ζεται από τις άλλες θηλυκές που είναι συνήθως αδερφές της, ξαδέρφες της, κόρες
της, ανηψιές της και εγγονές της.
Ο ρόλος της πρώτα απ’ όλα είναι να μεριμνά για την ασφάλεια του κοπαδιού
και την εξεύρεση της τροφής. Βρίσκεται πάντα επί κεφαλής του κοπαδιού στις με
τακινήσεις και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κινδύνου (κυνήγι). Αυτή επιλέγει τον
χώρο που θα γίνουν τα γιατάκια, καθορίζει τις κατευθύνσεις διαφυγής και την
χρονική διάρκεια της ανάπαυσης. Αυτή θυμάται τα πιο ασφαλή περάσματα, τους
τόπους βοσκής, τις πιο ήσυχες περιοχές, τους τόπους που προσφέρονται για γιατάκι ανάλογα με τον καιρό (επικρατούντες άνεμοι, βροχή, ζέστη κ.ά.) και τα ση
μεία του νερού.
Αυτή η γνώση, η οποία οφείλεται στην άριστη αξιοποίηση της εμπειρίας της λό
γω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, μεταβιβάζεται στο κοπάδι με δύο μηχανισμούς:
άμεσα με την εκπαίδευση των νεαρότερων θηλυκών, η οποία επιτυγχάνεται με
την παρακολούθηση των πράξεών της απ’ αυτές και έμμεσα με την κληρονομικό
τητα, αφού τα μέλη του κοπαδιού είναι συγγενικά και θα έχουν και αυτά την ανά
λογη νοημοσύνη για να αξιοποιήσουν καλά την εμπειρία τους.
Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πάντα μια άλλη θηλυκιά με κυρίαρχο χα
ρακτήρα συνήθως νεότερη, η οποία είναι έτοιμη να διαδεχθεί την "αρχηγό" σε πε
ρίπτωση απώλειάς της.
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Η ομαδική ζωή
Ό λα τα άτομα του κοπαδιού συμμετέχουν το καθένα ανάλογα με την θέση που
κατέχει στην ιεραρχία, στον αγώνα για την επιβίωση όλου του κοπαδιού. Κάθε
ζώο είτε ενήλικο, είτε ανήλικο, βρίσκεται πάντα σε μια κατάσταση επαγρύπνησης
έναντι των κινδύνων που τα απειλούν. Η ένταση της επαγρύπνησης διαφέρει α
νάλογα με την περίσταση και είναι ιδιαίτερα αυξημένη όταν για παράδειγμα το
κοπάδι βόσκει σε ανοιχτές περιοχές. Το ομαδικό πνεύμα έχει επίσης και άλλα θε
τικά: Εάν μια μητέρα χαθεί (αρρώστια, ατύχημα, κυνήγι κ.ά.) στην περίοδο της
γαλουχίας, τα μικρά της θα υιοθετηθούν και θα ανατραφούν από κάποια άλλη μη
τέρα του ίδιου κοπαδιού. Αντίθετα αν μια ομάδα από μικρά ορφανά προσεγγίσει
ένα ξένο κοπάδι, θα δεχθεί επιθέσεις από τα συνομήλικα του άλλου κοπαδιού και
θα εκδιωχθεί βίαια.
Μεταξύ των κοπαδιών αναπτύσσεται μια ισχυρά ανταγωνιστική σχέση. Το κο
πάδι που δεν είναι "δεμένο" με μια περιοχή χρησιμοποιεί έκταση μικρότερη απ’
αυτήν που χρησιμοποιεί ένα άλλο κοπάδι που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή
από καιρό.
Τα κοπάδια που αποτελούνται από ηλικιωμένες θηλυκές τείνουν να κυριαρχή
σουν σ’ αυτά που αποτελούνται από νεαρότερες, και αυτά με τη σειρά τους κυ
ριαρχούν σε μικρά κοπάδια που αποτελούνται από έφηβες. Επίσης μια θηλυκιά
άρρωστη ή εξασθενημένη εξορίζεται άμεσα από το κοπάδι και χρησιμοποιεί μια
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μικρότερη περιοχή και αμέσως την θέση της καταλαμβάνει η επόμενη στην ιεραρχία.
Τα αρσενικό
Τα αρσενικά μόλις ωριμάσουν σεξουαλικά (9ος μήνας) εγκαταλείπουν το κο
πάδι της μητέρας τους το οποίο τα διώχνει πολλές φορές βίαια για να αποφύγει
την αιμομιξία αφοΰ όλα τα θηλυκά του κοπαδιού είναι συγγενικά άτομα.
Ετσι συναντάμε πολλές φορές μικρά κοπάδια τα οποία αποτελούνται αποκλει
στικά από 3-4 νεαρά αρσενικά μεταξύ 9 και 24 μηνών. Την περίοδο του οίστρου
τα μεγάλα αρσενικά τα οποία προσεγγίζουν τα κοπάδια για να ζευγαρώσουν,
διώχνουν βίαια αυτά τα νεαρά αρσενικά, τα οποία αντιμετωπίζονται ως αντερα
στές. Τα κοπάδια των νεαρών αρσενικών είναι πρόσκαιρα και ασταθή. Σε λίγο
θα χωρίσουν και το καθένα θα επιλέξει την περιοχή κυριαρχίας του. Η απειρία
που διακρίνει αυτά τα ζώα τα καθιστά ευάλωτα στους κυνηγούς και αποτελούν
την κατηγορία αυτή των αρσενικών θηρευθέντων αγριόχοιρων για τους οποίους
ακούμε να λένε: "ήρθε σαν χαζός επάνω μου και τον χτύπησα, μα τόσο απονήρευ
το ζώο και αρσενικό μάλιστα!;" Επίσης πρέπει να πούμε ότι η κυνηγετική κάρπωση αυτών των νεαρών αρσενικών δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αριθμητική
εξέλιξη του πληθυσμού υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θηρεύονται όλα.
Σε ηλικία περίπου 2 ετών ή και νωρίτερα τα αρσενικά ζώα γίνονται μοναχικά
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και αποκαλοΰνται πλέον "μονιάδες", "κάπροι" ή "τεκλεμέδες". Κάθε κάπρος έχει
την περιοχή κυριαρχίας του, η οποία είναι ανάλογη του μεγέθους του και όποιος
άλλος κάπρος τολμήσει να μπεί σ’ αυτήν αντιμετωπίζεται βίαια. Ο κάπρος προτι
μά πάντα τις πιο ήσυχες θέσεις, κάνει το γιατάκι του σε πολύ καλά επιλεγμένες
θέσεις από τις οποίες ελέγχει άριστα τους κινδύνους. Οσο περνάει η ηλικία γίνε
ται και περισσότερο άγριος και επιθετικός και η συσσωρευμένη και πολύ καλά αξιοποιημένη εμπειρία του τον καθιστά ικανότατο να αμύνεται και να επιβιώνει.
Την περίοδο του οίστρου ο κάπρος πλησιάζει τα κοπάδια για να ζευγαρώσει
και λόγω της αφοσίωσής του στις ερωτικές του πράξεις, γίνεται πιο ευάλωτος
στους κυνηγούς. Εγκαθίσταται κοντά στο γιατάκι κάποιου κοπαδιού και πολλές
φορές στο ίδιο. Οι πιο νέοι εκδιώκονται από τους πιο μεγάλους και περιμένουν
την σειρά τους να τους δοθεί κάποτε η ευκαιρία να δώσουν και αυτοί απογόνους.
Η μεγάλη ευθύνη των κυνηγών
Η άναρχη κυνηγετική κάρπωση που επικρατεί στη χώρα μας αποσταθεροποιεί
και διασπά την ιεραρχική δομή των κοπαδιών και είναι βέβαιο ότι επιφέρει με
γάλη σύγχυση στην συμπεριφορά αυτών που απομένουν. Εάν οι διαφορετικές
κλάσεις της ηλικίας διατηρηθούν στο κοπάδι και προπαντός όταν δεν τουφεκάμε,
αφήνοντας την να περάσει, την "αρχηγό", θα εκπλαγούμε από την αυξητική εξέ
λιξη του πληθυσμού τους. Η κυνηγετική πίεση λοιπόν πρέπει να είναι τέτοια ώστε
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να μην επιτρέπει την διάσπαση της δομής των κοπαδιών, πολΰ δε περισσότερο την
τελεία εξόντωσή τους. Πρέπει λοιπόν τα διαχειριστικά μέτρα που θα λαμβάνονται
για το θήραμα αυτό να στοχεύουν στη διατήρηση της δομής των κοπαδιών. Βέ
βαια αν και στη χώρα μας δεν ασκείται διαχείρηση των πληθυσμών του είδους (ε
κτός από τον καθορισμό της χρονικής περιόδου Θήρας) η δυσκολία του κυνηγιού
του η οποία οφείλεται στους πολύ εκτεταμένους βιοτόπους του (δάση και μερικώς
δασοσκεπείς εκτάσεις), στον ορεινό χαρακτήρα τους με το ισχυρό ανάγλυφο του
εδάφους, στην δύσκολη προσπελασιμότητά τους λόγω χαμηλής πυκνότητας οδι
κού δασικού δικτύου κ.ά. είναι οι κύριοι λόγοι που κρατούν την κυνηγετική κάρπωση χαμηλά σε σχέση με το θηραματικό κεφάλαιο και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σχετική αύξηση του πληθυσμών του. Για την διαχείριση των πλη
θυσμών του αγριόχοιρου θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε προσεχές άρθρο μας.
Βιβλιογραφία
• L. Cabanau. La compagnie, veritable organisation sociale. Mag. Le shasseur de
sanglier, p.20-25, nO 12.
• M. -L. Bouldoire, J. Vassant. Le sanglier.
• O.N.C. Le sanglier
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-IP τις παρέες των "γουρουνάδων" της Ανατολιj f a κής Μακεδονίας και της Θράκης ακούγονται
πολλές φορές κουβέντες ό π ω ς:" Αν αρχίσει το κυ
νήγι του γουρουνιού στη Βουλγαρία, θα ’ρθούν και
προς τα ’δω" ή " Αν χιονίσει στη Βουλγαρία τα
γουρούνια θα ’ρθούν και προς τα ’δω". Άλλοτε πά
λι οι μετακινήσεις αυτές συνδέονται και με ιστορικοπολιτικά γεγονότα όπως πόλεμοι, κοινωνικοπολιτικές αλλαγές (αλλαγή πολιτεύματος στις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης) κλπ. Ακόυσα λοιπόν μια
μέρα με έκπληξη τον κρεοπώλη της γειτονιάς μου,
ο οποίος είναι "γουρουνάς" να μου λέει: "Ξέρεις, η
αφθονία που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια
στο γουρούνι μάλλον οφείλεται στον πόλεμο της
Βοσνίας. Λόγω του πολέμου τα γουρούνια εγκατέλειψαν την χώρα και ήρθαν προς τα εδώ για καλύ
τερες συνθήκες ζω ή ς.....
Υπάρχει λοιπόν μια διάχυτη εντύπωση ότι ο α
γριόχοιρος είναι αποδημητικό ζώο! Ό χι! Ο αγριό
χοιρος δεν είναι σε καμιά περίπτωση αποδημητικό
τουλάχιστον με την βιολογική έννοια του όρου, α
πλά είναι ένας ακούραστος ταξιδιώτης οποίος
διαρκώς μετακινείται μέσα σε μια μεγάλη περιοχή
την οποία όμως σπάνια εγκαταλείπει.
Σε προηγούμενο άρθρο γράψαμε ότι η κοινωνί
α του ζώου αυτού έχει δύο κοινωνικές μονάδες,
αυτή του κάπρου (μονιά) και αυτή του κοπαδιού.
Κάθε κοινωνική μονάδα (ή κάπρος ή κοπάδι) έχει
τον ζωτικό της χώρο και την περιοχή κυριαρχίας
της.
Ζωτικός χώρος είναι μια καθορισμένη έκταση
μέσα στην οποία ζει (δραστηριοποιείται) ο κάπρος
ή το κοπάδι στην διάρκεια ενός βιολογικού κύκλου
δηλαδή ενός έτους. Η έκταση αυτή οριοθετείται α
πό τα πιο απομακρυσμένα σημεία τα οποία μπορεί
να φθάσει ο κάπρος ή το κοπάδι.
Η περιοχή κυριαρχίας αποτελεί ένα μέρος του
ζωτικού χώρου μέσα στον οποίο ο κάπρος ή το κο
πάδι αισθάνονται ιδιοκτήτες (κυρίαρχοι) και διώ
χνουν κάθε άλλον που μπαίνει σ’ αυτή. Στην δια
χείριση του αγριόχοιρου η γνώση του ζωτικού χώ
ρου των κοπαδιών ή των κάπρων είναι πολύ σημα
ντική. Αντίθετα η περιοχή κυριαρχίας δεν παίζει
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σπουδαίο ρόλο γιατί συχνά μεταβάλλεται λόγω της κινητικότητάς του.
Για το θέμα αυτό δηλαδή το μέγεθος του ζωτικού χώρου έχουν γίνει πολλές ε
πιστημονικές έρευνες, κυρίως με τη μέθοδο της ραδιοπαρακολούθησης και έχουν
δείξει ότι για μια οικογένεια (μητέρα με τα παιδιά της) ο ζωτικός χώρος κυμαίνε
ται ανάλογα με την ποιότητα του βιότοπου και όταν δεν υπάρχουν τεχνητά όρια
(π.χ. αυτοκινητόδρομοι κ.λ.π), από 20.000-50.000 στρέμματα. Το κοπάδι αυτό
στην διάρκεια μιας χρονιάς θα κινείται συνεχώς μέσα σ’ αυτήν την περιοχή. Βέ
βαια υπάρχουν σημεία που θα τα επισκέπτεται συχνότερα και άλλα λιγότερο συ
χνά.
Τα αρσενικά περίπου στον 9ο με 10σ μήνα της ζωής τους, που έρχεται η σε
ξουαλική ωριμότητα, εκδιώχνονται και πολλές φορές βίαια, από το κοπάδι και
πρέπει να βρουν την τύχη τους μόνα τους. Γι’ αυτά αρχίζει τότε μια μεγάλη περι
πέτεια: εκδιώχνονται βίαια από τα μεγαλύτερα αρσενικά στων οποίων τις περιο
χές μπαίνουν και γενικώς περιπλανώνται μέχρι να αποκτήσουν και αυτά την πε
ριοχή τους. Για τα αρσενικά έχει βρεθεί ότι ο ζωτικός χώρος καταλαμβάνει έκτα
ση της τάξεως των 150.000 - 200.000 στρ.
Πάντως η έρευνα έχει δείξει ότι το 75-80% των αγριόχοιρων ζει και θηρεύεται
μέσα στον ζωτικό χώρο του μητρικού του κοπαδιού ο οποίος καλύπτει μια έκτα
ση ακτίνας 3-5km. Το υπόλοιπο ποσοστό εγκαταλείπει τον χώρο αυτό για διάφο
ρους λόγους και εγκαθίσταται σε κάποιον άλλο γειτονικό. Βέβαια το γεγονός ότι
κάποια ζώα εγκαταλείπουν την συγκεκριμένη περιοχή δεν σημαίνει ότι η περιο
χή αδειάζει. Η έξοδος αυτών των ζώων από την περιοχή θα αναπληρωθεί από την
εγκατάσταση κάποιων άλλων που θα έρθουν από γειτονικές περιοχές.

ο·4
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Το σχέδιο 1, απεικονίζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε στη Γαλλία
από το " Office National de la Chasse" (Εθνικός οργανισμός Θήρας). Στα σημεία
Ρ στήθηκαν παγίδες με τις οποίες συνελήφθησαν αγριόχοιροι και σημάνθηκαν
(περάστηκε σκουλαρίκι στο αυτί τους). Στην προσεχή κυνηγετική περίοδο οι κυ
νηγοί που θήρευσαν ζώα σημαδεμένα παρέδωσαν το σκουλαρίκι στον σύλλογό
τους και δήλωσαν την ακριβή θέση θήρευσης.
Έ τσι, τοποθετήθηκαν στον χάρτη τα σημεία θήρευσης και φάνηκε το αποτέλε
σμα της έρευνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο το 2% των ζώων θηρεΰθηκε σε από
σταση μεγαλύτερη από 15 km, το 4% σε απόσταση μεταξύ 10-15 km, το 13% με
ταξύ 5-10 km. και το 80% σε απόσταση μικρότερη των 5 km. Το εντυπωσιακό εί
ναι, αν δούμε πώς αυτά τα ποσοστά διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, όπως
δείχνει ο παρακάτω πίνακας.
Κανένα θηλυκό δεν θηρεύτηκε σε απόσταση μεγαλύτερη από 10 Km, με το
93,5% σε απόσταση μικρότερη από 5 Km.
Επίσης στο σχέδιο 1, φαίνεται ότι σπανίως οι αγριόχοιροι μετακινούνται δια
σχίζοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Απόσταση σε Km μεταξύ της θέ
σης μαρκαρίσματος και της θέσης
θήρευσης.

Φύλο
Αρσενικά

Θηλυκά

0-5

38 (72% )

29 (93,5% )

5-10

9 (17% )

11 (13% )

10-15

4 (7,5% )

0 (0% )

> 15

2 (3,5% )

0 (0% )

Ο ημερήσιος κύκλος.
Οι μετακινήσεις του αγριόχοιρου γίνονται κυρίως στην διάρκεια της νύχτας.
Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στην φυσιολογία του ζώου, αλλά στην ενόχλησή
του από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συμβαίνουν στην διάρκεια της ημέ
ρας. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία θα διαβάσουμε στον Ξενοφώντα (Κυνηγετι
κός) ότι οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τον αγριόχοιρο σημαντικό θήραμα και
το κυνήγι του το προτιμούσαν σε μεγάλο βαθμό. Έ χοντας λοιπόν αυτό το ζώο ως
ισχυρότερο φυσικό εχθρό του τον άνθρωπο από πολύ παλιά (πολύ λίγο κινδυνεύ
ει από την αρκούδα και τον λύκο), έπρεπε να φροντίζει να ξεφεύγει από την πα
ρουσία του ανθρώπου για να επιβιώσει και έτσι επέλεξε να κυκλοφορεί την νύ
χτα, όταν ο άνθρωπος κοιμάται και να αναπαύεται την ημέρα όταν ο άνθρωπος
δουλεύει. Οι νυχτερινές μετακινήσεις του που γίνονται μέσα στον ζωτικό του χώ
ρο έχουν ως σκοπούς: την εύρεση τροφής και νερού και την αναπαραγωγή κάτω
από την ησυχία που προσφέρει η νύχτα. Αυτή η κινητικότητα βέβαια εξαρτάται α
πό την φάση του βιολογικού κύκλου που βρίσκεται το κοπάδι (οργασμός, γέννες,
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γαλουχία, ανατροφή των νεαρών), την εποχή του έτους, τις επικρατούσες καιρι
κές συνθήκες, την διαθεσιμότητα της τροφής και άλλους παράγοντες που το καθι
στούν περισσότερο ή λιγότερο κινητικό.
Σε περιόδους εκτός κυνηγίου δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου ο αγριό
χοιρος μεταβάλλει τις συνήθειές του και βγαίνει από το γιατάκι του αμέσως μετά
το μεσημέρι και επιστρέφει νωρίς το πρωί πριν όμως ξημερώσει.
Γενικά όμως ο αγριόχοιρος εγκαταλείπει το γιατάκι του λίγο πριν ή λίγο μετά
την δύση του ήλιου και επανέρχεται σ’ αυτό μόλις χαράξει η μέρα. Αυτό που κα
θορίζει την ώρα του "εγερτηρίου" και του "σιωπητηρίου" αντίστοιχα είναι φυσικά
οι συνθήκες φωτισμού (σούρουπο, χάραμα).
Βέβαια έχει παρατηρηθεί ότι πολλές είναι οι περιπτώσεις που τα ζώα αυτά ε
γκαταλείπουν το γιατάκι τους νωρίς το απόγευμα και ξαναγιατακιάζουν πολύ νω
ρίς το πρωί όταν ακόμη είναι νύχτα και πολλές φορές εγκαταλείπουν το γιατάκι
βράδυ για να ξαναγιατακιάσουν αργά το πρωί όταν ο ήλιος έχει πια σηκωθεί.
Πολλές έρευνες του Γάλλου ερευνητή Gilbert Valet ασχολήθηκαν με τους λό
γους που ωθούν τα ζώα αυτά, να αλλάξουν την συμπεριφορά τους, πια απογευμα
τινή ώρα εγκαταλείπουν το γιατάκι τους, πόσο χρόνο αφιερώνουν στην νυχτερινή
ανάπαυση και αν αυτός ο χρόνος είναι ίσος με αυτόν της περιπλάνησης κάτω α
πό το φως της ημέρας.
Ό λες αυτές οι έρευνες έχουν γίνει με την μέθοδο της ραδιοπαρακολούθησης
με την οποία έχουν μελετηθεί: ο χρόνος που αφιερώνεται στις μετακινήσεις, οι λό
γοι, οι συχνότητες τους, οι ταχύτητές τους κ.λ.π.
Με βάση λοιπόν τις παραπάνω έρευνες αποδείχθηκε ότι:
β Εκτός περιόδων αναπαραγωγής και ανατροφής των νεογνών, ο αγριόχοιρος
ζει με ένα διφασικό ρυθμό: Την φάση της ανάπαυσης και την φάση της περι
πλάνησης οι οποίες είναι σαφώς διαφορετικές. Στο είδος αυτό έχει διαπιστω
θεί ότι οι μετακινήσεις αναλώνουν το 50% της ημερήσιας δραστηριότητάς
του.
• Κατά την διάρκεια της περιπλάνησης κάποια ζώα την διακόπτουν για να ανα
παυθούν για μία ή δύο ώρες.
• Κατά την διάρκεια της ανάπαυσής του (την ημέρα) ο αγριόχοιρος μπορεί να
εγκαταλείψει το γιατάκι του για λίγο και μετά να επιστρέψει σ’ αυτό.
• Οι θηλυκές στην πρώτη περίοδο ανατροφής των νεαρών (γαλουχία) παρου
σιάζουν πολυφασική ημερήσια δραστηριότητα. Επειδή τα μικρά δεν μπορούν
να τις ακολουθήσουν, διακόπτουν τακτικά την περιπλάνηση για να αναπαυ
θούν. Έ τσ ι ο ημερήσιος κύκλος αποτελείται από εναλλαγές μετακίνησης-ανάπαυσης. Πολλές φορές η μητέρα κατά την διάρκεια της ανάπαυσης εγκατα
λείπει το γιατάκι με τα μικρά για να ικανοποιήσει δικές της ανάγκες τροφής,
κ.λ.π. και ξαναγυρίζει μετά από κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή η πρά
ξη σιγά-σιγά λειτουργεί προς την κατεύθυνση απελευθέρωσης των νεαρών α
πό τον μητρικό δεσμό. Έ τσι μετά τον απογαλακτισμό τα μικρά θα φτιάχνουν
το δικό τους γιατάκι το οποίο θα το χρησιμοποιούν πάντα ομαδικά και θα α
πέχει από αυτό της μητέρας τους από 3 έως 400 μ.
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Μ ετακινήσεις και περιοχή ημερήσιας δραστηριότητας.
Η περιοχή που κινείται ο αγριόχοιρος στην διάρκεια της ημερήσιας δραστηριότητάς του κυμαίνεται σε έκταση και αυτή η διακύμανση εξαρτάται άμεσα από
την γεωγραφία της περιοχής. Αυτή η περιοχή την οποία επισκέπτεται και εξερευ
νά ο αγριόχοιρος στην πορεία του πρέπει να την φανταστούμε ως μία λωρίδα (ζώ
νη).
Οι διανυόμενες αποστάσεις έχουν μετρηθεί με την μέθοδο της ραδιοπαρακολοΰθησης και κυμαίνονται από 2 έως και 14 km. Το εμβαδόν όμως αυτής της ζώ
νης που εξερευνά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί διότι η πορεία του ζώου δεν είναι
ευθεία αλλά μια τεθλασμένη γραμμή. Έ τσ ι σε μία νύχτα ένας κάπρος ή ένα κο
πάδι μπορεί να καλύψει μία έκταση η οποία ξεπερνάει τα 1000 στρ. Μέσα σε μί
α εβδομάδα το ίδιο το ζώο μπορεί να κυκλοφορεί σε μία μικρή περιοχή πλούσια
σε τροφή και την επόμενη εβδομάδα το ίδιο ζώο να υποχρεωθεί να κάνει μεγά
λες πορείες για διάφορους λόγους όπως: ανθρώπινη ενόχληση, απουσία τροφής,
αναπαραγωγή κ.λ.π .
Ο χρόνος που αναλώνεται στις μετακινήσεις είναι μεγαλύτερος τον χειμώνα α
πό ότι το καλοκαίρι. Αυτό γίνεται για δύο λόγους: πρώτον γιατί τον χειμώνα η
διάρκεια της νύχτας είναι μεγαλύτερη και δεύτερον η ανεύρεση τροφής είναι δυ
σκολότερη. Επίσης ο χρόνος μετακίνησης των θηλυκών στην περίοδο της γαλουχίας είναι μικρότερος από τα ζώα των άλλων ηλικιών.
Το βάδισμα του αγριόχοιρου είναι χαρακτηριστικό. Τροτάρει διαρκώς και δί
νει την εντύπωση ότι συνεχώς βιάζεται. Επίσης είναι πολύ καλός κολυμβητής και
διασχίζει πολύ εύκολα υδάτινες επιφάνειες.
Ο Γάλλος ερευνητής G. Valet μελέτησε με τη μέθοδο της ραδιοπαρακολούθησης την ταχύτητα των μετακινήσεων του ζώου αυτού και διέκρινε τέσσερις τύπους
μετακινήσεων σε σχέση με την ταχύτητα.
®Μετακινήσεις πολύ μικρές. Η ταχύτητα σε αυτές τις μετακινήσεις κυμαίνεται
από 0,2 έως 0,4 km/ώρα. Αυτές οι μετακινήσεις χαμηλής ταχύτητας αφορούν
την μετακίνηση στην διάρκεια της βοσκής. Ο χρόνος μέσα στον οποίο τα ζώα
κινούνται με αυτή την ταχύτητα εξαρτάται από τον απαραίτητο χρόνο για την
κατανάλωση της τροφής ή τον χρόνο που χρειάζεται για να χορτάσει,
ο Μετακινήσεις μικρές. Η ταχύτητά τους κυμαίνεται από 0,4 έως 1 km την ώρα.
Αυτές οι μετακινήσεις αφορούν πορείες οι οποίες διακόπτονται για βόσκηση
σε κάποιο σημείο όπου ευκαιριακά βρέθηκε τροφή. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις
ο σκοπός του ζώου είναι να φθάσει σε καθορισμένη θέση για να βοσκήσει
και στον δρόμο μπορεί να σκαλίσει επειδή τυχαία βρέθηκε κάποια πηγή τρο
φής. Έ τσι εξηγείται το γεγονός ότι βρίσκουμε πολλές φορές σκαλίσματα και
τα γιατάκια είναι πολύ μακριά από κει.
β Μετακινήσεις μέσες. Η ταχύτητά τους κυμαίνεται από 1 έως 2,5 km/ ώρα. Α
φορούν την μετακίνηση του αγριόχοιρου μεταξύ δύο θέσεων γνωστών και αυ
στηρά καθορισμένων: από το γιατάκι στις θέσεις βοσκής χωρίς ευκαιριακά
σταματήματα.
• Μετακινήσεις ταχείες. Η ταχύτητα τους ξεπερνά τα 2,5 km/ώρα. Πρόκειται
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για μετακινήσεις κατά τις οποίες τα ζώα θέλουν να ξεφύγουν κάποιο κίνδυνο
όπως κυνηγούς που τα τουφεκάνε ή διάφορες άλλες ανθρωπογενείς ενοχλή
σεις.
Χρόνος αφιερωμένος στην εξεύρεση της τροφής.
Ο χρόνος που αφιερώνεται στην εξεύρεση της τροφής κατά τη διάρκεια της πε
ριπλάνησης κυμαίνεται από 2 έως 6 ώρες και το μέγεθος του εξαρτάται από πολ
λούς παράγοντες πολλοί από τους οποίους δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. Πάντως
οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτόν τον χρόνο είναι η διαθεσιμότητα της τρο
φής, η ποσότητά της, η θρεπτική της αξία και οι ανάγκες του ζώου την δεδομένη
στιγμή. Γνωρίζουμε ότι ο αγριόχοιρος έχει ανάγκη κυρίως από φυτική τροφή (πε
ρίπου 80%) χωρίς να παραβλέπουμε βέβαια τις ανάγκες του για ζωική τροφή
(20%). Αν λοιπόν μέσα στον ζωτικό του χώρο υπάρχει π.χ. αφθονία καλαμποκιού
θα το βρει και θα χορτάσει με πολύ μεγάλη ευκολία και χωρίς να μετακινηθεί πο
λύ. Πολύ γρήγορα θα γεμίσει το στομάχι του και θα βρει ένα κοντινό γιατάκι για
να χωνέψει. Πολλές φορές θα ψάξει και για κάποιο "επιδόρπιο" όταν οι συνθή
κες το επιτρέπουν, για να συμπληρώσει το μενού του. Σε κάποιες όμως περιόδους
και σε ορισμένες περιοχές θα δυσκολευτεί πολύ για να βρει οποιαδήποτε τροφή.
Έ τσι μη έχοντας άλλη επιλογή θα διανύσει πολλά km. για να καταφέρει να χορ-
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τάσει. Η ύπαρξη ή όχι καρπών δασικών δένδρων (δρυός, πουρναριού, οξιάς
κ.λ.π.) και η ύπαρξη ή όχι αγροτικών καλλιεργειών στην περιοχή είναι αντικείμε
να που πρέπει να ερευνήσει και αφού τα βρει να βοσκήσει. Στις ορεινές περιο
χές, πολλές φορές αναγκάζεται να κατεβεί χαμηλότερα, για παράδειγμα από την
ζώνη των ψυχροβίων κωνοφόρων στη ζώνη της δρυός και αφού βοσκήσει να ξαναγυρίσει στην περιοχή του για να γιατακιάσει. Κάτω λοιπόν απ’ αυτές τις συν
θήκες είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσα km θα διανύσει ένας
αγριόχοιρος σε μία νύχτα και πόσο χρόνο θα αφιερώσει σ’ αυτό.
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Επιλογή περιοχής για γιατάκι.
Ο αγριόχοιρος επιλέγει πάντα θέση για να γιατακιάσει με πρώτο κριτήριο την
ησυχία. Η θέση αυτή θα πρέπει να έχει τέτοια έκθεση ως προς τον ορίζοντα, ώ
στε να έχει ακουστική από όλες τις κατευθύνσεις, και να βρίσκεται πάνω σε έδα
φος στεγνό. Π αρ’ όλα ταύτα πολλές φορές οι κυνηγοί τον συναντούν σε θέσεις ε
ντελώς απρόσμενες, αλλά το ζώο έχει δικούς του λόγους που γιατάκιασε εκεί, που
εμείς δεν είναι εύκολο να τους γνωρίζουμε. Δεν είναι λίγες οι φορές που "σηκώ
νουμε" γουρούνια σε θέσεις ανήλιες, όπου κανένα ζώο δεν θα επιθυμούσε να διανυκτερεύσει σε αυτές. Η κυνηγετική πίεση είναι ο κύριος λόγος που ωθεί τα ζώα
αυτά να επιλέξουν θέσεις για γιατάκι πολύ απίθανες, και ας μην ξεχνάμε ότι εί
ναι πιο πονηρά από εμάς.
Παλιότερα που στην χώρα μας υπήρχαν ακόμη ορεινές καλλιέργειες καλαμπο
κιού τα γουρούνια έρχονταν πολλές φορές από πολύ μακριά έβοσκαν στο καλα
μπόκι και έφευγαν πάλι πίσω για να γιατακιάσουν. Πολλές φορές όμως οι κυνη
γοί βλέποντας τα φρέσκα σημάδια της βοσκής έψαχναν να τα βρουν στα γύρω δά
ση ενώ αυτά ήταν γιατακιασμένα μέσα στο ίδιο το καλαμποκοχώραφο!
Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι ο αγριόχοιρος είναι ένα ζώο με φοβερή προ
σαρμοστικότητα και μέσα στον ζωτικό του χώρο γνωρίζει πολύ καλά όλα τα στοι
χεία του περιβάλλοντος τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς και μπο
ρεί να επιλέγει ανά πάσα στιγμή θέσεις για γιατάκι πολύ καλά μελετημένες.
Πηγές:
• L. Cabanau. Occupation de Γ espace et deplacements. Mag. Le shasseur de
sanglier, p. 16-23.
• G. Valet. Les mysteres des deppacements. Mag. Chasse - shanglier - passion, p.
18-19
• L. Bouldoire, j. Vassant. Le shanglier
®O.N.C.F.S. Le sanglier
• Αφηγήσεις των φίλων και κυνηγετικών μου δασκάλων: Αειμνήστου Ανέστη
Κυρμανίδη, Στάθη Μενζιτζόγλου και Δημήτρη Ευμοιρίδη.
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Η ασφάλεια του
κυνηγού στο κυνήγι
του αγριόχοιρου

Θεοφάνης Καραμπατζάκης,

Δασολόγος Γΐερφαλλοντολόγος

Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
α τελευταία χρόνια ακοΰμε όλο και πιο συΟ * χνά για θανατηφόρα κυνηγετικά ατυχήματα
τα οποία βέβαια στην μεγαλύτερη πλειοψηφία
τους συμβαίνουν σε κυνήγι αγριόχοιρου. Εδώ στη
Δράμα για παράδειγμα, που είναι και ο τόπος που
ζω και κυνηγώ, τη φετινή σαιζόν είχαμε τρία θανα
τηφόρα ατυχήματα και τα τρία σε κυνήγι αγριόχοι
ρου.
Τι σημαίνει όμως η λέξη ατύχημα; Ατύχημα εί
ναι ένα βίαιο, ξαφνικό και απρόβλεπτο γεγονός
που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο ή ομάδα ανθρώ
πων, κατά τη διάρκεια άσκησης κάποιας δραστη
ριότητας ή που έχει σχέση μ’ αυτήν. Συνήθως τα α
τυχήματα συμβαίνουν όταν συντρέξουν ταυτόχρο
να περισσότεροι από ένας απρόβλεπτοι παράγο
ντες. Αν μεν οι παράγοντες αυτοί είναι απίθανοι,
δηλ. πραγματικά απρόβλεπτοι, τότε πρόκειται για
πραγματικό ατύχημα που δεν θα μπορούσε να α
ποφευχθεί. Αν όμως οι παράγοντες αυτοί είναι
προβλέψιμοι και δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα
προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν, τότε μιλά
με για εγκληματική αμέλεια.
Με αφετηρία τα παραπάνω θα προσπαθήσω να
αναλύσω λίγο την κατάσταση και να δούμε γιατί
στο κυνήγι του αγριόχοιρου γίνονται τόσα θανατη
φόρα ατυχήματα και πως θα μπορούσαμε να τα α
ποφύγουμε ή τουλάχιστον να τα περιορίσουμε κα
τά το δυνατόν.
Το κυνήγι του θηράματος αυτού με τον τρόπο
που διεξάγεται στην πατρίδα μας, έχει τρία πολύ
βασικά χαρακτηριστικά:
1. Διεξάγεται ομαδικά με τη μέθοδο της παγάνας
και με χρήση ιχνηλατών (σκύλων δίωξης).
2. Ο αγριόχοιρος είναι ζώο που ζεί σε δασωμένα
εδάφη και επειδή απεχθάνεται την ανθρώπινη
παρουσία, πολλές φορές τρυπώνει σε δάση με ι
διαίτερα πυκνή βλάστηση. Το κυνήγι του λοιπόν
διεξάγεται στο πυκνό, σε περιβάλλον δηλ. με
κακές έως πολύ κακές συνθήκες φωτισμού και
ορατότητας, που αν αυτό συνδυαστεί και με και
ρικά φαινόμενα όπως χαμηλή νέφωση, χιονόνε
ρο ή ομίχλη, σημαίνει ότι συχνά η ορατότητα του
κυνηγού είναι πολύ περιορισμένη.
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3. Η τουφέκια γίνεται πάντα χαμηλά δηλ. χαμηλότερα πάντα από το ύψος του αν
θρώπου και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται, είτε δράμια είτε μονόβολα,
εναι πολΰ ισχυρά ικανά,να καταβάλουν με την κρούση τους ζώο βάρους μέχρι
και 200 κιλά.
Αν λοιπόν συνδυάσει κανείς τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά του κυνηγιού
αυτού και σκεφτεί λίγο τον ορισμό του ατυχήματος, βγάζει το συμπέρασμα ότι αν
στο κυνήγι αυτό δεν ακολουθούνται αυστηρά ορισμένοι κανόνες τότε οι πιθανό
τητες ατυχήματος είναι πολύ αυξημένες. Για παράδειγμα ας κάνουμε κάποιες υ
ποθέσεις για να καταλάβουμε καλύτερα την επικινδυνότητα της κατάστασης. Ας
πούμε ότι έχουμε μια μέρα με κακές συνθήκες ορατότητας (Ιο χαρακτηριστικό),
τα καρτέρια βρίσκονται αραδιασμένα κατά μήκος ενός ρέματος (2ο χαρακτηρι
στικό) και το θήραμα κατεβαίνει λοξά την απέναντι πλαγιά και κατευθύνεται σ’
ένα όπλο. Το καρτέρι που είναι πιο ψηλά βλέπει το γουρούνι και μη ξέροντας την
ακριβή θέση του επόμενου καρτεριού, τρέχει στον κατήφορο να το "κόψει". Κά
ποια στιγμή που το γουρούνι περνά το ρέμα πρέπει και οι δυο να ρίξουν. Βρίσκο
νται στην ίδια ευθεία; Βρίσκονται! Κατάλαβε ο ένας τον άλλον; Ό χι, γιατί το θή
ραμα τους τράβηξε την προσοχή! Τουφεκάνε και οι δυο χαμηλά σε στόχο που βρί
σκεται ανάμεσά τους, με δράμια (3ο χαρακτηριστικό). Ο Θεός να φυλάει! Επί
σης δεν είναι λίγες οι φορές που όταν ο σκύλος κάνει στάμπα, δύο παγανιέρηδες
ταυτόχρονα πλησιάζουν το γουρούνι να το χτυπήσουν στο γιατάκι και, χωρίς να
βλέπει ο ένας τον άλλο λόγω της πυκνής βλάστησης, το βάζουν ανάμεσά τους;
Για να καλύψουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις που θα μπορούσαν να συντρέ
ξουν για να προκληθεί ένα ατύχημα στο κυνήγι αυτό, θα έπρεπε να ξοδέψουμε
πολύ μελάνι και πάλι δεν θα τις είχαμε καλύψει όλες, γιατί οι συνδυασμοί των
τριών αυτών χαρακτηριστικών που προανέφερα, στην πράξη είναι άπειροι.
Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι στο κυνήγι του αγριόχοιρου πρέπει να τηρούνται
οι παρακάτω βασικοί κανόνες ασφαλείας "επί ποινή αποκλεισμού", δηλ. όταν κά
ποιος δεν τους τηρεί να αποβάλλεται από την παρέα. Συγκεκριμένα:
1. Κατά την μετακίνησή μας με το αυτοκίνητο προς το σημείο συνάντησης τα όπλα
πρέπει πάντα να είναι μέσα στις θήκες τους και φυσικά άδεια.
2. Κατά την προετοιμασία μας για το ξεκίνημα του κυνηγιού δηλ. στο διάστημα
που ετοιμάζουμε το σακίδιο ή το γιλέκο, φοράμε το φυσεκλίκι, κλπ. Το όπλο
πρέπει να εξακολουθεί να είναι άδειο.
3. Κατά την πορεία μας μέσα στο δάσος, είτε πάμε στην παγάνα είτε σε καρτέρ,ι
το όπλο πρέπει να είναι αναρτημένο στον ώμο. Αν είμαστε μόνοι μας, τότε μπο
ρεί να είναι γεμάτο, αλλά πάντα ασφαλισμένο. Μια ακούσια εκπυρσοκρότηση,
είτε γιατί σκάλωσε η σκανδάλη κάπου είτε γιατί πέσαμε, δεν είναι καθόλου α
πίθανη. Αν είμαστε με παρέα και βαδίζουμε σε "φάλαγγα κατ’ άνδρα" τα όπλα
είναι άδεια και τα μεν δίκανα "σπασμένα", οι δε καραμπίνες με τα κλείστρα α
νοιχτά.
4. Στο καρτέρι: Στη διαδρομή προσέχουμε πάντα που τοποθετούνται τα προηγού
μενα από μας καρτέρια, ώστε να γνωρίζουμε την ακριβή θέση του αμέσως προ
ηγούμενου από εμάς. Μόλις μας υποδειχθεί το καρτέρι μας από τον πιο έμπει-
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ρο συνάδελφο, το "σημαδεύουμε" και ακολουθούμε την φάλαγγα μέχρι το επό
μενο καρτέρι για να εξακριβώσουμε την ακριβή θέση και εκείνου. Έ πειτα ε
πιστρέφουμε στη θέση μας και ελέγχουμε αν είμαστε σε απυρόβλητο με τους
δύο άλλους συναδέλφους μας (τον προηγούμενο και τον επόμενο). Αν έχουμε
έστω και την παραμικρή υποψία ότι δεν υπάρχει απυρόβλητο, πρέπει να επιλέξουμε αμέσως τέτοια θέση που να το εξασφαλίζει και να ενημερώσουμε αμέ
σως τους άλλους δύο για τη μετακίνησή μας αυτή.
5. Στο καρτέρι: Είμαστε πάντα όρθιοι και προσπαθούμε πάντα να είμαστε πλά
ι σε κάποιο δένδρο, για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον γιατί το δένδρο θα μας κα
λύψει από τυχόν εσφαλμένα πυρά και δεύτερον, γιατί το δένδρο σβήνει τη σιλουέτα μας και καλύπτει την μυρωδιά μας. Επίσης αν μας κουράσει η ορθοστα
σία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως στασίδι.
6. Στο καρτέρι: Διαλέγουμε διαδρόμους ορατότητας μέσα στο δάσος και προκα
θορίζουμε τα πεδία βολής μας, έτσι ώστε το θήραμα να τουφεκιστεί όταν θα
περνάει από τους συγκεκριμένους διαδρόμους και τα πυρά μας να τερματίσουν
στο έδαφος. Ποτέ μα ποτέ δε ρίχνουμε ψηλά και ιδιαίτερα με φόντο τον ορίζο
ντα. Τα δράμια έχουν μέγιστο βεληνεκές 500 m και τα μονόβολα, τα μεν Cal.
12 ταξιδεύουν μέχρι 1100 m, τα δε Cal. 36 αγγίζουν τα 800 m (μέγιστο βεληνε
κές είναι η απόσταση που θα φτάσουν αν ρίξουμε υπό γωνία 45ο).
7. Στο καρτέρι: το όπλο το κρατάμε πάντα στα χέρια μας και είναι ασφαλισμένο.
Με το άκουσμα του θηράματος το απασφαλίζουμε και επωμίζουμε αργά και
περιμένουμε ψύχραιμα χωρίς να αγγίζουμε την σκανδάλη. Ό ταν εμφανιστεί το
θήραμα αγγίζουμε τη σκανδάλη και αφού αντιληφθούμε την πορεία του, στρέ
φουμε το όπλο στον διάδρομο εκείνο τον οποίο κάποια στιγμή θα "κόψει", και
περιμένουμε ακίνητοι. Μόλις δούμε καθαρά το κεφάλι του θηράματος να εμ
φανίζεται στον διάδρομο, τραβάμε την σκανδάλη σκοπεύοντας πάντα στο λαι
μό.
8. Στην παγάνα: Το όπλο είναι πάντα ασφαλισμένο. Απασφαλίζουμε μόνο πριν
ρίξουμε και αφού επαναγεμίσουμε ασφαλίζουμε αμέσως και πάλι.
9. Ρουχισμός: Το πορτοκαλί φωσφοριζέ καπέλο πρέπει να είναι υποχρεωτικό σ’
όλες τις παρέες. Οι παγανιέρηδες πρέπει να φορούν και φωσφοριζέ γιλέκο ε
πιπλέον. Πρέπει να αποφεύγονται τα ρούχα παραλλαγής. Είναι τελείως άχρη
στα και επικίνδυνα. Τα μεγάλα θηράματα έχουν αχρωματοψία.
Εκτός όμως από τους παράπάνω κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται απα
ρέγκλιτα, οι γουρουνοκυνηγοί πρέπει να φροντίζουν να φέρουν μαζί τους, χωρίς
να βαριούνται και να παραμελούν, κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος θα τους φανεί
χρήσιμος ακόμη και σε άσχημες και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Ο γουρονοκυνηγός λοιπόν πρέπει πάντα νάχει στο σακίδιο ή στο γιλέκο του τα
εξής:
° Αναπτήρα και προσανάμματα (δαδί, στερεό πετρέλαιο, κ.α.) γιατί ανά πάσα
στιγμή και για πολλούς λόγους μπορεί να χρειαστεί να ανάψει μια φωτιά.
®Σχοινί το οποίο θα χρειαστεί είτε να τραβήξουμε ένα γουρούνι, είτε να κά
νουμε νάρθηκα σε κάποιο χτυπημένο πόδι συναδέλφου, είτε για μια σειρά
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άλλες χρήσεις που είναι προβλέψιμες, αλλά και απρόβλεπτες.
Μ αχαίρι που είναι το σπουδαιότερο εργαλείο μετά το τουφέκι.
Σακούλες απορριμμάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεταφορά κρέα
τος έως αδιάβροχο.
Μικρό φακό. Το να νυχτωθείς στο δάσος δεν θέλει και πολύ και δεν είναι κα
θόλου ευχάριστη εμπειρία.
Εφεδρικό φανελάκι. Το κυνήγι του αγριόχοιρου έχει εναλλάξ καταστάσεις
περπατήματος και ακινησίας (καρτεριού). Αν μετά από κοπιαστικό περπάτη
μα, που θα μας κάνει να ιδρώσουμε, δεν αλλάξουμε εσώρουχο και σταθούμε
εκτεθειμένοι στο κρύο για πολύ ώρα, κινδυνεύουμε να κρυολογήσουμε άσχη
μα.
Φαρμακείο. Κάποιος από την παρέα που γνωρίζει στοιχειώδεις πρώτες βοή
θειες πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να έχει μαζί του πάντα ένα μικρό
φαρμακείο με τα απαραίτητα φαρμακευτικά εφόδια.
Τσεκουράκι ή κυνηγετική ματσέτα. Επίσης κάποιος από την παρέα πρέπει να
αναλάβει την υποχρέωση να έχει μαζί του μικρό τσεκουράκι ή κυνηγετική
ματσέτα (συνολικού μήκους το πολύ 40 cm). Πολύ χρήσιμο εργαλείο, από το
τεμάχιασμα του θηράματος μέχρι το κόψιμο ξύλων για κάποιο λόγο ή ακόμη
και την κατασκευή φορείου για την μεταφορά τραυματία.
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Ο δ οντο στο ιχία 6 -8 μηνών

Ο δ οντο στο ιχία 12 μηνών

Ο δ οντο στο ιχία 3 χρονώ ν

Ο δ οντο στο ιχία 1 9 - 2 1 μηνών

Ο δ οντο στο ιχία 1 4 - 1 7 μηνώ\

Ο δ οντο στο ιχία 5 - 7 χρονών
(Ο Μ Ι κοι M 2 είναι οι πιο φθαρμένοι)

Ο δ οντο στο ιχία 3 - 4 χρονώ ν
(Ο Μ Ι είναι ο π ιο φ θαρμένος)

δεν είναι
ακόμη 3 χρονών.
Επίσης το
Ρ1 απουσιάζει

Ο δ οντο στο ιχία 8 - 1 0 χρονώ ν
(Ο Μ Ι και M 2 και M 3 είναι οι π ιο φ θαρμένοι.
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γυρω οπό το τραύμα.
lu v tx fy i την οορί» ΐοο γ« μιγάλις αποατόοπς.
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Α. Τόσιος., Η. Καρμίρης &
Α. Νάστης

Εργαστήριο Δασικών
Βοσκοτόπων, Τ.Θ. 236, Τμήμα
Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.
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χαρτογράφηση των μετακινήσεων και της
χρήσης των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων από
το αγριογούρουνο αποτελεί απαραίτητη προϋπό
θεση για το σχεδίασμά ολοκληρωμένης διαχείρι
σης δασικών οικοσυστημάτων πολλαπλών σκοπών.
Είναι τεκμηριωμένο ότι το αγριογούρουνο προτι
μά να διαβιεί σε δασικά οικοσυστήματα όπου οι
δασοκομικοί χειρισμοί δεν έχουν διαταράξει ση
μαντικά τη φέρουσα ικανότητα τους. Τα ελαφρώς
διαταραγμένα δασικά οικοσυστήματα συνήθως
παρέχουν στο αγριογούρουνο τροφή, προστασία
από τους φυσικούς εχθρούς του αλλά και θέσεις α
νάπαυσης, αναπαραγωγής και ανάθρεψης των μι
κρών του. Είναι πιθανόν όμως με στοχευμένες υ
λοτομικές και άλλες παρεμβάσεις, να αναβαθμισθεί ακόμη περισσότερο η φέρουσα ικανότητα
των δασικών οικοσυστημάτων. Οι υλοτομίες στη
χώρα μας διεξάγονται με πρωταρχικό σκοπό την
παραγωγή ξυλείας, χωρίς πολλές φορές να συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα και
στους θηραματικούς πληθυσμούς.
Στο Β.Α. Βέρμιο διεξήχθη έρευνα με σκοπό τη
διερεύνηση των επιπτώσεων των υλοτομιών στο α
γριογούρουνο. Η περιοχή αυτή έχει έκταση περί
που 1.000 ha και αποτελεί τμήμα του Δημοτικού
δάσους Νάουσας. Η περιοχή έρευνας συγκροτεί
ται από μικτά πρεμνοφυή δάση δρυός - καστανιάς,
στα οποία διεξάγονται απσψιλωτικές υλοτομίες με
παρακρατήματα (λιγότερο από το 10% του ισταμένου ξυλαποθέματος). Τα κύρια είδη δένδρων που
επικρατούν στον ανώροφο είναι οι δρυς (Quercus
pubescens, Q. petrea, Q. frainetto), η καστανιά
(Castanea sativa), η οστρυά (Ostrya carpinifolia)
και η φλαμουριά (Tilia tomentosa και T. platyphyllos). Στον μεσόροφο και υπόροφο κυριαρχούν ο α
νατολικός γάβρος (Carpinus orientalis) και το πυ
ξάρι (Buxus sempervirens), ενώ συνυπάρχουν κα
τά περιοχές ο φράξος (Fraxinus ornus) με την κρα
νιά (Cornus mas). Στην περιοχή έρευνας δεν υ
πάρχουν γεωργικές καλλιέργειες, απαγορεύεται
το κυνήγι (καταφύγιο άγριας ζωής) και γενικά οι
ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι σχετικά πε
ριορισμένες.

ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ.

Οι συστάδες που είχαν υλοτομηθεί πριν από έξι και περισσότερα έτη χρησιμο
ποιήθηκαν πιο συχνά από το αγριογούρουνο. Επομένως το συγκεκριμένο θηραματικό είδος χρησιμοποιεί περισσότερο τις θέσεις εκείνες όπου υπάρχει σχετικά
υψηλό δάσος με μετρίως πυκνό υπόροψο, παρά τις νεαρές πρεμνοφυείς συστάδες.
Οι πρόσφατα υλοτομημένες επιφάνειες (1-2 έτη) χρησιμοποιήθηκαν συχνότερα
από το αγριογούρουνο σε σύγκριση με εκείνες που υλοτομήθηκαν πριν από 3-4 έ
τη. Στις πρόσφατα υλοτομημένες επιφάνειες (1-2 έτη) υπήρχε μεγαλύτερη αφθο
νία των καρπών (δρυός, καστανιάς, κ.ά.) στην επιφάνεια του εδάφους (προέρχο
νταν από τα κλαδιά των υλοτομημένων δένδρων που απέμεναν επί τόπου), της εύ
γευστης ποώδους βλάστησης, αλλά και της νεαρής φυσικής αναγέννησης (π.χ. νε
αρά φυτάρια φλαμουριάς), τα οποία αποτελούν τροφή για το αγριογούρουνο. Α 
ντίθετα. στις επιφάνειες που είχαν υλοτομηθεί 3-4 έτη πριν τη διεξαγωγή της έ
ρευνας η ποώδης βλάστηση ήταν σχετικά περιορισμένη, εξαιτίας του έντονου α
νταγωνισμού των φυτικών ειδών για φως, νερό και θρεπτικά στοιχεία, ενώ υπήρ
χε επίσης και έλλειψη καρπών εξαιτίας του νεαρού των πρεμνοβλαστημάτων. Δε
διαπιστώθηκε επίσης διαφοροποίηση στη χρήση μεταξύ των πρόσφατα υλοτομη
μένων επιφανειών και αυτών που υλοτομήθηκαν πριν από 5-6 έτη. Το αγριογού
ρουνο επομένως, χρησιμοποίησε τις πρόσφατα υλοτομημένες επιφάνειες λόγω
της πρόσκαιρης αυξημένης διαθεσιμότητας της τροφής αμέσως μετά από τη διε
ξαγωγή των υλοτομιών και την ανάπτυξης ποώδους βλάστησης και αναγέννησης,
ενώ με την πάροδο του χρόνου (3-4 έτη μετά από την υλοτομία) η χρήση των επι
φανειών αυτών μειώθηκε αισθητά. Στη συνέχεια, με την αύξηση των δένδρων, αυ85
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ξήθηκε η παραγωγή καρπών και η χρήση των επιφανειών αυτών από το αγριο
γούρουνο εντατικοποιήθηκε, για να ανέλθει σε ένα υψηλό επίπεδο μετά την πά
ροδο έξι ετών από τη διεξαγωγή των υλοτομιών.
Συμπερασματικά, οι ποικίλες διαθέσιμες συστάδες χρησιμοποιούνται από το
αγριογούρουνο με διαφορετική συχνότητα ανάλογα με τη δομή τους και την καταλληλότητά τους για παροχή τροφής και προστασίας. Για τη βελτίωση των εν
διαιτημάτων του αγριογούρουνου σε δασικές περιοχές προτείνεται οι υλοτομικές
επεμβάσεις να πραγματοποιούνται σε σχετικά μικρή έκταση και σε μεγάλο περίτροπο χρόνο δημιουργώντας έτσι ένα μωσαϊκό ενδιαιτημάτων. Επίσης, θα ήταν ί
σως προτιμότερο να διεξάγονται επιλεκτικές υλοτομίες παρά αποψιλωτικές.
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κυνήγι του λαγού
στο ν ο μ ό Έ β ρ ο υ
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Περίληψη
Η έρευνα αυτή αφορά τη μελέτη ενός είδους της
άγριας πανίδας, του λαγού, μέσω της δραστηριότη
τας του κυνηγιού, αξιοποιώντας τις πληροφορίες,
τις παρατηρήσεις και τις αναφορές των κυνηγών.
Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με τη συμπλή
ρωση ερωτηματολογίου που απευθυνόταν στους
"λαγοκυνηγούς" του νομού Έ βρου και αναφερό
ταν στην κυνηγετική περίοδο 2003-2004.
Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο σε ενότητες,
που σχετίζονταν με το προφίλ του "λαγοκυνηγού",
την κυνηγετική κάρπωση, τις ιδιαιτερότητες αυτού
του είδους κυνηγιού, τις απόψεις των "λαγοκυνη
γών" και άλλα επιμέρους στοιχεία. Συνολικά συ
γκεντρώθηκαν 149 ερωτηματολόγια. Οι περισσό
τεροι λαγοί θηρεύονται στις αρχές της κυνηγετικής
περιόδου του λαγού. Οι λαγοκυνηγοί κυνηγούν
συνήθως σε ομάδες και θεωρούν ως σημαντικότε
ρο μέτρο για την αύξηση του πληθυσμού των λα
γών τον έλεγχο του πληθυσμού των φυσικών ε
χθρών του.
Τα αποτελέσματα της έρευνας και τα στατιστικά

Πλάτης Πέτρος,

Δασολόγος - Θηραματολάγος
Κυριάκος Σκορδάς,

Δασολόγος Περψαλλοντολόγος
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στοιχεία που προκύπτουν, θεωρούνται χρήσιμα για τη διαδικασία λήψης αποφά
σεων και το σχεδίασμά διαχειριστικών μέτρων, για την αύξηση των πληθυσμών
του λαγού και τη βελτίωση της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Λέξεις κλειδιά: Θηραματική διαχείριση, κυνηγετική δραστηριότητα, κυνηγετι
κή προτίμηση, λαγός, Ν. Έβρου, προφίλ κυνηγών.
Εισαγωγή
Το κυνήγι του λαγού στη χώρα μας, αποτελεί μακρά παράδοση από τα χρόνια
της αρχαιότητας ("Κυνηγετικός", Ξενοφώντα). Σήμερα εξακολουθεί να παραμέ
νει στη κορυφή των προτιμήσεων των κυνηγών στα περισσότερα γεωγραφικά δια
μερίσματα της χώρας μας, κυρίως στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. (Καρα
μπατζάκης, 2002).
Σε ορεινές περιοχές (π.χ νομός Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων κ.ά), η θηρα
ματική προτίμηση του λαγού ανέρχεται στο 54% περίπου, (Σταμκόπουλος, 2005).
Στις ημιορεινές περιοχές το ποσοστό κυμαίνεται (ανάλογα με την αφθονία και
την ποικιλία άλλων θηραματικών ειδών) μεταξύ 15 με 40%., ενώ αυτό είναι αι
σθητά μικρότερο είναι στις μεγαλουπόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα και τον Πει
ραιά.
Περιοχή Έρευνας
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομό Έ βρου και περιλαμβάνει όλες τις
επαρχίες του νομού, εκτός της νήσου Σαμοθράκης. Ο νομός έχει συνολική έκτα
ση 4242 Km2 και πληθυσμό 148.486 κατοίκους. Είναι ο μεγαλύτερος νομός της βό
ρειας Ελλάδας, έχοντας 6 Κυνηγετικούς Συλλόγους, Αλεξ/πολης, Φερών, Σουφλίου, Διδ/χου, Ορεστιάδας και Μεταξάδων. Οι κυνηγοί του νομού ανέρχονται πε
ρίπου στις 6.000.
Μέθοδοι και υλικό
Ο λαγός είναι ευρύτοπο επιδημητικό είδος και απαντάται σε μεγάλη ποικιλία
ενδιαιτημάτων. Εξετάσθηκαν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με τον τρό
πο Θήρας του, με σκοπό την μελλοντική εφαρμογή μέτρων, που θα σκοπεύουν
στην βελτίωση των ενδιαιτημάτων του και στην αειφορική Θήρα. Η έρευνα πραγ
ματοποιήθηκε το 2003 και ως πληθυσμός επιλέχθηκε ο αριθμός των κυνηγών του
νομού Έ βρου. Χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία χιονοστιβάδας (snowball sam
pling), όπου μέσω υπόδειξης συμπληρώνεται ο αριθμός του δείγματος (Σιάρδος
1997). Συγκεντρώθηκαν 149 ερωτηματολόγια.
Έ γινε καταγραφή στοιχείων για τη δραστηριότητα του κυνηγιού και ιδίως για
αυτή του κυνηγιού του λαγού, καθώς και για το προφίλ του Έλληνα λαγοκυνηγού.
Αποτελέσματα - Συζήτηση
Από την Εικ. 1 διαπιστώνεται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, (32,21%) οι
λαγοκυνηγοί του νομού έχουν τελειώσει μόνο το Δημοτικό, με μικρή διαφορά,
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Δημοτικό
32,21%

Γυμνάσιο
21,48%
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ΤΕΙ-ΑΕΙ
15,44%

Π ΤΕΙ-ΑΕΙ
Β Λύκειο
L) Γυμνάσιο

Λύκειο
30,87%

Π Δημοτικό

Εικ.1. Γραμματικές γνώσεις λαγοκυνηγών

ακολουθούν του Λυκείου (30,87%). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι
ένα μεγάλο ποσοστό των λαγοκυνηγών είναι αγρότες και ελεύθεροι
επαγγελματίες, Επιπλέον συγκρίνοντας τα διάφορα ποσοστά εκπαίδευσης των
λαγοκυνηγών αυτών με τους λαγοκυνηγούς σε άλλους νομούς, από μελέτες που
προηγήθηκαν (Τσαχαλίδης, 2005), διαπιστώνεται πως με το πέρασμα του χρόνου
μειώνεται αισθητά το ποσοστό της δημοτικής εκπαίδευσης και του γυμνασίου και
αυξάνεται αντίστοιχα αυτό της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που οφείλεται κυρίως στην πρόοδο της γενικότερης παιδείας στη
χώρα μας.

16,78%

4,70%

15,44%

i ΕΡΓΑΤΗΣ
■ ΑΓΡΟΤΗΣ
I ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
I ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

22,15%
12,75%

28,19%

■ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
I ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Εικ. 2. Επαγγέλματα λαγοκυνηγών

Σε ότι αφορά το επάγγελμα, οι περισσότεροι λαγοκυνηγοί είναι ελεύθεροι
επαγγελματίες (22,15%), με μικρή διαφορά ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι
(22,15%) και στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και σι
εργάτες.Το γεγονός αυτό δικαιολογείται διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι
συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν περισσότερο χρόνο για να
ασχοληθούν με το κυνήγι τριχωτών θηραμάτων το οποίο απαιτεί από τη φύση του
πολύ χρόνο. Επισημαίνεται πως ο νομός Έ βρου έχει πολλούς κυνηγούς που είναι
στρατιωτικοί, τους οποίους η έρευνα συγκαταλέγει στους δημοσίους υπαλλήλους,
με αποτέλεσμα το επαγγελματικό προφίλ των λαγοκυνηγών του νομού να
διαφέρει σε σχέση με άλλους νομούς (Τσαχαλίδης 2005).
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Καραμπίνα
και δίκανο
7,38%

Μονόκανο
0,67%
Δίκανο
18,79%

π Μονόκανο
π Δίκανο
α Καραμπίνα
π Καραμπίνα και δίκανο

Καραμπίνα
7 3 ,1 5 %

Εικ. 3. Είδος κυνηγετικού όπλου που χρησιμοποιούν

Από την Εικ. 3 διαπιστώνεται ότι σι περισσότεροι κυνηγοί χρησιμοποιούν
καραμπίνα (ημιαυτόματο κυνηγετικό όπλο), ακολουθούν αυτοί που
χρησιμοποιούν δίκαννο. Σε σύγκριση με άλλες περιοχές όπου έχουν γίνει
αντίστοιχες μελέτες, π.χ νομός Καστοριάς, βλέπουμε ότι το ποσοστό με
καραμπίνες είναι υψηλότερο στον νομό Έ βρο 73,15% έναντι 61,11%, ενώ το
δίκαννο υπολείπεται σε ποσοστό, 18,79% στον Έ βρο έναντι 24,60% στο ν.
Καστοριάς (Σταμκόπουλος, 2005). Αυτό εξηγείται εν μέρει από το γεγονός της
μεγαλύτερης ποικιλίας θηρεύσιμων ειδών στον νομό Έ β ρο (η καραμπίνα
ταιριάζει σε πιο πολλά είδη κυνηγιού), αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο ποσοστό
ασχολίας των κυνηγών του ν. Καστοριάς με το κυνήγι του λαγού (53,97%), Το
ποσοστό αυτών που χρησιμοποιεί μονόκαννο είναι παρόμοιο στις δυο περιοχές.
Άνευ σκΰλου
31 ,54 %

Ιχνηλάτες
π Ιχνηλάτες

52,35%

π Πουλόσκυλα

/
10,07%

π Και τα δύο
L) Άνευ σκύλου

, ,
,
Πουλόσκυλα
6,04%

Και τα δυο

Εικ. 4. Χρήση - κατηγορία κυνηγόσκυλου

Ό σον αφορά την κατοχή σκύλου, από την Εικ. 4. διαπιστώνεται ότι οι
περισσότεροι λαγοκυνηγοί χρησιμοποιούν σκύλους δίωξης (ιχνηλάτες). Τα
περισσότερα λαγόσκυλα είναι ακαθορίστου φυλής, η πλειονότητα των οποίων
έχει αίμα από ελληνικό ιχνηλάτη (γκέκα). Οι λαγοκυνηγοί ενδιαφέρονται κυρίως
για την επίδοσή του σκύλου τους στο κυνήγι, χωρίς να τους απασχολεί η διαιώνιση
των επιθυμητών χαρακτηριστικών και η βελτίωση της φυλής των σκύλων τους.
Αυτό αιτιολογείται σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη κυνολογικών γνώσεων,
καθώς και από την ύπαρξη μιας μεγάλης αγοράς (σχετικά φθηνής) σε Βουλγαρία
και Τουρκία, εύκολα προσιτή στους κυνηγούς του νομού Έβρου, από την οποία
προμηθεύονται μεγάλα σε ηλικία κυνηγόσκυλα ανεξαρτήτου φυλής. Από το
ερωτηματολόγιο, διαφαίνεταιη σπουδαιότητα του κυνηγετικού σκύλου σε αυτό το
είδος κυνηγιού και ειδικά του ελληνικού ιχνηλάτη, ενός σκύλου που είναι
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δημιούργημα των αρχαίων προγόνων μας και διατηρήθηκε μέχρι τα χρόνια μας
χάρη οτο ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κυνηγών.
Ό σ οι χρησιμοποιούν πουλόσκυλα ή και τα δυο είδη μαζί, κυνηγούν
αποκλειστικά στον κάμπο όπου οι συνθήκες κυνηγιού, λόγω μορφολογίας
εδάφους και κάλυψης είναι τέτοιες που δύναται να χρησιμοποιηθεί πουλόσκυλο.
Αντιθέτως, στα δάση και τα πυκνά μέρη τα πουλόσκυλα είναι αναποτελεσματικά
από τη φύση τους.
I I Μια ημέρα/εβδομάδα

16,78%
Δύο ημέρες/εβδομάδα

12,08%

| | Τρεις ημέρες/εβδομάδα
Εικ. 5. Η μέρες κυνηγιού/εβδομάδα

Από την Εικ. 5 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των λαγοκυνηγών
(71,14%) πραγματοποιεί τρεις εξόδους την εβδομάδα. Σε αυτή τη κατηγορία
ανήκουν κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι, όπως έδειξαν
τα στοιχεία της έρευνας. Ακολουθούν αριθμητικά αυτοί με μια έξοδο την
εβδομάδα, οι οποίοι είναι στην πλειονότητά τους ιδ. υπάλληλοι και εργάτες και
έπονται όσοι πραγματοποιούν δυο εξορμήσεις. Οι διανυκτερεύσεις είναι
ελάχιστες, κυρίως στην έναρξη και τις πρώτες μέρες του κυνηγιού του λαγού, Το
παραπάνω αιτιολογείται από το πολύ πυκνό και βατό επαρχιακό και δασικό
οδικό δίκτυο και από τη μικρή σχετικά απόσταση που διανύουν από την οικία
τους μέχρι τον κυνηγότοπο, με αποτέλεσμα να προλαβαίνουν να γυρίσουν
εγκαίρως πίσω.
Χωρίς παρέα

15%
[ | Με παρέα
II Χωρίς παρέα
Με παρέα

85%
Εικ. 6. κυνήγι με παρέα-χωρίς παρέα

Το 85% των κυνηγών κυνηγούν με παρέα και μόλις ένα ποσοστό 15%
κυνηγάνε μόνοι τους, οι οποίοι συνήθως είναι λαγοκυνηγοί του κάμπου, όπου το
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κυνήγι του λαγού είναι σχετικά ευκολότερο και κυνηγάνε συνήθως με
πουλόσκυλα. Αυτοί που δηλώνουν άνευ σκύλου είναι στην πλειονότητά τους
κυνηγοί που πηγαίνουν παρέα με άλλους που έχουν σκύλους και ένα ελάχιστο
ποσοστό κυνηγά το λαγό χωρίς σκύλο σε αραιή συνήθως βλάστηση ή στον κάμπο
μετά τη συγκομιδή της σοδειάς και κυρίως στα οργώματα των χωραφιών.

Π ο σ ο σ τό κ ά ρ π ω σ η ς ανά ευκ α ιρ ία κ ά ρ π ω σ η ς, 3 5,6 7%

2700
2400
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1800
1500
1200
900
600
300

Σειρά 1
Σειρά 2

0
Εικ. 7. Κάρπωση λαγών/ανά ευκαιρία κάρπωσης

Η Εικ. 7 δείχνει ότι πραγματοποιήθηκαν 2.492 "σηκώματα" λαγών από 149 "λα
γοκυνηγούς" και θηρεύθηκαν 889, δηλαδή σε ποσοστό 35,67%,, που αναλογεί κα
τά μ. ό. 5,96 λαγούς για κάθε κυνηγό τη κυνηγετική περίοδο Πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 5838 έξοδοι με μ.ο 39,18 εξόδους ανά κυνηγό, που αναλογεί σε κάρπω
ση 0,15 λαγούς ανά κυνηγό και έξοδο.

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ
46%
111 ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ
54%
ΘΗΛΥΚΟΙ

■ ΘΗΛΥΚΟΙ

Εικ. 8. Αναλογία φύλου θηρευθέντων λαγών

Η κάρπωση των θηλυκών ήταν μεγαλύτερη από των αρσενικών, γεγονός που
παρατηρήθηκε και σε έρευνες σε άλλες περιοχές, (Σταμκόπουλος, 2003), χωρίς
όμως να διαφέρει αισθητά, θεωρώντας γενικά πως η κάρπωση είναι συνήθως 1:1
σε αναλογία φύλου. Ο λαγός αν και είναι πολυγαμικό είδος, έχει διαπιστωθεί ότι
βρίσκεται σε ίση αναλογία των δυο φύλων στη φύση (Banks P., Sfougaris A).
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Αναλογία φύλου κάρπωοης του Ιανουαρίου
ΘΗΛΥΚΟΙ
I I ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ
II ΘΗΛΥΚΟΙ

71 ,43 %
ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ
Εικ. 9. Κάρπωση λαγών τον Ιανουάριο 2004, σχέση αρσενικων/θηλυκων

Από το Εικ. 9 διαπιστώνεται πως σε αντίθεση με την αναλογία κάρπωσης με
ταξύ των δυο φύλων που συνέβη στο σύνολο της κυνηγετικής περιόδου, το μήνα
Ιανουάριο παρατηρήθηκε αισθητή διαφορά στην κάρπωση αρσενικών ατόμων έ
ναντι των θηλυκών.
Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην επιφυλακτικότητα των θηλυκών στο διάστημα
της έναρξης της αναπαραγωγικής περιόδου και κυρίως στην έντονη κινητικότητα
των αρσενικών ατόμων την περίοδο αυτή με αποτέλεσμα να αποτελούν ευκολό
τερο στόχο για τα λαγόσκυλα, αφού αφήνουν εντονότερες οσμές.
Η επιτυχία κάρπωσης στο λαγοκυνήγι με παρέα ήταν υψηλότερη 37,20%,
έναντι αυτής του μοναχικού 32,20%, χωρίς όμως να υποδηλώνει αυτό καμιά
μεγάλη διαφορά και αυτό γιατί το ατομικό κυνήγι γίνεται σε περιοχή με αραιή
βλάστηση όπου το οπτικό πεδίο είναι μεγαλύτερο και διευκολύνει κατά πολύ
περισσότερο τον έλεγχο από τον κυνηγό και την επιτυχία της βολής.
Εικ. 10. Στοιχεία σχετικά με τη διαφορά επιτυχίας κάρπωσης μεταξύ μοναχικού κυνηγίου και
ομαδικού
900
800

767
κάρπωση ανα ευκαιρία κάρπωσης στο
μοναχικό κυνήγι, 32,20%

700
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500

I I σηκώματα
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247
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έλεγχος
φυτοφαρμάκων
μέριμνα για την
κυνηγετική
παιδεία

2 .22 %

1,58%

απαγόρευση
διέλευσης τρο
χοφόρων σε
δευτερεύοντες
δρόμους-παρακαμπτήρια

λήξη της περιόδου κυ
νηγιού με τη λήξη της
περιόδου κυνηγίου
του λαγού

□ καταπολέμηση φυσικών
εχθρών

0,95%

απαγόρευση κυνηγίου
του λαγού για ένα
χρόνο.
0,63%

Β καταπολέμηση λαθροθηρίας-αύξηση θηροφυλακής
L1 βελτίωση βιοτόπων

Π απελευθέρωση
εκτρεφόμενων ατόμων

6 , 01 %

καταπολέμηση
φυσικών
εχθρών
38,61%
6,96%

απελευθέρωση
εκτρεφόμενων
ατόμων
17,72%

καταπολέμηση
λαθροθηρίαςαύξηση
θηροφυλακής

βελτίωση
βιοτόπων

25,32%

ΡΙ απαγόρευση διέλευσης
τροχοφόρων σε δευτερεύοντες δρόμους-παρακαμπτήρια
Π έλεγχος φυτοφαρμάκων

0 μέριμνα για την
κυνηγετική παιδεία
λήξη της περιόδου κυνη□ γιου με τη λήξη της πε
ριόδου κυνηγίου του λα
γού

Εικ. 11. Προτάσεις για τα μέτρα αύξησης του πληθυσμού ου λαγού

Συμπεράσματα
• Σε κάθε λαγοκυνηγό αντιστοιχεί κάρπωση 5,96 λαγών κατά μέσο όρο ετησίως.
• Το ποσοστό των λαγοκυνηγών του νομού ανέρχεται στο 21% περίπου (σύμφω
να με τα στοιχεία των Κυνηγετικών Συλλόγων)
• Ο σκύλος δίιοξης αποτελεί αναπόσπαστο και κυρίαρχο στοιχείο για το κυνήγι
του λαγού
• Οι περισσότεροι λαγοκυνηγοί κυνηγούν με παρέα, σε ποσοστό 85%
• Το μεγαλύτερο ποσοστό των λαγοκυνηγών (71,14%) πραγματοποιεί τρεις εξό
δους την εβδομάδα
• Οι περισσότεροι λαγοκυνηγοί υποστηρίζουν τη λήψη μέτρων για τη ρύθμιση
των φυσικών αρπάγων του λαγού και κυρίως της αλεπούς.
• Οι περισσότεροι λαγοί θηρεύονται τους πρώτους μήνες της κυνηγετικής πε
ριόδου (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο), πιθανόν λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας πλη
θυσμού και συνύπαρξης αναλογικά περισσότερων νεαρών ατόμων με μειωμέ
νη επιφυλακτικότητα και τεχνική αποφυγής των εχθρών τους.
Ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους τους κυνηγούς που συμμετείχαν στην έρευ
να και ιδιαιτέρως στους Βουδούρη Στέφανο, Καψίδη Ευάγγελο, Ρόπουλο Αργύ
ριο, καθώς και στον Τάσο Καπερνέκα (τον Παππού).
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Τα πάντα π ε ρ ί Θήρας
Εισαγωγή
Η γνώση των χρημάτων που δαπανώνται για το
κυνήγι είναι χρήσιμη τόσο για τον απλό κυνηγό ό
σο και για τον πολιτικό που παίρνει τις σχετικές με
τη Θήρα αποφάσεις. Η μοναδική έρευνα στην Ελ
λάδα για τα ετήσια έξοδα των κυνηγών έχει πραγ
ματοποιηθεί από τους θηραματολόγους της ΚΟ
ΜΑΘ (X. Σώκος, Κ. Σκορδάς, Π. Μπίρτσας) στην
ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσ/νίκης. Η έ
ρευνα έλαβε χώρα το 2001 και ανακοινώθηκε στο
3ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Στις ερω
τήσεις των ερευνητών απάντησαν 120 λαγοκυνη
γοί, κάτοχοι ενός τουλάχιστον λαγόσκυλου.
Οι δαπάνες των λαγοκυνηγών
Το 2001 οι λαγοκυνηγοί δαπανούσαν κατά μέ
σο όρο 1660 €/άτομο/έτος. Σήμερα το ποσό αυτό εκτιμάται πως έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 2000
€/λαγοκυνηγό/έτος. Η κατανομή των δαπανών
φαίνεται στον Πίνακα 1.
Π ίνακας 1. Κατανομή των δαπανών ανά κατηγορία που πραγ
ματοποιούσε κατά μέσο όρο ο λαγοκυνηγός το 2001 (η=120).
Hood (€/έτος το 2001)

Κατηγορία εξόδων
Κυνηγετικά σκυλιά (εκτροφή και
αγορά)

705

Καύσιμα και φθορά αυτοκινήτου

664

Λοιπά (εξοπλισμός, διανυκτερεύσεις,
κλπ.)

171

Λδεια Θήρας

120

Έξοδα για τη Θήρα του λαγού

1660

Π ίνακας 2. Κατανομή των εξόδων ανά κατηγορία για τον με!σο
Ευρωπαίο κυνηγό (Pinet 1995) και τον λαγοκυνηγό του δείγμα
τος.

Χρήστος Κ. Σώκος

θηραματολάγος ΚΟΜΑΘ

Κατηγορία εξόδων

Ευρωπαίος
κυνηγός

Λαγοκυνηγός
Θεσ/νίκης

Κυνηγετικά σκυλιά

30%

42,5%

Αυτοκίνητο

25%

40%

Λοιπά

20%

11,5%

Αδεια (και δικαίωμα) Θήρας

25%

6%

Στην Ελλάδα η δαπάνη για την απόκτηση
άδειας Θήρας ανέρχεται περίπου στα 120 €/έτος.
Το αντίστοιχο ποσό για τον Ευρωπαίο κυνηγό
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είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο.
Στον Π ίνακα 2 φαίνεται η
σύγκριση μεταξύ του Ευρωπαίου
κυνηγού και του λαγοκυνηγού του
δείγματος.
Από τον Πίνακα 2 διαπιστώνε
ται πως ο Έλληνας λαγοκυνηγός
δαπανά πολύ περισσότερα χρήμα
τα στο αυτοκίνητο και τα σκυλιά
σε σύγκριση με τον μέσο Ευρωπαί
ο κυνηγό. Οι επιπτώσεις της αυξη
μένης χρήσης του αυτοκινήτου εί
ναι η κατανάλωση καυσίμων, η μη
αξιοποίηση του χρόνου, η ατμο
σφαιρική ρύπανση, αλλά και η μη
διανυκτέρευση των λαγοκυνηγών
στην περιοχή που διεξάγεται η Θή
ρα, με αποτέλεσμα να μειώνονται
τα οφέλη για την τοπική οικονομί
α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκά
δες χιλιάδες λαγοκυνηγοί κατοι
κούν στα μεγάλα αστικά κέντρα
της Ελλάδας, τότε γίνεται αντιλη
πτή η ανάγκη λήψης νομοθετικών
και διαχειριστικών μέτρων που θα οδηγήσουν στον περιορισμό της χρήσης του
αυτοκινήτου για την άσκηση της Θήρας.
Αντίθετα, ο Έλληνας λαγοκυνηγός δαπανά συγκριτικά ελάχιστα χρήματα για
την έκδοση της άδειας Θήρας, κάτι που σημαίνει κατά επέκταση πως ελάχιστα
χρήματα φτάνουν στη διαχείριση της Θήρας και στην αύξηση των πληθυσμών του
λαγού. Η όλη υπόθεση θυμίζει το γεγονός πως ο Έλληνας έχει καλό αυτοκίνητο
χωρίς να έχει όμως καλούς δρόμους. Διαφορετικά, πλούσιοι οι λαγοκυνηγοί στα
προσωπικά αγαθά, φτωχοί όμως στα κοινά αγαθά.
Η προθυμία πληρωμής των κυνηγών
Το 94,2% των λαγοκυνηγών είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν έργα για τη
βελτίωση της ποιότητας Θήρας του λαγού. Η διάμεσος της προθυμίας πρόσθετης
πληρωμής ήταν 58,7 €/λαγοκυνηγό/έτος (30 - 150€) (Σχήμα 1). Σήμερα το ποσό
αυτό έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 100 € αποκλειστικά για τη διαχείριση του λα
γού.
Παρατηρήθηκε πως οι λαγοκυνηγοί ηλικίας έως 40 ετών δήλωσαν μεγαλύτερη
προθυμία πληρωμής από εκείνους ηλικίας 41 - 60 ετών. Αυτό αποδεικνύει πως
υπάρχει μια διαφορετική ευαισθητοποίηση και κατανόηση από τους νεότερους
κυνηγούς.
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Τα πάντα

11-20

π ε ρ ί Θήρας

21-30

31-

προθυμία πληρωμής (χιΑ.δρχ./έτος)
Σχήμα 1. Κ ατανομή τω ν λαγοκυνηγών με βάοη την π ρ οθυ μ ία πληρω μ ής (π = 113).

Διαχειριστικά μέτρα
Οι λαγοκυνηγοί υποστήριξαν τη θηροφΰλαξη και τη λήψη μέτρων για τη
μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς στο λαγό. Επιπλέον, οι περισσότεροι
λαγοκυνηγοί επέλεξαν ως αποτελεσματικότερο μέτρο για την αύξηση των
πληθυσμιόν του λαγού τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων (βιοτόπων).
Χαρακτηριστικό είναι πως οι λαγοκυνηγοί που επέλεξαν τη βελτίωση των
ενδιαιτημάτων (βιοτόπων):
α) Άρχισαν από μικρότερη ηλικία να ασχολούνται με τη Θήρα του λαγού
β) Πραγματοποιούν περισσότερες εξορμήσεις
γ) Κατοικούν εκτός της Θεσσαλονίκης
Π ίνακας 3. Κ ατανομή των λαγοκυνηγών με βάση τον τόπο κατοικίας και την επιλογή ενός α πό τα
τρ ία διαχειριστικά μέτρα (π = 120).
Κατοικία

Βελτίωση ενδιαιτημάτων Κυνηγετική εκπαίδευση Απελευθέρωση λαγών

Εντός της πόλης (η=85)

42,4%

24,7%

32,9%

Εκτός της πόλης (η=35)

60%

28,6%

11,4%

47,5%

26%

26,5%

Σύνολο λαγοκυνηγών (η=120)

Περαιτέρω σκέψεις
Αφού δόθηκε η απάντηση για το πώς αδειάζει το πορτοφόλι του λαγοκυνηγού.
Το επόμενο ερώτημα αναφέρεται στο πως θα αδειάζει λιγότερο το πορτοφόλι
του.
Λαμβάνοντας υπόψη πως το 82,5% των δαπανών του λαγοκυνηγού αφορούν τα
σκυλιά και το αυτοκίνητο, εύλογη είναι η σκέψη πως θα ήταν προτιμότερο να
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βελτιωθεί η ικανότητα των λαγόσκυλων ώστε ο κυνηγός να εκτρέφει λιγότερα και
καλύτερα σκυλιά. Επίσης, να διατηρηθούν και να επεκταθούν οι κυνηγότοποι και
να αυξηθούν οι λαγοί κοντά στις κατοικίες των λαγοκυνηγών, ώστε να μειωθούν
οι δαπάνες για το αυτοκίνητο και συνάμα να γίνεται πιο εύκολα η εκπαίδευση του
λαγόσκυλου.
Προς την κατεύθυνση αυτή μια πρωτοποριακή δράση, μεταξύ άλλων, την οποία
έχει ξεκινήσει η ΚΟΜΑΘ σε συνεργασία με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, είναι
το πρόγραμμα βελτίωσης ενδιαιτημάτων με την άρδευση των περιαστικών
λαγότοπων της Θεσσαλονίκης. Για το θέμα όμως αυτό θα αναφερθούμε
αναλυτικά στο επόμενο τεύχος του Κυνήγι & Περιβάλλον.
Συμπερασματικά γίνεται κατανοητό πως προστασία του κυνηγότοπου και
αύξηση του πληθυσμού του θηράματος σημαίνει λιγότερα χρήματα στις εταιρείες
καυσίμων και αυτοκινήτων και επιπλέον προστασία του περιβάλλοντος και της
υγείας του ανθρώπου.
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Κατάσταση της
π ε δ ινή ς π έ ρ δ ικ α ς
(Perdix perdix)
στην Ελλάδα

Τα πάντα π ε ρ ί Θήρας
€) ίναι είδος της Ευρώπης και της Ασίας. Έ χει
Ο ευρεία κατανομή, τόσο κατά πλάτος, όσο και
καθ’ ύψος. Η καθ' ύψος κατανομή του είδους αρ
χίζει από 30 μέτρα και φθάνει μέχρι τα 2500 μέ
τρα υπερθαλάσσιο ύψος. Στην Ελλάδα έχει παρα
τηρηθεί στα 2200 μέτρα (περιοχή όρους Γράμ
μου).
Το γένος perdix περιλαμβάνει τρία (3) είδη: α)
Το είδος Perdix barbata, Murs (Πέρδικα της Σιβη
ρίας), που απαντάται σε εκτεταμένες περιοχές της
νότιας και κεντρικής Σιβηρίας, β) το είδος Perdix
hodgsoniae, Hodgson (Πέρδικα του Θιβέτ), που α
παντάται στα χαμηλά υψίπεδα της κοιλάδας του
Θιβέτ και γ) Το είδος Perdix perdix (Πεδινή πέρ
δικα) με 8 υποείδη, που απαντάται σε χώρες της
Ευρώπης και στην Ελλάδα, σε τμήμα της Βόρειας
Αφρικής και σε τμήμα της Δυτικής Ασίας.
Λόγω της ευρείας καθ’ ύψος και κατά πλάτος
κατανομής, το είδος διαβιώνει σε μία πολύ μεγάλη

Ε.Π.Τσαχαλίδης,

Αν. Καθηγητής
Τμήμα Δασολογίας και
Διαχείριση Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης
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4

Χ άρτης 1. Π ερ ιοχές κατανομής τη ς π εδινή ς π έρ δικ α ς στην Ελλάδα, κατά το 2004

ποικιλία ενδιαιτημάτων. Η πλειονότητα των ενδιαιτημάτων του χαρακτηρίζεται
κυρίως από χαμηλές περιοχές και υψίπεδα με ανοικτές γεωργικές επίπεδες ή ημιλοφώδεις εκτάσεις. Κυρίως προτιμά ένα παραδοσιακό γεωργικό περιβάλλον με
εδάφη που είναι γόνιμα και ξηρά (διαπερατά) και περιλαμβάνουν μικρά αγροτε
μάχια, χωρισμένα με χαμηλούς φυτοφράκτες, όπου οι γεωργικές καλλιέργειες
διαφόρων φυτοτν εναλλάσσονται με μικρολίβαδα και χέρσες εκτάσεις και μικρές
πλαγιές. Τα ενδιαιτήματα αυτής της μορφής προσφέρουν στο είδος μεγάλη ποικι
λία τροφής και κάλυψης κυρίως από τα πτερωτά αρπακτικά και τις δυσμενείς και
ρικές συνθήκες.
Το τυπικό ενδιαίτημα του είδους είναι οι ανοικτές γεωργικές εκτάσεις με καλ
λιέργειες δημητριακών σε συνδυασμό με άλλες καλλιέργειες (μηδικής) και χορτολιβαδικές εκτάσεις (χέρσες), όπου η παρουσία των φυσικών φρακτών μεταξύ
των διαφόρων καλλιεργειών ή μέσα στις εκτάσεις αυτές παίζουν καθοριστικό ρό
λο στη ζωή του πτηνού. Απαραίτητη είναι και η παρουσία σημείων νερού, που εί
ναι αναγκαία κυρίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής.
Αποφεύγει τις ερημικές ή/και ξερικές, και τις δασωμένες περιοχές, καθώς και
τις απότομες ή/και βραχώδεις εκτάσεις.
Το είδος είναι ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, δεν αντέχει όμως σε
συνεχείς πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να αντέξει για λίγες μέρες χωρίς
τροφή στους -16ο.C. Οι παρατεταμένες χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες επηρε
άζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσική κατάσταση του είδους με αρνητικά αποτελέ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ I. Κ ατανομή και πυκνότητα ανά νομό του είδους Perdix p e rd ix (πεδινή ή καμ πίσ ια π έρ δ ι
κα) οτην Ελλάδα κατά το 2004.

ΙΙυκνότητα(ζεΐ)γάρια/Κπι2)

α/α

Νομός

Έκταση
κατανομής (ha)

Μ/Ο

Max

Min

1

Ροδόπη

6000

4,17

5,00

3,75

2

Ξάνθη

500

12,5

18,75

6,67

3

Δράμα

3400

4,71

14,29

2,50

4

Σέρρες

3550

5,49

26,00

2,50

5

Θεσσαλονίκη

45900

13,74

29,76

0,88

6

Χαλκιδκή

3700

8,38

21,43

5,00

7

Κιλκίς

5900

2,87

16,67

0,60

8

Ημαθία

420

15,48

22,73

11,11

9

Κοζάνη

12870

7,87

21,43

1,67

10

Φλώρινα

11260

1,29

22,22

0,60

11

Καστοριά

25800

1,61

5,00

0,63

12

Γρεβενά

1020

8,09

12,40

7,50

13

Λάρισα

8000

0,13

0,13

0,13

14

Τρίκαλα

1200

5,42

6,88

2,50

Σύνολο

129520

7,14

σματα στην επιτυχία της αναπαραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό ότι η πεδινή πέρ
δικα, κατά την κρίσιμη περίοδο της αναπαραγωγής (Μάιο-Ιούλιο), δεν αντέχει
την υψηλή υγρασία και τη βροχή.
Σύμφωνα με σχετικές μελέτες ξένων ερευνητών, τα κυριότερα αίτια μείωσης
του είδους οφείλονται στην εξαφάνιση των μικροκαλλιεργειών, των φυτοφρα
κτών και στην εκτεταμένη χρήση αγροχημικών σε συνδυασμό με τις μονοκαλ
λιέργειες. Πριν την δεκαετία του 1980 αποτελούσε σημαντικό είδος θηράματος
για τους Έλληνες κυνηγούς. Από το 1980 δεν επιτρέπεται το κυνήγι του, διότι ο
πληθυσμός του είχε φθάσει σε οριακό επίπεδο μείωσης, με κίνδυνο εξαφάνι
σης. Με βάση τα στοιχεία σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε πριν το 1995,
ο πληθυσμός του είδους, χωρίς κανένα διαχειριστικό μέτρο, βαθμιαία αυξάνεται,
λόγω της προστασίας.
Το 2004, με κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτηματολόγια, πραγματοποιήθηκε
μία έρευνα σχετικά με την πληθυσμιακή κατάσταση και τα ενδιαιτήματα του
είδους στην Ελλάδα. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής εκτιμήθηκε
ότι ο συνολικός πληθυσμός του είδους ανέρχεται σε 9.250 ζευγάρια περίπου και
η συνολική έκταση (ενδιαιτήματα) εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται από 1.200.000 μέχρι
1.400.000 στρέματα.
Επίσης, με βάση τα στοιχεία της έρευνας αυτής, το είδος δεν απαντάται στην
Ή πειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και νησιώτικη Ελλάδα (πίνακας I,
χάρτης 1.). Το νοτιότερο όριο εξάπλωσης του είδους στην Ελλάδα αποτελούν το
βόρειο τμήμα των νομών Τρικάλων και Λάρισας, σε πολύ μικρούς πληθυσμούς,
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με τάση εξαφάνισης σε λίγα χρόνια εάν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας.
Στη Θράκη απαντάται σε δύο (2) νομούς, στη Ροδόπη και Ξάνθη,
κατανεμημένο σε έξη (6) περιοχές. Στη Μακεδονία το είδος απαντάται στους
περισσότερους νομούς, κατανεμημένο σε 67 περιοχές. Το είδος δεν απαντάται
στους νομούς Καβάλας, Πέλλας και Πιερίας, από τους οποίους έχει εξαφανισθεί
μετά το 1995. Μεμονωμένα άτομα που παρατηρήθηκαν σε περιοχές των
παραπάνω νομών, δεν λήφθηκαν υπόψη στην εκτίμηση του πληθυσμού, και
συνεπώς ο παραπάνω εκτιμηθείς πληθυσμός μπορεί να θεωρηθεί
υποεκτιμη μένος.
Ως προς την κατακόρυφη κατανομή το είδος στην Ελλάδα έχει μεγάλο εύρος
κατανομής. Απαντάται σε υψόμετρα από 40 μέχρι 2200 μέτρα. Το υψηλότερο
σημείο εξάπλωσης του είδους, καταγράφηκε κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σε
περιοχή του όρους Γράμμου Καστοριάς, και ανέρχεται σε 2200 μέτρα. Με βάση
τα στοιχεία της έρευνας, η μέση πυκνότητα υπολογίσθηκε σε 7,14 ζευγάρια/Κπι2,
η δε μέση ελάχιστη και μέση μέγιστη πυκνότητα ανέρχεται σε 0,13 και 29,76
ζευγάρια/Κχα2 αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη μέση πυκνότητα παρατηρείται στο
νομό Θεσσαλονίκης και η μικρότερη στο νομό Λάρισας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε οικιστικές παραθεριστικές και σε βιομηχανικές
περιοχές, όπου υπάρχει επαρκής ζωτικός χώρος για να αναπτύξει το πτηνό της
βιολογικές του δραστηριότητες, η πληθυσμιακή κατάσταση (πυκνότητα) του
είδους βρίσκεται σε καλίτερα επίπεδα σε σύγκριση με τις άλλες μη οικιστικές
(γεωργικές) περιοχές. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι στις περιοχές αυτές
δεν είναι εύκολη η λαθροθηρία, η δε χρήση φυτοφαρμάκων είναι πολύ
περιορισμένη. Π αρά το ότι είναι ανθεκτικό είδος και διαθέτει ποικιλία
ενδιαιτημάτων, και παρά το γεγονός ότι η φύλαξη της εντάθηκε με πρωτοβουλία
των κυνηγετικών οργανώσεων, δυστυχώς η μέχρι σήμερα προστατευτική πολιτική
δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, διότι δεν συνοδεύτηκε από τα κατάλληλα
διαχειριστικά μέτρα εκ μέρους της πολιτείας. Εάν συνεχισθεί αυτή η πολιτική το
είδος κινδυνεύει να μειωθεί ακόμη περισσότερο ή και να εξαφανισθεί.
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Η αύξηση του
πλη θυσμ ού του
κ ο λ χικ ο ύ φ α σ ια 
νο ύ στο Δέλτα
Ν έστου είνα ι
γεγονός

X. Σώκος, Π. Μπίρτσας,
Π. Πλάτης

Αασολόγοι - Θηραματολόγοι
ΚΟΜΑΘ
&
Γ. Ευθυμίου

Καθηγητής Εφαρμογών,
Εργαστήριο Προστατευόμενων
Περιοχών Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Τα πάντα π ε ρ ί Θήρας
Κατάσταση πληθυσμού του κολχικού φασιανού
μέχρι το 2006
Ευρεία ήταν η κατανομή του κολχικού φασια
νού (P. c. colchicus) στην Ελλάδα μέχρι τον 19ο
αιώνα. Το κύριο ενδιαίτημα του υποείδους τότε,
αλλά και από τους κλασσικούς χρόνους ήταν τα
δέλτα των ποταμών. Η Θήρα του κολχικού φασια
νού απαγορεύτηκε το 1923. Από τότε δεν επιτεύ
χθηκε η επαναφορά του στα θηρεύσιμα είδη. Αντί
θετα, η Δασική Υπηρεσία και ορισμένες Κυνηγετι
κές Οργανώσεις έδωσαν βαρύτητα στην εκτροφή
και απελευθέρωση υβριδίων.
Τις τελευταίες δεκαετίες γηγενής και καθαρό
αιμος πληθυσμός του υποείδους στην ελληνική επι
κράτεια απαντά μόνο στο Δέλτα του ποταμού Νέ
στου. Κατά την τετραετία (2003 - 2006) οι απογραφές των χωροκρατειών που διενεργήθηκαν από ε
ρευνητές της ΚΟΜΑΘ, έδειξαν ότι ο πληθυσμός
ανέρχεται σε 100 - 200 αναπαραγόμενα άτομα, κατατάσσοντας τον κολχικό φασιανό μεταξύ των ά
μεσα απειλούμενων ειδών της Ελλάδας (Σώκος
και Μπίρτσας 2005, Σώκος κ.α. 2006).
Περιοριστικοί παράγοντες για τον πληθυσμό στο
Δ. Νέστου
Περιοριστικοί παράγοντες κατά το παρελθόν
Στοιχεία για την πληθυσμιακή κατάσταση του
φασιανού στο Δ. Νέστου πριν τις εκχερσώσεις και
την κατασκευή των αναχωμάτων δεν υπάρχουν. Το
γεγονός όμως ότι το είδος αυτό διατηρήθηκε και ε
πιβίωσε στο Δ. Νέστου δεν φαίνεται να είναι τυ
χαίο.
Πριν την κατασκευή των αναχωμάτων, το 1952,
οι κοίτες του ποταμού διακλαδίζονταν σε πολλούς
βραχίονες και ο ποταμός πλημμύριζε τις παρακεί
μενες εκτάσεις διανοίγοντας τη βλάστηση και μεταφέροντας και αποθέτοντας φερτά υλικά. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα η βλάστηση του Δέλτα να βρί
σκεται σε μια συνεχή δυναμική διαφορετικών στα
δίων διαδοχής (Ευθυμίου 2000), με τη δομή να
σχηματίζει ένα μωσαϊκό από ποώδη, θαμνώδη και
δενδρώδη βλάστηση. Άρα, το παρόχθιο δάσος του
Νέστου δεν ήταν ένα συμπαγές δάσος, σε όλη την
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έκταση του δέλτα, αλλά είχε πολλά
διάκενα.
Σύμψωνα με το υ ς Σώκο και
Μπίρτσα (2005) το μωσαϊκό χαμη
λής ποώδους βλάστησης και βλά
στησης που π ρ ο σ φ έρ ει κάλυψη
(κυρίως θάμνοι) είναι απαραίτητο
για την ανάπτυξη πληθυσμών φα
σιανού. Επομένως, ο πληθυσμός
του φασιανού πριν την έντονη επί
δραση του ανθρώ που στην περιοχή
φαίνεται να επηρεάζονταν κυρίως
από το βαθμό που οι διακλαδίόσεις
και οι πλημμύρες του ποταμού δημιουργούσαν το επιθυμητό μωσαϊκό της βλάστη
σης, καθώς και από το βαθμό που ασκούνταν στην περιοχή βόσκηση και Θήρα.
Οι περιοριστικοί παράγοντες σήμερα
Το ενδιαίτημα του φασιανού στο Δ. Νέστου αξιολογήθηκε από τους Σώκο κ.α.
(2004). Σύμψωνα με την έρευνα αυτή το ενδιαίτημα του φασιανού είναι υποβαθ
μισμένο έως ακατάλληλο στις περιοχές όπου ασκείται εντατική γεωργία και βό
σκηση, το έδαφος είναι άγονο, έχει φυτευτεί γκαζόν και υπάρχουν κτηνοτροφικές
και κτιριακες εγκαταστάσεις. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνουν το 85% του εμβαδού της περιοχής (Χάρτης 1). Στην υπόλοιπη περιοχή (15% του εμβαδού), δη
λαδή εντός τω ν περιφράξεων της Δασικής Υπηρεσίας, των αναχωμάτων και στις
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εκβολές, η καταλληλότητα του ενδιαιτήματος μειώνεται από την έλλειψη διακέ
νων και το προχωρημένο στάδιο διαδοχής της ποώδους βλάστησης.
Η βελτίωση του ενδιαιτήματος του κολχικού φασιανού στο Δ. Νέστου
Ο πληθυσμός του φασιανού βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα την περίοδο ε
φαρμογής των έργων τα οποία είχαν υποδείξει οι Παπαγεωργίου κ.α. (1993) της
Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και εφάρμοζε το Δα
σαρχείο Καβάλας. Τα έργα όμως αυτά σταμάτησαν και μαζί με την εγκατάλειψη
της λευκοκαλλιέργειες, προκλήθηκε μείωση του πληθυσμού του φασιανού.
Το 2004 άρχισαν και πάλι να πραγματοποιούνται έργα ανόρθωσης και αποκα
τάστασης στα οικοσυστήματα του δέλτα του ποταμού Νέστου τα οποία βελτίωσαν
το ενδιαίτημα του φασιανού. Συγκεκριμένα:
1) Εφαρμόστηκε η μελέτη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θρά
κης, του Δασαρχείου Καβάλας και του Εργαστηρίου Προστατευόμενων Περιο
χών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, σύμφωνα με την οποία σε ενδεδειγμένες θέσεις πραγμα
τοποιήθηκαν διάσπαρτα διανοίξεις και σπορές σε έκταση 240 στρ,
2) Έ γινε κοπή τμημάτων των φυτειών λεύκης από το Δασαρχείο Καβάλας με
αποτέλεσμα τη διάνοιξη των θέσεων αυτών.
Εκτός των ανωτέρω η ένταση της βόσκησης έχει αρχίσει να ελαττώνεται σε ο
ρισμένες θέσεις του Δέλτα. Αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται το επιθυμητό μωσαϊκό, να προσφέρεται τροφή και να μειωθεί η όχληση για
το φασιανό.
Η παρατηρούμενη αύξηση του πληθυσμού του κολχικού φασιανού
Από τις αρχές της άνοιξης του 2007 η αυξημένη παρουσία φασιανών έκανε
τους ερευνητές της ΚΟΜΑΘ αισιόδοξους για την επερχόμενη απογραφή των χωροκρατειών.
Οι προβλέψεις επαληθεύτηκαν απόλυτα. Η απογραφή του 2007 πραγματοποι
ήθηκε στις 28 - 30 Απριλίου και αποτέλεσε μια πραγματική έκπληξη. Ο πληθυ
σμός διπλασιάστηκε έως τριπλασιάστηκε και εκτιμάται σε 250 με 300 αναπαραγόμενα άτομα. Η αύξηση του πληθυσμού θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στη βελ
τίωση του ενδιαιτήματος που σε συνδυασμό με τον ήπιο χειμώνα αύξησε την επι
βίωση των φασιανών.
Μελλοντικά σχέδια για τον κολχικό φασιανό
Η αύξηση του 2007 απέδειξε πως, εάν δοθεί κατάλληλο ενδιαίτημα στο είδος,
αυτό έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τον πληθυσμό του. Στον Χάρτη 1 φαίνεται
η επιδιωκόμενη κατάσταση του ενδιαιτήματος του φασιανού ώστε ο πληθυσμός
του να καταστεί βιώσιμος. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να διατηρηθούν και να
δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα διάκενα και να γίνουν σπορές τροφής σε ε
πιλεγμένες θέσεις όλης της έκτασης των δημοσίων εκτάσεων του Δ. Νέστου.
Μετά την καταμέτρηση του 2007, φαίνεται πλέον ιδιαίτερα εφικτή η επίτευξη
μιας αύξησης και σταθεροποίησης του πληθυσμού του φασιανού στα 500 αναπα-
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(2) επιδιωκόμενη

(1) υφιστάμενη 2003

Χ άρτης 1. Χ αρακτηρισ μός των επιφ ανειώ ν αξιολόγησης (τετράγω να 500?500m ) στο Δ. Νέστου με β ά 
ση τη ν τιμ ή του Δείκτη Κ αταλληλότητας Ε νδιαιτήματος (ακατάλληλο 0 - άριστο 1). (1) υφιστάμενη κ α 
τάσταση, (2) επιδιω κόμ ενη (στους Σο')κος κ.α. 2004).

ραγόμενα άτομα. Τότε, ο πληθυσμός του Νέστου θα είναι ικανός να δώσει ά
γριους φασιανούς για την εγκατάσταση του είδους και σε άλλες περιοχές της χώ
ρας.
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Μακεδονίας & Θράκης και Εργαστήριο Διαχείρισης Προστατευμένων
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Λάρισας.
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Ελλάδα. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης - ΥΠΕΧΩΔΕ.
Θεσσαλονίκη. 144 σελ.
• Σώκος, X. Κ., Π. X. Πλατής, Π. Κ. Μπίρτσας, X. Α. Σταμκόπουλος, και Κ. Δ.
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Το μυστήριο των
λευκ ώ ν λα γώ ν της
Χ α λκ ιδικ ή ς

Χρήστος Κ. Σώκος

Δασολόγος - Θηραματολάγος
Περικλής Κ. Μπίρτσας

Δρ Δασολόγος Θηραματολάγος

Τα πάντα πε ρ ί Θήρας
ι άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύCM τερη έκπληξη από το να δει κανείς τα σκυλιά
του να καταδιώκουν έναν... λευκό λαγό!!! Και αυ
τό βέβαια επειδή είναι γνωστό πως λευκοί λαγοί
δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Λαγοί χρώματος λευ
κού απαντώνται στη Βόρεια Ευρώπη, μόνο κατά
τη χειμερινή περίοδο και ανήκουν στο είδος του
βουνίσιου λαγού (Lepus timidus).
Σύμφωνα με έρευνες στην Ελλάδα απαντάται το
είδος του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus)
που ο χρωματισμός του είναι γκριζοκαστανωπός
με ανάμικτες μαύρες τρίχες. Εντούτοις, η φύση εί
ναι θαυμαστή και δεν μπαίνει σε καλούπια. Σε συ
γκεκριμένη περιοχή της Χαλκιδικής το χρώμα του
λαγού μπορεί να είναι και λευκό.
Με βάση τις μαρτυρίες των ντόπιων λαγοκυνη
γών της Χαλκιδικής κάθε χρόνο θηρεύονται δύο έ
ως πέντε ή και παραπάνω λευκοί λαγοί. Η εμφάνι
ση τους δεν είναι ένα πρόσφατο γεγονός, μαρτυρί
ες υπάρχουν από ηλικιωμένους λαγοκυνηγούς, των
οποίων και οι παππούδες τους ανέφεραν για τους
λευκούς λαγούς. Άρα, λευκοί λαγοί στην περιοχή
απαντώνται τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου
αιώνα.
Στον ελλαδικό χώρο σποραδικές εμφανίσεις λα
γών λευκού χρώματος έχουν αναφερθεί στους Νο
μούς Δράμας και Πέλλας, όπως και στην Κύπρο.
Η αιτία του λευκού χρώματος
Από την εξέταση των εξωτερικών χαρακτηριστι
κών των θηρευμένων λευκών λαγών, αλλά και από
λευκό λαγουδάπι το οποίο πιάστηκε ζωντανό δια
πιστώνεται πως η αιτία είναι ο αλβινισμός
(albinism). Πρόκειται για κληρονομική ανεπάρ
κεια σχηματισμού χρωστικών. Οι αλβινικοί λαγοί
δεν έχουν χρωστική στις τρίχες και οι ίριδες των
ματιών τους εμφανίζονται κόκκινες λόγω tow υπο
κείμενων αιμοφόρων αγγείων.
Ο αλβινισμός είναι μια από τις πιο κοινές γενε
τικές διαταραχές, και έχει καταγραφεί στα έντο
μα, στα ερπετά, στα ψάρια, στα πτηνά και στα θη
λαστικά. Στην Ελλάδα έχει αναφερθεί για την αλε
πού, την πέρδικα, τη φαλαρίδα, τον κότσυφα, την
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καρακάξα κ.α.. Το υπεύθυνο γονίδιο εί
ναι αποτέλεσμα μετάλλαξης και είναι συ
νήθως υποτελές έναντι του γονιδίου για
το φυσιολογικό χρωματισμό. Συχνά ο αλβινισμός συνδέεται και με άλλες διαταρα
χές όπως είναι η ανεπάρκεια στην όραση.
Αλβινικοί ευρωπαϊκοί λαγοί έχουν ε
ντοπιστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώ
πης, εντούτοις στη διεθνή βιβλιογραφία
δεν υπάρχει καμία ειδική αναφορά για
τον αλβινισμό στον λαγό.
Υποθέσεις για τη γενετική και οικολογία
των αλβινικών λαγών
Η παρουσία των αλβινικών λαγών στη
Χαλκιδική αποτελεί ένα μοναδικό φαινό
μενο διότι παρατηρείται συνεχώς για ενά
μισι αιώνα τουλάχιστον, και το εκτιμώμενο ποσοστό του 3% είναι ιδιαίτερα υψη
λό. Αυτό σημαίνει πως οι αλβινικοί λαγοί
έχουν την ικανότητα να επιβιώνουν και
να αναπαράγονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Στο μέλλον η παρουσία των αλβινικών λαγών στην συγκεκριμένη περιοχή θα εξαρτηθεί από τη φυσική επιλογή, τη
ροή γονιδίων (επικοινωνία με γειτονικούς πληθυσμούς λαγού), τα τυχαία γεγονό
τα και την επίδραση της μετάλλαξης.
Ό σον αφορά τη φυσική επιλογή, το κύριο μειονέκτημα των αλβινικών λαγών
είναι η μειωμένη απόκρυψη από τους άρπαγες λόγω του λευκού χρώματος. Αρπα
γές που βασίζονται κυρίως στην όραση για να εντοπίσουν τη λεία τους είναι τα
αρπακτικά πτηνά ημερόβια και νυχτόβια (γερακίνα, μπούφος κ.α.). Προφανώς, η
θνησιμότητα από τα αρπακτικά πτηνά στην περιοχή δεν ήταν τόσο υψηλή για να
εξαλείψει τους αλβινικούς λαγούς. Η θνησιμότητα από την αλεπού ή το κυνήγι
μάλλον δεν προκαλούν επιλογή διότι η αναζήτηση της λείας βασίζεται κυρίως
στην όσφρηση.
Ό σον αφορά τη μετάλλαξη δεν είναι γνωστό εάν συνεχίζει να δρα. Επίσης,
δεν είναι γνωστό εάν η μετάλλαξη οφείλεται σε ένα ή περισσότερα αίτια. Τα αί
τια μπορεί να είναι η επίδραση κάποιων ακτινοβολιών ή χημικών ουσιών. Το γε
γονός ότι οι αλβινικοί λαγοί υπήρχαν από τα τέλη του 19ου αιώνα αυξάνει την πι
θανότητα για την επίδραση κάποιου φυσικού αιτίου, αφού την περίοδο εκείνη δεν
είχαν ακόμα αναπτυχθεί έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες. Βέβαια αυτό δεν
απορρίπτει την επίδραση κάποιου ανθρωπογενούς αιτίου τις τελευταίες δεκαετί
ες, το οποίο μπορεί να δρα συνεργικά. Έ ν α τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η αύξη
ση των αλβινικών σταυλοχελίδονων (Hirundo rustica) λόγω της ραδιενεργής ρύ
πανσης στο Τσερνόμπιλ.

109

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα πάντα

περί Θήρας

Έ ρευνα της
ΚΟΜΑΘ για υην
κελαϊδότσιχλα
στη Χαλκιδική

Χρήστος Κ. Σώκος

Περίληψη
Η κελαϊδότσιχλα (Turdus philomelos) είναι ένα
από τα σημαντικότερα μεταναστευτικά πτηνά για
τη θηραματική οικονομία των μεσογειακών χω
ρών. Σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΕ τα μετα
ναστευτικά είδη δεν πρέπει να θηρεύονται κατά τη
διάρκεια της επιστροφής στους τόπους φωλεοποί
ησης (άρθρο 7.4). Ο κύριος λόγος για τον περιορι
σμό αυτό είναι ότι το κυνήγι μπορεί να προκαλέσει
όχληση και κατ’ επέκταση να μειώσει τη συσσώ
ρευση ενέργειας για τις ανάγκες της προ-αναπαραγωγικής μετανάστευσης.
Η υπόθεση αυτή εξετάστηκε για τις κελάίδότσιχλες της Χαλκιδικής. Βρέθηκε ότι η τροφοληψία ή
ταν ικανοποιητική και η ενέργεια της τροφής ήταν
υψηλή, η απόθεση λίπους αυξάνονταν όταν η θερ
μοκρασία μειώνονταν. Αυτή η έρευνα καταδεικνύ
ει ότι η κελαϊδότσιχλα δεν αντιμετωπίζει κάποιο ε
νεργειακό στρες το οποίο να μπορεί να δικαιολο
γήσει τον περιορισμό της Θήρας.

Δασολόγος ■Θηραματολάγος
Περικλής Κ. Μπίρτσας

Δ ρ Δασολόγος Θηραματολάγος

Ιστορικό
Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η πα
ράγραφος 4 του άρθρου 7 της Κοινοτικής Οδηγίας
79/409 σύμφωνα με την οποία τα Κράτη μέλη πρέ
πει να μεριμνούν ώστε τα αποδημητικά πτηνά να
μην θηρεύονται κατά την επιστροφή τους στον τό-

110

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΟΜΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΛΑΪΔΟΤΣΙΧΛΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

πο φωλεοποίησης. Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι η παράγραφος αυτή και οι α
δυναμίες εφαρμογής της οφείλονται στην περιορισμένη έρευνα για τα μετανα
στευτικά θηραματικά πτηνά στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, στα Μεσογειακά κράτη
τα τελευταία έτη περιορίστηκε η περίοδος Θήρας για τα περισσότερα μεταναστευ
τικά θηράματα.
Ό σον αφορά τα κιχλοειδή στην Ελλάδα, απαγορεύθηκε κατά τις τελευταίες ο
κτώ μέρες του Φεβρουάριου η Θήρα του κότσυφα (Turdus merula) και της δενδρότσιχλας (Turdus viscivorus).
Το ζήτημα της Θήρας των μεταναστευτικών θηραμάτων απασχόλησε ιδιαίτερα
το Διοικητικό Συμβούλιο και την ερευνητική ομάδα της Κυνηγετικής Ομοσπονδί
ας Μακεδονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ), και το 2000 αποφασίστηκε να διεξαχθεί
σχετική έρευνα.
Οι ερευνητές της ΚΟΜΑΘ αποφάσισαν πως θα ήταν χρησιμότερο να δώσουν
απάντηση στη ρίζα του προβλήματος. Δηλαδή, εάν η κελαϊδότσιχλα (στο εξής τσί
χλα) αντιμετωπίζει κάποιο ενεργειακό στρες στα ελληνικά κυνηγοτόπια κατά τη
διάρκεια του χειμώνα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε όσο τον δυνατόν απλή γλώσσα η σχετική ανα
κοίνωση της ΚΟΜΑΘ σε διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρίας
τον Ιούνιο του 2006. Την έρευνα πραγματοποίησαν οι: Χρήστος Σώκος (ΚΟ
ΜΑΘ), Περικλής Μπίρτσας (ΚΟΜΑΘ), Χρυσόστομος Μήλης (Υπουργείο Αγρο
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), Αναστάσιος Νάστης (Σχολή Δασολογίας & Φυσι
κού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.). Η έρευνα αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι
είναι η πρώτη στην Ελλάδα που τεκμηριώνει την ορθότητα των θέσεων των κυνη
γετικών οργανώσεων σχετικά με την οδηγία 79/409/Ε.Ε.
Εισαγωγή
Έ χ ει βρεθεί ότι τα πτηνά παχαίνουν όταν αντιμετωπίζουν κάποιο στρες (ψύ
χος, μετανάστευση). Γενικά, τα πτηνά αποφεύγουν να είναι παχιά (Gosler 1996),
διότι τότε είναι περισσότερο δυσκίνητα και αυξάνεται ο κίνδυνος να συλληφθούν
από τους άρπαγες (Cresswell 1998).
Η ποσότητα του σωματικού λίπους παρουσιάζει ημερήσιες και εποχιακές δια
κυμάνσεις. Η ημερήσια διακύμανση προκύπτει από το μεταβολισμό του λίπους
για θερμορύθμιση. Οι τσίχλες τρέφονται μόνο την ημέρα. Το χειμώνα η νύχτα έ
χει μεγάλη διάρκεια και η θερμοκρασία πέφτει συχνά κάτω από το μηδέν. Οι τσί
χλες χρησιμοποιούν το μεταβολισμό του λίπους για να διατηρήσουν τη θερμοκρα
σία του σώματός τους στους 40° C. Έ χ ει βρεθεί στη Βρετανία ότι ο κότσυφας μπο
ρεί να κουρνιάσει με σωματικό βάρος 85 γρ. και την επόμενη ημέρα το πρω
ί να ζυγίζει 77 γρ.. Δηλαδή χάνει το 9% του βάρους του μέσα σε μία νύχτα
(Cresswell 1998).
Η εποχιακή διακύμανση του σωματικού λίπους εξαρτάται από τη διαθεσιμότη
τα της τροφής και τις μεταναστευτικές ανάγκες. Στην προ-μεταναστευτική περίο
δο παρατηρείται το φαινόμενο της υπερφαγίας (αύξηση της προσλαμβανόμενης
τροφής), και τα πτηνά αποθηκεύουν λίπος. Το λίπος αυτό μπορεί να φθάσει στο
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30-115% του αρχικού σωματικού βάρους ανάλογα με το είδος του πτηνού
(Bairlein και Gwinner 1994).
Μέθοδοι
Η περιοχή έρευνας έχει εμβαδόν πέντε χλμ2και αποτελείται από θαμνώνες και
ελαιώνες. Σε 14 ημέρες δειγματοληψίας συλλέχθηκαν 282 τσίχλες από το Δεκέμ
βριο μέχρι τον Φεβρουάριο, των κυνηγετικών περιόδων 2001-02 και 2002-03. Οι
τσίχλες κατατάχθηκαν σε ανήλικες και ενήλικες (Εικόνα 1) και βρέθηκε το φύλο
τους (Εικόνα 2). Το λίπος στο σώμα των τσιχλών βρέθηκε με τη χρήση σχετικού
δείκτη (Εικόνα 3). Για να βρεθεί η θρεπτικότητα της τροφής της τσίχλας, το πε
ριεχόμενο του στομάχου αφαιρέθηκε και υπολογίστηκε η περιεκτικότητα σε λί
πος και πρωτεΐνη με τη χρήση χημικών μεθόδων. Η ανάλυση των δεδομένων έγι
νε με την εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων.
Αποτελέσματα
Η θρεπτικότητα της τροφής της τσίχλας
Η περιεκτικότητα σε λίπος ήταν 24.07% - 36.36%, και σε πρωτεΐνη ήταν 0.68 0.77%. Σύμφωνα με τον Bairlein (1987) το ποσοστό αυτό του λίπους είναι υψηλό
και ικανοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες της τσίχλας. Το εύρημα αυτό είναι πολύ
σημαντικό και αποδεικνύει πως η τσίχλα τρέφεται με τροφή υψηλής θρεπτικότη
τας στα μεσογειακά κυνηγοτόπια.
Εποχιακή διακύμανση του
σωματικού λίπους και της
τροφοληψίας
Το Σχήμα 1 δείχνει ότι το
σωματικό λίπος μειώνεται
σημαντικά μετά το Δεκέμ
βριο και τον Ιανουάριο και
ελαχιστοποιείται το Φ ε
βρουάριο όπου οι θερμο
κρασίες είναι ηπιότερες. Ό 
σον αφορά την τροφοληψ ία
δεν εντοπίστηκε κάποια
στατιστικά σημαντική δια
φορά.
Συμπεράσματα και διαχει
ριστικές εφαρμογές
Η ενέργεια της τροφής
των τσιχλών ήταν υψηλή, η
τροφοληψ ία ήταν ικανοποι
ητική και το σωματικό λίπος

Εικόνα 1. Εύρεση ηλικίας α πό το χρω μ ατισ μό του άκρου των
καλυπτήριω ν. Στις άκρες των καλυπτήριω ν των ανήλικων υ π ά ρ 
χει π ερισσότερος ανοιχτός χρω μ ατισ μός. Α. ανήλικο, Β. ενήλι
κο.
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Εικόνα 3. Εξέταση της ποσότητας λίπους στην
τραχειακή κοιλότητα.

αυξάνονταν όταν η θερμοκρασία
μειώνονταν. Η έρευνα αυτή κατα
δεικνύει ότι η τσίχλα δεν αντιμετωπί
ζει κάποιο ενεργειακό στρες που
μπορεί να δικαιολογήσει οποιοδήποτε περιορισμό του κυνηγιού για
την προστασία του πληθυσμού από
την όχληση κατά τη διάρκεια του χειΕικόνα 2- Εύρεση φΰλου. Εντός του κΰκλου φ αίνονται

μώ ν& .

Επιπρόσθετα, δεν καταγράφηκε
κάποια ένδειξη της μεταναστευτικής
διαδικασίας όπως είναι η αύξηση της τροφοληψίας (υπερφαγία) και του σωματι
κού λίπους κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουάριου.
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Α πό τη ζω ή της
μπ εκ ά τσα ς

Περικλής Μπίρτσας

Δ ρ Δασολόγος
Θηραματολάγος
Χρήστος Σώκος

Δασολόγος-Θηραματολόγος

Τα πάντ α π ε ρ ί Θήρας
J P υναρπαστικό, απρόβλεπτο, ζηλευτό πουλί,
c jA . εμφανίζει διαρκώς μυστήρια συμπεριφορά
που χρήζει μαντικών ικανοτήτων για να αποκρυπτογραφηθεί. Προσθέτοντας τη μυστικότητα στις
κινήσεις της, το τέλειο καμουφλάζ και το απρόβλε
πτο των σηκωμάτων της, έχουμε σκιαγραφήσει το
"αντικείμενο" ενός συναρπαστικού κυνηγιού.
Βιολογία
Ο καλός μπεκατσοκυνηγός συνήθως μελετά
προσεκτικά τα πουλιά που χτύπησε και προσπαθεί
ν ’ ανακαλύψει κομμάτια από το αίνιγμα της ζιοής
και της συμπεριφοράς τους. Έ τσ ι ολοκληρώνει το
επίπονο κυνήγι με το επιθυμητό αποτέλεσμα, που
τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνάει τα ένα ή δύ
ο πουλιά. Ενδιαφέρεται να μάθει αν η συγκεκρι
μένη μπεκάτσα που κρατά στα χέρια του είναι αρ
σενικό ή θηλυκό πουλί, ανήλικο ή ενήλικο. Το
πρώτο σημάδι φαίνεται αν ανοίξουμε τις φτερούγες και παρατηρήσουμε τις άκρες των μεγάλων
φτερών (πρωτευόντων). Αν οι άκρες τους είναι α
κανόνιστες και τραχιές (σαν πριονάκι) τότε μάλ
λον πρόκειται για πουλί που γεννήθηκε την προη
γούμενη άνοιξη. Αν όμως είναι ομαλές και κανο
νικές σαν την κόψη ενός στρογγυλού μαχαιριού
τότε πρόκειται για ενήλικο. Τα πρωτεύοντα φτερά
υπόκεινται σε φθορές και γίνονται σκληρά για την
πτήση. Ωστόσο ανανεώνονται κάθε χρόνο κατά τη
διάρκεια της πτερόροιας (σταδιακή πτώση των πα
λαιών φτερών και ανανέωση με καινούργια). Τα
ενήλικα πουλιά ανανεώνουν τα φτερά τους το κα
λοκαίρι μετά την αναπαραγωγική περίοδο, ενώ τα
νεαρά πουλιά της προηγούμενης άνοιξης μέχρι το
τέλος της κυνηγετικής περιόδου δεν ανανεώνουν
τα φτερά τους. Άρα το φθινόπωρο ή το χειμώνα τα
φτερά των θηρευμένων ατόμων είναι παλαιότερα
από αυτά των ενηλίκων κατά δύο ή τρείς μήνες με
αποτέλεσμα να είναι περισσότερο φθαρμένα.
Τυχεροί είναι οι κυνηγοί που θηρεύουν μπεκά
τσα στης οποίας το πόδι υπάρχει δαχτυλίδι με
στοιχεία από τη χώρα ή την περιοχή που δακτυλιώθηκε. Αποστέλλοντάς το στην Κυνηγετική Ομο
σπονδία που ανήκουν η οποία με τη σειρά της θα
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το αποστείλει στον αρμόδιο οργανισμό που τηρεί τα αρχεία των δαχτυλιωμένων
πουλιών θα "κερδίσει" τις πληροφορίες που αναφέρονται στον τόπο γέννησης του
πουλιού και την πορεία του ταξιδιού του ως τον τόπο ξεχειμωνιάσματος.
Σε πολλές χώρες υπάρχουν επιστημονικά κέντρα που ασχολούνται με τη συγκέ
ντρωση και αξιολόγηση δεδομένων για τη ζωή και τις μετακινήσεις της μπεκά
τσας. Πληροφορίες όπως που χτυπήθηκε και πότε, λεπτομέρειες για το ενδιαίτη
μα που εντοπίστηκε, το μήκος του ράμφους, το βάρος του πουλιού ή ένα από τα
πρωτεύοντα φτερά είναι πολύ χρήσιμα δεδομένα. Σε σχέση πάντα με τα μετεωρο
λογικά στοιχεία των περιοχών που χτυπήθηκαν γίνεται προσπάθεια από τους επι
στήμονες και τους φυσιοδίφες να αποκρυπτογραφηθούν τα σκοτεινά σημεία της
ζωής της βασίλισσας του δάσους.
Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά παρατηρούνται μπεκάτσες με μικρότε
ρα σε μήκος ράμφη. Αν και οι περισσότερες έχουν ράμφη με μήκος από 65 - 75
mm συχνά χτυπιούνται πουλιά με ράμφη μικρότερα από 45 mm, ενώ μια φορά
βρέθηκε μπεκάτσα με ράμφος μήκους 19 mm. Αυτό το φαινόμενο των κοντών
ραμφών εντοπίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 και έγινε πιο συχνό
τη δεκαετία του 1960. Το γιατί όμως τείνει να γίνει πιο κοντό το ράμφος της μπε
κάτσας παραμένει ένα μυστήριο προστιθέμενο στα τόσα που χαρακτηρίζουν αυ
τό το πουλί. Το μήκος του ράμφους μας δείχνει πόσο βαθιά στο έδαφος μπορεί να
ψάξει για σκουλήκια ή άλλου είδους τροφή. Είναι πολύ χρήσιμο, για την πρόοδο
της θηραματολογικής επιστήμης, η κατανόηση του τρόπου προσαρμογής των μπε
κατσών στις νέες συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή να γνωρίζουμε πόσες μπεκά
τσες με μικρό ράμφος θηρεύονται, ποια είναι η ηλικία τους και ποιο το φύλο τους.
Μερικές φορές, επίσης, έχουν χτυπηθεί πουλιά των οποίων η βάση του ράμ
φους και τα γύρω φτερά έχουν λάσπη από τις συνεχείς βυθίσεις στο έδαφος, γε-
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γονός που διαψεύδει τις εικασίες κάποιων παλιών κυνηγών που ισχυρίζονταν ότι
οι μπεκάτσες όταν τελειώσουν το "γεύμα" τους επισκέπτονται το πλησιέστερο κα
θαρό νερό για να καθαρίσουν προσεκτικά τα ράμφη τους.
Τα πόδια της μπεκάτσας μετά από προσεκτική παρατήρηση μπορούν να μας αποκαλύψουν αρκετά μυστικά και πολλές δυσμορφίες που οφείλονται είτε σε συ
γκρούσεις με καλώδια ηλεκτρισμού ή τηλεφώνου ή σε μη θανατηφόρα χτυπήμα
τα από σκάγια που μπορεί να κόψουν ένα ή δύο δάχτυλα του ποδιού. Υπάρχει μια
παλιά αντίληψη σε κυνηγούς πολλών ευρωπαϊκών χωρών ότι όταν πληγώνεται η
μπεκάτσα χρησιμοποιεί νάρθηκες και καταπλάσματα από φυσικά υλικά για να
γιατρευτεί. Αυτό τεκμηριώνεται και από αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν πό
δια και πληγές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί πούπουλα, φυτικές ίνες και λάσπη.
Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι τέτοια "γιατροσόφια" εφαρμόζονται από τη μία
μπεκάτσα στην άλλη. Άλλοι πιο δύσπιστοι θεωρούν πιο πιθανό να προέκυψαν αυ
τά τα επιθέματα από τα πούπουλα και τις φυτικές ίνες που κολλάνε με το αίμα πά
νω στην πληγή, καθώς τα τραυματισμένα πουλιά περπατάνε με δυσκολία στο έδα
φος.
Οικολογία
Μεταναστευτικό είδος με ακανό
νιστες εμφανίσεις τόσο χρονικά όσο
και χωροταξικά. Ταξιδεύει εκατο
ντάδες χιλιόμετρα από τις θέσεις
φωλεοποίησης έως τις θέσεις ξεχειμωνιάσματος, ενώ πάντα βρίσκεται
σε ετοιμότητα ν' αλλάξει τόπο αξιο
λογώντας στοιχεία που σχετίζονται
με τις επερχόμενες αλλαγές του και
ρού και την κατάσταση των ενδιαιτη
μάτων. Μια περιοχή με αρκετές μπε
κάτσες σήμερα μπορεί να μην έχει
αύριο ούτε μία, γιατί θα έχουν αντιληφθεί κάποια μικρή αλλαγή στο βα
ρομετρικό και θα έχουν μετακινηθεί.
Έτσι την επομένη "γεμίζει" μια πε
ριοχή που ούτε μπορούσε να φαντα
στεί κάποιος ότι θα αποτελούσε τό
πο στάθμευσης των πουλιών.
Ό ταν το σούρουπο πετάει προς α
ναζήτηση τροφής έχει το ασαφές πέ
ταγμα της νυχτερίδας σε μια ταραγ
μένη πτήση προς τα υγρά και λασπώ
δη σημεία. Έ ω ς τις αρχές του 19ου
αιώνα υπήρχε η αντίληψη ότι η μπε
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κάτσα ζούσε βυζαίνοντας και τραβώντας τροφή από τη λάσπη και την υγρασία.
Στην πραγματικότητα βυθίζοντας το ράμφος της στο έδαφος αναζητά σκουλήκια
και άλλα ασπόνδυλα που σήμερα γνωρίζουμε ότι αποτελούν το διαιτολόγιό της.
Σαν ένα πουλί που φωλιάζει στο έδαφος η μπεκάτσα και τα αβγά της είναι ευά
λωτα στους εδαφόβιους άρπαγες, από τους οποίους η αλεπού είναι ο σημαντικό
τερος. Επίσης η νυφίτσα, το κουνάβι και η αγριόγατα αποτελούν εξίσου επικίνδυ
νους εχθρούς της. Ο Οργανισμός Θήρας της Βρετανίας απέδειξε ότι ο έλεγχος
των αρπάγων αυτών αυξάνει την αναπαραγωγική επιτυχία πολλών ειδών, μεταξύ
αυτών και της μπεκάτσας, ιδιαίτερα όταν μειώνεται η αρπακτικότητα την άνοιξη
έως αρχές καλοκαιριού.
Μετακινήσεις
Πολλές γενιές εμπειρικών φυσιοδιφών κυνηγών εξέφρασαν απόψεις για το
χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μετακινούνται οι μπεκάτσες. Σήμε
ρα, οι σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες δείχνουν ότι οι πρώτες μπεκάτσες έρ
χονται συνήθως στη χώρα μας στα τέλη του Οκτωβρίου κυρίως λόγω ενστίκτου. Η
πανσέληνος του Οκτωβρίου όπως και η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι δύο
χρονικές στιγμές που μπορούν να σηματοδοτήσουν αφίξεις πουλιών από βόρεια
και ανατολικά. Αργότερα, τις αφίξεις και την παραμονή των πτηνών επηρεάζει
κυρίως ο καιρός.
Οι παγωνιές στις βόρειες και ανατολικές χώρες της Ευρώπης αναγκάζουν τα
πουλιά να μετακινηθούν νοτιότερα τη στιγμή που ένας ήπιος χειμώνας θα οδηγή
σει τις μπεκάτσες σε όψιμες ή λιγότερες μετακινήσεις. Αυτό παρατηρήθηκε και τη
φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η θερμοκρασία φέτος διατηρή
θηκε σε ασυνήθιστα για την εποχή υψηλά επίπεδα. Αποτέλεσμα του γεγονότος
αυτού ήταν η μειωμένη παρουσία της μπεκάτσας στα ελληνικά κυνηγοτόπια. Άρα
επιβεβαιώνεται ότι ο χρονικός προγραμματισμός της μετανάστευσης, συνδέεται
σημαντικά με τους εσωτερικούς ρυθμούς - ένστικτο των πτηνών, ενώ οι καιρικές
συνθήκες καθορίζουν τη χρονική στιγμή και την απόσταση της μεταναστευτικής
απόπειρας. Οι μετακινήσεις της μπεκάτσας λοιπόν και οι εμφανίσεις της είναι ά
μεσα εξαρτώμενες από τον καιρό και ποτέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος πόσο θα
κρατήσουν. Για αυτό οι νέοι κυνηγοί δεν πρέπει να πέφτουν θύματα πληροφο
ριών που λένε ότι προχθές είχε πολλά πουλιά άρα πρέπει να προγραμματίσουμε
εξόρμηση το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οι αξιοποιήσιμες και πολύτιμες πληρο
φορίες είναι αυτές που λένε "σήμερα έχει πουλιά έλα να κυνηγήσεις ... τώρα".
Από τη δεκαετία του 1940 πολλοί θηραματολόγοι έχουν τεκμηριώσει ότι οι μπε
κάτσες παραμένουν πιστές στα γνώριμα χειμωνιάτικα στέκια τους. Χαρακτηρι
στικά αναφέρεται ότι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ένας διαχειριστής
(gamekeeper) μιας περιοχής στην Ν. Ιρλανδία κατάφερε να παγιδέψει δύο μπε
κάτσες που εντόπισε στη βάση ενός θάμνου. Αφού τις πέρασε δαχτυλίδια με τα
στοιχεία του τις απελευθέρωσε. Αποτέλεσμα ήταν η μία να σκοτωθεί την επόμε
νη άνοιξη στην Ρωσία και η άλλη τον επόμενο χειμώνα στην ίδια περιοχή που δαχτυλιώθηκε και μάλιστα μετά από σήκωμα από τ ο ν .... ίδιο θάμνο.
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Ο δηγία για τα
Πτηνά και Θήρα

Σακοϋλης Αναστάσιος

Δασολόγος - Ορνιθολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Α ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Κρήτης & Δωόεκανήσον

Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
προστασία του περιβάλλοντος και η διατήού\οτ\ της βιοποικιλότητας είναι πλέον απο
δεκτό ότι αποτελούν μονόδρομο για το μέλλον της
ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 30
χρόνια περίπου, κράτη και διεθνείς οργανισμοί
κάνουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή,
κυρίως με τη θέσπιση νόμων και οδηγιών, που α
πώτερο σκοπό έχουν τη θεσμοθέτηση της προστα
σίας. Ό λα αυτά τα χρόνια η ερμηνεία της έννοιας
της προστασίας κυμάνθηκε από την παλιά αντίληι[)η της απόλυτης προστασίας (όπως συμβαίνει στη
χώρα μας στους Εθνικούς Δρυμούς) έως τη σημε
ρινή αντίληψη η οποία εμπεριέχει την έννοια της
διαχείρισης και της ρύθμισης των χρήσεων σε μια
περιοχή.
Η πρώτη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(τότε ΕΟΚ) το 1979 για τη θεσμοθέτηση της διατή
ρησης της άγριας ζωής αποτυπώνεται στην Οδηγί
α 79/409ΈΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών (η αποκαλούμενη "Οδηγία για τα Πτηνά"),
η αποτελεί το κοινό πλαίσιο δράσης για τη διατή
ρηση των άγριων πτηνών και των ενδιαιτημάτων
τους στο έδαφος της. Αποτελεί σταθμό και είναι σε
ισχύ έως σήμερα, όπου μαζί με την Οδηγία 92/43
αποτελούν τη νομική βάση του περιώνυμου πανευ
ρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών
NATURA 2000, δίκτυο για το οποίο τόσος λόγος
και παρεξηγήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
Το δίκτυο αυτό απαρτίζεται από προστατευόμενες
περιοχές που έχουν επιλεγεί με βιολογικά κριτή
ρια για τη σημαντικότητά τους. Μέρος αυτών των
περιοχών έχουν επιλεγεί βάσει της Οδηγίας για τα
Πτηνά και ονομάζονται Ζώνες Ειδικής Προστασί
α (ΖΕΠ).
Αρκετές ήταν τα τελευταία χρόνια οι αντιπαρα
θέσεις και οι διενέξεις ως προς τη συμβατότητα
της Θήρας με ορισμένες απαιτήσεις της Οδηγίας
και το δίκτυο Natura 2000. Έ χουν ακουστεί διά
φορα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το κυριότερο που
προκύπτει είναι η έλλειψη γνώσεων για την Οδη
γία και την εφαρμογή της, με συνέπεια αυθαίρετες
ερμηνείες και λήψη διοικητικών μέτρων που δε συνάδουν με τη λογική της Οδηγίας. Στις περισσότε-
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ρες των περιπτώσεων σι απαιτήσεις της Οδηγίας ερμηνεύονται ως απαγόρευση
της Θήρας, ενώ όσον αφορά στην προστασία των ενδιαιτημάτων, ακρογωνιαίο λί
θο της Οδηγίας, τίποτα ουσιαστικό δε γίνεται.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι έως σήμερα ελάχιστες ΖΕΠ έχουν θε
σμοθετηθεί (δηλ. να έχουμε έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ή ΚΥΑ). Γίνεται
λοιπόν από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μια προσπάθεια ίδρυσης
Καταφυγίων Αγριας Ζωής (ΚΑΖ) σε ΖΕΠ, είτε στο σύνολο της έκτασής τους εί
τε σε μέρος τους. Από την εμπειρία μας από την ως έχει λειτουργία των ΚΑΖ προ
κύπτει ότι η μόνη χρήση που απαγορεύεται στην πράξη είναι αυτή της Θήρας. Αν
και προβλέπεται η ρύθμιση όλων των υπόλοιπων χρήσεων εντός των ΚΑΖ, τίποτε
ουσιαστικό δε γίνεται. Άλλωστε είμαστε όλοι μάρτυρες της υποβάθμισης των εν
διαιτημάτων εντός των ΚΑΖ από την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, την υπερβόσκηση, το κάψιμο των θαμνώνων, την εναπόθεση απορριμμάτων, τις εκχερ
σώσεις κλπ (ο κατάλογος είναι μακρύς). Έ τσ ι λοιπόν "βγάζουμε" την υποχρέωση
που έχουμε ως κράτος για την προστασία περιοχών μόνο με την απαγόρευση της
Θήρας, ενώ όλα τα υπόλοιπα αφήνονται στη τύχη τους.
Ό μω ς το επιχείρημα ότι μια περιοχή είναι ΖΕΠ οπότε αυτόματα πρέπει να α
παγορευτεί η Θήρα δεν μπορεί να βασιστεί στην ερμηνεία των άρθρων της Οδη
γίας, Μάλιστα στο άρθρο 7, παρ.4 της Οδηγίας αναφέρεται ότι: "Τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν ότι η θηρευτική δραστηριότητα ..., όπως προκύπτει από την εφαρ-
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μογή των ισχυουσών εθνικών διατάξεων, σέβεται τις αρχές μιας ορθολογικής
χρησιμοποιήσεως και μιας οικολογικά ισορροπημένης ρυθμίσεως για τα είδη πτη
νών που αφορά, και ότι η πρακτική αυτή είναι συμβιβάσιμη, ως προς τον πληθυ
σμό των ειδών αυτών, και ιδιαίτερα των αποδημητικών, με τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από το άρθρο 2. ..."
Στην Οδηγία για τα Πτηνά λοιπόν αναγνωρίζεται πλήρως η νομιμότητα της Θή
ρας αγρίων πτηνών ως μορφή βιώσιμης χρήσης. Η Θήρα αποτελεί δραστηριότητα
που αποφέρει σημαντικά κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των ειδών, των
οποίων επιτρέπεται η Θήρα, είναι περιορισμένος και περιλαμβάνεται στην Οδη
γία, όπου καθορίζεται και μία σειρά οικολογικών αρχών και νομικών υποχρεώ
σεων σχετικάτν με την εν λόγω δραστηριότητα, τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν
να εφαρμόζουν μέσω της νομοθεσίας τους. Τα προαναφερθέντα παρέχουν το
πλαίσιο διαχείρισης της Θήρας.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΈ ) εξέδωσε το 2004 το ερμηνευτικό κεί
μενο "Έγγραφο κατευθύνσεων για τη Θήρα βάσει της Οδηγίας 79/4Θ9/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών - Οδηγία για τα Πτηνά"
όπου στο κεφάλαιο 1.5 ερμηνεύονται τα άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας, τα οποία α
φορούν στην ανάγκη προστασίας των ενδιαιτημάτων και στη δημιουργία των
ΖΕΠ και αναφέρονται τα εξής:
° Στην παράγραφο 1.5.1 αναφέρεται: "Τα άρθρα 3 και 4 αφορούν τα ενδιαιτήμα
τα. Περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με θέματα πρόληψης σημαντικής παρε
νόχλησης εντός των ειδικών ζωνών προστασίας (ΖΕΠ), οι οποίες έχουν ταξι
νομηθεί βάσει του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
θεωρεί ότι κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες - όπως για παράδειγμα η
Θήρα - αντιβαίνουν αυτές τις διατάξεις. Ωστόσο, προκειμένου να προλαμβάνε
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ται αυτού του είδους η σημαντική παρενόχληση, είναι απαραίτητη η ορθή δια
χείριση και επίβλεψη αυτών των δραστηριοτήτων εντός των ΖΕΠ.".
• Στην παράγραφο 1.5.2 σημειώνεται ότι η Επιτροπή έχει ήδη συντάξει ένα έγ
γραφο κατευθύνσεων που καλύπτει τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 2,
3 και 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία "Οικότοποι"), το οποίο α
ντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4, πρώτη πρόταση σχετικά
με τις ταξινομημένες ΖΕΠ ("Διαχείριση περιοχών Natura 2000: Οι διατάξεις
του άρθρου 6 της οδηγίας ’Οικότοποι’ 92/43/ΕΟΚ", Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπη
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο).
Στο εν λόγω έγγραφο θίγεται το θέμα της παρενόχλησης. Στην εξέταση του ζη
τήματος του κυνηγίου βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας "Οικότοποι", πρέπει να
ληφθεί υπόψη η αρχή της αναλογικότητας. Το σχετικό τμήμα των κατευθύνσε
ων του άρθρου 6 εννοεί ότι οι επιπτώσεις που δεν είναι σημαντικές από την ά
ποψη των αντικειμενικών σκοπών διατήρησης της περιοχής NATURA 2000,
δεν πρέπει να θεωρείται ότι αντιβαίνουν το άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγί
ας "Οικότοποι".
• 1.5.5 "Η αειφόρος Θήρα μπορεί να αποβεί επωφελής σε ό,τι αφορά τη διατήρη
ση των ενδιαιτημάτων μέσα στις περιοχές και γύρω από αυτές..." Στο ίδιο έγ
γραφο στην παράγραφο 2.4.20 το προηγούμενο αναλύεται διεξοδικότερα "Η
έννοια της ορθολογικής χρήσης πρέπει επίσης να αποδίδει τον θετικό ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει η διαχείριση των θηραμάτων. Αυτό συνεπάγεται
τη λήψη δέσμης μέτρων όπως η παροχή καλύτερων ενδιαιτημάτων, καλύτερη
διατροφή, μείωση της δραστηριότητας των αρπακτικών, μείωση των ασθε
νειών ή της λαθροθηρίας, μέτρα τα οποία βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης
των θηρεύσιμων και άλλων ειδών. Συνεπώς, ενώ η ετήσια συγκομιδή μπορεί να
εξαλείψει ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, αυτό αντισταθμίζεται από τη
χαμηλή φυσική θνησιμότητα και/ή από τους καλύτερους ρυθμούς αναπαραγω
γής. Οι ορθές πρακτικές διαχείρισης, σύμφωνα με την αρχή της ορθολογικής
χρησιμοποίησης, πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανάγκες των μη θη
ρεύσιμων ειδών και του οικοσυστήματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο ση
μαντική αύξηση των θηραμάτων και άλλων ειδών σε υπό διαχείριση περιοχές
από ό,τι σε περιοχές χωρίς διαχείριση. Η αρχή αυτή έρχεται σε έντονη αντίθε
ση με την εκμετάλλευση ενός πόρου άγριας ζωής σε περιοχή χωρίς διαχείριση.
Είναι αναπόφευκτο ένας πληθυσμός που υφίσταται εκμετάλλευση, ακόμη και
όταν πρόκειται για πληθυσμό ο οποίος υπόκειται σταθερά σε Θήρα, να διατη
ρείται σε χαμηλότερα αριθμητικά επίπεδα από ό,τι ένας πληθυσμός που ζει υ
πό παρόμοιες συνθήκες αλλά δεν υφίσταται εκμετάλλευση. Οι ευεργετικές επι
πτώσεις της διαχείρισης των θηραμάτων είναι περισσότερο εμφανείς στα επι
δημητικά είδη".
• Στην παράγραφο 1.5.7 αναφέρεται "Προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός
της ανθρώπινης χρήσης με τους αντικειμενικούς σκοπούς διατήρησης, η Ε πι
τροπή συνηγορεί υπέρ της ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης, ... Συμπερασματι-
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κά, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δραστηριότητες Θήρας σε περιοχές NATURA
2000 αποτελούν ουσιαστικά ζητήματα διαχείρισης, τα οποία πρέπει να διευθε
τούνται σε τοπικό επίπεδο. Για τη βέλτιστη διάρθρωση της εν λόγω διαχείρι
σης, συνιστάται η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης το οποίο θα διασφαλίζει ότι
οι δραστηριότητες θα είναι συμβατές με τους αντικειμενικούς σκοπούς διατή
ρησης βάσει των οποίων έχουν χαρακτηριστεί οι περιοχές αυτές".
• Στην παράγραφο 1.5.8 "Αναλόγως του χαρακτήρα των περιοχών NATURA
2000 και των κυνηγετικών πρακτικών, είναι ενδεχομένως σωστό να προβλέπονται στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης ζώνες καταφυγίου όπου απαγορεύ
εται η Θήρα...". Αυτό σημαίνει όταν συντρέχει σοβαρός λόγος και είναι επιστη
μονικά τεκμηριωμένο ότι πρέπει να απαγορευτεί η Θήρα αυτό δεν είναι υπο
χρεωτικό να συμβεί στο σύνολο μιας περιοχής NATURA 2000.
Θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε με την παράθεση πολλών παραγράφων από το
έγγραφο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έτσι και αλλιώς είναι ευνόητο
και καθαρό ότι το θέμα της Θήρας στις περιοχές του NATURA 2000 είναι θέμα
διαχείρισης και δεν προκύπτει πουθενά η αυτόματη απαγόρευσή της. Σε κάθε
περίπτωση αναφερόμαστε πια στην πολυμορφική λειτουργία του φυσικού περι
βάλλοντος, στη διαχείριση πολλαπλών σκοπών, στις πολλαπλές ωφέλειες και αξί
ες των φυσικών πόρων.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και το πρόσφατο παράδειγμα του Οικολογικού
Πάρκου Πάρνωνα-Μούστου, όπου παρά τις αρχικές προτάσεις για απαγόρευση
της Θήρας στο σύνολο της έκτασης, τελικά η Θήρα επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απλώς μπορεί να απαγορευτεί σε επιμέρους εκτάσεις όταν
αυτό κριθεί απαραίτητο από το Φορέα Διαχείρισης καθαρά για διαχειριστικούς
λόγους και κατόπιν επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η αλλαγή στάσης στην περίπτω
ση του Πάρνωνα προέκυψε από την εκτίμηση των ωφελειών της Θήρας τόσο στην
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τοπική κοινωνία όσο και ως διαχειριστικό εργαλείο. Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να
είναι η αντιμετώπιση σε όλες τις περιπτώσεις
Ό σον αφορά στις ΖΕΠ και στο σύνολο του δικτύου NATURA 2000 θα πρέπει
να συνταχθούν στο άμεσο μέλλον Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για
όλες τις ΖΕΠ, στις οποίές, μετά από επιστημονική αξιολόγηση των δεδομένων, θα
προτείνονται οι όποιες ρυθμίσεις. Οι προτάσεις των ΕΠΜ θα πρέπει να συζητη
θούν με τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς και κοινωνικούς φορείς (μεταξύ των
οποίων και οι κυνηγετικές οργανώσεις) και κατόπιν αυτές να εγκριθούν από την
αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Στις ΕΠΜ αυτές θα ρυθμίζονται όλες οι
χρήσεις εντός της προστατευόμενης περιοχής, και θα το αναφέρω ξανά ότι ρύθ
μιση της Θήρας δε σημαίνει αυταπόδεικτα απαγόρευσή της. Η παραπάνω διαδι
κασία, η οποία έχει καθυστερήσει δραματικά, πρέπει να επιταχυνθεί και να λή
ξει σύντομα για να απαλλαγούμε από τη χαοτική κατάσταση που ζούμε σήμερα.
Συμπερασματικά, ο κυνηγετικός κόσμος δεν πρέπει να βλέπει το δίκτυο
NATURA 2000 ως απειλή. Η σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της Οδηγίας για τα
Πτηνά πρέπει να είναι το ζητούμενο, καθώς η λειτουργία του δικτύου NATURA
2000, όταν αυτή θα διέπεται από τις αρχές των Οδηγιών που το ιδρύουν, θα εξα
σφαλίσει καλύτερες οικονομικές συνθήκες για τον τοπικό πληθυσμό (π.χ. μεγαλύ
τερη επιλεξιμότητα για την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στις περιοχές
NATURA 2000 στο 4ο ΚΠΣ), καλύτερο περιβάλλον, καλύτερα ενδιαιτήματα, με
γαλύτερο θηρευτικό απόθεμα. Ό πω ς αναφέρει σε συνέντευξή του στο περιοδικό
Κυνηγός & Φύση (4/2007) ο πρόεδρος της FACE κος Gilbert de Turchheim, "δεν
είναι το κείμενο ούτε οι αρχές μέσα στην Οδηγία που δημιουργούν το πρόβλημα,
αλλά η ερμηνεία τους από τα δικαστήρια... Οι ερμηνείες αυτές είναι πολύ πιο πε
ριοριστικές απ’ ότι το θέλησαν οι συντάκτες της Οδηγίας και ο Ερμηνευτικός Ο
δηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ το
δείχνει ξεκάθαρα. Η στρατηγική της FACE είναι προσανατολισμένη... στην ανα
τροπή της ισχύουσας νομολογίας. Σίγουρα, χάρη στη Συμφωνία μεταξύ των
FACE και BirdLife International έχουμε όλες τις πιθανότητες με το μέρος μας ώ
στε να το πετύχουμε".
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τις 30 Ιουνίου 2006 έληξε το πρόγραμμα
LIFE 02 NAT/GR/8492 "Δράσεις Προστασί
ας για τον Γυπαετό και τη Βιοποικιλότητα στην
Κρήτη", με αξιοσημείωτα αποτελέσματα, με κυριότερο την μικρή αλλά σημαντική ανάκαμψη του
πληθυσμού του Γυπαετού. Η Α" Κυνηγετική Ομο
σπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου (Α" ΚΟΚΔ) συμ
μετείχε ενεργά στην υλοποίηση δράσεων του εν
λόγω προγράμματος, καθώς οι στόχοι του εκφρά
ζουν τους στόχους της Ομοσπονδίας, που αφορούν
μεταξύ άλλων στην προστασία της βιοποκιλότητας.

I

Ο Γυπαετός είναι το σπανιότερο είδος γύπα
στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός του είδους στην ευρύ
τερη περιοχή της Μεσογείου (Ευρώπη, Βόρειος
Αφρική, Τουρκία, Μέση Ανατολή και Υπερκαυκασία) εκτιμάται σε όχι περισσότερα από 300 ζευ
γάρια. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός αποτελείται από
120 αναπαραγωγικά ζευγάρια, από τα οποία τα
114 απαντώνται σε χώρες που ανήκουν στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα όπου ήταν αρκετά
κοινός και ζούσε σε όλες σχεδόν τις βραχώδεις πε
ριοχές, τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας, ο μόνος αναπαραγωγικός πληθυσμός
βρίσκεται σήμερα πλέον μόνο στην Κρήτη, όπου
την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε δραματική
μείωση του πληθυσμού του από 12 αναπαραγωγι
κά ζευγάρια σε μόλις 2. Κατά τη λήξη του προ
γράμματος ο αριθμός των ζευγαρκυν είχε ανέλθει
σε 6.

Σακουλης Αναστασίου

Δασολάγος - Ορνιθολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης
Α ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Κρήτης & Δωδεκάνησου
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Η συρρίκνωση πανευρωπαϊκά οφείλεται στην καταστροφή ή υποβάθμιση των
βιοτόπων του, στην ενόχληση κατά την αναπαραγωγική περίοδο, οτη μείωση των
πληθυσμών των άγριων ορεινών μηρυκαστικών αλλά και στην υποχώρηση της ο
ρεινής κτηνοτροφίας, στη άμεση θανάτωσή του από ασυνείδητους οπλοφόρους
και στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Οι λόγοι αυτοί παραμένουν και σή
μερα στη χώρα μας και συνεπώς η δράση για την προστασία του είδους είναι επι
βεβλημένη καθώς η κατάσταση κρίνεται οριακή.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα δηλητηριασμένα δολώματα, μια πραγ
ματική μάστιγα, τα οποία έχοΐ'ν αφανίσει ολόκληρους πληθυσμούς γυπών. Τα δο
λώματα τα οποία εξακολουθούν να τοποθετούνται, είναι η κυριότερη αιτία εξα
φάνισης του Γυπαετού από την ηπειρωτική Ελλάδα. Έτσι, σήμερα αντικρίζουμε
βουνά όπως ο Όλυμπος, ο Σμόλικας, ο Παρνασσός, η Γκιώνα και τα Βαρδούσια,
εξαιρετικοί βιότοποι του Γυπαετού, να είναι εντελώς άδεια από γύπες.
Το προαναφερόμενο πρόγραμμα που έληξε περιλάμβανε δέσμες δράσεων που
αφορούν στα ακόλουθα:
1. Προστασία και διαχείριση του πληθυσμού του Γυπαετού σε όλους τους ορει
νούς όγκους της Κρήτης, μέσω προγραμμάτων φύλαξης και λειτουργίας ταϊστρών
για την παροχή πρόσθετης τροφής για το είδος.
2. Υλοποίηση επιλεγμένων διαχειριστικών μέτρων στις περιοχές Αστερουσίων
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και Άγιου Δίκαιου, για την εφαρμογή tojv Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
που είχαν ήδη εκπονηθεί για τις δυο περιοχές. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονταν
η φύλαξη και βελτίωση των συνθηκών αναπαραγωγής του Γυπαετοΰ καθώς και
δράσεις που αφορούν την οικοτουριστική ανάδειξη των δύο περιοχών και την εκ
μετάλλευση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων για ένταξη ενδιαφερόμενων παραγωγών στο ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο των αγροπεριβαλλοντικών επιδοτήσεοον.
Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του προγράμματος, η Α" ΚΟΚΔ ανέλαβε μέσω
της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής τη φύλαξη των σημαντικότερων περιοχών για
το γυπαετό και τη βιοποικιλότητα. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην τροποποίη
ση των προγραμμάτων των θηροφυλάκων και των περιπολιών ώστε να καλυ
φθούν οι ανάγκες που προ έκυψαν από το σχεδίασμά του προγράμματος.
Η άλλη σημαντική δράση στην οποία η Α ' ΚΟΚΔ είχε ενεργό και ουσιαστική
συμμετοχή ήταν αυτή της απελευθέρωσης νησιωτικών περδίκων στις περιοχές
των Αστερουσίων και του Άγιου Δίκαιου, στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων
αντίστοιχα, όπως ήταν σχεδιασμένο από το πρόγραμμα.
Για την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω δράσεων οι Ομοσπονδιακοί Θηρο
φύλακες ενημεροόθηκαν σε θέματα καταγραφής αρπακτικών ειδών και νομοθεσί
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ας σε ειδικά σεμινάρια του προγράμματος, τα οποία οργάνωσε το Μουσείο Φυ
σικής Ιστορίας Κρήτης, τα οποία πραγματοποιήθηκαν ανά νομό στην Κρήτη τον
Ιούλιο 2003, ενώ από 30/10 έως 3/11/2003 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκ
δρομή των θηροφυλάκων της Κρήτης στο Καταφύγιο Αρπακτικών Πουλιών της
Δαδιάς.
Η συνεργασία όλων των φορέων υλοποίησης του προγράμματος ήταν άψογη
και σε καλό κλίμα, αποδεικνύοντας έτσι ότι όταν οι στόχοι είναι κοινοί, πάντα υ
πάρχει ο τρόπος συνεννόησης και κοινής δράσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν
λόγω πρόγραμμα αναφέρθηκε από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Δήμα, στη Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη των κυνηγετικών και περιβαλλοντικών οργανιόσεων (Αθήνα, 3 Ιουνίου 2006), ως λαμπρό παράδειγμα συνεργασίας του κυνη
γετικού κόσμου με άλλους φορείς και πρόσωπα που επίσης ενδιαφέρονται για την
προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς. Οι εποχές αλλάζουν, το περιβάλλον και
η βιοποικιλότητα απειλούνται με όλο και μεγαλύτερη ένταση και ο μόνος τρόπος
αντίδρασης είναι η κοινή δράση. Ο δρόμος για την προστασία τόσο του γυπαετού,
όσο και της βιοποικιλότητας και των θηραματικών πληθυσμών είναι ακόμα μα
κρύς και δύσκολος!
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Η απώλεια σκύλου
σιο κυνήγι του
αγριόχοιρου

Τότσκας Κωνσταντίνος
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/ —Τ ο συναισθηματικό δέσιμο που αναπτύσσεται
G r μεταξύ κυνηγού και κυνηγόσκυλου θεωρεί
ται αδιαμφισβήτητο και έντονο, ειδικά όταν ο σκύ
λος ανταποκρίνεται ή και ξεπερνάει τις προσδοκί
ες του αφεντικού του ή της παρέας. Το συναίσθη
μα αυτό γίνεται πολύ εντονότερο όταν ο σκύλος α
νατραφεί στα χέρια του κυνηγού από μικρό κουτά
βι .
Οι "φερματζήδες" περηφανεύονται για την συ
νεργασία και την επαφή που έχουν με τα σκυλιά
τους, οι δε κυνηγοί λαγού και αγριόχοιρου για τις
επιδόσεις και τις καταδιωκτικές ικανότητες των δι
κών τους "εργαλείων".
Οι τελευταίοι γνωρίζουν, κάθε φορά που βγά
ζουν το σκύλο στο βουνό και τον λύνουν από την α
λυσίδα ,πως μπορεί αυτή να είναι και η τελευταία
φορά που τον βλέπουν. Πιθανές αιτίες της απώ
λειας είναι αρκετές, με κυριότερες : α) την κλοπή
του σκύλου, β) τη μεγάλη απομάκρυνση του όταν
καταδιώκει ένα θήραμα, με αποτέλεσμα να μην ε
πιστρέφει ποτέ, γ) η θανάτωσή του από τσοπανό
σκυλα, δ) το δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι κα
τά τους πρώτους μήνες του κυνηγιού ή κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης και ε) το καίριο πλήγμα
από επίθεση αγριόχοιρου.
Την τελευταία περίπτωση έζησε δυστυχώς φέ
τος η παρέα μας που κυνηγά αγριόχοιρους στην Η 
μαθία.
Ή ταν άνοιξη του 2002 όταν ο πατέρας μας έφε
ρε στην αυλή ένα νεογέννητο κόκκινο-κανελί κου
τάβι. Ο ερχομός του έγινε δεκτός από την οικογέ
νεια μου με ανάμικτα συναισθήματα. Η οικογέ
νεια μας απαρτίζεται από τους γονείς μου, την α
δερφή μου, τα τέσσερα αδέρφια μου και μένα. Ό 
λοι οι άντρες κυνηγοί! Οι γυναίκες του σπιτιού το
υποδέχτηκαν μάλλον αδιάφορα, ενώ ο πατέρας
και εμείς τα μικρότερα αδέλφια γεμίσαμε χαρά
και προσδοκίες. Από τα μεγάλα αδέλφια, οι οποί
οι είναι κατεξοχήν γουρουνοκυνηγοί, το κουτάβι
αυτό έτυχε μάλλον αμφισβήτησης και απόρριψης.
"Φοβερό λαγόσκυλο" ήταν το επίθετο που το κο
σμούσε . Οι γονείς του ήταν από τα καλά λαγόσκυλα της περιοχής. Ό μως το γεγονός ότι εμείς είχα-

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ

με στην κατοχή μας ήδη 4 αξιέπαινα γουρουνόσκυλα έκανε τους μεγαλύτερους α
δερφούς μου να είναι δύσπιστοι για την επιλογή της νεοεισερχάμενης ράτσας σε
βαθμό που να μην το θέλουν στα κουμάσια με τα υπόλοιπα σκυλιά.
Το κεφάλι του κουταβιού ήταν πανέμορφο με τέλειες γραμμές . το χρώμα όμως
στο υπόλοιπο σώμα μας ξένιζε λίγο. Καφεκόκκινο με ελάχιστες αποχρώσεις του
γκρι και αρκετό άσπρο στο στήθος . Ο πατέρας μου πίστευε από την αρχή στις δυ
νατότητες του σκύλου και τον κράτησε για ένα περίπου μήνα μόνο του στην αυλή
,προτού τελικά συμφωνήσουν όλοι να το ενσωματώσουν με την υπόλοιπη αγέλη .
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"Αυτό το σκυλί θα αφήσει εποχή" έλεγε ο πατέρας , "να μου το θυμηθείς!"
Τα πρώτα σημάδια του κουταβιού στην εκπαίδευση και στο κουνέλι ήταν άκρως θετικά. Από την έναρξη όμως του κυνηγιού έδειξε ότι δεν τα κατάφερνε και
τόσο καλά στο λαγοκυνήγι. Φάνηκε ότι το μεράκι του δεν ήταν ο λαγός κι έτσι σι
γά σιγά συμπεριλήφθηκε στην ομάδα των γουρουνόσκυλων .
Το κουτάβι μεγάλωσε ,γυάλισε, έγινε ένας πανέμορφος σκύλος. Το τρίχωμα
του πείρε μια φανταχτερή, ανοιχτόχρωμη, κόκκινη απόχρωση και έτσι αποφασί
σαμε να τον ονομάσουμε "κόκκινο".
Το σώμα του ήταν γυμνασμένο ,μυώδες , με άριστη φυσική κατάσταση. Έ νας
κτηνίατρος που έτυχε να τον εξετάσει κάποτε εντυπωσιάστηκε τόσο που μας ρώ
τησε αν ο σκύλος είναι πρωταθλητής σε κάποια κατηγορία του κυνηγιού!
Με τον καιρό, άρχισε σιγά-σιγά να ξεδιπλώνει τις ικανότητες και τις αρετές
που είχε μέσα του. Ή ταν σκύλος που το ’λεγε η καρδιά του, παλικάρι. Διακρίνονταν για το τσαγανό , την τόλμη και την ζωηράδα του. Έ ν α ζώο περήφανο, ρωμα
λέο, δυνατό . Δεν έκανε πίσω ποτέ και σύντομα έδειξε ότι η ειδικότητά του ήταν
ο αγριόχοιρος.
Σε όλα αυτά πιστεύω συνέβαλε και η άριστη και συνεχής εκπαίδευση από ό
λους εμάς, και περισσότερο των μεγαλυτέρων.
Εξελίχθηκε σε ένα πολύ καλό γουρουνόσπυλο και αναμενόταν να γίνει ο ηγέ
της των σκύλων της παρέας . Ακούραστος στο κυνήγι, με μεγάλη επιτάχυνση, ε
πιμονή και χαρακτηριστική φωνή στη "στάμπα". Στον μόνο τομέα που λίγο υστε130
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ροΰσε ήταν ο μακρινός και κρΰος ντορός ,όπου μόνος του δυσκολευόταν αρκετά.
Και εδώ όμως τελευταία είχε μία αισθητή βελτίωση. Βιώσαμε μαζί του ανεπανά
ληπτα και αξέχαστα κυνήγια... Άφηνε πάντα το στίγμα του σε κάθε έξοδο. Κέρ
δισε με την αξία του την εκτίμηση ,τον σεβασμό και την αγάπη όλης παρέας.
Φτάσαμε στις 11 /11 / 2006. Έ ν α παγωμένο Σάββατο που θα μείνει για πάντα
χαραγμένο ανεξίτηλα στη μνήμη μας .Μετά το καθιερωμένο πρωινό ’κόψιμο’ αποφασίσθηκε να βάλει η παρέα παγάνα σε ένα μέρος όπου υπολόγιζαν ότι βρί
σκεται ένα μικρό κοπάδι γουρούνια.
Λύσαμε τα σκυλιά, 6 τον αριθμό, στους ντορούς και ξεκίνησε η παγάνα. Ό πω ς
αποδείχτηκε όμως, τα γουρούνια είχαν σηκωθεί λίγο πιο πριν από έναν γνωστό
μπεκατσά και είχαν φύγει από την παγάνα . Τρία από τα σκυλιά ,ανάμεσα τους
και ο κόκκινος, βγήκαν στα χνάρια εκείνα και πιάστηκαν από το άτομο που ήταν
καρτέρι ε κ ε ί. Τα υπόλοιπα τρία ακουγόταν να ψάχνουν ακόμα μέσα στην παγά
να.
Εγώ λόγω γρίπης δεν είχα πάει από το πρωί και ανέβηκα με την κούρσα σε έ
να υλοτομημένο μέρος ,απέναντι από την παγάνα, απλά για να ακούσω τα σκυλιά
να κυνηγάνε. Εκείνη την στιγμή τα σκυλιά που είχαν μείνει μέσα στην παγάνα ε
ντόπισαν έναν μονιά και τον κάνανε στάμπα. Ο κάπρος μεγάλος μάστορας κατάφερε να "κόψει" ένα σκυλί το οποίο βγήκε σε 5 λεπτά στα καρτέρια με μία μεγά
λη χαραγματιά στα πλευρά. Το θήραμα έμπειρο και δυνατό έκανε γύρες μέσα
στην παγάνα χωρίς να επηρεάζεται από τα τουφέκια και τις φωνές των παγανιέρηδων.
Μετά από ώρες και αρκετές μάχες με τα σκυλιά, που το κάναν συνεχώς στά
μπα, το καπρί πήρε κατεύθυνση προς το καρτέρι που ήταν πιασμένα τα υπόλοιπα
3 σκυλιά . Εκείνα κάναν χαλασμό και έτσι ο άνθρωπος που τα κρατούσε δεμένα
έκρινε πως θα ήταν καλύτερα να τα λύσει με αποτέλεσμα να βρεθούν σε ελάχιστο
χρόνο αντιμέτωπα με το γουρούνι το οποίο ένιωθε τον κλοιό να σφίγγει.
Ο μονιάς περικυκλωμένος από τα σκυλιά , με την παγάνα από πίσω να μαίνε
ται σαν σε πόλεμο και έχοντας πιθανά αντιληφθεί τα καρτέρια μπροστά του έψα
χνε να βρει διέξοδο. Τελικά ξεκίνησε με προορισμό το μέρος που ήμουν εγώ αιφνιδιάζοντας μας.
Παρέα με ένα ξάδερφο και ένα ακόμη φίλο, αρχίσαμε να κάνουμε παγάνα και
για μια στιγμή τον είδαμε να βγαίνει στο καθαρό και να ξαναγυρίζει στο δασω
μένο. Οι φωνές μας έπιασαν τόπο.
Το γουρούνι έκατσε πάλι και μαχόταν με τα σκυλιά ,τα οποία το κάναν πάλι
στάμπα και προσπαθούσαν να το πιάσουν μέσα σε γενικευμένη φασαρία από
ουρλιαχτά και γαυγίσματα που υποδήλωναν ότι παρά την αριθμητική τους υπερο
χή η μάχη έκλινε υπέρ του μεγάλου θηράματος.
Παρά τη δυνατή παγάνα, ο κάπρος εξακολουθούσε να μην κουνιέται και να υ
περασπίζεται τον εαυτό του εμπιστευόμενος τις δυνάμεις του. Ο αδερφός μου ο
Στέφος αποφάσισε να πάει να το χτυπήσει εκεί. Σε 15’ ακούστηκε ένα τουφέκι σε
λίγο ακόμα ένα.
"Εντάξει, τέλος" ακούστηκε μία φωνή από εκεί και ξεκινήσαμε άμεσα να πά
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με για να τραβήξουμε το γουρούνι και να πιάσουμε τα σκυλιά .
"Ελάτε γρήγορα, τα πετσόκοψε" ξανακούστηκε να λεει.
Φτάσαμε γρήγορα και τον βρήκαμε με ένα 50αρι ’γκατζόγρουνο’ και 4 σκυλιά
σε άσχημη κατάσταση, κομμένα σε αρκετά σημεία του σώματος τους. Έ λειπαν ο
κόκκινος και το κουτάβι το οποίο όμως σε λίγο ήρθε, ευτυχώς αρτιμελές.
"Μέχρι που τον άκουσες;" με ρώτησαν. Τι να τους πω ; Με τον χαμό που γινό
ταν εκεί, αν και ο κόκκινος είχε χαρακτηριστική φωνή, δεν μπόρεσα να τον δια
κρίνω . Τραβήξαμε το γουρούνι και αρχίσαμε να ψάχνουμε το σκυλί με πεσμένη
την ψυχολογία και άσχημα προαισθήματα .
"Τουλάχιστον μήπως προ
λάβουμε και τον περιθάλψουμε αν είναι ακόμα ζω
ντανός", ήταν η σκέψη όλων.
Δυστυχώς άρχισε γρήγορα
να σουρουπώνει δυσκολεύο
ντας έτσι ακόμη περισσότε
ρο τις προσπάθειες μας .Αν
και βρήκαμε μία μεγάλη κηλίδα αίματος κοντά στον τό
πο που έπεσε το γουρούνι .
Σφυρίξαμε , ψάξαμε τίποτα .
"Τσως να είναι από τα άλλα
σκυλιά που κόπηκαν" σκεφτήκαμε.
Η νύχτα έβαλε τέλος στις
αναζητήσεις στο πυκνό και
περιοριστήκαμε σε βόλτες
με το αμάξι μήπως και βγει
σε κάποιο δρόμο εκεί κοντά
αλλά μάταια...
Το επόμενο πρωί, Κυρια
κή, το κλίμα ήταν βαρύ στην
παρέα . Ό λοι ξέραν τι είχε
συμβεί. Οι τρεις μικρότεροι
της οικογένειας όμως αρνούμασταν να το πιστέψου
με. "θα πάμε να τον ψάξου
με" είπαμε. Οι υπόλοιποι της
παρέας, πιο ρεαλιστές ίσως,
δεν ακολούθησαν και πήγαν
ξανά για κόψιμο.
"Δεν θα γυρίσουμε αν δεν
τον βρούμε" αποφασίσαμε ε
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μείς, διατηρώντας κάποιες λιγοστές ελπίδες να τον βρούμε ζωντανό, ή τουλάχι
στον να ξέρουμε ότι είναι νεκρός και ότι δεν τον εγκαταλείψαμε αβοήθητο . Να
μας φύγουν και οι όποιες άλλες υποψίες για την εξαφάνιση του.
Πήραμε μαζί και μία σκυλίτσα κουούρτσχααρ 6 μηνών που ανατρέφω για εξό
δους στις μπεκάτσες τις μέρες που απαγορεύεται το γουρούνι, την Έλλη, και ξε
κινήσαμε να σαρώνουμε όλο το μέρος από εκεί που λύθηκε το σκυλί την τελευταί
α φορά μέχρι εκεί που έπεσε ο μονιάς. Ο Σάκης είχε υποψίες ότι άκουσε την τε
λευταία του κραυγή κάπου εκεί κοντά χωρίς όμως να είναι απόλυτα σίγουρος. Οι
προσπάθειες απέβησαν άκαρπες αν και ακολουθούσαμε σωστά την διαδρομή που
είχε διανύσει χτες το θήραμα. Φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής κι εκεί κάτι άρ
χισε να φοβίζει την Έλλη. Σήκωσε το τρίχωμα της και ήταν καχύποπτη μυρίζο
ντας τον αέρα . Εγώ έψαξα για τα σημάδια που είχαμε βρει την προηγούμενη μέ
ρα και αν και είδα περισσότερες κηλίδες αίματος, δεν έβλεπα πουθενά το σκυλί.
Σε λίγο όμως, αισθάνθηκα τα γόνατα μου να λυγίζουν, στο θέαμα του νεκρού
σκυλιού όταν τελικά τον βρήκα. Οι αλεπούδες είχαν αφαιρέσει τα ζωτικά του όρ
γανα και μόνο η καρδιά είχε απομείνει μέσα του. Αυτό ήταν σκέφτηκα απογοη
τευμένος!
Μόλις έφτασαν στο σημείο τα αδέλφια μου, αισθάνθηκαν και κείνοι την ίδια
απογοήτευση και κανείς δε μιλούσε.
Μετά από πολύ ώρα σιωπής και αναμνήσεων τους ζήτησα να φύγουμε. Ο Βαγ
γέλης έμεινε μόνος να κοιτάζει τον σκύλο του. Ή ταν αυτός που είχε αναλάβει την
ανατροφή του τελικά και φαινόταν σα να μη μπορεί να το δεχτεί. "Αγόρι μου" εκ
φώνησε σιγανά και πονεμένα αποτίοντας σαν φόρο τιμής δυο μόνο λέξεις για τον
πρόωρα και άδικα χαμένο σκύλο.
Αν και είχε πληγωθεί αρκετές φορές από τους χαυλιόδοντες των γουρουνιών,
ο κόκκινος ποτέ δεν το έβαζε κάτω. Ποτέ δεν φοβήθηκε . Αυτή η αναμέτρηση ό
μως έμελλε να είναι μοιραία .
Γυρίσαμε σπίτι και μας ειδοποίησαν ότι η παρέα είχε εντοπίσει πάλι κάτι γου
ρούνια . Κανείς δεν είχε όρεξη να πάει, εμφανώς στενοχωρημένοι αναλογιζόμασταν το περιστατικό το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα θλιβερή ανάμνηση.
Η ανατροφή και η εκπαίδευση κυνηγόσκυλων αποτελεί επίπονη, χρονοβόρα
και δαπανηρή διαδικασία, για την οποία όμως συνήθως ανταμειβόμαστε από τις
επιτυχίες που οφείλονται κυρίως σ’ αυτά.
Το κυνήγι προσφέρει εκτός από συγκινήσεις και πολλά διδάγματα που έχουν
ευρεία εφαρμογή στην καθημερινότητα, πόσο μάλλον στην περίπτωση της απώ
λειας ενός κυνηγόσκυλου το οποίο ανατρέφουμε σαν μικρό παιδί και δενόμαστε
εκ των πραγμάτων μαζί του όπως με κάποιο φίλο!
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/'jp -i.a τους περισσότερους νέους κυνηγούς, η
kJ J
πρώτη επαφή με το κυνήγι, γίνεται με τη βο
ήθεια και την επίβλεψη κάποιου έμπειρου στη Θή
ρα, συγγενούς ή φίλου. Κατ ’επέκταση, τα πρώτα
τους βήματα, γίνονται πάνω στα θηράματα που κυ
νηγούν οι τελευταίοι.
Έ τσι ξεκίνησα κι εγώ το κυνήγι, πηγαίνοντας
κυρίως για αγριογούρουνα με τον πατέρα μου, και
μόνο μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου του
αγριόχοιρου, πηγαίναμε και για πουλιά, κυρίως
φάσες και υδρόβια.
Στην αρχή μαζί του στο καρτέρι, και αργότερα
που πήρα όπλο στα χέρια μου στην παγάνα, για
πάνω από πέντε χρόνια, τα περισσότερα σαββατο
κύριακα από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη λήξη της
περιόδου, τα περνούσα κυνηγώντας γουρούνια
στο Πωγώνι ή την Κόνιτσα του νομού Ιωαννίνων.
Από το ’97 όμως και μετά, που έφυγα από τα Γιάν
νενα, ασχολήθηκα κυρίως με τα πουλιά και περισ
σότερο με τα υδρόβια, και η συχνότητα με την ο
ποία πήγαινα στα γουρούνια περιορίστηκε στο ε
λάχιστο.
Πέρυσι έτυχε να πάω μόνο για μία φορά, η ο
ποία όμως έμελλε να χαραχτεί εντονότερα απ’ ό
λες στη μνήμη μου.
Ή ταν Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2005, όταν
κατά τις έντεκα τη νύχτα, φτάσαμε στο χωριό μου,
την Καστάνιανη Κονίτσης, από τη Θεσσαλονίκη,
με ένα φίλο, τελειόφοιτο δασολόγο, το Αευτέρη. Ο
Αευτέρης δεν είναι κυνηγός, ακριβώς για το λόγο
που αναφέρθηκε παραπάνω: δεν είχε κάποιο γνω
στό να τον φέρει σε επαφή με τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Π αρ’ όλα αυτά, μετά τις αποδρά
σεις που έχουμε κάνει παρέα τον τελευταίο καιρό,
και χωρίς εγώ να τον παροτρύνω, το πήρε απόφα
ση από του χρόνου να βγάλει κι αυτός άδεια Θή
ρας.
Η παρέα, ήταν να έρθει από τα Γιάννενα να κυ
νηγήσει στο χωριό την επόμενη μέρα. Το πρω
ί (ξυπνήσαμε αργά, κατά τις εννιάμιση), βρήκα έ
να σημείωμα του πατέρα μου έξω από την πόρτα
που έλεγε πως θα κάνουν παγάνα στο φυτώριο και
αν θέλουμε να πάμε, να βγούμε στη Αγία Τριάδα,
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η οποία βρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων περίπου από το σπίτι μας.
Αφού ήπιαμε καφέ, αποφασίσαμε να πάμε. Κατά τις δέκα και μισή ήμασταν
κοντά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Η παρέα είχε βάλει ήδη την πρώτη πα
γάνα, αλλά τα γουρούνια που είχαν κόψει ήταν έξω, και έτσι ξεκινούσαν τη δεύ
τερη, στο διπλανό κομμάτι που είχαν από το πρωί ξεκομμένο έναν μονιά.
Εμείς φτάσαμε τελευταία στιγμή πριν αμολήσουν τα σκυλιά, και κάτσαμε πα
γάνα, 500 μέτρα κάτω από την εκκλησία. Φεύγοντας από το αυτοκίνητο συνειδη
τοποίησα ότι ξέχασα να πάρω τα δράμια μαζί, και αν και πίστευα ότι δε θα χρεια
στούν, γύρισα και τα πήρα.
Από τη ράχη στην οποία καθόμασταν, είχαμε πολύ καλή εποπτεία της παγάνας
και ήταν εύκολο να παρακολουθούμε την πορεία των σκυλιών. Μόνο με το λάκ
κο στον οποίο ήταν πιασμένα τα καρτέρια δεν είχαμε οπτική και ακουστική επα
φή, επειδή παρεμβαλλόταν μία ακόμη ράχη.
Η παγάνα ξεκίνησε, και τα σκυλιά ακούγονταν πολύ αραιά στην αρχή. Παρα
κάτω από μας ήταν ο Μήτσος, αρχηγός της παρέας, ενώ πάνω και αριστερά, ο πα
τέρας μου, που έκατσε κι αυτός παγάνα.
Σε κάνα εικοσάλεπτο τα σκυλιά γάβγισαν για πέντε λεπτά στον τόπο και το
γουρούνι σηκώθηκε γρήγορα, αφού κι εμείς αμέσως αρχίσαμε τις φωνές και τις
ντουφεκιές.
Για πάνω από μισή ώρα, τα κλαφουνίσματα ακουγόντουσαν στο λάκκο που εί-
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χαμε μπροστά μας, και σκεφτόμενος οτι άμα ήταν γουρούνι θα είχε πάρει ευθεί
α πορεία, φοβήθηκα μήπως είχανε πάρει κανά ζαρκάδι.
Στη συνέχεια όμως το θήραμα πέρασε την απέναντι ράχη και σύντομα ακού
στηκαν δυό ντουφεκιές από τα καρτέρια. Κανείς όμως δε μίλησε στο κινητό, κι έ
τσι παραμείναμε στις θέσεις μας μέχρι να δούμε τι γίνεται. Μετά από ένα τέταρ
το παύσης, ακούστηκε πάλι πάνω στη ράχη ένα σκυλί να κυνηγάει, χωρίς όμως να
έχει τη χαρακτηριστική ένταση στο γάβγισμά του. Αβέβαιοι για το τι γίνεται, ξα
ναρχίσαμε την παγάνα.
Το σκυλί ανέβηκε προς τη μεριά του πατέρα μου και κόντευε να βγει εκτός παγάνας, οπότε σταμάτησα να ρίχνω, περιμένοντας να το ξαναβάλω μπροστά, ανά
μεσα από μένα και τα καρτέρια. Στο κινητό επικρατούσε σιγή ιχθύος, οπότε έπρε
πε να αξιολογήσω την κατάσταση μόνος μου. Σε λίγο σταμάτησε κι ο πατέρας μου
την παγάνα και κατάλαβα ότι το γουρούνι είχε περάσει πάνω από αυτόν, ενώ το
σκυλί δεν ακουγόταν πια.
Την πεντάλεπτη αναμονή, έσπασε η φωνή του σκυλιού, το οποίο ακούστηκε
πλέον πολύ κοντά στα αυτοκίνητα, ακριβώς πάνω από μένα.
Με το φόβο να μη σπάσει το γουρούνι έξω από την παγάνα, στη ράχη από την
οποία κατέβηκα, και τη γνώση ότι πιθανή φωνή ή ντουφεκιά μου θα είχε το πα
ραπάνω αποτέλεσμα, λέω στο Λευτέρη να κάτσει εκεί που ήμασταν χωρίς να κά
νει θόρυβο, και ξεκινάω να ανεβαίνω προς τα πάνω την απότομη ράχη με φοβε
ρή υπερένταση και αγωνία.
Στη διαδρομή, άλλαξα τα φυσίγγια και έβαλα τρεις δραμιάρες στην καραμπί
να, προσπαθώντας να μην κάνω κι εγώ καθόλου θόρυβο. Το σκυλί ήταν πλέον σε
απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από μένα, και επιβράδυνα το βήμα μου,
για να μπορώ να ακούσω ή να δω το θήραμα, πριν με δει αυτό και χωρίς να με α
κούσει. Στο σημείο που είχα φτάσει έπαιζε πλέον σημαντικότερο ρόλο το να μη
γίνω αντιληπτός, παρά να προσπαθήσω να ανέβω κι άλλο.
Το σκυλί είχε σωπάσει πάλι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά, αφού έ
βαλα το τελευταίο φυσίγγι, και ενώ περπατούσα πια πολύ σιγά και προσεκτικά,
άκουσα το σπάσιμο ενός κλαδιού σε πολύ μικρή απόσταση. Δεν μπορούσα όμως
να δω τίποτα γιατί παρεμβαλλόταν μία μικρή ραχούλα, κάθετα και δεξιά σ’ αυτήν
που ανέβαινα εγώ. Ακινητοποιούμαι πλήρως και σαρώνω την περιοχή από τη με
ριά που ακούστηκε το σπάσιμο με το βλέμμα μου, έχοντας όλες μου τις αισθήσεις
σε τέτοια εγρήγορση που δεν είχα ξανανιώσει μέχρι τότε.
Ξαφνικά, κι ενώ κοιτούσα λίγο δεξιότερα, αντιλαμβάνομαι μία αλλαγή στο ο
πτικό μου πεδίο, και βλέπω το κεφάλι του γουρουνιού στα δέκα μέτρα, με το υπό
λοιπο σώμα του πίσω από τη ραχούλα κρυμμένο, να είναι τεντωμένο με τη δεξιά
μεριά προς τα μένα ακίνητο, προσπαθώντας να ακούσει το σκυλί αν είναι ακόμα
πίσω του.
Αμέσως μόλις είδα το γουρούνι, αντιλήφθηκα ότι με είδε κι αυτό. Η μεταξύ μας
απόσταση ήταν τέτοια, που διέκρινα το στραμμένο προς τα μένα μάτι του καθώς
και την έκφρασή του να αλλάζει στιγμιαία, από αφουγκραστική αναμονή σε ανη-
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συχία και ετοιμότητα για κίνηση. Σηκώνω το ντουφέκι και πατάω τη σκανδάλη
χωρίς να σημαδέψω. Στον ελάχιστο χρόνο του πυροβολισμού, στον οποίο χάνω ο
πτική επαφή με το ζώο, αυτό μπήκε σε κίνηση και αυτό που θυμάμαι μετά τη ντου
φεκιά, ήταν ότι είδα ολόκληρο το ζώο να έχει ήδη πηδήξει προς τα μπρος γρυλί
ζοντας πολύ δυνατά. Στη συνέχεια άρχισε φέρνοντας τούμπες να κατηφορίζει
στην πλαγιά και πυροβόλησα άλλη μία φορά, χωρίς πάλι να σημαδέψω. Το γου
ρούνι σταμάτησε σε ένα μικρό πεύκο πενήντα μέτρα κάτω από το σημείο στο ο
ποίο βρισκόμουνα. Αυθόρμητα αμέσως φώναξα (ούρλιαξα για την ακρίβεια) "πατέραα το’ φαγααα".....
Κατέβηκα τρέχοντας και τη στιγμή που έφτασα στο σημείο στο οποίο κειτόταν,
αντιλήφθηκα ότι το ζώο ήταν νεκρό, και έμεινα να κοιτάζω το πρώτο μου γουρού
νι, το οποίο ήταν γύρω στα σαρανταπέντε κιλά καθαρό βάρος.
Πρώτος απ’ όλους έφτασε ο σκύλος, που δεν τον είχα ξαναδεί μιας και είχε α
γοραστεί πρόσφατα, και ο οποίος άρχισε να τραβά το ζώο προς τα κάτω, μακρυά
από μένα. Στη συνέχεια έφτασε ο Λευτέρης, με το θαυμασμό έντονα ζωγραφισμέ
νο στο πρόσωπό του μετά ο Μήτσος και τρίτος ο πατέρας μου. Δέχτηκα τα συγχα
ρητήρια από όλους και μία αγκαλιά γεμάτη περηφάνια από τον πατέρα μου και
μείναμε εκεί μέχρις ότου φτάσανε και οι άλλοι.
Τότε άρχισαν τα πειράγματα του στυλ " Α, ρε Αλέκο, δεν το άφησες να κάνει
πρωτοχρονιά", ή "ούτε τηλεκατευθυνόμενο να το’ χαμε δε θα σού ’ρχοταν έτσι",
και διάφορα άλλα, που συμπλήρωναν το γενικότερο κλίμα ευφορίας που επικρα
τούσε.
Αφού το ανοίξαμε και αφαιρέσαμε τα εντόσθια, αρχίσαμε να το ανεβάζουμε
προς τα αυτοκίνητα, κι εγώ πήγαινα με περηφάνια μπροστά, βάζοντας όλη μου τη
δύναμη στο τράβηγμα της τριχιάς.
Ό πω ς έμαθα στη συνέχεια, το γουρούνι είχε πάει στα καρτέρια και ντουφεκί
στηκε δυο φορές χωρίς αποτέλεσμα και στη συνέχεια γύρισε μέσα στην παγάνα,
πέρασε πάνω από τον πατέρα μου, που το περίμενε κι αυτός πλέον με δράμια, και
έφτασε κοντά στα αυτοκίνητα. Εκεί, πήρε τη ράχη κάτω προς εμένα, πιθανώς για
τί πήρε τη μυροοδιά τη δίκιά μας που είχαμε περάσει από κει πριν από κανά δίω
ρο και γ ι’ αυτό δεν έσπασε έξω από την παγάνα.
Τη στιγμή που η παρέα αναχωρούσε για Γιάννενα, κοίταζα το θήραμα σαν ένα
παιδί που του παίρνουν κάτι δικό του και δεν μπορεί να αντιδράσει. Εμείς θα πη
γαίναμε στην πόλη την επόμενη κι έτσι δεν ήμουνα παρών στο μοίρασμα και τα
συναφή με τα συκωτάκια και τα κρασιά και τα τσίπουρα. Ό πω ς έμαθα την επό
μενη μέρα, εφτά από τα εννιά δράμια της πρώτης ντουφεκιάς βρέθηκαν στην πε
ριοχή των πνευμόνων και της καρδιάς, ενώ δύο δράμια από τη δεύτερη το είχανε
βρει στο πάνω μέρος του πίσω δεξιά ποδιού.
Πέρασαν πολλές μέρες για να σταματήσει το γεγονός αυτό να είναι το βασικό
τερο που έφερνα στη μνήμη μου, το οποίο ακόμα και σήμερα αποτελεί μία από τις
πιο δυνατές αναμνήσεις μου...
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/ ( Λ δηγώντας τετρακίνητο όχημα πολλές είναι οι
1 1 / περιπτώσεις που μπορεί να βρεθούμε σε α
πομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες όχι μόνο να
είναι εκτός δικτύου κινητής τηλεφωνίας αλλά και
η κοντινότερη ανθρώπινη ύπαρξη να βρίσκεται
χιλιόμετρα μακριά. Και το πρόβλημα ξεκινάει ό
ταν θα χρειαστούμε βοήθεια για οποιοδήποτε λό
γο. Είτε γιατί μας συνέβει ένα μικροατύχημα (για
σοβαρό δεν συζητάμε), είτε γιατί το όχημά μας ακινητοποιήθηκε από έναν δικό μας αδέξιο χειρι
σμό, είτε γιατί ακινητοποιηθήκαμε λόγω μιας θε
ομηνίας, είτε, είτε.... Ακόμη οι δρόμοι τους οποί
ους διατρέχουμε είναι πολλές φορές τόσο δύσβα
τοι που και αν ακόμη καταφέρουμε να καλέσουμε
οδική βοήθεια, αυτή να μη καταφέρει να φθάσει
στο σημείο που βρισκόμαστε. Πρέπει λοιπόν να
είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας,
ψύχραιμα και αποτελεσματικά μια τέτοια κατά
σταση ή ακόμη να μπορούμε να βοηθήσουμε κάΣυλλογή εργαλείων και λοιπών παρελκόμενων που πλαισιώνει
κάθε τετρακίνητο όχημα
Είδος

Μον.

ΙΙοσ.

Συλλογή εργαλείων συντήρησης του οχήματος
Υφασμάτινη εργαλειοθήκη 50 X 25 cm

τεμ.

1

Κατσαβίδι πλακέ μεγάλο

τεμ.

1

Κατσαβίδι πλακέ μικρό

τεμ.

1

Σταυροκατσάβιδο μεγάλο

τεμ.

1

Σταυροκατσάβιδο μικρό

τεμ.

1

Γαλλικό κλειδί 8"

τεμ.

1

Κλειδιά alien 2 - 10 mm ενσωματωμένα σε κοινή
βάση

set

1

Πένσα μηχανικού

τεμ.

1

Γερμανικά κλειδιά 6-23 mm

set

1

Πεντάμετρο

τεμ.

1

Ράκη ή στουπί

Θεοφάνης Καραμπατζάκης
Δασολάγος Περιβαλλ.οντολόγος

kg

0,5

Σουγιάς

τεμ.

1

Αναπτήρας

τεμ.

1

"Γρύλος" πλήρης

τεμ.

1

Ξύλλινος τάκος 15 X 15 X 5 cm

τεμ.

1

Μπουζουνόκλειδο

τεμ.

1

Αυτοκόλλητη ελλαστική σιεγανωτική ταινία
πλάτους 5 cm

τεμ.

1

Λυταντικό κινητήρα

lit

1

Τρίγωνο σήμανσης

τεμ.

1
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ποιον άλλο συνάνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και είτε μας βρήκε αυτός ανα
ζητώντας την, είτε "πέσαμε" επάνω του κατά τύχη.
Για να μπορέσουμε όμως να βοηθήσουμε ή να βοηθηθούμε πρέπει το όχημά
μας να διαθέτει κάποια εργαλεία απαραίτητα για αυτές τις δουλειές. Τα εργαλεί
α αυτά τα διακρίνουμε σε τρεις κατηγορίες όπως περιγράφονται στον παρακάτω
πίνακα:

Συλλογή εργαλείων διάσωσης
τεμ.

τεμ.

Ζεύγος

1

Φακός με ρευματολήπτη που τροφοδοτείται από τον αναπτήρα του
οχήματος

τεμ.

1
1

Πτυοσκάπανο στρατιωτικού τύπου

τεμ.

1

Πέλεκυς Νο 0 με στυλεό μήκους 80 cm

τεμ.

1

Πριόνι κλαδέματος ευθύ μήκους λάμας 30 cm

τεμ.

1

Συνθετικό σχοινί Φ 10 mm

m

10

Συνθετικό σχοινί ή ιμάντας ρυμούλκησης δυνατότητας έλξης 5 tn, με
μεταλικούς συνδέσμους πλήρεις

set

1

Ναυτικοί χαλύβδινοι σύνδεσμοι ανοίγματος 25mm και διατομής Φ 10

τεμ.

2

Πυροσβεστήρας αυτοκινήτου
Γάντια εργασίας δερματοπάνινα

2

Αχλαδόσχημοι χαλύβδινοι σύνδεσμοι διατομής Φ 10 mm
Χειροκίνητος "εργάτης" πλήρης δυνατότητας έλξης 2 tn

τεμ.

1

Μουσαμάς εδάφους 2 X 2 m

τεμ.

1

Κουβέρτα μονή

τεμ.

1

Αντιολισθητικές αλυσίδες

τεμ.

1

Ρευματολήπτες (καλώδια)

set

1

Ελαστικός σωλήνας (λάστιχο ποτίσματος) 1/2”

set

Φαρμακείο πλήρες

m

1

Κάνιστρο ύδατος 5 lit

τεμ.

1

Κάνιστρο καυσίμου 5 lit

τεμ.

1

Υφασμάτινη τσάντα ... X ... cm

τεμ.

1

Υδροδοχείο για πόσιμο νερό 2 lit

τεμ.

1

Κονσέρβες κρέατος 200 gr

τεμ.

4

kg

0,5

Ξηροί καρποί

kg

0,5

Φλασκί 1/2 lit

τεμ.

1

lit

0,5

Πετσέτα

τεμ.

1

Σαπουνοθήκη

τεμ.

1

Σαπούνι

τεμ.

1

Συλλογή επιβίωσης ή εκτάκτου ανάγκης

Γαλέτες

Κονιάκ 1/2
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Βλέπουμε ότι τον εξοπλισμό αυτό τον έχουμε χωρίσει σε τρεις ομάδες ανάλο
γα με το ρόλο που μπορεί να κληθούν να παίξουν συνήθως. Έχουμε αρχικά την
πρώτη ομάδα η οποία περιλαμβάνει τα εργαλεία συντήρησης του οχήματος μας.
Πολλά από αυτά υπάρχουν ήδη μέσα σ’ αυτό από την στιγμή της αγοράς του. Ε 
κείνο που πρέπει να κάνουμε, αμέσως μόλις προμηθευτούμε το τετρακίνητό μας,
είναι να συγκρίνουμε τα εργαλεία που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής ή ο προ
ηγούμενος κάτοχος και βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητό μας, με τα εργαλεία που
προτείνουμε στο προηγούμενο άρθρο και να συμπληρώσουμε τη συλλογή μ’ αυτά
που λείπουν. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να φροντίσουμε να προμηθευτούμε μια υφα
σμάτινη εργαλειοθήκη τύπου "σακ βουαγιάζ", ώστε οι συλλογές των εργαλείων
και των παρελκομένων να βρίσκονται όλες εκεί μέσα και όχι σκόρπια μέσα στο
χώρο αποσκευών του οχήματος.
Ξεκινώντας από τα κατσαβίδια δεν χρειάζεται να τονίσουμε την χρησιμότητά
τους, αλλά να πούμε ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον από δύο μεγέθη (ένα μι
κρό και ένα μεγάλο) και ότι ένα μεγάλο κατσαβίδι πλακέ μπορεί να χρησιμοποι
ηθεί ως μοχλός ή και ως κοπίδι. Το γαλλικό κλειδί, πολύ χρήσιμο, πρέπει να εί
ναι μήκους 8" δηλ. 20 cm. Αυτό μπορεί να "πιάσει" βίδα με κεφάλι ή περικόχλιο
(παξιμάδι) μέχρι 23 mm. Θα μου πείτε τότε, γιατί χρειάζεται και η συλλογή των
γερμανικών κλειδιών αφού ένα γαλλικό μπορεί να κάνει τη δουλειά εννέα γερ
μανικών; Διότι πάντα χρειαζόμαστε την ίδια διάσταση εις διπλούν, για να κρατή-
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σουμε "κόντρα" στο αντίστοιχο κεφάλι της βίδας, το περικόχλιο της οποίας σφίγ
γουμε. Και πάντα προσπαθούμε να σφίγγουμε με το γερμανικό και με το γαλλικό
να κρατάμε κόντρα. Ποτέ αντίθετα! Τα κλειδιά alien πολύ χρήσιμα γιατί δεν εί
ναι λίγες οι βίδες alien που βρίσκονται στο όχημά μας. Ό ταν λέμε πένσα μηχανι
κού εννοούμε πένσα που στις λαβές της φέρει θερμομονωτικό υλικό. Προσοχή οι
πένσες αυτές δεν είναι μονωμένες ηλεκτρικά! Μια πένσα είναι χρήσιμη σε πολ
λές περιπτώσεις, όπως για να κόψουμε ένα σύρμα, να πιάσουμε κάτι ζεστό, κλπ.
Έ ν α πεντάμετρο δεν είναι πάντα απαραίτητο, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να
χρειαστεί κάτι να μετρήσουμε, εε.. μην αναγκαστούμε να μετράμε με πιθαμές....
Μισό κιλό ράκη ή στουπί σε μια νάιλον σακούλα θα μας χρειαστούν να σκουπί
σουμε λάδια ή άλλες ακαθαρσίες στο αυτοκίνητο ή στα χέρια μας. Έ να ς σουγιάς
πάντα χρειάζεται. Μ πορεί να χρειαστεί να κόψουμε ένα σχοινί ή να γυμνώσουμε
ένα καλώδιο κ.α. Έ να ς αναπτήρας ειδικά για τους μη καπνιστές, είναι απαραίτη
τος. Μ πορεί να χρειαστεί ν’ ανάψουμε φωτιά, να μαλακώσουμε ένα πλαστικό,
κ.α.
Ο γρύλος είναι ένα εργαλείο που πάντα μας τον προμηθεύει ο κατασκευαστής.
Εμείς όμως πρέπει να μεριμνήσουμε να προμηθευτούμε έναν ξύλινο τάκο διαστά
σεων 15 X 15 X 5 cm, ώστε πάνω σ’ αυτόν να πατήσει ο γρύλος αν το έδαφος α
πό κάτω είναι μαλακό. Δεν υπάρχει χειρότερη εμπειρία να προσπαθείς να σηκώ
σεις το αυτοκίνητο με τον γρύλο σε λασπωμένο έδαφος. Το μπουζουνόκλειδο εί
ναι το κλειδί που ξεβιδώνει τα μπουζόνια δηλ. τις βίδες που συγκρατούν τους τρο
χούς στις πλίμνες (μουαγιέν). Μας το προμηθεύει και αυτό ο κατασκευαστής. Η
αυτοκόλλητη ελαστική στεγανωτική ταινία μπορεί να φανεί σωτήρια αν το αυτο
κίνητό μας "στη μέση του πουθενά" χάνει νερά από κάποιο κολάρο του συστήμα
τος ψύξης που έχει τρυπήσει.
Έ ν α λίτρο λιπαντικό κινητήρα πάντα χρειάζεται γιατί για οποιοδήποτε λόγο
μπορεί να χρειαστούμε λάδι. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σαν προσά
ναμμα στο άναμμα φωτιάς. Η χρησιμότητα του τριγώνου σήμανσης είναι σε όλους
γνωστή.
Να περάσουμε τώρα στην δεύτερη ομάδα εξοπλισμού που έχει να κάνει με διά
σωση. Λέγοντας διάσωση εννοούμε τις περιπτώσεις όπου θα χρειαστούμε βοή
θεια, εμείς ή κάποιοι συνάνθρωποί μας και χωρίς αυτό να περιορίζεται στα πλαί
σια μια απλής μηχανικής βλάβης, αλλά συνήθως πρόκειται για κάτι χειρότερο.
Η χρησιμότητα αλλά και η αναγκαιότητα ενός καλής ποιότητας πυροσβεστήρα
είναι δεδομένη και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Έ ν α ζευγάρι
δερματοπάνινα γάντια εργασίας είναι απαραίτητα, διότι θα προφυλάξουν τα χέ
ρια μας από αιχμηρά ή παγωμένα αντικείμενα. Έ να ς φακός καλής ποιότητας, α
διάβροχος κατά προτίμηση, ο οποίος θα παίρνει ρεύμα από τον αναπτήρα του αυ
τοκινήτου θα μας φανεί χρήσιμος αν χρειαστούμε βοήθεια νύχτα. Δεν ενδείκνυται φακός με μπαταρίες, γιατί οι μπαταρίες θα χαλάσουν από τη μη χρήση και ό
ταν θα τον χρειαστούμε δεν θα λειτουργεί.
Έ ν α πτυοσκάπανο στρατιωτικού τύπου θα μας χρησιμέψει στην περίπτωση
που το αυτοκίνητό μας έχει ακινητοποιηθεί σε λάσπη ή έχει "κρεμάσει" σε νερο
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φαγιά και χρειαστεί να διαμορφώσουμε το έδαφος είτε αφαιρώντας, είτε προ
σθέτοντας έδαφος (μπαζώνοντας). Λέγοντας στρατιωτικού τύπου εννοούμε το
πτυοσκάπανο που η κεφαλή του αναδιπλ(όνεται έτσι που μπορεί να λειτουργήσει
και ως φτυάρι και ως τσάπα. Επίσης η λάμα του πρέπει να έχει πάχος τουλάχι
στον 4-5 mm. Ο πέλεκυς Νο 0 είναι ένα κανονικό τσεκούρι με μακρύ στυλιάρι (80
cm) που διαθέτουν όλα τα αγροτόσπιτα. Θα φανεί πολύ χρήσιμο στο κόψιμο ξύ
λων, από το ν’ ανάψουμε φωτιά μέχρι να απεγκλωβιστούμε γιατί ένα πεσμένο
δένδρο μας έκλεισε τον δρόμο. Έ ν α πριόνι κλαδέματος με μήκος λάμας τουλάχι
στον 30 cm χρειάζεται ακριβώς ότι και το τσεκούρι. Θα μου πείτε, γιατί και τα δύ
ο και όχι το ένα από τα δύο; Διότι μπορούν να δουλέψουν ταυτόχρονα δύο άτο
μα. Έ ν α κομμάτι συνθετικό σχοινί διαμέτρου 10 mm και μήκους 10 m, είναι απα
ραίτητο σε πολλές χρήσεις. Έ νας ιμάντας ρυμούλκησης ελκτικής ικανότητας 5 tn,
με τους μεταλλικούς συνδέσμους του κομπλέ, είναι απαραίτητος είτε να ρυμουλ
κήσουμε κάποιο άλλο όχημα ή να ρυμουλκήσουν το δικό μας. Τέτοιοι ιμάντες υ
πάρχουν στο εμπόριο σε σετ ειδικά γι αυτή τη δουλειά. Στη διαδικασία ρυμούλ
κησης πολλές φορές χρειάζονται περισσότεροι μεταλλικοί σύνδεσμοι, γι’ αυτό
δυο αχλαδόσχημοι και δυο ναυτικοί επιπλέον δεν είναι άχρηστοι.
Ο χειροκίνητος "εργάτης" είναι ένα φθηνό και πολύ χρήσιμο εργαλείο που
μπορεί να μας ρυμουλκήσει όταν δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο. Συνήθως το "τύ
μπανό" του διαθέτει ένα λεπτό συρματόσχοινο 4 mm μήκους 1,5 m, το οποίο εί
ναι αρκετό να μας βγάλει από το σημείο που κολλήσαμε. Βέβαια στο συρματό
σχοινο του "εργάτη" θα συνδέσουμε τον ιμάντα ρυμούλκησης και το δεκάμετρο
σχοινί που αναφέραμε παραπάνω για να έχουμε την άνεση μέσα σε απόσταση 20
m να βρούμε σταθερό σημείο πρόσδεσης (δένδρο, πάσσαλο, κ.α.). Ο μουσαμάς
εδάφους θα μας χρησιμεύσει ως υπόστρωμα αν χρειαστεί να "πέσουμε" κάτω α
πό το όχημα. Η κουβέρτα θα μας χρειαστεί αν υποχρεωθούμε να διανυκτερεύσουμε στο αυτοκίνητό μας περιμένοντας βοήθεια. Για τις αντιολισθητικές αλυσί
δες δεν χρειάζονται σχόλια. Και μη σκεφτείτε ότι επειδή έχετε 4X4 δεν χρειάζο
νται. Ποτέ δεν ξέρεις... αχρείαστες νάναι.
Έ ν α ζευγάρι ρευματολήπτες θα μας χρειαστούν στην περίπτωση που για κά
ποιο λόγο εξαντληθεί η μπαταρία μας και το αυτοκίνητό μας δεν παίρνει μπρο
στά. Η μπαταρία ενός άλλου αυτοκινήτου θα μας δώσει ρεύμα μέσω αυτών. Έ ν α
ελαστικός σωλήνας ποτίσματος ή ένα κομμάτι αλφαδολάστιχο 2 m, θα μας χρεια
στεί αν υποχρεωθούμε να μεταγγίσουμε καύσιμα, να δώσουμε ή να πάρουμε. Το
φαρμακείο είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό εκ του νόμου και δεν χρειάζονται
περαιτέρω σχόλια. Δύο πεντάλιτρα κάνιστρα πρέπει να βρίσκονται απαραίτητα
στο αυτοκίνητό μας το ένα θα έχει καύσιμο και το άλλο νερό. Στην αγορά υπάρ
χουν πλαστικά τέτοια ειδικά για τον σκοπό αυτό.
Η τρίτη ομάδα εξοπλισμού που την έχουμε ονομάσει "Συλλογή επιβίωσης ή ε
κτάκτου ανάγκης" περιλαμβάνει τρόφιμα, πόσιμο νερό, σαπούνι κτλτα οποία βρί
σκονται σε διαφορετική υφασμάτινη τσάντα, πράγματα που θα χρειαστούν αν ω!
μη γέννητω, βρεθούμε σε μια άσχημη περίπτωση, όπου πρέπει να βοηθήσουμε αν
θρώπους που έχουν εκτεθεί σε κακοκαιρία και είναι ταλαιπωρημένοι ή έχουμε ε
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μείς οι ίδιοι εγκλωβιστεί κάπου, κάτω από δύσκολες συνθήκες και πρέπει να πα
ραμείνουμε εκεί μέχρι να έρθει βοήθεια. Πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη αυτού
του εξοπλισμού, όταν έχουμε μαζί μας και γυναικόπαιδα και οι ώρες αναμονής εί
ναι αρκετές. Ας θυμηθούμε τον χιονιά του 2001 που εκατοντάδες αυτοκίνητα ε
γκλωβίστηκαν στην Εθνική οδό και περίμεναν πολλές ώρες μέχρι να απεγκλωβι
στούν.
Θα κλείσω το άρθρο αυτό με μια πολύ σοφή λαϊκή παροιμία: "των φρονίμων τα
παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν".... και ένα μήνυμα προς τους απανταχού τζιπάδες: παιδιά, τους νόμους της φυσικής (περί βαρύτητας, φυγοκέντρου δύναμης,
ορμής - κρούσης, τριβής, κτλ) η τεχνολογία ακόμη δεν τους έχει ανατρέψει, όπως
επίσης η δύναμη του ανθρώπου και της τεχνολογίας του ωχριά μπρος στα ακραί
α καιρικά φαινόμενα. Γι αυτό προσοχή και σύνεση χωρίς υπερβολές !!!!
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Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
εν απέχουμε πάρα πολύ ή τουλάχιστον δε
J L J θα έπρεπε να απέχουμε τόσο πολύ από την
ιστορία τεχνολογικής "φαντασίας" που πρόκειται
να διαβάσετε. Μια ιστορία που παρακάμπτει γρα
φειοκρατικές διαδικασίες και εγγυάται το διαβα
τήριο για το ψηφιακό μέλλον όπως το φανταζόμα
στε οι επιστήμονες αναλυτές πληροφοριακών συ
στημάτων.
Η έκδοση των κυνηγετικών αδειών όσον αφορά
στις κυνηγετικές οργανώσεις χωρίζεται σε διακριτά στάδια. Πρώτα το μέλος θα πρέπει να απευθυν
θεί σε ένα κυνηγετικό σύλλογο, να συμπληρώσει
τις αιτήσεις και να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό
της άδειας Θήρας. Στη συνέχεια ο κυνηγετικός
σύλλογος θα πρέπει να πάει αυτή την άδεια σε κά
ποια δασική υπηρεσία για θεώρηση, να καταβάλει
τα αντίστοιχα τέλη στην ομοσπονδία, στην εφορεί
α και στην τράπεζα, και μετά να την παραδώσει έ
τοιμη πλέον στο μέλος.
Ας ταξιδέψουμε μ α ζί...
Εδώ και καιρό ζούμε στην εποχή της ψηφιοποίησης και του "Ιντερνετ που μας προσφέρει άπειρες
δυνατότητες μηχανογράφησης και ελέγχου. Έ ν α
οργανωμένο, δικτυακό πληροφοριακό σύστημα
μπορεί να λύσει τα χέρια και να επιταχύνει τις δια
δικασίες που επαναλαμβάνονται και πραγματο
ποιούνται σε ετήσια βάση.
Το προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα θα
συνδέει τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, τις Κυνη
γετικές Ομοσπονδίες, τους θηροφύλακες τους και
τα δασαρχεία και θα προσφέρει ταυτόχρονη και
αναλλοίωτη ενημέρωση σε όλους τους φορείς.

Φλωρεντίν Ιωσήφ

Αναλυτής-Προγραμματιστής

Τα βήματα και οι λειτουργίες είναι απλές.
° Ο κυνηγός επισκέπτεται τον κυνηγετικό σύλλο
γο και συμπληρώνει τις αιτήσεις.
• Ο κυνηγετικός σύλλογος καταχωρεί τα στοιχεία
του μέλους, αν πρόκειται για νέο μέλος, ή κά
νει αναζήτηση για να εμφανίσει τα στοιχεία
του.
®Το δασαρχείο ενημερώνεται ταυτόχρονα και
θεωρεί ηλεκτρονικά την άδεια, την οποία πα144
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ραλαμβάνει το μέλος σε δευτερόλεπτα. Το βιβλιάριο Θήρας έχει αντικατασταθεί από μία πλαστική ανθεκτική κάρτα που οΰτε θα τελειώσουν ποτέ οι
σελίδες της, ούτε θα αλλοιωθεί αν βραχεί. Μη βιαστείτε να μιλήσετε για προ
σωπικά δεδομένα, σήματα του διαβόλου, συστήματα παρακολουθήσεων,
γραμμωτούς κώδικες και τα λοιπά. Καμία σχέση! Μία κάρτα που απλά ανα
φέρει τον κωδικό του μέλους που μόλις τον πληκτρολογήσουμε στον υπολογι
στή εμφανίζει όλα τα στοιχεία του, το ιστορικό των αδειών, αλλά και τις πα
ραβάσεις του.
• Στο τέλος της ημέρας γίνεται αυτόματη ηλεκτρονική κατάθεση των εισπράξε
ων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αρμόδιων υπηρεσιών.
• Κατά την κυνηγετική περίοδο, οι θηροφύλακες περιπολούν και ελέγχουν μέσω
των φορητών τους υπολογιστών την εγκυρότητα των καρτών-αδειών και σε
περίπτωση παράβασης, αυτή καταχωρείται αυτόματα στο σύστημα προς ενη
μέρωση και των υπόλοιπων σωμάτων.
Τα οφέλη είναι πολλά. Ο χρόνος έκδοσης της άδειας και η ταλαιπωρία των με
λών έχει μειωθεί δραματικά, το δασαρχείο έχει ολοκληρωμένη εικόνα των ελέγ
χων και των θεωρήσεων, οι ομοσπονδίες ενημερώνονται για το πλήθος των α
δειών και ελέγχουν πλήρως τους κυνηγετικούς συλλόγους. Οι κυνηγετικοί σύλλο
γοι εξυπηρετούν πολύ πιο γρήγορα και πολύ περισσότερα μέλη καθημερινά και
όλες οι διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί στο μέγιστο.
Τι από όλα αυτά δε μπορεί να υλοποιηθεί με την σημερινή τεχνολογία; Απλά
η μείωση της φοβίας της τεχνολογίας!
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Κυνηγετική Ομοσπονδία
Μακεδονίας - Θράκης

Τα

πάντα

περί

Θήρας

JD την προσπάθεια λεπτομερούς νομοθετικής
„■»fa και διοικητικής ρύθμισης των ποικίλων εκ
φάνσεων της κοινωνικής ζωής, παρατηρείται ορι
σμένες φορές μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση
ανάμεσα στην υιοθετούμενη από την Πολιτεία λύ
ση και σ’ αυτό που η πλειοψηφία των ενδιαφερο
μένων πολιτών θα θεωρούσε εύλογο και δίκαιο.
Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό συμβαίνει επειδή
στο πλατύ κοινό δεν έχουν γίνει κατανοητοί οι
στόχοι που επιδιώκονται με μια συγκεκριμένη νο
μοθετική ή διοικητική ρύθμιση, ενώ σε άλλες περι
πτώσεις η απόσταση αυτή οφείλεται σε ρυθμιστική
αστοχία, δηλαδή στην υιοθέτηση από την Πολιτεί
α θέσεων χωρίς προηγούμενη καλή και σε βάθος
γνώση των υπό ρύθμιση καταστάσεων.
Ειδικότερα σε σχέση με τα ζητήματα της Θήρας
παρατηρείται στη χώρα μας, δυστυχώς όλο και ε
ντονότερα, όλο και σε περισσότερα σημεία, το
δεύτερο, δηλαδή η απομάκρυνση των θεσμοθετη
μένων ρυθμίσεων από τις αντικειμενικές ανάγκες
προστασίας της άγριας ζωής και από την πραγμα
τικότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Η δυσμενής
αυτή εξέλιξη δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί και
είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμενη, αν αναλογισθεί κανείς το μέγεθος που προσέλαβε στη χώρα
μας το φαινόμενο της αστυφιλίας στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα καθώς και τη γενικότερη απο
μάκρυνση της ελληνικής κοινωνίας από την καθη
μερινή ζωή στο φυσικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα
αυτού είναι να παρατηρούνται σήμερα φαινόμενα
όπως η πραγματοποίηση αναποτελεσματικών ή
και επιζήμιων παρεμβάσεων, η παράλειψη ανα
γκαίων και εφικτών διαχειριστικών μέτρων, η ποινικοποίηση επουσιωδών και ανώδυνων για το φυ
σικό περιβάλλον ενεργειοόν, η ανοχή καταστροφι
κών και επικίνδυνων δράσεων, η αβεβαιότητα για
το επιτρεπτό ή μη ορισμένων δραστηριοτήτων κλπ.
Φυσικό είναι τα φαινόμενα αυτά να έχουν δυ
σμενείς επιπτώσεις στην άγρια ζωή, αλλά και να
περιάγουν τους κυνηγούς, μια από τις λίγες κοινω
νικές ομάδες που έχουν απομείνει να δραστήριο
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ποιούνται σημαντικά στην υπαίθρια χώρα, σε απόγνωση. Ελλιπής σήμανση και οριοθέτηση των καταφυγίων άγριας ζωής, αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα νό
μιμης άσκησης Θήρας μόλις πέσει λίγο χιόνι, αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότη
τα νόμιμης μεταφοράς του κυνηγετικού όπλου σε κάποιες περιπτώσεις, αβεβαιότητα ακόμη και ως προς τη δυνατότητα μιας απλής εξόδου με το σκύλο στο ύπαι
θρο χωρίς όπλο κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, ηθική αθλιότητα της
Θήρας που προτείνουν και προσφέρουν οι κρατικά ελεγχόμενες κυνηγετικές πε
ριοχές, κρατική αδιαφορία για την αλόγιστη εισβολή νέων τεχνολογιών στο φυσι
κό περιβάλλον (λ.χ. ηλεκτρονικές ηχομιμητικές συσκευές), είναι κάποιοι μόνο α
πό τους πολλούς λόγους που κάνουν ιδιαίτερα αισθητή στον κυνηγετικό κόσμο
την απόσταση μεταξύ της υφιστάμενης κρατικής ρύθμισης και αυτού που η λογι
κή και η πράξη αναδεικνύουν ως δίκαιο και ορθό.
Φαινόμενα όπως αυτά, όμως, δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά από μια ευνοού
μενη πολιτεία. Στο γεφύρωμα του χάσματος αυτού και στην επισήμανση της αστο
χίας ορισμένων επιμέρους ρυθμίσεων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά ο διάλο
γος και η ανταλλαγή απόψεων με τις ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες. Η Κυ
νηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, όπως και όλες οι κυνηγετικές οργα
νώσεις της χώρας με προέχουσα την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, έχουν
επανειλημμένα, αλλά μέχρι στιγμής μάταια, επισημάνει προφορικά και έγγραφα
τα επίμαχα αυτά σημεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, καθώς και στην
πολιτειακή εξουσία. Είναι αναγκαία η έναρξη ενός πολύτιμου και δημόσιου δια
λόγου πάνω στα ζητήματα αυτά. Για τη συμμετοχή με νέες απόψεις στο διάλογο
αυτό παρακαλείται ο καθένας από τους αναγνοδστες μας να συνδράμει, έχοντας
την εδραία πεποίθηση ότι με τις απόψεις του θα συμβάλει ουσιαστικά στην περι
βαλλοντική πρόοδο της χώρας μας.
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Πραγματοποιήθηκε Συνέδριο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Μακεδονίας - Θράκης με θέμα:
"Η Φύλαξη των Προστατευόμενων Περιοχών"

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα
τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
στις 17 & 18 Μαρτίου 2007 το συ
νέδριο της Κυνηγετικής Ομο
σπονδίας Μακεδονίας - Θράκης
με θέμα "Η Φύλαξη των Προστα
τευόμενων Περιοχών".
Το συνέδριο αυτό αποτελούσε
την εναρκτήρια εκδήλωση δημο
σιοποίησης του έργου "ΦΥΛΑΞΗ
/ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ ΕΙΑΩΝ ΑΓΡΙΑΣ
ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΙΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΟΡΟΣΕΙΡΑ Ροδόπης," που ανέλαβε η ΚΟΜΑΘ.
Την έναρξη των εργασιών της διημερίδας κήρυξε ο Υφυπουργός Εθνικής Οι
κονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστος Φώλιας, ο οποίος δήλωσε πως αισθάνεται
ιδιαίτερα ευτυχής που διαπιστώνει την πρόοδο των ελληνικών κυνηγετικών οργα
νώσεων, των οποίων το έργο γνωρίζει άμεσα. Παράλληλα η Κυνηγετική Ομο
σπονδία Μακεδονίας - Θράκης βράβευσε τον κ. Υφυπουργό για τη μεγάλη του
προσφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση της ά
γριας πανίδας.
Παρευρέθηκαν επίσης οι βουλευτές Θεσσαλονίκης κ. κ. Γαλαμάτης και Γκιουλέκας, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων κ. Κυρίζογλου, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Καστοριάς κ. Σταμπουλίδης, εκπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονί
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κης, εκπρόσωποι του Δήμου Γκολτσε
Ντέλτσεφ της Βουγαρίας, ο Πρόεδρος
s g K fM A B
του τοπικού Βουλγαρικού Κυνηγετικού
Συλλόγου και εκπρόσωποι των βουλγα
ρικών κυνηγετικών και περιβαλλοντι
κών οργανώσεων. Ακόμη παρέστησαν
εκπρόσωποι πολλών ελληνικών Δασι
κών Αρχών και άλλων υπηρεσιών. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνο
μοσπονδίας Ελλάδας κ. Παπαδόδημας,
Ίώ ζυ ζ
j j n p m u m Ια i j j s
ο οποίος έκανε και πολύ σημαντικές και
t i a s s r r PpM iM aAaTsi
εύστοχες παρεμβάσεις και οι Πρόεδροι
των Κυνηγετικών Ομοσπονιών της Η 
πείρου κ. Π. Τσιλίκης, της Κρήτης &
ΦΥΛΑΞΗ - ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ
Δωδεκανήσων κ. Α. Καλογερής, της ΠεΟ Ρ Ο Σ Ε ΙΡ Α Σ Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ
3auiwTa Haft30p β njiannHCKaTa
λοποννήσου κ. Κ. Μαρκόπουλος αλλά
e e p u ra Ρ
και μέλη των Δ.Σ. και επιστημονικοί συ
I N E R R E G II!
νεργάτες από τις Κυνηγετικές Ομο
σπονδίες της Ηπείρου, της Κρήτης &
Δωδεκανήσων, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας,
πολλοί Πρόεδροι και εκπρόσωποι Κυνηγετικών Συλλόγων της Βόρειας Ελλάδας,
ο Πρόεδρος της ΠΕΒΕΚΕ κ. Μ. Ιορδάνογλου, Καθηγητές και μέλη ΔΕΠ από ελ
ληνικά πανεπιστήμια, εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης και περιβαλλοντικών ορ
γανώσεων, εκπρόσωποι του κυνηγετικού τύπου, οι Θηροφύλακες και επιστημονι
κοί Συνεργάτες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και πλήθος κόσμου.
Στην εκδήλωση αυτή δόθηκε η δυνατότητα της αναλυτικής παρουσίασης του
έργου INTERREG "φύλαξη / επόπτευση ειδών άγριας πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή "οροσειρά Ροδόπης", που υλοποιεί εδώ και λίγους μήνες η Κυνηγε
τική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης (ΚΟΜΑΘ). Παράλληλα παρουσιάστη
καν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τις αρχές διαχείρισης της άγριας πανί
δας, για την επίδραση των αρπάγων στους θηραματικούς πληθυσμούς, για την ση
μασία των Δασών της Ροδόπης, για τη διαχείριση του αγριόγιδου στη Βουλγαρί
α, για τη σημασία της ύπαρξης στοιχείων κυνηγετικής κάρπωσης, για τα Καταφύ
για Άγριας Ζωής και για δράσεις άλλου αντίστοιχου έργου INTERREG.
Το συνέδριο αυτό ήταν επιμερισμένο σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Την 1η η
μέρα ήταν ανοικτό για τους ψορείς και τις υπηρεσίες, ως μια γενική εκδήλωση για
τις προστατευόμενες περιοχές και ειδικότερα για την αντιμετώπιση του ζητήμα
τος της φύλαξης αυτών των περιοχών. Παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα
Interreg και έγιναν παράλληλα εξειδικευμένες εισηγήσεις από τους Καθηγητές
Θηραματολογίας κ.κ. Ν. Παπαγεωργίου, X. Βλάχο και Ε. Τσαχαλίδη, από τον
Δ/ντή Δασών του Ν. Δράμας κ. X. Πασχάλη, από τον Δρ Δασολόγο Α. Μαντζαβέλα του οποίου το μελετητικό γραφείο εκπονεί ειδική μελέτη για το συγκεκριμέ
%%\%

οαοπμτθ
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νο πρόγραμμα και από τον επιστημονικό συνεργάτη της ΚΟΜΑΘ κ. Θ. Καραμπατζάκη.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Κ.Σ. μελών της ΚΟΜΑΘ. Εκεί παρουσιάστηκε το εν λόγω πρόγραμμα
Interreg και δόθηκε η δυνατότητα για ουσιαστική συζήτηση πάνω στα ζητήματα
που απασχολούν τον κυνηγετικό κόσμο και της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου
προγραμματισμού δράσεων όλων των Κυνηγετικών Συλλόγων για την επόμενη
χρονική περίοδο. Παρευρέθησαν εκπρόσωποι από περίπου 45 Κυνηγετικούς
Συλλόγους
Την 2η ημέρα πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή συνάντηση των Θηροφυλάκων
της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης, στους οποίους παρουσιά
στηκε ιδιαίτερα αναλυτικά το έργο που έχει αναλάβει η ΚΟΜΑΘ. Παράλληλα
δόθηκε η δυνατότητα για εποτπική παρουσίαση σημαντικών στατιστικών στοιχεί
ων για την έως τώρα δράση της θηροφυλακής, επιμερισμένα ανά χρονιά και ανά
γεωγραφικές ενότητες, με στόχο την επαύξηση της αποτελεσματικότητας και της
καλύτερης αξιοποίησης των εκατομμυρίων ευρώ που πληρώνουν οι Έλληνες κυ
νηγοί για τη λειτουργία της θηροφυλακής των κυνηγετικών οργανώσεων.
Λίγα λόγια για το έργο INTRREG
Το έργο που υλοποιεί η ΚΟΜΑΘ συγχρηματοδοτείται στο πλαίσια του προ
γράμματος Interreg III Α Ελλάδα - Βουλγαρία από πόρους του ΕΤΠΑ κατά 75%
και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα
εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΛ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Μέτρο 3.2 "Προ
στασία, Ανάδειξη και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος"
Στην προστατευόμενη περιοχή "οροσειρά Ροδόπης" η Κυνηγετική Ομοσπονδί
α Μακεδονίας - Θράκης υλοποιεί έργο του διασυνοριακού προγράμματος
INTERREG, σε συνεργασία με τους τοπικούς Κυνηγετικούς Συλλόγους.
Σκοπός του έργου είναι:
° Η ανάπτυξη οργανωμένου σχεδίου φύλαξης των
περιοχών αυτών
• Η εφαρμογή του σχεδίου φύλαξης
®Η ενημέρωση και ενεργοποίηση των εμπλεκόμεBepi/IraPoflonnre
νων φορέων και η ανάπτυξη συνεργασιών
β Η καταγραφή του καθεστώτος φύλαξης της φυσικής συνέχειας των περιοχών
NATURA 2000 στην πλευρά της Βουλγαρίας
• Η καταγραφή των εμπλεκόμενων με τη φύλαξη φορέων και του νομικού πλαι
σίου προστασίας των προστατευόμενων περιοχών στη Βουλγαρία
• Η διαπίστωση διαφορών ανάμεσα στις δύο χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία) και η
διερεύνηση δυνατοτήτων υποβοήθησης της προσαρμογής της Βουλγαρίας στο
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ
° Η σύναψη διακρατικών συνεργασιών για τη φύλαξη των περιοχών
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• Η εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης των κυνηγών
Το έργο επιμερίζεται σε πέντε Υποέργα:
Υποεργο 1: Σχέδιο διαχείρισης, φύλαξης/ εποπτευσης και παρακολούθησης των
ειδών αγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τονς.
Υποεργο 2: Προμήθεια οχημάτων φύλαξης/ εποπτευσης
Υποεργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων για την υλοποίηση των προγραμ
μάτων φύλαξης/ εποπτευσης και παρακολούθησης (monitoring)
Υποεργο 4: Υλοποίηση προγραμμάτων φύλαξης / εποπτευσης και παρακολού
θησης (monitoring)
Υποεργο 5: Πρόγραμμα ενημερωσης - ανταλλαγών και διάχυσης της πληροφο
ρίας για τη διαχείριση των ειδών αγριας πανίδας στην προστατενομενη περιοχή
"Οροσειρά Ροδοπης"
Με την προμήθεια του εξοπλισμού των επιμέρους υποέργων καθώς επίσης και
με την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής και μέσων της Κυνηγετικής Ομο
σπονδίας Μακεδονίας - Θράκης και των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιοχής σ’
ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχήμα, δημιουργείται ένα πρότυπο
οργάνωσης για τη φύλαξη, επόπτευση και παρακολούθηση προστατευόμενων πε
ριοχών. Το πρότυπο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για να διαμορφωθεί (με τη συμ
μετοχή της βουλγαρικής πλευράς) ένα διασυνοριακό σύστημα φύλαξης/ επόπτευσης και παρακολούθησης στη συγκεκριμένη περιοχή, θα μπορεί δε να αξιοποιηθεί ανάλογα και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές στο μέλλον.

Γιατί η Κ υνηγετική Ο μοσπονδία Μ ακεδονίας - Θράκης υ λ ο π ο ιεί το έργο Interrreg;

ΚΥΝ Η ΓΕΤΙΚΗ
Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ
ΘΡΑΚΗΣ

Η ΚΟΜΑΘ αποτελεί δευτεροβάθμια οργάνωση όλων των Κυνηγετικών Συλλόγων
της Β. Ελλάδας, που αριθμούν περίπου 60.000 κυνηγούς
Είναι μη κυβερνητική οργάνωση
Δραστηριοποιείται έντονα ειδικά στον τομέα της φύλαξης στη Μακεδονία και τη
Θράκη, μέσα από τη λειτουργία της θηροφυλακής των κυνηγετικών οργανώσεων
Η αναγκαιότητα εποπτευσης της κυνηγετικής δραστηριότητας αναφέρεται στην εγκε
κριμένη ΕΠΜ, όσο και στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της περιοχής (92/43, σχετι
κή ΚΥΑ για την Οροσειρά Ροδόπης), καταδεικνύοντας πως μπορεί να συνυπάρχει το
κυνήγι με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από την εφαρμογή ολο
κληρωμένων σχεδίων διαχείρισης
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου Interreg αποτελεί επιβεβαίωση των προσπα
θειών της ΚΟΜΑΘ για την προστασία της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της
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τον όρο αιολικό πάρκο εννοούμε την εJ9L· · γκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννη
τριών σε επιλεγμένες τοποθεσίες, με στόχο την με
τατροπή της ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρική.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια θεαματική
άνοδος στον αριθμό των αιολικών πάρκων στη χώ
ρα μας. Οι νησιωτικές περιοχές κυρίως (π.χ. Κρή
τη, Εύβοια) αποτελούν ιδανικές θέσεις για την το
ποθέτηση τέτοιων πάρκων, χωρίς φυσικά να απο
κλείεται και η ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με ο
δηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας είναι
υποχρεωμένη μέχρι το 2010 να καλύψει το 20%
της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πη
γές ενέργειας. Δηλαδή μέσα στα επόμενα τρία
χρόνια περίπου, θα πρέπει να εγκατασταθούν
3.000 MW.
Μπορούμε να αναφέρουμε πολλές θετικές επι
πτώσεις των αιολικών πάρκων για τον άνθρωπο.
Έ ν α τυπικό αιολικό πάρκο 10MW μπορεί να κα
λύψει ανάγκες για 11.000 κατοίκους, εξοικονομεί
2.500 τόνους πετρέλαιο που αντιστοιχούν σε εκπο
μπές 28.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα και
210 τόνους διοξειδίου θείου. Επίσης οι εργασίες ε
γκατάστασης αλλά και οι μετέπειτα λειτουργία του
πάρκου, προσφέρουν πάρα πολλές θέσεις εργασί
ας, υποστηρίζοντας έτσι την τοπική ανάπτυξη. Η
εκμετάλλευση της ενέργειας που μας προσφέρει ο
άνεμος είναι φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς την
εκπομπή ρύπων και αποβλήτων και φυσικά χωρίς
τη χρήση πρώτων υλών.
Έ χουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες σχε
τικά με την επίδραση των ανεμογεννητριών στην
άγρια πανίδα. Οι περισσότερες από αυτές όμως υ
στερούν στο ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεί
α με παλιότερες εποχές, δηλαδή πριν την εγκατά
σταση των ανεμογεννητριών σε μια περιοχή. Επί
σης βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο και αξιό
πιστα αποτελέσματα θα έχουμε στο μέλλον. Οι α
πόψεις των επιστημόνων είναι διχασμένες σχετικά
με το αν τα οφέλη υπερκαλύπτουν τα αρνητικά
στοιχεία και τα προβλήματα. Οι περισσότερες έ
ρευνες συμφωνούν στο ότι η επίδραση των αιολι-
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κών πάρκων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε κανείς και ότι τα επίπεδα
θνησιμότητας είναι πολΰ χαμηλά. Υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις.
Γενικά πάντως οι επιδράσεις των αιολικών πάρκων στα πτηνά εξαρτώνται από
ένα ευρΰ φάσμα παραγόντων όπως είναι οι προδιαγραφές της κατασκευής (ύψοςδιάμετρος έλικα κ.α.), της τοπογραφίας της περιοχής, του βιοτόπου που καταλαμ
βάνει η κατασκευή και φυσικά από τα υπάρχοντα είδη της πτηνοπανίδας. Οι βα
σικές αρνητικές συνέπειες των αιολικών πάρκων είναι οι παρακάτω:
1. Διαταραχή (όχληση) των πληθυσμών που βρίσκονται στις γΰρω περιοχές, που
οδηγεί στην μετατόπιση και ίσως στον αφανισμό τους. Η όχληση μπορεί να εμ
φανιστεί εξαιτίας του θορΰβου που προκαλεί η περιστροφή των ελίκων, από τα
μηχανήματα που μεταφέρουν ή κατασκευάζουν τις ανεμογεννήτριες και από
την συνεχή προσέλευση ανθρώπων και μηχανημάτων για συντήρηση ή ακόμα
για τουρισμό. Η όχληση από θορύβους, μετατοπίζει τους πληθυσμούς των πτη
νών σε λιγότερο κατάλληλους βιότοπους και μειώνει τις πιθανότητες για επιβί
ωση και αναπαραγωγή.
2. Θνησιμότητα κατά την σύγκρουση με τους έλικες. Ο παράγοντας αυτός είναι ο
σημαντικότερος καθώς αυξάνει άμεσα το μέσο ποσοστό θνησιμότητας ενός
πληθυσμού. Ο κίνδυνος σύγκρουσης με τον έλικα εξαρτάται από πολλούς πα153
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ράγοντες όπως είναι το είδος, ο αριθμός και η συμπεριφορά του πτηνού, οι και
ρικές συνθήκες και κυρίως ο άνεμος και το διαθέσιμο φως της ατμόσφαιρας.
3. Απώλεια ή καταστροφή των βιοτόπων, που προκύπτει από τις συνεχείς εργασί
ες στα εργοτάξια των πάρκων. Ας αναλογιστούμε την καταστροφή που θα προκαλούσε η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας
στη χώρα μας (π.χ. Δέλτα Έ βρου) και τις επιδράσεις που θα έχει στα υδρόβια
πτηνά! Επίσης σημαντικές είναι και οι επιδράσεις από την ίδρυση αιολικών
πάρκων σε νησιά τα οποία αποτελούν σταθμούς κατά την μετανάστευση των
πουλιών.
Επιχειρώντας μια ανασκόπηση της Ελληνικής και διεθνής βιβλιογραφίας δια
πιστώνει κανείς ότι οι απόψεις των επιστημόνων τείνουν κυρίως σε αρνητικά συ
μπεράσματα για τα αιολικά πάρκα, δίνοντας αξιόλογες προτάσεις για την μετέπειτα διαχείρισή τους. Η ομάδα πτηνών που πλήττεται κυρίως από τις ανεμογεννήτριες είναι τα αρπακτικά πτηνά, εξαιτίας της συμπεριφοράς τους κατά την πτή
ση και την αναζήτηση τροφής. Αν αναλογιστούμε και το γεγονός ότι τα πτηνά αυ
τά ωριμάζουν σεξουαλικά σε ηλικία 4-6 ετών και η αναπαραγωγή τους είναι εξαι
ρετικά δύσκολη και μικρή (συνήθως 1 αυγό ανά φωλιά), τότε θα πρέπει να δοθεί
τεράστια προσοχή σε αυτήν την κατηγορία πτηνών. Σε έρευνα που πραγματοποι
ήθηκε οτους νομούς Ροδόπης και Έ βρου το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του
2004 από τους επιστήμονες του WWF Δαδιάς, σε περιοχές όπου έχουν εγκατα
σταθεί ανεμογεννήτριες, δεν βρέθηκαν νεκρά πουλιά αν και πολλά αρπακτικά εί
χαν έντονη πτητική δραστηριότητα στις συγκεκριμένες περιοχές και μάλιστα πλη
σίον των ανεμογεννητριών (Gonzalez et al. 2005). Στα στενά του Γιβραλτάρ, που
αποτελούν την σημαντικότερη ίσως δίοδο των μεταναστευτικών πτηνών προς την
Ευρώπη, βρέθηκαν αρκετά νεκρά πουλιά, κυρίως γυπαετοί (Gypaetus barbatus)
και Βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus). Όμως υπάρχει η επισήμανση ότι οι α
πώλειες των πουλιών από την σύγκρουση με τις τουρμπίνες είναι πολύ μικρότερη
από αυτή που θα προκύψει από την καταστροφή και υποβάθμιση των βιοτόπων
(BirdLife International, 1995). Στην Καλιφόρνια της Αμερικής, σε περιοχή με με
γάλη συγκέντρωση ανεμογεννητριών, βρέθηκε ότι κάθε χρόνο σκοτώνονται 60-80
Χρυσαετοί (Aquila chrysaetos). Ο αριθμός αυτός είναι σχετικά μεγάλος και απο
δίδεται στην υψηλή πυκνότητα σκίουρων σε θέσεις κοντά στις ανεμογεννήτριες,
προβληματίζοντας έτσι τους επιστήμονες για την μελλοντική διαχείριση του πλη
θυσμού τους. Το σημαντικότερο όμως είναι η εγκατάλειψη της περιοχής από τα
νεαρά άτομα, λόγω του θορύβου που προκαλούν τα αιολικά πάρκα (Hunt 2002).
Τα ποσοστά θνησιμότητας που δίδονται στη δημοσιότητα ποικίλουν από περιο
χή σε περιοχή και από είδος σε είδος. Σε περιοχή της Ισπανίας ο μέσος ρυθμός
σύγκρουσης είναι 3,6-64,3 πουλιά ανά τουρμπίνα. Σε παράκτιες περιοχές της ΒΔ
Ευρώπης ο ρυθμός σύγκρουσης είναι 0,1-1,2 πουλιά ανά τουρμπίνα, τα οποία κυ
ρίως είναι πάπιες και γλάροι. Καμία πάντως από τις παραπάνω έρευνες δεν έκα
νε λόγω για μείωση του πληθυσμού των πουλιών.
Εξαίρεση αποτελούν τα αποτελέσματα Γερμανών επιστημόνων που προβλέ
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πουν μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών πουλιών σε περιοχές της Βαλτικής και
της Β Γερμανίας από την επικείμενη τοποθέτηση εκατοντάδων ανεμογεννητριών,
σε 32 θέσεις. Από παρατηρήσεις που έγιναν στις θέσεις που θα τοποθετηθούν οι
τουρμπίνες, βρέθηκε ότι τα μισά περίπου πουλιά που μεταναστεύουν τη νύχτα, πε
τούν σε ύψος ίσο με αυτό της ανεμογεννήτριας, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πρό
σκρουσης (Huppop et al 2006). Να σημειώσουμε ότι η Γερμανία είναι η πρώτη
χώρα παγκοσμίως σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα.
Οι διαχειριστικές προτάσεις που εκφράζονται, αφορούν κυρίως τις επιλεγμέ
νες θέσεις για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Τοποθεσίες που θα πρέ
πει να αποφεύγονται είναι:
1. Περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικά πάρκα, υγρότοποι διεθνούς ση
μασίας και περιοχές NATURA όπου αναπαράγονται σπάνια πουλιά
2. Περιοχές που αποτελούν σημαντικές μεταναστευτικές οδοί και ειδικότερα θέ
σεις που συγκεντρώνονται μεγάλοι αριθμοί πτηνών π.χ. ακρωτήρια, ακτές, νη
σιά. Στην περίπτωση αυτή οι ανεμογεννήτριες συγκροτούν ένα είδος συνόρου
ή τοίχου, αποκόπτοντας έτσι τη μετανάστευση και αναγκάζοντας τα πουλιά να
ακολουθήσουν άλλο δρόμο, με μάλλον τραγικές συνέπειες. Το παραπάνω, πρέ
πει να μας προβληματίσει έντονα για την εξέλιξη της κατάστασης στη χώρα
μας, η οποία αποτελείτο σημαντικότερο χώρο διάβασης των μεταναστευτικών

155

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα π ά ν τ α

περί Θήρας

πτηνών, από τη Βαλκανική χερσόνησο και τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Έ 
νωσης, προς την αφρικανική Ή πειρο.
3. Θέσεις που κρύβουν μεγάλο κίνδυνο για σύγκρουση των πτηνών στους έλικες
π.χ. παρυφές βουνών, υγρότοποι κ.α.
Ορισμένα διαχειριστικά μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κατά την ί
δρυση των αιολικών πάρκων είναι (Drewitt & Langston 2006, Huppop et al
2006)):
1. Νεκρά ζώα που μπορεί να αποτελέσουν λεία για τους γύπες, εάν εντοπιστούν
κοντά σε ανεμογεννήτριες, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ασφαλή σημεία.
2. Χρήσιμη θα ήταν και η περίφραξη του χώρου που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες, για την αποφυγή εισόδου μεγάλων θηλαστικών.
3. Ο τρόπος κατά το οποίο τοποθετούνται οι τουρμπίνες πρέπει να είναι παράλ
ληλος και όχι κάθετος με την μεταναστευτική πορεία των πτηνών.
4. Να αποφεύγονται τα εναέρια καλώδια και να προτιμούνται τα υπόγεια.
5. Η εποχή που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες να είναι εκτός αναπαραγωγι
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κής περιόδου των πτηνών.
6 . Παύση της λειτουργίας των τουρμπίνων κατά την διάρκεια νύχτας σε περιόδους
που αναμένεται έντονο μεταναστευτικό κύμα πουλιών και βάψιμο με χρώμα
που δημιουργεί αντίθεση με το περιβάλλον, για την εύκολη αντίληψη από μα
κρινές αποστάσεις ή ακόμα και τοποθέτηση προβολέων στους έλικες.
Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 2005 στην πόλη Λέστερ της Αγγλίας,
σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τις επιδράσεις τους στα πτηνά,
ανακοινώθηκαν τα εξής συμπεράσματα και προτάσεις:
1. Είναι νωρίς ακόμα για να εκτιμηθεί ο πραγματικός κίνδυνος των αιολικών πάρ
κων στα μεταναστευτικό πουλιά καθώς η έρευνα πρέπει να είναι μακροχρόνια
2. Είναι αναγκαία η παρακολούθηση και ο έλεγχος στους πληθυσμούς των πτη
νών 12 μήνες τουλάχιστον πριν και μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννη
τριών, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
3. Προσδιορισμός των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών και κρίσιμων θέσεων
για τα μεταναστευτικό πουλιά.
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Ελλάδα γεωγραφικά ανήκει στην περιοχή
u s i l J x ^ νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ανα
τολικής Μεσογείου και αποτελεί το σταυροδρόμι
τριών ηπείρων, της Ευρώπης της Ασίας και της Α
φρικής.
Η γεωμορφολογία της παρουσιάζει ιδιαίτερα
μεγάλη ποικιλομορφία. Είναι ορεινή κυρίως χώρα,
καθώς το 70% της έκτασης της καλύπτεται από
βουνά. Έ χ ει επίσης πολΰ μακριά ακτογραμμή
(16.000 km), με πληθώρα χερσονήσων και νησιών.
Το κλίμα επηρεάζεται έντονα από τη γεωγραφί
α και τη γεωμορφολογία. Σε γενικές γραμμές είναι
μεσογειακό, με βροχερούς χειμώνες και ξηρά κα
λοκαίρια.
Εν τούτοις απαντούν πολλοί κλιματικοί τΰποι, α
πό τον ερημικό (κατά το θέρος) της νοτιοανατολι
κής Κρήτης έως τον ηπειρωτικό υγρό και ψυχρό
τΰπο της οροσειράς της Ροδόπης.
Η μεγάλη αβιοτική ποικιλομορφία και κυρίως
το "μωσαϊκό" των μικροκλιματικών τΰπων αντικα
τοπτρίζεται στην παρουσία μεγάλης ποικιλότητας
χλωρίδας, πανίδας και οικοσυστημάτων.
Η ελληνική χλωρίδα αποτελείται από μεσογεια
κά, μεσευρωπάίκά και ιρανοκασπικά στοιχεία. Τα
είδη που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τα 6.000.
Λόγω δε της απομόνωσης των πολυάριθμων βου
νών και νησιών τα ενδημικά είδη φθάνουν τα 780
(13%). Από αυτά τα 263 θεωρούνται σπάνια και α
πειλούμενα.
Η πανίδα αποτελείται από πλούσιο μίγμα ευρω
παϊκών, ασιατικών και αφρικανικών ειδών και πε
ριλαμβάνει αξιόλογο αριθμό ενδημικών ειδών. Έ 
χουν καταγραφεί 422 είδη πουλιών από τα οποία
100 (13,7%) περιλαμβάνονται στην κατηγορία των
απειλούμενων, τα περισσότερα των οποίων 960%
είναι είδη των υγροτόπων και φωλιάζουν στον ελ
ληνικό χώρο. Μερικά είδη μάλιστα όπως π.χ. ο
Αργυροπελεκάνος, (Pelecanus crispus) δεν φωλιά
ζουν σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης.
Τα θηλαστικά περιλαμβάνουν 116 είδη από τα
οποία 57 ανήκουν στην κατηγορία των απειλούμε
νων σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση για τη
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Διατήρηση της Φύσης (IUCN).
Η ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων είναι μια από τις πιο πλούσιες της Ευ
ρώπης. Έ χουν καταγραφεί 107 είδη, από τα οποία τα 37 είναι ενδημικά.
Η ερπετοπανίδα είναι επίσης πλούσια, με τουλάχιστον 18 είδη αμφιβίων και 59
είδη ερπετών.
Τέλος, τα ασπόνδυλα περιλαμβάνουν περίπου 20.000 είδη, αριθμό εξαιρετικά
υψηλό σχετικά με το μικρό μέγεθος της χώρας μας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χώρα μας, σε σύγκριση με τα άλλα κράτη
της Ευρώπης, διαθέτει μια πλούσια φυσική κληρονομιά.
Η παγκόσμια ανησυχία που εκφράστηκε στη Συνδιάσκεψη του Ρίο (1992) για
τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας, αποτέλεσε
βασικό κίνητρο για την αφύπνιση πολλών κρατών και διεθνών οργανισμών για τη
λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλο
ντος.
Ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που έλαβε η Ε.Ε. για τη προστασία του φυσικού πε
ριβάλλοντος, ήταν η ίδρυση προστατευόμενων περιοχών. Η ίδρυση τους στηρίζο
νταν στην κοινοτική οδηγία 79/409 "Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών όπου
προβλέπονταν μια σειρά από ενέργειες και δεσμεύσεις των κρατών μελών, ανά
μεσα στις οποίες περιλαμβάνονταν η προστασία και αποκατάσταση των βιοτόπων
και η απαγόρευση της Θήρας ή άλλων δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο τον
πληθυσμό των απειλουμένων ειδών. Επίσης προβλέπονταν και η δημιουργία πε
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ριοχών ειδικής προστασίας. Στη συνέχεια ακολούθησε η κοινοτική οδηγία 92/43
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλω
ρίδας, στην οποία προβλεπόταν η δημιουργία του δικτύου προστατευόμενων πε
ριοχών, το γνωστό Natura 2000. Στόχος της οδηγίας αυτής ήταν να υπάρξει απο
τελεσματική προστασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των οικοτόπων που έχουν ι
διαίτερη αξία η βιοτόπων απειλούμενων ειδών.
Πέραν των κοινοτικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας έχει υ
πογράψει και διεθνείς συμβάσεις με συνέπεια τη δέσμευσή της για την εφαρμο
γή τους (Ramsar, Σύμβαση Βέρνης, Βόννης, Βαρκελώνης, CITES).
Τα τελευταία χρόνια είναι κοινή διαπίστωση ότι η ελληνική πολιτεία έχει δεί
ξει μια ιδιαίτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις απειλές και τους
κινδύνους εξαφάνισης από τη χώρα μας πολλών φυτικών και ζωικών ειδών και
της μείωσης της βιοποικιλότητας λόγω των ανθρώπινων επεμβάσεων και αλλοιώ
σεων των φυσικών οικοσυστημάτων.
Συνέπεια των αποξηράνσεων των υγροτόπων (υπολογίζεται ότι το 75% των υγροτόπων έχει καταστραφεί), της αποψίλωσης των δασών (από 25% στο 18%),
των αλλαγών χρήσης της γης, των εκτεταμένων μονοκαλλιεργειών, της αλόγιστης
χρήσης τοξικών φυτοφαρμάκων κλπ., οι σχετικοί με το φυσικό περιβάλλον προ
βληματισμοί και ανησυχίες επικεντρώθηκαν στη συστηματική προστασία και δια
χείριση ευαίσθητων οικοσυστημάτων και περιοχών με στόχο τη διατήρηση της
φυσικής τους κατάστασης σε όποιο σημείο αυτές σήμερα βρίσκονται. Εδώ πρέπει
να τονισθεί ότι, παρά τις όποιες αλλοιώσεις των οικοσυστημάτων της χώρας μας
από ανθρώπινες επεμβάσεις, σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει διατηρη
θεί τόσο μεγάλη βιοποικιλότητα, η οποία να βρίσκεται τόσο κοντά στις φυσικές
συνθήκες.

I

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η χώρα μας ανταποκρινόμενη στις παραπάνω Κοινοτικές Οδηγίες και Διε
θνείς Συμβάσεις, καθιέρωσε το θεσμό της ίδρυσης "Προστατευόμενων Περιο
χών", που σήμερα αριθμούν περίπου τις 300 και καλύπτουν σε έκταση το 20% της
συνολικής έκτασης της χώρας, καθώς και τη σύσταση ειδικών Φορέων Διαχείρι
σής τους.
Στον παραπάνω αριθμό 196 περιοχές περιλαμβάνουν οικοτόπους και είδη φυ
τικά και ζωϊκά μοναδικά για τη χώρα μας 154 χαρακτηρίζονται ως ζώνες ειδικής
προστασίας, σημαντικές για την πτηνοπανίδα.
Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται επίσης οι υγρότοποι Ραμσάρ και οι Εθνι
κοί δρυμοί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης των Τροφίμων. Οι παραπάνω
περιοχές καλύπτουν έκταση περίπου 30.000.000 στεμμάτων, στις οποίες περιλαμ
βάνονται μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις (6.000.000 στρμ), καθώς και εσωτερικά νε
ρά (1.500.000 στρμ.). Στο παρελθόν η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών
επικεντρώνονταν απλά την ανακήρυξη τους και την απομόνωσή τους από οποια
δήποτε ανθρώπινη παρέμβαση με τη θέσπιση απαγορευτικών διατάξεων και πε
ριορισμών.
Η εμπειρία έδειξε ότι σε περιπτώσεις όπου η στρατηγική της προστασίας μιας
περιοχής περιοριζόταν απλά στην απομάκρυνση κάθε ανθρώπινης δραστηριότη
τας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την μη επίτευξη του στόχου προστασίας
της περιοχής.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του δάσους της Δαδιάς, όπου σκοπός της
ανακήρυξης του ως προστατευομένη περιοχή ήταν η προστασία των αρπακτικών
πτηνών των οποίων η ποικιλομορφία ήταν μοναδική στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Η απομάκρυνση όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από τη περιοχή, όπως
απαγόρευση υλοτομιών, εγκατάλειψη γεωργικών καλλιεργειών, απομάκρυνση
της κτηνοτροφίας, κλείσιμο των δρόμων κλπ., συνετέλεσε στη διαταραχή των προϋπαρχουσών διεργασιών και αλληλεξαρτήσεων των βιοτικών και αβιοτικών πα
ραμέτρων του οικοσυστήματος, με αποτέλεσμα τα υπάρχοντα διάκενα να περιορισθούν, η συγκόμωση του δάσους να αυξηθεί και να στερηθούν έτσι τα αρπακτι
κά των διαθέσιμων τροφής και τις θέσεις φωλεοποίησης. Προϋποθέσεις απαραί
τητες για την επιβίωση και προστασία των αρπακτικών.
Με τη σύγχρονη επιστημονική αντίληψη της φιλοσοφίας των πολλαπλών σκο
πών του φυσικού περιβάλλοντος έγινε πλέον κατανοητό ότι είναι ανάγκη η υιοθέ
τηση μιας νέας νοοτροπίας και αντίληψης του ρόλου που πρέπει να έχουν οι πε
ριοχές αυτές προστασίας ως προς τον τρόπο διαχείρισης.
Μια διαχείριση που βασίζεται στις θεμελιώδεις οικολογικές αρχές και κανόνες
και την αναγκαιότητα της ένταξής τους στη χρήση τους στην κοινωνία. Διάφορες
ανθρώπινες δραστηριότητες συμβατές με τη μέχρι τώρα διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος ως π.χ. παραδοσιακή αλιεία, δασοπονία, κυνήγι κλπ., μπορούν να
θεωρούνται ότι δεν πρέπει να αποκλείονται από τη διαχείριση των προστατευομένων περιοχών και ιδιαίτερα στις περιφερειακές ζώνες γύρω από τη ζώνη της
περιοχής υψηλής προστασίας. Δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι ο άνθρω
πος στο παρελθόν ως χρήσης των περιοχών αυτών συνηγόρησε στη σημερινή ύ-
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παρξή τους μέσα στα πλαίσια της συνύπαρξης ανθρώπου -φυσικό περιβάλλον.
Μέσα από τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια κάθε περιοχής μπορούν να ρυθμίζο
νται τα μέσα, ο χρόνος, ο τρόπος και η ένταση των μέχρι τώρα ασκούμενων αν
θρώπινων δραστηριοτήτων ώστε αφενός μεν να εξασφαλίζεται η προστασία και
ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών και αφετέρου να ικανοποιούνται και
οι ανάγκες του ανθρώπου ο οποίος μπορεί και πρέπει να συμβιεί με το φυσικό πε
ριβάλλον. Με την ορθολογική διαχείριση οι προστατευμένες περιοχές μπορούν
να προσφέρουν ανεκτίμητες αξίες και λειτουργίες στην κοινωνία όπως π.χ. έρευ
να, διαφύλαξη γενετικού υλικού, διατήρηση διοποικιλότητας, υπαίθρια αναψυχή,
κυνήγι κλπ και να εξακολουθήσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση
της φυσικής μας κληρονομιάς και την οικονομική ανάπτυξη και δραστηριότητες
του ανθρώπου των τοπικών κυρίως περιοχών.
Στην εφαρμογή των πολιτικών προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμε
νων περιοχών, πρωταρχικά θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η αντίδρα
ση ενδεχομένως των τοπικών κοινωνιών, η οποία προέρχεται από την ελλιπή ενη
μέρωση των τοπικών κοινωνιών, η οποία προέρχεται από την ελλιπή ενημέρωση
για την αναγκαιότητα της ίδρυσης τους. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στις τοπι
κές κοινωνίες ότι οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να αναδειχθούν σε πό
λους τοπικής ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης ήπιας μορφής με την αξιοποίηση των οι
κολογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Οι ό
ποιες αποφάσεις νομοθετικού περιεχομένου από την πολιτεία θα πρέπει, παράλ
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ληλα με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, όσον αφορά την ανα
γκαιότητα και την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον, να
εξασφαλίζουν ταυτόχρονα και την οικονομική τους ανάπτυξη, μέσω οικοτουρισμού και ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και καινοτο
μιών.
Η συνύπαρξη της οικονομικής προσφοράς των προστατευομένων περιοχών
στην κοινωνία, με την ορθολογική διαχείρισή τους, είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και
επιβεβλημένη. Έ τσ ι μεγιστοποιείται αφενός μεν το κοινωνικό όφελος και αφετέ
ρου επιτυγχάνεται η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και φυσικών πό
ρων και εξασφαλίζεται η αρχή της αειφορίας. Μιας αρχής που ικανοποιεί τις α
νάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και των μελλοντικών γενεών και ταυτόχρονα
διασφαλίζεται η διατήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών και οικο
λογικών αξιών κάθε περιοχής.
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Σώκος Χρήστος

Δ ασολόγος-θηραματολόγος

Ορισμός και περιγραφή του φαινομένου
Η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη που σημειώ
θηκε στην διάρκεια του εικοστού αιώνα, σημαδεύ
τηκε με την παράλληλη εμφάνιση σημαντικών επι
πτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, όπως η ό
ξινη βροχή, η καταστροφή του στρατοσφαιρικού ό
ζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Συγκεκριμένα το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
το οποίο έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον τα
τελευταία χρόνια, τόσο των μέσων μαζικής ενημέ
ρωσης όσο και των επιστημόνων, δεν αποτελεί μια
σύγχρονη ανακάλυψη αλλά περιγράφτηκε για
πρώτη φορά από τον Βαρόνο Jean Fourier το 1822.
Ενώ ήδη από το 1896 ο Σουηδός επιστήμονας
Svante Arrenius επεσήμανε ότι η βιομηχανική ρύ
πανση, θα μπορούσε μετά από αιώνες να διπλα
σιάσει την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα
και να αυξήσει με αυτόν τον τρόπο την παγκόσμια
θερμοκρασία κατά 5° C.
To CO2αν και είναι η κύρια χημική ουσία υπεύ
θυνη για το φαινόμενο δεν είναι η μοναδική. Πα
ράλληλα και άλλες χημικές ουσίες όπως το μεθά
νιο, οι χλωροφθοράνθρακες, το όζον, συμμετέ
χουν στον σχηματισμό ενός μανδύα στην Τροπό
σφαιρα, ο οποίος αφήνει τις ακτίνες του ηλίου να
φθάσουν στην Γη, αλλά εμποδίζει τις εκπεμπόμενες από την επιφάνεια της Γης (υπέρυθρη ακτινο
βολία) να επιστρέψουν στο διάστημα. Πρέπει πά-
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ντως να διευκρινιστεί ότι το παραπάνω φαινόμενο μέχρι ενός βαθμού όχι μόνο
δεν είναι επιζήμιο, αλλά και μια από τις πολλές προϋποθέσεις υπάρξεως ζωής
στον Πλανήτη.
Έ τσ ι η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη διατηρείται τους τελευ
ταίους αιώνες στο επίπεδο των 15° C λόγω του φυσικού φαινομένου του θερμοκη
πίου, κατά το οποίο οι υδρατμοί κυρίως και σε μικρότερο βαθμό το CCh απορρο
φούν μεγάλο μέρος της εκπεμπόμενης από τη Γη υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αν δεν
συνέβαινε αυτό, η μέση θερμοκρασία θα ήταν γύρω στους -18° C, ήτοι ο πλανήτης
θα ήταν ένας παγωμένος και αφιλόξενος τόπος. Άρα επιζήμιο στην όλη υπόθεση
είναι οι δραστηριότητες του ανθρώπου (αποψίλωση των δασών, χρήση ορυκτών
καυσίμων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συγκοινωνία, βιομηχανικές εγκατα
στάσεις και οικιακή θέρμανση) που αυξάνουν τις συγκεντρώσεις του CCh και των
άλλων αερίων πέρα των κανονικών επιπέδων.
Η συγκέντρωση λοιπόν του CCh πριν εκατό χρόνια υπολογίστηκε περίπου σε
270 ppmv, ενώ σημερινές μετρήσεις δείχνουν μια συγκέντρωση 350 ppmv, με ετή
σιο ρυθμό αύξησης κατά τα τελευταία χρόνια των 1,5 ppmv. Σύμφωνα με προβλέ
ψεις συνέχιση των εκπομπών με τον ίδιο ρυθμό, υπολογίζεται ότι το έτος 2030 θα
προκαλέσουν μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 1,5 - 6° C. Η ως τώρα αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη υπολογίζεται σε 0,3-0,6° C κυρίως τον Χειμώνα
και την Άνοιξη και ιδιαίτερα στις περιοχές μέσου γεωγραφικού πλάτους.
Γεγονός είναι πάντως ότι η αύξηση που σημείωσαν τα ποσοστά του διοξειδίου
του άνθρακα και του μεθανίου θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει μια πιο ευδιάκρι
τη υπερθέρμανση. Εξήγηση σε αυτό μπορεί να αποτελέσει η θερμική αδράνεια
των ωκεανών, καθώς και το φαινόμενο της παράλληλης δράσης του "αντι-θερμο-
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κηπίου", όπως ονομάζεται η αύξηση της συγκέντρωσης των αιωροΰμενων σωμα
τιδίων στην ατμόσφαιρα - τα οποία έχουν την ιδιότητα να αντανακλούν την ει
σερχόμενη ακτινοβολία. Τα σωματίδια αυτά οφείλονται κυρίως σε εκρήξεις η
φαιστείων (π.χ. Πινατούμπο), ενώ η συμβολή τους στην μείωση της θερμοκρασί
ας είναι προσωρινή και υπολογίζεται σε 2-5 χρόνια.
Συνέπειες του φαινομένου
Οι συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι δύσκολο να προεκτιμηθούν, εξαιτίας του γεγονότος ότι η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται με παρά
γοντες των οποίων ο ρόλος δεν είναι πλήρως γνωστός. Οι σημαντικότερες είναι:
• Αλλαγή του κλίματος της Γης: Μετακίνηση των ζωνών βροχοπτώσεως, από τον
ισημερινό προς βορρά και ερημοποίηση του κάτω τμήματος της εύκρατης ζώ
νης. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στους διάφορους τύπους
βλάστησης τόσο στις γεωργικές όσο και στις δασικές εκτάσεις. Ό σον αφορά
την χώρα μας περιοχές όπως στην Καβάλα, Θάσο, Ηράκλειο, Πύργο, Ζάκυν
θο, Κεφαλλονιά κ.λ.π. από το 1982 και μετά το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης βρί
σκεται συνεχώς κάτω από τον μέσο όρο, η αιτία αυτού του γεγονότος ίσως θα
πρέπει να αναζητηθεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
• Άνοδος της στάθμης των θαλασσών: Οι λόγοι που συγκλίνουν σε αυτό είναι η
διαστολή των υδάτων που επιφέρει η αύξηση της θερμοκρασίας και η τήξη των
πάγων. Μία άνοδος της στάθμης κατά 50 έως 150 εκατοστά θα έχει βαρύτατες
συνέπειες καθώς θα πλημμυρίσουν πολλές περιοχές που βρίσκονται κοντά στο
επίπεδο της θάλασσας (περισσότερες από αυτές είναι εύφορες και πυκνοκα-
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τοικημένες).
• Μείωση των υδάτινων πόρων: Αρνητικές συνέπειες θα δημιουργηθούν από την
μεταβολή του ρυθμοΰ του υδρολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα οι ανάγκες άρ
δευσης και ύδρευσης θα είναι μεγαλύτερες.
• Συμβολή στην εμφάνιση του φαινομένου Ελ Νίνιο: Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, δη
λαδή η περιοδική αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον
κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, σχετίζεται από πολλούς επιστήμονες
με την αύξηση της θερμοκρασίας. Επιπτώσεις του φαινομένου είναι ασυνήθι
στοι άνεμοι, πλημμύρες, ξηρασίες, ενώ αναφέρεται ότι επηρεάζει και τις και
ρικές συνθήκες της Μεσογείου, όπου συνδέεται με χαμηλές βροχοπτώσεις.
• Άμεση επίδραση της θερμοκρασίας: Η θερμοκρασία του Καλοκαιριού σε πολ
λές περιοχές του πλανήτη, αλλά και στην χώρα μας θα φτάσει σε τέτοια επίπε
δα που θα είναι ανυπόφορη για τους ανθρώπους και άλλους ζωικούς και φυτι
κούς οργανισμούς. Περισσότερο έντονο θα είναι (από τώρα είναι) το πρόβλη
μα στις πόλεις, όπου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από τον περιβάλλοντα
χώρο κατά 0,5 - 3° C λόγο της έλλειψης βλάστησης και της μεγαλύτερης απορ
ρόφησης ακτινοβολίας των δομικών υλικών. Δυστυχώς είναι γεγονός ότι οι πό
λεις της πατρίδας μας διαθέτουν πολύ μικρή επιφάνεια σε χώρους πρασίνου
(Αθήνα 2,8 και Θεσσαλονίκη 2,73 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο), ενώ οι ει
δικοί προτείνουν τουλάχιστον 15,5τμ και οι περισσότερες πόλεις τις Μεσευρώπης έχουν 20τμ.
Μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου
Τα μέτρα που απαιτούνται θα είναι τόσο πιο οδυνηρά όσο περισσότερο καθυ
στερήσει η λήψη τους, τα κυριότερα είναι:
• Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας μπροστά στην συνεχιζόμενη αύξηση του
πληθυσμού της Γης, ώστε να μειωθεί η εκπομπή CCh ανά κάτοικο.
• Αξιοποίηση των καθαρών πηγών ενέργειας όπως η υδραυλική ενέργεια (υδα
τοπτώσεις, παλίρροιες, κυματισμός), η αιολική, η ηλιακή, η ενέργεια του μεθα
νίου, ο φωτοβολτάίκός ηλεκτρισμός, και η βιομάζα.
• Χρήση φυσικού αερίου.
• Περιορισμός των εκπομπών των άλλων αερίων του θερμοκηπίου (χλωροφθοράνθρακες, όζον κλπ).
• Δενδροφυτεύσεις όπου απορροφάται το CCh , συγκρατούνται τα εδάφη και
ρυθμίζεται ο κύκλος του νερού.
Καταλήγοντας πρέπει να τονιστεί ότι οι ανεπτυγμένες χώρες, είναι οι κυριότεροι υπεύθυνοι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας σε αυτό με πο
σοστό 80%. Παρόλα αυτά και αδιαφορώντας για τις Συνθήκες που έχουν υπογρα
φεί (Ριο ντε Τζανέϊρο Κιότο), τα επίπεδα των εκπομπών παραμένουν σχεδόν στα
θερά.
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Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
υχνά υπάρχει ο προβληματισμός για τη σχέ.jwfc ση των επερχόμενων γενεών με τη φύση και
κατά επέκταση με το κυνήγι. Το κείμενο που ακο
λουθεί στόχο έχει να αποδείξει πως η ανατροφή
των παιδιών μακριά από τη φύση επιφέρει επιπτώ
σεις στην ψυχο-σωματική τους υγεία και ενισχύει
την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Πριν από 150 έτη περίπου, ο ψυχολόγος
Herbert Spencer υποστήριξε με το βιβλίο του Αρ
χές της Ψυχολογίας τη "θεωρία του ενεργειακού
πλεονάσματος". Σύμφωνα με αυτή ο κύριος λόγος
που παίζουν τα παιδιά είναι για να δαπανήσουν
την πλεονάζουσα ενέργειά τους. Αν και οι σύγχρο
νοι ερευνητές έχουν απορρίψει τη θεωρία του, αυ
τή είχε ασκήσει μια μόνιμη επιρροή στο σχεδίασμά
των υπαίθριων παιδότοπων (Malone 2003). Συνέ
πεια της θεωρίας του Spencer είναι πως πολλοί α
ντιλαμβάνονται τις παιδικές χαρές ως χώρους ό
που τα παιδιά "καίνε την ενέργεια" τους και όχι ως
χώρους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
Στις παιδικές χαρές υπάρχουν συνήθως διαφόρων
μορφών κατασκευές αναρρίχησης, τσουλήθρας
κλπ. και, εκτός από λίγη χλόη, είναι συνήθως ά
δειες από φυσικά στοιχεία και βλάστηση. Οι παι
δικές χαρές για τα πλήθη των παιδιών δεν είναι
πράσινες, αλλά γκρίζες (Moore & Wong 1997), ο
μοιάζοντας πολλές φορές με έναν χώρο στάθμευ
σης (Worth 2003).
Η αρχική άποψη των μελετητών των παιδότο
πων ήταν πως αυτοί πρέπει να σχεδιάζονται κατά
τρόπο που να είναι εύκολη η επιτήρηση των παι
διών και η συντήρηση των χώρων τους, αδιαφορώ
ντας στο να δώσουν ευκαιρίες στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με τη φύση (π.χ. Malone 2003). Ο
σχεδιασμός των παιδικών χαρών δείχνει επίσης
μια έλλειψη κατανόησης για το πώς τα υπαίθρια
παιχνίδια μπορούν να παρέχουν πλούσιες εκπαι
δευτικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στον τομέα των κοι
νωνικών δεξιοτήτων και της περιβαλλοντικής εκ
μάθησης (Evan 1997). Ο Roger Hart, ένας γνω
στός ψυχολόγος, αποδίδει ένα μεγάλο μέρος του
προβλήματος στην υποτίμηση της σπουδαιότητας
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του παιχνιδιού, κάτι που εκφράζεται σε μικρής αξίας παιδότοπους (Shell 1994).
Επίσης, όταν οι περισσότεροι σημερινοί ενήλικοι ήταν παιδιά, οι παιδικές χαρές
ήταν περιοχές ασφάλτου με τον τυποποιημένο εξοπλισμό, όπως η τραμπάλα και η
τσουλήθρα. Επομένως, οι περισσότεροι ενήλικοι έμαθαν να βλέπουν αυτό το πρό
τυπο ως κατάλληλο για μια παιδική χαρά.
Η ιστορία της επαφής των παιδιών με τη φύση
Ο άνθρωπος εξελίχθηκε και έζησε σε οικεία επαφή με τη φύση, στις σαβάνες
και τα δάση. Η καλλιέργεια των φυτών και η εξημέρωση των ζώων επέτρεψαν
στους προγόνους μας να εγκατασταθούν σε μόνιμες κατοικίες, αρχίζοντας έτσι έ
να μακροχρόνιο διαζύγιο από τη φύση (Manning 2004). Μέχρι πρόσφατα οι πε
ρισσότεροι άνθρωποι δεν ζούσαν στις πόλεις. Αλλά ακόμη και μέχρι τις τελευταί
ες γενιές τα παιδιά μεγάλωναν σε οικεία επαφή με τη φύση.
Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, όταν τα παιδιά ήταν ελεύθερα να παίξουν,
η πρώτη επιλογή τους ήταν συχνά να τρέξουν στην κοντινότερη φυσική θέση μπορεί να ήταν ένα μεγάλο δέντρο, ένα γειτονικό ρυάκι ή δασύλλιο (Pyle 2002).
Πριν από λίγες γενεές, τα περισσότερα παιδιά περνούσαν τις ημέρες τους στα χω
ράφια, τα αγροκτήματα ή στις άκρες του δάσους και της λίμνης. Ό μως κατά τον
πρόσφατο εικοστό αιώνα, τα περιβάλλοντα πολλών παιδιών αστικοποιήθηκαν
(Chawla 1994). Αλλά ακόμα και τότε, μέχρι τις δεκαετίες του 1970 και 1980, τα
παιδιά είχαν πρόσβαση στη φύση και το περιβάλλον με την ευρύτερη έννοια. Τα
παιδιά ξόδευαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου αναψυχής τους υπαίθρια, χρη
σιμοποιώντας τα πεζοδρόμια, τους δρόμους, τις παιδικές χαρές, τα πάρκα, τα ναυ
πηγεία των προαστίων και τους εγκαταλειμμένους χώρους (Moore 2004, White &
Stoecklin 1998). Μέχρι τις δεκαετίες του 1970 και 1980, τα παιδιά είχαν την ελευ
θερία να παίξουν, να εξερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό κόσμο,
με ελάχιστο ή κανέναν περιορισμό ή επίβλεψη.
Η εξαφάνιση της εμπειρίας από τις ζωές των παιδιών
Σήμερα, οι ζωές των παιδιών είναι πολύ διαφορετικές. Τα παιδιά έχουν λίγες
ευκαιρίες για το υπαίθριο ελεύθερο παιχνίδι και την τακτική επαφή με τη φύση.
Τα φυσικά όριά τους έχουν συρρικνωθεί από διάφορες αιτίες (Francis 1991, Kytta
2004). Έ να ς "πολιτισμός του φόβου" κάνει τους γονείς ανήσυχους για την ασφά
λεια των παιδιών τους. Έ ρευνα του 2004 διαπίστωσε πως το 82% των μητέρων με
παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών αναφέρουν πως ένας από τους πρωταρχικούς λό
γους που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να παίξουν έξω στην ύπαιθρο είναι η α
σφαλεία τους (Clements 2004). Λόγω του "άγνωστου κινδύνου", πολλά παιδιά δεν
είναι πλέον ελεύθερα να περιπλανηθούν στις γειτονιές τους ή ακόμα και στις αυ
λές τους, εκτός εάν συνοδεύονται από ενήλικους (Pyle 2002, Herrington &
Studtmann 1998, Moore & Wong 1997). Επίσης, ο φόβος των υπεριωδών ακτινών,
των αλλεργιών και διαφόρων μορφών ρύπανσης οδηγεί τους γονείς στο να κρα
τήσουν τα παιδιά μέσα στο σπίτι (Wilson 2000). Ο Brooks (2004) υποστηρίζει πως
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η ανέμελη παιδική ηλικία, της περιπλάνησης και της εξερεύνησης, έχει αντικατασταθεί από μια παιδική ηλικία που βρίσκεται κάτω από τη σκιά του ενήλικου επιβλέποντα.
Ο πολιτισμός της παιδικής ηλικίας που αναπτύχθηκε στην ύπαιθρο εξαφανίζε
ται και η καθημερινή ζωή των παιδιών έχει μετατοπιστεί εντός των κατοικιών
(Hart 1999, Moore 2004). Κατά συνέπεια, η ευκαιρία των παιδιών για την άμεση
και αυθόρμητη επαφή με τη φύση αποτελεί πλέον μια σπάνια ή ακόμα και άγνω
στη εμπειρία (π.χ. Wilson 1996). Ο Pyle (1993) το αποκαλεί αυτό "εξαφάνιση της
εμπειρίας", η οποία προκαλεί την απάθεια για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ο
Kellert (2002) λέει ότι η κοινωνία σήμερα έχει αποξενωθεί από τη φυσική προέ
λευσή της και έχει αποτύχει να αναγνωρίσει τη βασική εξάρτηση του είδους μας
από τη φύση.
Ό χ ι μόνο το περιβάλλον που παίζουν τα παιδιά έχει αλλάξει εντυπωσιακά τις
τελευταίες δεκαετίες, αλλά και ο ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι έχει μειωθεί.
Στις ΗΠΑ, μεταξύ 1981 και 1997, ο χρόνος παιχνιδιού μειώθηκε κατά 25% για
παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, ο χρόνος στο
σχολείο αυξήθηκε (Hofferth & Sandberg 2000). Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ό
τι το 70% των μητέρων, όταν ήταν παιδιά, έπαιζαν υπαίθρια παιχνίδια καθημερι
νά, έναντι 31% των παιδιών τους. Επίσης, όταν έπαιζαν υπαίθρια οι μητέρες, το
56% έπαιζε για τρεις ή περισσότερες ώρες, κάτι το οποίο μειώθηκε στο 22% για
τα παιδιά τους (Clements 2004).
Έμμεση εμπειρία
Σήμερα που οι ζωές των παιδιών έχουν αποσυνδεθεί από το φυσικό κόσμο, οι
εμπειρίες τους προέρχονται κυρίως από τα ΜΜΕ, τον γραπτό λόγο και τις εικό
νες (Chawla 1994). Το εικονικό αντικαθιστά το πραγματικό (Pyle 2002). Η τηλε
όραση, τα ντοκιμαντέρ φύσης, το National Geographic και άλλα περιοδικά για τη
φύση οδηγούν τα παιδιά στο να σκέφτονται ότι η φύση είναι εξωτική, μακρινή, σε
περιοχές που δεν θα επισκεφτούν ποτέ (Chipeniuk 1995). Τα παιδιά χάνουν την
αίσθηση πως η φύση υπάρχει στους κήπους και τις γειτονιές τους, κάτι το οποίο
τα αποσυνδέει περαιτέρω από τη γνώση και την εκτίμηση του φυσικού κόσμου.
Η απομάκρυνση από τη φύση είναι και καταστροφή της φύσης
Η εγκατάλειψη των υπαίθριων παιχνιδιών και της επαφής των παιδιών με τη
φύση δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, ε
πιπρόσθετα, ενισχύει τη μελλοντική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Έ 
ρευνες έχουν τεκμηριώσει πως η σχέση και η αγάπη για τη φύση αυξάνονται από
την τακτική επαφή των παιδιών με το φυσικό κόσμο (π.χ. Schultz et al. 2004).
Πολλοί ερευνητές αναφέρουν πως το "παράθυρο" για το σχηματισμό δεσμών
με το φυσικό περιβάλλον είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια της πρόωρης και μέσης
παιδικής ηλικίας, και σε αυτό το διάστημα απαιτείται τακτική επαφή με τη φύση
(π.χ. Sobel 1990, 1996 & 2004). Υποστηρίζεται επίσης πως εάν τα παιδιά δεν α
ναπτύξουν μια στάση σεβασμού και φροντίδας για το φυσικό περιβάλλον κατά τη
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διάρκεια της πρώιμης ηλικίας τους, τότε είναι πολύ πιθανό να μην αναπτύξουν
ποτέ τέτοια οτάση στη ζωή τους (Sobel 1996, Wilson 1996).
Η λανθασμένη περιβαλλοντική εκπαίδευση προκαλεί βιοφοβία
Έ ν α πρόβλημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι ότι η προσέγγιση γίνε
ται από την οπτική γωνία του ενήλικου και όχι από την πλευρά του παιδιού. Η πε
ριέργεια των παιδιών για το φυσικό κόσμο απαιτεί την ενεργοποίηση της διερευ
νητικής τους ικανότητας και όχι μια διδακτική προσέγγιση. Αποδεικνύεται τελικά
ότι είναι εσφαλμένη η προσπάθεια των ενηλίκων να διδάξουν τα παιδιά από πο
λύ νωρίς έννοιες όπως είναι η καταστροφή των τροπικών δασών, η όξινη βροχή
και η τρύπα του όζοντος. Ό ταν ζητάνε από τα παιδιά να εμβαθύνουν σε αντικεί
μενα πέρα από τις γνωστικές τους δυνατότητες, την κατανόηση και τον έλεγχό
τους, αυτά μπορούν να γίνουν ανήσυχα, αδιάφορα και να αναπτύξουν μια φοβία
για τα ζητήματα αυτά. Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αυτό αποκαλείται βιοφοβία (biophobia) - έναν φόβο για το φυσικό κόσμο και τα οικο171
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λογικά προβλήματα, έναν φόβο για την ύπαιθρο. Η μελέτη για την καταστροφή
των τροπικών δασών και των απειλούμενων ειδών είναι κατάλληλη για μαθητές
μέσης εκπαίδευσης, αλλά άκρως ακατάλληλη για τους μαθητές προσχολικών και
δημοτικών σχολείων (π.χ. Wilson 1997).
Ο John Burroughs είπε ότι: "Η γνώση χωρίς αγάπη δεν διατηρείται. Αλλά αν η
αγάπη έρθει πρώτα, τότε είναι σίγουρο πως η γνώση θα ακολουθήσει". Το πρό
βλημα με τα περισσότερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα μι
κρά παιδιά είναι ότι προσπαθούν να μεταδώσουν τη γνώση και την ευθύνη προ
τού τα παιδιά αναπτύξουν μια σχέση αγάπης με τη γη (Sobel 1996, Wilson 1997).
Πρέπει να επιτραπεί στα παιδιά να αναπτύξουν τη βιοφιλία (biophilia) τους, την
αγάπη τους για τη γη, προτού τους ζητήσουμε να τη σεβαστούν και να τη σώσουν.
Άλλωστε, η ίδια η φύση είναι ο καλύτερος δάσκαλος των παιδιών (Coffey 2001).
Τα μικρά παιδιά τείνουν να αναπτύξουν συναισθηματικούς δεσμούς με αυτό που
τους είναι οικείο και άνετο (Wilson 1996). Ό σο μεγαλύτερη είναι η προσωπική ε
μπειρία των παιδιών με τη φύση, τόσο πιθανότερο είναι να γίνουν περιβαλλοντι
κά ευαισθητοποιημένοι πολίτες (Bunting & Cousins 1985, Harvey 1989).
Ανακαλύπτοντας τον οικο-φυσιολογικό εαυτό των παιδιών
Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, είναι σημαντικό να βοηθηθούν τα
παιδιά να ανακαλύψουν τη σχέση του εαυτού τους με το φυσικό κόσμο (Phenice
& Griffore 2003). Η μακραίωνη εξέλιξη του ανθρώπου κοντά στη φύση, πιστεύε
ται από πολλούς ότι επηρέασε το γενετικό του υλικό και τα ένστικτα του. Έ τσ ι τα
παιδιά γεννιούνται με μια φυσική αίσθηση της συγγένειας με τη φύση. Αυτή η έμ
φυτη βιοφιλία και η τάση ανάπτυξης σχέσης με τη φύση πρέπει να παγιοποιηθεί
από τα πρώτα έτη ζωής των παιδιών (π.χ. Wilson 1993 & 1997).
Ό σο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός σύνδεσης του ατόμου με τη φύση, τόσο το ά
τομο εκδηλώνει μια περισσότερο θετική περιβαλλοντική στάση (Shultz, et al.
2004). Η ανάπτυξη των παιδιών με ελάχιστη ή καμία τακτική επαφή με το φυσικό
κόσμο τα οδηγεί στο να βλέπουν τους εαυτούς τους ως αυθύπαρκτα όντα και όχι
ως μέρη του φυσικού κόσμου (Phenice & Griffore 2003, Sobel 1996). Για τα παι
διά αυτά η (ρύση προσεγγίζεται ως κάτι που πρέπει να ελέγχεται και να εξουσιά
ζεται, και όχι ως κάτι αγαπημένο που χρειάζεται φροντίδα. Το παιδί που ανα
πτύσσει βιοφοβία νιώθει άβολα και φοβισμένα στην ύπαιθρο, ορισμένες φορές
μάλιστα φτάνει να νιώθει προκατάληψη ενάντια στη φύση και αποστροφή για ο
τιδήποτε δεν είναι κατασκευασμένο, ρυθμιζόμενο ή κλιματιζόμενο από τον άν
θρωπο (Cohen 1993, Bixler, et al. 1994, Orr 1993).
O Sobel (1996) υποστηρίζει ότι εκτός από την τακτική επαφή, ένας από τους
καλύτερους τρόπους να ενθαρρυνθεί η σχέση με τη φύση κατά τη διάρκεια της
πρώιμης παιδικής ηλικίας είναι να καλλιεργηθούν οι σχέσεις των παιδιών με τα
ζώα. Τα μικρά παιδιά αισθάνονται μια φυσική συγγένεια με τα ζώα και ωθούνται
σιωπηρά σε αυτά (Rosen 2004, Sobel 1996). Τα ζώα είναι μια ατελείωτη πηγή έκ
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πληξης για τα παιδιά, που τα ενθαρρύνει στην ανάληψη φροντίδας και στην ανά
πτυξη αισθήματος ευθύνης για τους ζώντες οργανισμούς. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν ενστικτωδώς με τα ζώα, μιλούν μαζί τους, και επενδύουν συναισθηματικά
σε αυτά (Sobel 1996). Χαρακτηριστικό είναι πως το 80% των ονείρων των παι
διών, μέχρι την ηλικία των έξι ετών, έχει ως αντικείμενο τα ζώα (Acuff 1997,
Patterson 2000). Η συμβολική σπουδαιότητα των ζώων για τα παιδιά είναι πως τα
ζώα αποτελούν πάνω από το 90% των χαρακτήρων στα προσχολικά βιβλία για
την εκμάθηση της γλώσσας και την αριθμητική (Kellert 1983).
Ο σχεδιασμός των φυσικών παιδότοπων
Καθώς η επαφή των παιδιών με την ύπαιθρο περιορίζεται όλο και περισσότε
ρο, ο παιδικός σταθμός, το σχολείο και η παιδική χαρά αποτελούν πολύ σημαντι
κούς χώρους για την επανασύνδεση των παιδιών με τη φύση και για την περιβαλ
λοντική ευαισθητοποίηση (Malone & Tranter 2003). Οι παιδότοποι θα πρέπει να
σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες του παιδιού και όχι από τη σκοπιά ενός ενήλι
κου. Οι παιδότοποι πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία ώστε να υπο
κινούν τη φυσική εκμάθηση της περιέργειας, της φαντασίας, του θαυμασμού και
της ανακάλυψης (White & Stoecklin 1998). Για το σκοπό αυτό ένας παιδότοπος
πρέπει να περιλαμβάνει λιμνούλες, άφθονη γηγενή βλάστηση, συμπεριλαμβανο
μένων δέντρων, θάμνοον, λουλουδιών, ζώων, πεταλούδων, άμμου, και όλα αυτά να
συνδυάζονται κατά τρόπο που τα παιδιά να βιώνουν τις μεταβαλλόμενες εποχές,
τον αέρα, το φως, τους ήχους και τον καιρό (White & Stoecklin 1998).
Τα οφέλη από τους φυσικούς παιδότοπους
Οι φυσικοί παιδότοποι έχουν ευρύτατα οφέλη. Τα παιδιά μαθαίνουν πλάθο
ντας μόνα τους τη γνώση τους για τον κόσμο, και όχι απομνημονεύοντας γεγονό
τα (Piaget 1962). Ο ψυχολόγος Howard Gardner του Χάρβαρντ λέει ότι η σχολι
κή γνώση "φαίνεται αυστηρά συνδεδεμένη με τις σχολικές αίθουσες", ενώ η υπαί
θρια εκπαίδευση ενθαρρύνει τη "σύνδεση της γνώσης με τη ζωή" (Gardner 1991).
Ο Fjortoft (2001) διαπιστώνει πως όπου οι υπαίθριοι χώροι και τα παιχνίδια με
τατράπηκαν από "τεχνητά" σε πιο "φυσικά", εκεί σημειώθηκε σοβαρή αύξηση του
ενδιαφέροντος των παιδιών για την απόκτηση γνώσης.
Μεγάλος αριθμός συγγραφέων επισημαίνουν πως η επαφή με τη φύση έχει ο
φέλη στην ευημερία των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ψυχολο
γικής τους κατάστασης, της υπέρτερης γνωστικής τους λειτουργίας, της πρόληψης
των ασθενειών αλλά και της ταχύτερης ανάρρωσης μετά από ασθένεια. Για τα
παιδιά τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα λόγω της ευπλαστότητας τους αλλά και
της ευπάθειάς τους (Wells & Evans 2003). Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι:
• Παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα υπερδραστηριότητας και μειωμένης ι
κανότητας προσοχής (ADHD) μπορούν να συγκεντρωθούν ευκολότερα μετά
από την επαφή τους με τη φύση (Faber Taylor et al. 2001).
®Τα παιδιά που έχουν συχνή επαφή με τη φύση έχουν καλύτερες επιδόσεις στα
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τεστ συγκέντρωσης και πειθαρχίας. Ό σο πιο "πράσινο" είναι το παιδί, τόσο
καλύτερα είναι τα αποτελέσματα (Faber Taylor et al. 2002, Wells 2000).
®Τα παιδιά που παίζουν τακτικά στην ύπαιθρο είναι πιο εύρωστα και υγιή
(Fjortoft 2001, Grahn et al. 1997).
®Ό ταν τα παιδιά παίζουν στην ύπαιθρο, το παιχνίδι τους είναι πιο ποικίλο, επι
νοητικό και δημιουργικό, κάτι που τα βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
(Faber Taylor et al. 1998, Fjortoft 2000, Moore & Wong 1997).
• FI έκθεση στα φυσικά περιβάλλοντα βελτιώνει την ικανότητα σκέψης και πα
ρατήρησης (Pyle 2002).
• Η φύση μειώνει το στρες στη ζωή των παιδιών (Wells 2003).
• Το παιχνίδι σε ένα ποικίλο φυσικό περιβάλλον μειώνει αποφασιστικά ή εξα
λείφει ολοσχερώς τις αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως είναι η βία, φόβους,
βανδαλισμούς και μειώνει τη διάθεση αποχής από την εργασία (Coffey 2001,
Malone & Tranter 2003, Moore & Cosco 2000).
• Η φύση βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους και ενστα
λάζει μια αίσθηση ειρήνης και ένωσης με τον κόσμο (Crain 2001).
• FI πρόωρη εμπειρία με το φυσικό κόσμο έχει συνδεθεί θετικά με την ανάπτυ
ξη της φαντασίας και της αίσθησης του θαυμασμού (Cobb 1977, Louv 1991).
Ο θαυμασμός είναι σημαντικός υποκινητής για τη μακροχρόνια ικανότητα εκ
μάθησης (Wilson 1997).
• Τα παιδιά που παίζουν στη φύση έχουν θετικότερα συναισθήματα το ένα για
το άλλο (Moore 1996).
• Η μείωση του χρόνου υπαίθριας απασχόλησης των παιδιών, συχνά συνδέεται
με την αύξηση της μυωπίας (Nowak 2004).
• Τα υπαίθρια περιβάλλοντα είναι σημαντικά στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας
και της αυτονομίας των παιδιών (Bartlett 1996).

Πηγή
• White R. 2004. Young Children’s Relationship with Nature: Its Importance to
Children’s Development & the Earth’s Future.
http://www.whitehutchinson.com/children/articles/childrennature.shtml
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Σακούλης Αναστάσιος

Δασολόγος - Ορνιθολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Α ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Κρήτης & Δωδεκάνησου

Τα π ά ν τ α π ε ρ ί Θήρας
(>'ΤΎ ο κλίμα φαίνεται να αλλάζει και οι προβλέCM ψεις για τη Μεσόγειο δείχνουν ανησυχητι
κές. Γίνεται φανερό ότι ο αριθμός των βροχοπτώ
σεων μειώνεται, ενώ παράλληλα η έντασή τους αυ
ξάνεται. Συνεπώς, ακόμα και σε χρονιές όπου το
συνολικό ύψος των βροχοπτώσεων είναι ίσο ή και
μεγαλύτερο του μέσου όρου, αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο λόγω της κακής κατανομής του και των
πλημμυρικών φαινομένων. Ο χειμώνας που πέρα
σε ήταν φτωχός σε βροχοπτώσεις και ήδη πολλές
περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα αποθέ
ματα νερού.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και έχει άμεση
επίπτωση στην άγρια ζωή και συνεπώς στους θηραματικούς πληθυσμούς. Ιδιαίτερα στη νότια Ελ
λάδα, πιστεύω ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις θα
πρέπει να ρίξουν το βάρος τους στην παροχή νε
ρού.
Η άγρια ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
παρουσία νερού, προκειμένου να καλυφθούν διά
φορες ανάγκες. Αυτό είναι απαραίτητο για την ε
κτέλεση της διαδικασίας της πέψης και αφομοίω
σης της τροφής, τη μεταφορά και αποβολή άπε
πτων ουσιών και υποπροϊόντων του μεταβολισμού
καθώς και την ψύξη του σώματος κατά την εξάτμι
σή του. Οι ανάγκες αυτές είναι μεγαλύτερες στα
φυτοφάγα ζώα όπως είναι τα θηράματα.
Ό λα τα είδη της άγριας πανίδας υποφέρουν α
πό την έλλειψη νερού κατά τις ξηρές περιόδους
και ιδιαίτερα όταν αυτές συμπίπτουν με την ανα
παραγωγική περίοδο και την ανατροφή των νεα
ρών ατόμων. Η ποσότητα του νερού σε μία περιο
χή και κυρίως το ύψος και η κατανομή των βροχο
πτώσεων έχει αποδειχτεί με μελέτες ότι έχει άμε
ση επίδραση στην αναπαραγωγή του και στην επι
βίωση των ατόμων του πληθυσμού, κυρίως μέσω ε
πίδρασης στην ποσότητα και ποιότητα της τροφής.
Μεγάλη σημασία έχει και η κατανομή του νερού
στο βιότοπο των ζώων. Σε περιπτώσεις που ο βιό
τοπος στερείται ικανού αριθμού πηγών ή η κατα
νομή τους δεν είναι ομοιόμορφη, τότε τα ζώα γίνο
νται πιο ευάλωτα καθώς αναγκάζονται να μετακι
νούνται πολύ αυξάνοντας έτσι το ενεργειακό κό176
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στος, ενώ επίσης συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερους αριθμούς σε λίγες θέσεις κα
θιστώντας τα τρωτά στη θήρευση.
Η έλλειψη νερού είναι ιδιαίτερα έντονη το καλοκαίρι και τις πρώτες εβδομά
δες του φθινοπώρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος παροχής νερού σε
μόνιμη βάση είναι υψηλό, αλλά έχουν αναπτυχθεί τεχνικές και μικρού κόστους
έργα τα οποία συνήθως συγκεντρώνουν τα φυσικά κατακρημνίσματα (π.χ. βρο
χή). Ανεξάρτητα όμως από το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί, η παροχής νερού
σε ξηρές περιοχές μπορεί να αυξήσει τη δυνατότητα μιας περιοχής να υποστηρί
ξει την άγρια ζωή.
Προκύπτει λοιπόν ότι το νερό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιο
ριστικούς παράγοντες. Εάν λοιπόν η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει έλλειψη μόνιμης
παρουσίας νερού στον βιότοπο των θηραμάτων, κάτι το οποίο ισχύει σε μέγιστο
βαθμό κυρίως στη νότια Ελλάδα, θα πρέπει να εξετάζεται πολύ σοβαρά η δυνα
τότητα δημιουργίας εναλλακτικών παροχών νερού. Το θέμα αυτό έχει αναπτυχθεί
στην έκδοση της ΚΟΜΑΘ "Τεχνικός Οδηγός Βελτίωσης των Βιοτόπων"
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να συγκεντρώσει και να συμπληρώσει τον
παραπάνω Τεχνικό Οδηγό με ιδέες και τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί σε διάφο177

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

Τα π ά ν τ α

π ε ρ ί Θήρας

ρα ξηρά μέρη του κόσμου (από την έρευνα στο διαδίκτυο έγινε φανερό ότι ασχο
λούνται με το θέμα κυρίως στο Τέξας, μια ιδιαίτερα ξηρή περιοχή με πλούσια ά
γρια ζωή)..
Σε πολλές περιοχές πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η χρήση της βόσκη
σης κτηνοτροφικών ζώων που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανεπιτήρητη.
Τα κτηνοτροφικά ζώα έχουν και αυτά μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και οι κατα
σκευές μας είναι σίγουρο ότι θα τα προσελκύσουν. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέ
πεια την καταστροφή ή υποβάθμιση των κατασκευών μας ή της ποιότητας του νε
ρού.
Ιδανική λύση αποτελεί, όταν αυτό είναι εφικτό, η συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους και η συνεργασία μαζί τους. Από τη συνεργασία αυτή μπορούν να ωφε
ληθούν τόσο τα θηράματα όσο και τα κτηνοτροφικά ζώα, απλά με τη δημιουργία
ξεχωριστών ποτιστρών. Εάν δεν είναι εφικτή η συνεννόηση τότε τα έργα θα πρέ
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πει να περιφράσσονται (αυξάνοντας έτσι δραματικά το κόστος) ή να κατασκευά
ζονται σε ήδη περιφραγμένες εκτάσεις.
Δράση λοιπόν! Με μικρά έργα μπορούμε να πετύχουμε πολλά!
Βασικές πηγές σχεδίων:
β Bone Τ. L, Cantu R. & S. Brownlee. 1992. Water for West Texas Wildlife.
Texas Parks and Wildlife Department, Fisheries and Wildlife Division Wildlife Branch
• Cathey, J. C., Persyn, R.A., Porter D.O., Dozier, M.C., Mecke5, M. and B.
Kniffen. 2006. Flarvesting water for wildlife. Agricultural Communications,
The Texas A&M University System
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Για κυνήγι
τρυγονιών στην
Πρέβεζα
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Πρέβεζα είναι μία μικρή παραθαλάσσια
& I s πόλη στη βορειοδυτική Ελλάδα, που βρέχε
ται δυτικά από το Ιόνιο πέλαγος και ανατολικά α
πό τον Αμβρακικό κόλπο.
Τα σεπτεμβριάτικα περάσματα τρυγονιών
στην Πρέβεζα είναι γνωστά από την αρχαιότητα,
όπως αποδεικνΰουν τοιχογραφίες και απεικονί
σεις κυνηγιού σε αγγεία που έχουν βρεθεί στην
αρχαία Νικόπολη, που βρίσκεται σε απόσταση 8
χλμ. από την πόλη της Πρέβεζας.
Οι περισσότεροι κυνηγοί γνωρίζουν ότι τα που
λιά περνάνε από κει το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου. Κάποιες φορές λίγα λίγα, τουλάχι
στον επί 7-8 μέρες, συνεχόμενα ή μη, ενώ κάποιες
άλλες ψορές παρατηρείται μαζικό πέρασμα, το αποκαλοΰμενο "πασάγιο" από τους ντόπιους, με ένα
ή δυο περάσματα μικρότερης έντασης την προη
γούμενη ή την επόμενη μέρα.
Οι αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν από
την πόλη μέχρι τα καρτέρια είναι μικρές, η περιο
χή όμορφη και η θάλασσα καθαρή και σε ευχάρι
στη θερμοκρασία αυτή την εποχή, οπότε υπάρχουν
αρκετές εναλλακτικές προτάσεις για τις μέρες που
δεν έχει πουλιά.
Τις μέρες που έχει πέρασμα, βγαίνουμε και α
πογευματινό, με πολλές φορές καλύτερα αποτελέ
σματα από το πρωινό κυνήγι.
Ο πατέρας μου κι εγώ ανεβαίνουμε πάντα στα
υψώματα, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια που α
φιερώνουμε από 3-4 ως και δέκα μέρες διαμονής
στην περιοχή, την εποχή του περάσματος.
Από τις χρονιές αυτές, όλες είχαν τις συγκινή
σεις τους, αλλά η πιο δυνατή ήτανε το 1991, οπότε
και είχε γεμίσει ο τόπος τρυγόνια. Από το χάραμα
μέχρι και τις εντεκάμιση η ώρα περνούσαν πουλιά
σε όλα τα ύψη, σε μεγάλα κοπάδια και δεν υπήρξε
κυνηγός που να μην πάρει τουλάχιστον 5-6. Το θέ
αμα ήταν εκπληκτικό, κοπάδια πετούσαν μέχρι και
400-500 μέτρα πάνω από τη γη, με μέσο όρο πάνω
από τριάντα πουλιά το καθένα και δεν προλάβαι
νες να ντουφεκάς και να μαζεύεις αυτά που είχες
πάρει.
Με τέτοιες εμπειρίες λοιπόν στο ενεργητικό
180
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μας, προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε λίγες μέρες άδεια από τη δουλειά μας, για
να βρεθούμε στην Πρέβεζα αρχές Σεπτεμβρίου.
Έ τσι έγινε και φέτος και βρεθήκαμε ξανά στα καρτέρια του Κούκου από τις 9
ως τις 12 του Σεπτέμβρη.
Κάποιοι φίλοι κυνηγοί, που ήταν στην περιοχή από τις αρχές του μήνα, ήταν α
πογοητευμένοι. Τέσσερα άτομα είχανε μέχρι τις 9 του μηνός τέσσερα πουλιά όλα
κι όλα. Η εμπειρία και οι ντόπιοι, όμως, λένε πως μέχρι τις 14 του Σταυρού θα κά
νει τουλάχιστον ένα πέρασμα, οπότε το ηθικό παρέμεινε ακμαίο.
Την Κυριακή, ξυπνήσαμε κατά τις πεντέμισι, φτιάξαμε καφέ και ξεκινήσαμε
για τον Κούκο. Στη διαδρομή ακούγαμε την εκπομπή των κυνηγών στην ΕΡΑ και
μπήκαμε γρήγορα στο κλίμα με τα ευχάριστα και έξυπνα σχόλια των ομιλητών.
Φτάσαμε κατά τις έξι και σε λίγο άρχισε να χαράζει.
Κατά τις εφτά παρά, πήγαμε να πιάσουμε τα καρτέρια. Ο αέρας δυνατός, βο
ρειοανατολικός που φέρνει τα πουλιά στην περιοχή. Αμέσως ακούω μια ντουφε
κιά από τη μεριά του πατέρα μου. Πηγαίνο
ντας στο καρτέρι, σήκωσε τρία τρυγόνια
από μια βελανιδιά και πήρε το ένα. Ο εν
θουσιασμός και η αισιοδοξία στα ύψη,
είχαν μπει πουλιά τη νύχτα, οπότε αναμενότανε πέρασμα.
Αμέσως μετά περνάει ένα ζευγάρι
από μένα, χαμηλά και πολύ γρήγορα, κάνω έ
να ντουμπλέ, αλλά δεν κράτησα κανέ
να. Δεν προλαβαίνω να γεμίσω, να
σου κι άλλο ζευγάρι, άλλη μία
ντουφεκιά, άστοχη κι αυτή.
Πάω να γεμίσω ξανά, να κι
ένα μονό, το οποίο κρύ
φτηκε πίσω από τα δέ
ντρα πριν προλάβω
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να ντουφεκίσω. Τα συναισθήματα ανάμεικτα, διαφαίνεται πέρασμα, αλλά εγώ δε
σταυρώνω πουλί...
Το μισάωρο αδράνειας που ακολούθησε με έπεισε ότι τα πουλιά αυτά ξεκλάρωσαν από τη ντουφεκιά και δεν ήρθαν τώρα στην περιοχή.
Αλλάξαμε λίγο θέση και περιμένουμε. Από μακρυά βλέπουμε μία τετράδα να
πλησιάζει, περάσανε ανάμεσά μας και πήραμε τα τρία. Το σημάδι βελτιώθηκε.
Κάτι φίλοι είχαν πάει κοντά στη Θεσσαλονίκη για ορτύκια, και πήραν τηλέφω
νο να δούνε τι γίνεται. Εκεί ο καιρός ήταν βροχερός και σηκώσανε μόνο δύο που
λιά.
Η κατάσταση συνεχίστηκε και κατά τις οχτώμισι είχαμε κρατήσει εννιά που
λιά. Η χαρά μεγάλη. Είχαμε καιρό να κυνηγήσουμε παρέα και να έχει έστω και
λίγα πουλιά.
Α π’ ότι μάθαμε στη συνέχεια, και όπως φάνηκε και από τις λίγες ντουφεκιές
που ακούγονταν, μάλλον το πέρασμα ήταν μικρό και ήμασταν από τους πιο τυχε
ρούς. Μιλήσαμε με δέκα κυνηγούς και μόνο ένας είχε πάρει ένα τρυγόνι. Άρα δεν
ήταν αυτό το πέρασμα που περιμέναμε.
Στη συνέχεια της ημέρας, λίγο ψαροντούφεκο, λίγο κολύμπι, φαγητό και συζή
τηση για το κυνήγι στο ξενοδοχείο.
Ό πω ς συμβαίνει πάντα η αισιοδοξία παρέμεινε στα ύψη και αποφασίσαμε την
επόμενη να σηκωθούμε νωρίτερα για να πιάσουμε το καρτέρι που φάνηκε να εί
ναι καλό. Κατά τις πεντέμισι, το επόμενο πρωί, φθάσαμε πρώτοι στο σωστό ση
μείο.
Οι κυνηγοί αισθητά λιγότεροι. Οι περισσότεροι συνδυάζουν το κυνήγι με δια
κοπές και πολλοί έχουν παιδιά μαζί τους για τα οποία ξεκινούσε η σχολική χρο
νιά εκείνη τη μέρα. Οι φίλοι από τη Μακεδονία απογοητευμένοι από τα ορτύκια,
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εμείς απτόητοι. Κάνω μια βόλτα στις ελιές και τις βελανιδιές που χτες σηκωθήκα
νε τα τρία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κακός οιωνός. Η μέρα προχωράει, και τελι
κά πέρασαν ελάχιστα πουλιά και πήραμε από ένα.
Η συνέχεια αναμενόμενη, το ψαροντούφεκο βελτίωσε λίγο την ψυχολογία και
το κολύμπι και το φαγητό ήταν πολύ καλά. Την επόμενη θα κυνηγούσα μόνος, για
τί ο πατέρας μου έπρεπε να φύγει λόγω δουλειάς. Ο ενθουσιασμός περιορίστηκε.
Από όταν ήμουν πέντε χρονών πηγαίναμε μαζί για κυνήγι. Δεν υπήρξε ποτέ πρό
βλημα, περισσότερο ή λιγότερο σοβαρό, που να μη λύθηκε μετά από ένα κυνήγι
με τον πατέρα μου, έστω και αν δεν μιλούσαμε καθόλου για αυτό. Τα τελευταία
οχτώ χρόνια όμως που έχω φύγει για σπουδές και δουλειά, είναι λίγες οι φορές
που κυνηγάμε μαζί και πάντα φαίνονται ακόμα πιο λίγες.
Το μόνο που έσωνε την κατάσταση ήταν η προσμονή περάσματος την επόμενη
και τελευταία μέρα στην Πρέβεζα.
Ή μουν στο καρτέρι στις έξι. Οι κυνηγοί ακόμα λιγότεροι. Έ κατσα μέχρι τις εν
νιά και δεν είδα ούτε ένα τρυγόνι. Ό πω ς έμαθα την επόμενη, για τέσσερις μέρες
περνούσαν πουλιά στην Κρήτη και ακούστηκαν φήμες και για Καρδίτσα.
Το κυνήγι για να είναι ευχάριστο, δεν πρέπει να εξαρτάται από το αποτέλε
σμα. Το παράδειγμα της Ιθάκης του Καβάφη ισχύει κι εδώ.
Το μεσημέρι η ευχή που κάναμε ήταν να κυνηγήσουμε, πατέρας και γιος, και
του χρόνου μαζί κι ας είναι και χειρότερα.
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α αναρριχώμενα είναι το είδος βλάστησης
που εμφανίζεται κυρίως στα παραποτάμια
δάση, τα κάνει να διαφέρουν από τα άλλα δάση
και να μοιάζουν με τα τροπικά.
Στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου απαντώνται
15 είδη αναρριχώμενων φυτών, τα οποία συνδέουν
τους ορόφους του δάσους μεταξύ τους με τέτοια
συχνότητα και πυκνότητα ώστε να δημιουργείται
ένα απροσπέλαστο τείχος. Τα κυρίαρχα αναρριχη
τικά είδη που απαντώνται στο δέλτα του ποταμού
Νέστου ε ίν α ι:
Ο Κισσός (Hedera helix) είναι το πιο συχνά απαντώμενο αναρριχητικό είδος. Σαν φυτό αγκαλιάζει
στην κυριολεξία με εναέρια ριζίδια τον κορμό του
δέντρου στον οποίο αναρριχάται και μπορεί με
αυτό τον τρόπο να ανέβει μέχρι 30 μέτρα ύψος. Ο
κορμός του μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά διά
μετρο. Τα φύλλα του μπορεί να είναι ρομβοειδή ή
να έχουν 3 -5 λοβούς, είναι δερματώδη, γυαλιστε
ρά, σκούρου πράσινου χρώματος, φύονται εναλ
λάξ και δεν πέφτουν το χειμώνα. Στην κορυφή του
βγάζει πρασινωπά άνθη τα οποία στη συνέχεια δί
νουν τους καρπούς του που είναι μικρές μαύρες
ρόγες, περιέχουν 2-5 σπέρματα και είναι σημαντι
κά για την διατροφή μικρών πουλιών όπως είναι οι
τσίχλες και τα κοτσύφια. Είναι γνωστός από τους
ομηρικούς χρόνους ως ΙΔιονύσιονΙ διότι ήταν α
φιερωμένος στον θεό Διόνυσο, αποτελούσε σύμ
βολο της αθανασίας και θεωρείτο ως αντίδοτο για
τον πονοκέφαλο και τη μέθη.

Γ ε(όργιο; Σπ. Ευθυμίου
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Καθηγητής Εφαρμογών Τμ.
Δασοπονίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ
Λάρισας

Ο Αρκουδόβατος ή Σμίλαξ (Smilax excelsa) είναι
ένα ακόμη συχνά απαντώμενο αναρριχητικό είδος
το οποίο όπου φυτρώνει κάνει τον χώρο απροσπέ
λαστο με τον σκληρό και ελαστικό βλαστό του και
τα ενοχλητικά αγκάθια που φέρει. Τα φύλλα του
αρκουδόβατου έχουν επίμηκες καρδιοειδές σχήμα
και πέφτουν το χειμώνα. Ανθίζει την άνοιξη και οι
καρποί του, που είναι αρχικά πράσινοι όταν ωρι
μάσουν, τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο γί
νονται κόκκινοι. Έ χουν μεγάλη διακοσμητική αξί184
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α και αποτελούν τροφή για την πανίδα.
Η κοινή Βατομουριά ή Βάτος (Rubus ulmifolius), είναι αναρριχώμενο είδος που
φτάνει τα 4 μέτρα ύψος και απαντάται πολύ συχνά σε ολόκληρο τον ελληνικό χώ
ρο. Τα φύλλα του, που αποτελούνται από 3 ή 5 φυλλάρια, έχουν σκούρο πράσινο
χρώμα. Κατά την περίοδο της ανοιξιάτικης ανθοφορίας του τα πλούσια ρόδινα
άνθη δίνουν ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα και εξασφαλίζουν τροφή σε πολλά έ
ντομα, κυρίως πεταλούδες. Οι καρποί της, τα γνωστά βατόμουρα, είναι νόστιμα
φρούτα για ανθρώπους και ζώα.
Η Περιπλοκάδα (Periploca graeca) ή Περιπλοκάδα η ελληνική, θεωρείται τυπικό
μεσογειακό αναρριχώμενο είδος. Είναι θάμνος που έρπει ή αναρριχάται Ιπεριστροφικάΐ και φτάνει μέχρι τις κορυφές των δέντρων. Τα φύλλα της είναι λογχο
ειδή, γυαλιστερά με ανοιχτό έως σκούρο πράσινο χρώμα, ενώ τα φύλλα των κλα
διών που φέρουν καρπούς είναι ωοειδή. Το φθινόπωρο λίγο πριν πέσουν, παίρ
νουν εντυπωσιακά χρυσοκίτρινα χρώματα. Τα άνθη της είναι εύοσμα με πρασι
νωπό χρώμα εξωτερικά και πορφυροκαστανό εσωτερικά. Ο καρπός της έχει χα
ρακτηριστικό σχήμα. Πολλαπλασιάζεται με σπόρους, καταβολάδες και μοσχεύ
ματα. Ευδοκιμεί σε εδάφη που στραγγίζουν καλά ενώ προτιμά ηλιαζόμενες θέ
σεις.
Η Κληματίδα (Clematis vitalba) ή κοινώς λευκάμπελη είναι αναρριχητικός θά-
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μνος ο οποίος Ισκαρφαλώνειΐ επάνω σε άλλα δέντρα ή θάμνους, επάνω στους ο
ποίους κρατείται με ελικοειδείς καταλήξεις των φύλλων του. Τα φύλλα του είναι
αντίθετα και σύνθετα δηλαδή αποτελούνται από 3-5 έμμισχα καρδιοειδή φυλλάρια. Οι παρυφές τους είναι λείες, η επάνω επιφάνειά τους είναι σκουροπράσινη
ενώ η κάτω έχει ανοιχτότερο χρώμα. Ο κορμός της, που μοιάζει με αυτόν του α
μπελιού, φέρει κατά μήκος σχισμές και απολεπίζεται. Τα άνθη της βγαίνουν πολ
λά μαζί, έχουν λευκό χρώμα και μυρίζουν σαν πικραμύγδαλο. Χαρακτηριστικός
είναι ο καρπός της, ο οποίος μοιάζει με μικρή ομπρέλα ώστε να μεταφέρεται εύ
κολα με τον άνεμο σε μεγάλες αποστάσεις. Πρόκειται για φυτά που κατάγονται
από την βόρεια εύκρατη ζώνη, με μεγάλη καλλωπιστική αξία. Σήμερα υπάρχει έ
νας μεγάλος αριθμός ειδών (περίπου 160) από ποικιλίες, με διαφορετικό χρώμα
και μέγεθος λουλουδιών, οι οποίες προήλθαν από διασταυρώσεις. Θεωρείται ως
φαρμακευτικό φυτό, ιδιαίτερα στην κτηνιατρική όπου το εκχύλισμα των φύλλων
χρησιμοποιείται για την επούλωση πληγών
Ο Λυκίσκος ο κοινός (Hmmulus Impulus) ή Λυκίσκος ο ευρωπαϊκός είναι αναρ
ριχώμενο που Ισκαρφαλώνειΐ μέχρι την κορυφή των δέντρων. Τα φύλλα του έ
χουν ανοιχτό πράσινο χρώμα, φύονται αντίθετα και έχουν σχήμα παλάμης με 3-7
οδοντωτούς λοβούς. Το χειμώνα τα φύλλα πέφτουν ενώ οι βλαστοί ξεραίνονται α
πό την παγωνιά. Οι καρποί του βρίσκονται μέσα σε χαρακτηριστικούς σάκους οι
οποίοι κρέμονται στην άκρη μικρών μίσχων και είναι εντυπωσιακοί το καλοκαί
ρι. Η μαγιά του λυκίσκου, που προέρχεται από τα άνθη του -τους γνωστούς κώ
νους του που φέρουν πικρό και αρωματικό έκκριμα - χρησιμοποιείται ως κύριο
συστατικό για την παρασκευή (πίκρανση και άφριση) της μπύρας. Επίσης θεωρεί
ται ως φαρμακευτικό φυτό λόγω των διάφορων συστατικών του, με ιδιότητες το
νωτικές για τον οργανισμό.
Η Αγράμπελη (Vitis vinifera) είναι αναρριχώμενο με εντυπωσιακή ανάπτυξη που
φτάνει σε μεγάλο ύψος. Τα φύλλα της είναι τεράστια, χνουδωτά με τραχιά υφή
και παίρνουν το φθινόπωρο, λίγο πριν πέσουν, εκπληκτικές αποχρώσεις με πορ
τοκαλί, χάλκινο και πορφυρό χρώμα. Τα άνθη της είναι μικρά πρασινωπά και φύ
ονται πολλά μαζί σε σύνθετους βότρυς. Οι καρποί της είναι ράγες που έχουν υπέ
ροχη γεύση, είναι πορφυρού - μαύρου χρώματος και αποτελούν τροφή για τον άν
θρωπο και την πανίδα. Οι αρχαίοι Έλληνες με την συνεχή καλλιέργεια και βελ
τίωση της αγράμπελης παρήγαγαν ποικιλίες αμπελιών χρήσιμων για την παραγω
γή κρασιών.
Οι οβριές ή «ερδοκλάδι (Tamus cimmunis) είναι ένα ακόμη είδος αναρριχώμενου φυτού που απαντάται στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου. Τα φύλλα του εί
ναι τρυφερά, μεγάλα σχήματος καρδιοειδούς και με σκούρο πράσινο χρώμα. Το
χειμώνα, το υπέργειο τμήμα του ξηραίνεται. Τα άνθη του είναι ροδόχρωμα και
φύονται πολλά μαζί σε μπουκέτο. Ο καρπός του είναι δηλητηριώδης, ράγα με
κόκκινο χρώμα.
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Δενδρολίβανο
(Rosmarinus offici
nalis L.). Έ να ς αυ
τοφυής θάμνος με
πλούσια ιστορία και
ποικίλη χρήση.
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/!=2ΪΜ Ρ ονομασία του φυτού ’’δενδρολίβανο” (roseG siLJ mary στα αγγλικά, rosmarin στα γερμανι
κά) είναι συνδυασμός των λέξεων δένδρο και λι
βάνι ενώ, η λατινική του ονομασία Rosmarinus
(ρόζεουμ - μαρίνους) αποδίδεται στον Οβίδιο και
σημαίνει ρόδο της θάλασσας, επειδή φυτρώνει σε
περιοχές γειτονικές με τη θάλασσα. Άλλη ονομα
σία του φυτού είναι διοσμαρίνι, ροσμαρίνι, ενώ
στην Κύπρο είναι γνωστό ως λασμαρί. Οι Γάλλοι
αποκαλούν το δενδρολίβανο incenier, δηλαδή θυ
μίαμα, ενώ οι Ισπανοί το ονομάζουν Romero, δη
λαδή το λουλούδι του προσκυνητή.
Το δενδρολίβανο το φαρμακευτικόν όπως συ
χνά αναφέρεται, είναι αυτοφυής αειθαλής θάμνος
της Ελλάδας, με ύψος που φτάνει τα 1,30 - 1,50 m.
Ως πιθανή καταγωγή του θεωρούνται οι μεσογεια
κές χώρες της Ν. Ευρώπης. Στη χώρα μας βρίσκε
ται αυτοφυές σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας
και σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου
πελάγους.
Σήμερα καλλιεργείται σε πολλές χώρες του κό
σμου, με κύριο κέντρο παραγωγής τις μεσογειακές
χώρες: Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Τυνησία και
Μαρόκο.
Τα φύλλα του είναι άμισχα, στενόμακρα, δερ
ματώδη, με την επάνω πλευρά σκούρη σταχτόχρωμη και την κάτω ανοικτόχρωμη. Τα άνθη είναι συ
νήθως κυανά - ιώδη ενώ σε ορισμένες ποικιλίες
λευκά με ελαφρώς κυανή απόχρωση και εκφύο
νται σε επάκριους βότρεις στις μασχάλες των φύλ
λων. Το δενδρολίβανο παρουσιάζει παρατεταμένη
ανθοφορία από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο (και Ο
κτώβριο, σε πιο νότιες περιοχές) ενώ η συγκομιδή
τρυφερών βλαστών μπορεί να γίνει δυο και τρεις
φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (παρου
σιάζει πλήρη παραγωγή το τρίτο έτος). Ευδοκιμεί
σε πεδινά εδάφη με καλή στράγγιση, σε θερμά και
ψυχρά κλίματα, καθότι αντέχει στις υψηλές θερμο
κρασίες του καλοκαιριού, αλλά και στις χαμηλές
θερμοκρασίες του χειμώνα. Απαντάται σε περιο
χές μέχρι 600 m υψόμετρο. Πολλαπλασιάζεται εύ
κολα με μοσχεύματα, παραφυάδες και με σπόρο.
Ή ταν γνωστό στους αρχαίους Αιγυπτίους, Έ λ-
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ληνες και Ρωμαίους, που το χρησιμοποιούσαν ως αρωματικό φυτό αλλά και για
τα στεφάνια των νικητών των αγώνων. Έ ν α από τα είδη στεφανιού που χρησιμο
ποιούσαν οι αρχαίοι για να στεφανώνουν τους ήρωές τους ήταν πλεγμένο με κλω
νάρια δενδρολίβανου, μυρτιάς και δάφνης.
Οι αρχαίοι Έλληνες το θεωρούσαν δώρο της Αφροδίτης προς τους ανθρώπους
και το χρησιμοποιούσαν σε δημόσιες και θρησκευτικές τελετές ως θυμίαμα. Οι
σοφοί έπλεκαν κλαδιά δενδρολίβανου στα μαλλιά τους και έτριβαν το αιθέριο έ
λαιό του στο μέτωπό τους γιατί πίστευαν ότι δυναμώνει τη μνήμη. Λόγω αυτής του
της ιδιότητας το είχαν ως έμβλημα της πίστης για τους ερωτευμένους.
Οι Ρωμαίοι το θεωρούσαν ιερό βότανο, το προσέφεραν στις προστάτιδες θεό
τητες του οίκου τους και πίστευαν ότι έφερνε ευτυχία στους ζωντανούς και εξα
σφάλιζε την αιώνια γαλήνη στους νεκρούς.
Οι Άραβες γιατροί το εκτιμούσαν πολύ διότι πίστευαν ότι αποκαθιστούσε τη
ζωτικότητα, τη μνήμη και την ομιλία.
Υπάρχουν πολλές λαϊκές παραδόσεις για το δενδρολίβανο. Αρκετές από αυτές
το συνδέουν με την Παναγία. Λέγεται ότι κατά τον πηγεμό Της στην Αίγυπτο εί
χε αναπαυθεί κάτω από ένα δενδρολίβανο. Μια άλλη εκδοχή θέλει το δενδρολί
βανο να έχει αρχικά λευκά άνθη. Κατά τη φυγή της από την Αίγυπτο, η Παναγία
άπλωσε το μπλε πανωφόρι της σε ένα θάμνο δενδρολίβανου και όταν το μάζεψε,
τα λουλούδια του φυτού είχαν πάρει ένα μπλε χρώμα προς τιμή Της. Σε πολλές
περιοχές πίστευαν ότι το δενδρολίβανο ευδοκιμεί μόνο κοντά σε ενάρετους αν
θρώπους. Το θεωρούσαν ως ένα από τα δύο φυτά που πήραν οι πρωτόπλαστοι μα
ζί τους όταν εκδιώχτηκαν από τον παράδεισο, ώστε να τους ανακουφίζει με τις ι
διαίτερες θεραπευτικές του ιδιότητες. Στην Ισπανία και στην Ιταλία το φυτό θεω-
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ρείται φύλακας - προστάτης από τη μαγεία και γενικά από κάθε βλαβερή επίδρα
ση. Στην κοινωνική ζωή το χρησιμοποιούσαν στους γάμους και στις κηδείες και
στόλιζαν με δενδρολίβανα τις εκκλησίες και τις αίθουσες όπου γίνονταν εκδηλώ
σεις.
Πολυάριθμες είναι οι δράσεις του δενδρολίβανου και αξιόλογες οι φαρμακευ
τικές του ιδιότητες. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστές οι καταπληκτικές ιδιότητες
του σαν καλλυντικό και θεραπευτικό βότανο. Το αιθέριο έλαιο που παράγεται α
πό τα φύλλα του είναι διαυγές, έχει έντονο άρωμα, είναι πλούσιο σε τερπένια και
χρησιμοποιείται κυρίως στα καλλυντικά.
Ενεργεί ως διεγερτικό στο κυκλοφορικό και νευρικό σύστημα και στους θύλα
κες των τριχών. Είναι ευεργετικό για το πεπτικό σύστημα και χρησιμοποιείται σε
περιπτώσεις δυσπεψίας που συνοδεύονται από τυμπανισμό, πονοκεφάλους ή κα
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τάθλιψη. Χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του μυϊκού πόνου, της ισχιαλγίας
και της νευραλγίας. Φημίζεται ότι καταπολεμά τις ρυτίδες και εξαφανίζει τις πα
νάδες. Συνιστάται επίσης για τη γρίπη, και για προβλήματα που προε'ρχονται από
το νευρικό σύστημα.
Συχνή είναι και η χρήση του ως καρύκευμα στην μαγειρική. Έ χει την ιδιότητα
να κάνει ευκολοχώνευτα τα λίπη. Επίσης χρησιμοποιείται αντί της λεβάντας για
προστασία των ρούχων από το σκόρο. Σε μερικές περιοχές το πίστευαν ως "αγιω
τικό"", το χρησιμοποιούσαν μαζί με άλλα άνθη στη γιορτή της Σταυροπροσκύνη
σης και ως αποτελεσματικό αντιβασκανικό.
Το δενδρολίβανο, εκτός από αρωματικό και φαρμακευτικό, είναι καλλωπιστι
κό και μελισσοτροφικό φυτό. Με την μεγάλη σε διάρκεια χρόνου ανθοφορία του
συμβάλει στην αισθητική βελτίωση των τοπίων όπου χρησιμοποιείται. Είναι πολύ
συχνή και διαδομένη η χρήση του σε όλη σχεδόν τη χώρα μας στις αναπλάσεις με
φυτεύσεις διαταραγμένων επιφανειών κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων και άλλων
μεγάλων τεχνικών έργων και γενικά σε κήπους και πλατείες ως καλλωπιστικό εί
δος.
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Παραγωγή ρακιού στην
Καστανιανή της
Ηπείρου

Αλέξανδρος Γκάσιος

Δασολάγος - θηραματολάγος

Καστάνιανη είναι ένα όμορφο χωριό στα
του νομού Ιωαννίνων, σκαρφαλωμένο
900 μέτρα ψηλά στη δυτική απόληξη του Σμόλικα,
του δεύτερου ψηλότερου βουνού της Ελλάδας
(2637μ).
Ανήκει διοικητικά στο δήμο Μαστοροχωρίων,
που πήρε το όνομά του από την κύρια δραστηριό
τητα που ανέπτυσσαν οι κάτοικοί του μέχρι τη δε
καετία του '70, οι οποίοι χτίζανε σπίτια και γεφύρια από πέτρα, στην Ή πειρο αλλά και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδος, όπως τη Μακεδονία και τη
Θεσσαλία.
Σε απόσταση 90 χμ. περίπου από τα Γιάννενα
και 30 από την Κόνιτσα που αποτελεί και το πλησιέστερο αστικό κέντρο με δυνατότητα παροχής
προϊόντων και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, στο
χωριό διαμένουν μόνιμα, σήμερα, γύρω στους σα
ράντα ηρωικούς κατοίκους, οι περισσότεροι από
τους οποίους είναι συνταξιούχοι.
Το χωριό αποτελείται από περίπου 180 σπίτια,
στην πλειοψηφία τους πέτρινα, και περιφερειακά
στολίζεται από 17 όμορφα εξωκλήσια και 3 γεφύρια, πέτρινα κι αυτά, ενώ στο κέντρο του δεσπό
ζουν το σχολείο και η εκκλησία, πρότυπο αρχιτεκτονικής.
Χαμηλότερα από το χωριό, που είναι κρυμμένο
μέσα στα δασωμένα βουνά, επικρατούν αείφυλλοι
και φυλλοβόλοι θάμνοι και δέντρα, ενώ στα ψηλά
κυριαρχεί το πεύκο, το έλατο και η αρχόντισσα οξυά, της οποίας τα χρώματα αυτήν την εποχή θα
μπορούσαν να μετατρέψουν ακόμη και τον πιο κυ-
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νικό άνθρωπο σε ρομαντικό.
Το πατρικό του πατέρα μου, διώροφο, πέτρινο, χτισμένο αρχές δεκαετίας του
'50, έχει αρκετό χώρο για να φιλοξενήσει άνετα μέχρι 13 άτομα, και λίγους πα
ραπάνω με μικρές υποχωρήσεις.
Τους τελευταίους τρεις Οκτώβρηδες, μαζί με τη γιαγιά Μαριγώ, η οποία είναι
σήμερα 86 ετών (η γηραιότερη του χωριού, πλην όμως αρκετά δραστήρια, με ε
μπειρίες και γνώσεις για τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής, πολύτιμο θησαυρό),
εντρυφούμε με τα αδέλφια και τους φίλους που μας τιμάνε με την παρουσία τους,
στη διαδικασία παραγωγής ρακιού.
Έ τσ ι έγινε και φέτος, και το καθιερωμένο πλέον για τη συγκεκριμένη δραστη
ριότητα τριήμερο της 28ης του Οκτωβρίου, ανεβήκαμε στο χωριό 12 φίλοι για να
βράσουμε τα τσίπουρα.
Καμιά τριανταριά μέρες πριν, είχαμε πατήσει (ή καλύτερα στουμπήξει) γύρω
στα 500 κιλά σταφύλια, ποικιλίας καμπερνέ και ροδίτη σε αναλογία 5:1, τα οποί
α αφού ζυμώθηκαν περίμεναν να αφαιρέσουμε το χυμό τους, τον οίνο που ευ
φραίνει την καρδία, και να τα βράσουμε για να δώσουν το πολύτιμο ρακί.
Παλιότερα, τα σταφύλια τα πατούσαμε σε κάδο χωρητικότητας μεγαλύτερης
του ενός τόνου, που βρίσκεται εγκατεστημένος στο κατώι του διώροφου σπιτιού
μας, και στον οποίο μπαίναμε από καταπακτή που υπάρχει στη σάλα, στον πρώ
το όροφο. Πιτσιρικάς, πάτησα κι εγώ μια φορά τα σταφύλια μ' αυτόν τον τρόπο,
αλλά από το '90 και μετά, δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε.
Φέτος η διαδικασία αυτή, έγινε στα Γιάννενα, από τον πατέρα κι ένα φίλο, στο
σπίτι του οποίου και παρέμεινε το κρασί από τις 25 Σεπτέμβρη μέχρι τις 28 Οκτώβρη. Στην Καστάνιανη, κάθε γειτονιά έχει κι από ένα καζάνι, λέξη που προσδιο
ρίζει όχι μόνο το σύστημα της εστίας (άμβικας στην αρχαία Ελλάδα), σωλήνα ψύ
ξης των ατμών και απόσταξης, αλλά και το μικρό πέτρινο οίκημα στο οποίο αυτά
είναι εγκατεστημένα. Ιδιοκτήτες του καζανιού της γειτονιάς ο κύριος Βασίλης και
η κυρία Ισμήνη, άνθρωποι καλοσυνάτοι, φιλόξενοι και προπαντός άριστοι γνώ
στες της όλης διαδικασίας, αφού βράζουν όχι μόνο τα δικά τους αλλά και τα τσί
πουρα τρίτων, εδώ και αρκετά χρόνια.
Η δυσάρεστη έκπληξη της χρονιάς ήταν η απουσία της γιαγιάς, η οποία για λό
γους υγείας, αν και το επιθυμούσε, δεν τα κατάφερε να έρθει, ακολουθώντας τη
συμβουλή του γιατρού. Η ευχάριστη έκπληξη, ήταν ο ερχομός του Νικηφόρου και
της Ηρώς. Τρία χρόνια τώρα βράζουμε τσίπουρα αλλά, λόγω δουλειάς, ο συγκε
κριμένος φίλος δεν μπορούσε να έρθει και μαζί μ’ αυτόν έλειπε και το μπουζού
κι του, όργανο το οποίο αν συνοδευτεί από την κιθάρα μου, αποτελεί βασική προ
ϋπόθεση για επιτυχημένη παραγωγή ρακιού.
Η διαδικασία ξεκίνησε το Σάββατο ανήμερα της 28ης (σύμφωνα με το έθιμο,
δεν πρέπει να βράζουμε Παρασκευή ), κατά τις δώδεκα το μεσημέρι, οπότε και
ήρθαν οι γονείς μου από τα Γιάννενα, έχοντας φορτωμένα στο φορτηγάκι, τα βα
ρέλια με τα τσίπουρα ( το κρασί, αφού τραβήχτηκε, μπήκε σε άλλα βαρέλια και
παρέμεινε στην πόλη για να μειωθεί το βάρος του φορτίου. Φυσικά στο χωριό εί
χαμε τριάντα κιλά από το περσινό και δεκαπέντε ρακί, για τις ανάγκες της συνά
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ντησης). Οι κυνηγοί της παρέας, τρεις στον αριθμό, είχαμε πάει από το πρω
ί για φάσες στον Άγιο Μηνά, και είδαμε αρκετά πουλιά αλλά και αρκετούς κυνη
γούς, οπότε δεν υπήρχε καλό καρτέρι άπιαστο και φύγαμε άπρακτοι. Το γεγονός
βέβαια, δεν μας προβλημάτισε ιδιαίτερα, μιας και το καζάνι περίμενε.
Βάλαμε τα βαρέλια δίπλα στο καλυβάκι και ανάψαμε τη φωτιά. Εδώ αξίζει να
σημειωθεί ότι τα καζάνια στην Ή πειρο έχουν σχετικά μικρή χωρητικότητα (το συ
γκεκριμένο 45 λίτρα) και δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εστία της φωτιάς και η καπνοδόχος είναι τοπο
θετημένες στην ανατολική γωνία της καλύβας. Η εστία περιορίζεται δεξιά κι αρι
στερά από δύο μικρά τοιχία (πεζούλια), ύψους 20 εκ. περίπου, πάνω στα οποία
πατάει το καζάνι. Το καπάκι του καζανιού έχει μία προεξοχή (καμινάδα), η οποί
α έχει κλίση ελαφρά προς τα κάτω, και μικραίνει σε διάμετρο από το καζάνι προς
την άκρη της. Αυτή η προεξοχή, προσαρμόζεται στην αντίστοιχη υποδοχή που υ
πάρχει στη μικρή τσιμεντένια δεξαμενή νερού που υπάρχει δίπλα από την εστία
και έχει διαστάσεις (ύψος x πλάτος χ βάθος) 100x150x30 εκ. Η παραπάνω υποδο
χή, συνεχίζει με τη μορφή σωλήνα την κατηφορική διαδρομή της, περνώντας μέ
σα από το περιεχόμενο νερό της δεξαμενής, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς από
βρύση που βρίσκεται στο πάνω μέρος της τελευταίας.
Ο ατμός που βγαίνει από το καζάνι, επομένως, υποχρεώνεται σε πλάγια, κατη
φορική διαδρομή, μέσα από σωλήνα που περνά από τρεχούμενο κρύο νερό, στην
οποία και ψύχεται, για να υγροποιηθεί και να αποστάξει στο τέλος της, μέσα σε
δοχείο που έχουμε τοποθετήσει κάτω από αυτή.
Σημαντική λεπτομέρεια της διαδικασίας, είναι η ένταση της φωτιάς που απαι
τείται, η οποία πρέπει να είναι τόσο μικρή για να μην έχουμε απώλειες ρακιού με
τη μορφή ατμών, αλλά και τόσο μεγάλη, ώστε η διαδικασία να μην καθυστερεί ά
σκοπα. Στον πάτο του καζανιού βάλαμε λίγο άχυρο, για να μην κολλήσουν τα τσί
πουρα, τα οποία τοποθετήσαμε στη συνέχεια.
Στο σημείο εφαρμογής του καπακιού με το καζάνι, τοποθετούμε ελαφρώς
βρεγμένο καλαμποκάλευρο, το οποίο, θερμαινόμενο από τη φωτιά, φουσκώνει
και στεγανοποιεί πλήρως την κατασκευή. Δυσκολότερο όλων η προσαρμογή του
καπακιού, του οποίου η βάση πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο καζάνι, η δε προ
εξοχή του να εφαρμοστεί στην προαναφερθείσα υποδοχή, ταυτόχρονα.
Με την κυρά Ισμήνη όμως στο πλευρό και την καλή τη δική μας διάθεση και
προθυμία που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους μόνο σε ευχάριστες συλλογικές δρα
στηριότητες, όλα κύλησαν ρολόι και σε 20 λεπτά περίπου άρχισε να κάνει την εμ
φάνισή του το πρώτο ρακί της φετινής χρονιάς.
Στριμωγμένοι μέσα στο καλυβάκι, του οποίου η χωρητικότητα κατά ένα παρά
ξενο τρόπο, αυξάνεται ανάλογα με τον ενθουσιασμό των ανθρώπων που βρίσκο
νται μέσα σ’ αυτό, παρατηρούσαμε με θαυμασμό την απόσταξη του προϊόντος που
ολοκληρώνει την πανάρχαια διαδικασία της παραγωγής του κρασιού.
Αφού άρχισε να γεμίζει η κατσαρόλα στην οποία έσταζε το ρακί, πήραμε το
γραδόμετρο και μετρήσαμε τους βαθμούς. Εικοσιτρείς! Τα σταφύλια πρέπει να ή
ταν δυνατά, συνήθως τόση ποσότητα έχει λιγότερους βαθμούς, και μία καζανιά
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βγάζει γύρω στα 6,5 με 7 λίτρα, στα 18,5 γράδα που το σταματάμε. Φέτος βγάλα
με κατά μέσο όρο 7,5 λίτρα ανά καζανιά. Το ρακί που βγάζουμε στην Ή πειρο,
είναι προϊόν αποκλειστικά και μόνο της βράσης των τσίπουρων, των σταφυλιών
που παραμένουν δηλαδή μετά την απομάκρυνση του κρασιού, από το βαρέλι στο
οποίο αφήνονται τα πατημένα σταφύλια προς ζύμωση.
Αφού φτάσαμε στους επιθυμητούς βαθμούς, βγάλαμε το καπάκι, και πήραμε το
καζάνι έξω από την καλύβα για να αδειάσουμε το περιεχόμενό του (το οποίο μυ
ρίζει θεσπέσια), να το καθαρίσουμε και αφού τοποθετήθηκε ξανά στη θέση του,
το γεμίσαμε εκ νέου με άχυρο και τσίπουρα, επανατοποθετήθηκε το καπάκι και
αλευρώσαμε τους αρμούς, για να ξαναξεκινήσει η διαδικασία (η απόσταξη μο
νή). Βγάλαμε συνολικά 5 καζανιές με τον ίδιο τρόπο, και η όλη διαδικασία κρά
τησε 17 ώρες (ως τις πέντε το πρωί). Από αυτές, τις τελευταίες έξι, ήμασταν όλοι
μαζί και τραγουδούσαμε με τη συνοδεία του μπουζουκιού και της κιθάρας. Για
πρώτη φορά, η κυρά Ισμήνη μας άφησε μόνους από νωρίς, δείχνοντας έτσι εμπι
στοσύνη, τόσο στη συμπεριφορά, όσο και στους επί της διαδικασίας χειρισμούς,
τους οποίους οφείλω να ομολογήσω ότι όλοι οι φίλοι κάνανε πολύ σωστά!
Το πρωί που τελειώσαμε, παρά το ξενύχτι, ο Αντώνης κι εγώ κατεβήκαμε κο
ντά στο φαράγγι του Βίκου. Ο φίλος πήγε να δει τις πηγές του Βοϊδομάτη, κι εγώ
για κυνήγι. Γυρίσαμε και οι δυο νιώθοντας ολοκληρωμένοι και πέσαμε για ύπνο
κατά τις 11.
Κυριακή απόγευμα φύγαμε, αν και κανείς δεν το ήθελε, με την ευχή να αντα
μώσουμε όλοι του χρόνου στο όμορφο χωριό, για τον ίδιο λόγο για να "αναζωπυ
ρώσουμε" μία οικογενειακή παράδοση που κόντεψε να χαθεί, όπως και πολλές
άλλες, η οποία για έντεκα χρόνια, μέχρι και το 2002, είχε σταματήσει.
Θέλω να εκφράσω επίσης την ευχή να έχουμε και τη γιαγιά του χρόνου μαζί,
και να ξαναμπεί σε λειτουργία ο παλιός ξύλινος κάδος, για να επανέλθει πλήρως
η διαδικασία στο παραδοσιακό της καθεστώς της.
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/ ( Λ λ ο ι έχουμε αφιερώσει κάποιες ώρες παρακολουθώντας αμερικανικές ταινίες με Ινδιά
νους. Στην πλειοψηφία αυτών των ταινιών, ο ήρωας είναι ο λευκός που μάχεται, νικά και γλιτώνει
από τους κακούς, άγριους και απολίτιστους ερυ
θρόδερμους. Ποιος όμως είναι ο πραγματικά ά
γριος και απολίτιστος;
Στη ζωή αυτή όλα τα πράγματα έχουν δύο ό
ψεις. Η μία όψη είναι αυτή που συνήθως προβάλ
λεται και την οποία αποδέχονται ή ανέχονται οι
πολλοί ως σωστή, στην πραγματικότητα όμως είναι
η λάθος όψη. Η ορθή όψη θάβεται επιμελώς, διεστραβλώνεται ή ακόμα παρουσιάζεται ως ανέφι
κτη. Για να την ξεθάψει κανείς δεν χρειάζεται να
είναι ιδιοφυία, χρειάζεται όμως να έχει ανήσυχο
πνεύμα και κυρίως ειλικρινή καρδιά.
Με σκοπό να ξεθάψουν την αλήθεια και να α
φυπνίσουν συνειδήσεις, οι Ιροκέζοι Ινδιάνοι της
Β. Αμερικής κατέθεσαν τις θέσεις τους σε διεθνή
διάσκεψη του ΟΗΕ το 1977. Το κείμενο που κατέ
θεσαν δεν αποτελεί απλά μια διαμαρτυρία για τη
συνεχιζόμενη καταπίεση των Ινδιάνων, αλλά μια
βαθυστόχαστη κριτική ανάλυση του λεγάμενου Δυ
τικού Πολιτισμού και του καπιταλιστικού συστή
ματος.
Η άποψη των Ιροκέζων Ινδιάνων πηγάζει από
μια φιλοσοφία που τοποθετεί το ανθρώπινο ον
στην ιστορική του διάσταση, σε ρίζες που ανατρέ
χουν δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι το βλέμ
μα του γεροντότερου που παρακολουθεί τις πρά
ξεις ενός μικρού παιδιού και που το βλέπει να κυ
ριεύεται από μια τρομερή και καταστροφική τρέ
λα. Αυτός ο λαός επωφελείται από την ευκαιρία
και απευθύνει τον λόγο σε έναν κόσμο που άρχισε
να υπάρχει εδώ και πεντακόσια μόλις χρόνια, και
σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα πιο πρόσφατα.
Ο Λαός του Μακριού Σπιτιού, που οι Ευρωπαί
οι γνωρίζουν με το όνομα Έ ξ ι Ιροκέζικα Έ θνη
κατοικεί στα εδάφη του από αμνημονεύτων χρό
νων. Πριν από την άφιξη εκεί των Ευρωπαίων αποίκων, λένε ότι ο λαός αυτός ζούσε μια ζωή γεμά
τη ευτυχία και ευημερία. Τα δάση έδιναν άφθονα
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όλα τα αναγκαία αγαθά. Οι άνθρωποι είχαν μακροζωία, υγεία και παραγωγικό
τητα. Ζούσαν από το κυνήγι, από τη συγκομιδή καρπών και εφάρμοζαν μη εντα
τικές καλλιέργειες. Οι παραδόσεις τους εφιστούσαν την προσοχή στο ότι ο πλη
θυσμός δεν έπρεπε να ξεπεράσει έναν ορισμένο αριθμό, έτσι ώστε να μην ασκού
νταν υπερβολική πίεση στις άλλες μορφές ζωής. Είχαν πολύ αυστηρούς κανόνες
διατήρησης του συστήματος τους. Ο πολιτισμός τους στηρίζονταν στην αρχή του
να σκέπτονται συνεχώς την ευημερία των επτά επόμενων γενεών. Πίστευαν ότι με
βάση την αρχή αυτή θα εμπόδιζαν την ανάπτυξη πρακτικών που θα μπορούσαν να
προξενήσουν δυστυχία στο μέλλον. Για αυτόν τον λόγο οι Ιροκέζοι θήρευαν μο
νάχα τον αριθμό των ζώων που ήταν απαραίτητος για τις ανάγκες τους. Μέχρι την
άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων
δεν υπήρξε ποτέ σφαγή αγρίων
ζώων.
Μήνυμα των Ιροκέζων Ινδιάνων
προς τον Δυτικό Κόσμο:
"Οι προγονικές οδηγίες συνιστούν σε εμάς που περπατούμε
πάνω στη γη να εκφράζουμε ένα
βαθύ σεβασμό, στοργή και ευγνω
μοσύνη σε όλα τα πνεύματα που
δημιουργούν και στηρίζουν τη ζω
ή.
Παρατηρούμε ότι όλοι οι λαοί
της γης δεν δείχνουν τον ίδιο σε-
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βασμό για αυτόν τον κόσμο και για τα όντα που βρίσκονται πάνω σε αυτόν. Ο ινδοευρωπαϊκός λαός που αποίκισε τη γη μας έδειξε ελάχιστο σεβασμό στα πράγ
ματα που δημιουργούν και στηρίζουν τη ζωή. Πιστεύουμε ότι αυτοί οι λαοί στα
μάτησαν εδώ και πολύ καιρό να σέβονται τον κόσμο. Πριν από αρκετές χιλιάδες
χρόνια, όλοι οι λαοί πίστευαν στον ίδιο Τρόπο Ζωής, στην αρμονία με το σύμπαν.
Ο σχετικά πρόσφατος Δυτικός Πολιτισμός εκμεταλλεύεται και καταστρέφει τη
φύση με φριχτό τρόπο. Περισσότερα από 140 είδη πουλιών και ζώων εξολοθρεύ
τηκαν από τη στιγμή της άφιξης των Ευρωπαίων στην Αμερική, διότι για τους ει
σβολείς δεν είχαν καμιά χρησιμότητα. Τα δάση αποψιλώθηκαν, τα νερά μολύνθηκαν και οι Αυτόχθονες λαοί έπεσαν θύματα γενοκτονίας. Από τα τεράστια κοπά
δια των χορτοφάγων ζώων επέζησαν ελάχιστα: ο βίσωνας απειλήθηκε με εξαφά
νιση. Η δυτική τεχνολογία και ol λαοί που την εφάρμοσαν αποτέλεσαν τις πιο κα
ταστροφικές δυνάμεις στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Ο αέρας ρυπαίνεται, τα νερά δηλητηριάζονται, τα δέντρα πεθαίνουν και τα ζώ
α εξαφανίζονται. Ακόμα και τα κλιματολογικά συστήματα αλλάζουν. Οι γνώσεις
που μας έχουν μεταδώσει οι πρόγονοί μας, μας είχαν προειδοποιήσει ότι αυτά τα
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πράγματα θα συνέβαιναν αν ο άνθρωπος παραβίαζε τους φυσικούς νόμους. Ο
τρόπος ζωής που είναι γνωστός ως Δυτικός Πολιτισμός ακολουθεί ένα δρόμο που
οδηγεί στο θάνατο και η κουλτούρα του αδυνατεί να δώσει απαντήσεις ζωής. Οι
άνθρωποι αντιμέτωποι με την πραγματικότητα που δημιουργούν οι ίδιες οι κατα
στροφικές τους δυνατότητες, δεν έχουν άλλη επιλογή από τη φυγή προς μία ακό
μα μεγαλύτερη καταστροφικότητα.
Οι τεχνολογίες και τα κοινωνικά συστήματα που κατέστρεψαν το φυτικό και
ζωικό κόσμο καταστρέφουν και τους Φυσικούς Λαούς. Ξέρουμε ότι σε όλον τον
κόσμο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουν τις θέσεις μας.
Όμως η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι λίγοι είναι αυτοί που έχουν τη θέληση να
αναζητήσουν μια λύση για να αλλάξουν τα πράγματα.
Είναι ανάγκη να αρχίσουμε σήμερα μια κριτική ανάλυση της ιστορίας της Δύ
σης, να αναζητήσουμε την πραγματική προέλευση των συνθηκών της εκμετάλλευ
σης και καταπίεσης που υφίσταται η ανθρωπότητα. Ό ταν θα αρχίσουμε να κατα
νοούμε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει ταυτόχρονα να επανερμηνεύσουμε αυτήν
την ιστορία για τους λαούς του κόσμου. Γιατί, σε τελική ανάλυση, οι περισσότερο
καταπιεσμένοι λαοί είναι οι ίδιοι οι δυτικοί λαοί. Συντρίβονται κάτω από το βά
ρος αιώνων ρατσισμού και αγνοίας που έκαναν αυτούς τους λαούς να μην συνει
δητοποιούν την πραγματική φύση της ζωής τους".
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(έδρα: Αθήνα)Φωκι'ωνος 8 & Ερμού10563 Αθήνα

210 323 1271
Φαξ 210 3222755
info@ksellas.gr

Κυνηγετικές Ομοσπονδίες

Α’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
(έδρα: Χανιά)Πειραιώς 1-5, Κτήριο Πλάζα, 4ος όροφος, Χανιά
73131

Τηλ/φαξ:
28210 98 147
φαξ: 98112
akokd@otenet.gr

Β’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
(έδρα: Μυτιλήνη) Βουρνάζων 10, 81100 Μυτιλήνη

Τηλ/φαξ:
22510 25 259, 43185

Γ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(έδρα: Πάτρα)Κανάρη 22-24 26222 Πάτρα

Τηλ/φαξ:
2610 361671-2346614,
361634
kyn-om-p@otenet.gr

Δ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(έδρα: Αθήνα)Φωκίωνος 8 & Ερμοΰ10563 Αθήνα

Τηλ: 210 323 1212,
φαξ: 2103232616
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)Ε0νικής Αντιστάσεως 173-17555134
Φοίνικας Θεσ/νικης

Τηλ/φαξ:
2310 477128,
473863hunters@hunters.gr

Ζ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (έδρα: Λάρισα)Παναγούλη 25, 41223 Λάρισα

Τηλ/φαξ:
2410 282982
komthes@otenet.gr
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Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ ΙΚ Ο Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ
ΤΗΛ

FAX

40 Εκκλησιών 12
60300 Αιγίνιο

2353023183

2353023163

Ταγ. Γεωργούλη 21, 59300
Αλεξάνδρεια

23330-24357

23330-24357

68100 14ης Μαϊου 35,
Αλεξανδρούπολη

25510-25528

25510-31728

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

56123 Ελευθερίας 3
Θεσσαλονίκη

2310-733466

2310-724999

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

53200 5ης Μεραρχίας 102,
Αμύνταιο

23860-23068

23860-23068

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

61400 Αξισύπολη Κιλκίς

23430-32515

23430-32515

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

52200 Ν.Παπαθανασίου 15,
Άργος Ορεστικό

24670-43373

24670-43373

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

58400 Κύπρου 13, Αριδαία

23840-21649

23840-21649

ΑΡΝΑΙΑΣ

63074 Αρναία

23720-22648

23720-22648

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

50400 Βελβενδάς Κοζάνης

24640-31030

24540-31030

ΒΕΡΟΙΑΣ

59100 Περικλεούς 2, Βέροια

23310-27495

23310-77495

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

58100Αφ.Παπαϊωάννου 10,
Γ ιαννιτσά

23820-23110

23820-25697

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

61300 Γουμε'νισσα

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,
Έ δεσσα

23810-22455

23810-22455

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

64100 Μακεδ/μάχων 1,
Ελευθερούπολη

25920-22786

25920-22786

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜ. ΔΙΕΥΘ.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜ. ΔΙΕΥΘ.

ΤΗΛ

FAX

ΕΠΑΝΟΜΗΣ

57500 Πλατεία I. Μεταξά 1
Επανομή

23920-42450

23920-21395

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

57012 Ζαγκλιβε'ρι Λαγκαδά

23930-32042

23930-32042

25930-52888

25930-52888

2310-278543

2310-229967

2510-227452

2510-227452

23740-23397

23740-23397

ΘΑΣΟΥ

64002 Λιμενάρια Θάσος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

54631 Αμΰντα 9 Θες/νίκη

ΚΑΒΑΛΑΣ

65001 Ομονοίας 91 Καβάλα

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

63077 Κασσάνδρεια

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

52100 Πλατεία
Καραβαγγέλη Καστοριά

24670-29387

24670-29387

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60100 Ειρήνης Β πάροδος 1
Κατερίνη

23510-24877

23510-24877

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

66033 Βενιζε'λου 22 Κ.
Νευροπόπι

25230-21041

25230-23006

ΚΑΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥ

57014 Κ. Σταυρός

23970-61711

23970-61711

ΚΙΛΚΙΣ

61100 Καλούδη 15

23410-28283

23410-28553

ΚΟΖΑΝΗΣ

50100 Αραπίτσης 47 Κοζάνη

24610-30477

24610-30477

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

69100 Παρρασίου 12
Κομοτηνή

25310-22885

25310-22885

ΛΑΓΚΑΔΑ

57200 Σ. Μπαρέτη 18
Λαγκαδάς

23940-23083

23940-23083

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

62049 Μαυροθάλασσα

23220-30458

23220-30458

ΜΕΛΙΚΗΣ

59031 Μελίκη Ημαθίας

2331081054

2331081054

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

68010 Μεταξάδες

25530-51714

25530-51714

Ν. ΖΙΧΝΗΣ

62042 Ν. Ζίχνη

23240-22214

23240-22214

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

63200 Ν.Μουδανιά

23730-22377

23730-22377

ΝΑΟΥΣΑΣ

59200 Βύρωνος 19 Νάουσα

23320-28581

23320-28581

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

62200 24ης Ιουνίου 6
Νιγρίτα

23220-22709

23220-22709
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜ. ΔΙΕΥΘ.

ΤΗΛ

FAX

ΞΑΝΘΗΣ

67100 40 Εκκλησιών 2
Ξάνθη

25410-22846

25410-22846

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

68200 Ζαρίφη 65
Ορεστιάδα

25520-29780

25520-81792

23710-41904

23710 41904

23710-22734

23710-22734

23430-23093

23430-23093

25220-23380

25220-23380

24630-28811

24630-28811

23270-23133

23270-23133

25320-22501

25320-22169

24640-22336

24640-22336

23210-23310

23210-23310

24650-22206

24650-22206

23230-22410

23230-22432

25540-22525

25540-22525

23950-22750

23950-22750

25420-22455

25420-22455

24680-31491

24680-31491

25550-22350

25550-24800

3850-28181

23850-28181

2310-792635

2310-792635

25910-23098

25910-23098

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

63071 Ορμύλια

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

63100 Πολύγυρος

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

61200 Πολύκαστρο Κιλκίς

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

66200 Προσοτσάνη

ΠΤΟΛΕΜ ΑΪΔΟΣ

50200 Γράμμου 32Α
Πτολεμαϊδα

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

62053 Ροδόπολη Σερρών

ΣΑΠΩΝ

69300 Σάπες

ΣΕΡΒΙΩΝ

50500 Σε'ρβια

ΣΕΡΡΩΝ

62100 Τσαλοπούλου 19
Σέρρες

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

50300 Σιάτιστα

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

62300 ΣιδηρόκαστροΒασ.
Γεωργίου 26

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

68400 Σουφλί

ΣΟΧΟΥ

57002 Σοχός

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

67062 Σταυρούπολη Ξάνθης

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

50002 Τσοτύλι

ΦΕΡΩΝ

68500 Φέρες

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

53100 Ελευθερίας 52
Φλώρινα

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

57300 Χαλάστρα

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

64200 ΧρυσούποληΠ.
Τζιβελεκίδη 7
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ΔΑΣΙΚ ΕΣ ΑΡΧΕΣ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α
1.

2.

3.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση Δασών
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
Διεύθυνση Δασών
Π εριφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
Διεύθυνση Δασών
Περιφέρειας Δυτικής Μακ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46,
Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά Τ.Θ. 22487

2310 409341

Τέρμα Αργυροκάστρου
Τ.Κ. 650 01

2510 461881,
2510 409341,
2510 409114

Κτίριο Π εριφέρειας ΖΕΠ Κοζάνης,
Τ.Κ. 501 00

24610 53403

Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00

24620 87465

4.

Διεύθυνση Δασών Ν. Γρεβ.

5.

Διεύθυνση Δασών Ν.
Δράμας

Αγ. Κωνσταντίνου 1,
Τ.Κ. 661 00

25210 32500

6.

Διεύθυνση Δασών Ν.
Έ βρου

Κανάρη 12,
Τ.Κ. 681 00

25510 26145

Διεύθυνση Δασών Ν.
Ημαθίας
Διεύθυνση Δασών Ν.
Θεσσαλονίκης

Αντ. Καμάρα 3,
Τ.Κ. 591 00
Ναυαρίνου 28,
Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά
Τέρμα Αργυροκάστρου,
Τ.Κ. 650 01

7.
8.

Διεύθυνση Δασών Ν.
Καβάλας
Διεύθυνση Δασών Ν.
10. Καστοριάς

9.

11. Διεύθυνση Δασών Ν. Κιλκίς

Διοικητήριο,
Τ.Κ. 521 00
Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 611 00

23310 26385
2310 409569
2510 461840
24670 22995
23410 22658

Διεύθυνση Δασών Ν.
12.
Κοζάνης

Κτίριο Π εριφέρειας - ΖΕΠ Κοζάνης,
Τ.Κ. 501 00

24610 53448

Διεύθυνση Δασών Ν.
Ξάνθης
Διεύθυνση Δασών Ν.
14.
Πέλλας
Διεύθυνση Δασών Ν.
15.
Πιερίας

Νομαρχία, Τ.Κ. 671 00

25410 66010

13.

Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00
Ηπείρου 10, Τ.Κ. 601 00

23510 45480

16.

Διεύθυνση Δασών Ν.
Ροδόπης

3ο χλμ. Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης Τ.Κ. 691 00

25310 22894

17.

Διεύθυνση Δασών Ν.
Σερρών

Υψηλάντου 3, Τ.Κ. 621 23

23210 22633

18.

Διεύθυνση Δασών Ν.
Φλώρινας

Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο,
Τ.Κ. 531 00

23850 45757,
23850 24171

Δασικό κτίριο, Τ.Κ. 631 00

23710 24272

Σκρα 1, Τ.Κ. 681 00

25510 28326

Αριδαία, Τ.Κ. 584 00

2384 23236

Αρναία Χαλκιδική, Τ.Κ. 630 74

23720 21206

Διεύθυνση Δασών Ν.
Χαλκιδικής
Δασαρχείο
20.
Αλεξανδρούπολης
21. Δασαρχείο Αριδαίας
19.

22.

Δασαρχείο Αρναίας
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ΑΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

23

Δασαρχείο Βέροιας

Αντ. Καμάρα 3, Τ.Κ. 591 00

23310 77621

24

Δασαρχείο Γουμένισσας

Γουμένισσα, Τ.Κ. 613 00

23430 41207

25

Δασαρχείο Διδυμοτείχου

Αδριανουπόλεως 1, Τ.Κ. 683 00

25530 22204,
25530 25203

26

Δασαρχείο Δράμας

Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τ.Κ. 661 00

25210 57837

27

Δασαρχείο Έδεσσας

Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00

23810 28342

28

Δασαρχείο Θάσου

Θάσος, Τ.Κ. 640 04

25930 51237,
25930 58140

29

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

Χάψα 1, Τ.Κ 546 26

2310 545585,
2310 545595

30

Δασαρχείο Κ.
Νευροκοπίου

Κ. Νευροκόπι, Τ.Κ. 660 33

25230 22239

31

Δασαρχείο Καβάλας

Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 650 01

2510 461826,
2510 461825

32

Δασαρχείο Κασσάνδρας

Κασσάνδρεια, Τ.Κ. 630 77

23740 22218

33

Δασαρχείο Κιλκίς

21ης Ιουνίου 207, Τ.Κ 611 00

23410 22400

34

Δασαρχείο Κοζάνης

Κτίριο Περιφέρειας - ΖΕΠ Κοζάνης,
Τ.Κ. 501 00

24610 53443,
24610 53439

35

Δασαρχείο Λαγκαδά

Κ. Ηλιάδη 4, Τ.Κ. 572 00

23940 22336,
23940 24024

36

Δασαρχείο Νάουσας

Γεννήματα 22, Τ.Κ. 592 00

23320 22280

Δασαρχείο Νιγρίτας

Αθ. Αργυρού 9, Τ.Κ. 622 00

23220 22450,
23220 22445

Δασαρχείο Ξάνθης

Αδριανουπόλεως 4, Τ.Κ. 671 00

25410 26500,
25410 22669

39

Δασαρχείο Πολυγύρου

Δασικό Κτίριο, Τ.Κ. 631 00

23710 21678,
23710 22250

40

Δασαρχείο Σερρών

Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 621 25

23210 46426

41

Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

Ν. Ιντζέ 2, Τ.Κ. 623 00

23230 22384

42

Δασαρχείο Σουφλίου

Σουφλί, Τ.Κ. 684 00

25540 22221

43

Δασαρχείο Σταυρού
Θεσ/νίκης

Σταυρός Τ.Κ. 570 14

23970 61203,
23970 65118

44

Δασαρχείο Σταυρούπολης
Ξάνθης

Σταυρούπολη, Τ.Κ. 670 62

25420 22218

45

Δασαρχείο Τσοτυλίου

Τσοτύλι, Τ.Κ. 500 02

24680 31613

37
38
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