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* Χαιρετισμός Προέδρου
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης

Όταν μια πρωτοβουλία από δύσκολο εγχείρημα μετατρέπεται σε αναμενόμενη ενέργεια,
τότε είναι ιδιαίτερα θετική η συνέχισή της. Ο λόγος για την ετήσια έκδοση της Ομοσπονδίας
μας «ΠΑΝΘΗΡΑΣ, τα πάντα περί Θήρας» που αισίως έφθασε στα 12 συνεχόμενα τεύχη.
Όταν πριν χρόνια αποφασίσαμε να καταθέσουμε άρθρα και απόψεις σε ένα βιβλίο
αναρωτηθήκαμε πόσο εφικτό είναι αυτό να έχει συνέπεια και συνέχεια. Με χαρά δια
πιστώνουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί πια σημείο αναφοράς και κυνηγοί τόσο από την
περιφέρεια μας, όσο και από όλη την Ελλάδα επικοινωνούν και ζητούν κάθε φορά το νέο
τεύχος.
Στις σελίδες του επιχειρούμε να αναδείξουμε πτυχές από τα σύγχρονα κυνηγετικά μας
ζητήματα, ενώ παράλληλα παραθέτουμε εκλαϊκευμένα άρθρα για την άγρια πανίδα και το
φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Ειδικευμένοι επιστήμονες επί σειρά ετών καταθέτουν τις
απόψεις τους και συμπυκνώνουν συμπεράσματα από τις ερευνητικές τους εργασίες.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης συνεχίζει την προσπάθεια της για
έγκυρη ενημέρωση με την παρουσίαση τεκμηριωμένων θέσεων, πολλές από τις οποίες έχουν
διαμορφωθεί μέσα από τις συντονισμένες ερευνητικές προσπάθειες της ΣΤ'ΚΟΜΑΘ. Η
επιστημονική κατοχύρωση των κυνηγετικών μας θέσεων προέρχεται από το έργο του επιστη
μονικού μας δυναμικού, υλοποιώντας αποφάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων και του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίζουμε ακόμη πιο συστηματικά, επιχειρώντας να κάνουμε
κοινωνούς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη σημασία του ελληνικού παραδοσιακού
κυνηγού, αλλά και να βελτιώσουμε το επίπεδο πληροφόρησης του κάθε μεμονωμένου
κυνηγού, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ο στυλοβάτης των προσπαθειών μας.

Ιωάννης Πολύχρονης
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΜΑΘ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Π εριφερειακοί Σύμβουλοι
Κων/νος Καλαϊτζίδης:
Θεόδωρος Γκόγκας:
Βασίλειος Μαντενίδης:
Νικόλαος Τσιόμπρας:
Χαράλαμπος Σαρόγλου:
Χαριζάνης Νάσκος :

Ιωάννης Πολύχρονης
Απόστολος Γιαπουτζής
Νικόλαος Καλογεράκος
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Παγούνης
Δημήτριος Ευμοιρίδης
Λοϊζος Σερραίος

Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια

Νομών Δράμας, Καβάλας
Νομών Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας
Νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης
Νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών
Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής
Νομών Σερρών, Κιλκίς

Ε π ίτιμ ο ι Πρόεδροι
Δημήτριος Συρρής, Νικόλαος Μαϊλιάνης, Γεώργιος Δέλλιος
Ε πίτιμ α Μέλη
Κων/νος Χατζησταύρος, Ιωάννης Ιορδανίδης, Ελευθέριος Δημόπουλος,
Κων/νος Πετρακόγιαννης, Επαμεινώνδας Τερζής, Αθανάσιος Φτάκας,
Δημήτριος Μεσσήνης, Σπύρος Μπασνάς
Ε λεγκτική Επιτροπή
Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Ελευθέριος Δημόπουλος, Δημήτριος Συρρής

Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Σ τελέχω ση Κ υνηγετικής Ο μ οσ π ονδ ία ς Μ α κ εδ ονία ς - Θ ράκης

ΟΝΟΜ Α

ΙΔ ΙΟ Τ Η Τ Α

Ε ΙΔΙΚ Ο Τ Η Τ Α

e-m ail

Π ερικ λή ς Μ πίρτσας

Γ ενικός Διευθυντής

Δρ Δασολόγος
Θηραματολόγος

pbirtsas@ hunters.gr

Κ υριά κος Σ κορδά ς

Διευθυντής
Υ ποστήριξης

Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος

kskordas@ hunters.gr

Κ ω νσ τα ντίνος
Π απ ασ πυ ρόπου λος

Διευθυντής
Θηροφυλακής

Δρ Δασολόγος Π εριβαλλοντολόγος

kodafype@ hunters.gr

Σ οφ ία Μ αϊλιάνη

Νομική Σύμβουλος

Δικηγόρος MSc

sm ailiani@ hunters.gr

Π έτρ ος Π λά της

Επ. Συνεργάτης
Θράκης

Δασολόγος - Θηραματοπόνος

anmakthr@ otenet.gr

Χ ρ ή σ τος Σ ώ κος

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

Δασολόγος - Θηραματολόγος
MSc

sokos@ hunters.gr

Θ εοφ ά νη ς
Κ αραμπ ατζά κη ς

Επ. Συνεργάτης
Ν. Δράμας &
Ν. Καβάλας

Δασολόγος Μ ηχανολόγος Μηχανικός

fani skar@ hunters.gr

Α λέξα νδ ρος Γ κάσιος

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

Δασολόγος - Θηραματολόγος
MSc

algas@ hunters.gr

Χ ρ ή σ τος Κ αλαϊτζής

Επ.Συνεργάτης
Ν. Σερρών & Ν. Κιλκίς

Δασοπόνος

kalaitzis@ hunters.gr

Ιω ά ννη ς Ισ α άκ

Επ.Συνεργάτης
Δυτ. Μ ακεδονίας

Δασοπόνος

hunters@ hol.gr

Ό λ γ α Σταυροπούλου

Υπεύθυνη Διαχείρισης
Οικονομικών

Διοικητικό & Οικονομικό
Στέλεχος Επιχειρήσεων

olgastavr@ hunters .gr

Ε λπ ίδ α Βλάχου

Γ ραμματεία
Θηροφυλακής

Γ ραμματέας

elpida@ hunters.gr

Β α σιλική Λ ασκαρίδου

Γ ραμματειακή
Υποστήριξη

Γ ραμματέας

vlaskaridou@ hunters.gr
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΘΗΡΟΦΥΑΑΚΕΣ ΣΤ ΚΟΜΑΘ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο
Α θανασιάδης Ευάγγελος
Β ασιλαδιώ της Π αναγιώ της
Βασιλειάδης Ιερόθεος
Βάσσου Γεώργιος
Βελλής Κ ωνσταντίνος
Γαζής Π αναγιώ της
Γαλόπουλος Βλάσιος
Γερακούδης Κ ω νσταντίνος
Γιτόπουλος Κ ω νσταντίνος
Γκαρούμπας Τριαντάφυλλος
Γ κουντιάκας Ευάγγελος
Γ κουτής Δημήτριος
Γουλάντας Βασίλειος
Ααρόγλου Ιωάννης
Δασκαλίνας Γεώργιος
Αημάκης Π αναγιώ της
Αούγιος Χρήστος
Ζιούρης Παντελής
Η λιάδης Στέφανος
Θ εοδωρακόπουλος Σταύρος
Κάβουρας Χρήστος
Κ αμπέρης Δημήτριος
Καπούλας Ιωάννης
Καρατζιοβάλης Νικόλαος
Κολλαράς Νικόλαος
Κοντογεωργίου Αυγουστίνος
Κοσμίδης Κ ωνσταντίνος
Κουρτέσογλου Ιω άννης
Κ ω νσταντινίδης Σταύρος
Κ ω στάρας Νικόλαος
Λάλλος Σω τήριος
Αιγομενίδης Αλέξανδρος
Μ αλαματίδης Δημήτριος
Μ ουζενίδης Νικόλαος
Μ παράκης Π αναγιώ της
Μ πισύρης Αθανάσιος
Ξουβερούδης Διαμαντής
Π αναγιω τίδης Ιορδάνης
Π άντσιος Αναστάσιος
Π απαδημητρίου Π έτρος
Παπαδόπουλος Νικόλαος

Θ Ε ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ / Π Ε ΡΙΟ Χ Η ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΣΟΧΟΣ
ΤΣΟΤΥΛΙ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΕΣΚΑΤΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΝΑΟΥΣΑ
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΕΔΕΣΣΑ
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΟΥΦΛΙ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΣΑΠΕΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΟΡΜΥΛΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΙΛΚΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΡΝΑΙΑ
ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΝΙΓΡΙΤΑ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΟΖΑΝΗ

Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Α/Α
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

ΟΝ ΟΜ ΑΤΕΠΩ ΝΥΜ Ο
Π ετράκης Ιω άννης
Πυλαρινός Ιω άννης
Ραπτόπουλος Αναστάσιος
Ρετζέπης Ιω άννης
Σαββίδης Αντώνιος
Σαμαράς Βασίλειος
Σαρχόσης Ιω άννης
Σίμογλου Αδαμάντιος
Σταμάτης Θ ω μάς
Στέτσικας Χαράλαμπος
Στόικος Ιω άννης
Σ υμεω νίδης Γ εώ ργιος
Ταχυδρομίδης Αγγελος
Τζεντέμης Θ εόδωρος
Τόσκας Γ εώ ργιος
Τ ριανταφυλλίδης Γ εώ ργιος
Τρίχας Γεώ ργιος
Τσιμόπουλος Αιονύσιος
Φ ιλιππίδης Μ άριος
Χρυσόπουλος Δ ημήτριος

Θ Ε Σ Η ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ / Π Ε ΡΙΟ Χ Η ΕΥΘΥΝ ΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΦΕΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΙΛΚΙΣ
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ
ΞΑΝΘΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΠΑΝΟΜΗ
ΔΡΑΜΑ
ΑΡΙΔΑΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΟΞΑΤΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΜΕΛΙΚΗ-ΑΙΓΙΝΙΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επίσης, η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ σχεδιάζει την πρόσληψη νέων θηροφυλάκων, ενώ για το 2011 επιδότησε
τους Κ.Σ. αρμοδιότητας της για την πρόσληψη και απασχόληση άλλων 32 θηροφυλάκων.
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Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ
(ΚΟΜΑΘ)

12

...ία πάντα περί 0npas!

Ποιες είναι οι κύριες δράσεις της ΚΟΜΑΘ
Ο ι δρ ά σ εις τω ν Κ υνηγετικώ ν Ο μ οσ πονδιώ ν βασίζονται
στα σ ύ γχρ ο να θηραματοπονικά πρότυπα. Ε ιδικότερα η
Κ υνηγετική Ο μ οσπονδία Μ α κ ε δ ο ν ία ς -Θ ρ ά κ η ς :
α) Σ υμ μ ετέχει στη φύλαξη και πρ ο σ τα σ ία του φυσικού
περιβά λλοντος,
β) Υ λ ο π ο ιεί προγρά μμα τα σ χετικά με τη καταγραφή και
αξιολόγη σ η τω ν πλη θυσ μ ώ ν τω ν ειδώ ν τη ς ά γριας πανίδας
κ α ι τω ν ενδια ιτη μά τω ν τους,
γ) Υ λο π ο ιεί προγρά μμα τα βελτίω σης ενδιαιτημάτω ν
σ τα Κ α ταφ ύγια της Ά γριας Ζ ω ής κ α ι σ τους κυνηγοτόπους,
δ) Ε νη μ ερ ώ νει τους Κ υνηγετικούς Σ υλλόγους της π ερ ι
φ έρεια ς τη ς για τις σύγχρονες εξελίξεις, σχεδιάζει δε,
σ υντονίζει κ α ι ενοποιεί τη δράση τους, τη ν οποία ενισχύει
οικονομικά, στρέφοντάς τη ν σε σ υγκεκριμ ένες κ α τευθύν
σ εις κ α ι μεγισ τοποιώ ντα ς τα α ποτελέσ μα τά της,
ε) Π λη ρ οφ ορ εί τους κ υνη γούς κ α ι τη κοινή γνώ μη με
π α ρ ο υ σ ιά σ εις στα μέσα μαζικής ενη μέρω ση ς και με εκδό
σ εις βιβλίω ν, περιοδικώ ν και ενη μ ερω τικ ώ ν εντύπω ν,
στ) Α να πτύσ σ ει κοινω νική δράση και κ αλλιεργεί δη μ ό
σ ιες σ χέσ εις με τους εκ προσώ πους τη ς Π ολιτείας, τους
Ο ρ γα νισ μ ούς Α υτοδιοίκησ ης, τις Δ ασ ικ ές Α ρχές, τα
Π α νεπισ τη μ ια κ ά Ιδρύμα τα κ α ι Ε ρευνη τικ ά Κ έντρα, τα
διά φ ορ α Ν .Π .Δ .Δ ., τα διά φ ορα σ ω μ ατεία κ α ι ενώ σεις για
τη ν π ρ ο σ τα σ ία του φυσικού περ ιβά λλοντος κ α ι της άγριας
πα νίδα ς, το υς δημοσ ιογρά φ ους του η μ ερήσ ιου και του
ειδικού κυνηγετικού Τύπου, τους εκ πα ιδευτικ ούς οργα νι
σμούς, σχολεία, κλπ.
ζ) Ε πιμ ορ φ ώ νει συσ τη μα τικά τα στελέχη της, και
η) Ε ρ γά ζετα ι για την υλοποίησ η ενός προγρά μμα τος
π ρ οσ έγγισ η ς, ενημέρω σης κ α ι εκ πα ίδευσ η ς όλω ν τω ν
κ υνη γώ ν τη ς περιφ έρειάς της.

Δ ιοικητικό
Συμβούλιο
Γεν. Διευθυντής

"Γ
Διεύθυνση
Επιστημονικών
Δράσεων

Διεύθυνση
Θηροφυλακής

Κλιμάκιο
Δυτικής Μακεδονίας

Τομέας Δράσεων
Θηροφυλακής Κ. I.

Διεύθυνση
Υποστήριξης

Τομέας Δράσεων
Ομ. Θηροφυλακής

Τομέας Γραμματειακής
Υποστ. Έργων & Δράσεων

Κλιμάκιο Ν.Ημαθίας,
Πέλλας, Πιερίας

Κλιμάκιο
Δυτικής Μακεδονίας

Τομέας Οργανωτικής
Υποστ. Έργων & Δράσεων

Κλιμάκιο Ν.Θεσ/νίκης,
Χαλκιδικής

Κλιμάκιο Ν.Ημαθίας,
Πέλλας, Πιερίας

Τομέας Δημοσίων
Σχέσεων & Τύπου

Κλιμάκιο Ν.
Σερρών, Κιλκίς

Κλιμάκιο Ν.Θεσ/νίκης,
Χαλκιδικής

Τομέας Λογιστικής
Υποστήριξης

Κλιμάκιο Ανατολικής
Μακεδονίας

Κλιμάκιο Ν.
Σερρών, Κιλκίς

Τομέας Μηχανοργάνωσης
& Υποστήριξης Η/Υ

Κλιμάκιο Θράκης

Κλιμάκιο Ανατολικής
Μακεδονίας

Τομέας Νομικής

'--------------------■

Κλιμάκιο Θράκης

Υποστήριξης

ΑΝ-θΗΡΑΣ ...ία π άντα π φ ί 0 n p a s !
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

ΐβ Μ

«

Γενική Συνέλευση των μελών της F.A.C.E.
Αθήνα, 29-31 Μαρτίου 2012

Κεντρικό γεγονός για το κυνήγι σε όλη την Ευρώπη αποτελεί η
Γενική Συνέλευση των κρατών μελών της FACE (Ομοσπονδία
Οργανώσεων για το Κυνήγι και την Διατήρηση της Άγριας Πανίδας
τηςΕ. Ε.).
Φέτος, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, είχε την τιμή να
αναλάβει τη διοργάνωση αυτής της Γενικής Συνέλευσης, στην Αθή
να, στις 29-31/3/2012. Το γεγονός και μόνο, ότι 22 χώρες - μέλη
συγκεντρώθηκαν στην Ελλάδα να μιλήσουν για το μέλλον του κυνη
γιού είναι πολύ σημαντικό.
Βασικός σκοπός της Συνέλευσης ήταν να εξοπλιστούν οι Κυνηγε
τικές Οργανώσεις της Ευρώπης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μελέτες για να εμποδίσουν, δυσμενή για το κυνήγι αναθεώρηση του
κοινοτικού δικαίου που ισχύει σήμερα.
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Για το λόγο αυτό, από Ελληνικής πλευράς έγιναν οι εξής πα
ρουσιάσεις:
1. Πρόγραμμα «Άρτεμις».
2. Πρόγραμμα «Φαινολογία της μετανάστευσης των πτηνών στην
Ελλάδα».
3. Πληθυσμιακή πυκνότητα και τάσεις της πετροπέρδικας (Alectoris
greaca graeca) στην κεντρική Ελλάδα, σε συνδυασμό με το πρόγραμ
μα «Βελτίωση των βιοτόπων».
4.«Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων».
5.
«Εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/EEC για τη διατήρηση
φυσικών ενδιαιτημάτων της άγριας χλωρίδας και πανίδας στην
Ελλάδα».
6. «Πληθυσμιακά στοιχεία», κριτική στην τεκμηρίωση του Κόκκι
νου Βιβλίου για την Ελλάδα.
Για όλες τις παραπάνω παρουσιάσεις, εκφράστηκε ομόφωνα από
το σύνολο των μελών, τόσο η ικανοποίηση για την πληρότητα, από
15

ΑΝ-ΘΗΡΑΣ ...τα πάνια περί Bnpas!
επιστημονικής, τεχνικής άποψής και μεθοδολογίας, όσο και ο θαυ
μασμός για την επεξεργασία και τα εξαγόμενα συμπεράσματα και
αποτελέσματα.
Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ήδη προβεί σε
τέτοιου είδους εργασίες-μελέτες και μάλιστά με τέτοια πληρότητα,
εισπράττοντας για αυτό το λόγο ως χώρα πολύ θετικά σχόλια.
Αυτές οι εργασίες, θα αποτελέσουν, μαζί με άλλες που υπάρχουν
στη FACE, την κύρια επιχειρηματολογία, προκειμένου να στηριχτεί
η διατήρηση της κυνηγετικής δραστηριότητας, η οποία απειλείται
από την επικείμενη αναθεώρηση των κοινοτικών Οδηγιών 92/43 για
τους οικοτύπους και 79/409 για τα πτηνά.
Η αναθεώρηση αυτή είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι εγκυμονεί
κινδύνους να περιοριστούν τα θηρεύσιμα είδη σε αριθμό, να αφαιρεθούν δηλαδή κάποια είδη από το παράρτημα που περιλαμβάνει τα
θηρεύσιμα.
Αυτός ο κίνδυνος είναι πλέον ορατός, και η αντιμετώπιση του
αποτέλεσε τον βασικό στόχο αυτής της συνάντησης.
Η παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κυνήγι
στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των μελετών της
Ελλάδας, οδήγησε τη FACE, με ομόφωνη απόφασή της, να συντάξει
ένα ψήφισμα με το οποίο:
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Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μάρτιος 2012
Οι αντιπρόσωποι των 22 εθνικών Κυνηγετικών Οργανώσεων της
Ευρώπης, στην ετήσια Συνέλευση των μελών της FACE που πραγμα
τοποιήθηκε στην Αθήνα στις 29 και 30 Μαρτίου 2012:
β Αναγνωρίζουν και επικυρώνουν την εκπληκτική ποιότητα των
μελετών που πραγματοποιούνται από την Κυνηγετική Συνομοσπον
δία Ελλάδος, και αφορούν την άγρια ζωή και τα ενδιαιτήματα για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
η Υπογραμμίζουν τη σχετικότητα και την αξιοπιστία των βιολο
γικών δεδομένων και της γνώσης που συγκεντρώνεται, σύμφωνα με
τα πρωτοκόλλα αυτών των επιστημονικών μελετών, για την αειφορική διαχείριση και τη συνετή χρήση των αγρίων ειδών και των ενδιαι
τημάτων τους.
η Καλούν τις αρμόδιες αρχές για τη διατήρηση και τη διαχείριση της
άγριας ζωής στην Ελλάδα, να αναγνωρίσουν την αξία αυτών των
στοιχείων, ως «τα καλύτερα διαθέσιμα» και να τα λάβουν υπόψη
τους στα εθνικά και περιφερειακά πολιτικά και διοικητικά μέτρα, που
αφορούν το κυνήγι και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβάνοντας την
ανάδειξη και τον συντονισμό της διαχείρισης των περιοχών Natura
2000 και της προετοιμασίας του «Κόκκινου Βιβλίου»
m Ενθαρρύνουν εντόνως τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, να εγγυηθούν τη συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων, με την ιδιότητα
των ειδικών και των χρηστών, σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης και
διαχείρισης των ζωνών με ειδικό καθεστώς προστασίας και
ειδικότερα στις περιοχές Natura 2000.
Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κ.Σ.Ε., στην Συνέλευση αυτή
συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Δ.Σ. όλων των Κυνηγετικών Ομο
σπονδιών της χώρας μας καθώς και το σύνολο σχεδόν των επιστημο
νικών συνεργατών της Κ.Σ.Ε. και των Ομοσπονδιών.
Σκοπός της ευρείας αυτής συμμετοχής, ήταν να συνειδητοποιή
σουμε όλοι μας ότι, πέραν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
στην Ελλάδα για το κυνήγι, πρέπει να παρακολουθούμε στενά και τις
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εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, γιατί οι εκεί αποφάσεις είναι
απολύτως δεσμευτικές για όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε.
Τέλος είναι χρήσιμο να παραθέσουμε ορισμένα σημεία των
επιστολών που έστειλαν επιστήμονες της FACE:
«Η Συνέλευση των Αθηνών ήταν εξαιρετική τόσο σε επαγγελμα
τισμό, όσο σε ενθουσιασμό και θέρμη»
«Μας αιχμαλώτισε το περιεχόμενο των παρουσιάσεων σας και
μείναμε κατάπληκτοι από την ακρίβεια και το βάθος της επιστημονι
κής έρευνας που παρουσιάσατε.»
«Είμαστε σίγουροι ότι όλα τα Μέλη θα βρουν στην εμπειρία σας
μία πολύ δυνατή πηγή έμπνευσης.»
«Είναι αδύνατο να μην εντυπωσιαστούμε από την προσοχή που
δόθηκε ώστε να υπάρχει μοναδική ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια της
διοργάνωσης»
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Οι πρώτες άγριες πεδινές πέρδικες
απελευθερώθηκαν______________

Στην Ελλάδα όταν ακούμε για απελευθέρωση η σκέψη μας πάει σε
εκτρεφόμενα θηράματα. Ωστόσο η σύλληψη και απελευθέρωση
αγρίων ατόμων έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.
Σύμφωνα με πολλές έρευνες τα άγρια άτομα έχουν τουλάχιστον
πενταπλάσια ικανότητα επιβίωσης και αναπαραγωγής σε σύγκριση
με τα εκτρεφόμενα.
Μια τέτοια προσπάθεια ξεκίνησε στη Χαλκιδική κατόπιν εγκρίσεως από τη Δασική Υπηρεσία και με την επιστημονική επίβλεψη και
χρηματοδότηση της ΚΟΜΑΘ. Μέχρι τώρα έχουν μεταφερθεί 25
πεδινές πέρδικες, οι οποίες συνελήφθηκαν στην περιοχή των Μουδανιών και απελευθερώθηκαν σε περιοχή του Κυνηγετικού Συλλόγου
Κασσάνδρας και σε περιοχή του Κυνηγετικού Συλλόγου Αρναίας.
Η εμπειρία που αποκτήθηκε από το προσωπικό της ΚΟΜΑΘ
ήταν πολύτιμη, καθώς η σύλληψη αγρίων περδίκων αποδείχθηκε πως
δεν είναι εύκολη δουλειά ωστόσο δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο.
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Οι Κυνηγετικές οργανώσεις συμμετέχουν
σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η περίπτωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας
Θεοφάνης Καραμπατζάκης
Δασολόγος Μηχ. Μηχανικός

Μέχρι πριν λίγα χρόνια το να χρηματοδοτηθεί κυνηγετική οργά
νωση από τα ευρωπαϊκά «κονδύλια» θεωρούνταν όνειρο θερινής
νυχτός. Δειλά δειλά όμως το 2005 πρώτη η ΚΟΜΑΘ το αποτολμά και
υλοποιεί το έργο «Διαχείριση κολχικού φασιανού στην Ελλάδα» του
προγράμματος ΕΤΕΡΠΣ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αφού το πρώτο αυτό έργο
το υλοποίησε με επιτυχία, καταφέρνει με την τεκμηριωμένη πρότασή
της και χρηματοδοτείται μέσω του INTERREGIII από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους και
υλοποιεί το έργο «Φύλαξη - Επόπτευση ειδών της άγριας πανίδας
στην προστατευόμενη περιοχή Οροσειρά Ροδόπης». Το έργο είχε
απορροφητικότητα που άγγιξε το 92%.
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Με την οριστική παραλαβή του έργου παίρνει από τη διαχειριστική
αρχή (αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας) βεβαίωση
καλής εκτέλεσης.
Το Σεπτέμβριο του 2009 ο γράφων και ο συνάδελφος ο Κυριάκος ο
Σκορδάς είχαμε επισκεφτεί τη FACE (Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία
των Κυνηγετικών Οργανώσεων) στις Βρυξέλες, απεσταλμένοι της
ΚΣΕ, για να συμμετάσχουμε σε συνάντηση εργασίας επιστημονικών
συνεργατών των εθνικών κυνηγετικών οργανώσεων μελών της, με
θέμα: Κυνηγετικές οργανώσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκεί
ένα στέλεχος της υπηρεσίας ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Ευρω
παϊκής Επιτροπής της γνωστής μας Κομισιόν, μας εξήγησε επί ώρες
πώς μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε από το Life και όταν εμείς
καχύποπτα του είπαμε ότι στη χώρα μας το προνόμιο της ένταξης σ'
αυτά τα προγράμματα το έχουν κάποιες ΜΚΟ, αυτός μας είπε: τολ
μήστε και δεν θα χάσετε. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται και
προκρίνονται οι καλύτερες. Αν μόνο κάποιες ΜΚΟ, όπως τις είπατε,
κάνουν προτάσεις τότε μόνο εκείνες θα χρηματοδοτηθούν. Ο Γ άλλος
συνάδελφος που άκουσε, μας δήλωσε ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις
στη Γαλλία έχουν «τρέξει» τουλάχιστον 150 Life και τα περισσότερα
από τα μισά αφορούν υγροτόπους. Εμείς βέβαια του είπαμε, ότι σε
αντίθεση με τη χώρα του οι υγρότοποι στην Ελλάδα είναι δημόσιοι
και οι αρμόδια υπηρεσία δηλ. η δασική δεν θα έδινε την άδεια για
παρεμβάσεις κυνηγετικής διαχείρισης. Ο Γάλλος συνάδελφος μας
κοίταξε σαν μη καταλάβαινε τι του λέγαμε...
Όμως ο επιμένων νικά. Το Μάιο του 2010 ο Κυνηγετικός Σύλλο
γος Δράμας δέχθηκε από τον «αδερφό» Κυνηγετικό και αλιευτικό
σύλλογο του Γκότσε Ντέλτσεφ την πρόταση να συνεργαστούν για τη
χρηματοδότηση δράσεων από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας, Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013. Ο σύλλογος της
Δράμας με χαρά αποδέχθηκε την πρόταση και τον Απρίλιο του 2011η
σύμβαση του έργου είχε υπογραφεί. Το έργο έχει τίτλο: «Προστασία
της βιοποικιλότητας και ευαισθητοποίηση του κοινού στη διασυνο
ριακή περιοχή Δράμας - Γκότσε Ντέλτσεφ. Save Nature». Ανήκει
στο άξονα προτεραιότητας 1: «Ποιότητα ζωής» και στο Μέτρο 1.1:
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«Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος».
Έχει συνολικό προϋπολογισμό 432.100 € έκτων οποίων τα 194.650 €
είναι της Βουλγαρικής πλευράς, ενώ τα 237.450 € της Ελληνικής.
Πριν όμως αναλύσουμε τον προϋπολογισμό και δούμε αναλυτικά
τα υποέργα και τις δράσεις θα ήθελα να σημειώσω μερικά πράγματα.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος της Δράμας ιδρύθηκε το 1922 και πριν
ακόμη από τον πόλεμο διέθετε ιδιωτικό θηροφύλακα. Το 1958 διέθετε
σκοπευτήριο σταθερού και πήλινου στόχου. Το 2001, δέκα χρόνια
μετά το άνοιγμα των συνόρων της γειτονικής Βουλγαρίας προς τη
δύση, το ΔΣ του συλλόγου αποφάσισε «να χτυπήσει την πόρτα των
γειτόνων». Ξεκίνησαν λοιπόν οι ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των
ΔΣ των δύο συλλόγων και το 2005 οι δύο σύλλογοι «αδελφοποιήθηκαν». Ετσι ενεργοποιήθηκε μια συνεργασία ο οποία ολοένα γινόταν
και ποιο στενή. Οι δύο σύλλογοι οργάνωναν κοινές συνεδριάσεις
διοικητικών συμβουλίων προσπαθώντας να επιλύσουν κοινά προβλή
ματα, όπως την διασυνοριακή λαθροθήρα και την κλοπή κυνηγετικών
σκύλων. Αντάλλασαν επισκέψεις σε κάθε είδους κοινωνικές
εκδηλώσεις όπως ημερίδες, κυνοφιλικές εκδηλώσεις, ετήσιους
χορούς, κ.ά. Ετσι, σιγά σιγά ωρίμασαν τα πράγματα και έφτασαν στο
να χρηματοδοτηθούν από κοινού από τα Ευρωπαϊκά ταμεία.
Το έργο αυτό έχει διάρκεια δύο χρόνια, ξεκίνησε τον Απρίλη του
2011 και λήγει τον Απρίλη του 2013. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνα
κας του προϋπολογισμού και των δράσεων του έργου:
Α/Α

1°
υποέργο

1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
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Δράσεις και έργα

Διαχείριση και
συντονισμός

Προετοιμασία
δραστηριοτήτων
Διοίκηση έργου
Συντονισμός έργου
Οικονομική διαχείριση
Διοικητικά έξοδα γραφείου
Μετακινήσεις
Λογιστικός έλεγχος

Συνολικός
Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός
προϋπολογισμός Κ.Σ. Γ κότσε
Κ.Σ. Δράμας
Ντέλτσεφ (€)
(€)
(€ )
34000

19400

14600

1000

1000

1000

4800
4000
3200
4800
4000
11200

4800
2400
1600
3600
2000
4000

1600
1600
1200
2000
7200
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2°
υποέργο

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Πληροφόρηση και
εκδόσεις εντύπων

Σχεδιασμός, εκτύπωση και
διανομή οδηγού και
εγχειριδίου της περιοχής
ευθύνης του κυνηγετικού
συλλόγου
Εκτύπωση φυλλαδίων
Εκτύπωση χάρτη
Ενημερωτικές πινακίδες
Δημιουργία δικτυακού
τόπου και προμήθεια
συναφούς εξοπλισμού

3“
Θηροφύλαξη
υποέργο

3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
4°
υποέργο

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

35000

20000

15000

6000

3000

3000

4000
4000
4000

2000
2000
2000

2000
2000
2000

17000

11000

6000

266200

104400

161800

56400

56400

Τέσσερεις θηροφύλακες για
δύο χρόνια
Τρείς θηροφύλακες για δύο
χρόνια
Τετρακίνητο αυτοκίνητο
Ελαφρού οχήματος ATV
Χειμερινή ένδυση και
υπόδηση θηροφυλάκων
Θερινή ένδυση και υπόδηση
θηροφυλάκων
Διόπτρα νυχτερινής
παρατήρησης
Σταθμοί ασυρμάτου
Διόπτρες παρατήρησης

61000
24000

30500
12000

30500
12000

4000

2000

2000

2400

1200

1200

2000

1000

1000

320
2280

160
1140

160
1140

Εκπαίδευση και έρευνα

53300

26650

26650

Σεμινάρια και ημερίδες
Διαγωνισμοί (ένας
κυνοφιλικός και ένας
σκοπευτικός)
Χαρτογράφηση
Πρόγραμμα για την
πρόληψη των ζημιών από
την αρκούδα και το λύκο
Έρευνα για κάποιο
απειλούμενο
προστατευόμενο είδος

21600

10800

10800

5200

2600

2600

12000

6000

6000

7000

3500

3500

7500

3750

3750

113800

113800

Υποστήριξη των
θηραμάτων

29200

17000

12200

5.1
5.2
5.3

Εργασίες διανομής τροφής
Τροφές (σανός, σιτηρά, κ.ά)
Ταΐστρες

7200
16000
6000

6000
8000
3000

1200
8000
3000

6°
υποέργο

Μ εταφράσεις - διερμηνείες

14400

7200

7200

Υπηρεσίες μεταφράσεων και
διερμηνειών

14400

7200

7200

194650

237450

5°
υποέργο

6.1

Σύνολο

432100
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Από τον πίνακα προϋπολογισμού και δράσεων φαίνεται λοιπόν,
ότι ο σύλλογος της Δράμας έχει τη δυνατότητα να έχει για δύο χρόνια
τέσσερεις θηροφύλακες (έναν που έχει ήδη και τρεις που προσέλαβε
μέσω του προγράμματος), να προμηθευτεί ένα τετρακίνητο αυτοκί
νητο και μια «γουρούνα» και μαζί με το ήδη υπάρχον τζίπ που διαθέτ
ει να τα «ρίξει στη φωτιά» κατά της λαθροθήρας, να εξοπλίσει τη
θηροφυλακή του με υλικά και μέσα, όπως διόπτρες νυχτερινής και
ημερήσιας παρατήρησης, ρουχισμό, κ.ά. Επίσης χρηματοδοτείται να
εκδώσει έντυπο υλικό για ενημέρωση της κοινής γνώμης αλλά και
των κυνηγών για την σημασία της βιοποικιλότητας, να δημιουργήσει
δικτυακό τόπο για τον ίδιο σκοπό. Έχει την ευκαιρία να διοργανώσει
σεμινάρια και ημερίδες και ήδη έχει διοργανώσει τρεις θεματικές
ημερίδες με θέματα τον αγριόχοιρο, το λαγό και τις πέρδικες αντί
στοιχα. Επίσης διοργάνωσε στη 1 Απρίλη 2012 μια κυνοφιλική
εκδήλωση (ΕΦΥΠ) σε πεδινή πέρδικα και θα διοργανώσει και έναν
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σκοπευτικό αγώνα sporting. Του δίνεται η δυνατότητα και οι πόροι να
προμηθευτεί ζωοτροφή την οποία θα διαθέσει στα άγρια θηράματα
τον προσεχή χειμώνα. Επίσης αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους
Βούλγαρους εταίρους και ένα ερευνητικό ίδρυμα να εκπονήσει δυο
έρευνες (υποέργα 4.4 & 4.5) και να εξάγει πολύ χρήσιμα συμπερά
σματα.
Γίνεται σαφές ότι όλες οι παραπάνω δράσεις πλουτίζουν το φιλοθηραματικό έργο του συλλόγου με έργα ουσίας από τα οποία
επωφελείται πρώτα το περιβάλλον, δεύτερον η κοινωνία και τρίτον η
κυνηγετική οικογένεια.
Μακάρι αυτή η πρωτοβουλία του Κυνηγετικού Συλλόγου της
Δράμας να αποτελέσει πρότυπο για μίμηση για όλους του συλλόγους
της Ελλάδας. Κλείνοντας δεν πρέπει να παραλείψω να επισημάνω,
ότι εδώ και ένα χρόνο το ΔΣ του συλλόγου αυτού κάλυψε με ανοιχτό
διαγωνισμό τη θέση της ειδικής γραμματείας και επιστημονικής
υποστήριξης του συλλόγου, προσλαμβάνοντας μία νέα κυρία η οποία
είναι Δασολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, υποψή
φια διδάκτωρ στο ΑΠΘ και γνώστρια της Αγγλικής, της Γερμανικής
και Ισπανικής γλώσσας. Χωρίς αυτήν πολύ δύσκολα θα μπορούσε να
βγεί σε πέρας αυτό το τεράστιο έργο.
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Η δαιμονοποίηση του κυνηγιού
και άλλες δοξασίες.,.στις Πρέσπες

ΠΩΣ ένα υποτιθέμενο περιστατικό λαθροθηρίας έκανε το γΰρο
της Ελλάδας, απασχόλησε τον ημερήσιο και τοπικό τύπο, έκανε
επτά οικολογικές οργανώσεις να βγάλουν κοινή ανακοίνωση και
οδήγησε έναν ευρωβουλευτή και δύο βουλευτές του ελληνικού
κοινοβουλίου να καταθέσουν ερωτήσεις;
ΟΜΩΣ... όταν οι επίσημες απαντήσεις κατέδειξαν ότι το περι
στατικό αυτό δεν έγινε όπως κάποιοι θέλησαν να είχε γίνει, όταν οι
κρατικές υπηρεσίες, τα υπουργεία, αλλά και οι υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησαν... ΤΟΤΕ όλοι οι λαλίστατοι δεν
θεώρησαν καν χρήσιμο ή έντιμο να αποκαταστήσουν την κοινωνία
της ακριτικής Φλώρινας, που με τόση ευκολία διαπόμπευσαν.
Είναι αυτό που κάποιος πρόγονος των Γερμανών δανειστών μας
έλεγε... «αν ρίξεις συνεχώς λάσπη, όσο και να την καθαρίσουν...
κάτι θα μείνει» !!! Δυστυχώς αυτό συνέβη στις Πρέσπες.
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Κύριοι, τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι υπαρκτά, όπως και
άλλες μορφές παραβατικότητας του Έλληνα. Δεν είναι ανάγκη να
εφευρίσκετε και να σπιλώνετε άδικα τοπικές κοινωνίες.
Ελάτε μαζί μας, ώστε συντονισμένα να περιορίσουμε και να
εξαλείψουμε τη λαθροθηρία. Εμείς πάντως ως κυνηγετικές
οργανώσεις δουλεύουμε συστηματικά και δαπανούμε (ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ Ε Θ Ν ΙΚ Ε Σ ή Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ε Σ Ε Π ΙΔ Ο Τ Η Σ Ε ΙΣ )
περισσότερα από 7.000.000 ευρώ κάθε χρόνο για την ύπαρξη και
λειτουργία της θηροφυλακής των κυνηγετικών οργανώσεων. Και
έχουμε να επιδείξουμε τεράστιο έργο... που δεν περιορίζεται στα
κείμενα του δελτίου τύπου, ούτε στις επιστολές χωρίς πρακτική
σημασία. Εργαζόμαστε στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας τον κάθε
παράνομο, στέλνοντας τον κάθε παραβάτη που εντοπίζουμε στη
δικαιοσύνη. Αυτό δυστυχώς δεν αρέσει σε πολλούς. Δυστυχώς η
θηροφύλακή μας θρηνεί ήδη δύο θύματα, και οι αρκετοί υπάλληλοι
μας έχουν δεχτεί επιθέσεις και απειλές για τη ζωή τους.
Όταν το θέμα περί δήθεν λαθροθηρίας πήρε διαστάσεις η
ΚΟΜΑΘ έβγαλε αναλυτική ανακοίνωση, που έλεγε τα εξής:
Παρακολουθούμε εδώ και ημέρες ένα άκρατο αντικυνηγετικό
παραλήρημα, ευκόλως υιοθετούμενο τόσο από το κόμμα των
Οικρλόγων Πράσινων, όσο και από ορισμένες οικολογικές αντικυνηγετικές οργανώσεις (επτά τον αριθμό). Με διαδικασίες που
ξεπερνούν και τις πιο ευφάνταστες πρακτικές απολυταρχικών
καθεστώτων καταδικάζουν προκαταβολικά και γενικευμένα
κατηγορούν μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα χιλιάδων πολιτών του
ακριτικού Νομού Φλώρινας.
Διαβάσαμε σε δελτία τύπου και ανακοινώσεις για «απίστευτο
περιστατικό λαθροθηρίας στις Πρέσπες», για «ασυνείδητους
κυνηγούς» και για «ανεξέλεγκτη δράση των λαθροθηρών στο
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών». Τα παραπάνω αποτελούν λόγια που
καταδικάζουν ανθρώπους πριν το κάνει η ίδια η δικαιοσύνη.
Ακόμα και σε άλλα ζητήματα (βλ. υπόθεση τοκογλυφίας στη
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Θεσσαλονίκη) οι εφημερίδες γράφουν για «κατηγορουμένους για
συμμετοχή στο κύκλωμα τοκογλυφίας» (βλ. εφημ. ΤΑ ΝΕΑ,
24.01.2012). Προφανώς οι συγκεκριμένες ΜΚΟ, πέρα από θέσεις σε
κυβερνητικούς οργανισμούς, θέλουν να αναλάβουν και ρόλο
δικαστή και καταδικάζουν και συκοφαντούν ανθρώπους και
θεσμούς.
Οι συγκεκριμένες ΜΚΟ αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν κυνηγοί
«σε απαγορευμένη για την άσκηση Θήρας ζώνη του Εθνικού Πάρκου
και εντός της απαγορευμένης ζώνης των 500μ από τα σύνορα
Ελλάδας-ΠΓΔΜ. Επιπλέον το περιστατικό συνέβη εν μέσω ισχυρού
παγετού και απαγορευτικής περιόδου λόγω κάλυψης του εδάφους
με χιόνι, γεγονός που καταρρίπτει οποιοδήποτε ενδεχόμενο
ισχυρισμό σχετικά με τη νομιμότητα της συγκεκριμένης
δραστηριότητας». Επίσης, συκοφαντίες και άκρως δυσφημιστικά
σχόλια κατευθύνθηκαν και εναντίον της Θηροφυλακής των κυνηγε
τικών οργανώσεων από την πλευρά των Οικολόγων Πράσινων με
την παράγραφο: «Να ελεγχθεί η απουσία της Θηροφυλακής, η
οποία αν και ειδοποιήθηκε δεν επενέβη. Έχουμε επανειλημμένα
θέσει το πρόβλημα της δομής αυτής της Υπηρεσίας που συχνά
συγκαλύπτει αντί να ελέγχει τους παράνομους κυνηγούς»
Επειδή κάποιοι την σοβαρή διερεύνηση του θέματος από την
πλευρά της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης τη
θεωρούν ως σιωπή αδυναμίας, για το συγκεκριμένο περιστατικό της
18/1/12 σας ενημερώνουμε αναλυτικά τα εξής:
■ Δεν έλαβε χώρα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου
■ Δεν έγινε σε περιοχή που υπήρχε πλήρης χιονοκάλυψη *
■ Δεν ήταν εντός της ζώνης των 500 μέτρων από τα σύνορα **
Τα παραπάνω τα βεβαιώνει εγγράφως σε αναφορά του ο Ομο
σπονδιακός Θηροφύλακας της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, που αμέσως έσπευσε
στην περιοχή και πραγματοποίησε αυτοψία. Επειδή ορισμένοι
αρέσκονται σε φράσεις εντυπωσιασμού, ότι δήθεν δεν πήγε ο Ομο
σπονδιακός Θηροφύλακας, σας γνωρίζουμε ότι ο πλησιέστερος
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θηροφύλακας βρισκόταν σε υπηρεσία φύλαξης στην περιοχή της
Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας και μόλις ειδοποιήθηκε έσπευσε με το
υπηρεσιακό αυτοκίνητό στην περιοχή των Πρεσπών (σε χρόνο
περίπου 50 λεπτών). Στον ενδιάμεσο χρόνο ο Ομοσπονδιακός
Θηροφύλακας συνάντησε και τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχε ίρισης
Πρεσπών, τον οποίο ενημέρωσε και για το περιστατικό, για το
οποίο δεν είχε ως εκείνη την ώρα ιδέα.
Άλλωστε αν έστω και μία από τις τρεις περιπτώσεις κατηγοριών
ίσχυε, τότε ο παρών δημόσιος δασοφύλακας όφειλε να υποβάλλει
μήνυση για παράνομη Θήρα, κάτι που δε συνέβη (φανταζόμαστε,
βέβαια, ότι είναι κατανοητή η διαφορά της παράνομης Θήρας από
αυτή της ανάρμοστης συμπεριφοράς ή της εκτόξευσης απειλών από
πολίτες, ενέργειες τις οποίες καταδικάζουμε απερίφραστα και
κατηγορηματικά).
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Κείμενα εντυπωσιασμού, λοιπόν, χωρίς στοιχεία για ό,τι λέγε
ται, μπορούμε να γράψουμε κι εμείς πολλά. Μπορούμε κι εμείς να
ρωτήσουμε γιατί πριν λίγο καιρό εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος 4.000.000 ευρώ, να λάβει ο Φορέας Διαχείρισης
Πρεσπών (σύμφωνα με συνέντευξη μέλους του Δ.Σ. του Φορέα σε
ραδιοφωνικό σταθμό της Φλώρινας) όταν την ίδια ώρα η κρατική
δασική υπηρεσία του Ν. Φλώρινας, που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο,
δεν έχει χρήματα ούτε για να γεμίσει τα ρεζεβουάρ των κρατικών
οχη μάτων για να κάνουν ελέγχους και περιπολίες;
Ψάχνανε λοιπόν την αφορμή οι εν λόγω εκφραστές και τη βρή
καν με ένα περιστατικό που ισχυρίζονται ότι συνέβη στις Πρέσπες.
Επικαλούμενοι εκτιμήσεις πολίτη-υπαλλήλου του Φορέα Διαχείρι
σης Πρεσπών διατυπώνουν ένα έντονο γενικευμένο κατηγορητή
ριο, όταν υπάρχει μια εκκωφανΐ ικη σιωπή από την πλευρά τους
αναφορικά με το εάν ο αρμόδιος κρατικός υπάλληλος της Δασικής
Υπηρεσίας που ήταν παρών στο περιστατικό, και τον οποίο
συνόδευε ως πολίτης ο εν λόγω υπάλληλος του Φορέα, διαπίστωσε
την παράβαση περί Θήρας και κατέθεσε σχετική μήνυση. Να
σημειωθεί ότι οι φύλακες του φορέα διαχείρισης δεν έχουν
δικαίωμα ελέγχου αλλά ούτε και δικαίωμα υποβολής μήνυσης!!!
Κύριοι, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης και οι
αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις γενικότερα καταδικά
ζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη λαθροθήρα, την οποία
θεωρούν κατάντια και απόστημα. Και δεν χρειάζονται καμία
αφορμή για να την καταδικάσουν! Για το λόγο αυτό και ΧΩΡΙΣ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ έχουν ιδρύσει τη Θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων δαπανώντας από χρήματα των
Ελλήνων κυνηγών περισσότερα από 7.000.000 ευρώ το χρόνο.
Η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων, όμως, έχει
πληρώσει με τις ζωές δυο υπαλλήλων της την πρωτοβουλία της να
προστατεύει με πράξεις το φυσικό περιβάλλον.
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Είναι κρίμα οι εκφραστές της «αστικής οικολογίας» βολεμένοι στη
ζεστασιά των χρηματοδοτούμενων από εθνικά και ευρωπαϊκά
κονδύλια γραφείων τους να διατυπώνουν κορώνες εντυπωσιασμού.
Οι δηλώσεις και οι αφορισμοί τους δεν προσφέρουν τίποτα στην
προστασία της φύσης παρά μόνο εμπλουτίζουν το αρχείο των
δελτίων τύπου τους, ενώ ταυτόχρονα άκριτα δυσφημίζουν την
πανέμορφη περιοχή των Πρεσπών. Μια περιοχή που διαφυλά
χθηκε και έχει τη σημερινή σπουδαία οικολογική της σημασία χάρη
στην αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων της με τη φύση εδώ και
εκατοντάδες χρόνια και όχι χάρη στις λαλίστατες κρατικοδίαιτες
μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται τα τελευτα
ία 20 χρόνια και προσπαθούν να απομακρύνουν τον ντόπιο κάτοικο
δημιουργώντας παραπέτασμα για κάθε αναπτυξιακή ή αναψυχική
δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει.
Σημειώσεις:
* Χιονοκάλυψη - πολλές τέτοιες αποφάσεις έχουν ακυρωθεί από
το Συμβούλιο της Επικρατείας και σύμφωνα με αυτό για να είναι
σε ισχύ πρέπει να έχουν δημοσιευτεί υποχρεωτικά στην Εφημερί
δα της Κυβέρνησης
** Ζώνη 500 μέτοων από τα σύνορα - η απαγόρευση αυτή είναι
κατάλοιπο άλλων εποχών, με έντονο πολιτικό χαρακτήρα για το
«φόβο» των βορείων γειτόνων μας. Σήμερα ασφαλώς δεν έχει
νόημα, εκτός αν κάποιοι επιθυμούν οιΈλληνες κυνηγοίνα φύγρυν
από τα σύνορα. Βέβαια οι κάτοικοι των γειτονικών μας κρατών
κυνηγούν μέχρι τα δικά τους σύνορα (υπάρχουν και καταγγελίες
ότι μπαίνουν και κυνηγούν και σε ελληνικά εδάφη). Επίσης
ορισμένοι λαλίστατοι υπάλληλοι των Φορέων Διαχείρισης δεν
φαίνεται να δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για τις υλοτομίες που
γίνονται από ξένους κατοίκους εντός των ελληνικών εδαφών - εκεί
τα δεκάδες ντεσιμπέλ των ξένων αλυσοπρίονων δεν τα ακούνε ή
δεν ενοχλούν την άγρια πανίδα;
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ΚΑΤΟΠΙΝ υπήρξε σειρά επίσημων εγγράφων, από διάφορες
κρατικές υπηρεσίες όπου διαΡεβαιώνουν πως δεν υπήρξε λαθρο
θηρία στις Πρέσπες - ΟΜΩΣ Κανένας τους δεν ανακάλεσε:
Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε ερω
τήσεις των Ελλήνων Βουλευτών, ότι δεν υπάρχει έξαρση λαθροθη
ρίας στις Πρέσπες
Έγγραφη απάντηση της Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας ότι δεν
συνέβη περιστατικό λαθροθηρίας
Έγγραφη απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ερώτη
ση Έλληνα Ευρωβουλευτή, ότι δεν γνωρίζει περί λαθροθηρίας
στις Πρέσπες. Όσον δε την άσκηση του κυνηγίου σε περιοχές
Natura 2000, αυτή επιτρέπεται κατά αρχάς ως συμβατή
δραστηριότητα και δεν υπάρχει καμιά γενικευμένη απαγόρευση
Θήρας στις περιοχές Natura 2000.
Παρόλα αυτά κανείς δεν ανακάλεσε... και ούτε πρόκειται να
ανακαλέσουν, ενώ ακόμη και σήμερα εξακολουθούν ένα κυνήγι
μαγισσών κατά της άσκησηςτου κυνηγίου στον Νομό Φλώρινας!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κοινή Ανακοίνωση έκαναν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις:

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική Εταιρία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της
Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Καλλιστώ, WWFΕλλάς.
Ερώτηση έκαναν το 2012 στο ελληνικό κοινοβούλιο οι τότε
βουλευτές κ. Βαϊτσης Αποστολάτος (ΛΑΟΣ) και Αευτέρης
Αυγενάκης (Δημοκρατική Σνμμαχία).
Ερώτηση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κατέθεσε το 2012 ο τότε
ευρωβουλετής κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος.
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Επιχείρηση απομάκρυνσης
αρκούδας στο Τσοτύλι Κοζάνης
Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 9 Μαϊου 2012 η επιχείρηση απομά
κρυνσης μιας θηλυκιάς αρκούδας μαζί με το μικρό της, που είχε
φωλιάσει σε φυτοφράκτη εντός του οικισμού τουΔ.Δ. Τσοτυλίου
του Δήμου Βοίου Κοζάνης, δίπλα από τις τελευταίες κατοικίες!
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την έγκριση και καθοδήγη
ση του δασαρχείου Τσοτυλίου σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό
Σύλλογο Τσοτυλίου, την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, τον Αρκτούρο και τον Δήμο Βοίου .Στην επιχείρηση
παρευρίσκονταν ο Πρόεδρος του Κ.Σ. Τσοτυλίου κ. Καρούτας, ο
επιστημονικός της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης Δασοπόνος κ. Ισαάκ, καθώς και ομοσπονδιακοί θηροφύ
λακες.
Η επιχείρηση αφορούσε την σταδιακή καταστροφή του φυτο
φράκτη, τη φόρτωση και την απομάκρυνση της βιομάζας ώστε να
εξαναγκαστείη αρκούδα να μετακινηθείσε άλλη περιοχή.
Η «εξαναγκαστική απομάκρυνση» με την καταστροφή της φωλι
άς του ζώου κρίθηκε αναγκαία, καθώς πρόκειται για την ίδια θηλυκιά αρκούδα που φώλιασε και γέννησε στο ίδιο σημείο με διαφορά
λίγων δεκάδων μέτρων την περασμένη χρονιά και η οποία είχε
τότε απομακρυνθεί μετά από επιχείρηση νάρκωσης! Η νάρκωση
πέρσι, που έγινε με ειδική άδεια της Δ/νσης Θήρας του ΎΠΕΚΑ,
ήταν ασφαλώς μη αποτελεσματική.
Από πληροφορίες περίοικων το ζώο βρίσκονταν στο σημείο από
τον χειμώνα της περασμένης χρονιάς, όπου δημιούργησε την φωλιά
του, ξεχειμώνιασε και γέννησε το μικρό του. Δυστυχώς μόνο η
«εξαναγκαστική απομάκρυνση» θα δώσει στο ζώο τη δυσάρεστη
εμπειρία ώστε να μην επανέλθει.
Η συνύπαρξη ενός αγρίου ζώου του μεγέθους της αρκούδας
τόσο κοντά με τον άνθρωπο, μόνο κίνδυνους μπορεί να δημιουργέ
και για τους κατοίκους και για το ίδιο το ζώο.
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Βέβαια δημιουργούνται πια ουσιαστικά ερωτηματικά, όπως:
□ Πρέπει να καταστρέφουμε το πράσινο και τη βλάστηση των
χωριών μας, ώστε να μην προσελκΰεται η αρκούδα;
■ Υποβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων ενσυνείδητα;
□ Τι αναγκάζει την αρκούδα να προσπεράσει όλο το πλούσιο σε
βλάστηση βουνό του Βοϊου Κοζάνης και να επιλέγει για 2 συνεχείς
χρονιές τους θάμνους που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού
σχεδίου της κωμόπολης Τσοτυλίου;
η Αντίστοιχα περιστατικά υπήρξαν πολύ κοντά στους οικισμούς
στο Σιδηρόνερο Δράμας φέτος και στην Αναστασιά Σερρών πέρσι.
Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια θέματα που με ευκολία
έχουμε αναγάγει σε ταμπού;
η Η αρκούδα ψάχνει απλά για τροφή και επιζητά την ανθρώπινη
παρουσία ή μήπως έχει αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός της και
εκδιώχνεται βίαια από άλλες αρκούδες, στην προσπάθεια του ζώου
για επικράτηση και ορισμό χωροκράτειας;
a Μπορούμε να επανεντάξουμε ένα είδος στη φύση, όταν το άγριο
ένστικτό του έχει αλλοιωθεί, τρώγοντας σκουπίδια ή βρίσκοντας
τροφή μέσα στις αυλές και αγροικίες των χωριών;

35

Π Α Ν - θ Η Ρ Α Σ ...ία πάνια περί 0npas!

Καταδίκη για τη θανάτωση αρπακτικών
και άλλων ειδών της άγριας πανίδας
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης εκφράσει τις
έντονες ανησυχίες της για το πρόσφατο περιστατικό θανάτωσης
αρπακτικών και πτωματοφάγων πτηνών από δηλητηρίαση σε ορεινή
περιοχή του Νομού Ξάνθης.
Η ΣΤ ΚΟΜΑΘ πληροφορήθηκε το περιστατικό από τους θηροφύλακές της στο Νομό Ξάνθης οι οποίοι και έσπευσαν αμέσως στην
περιοχή.
Συγκεκριμένα άγνωστος/οι θανάτωσαν δύο άγρια άλογα και
κατόπιν έβαλαν στο σώμα τους άγνωστες ουσίες ώστε να προκαλέσουν το θάνατο σε οποιοδήποτε πτωματοφάγο ζώο που θα πλησίαζε
τα νεκρά άλογα. Το αποτέλεσμα ήταν να βρούνε το θάνατο τουλάχι
στον τέσσερις χρυσαετοί, καθώς και όρνια και άλλα πτηνά. Άγνωστος
είναι ασφαλώς και ο αριθμός άλλων ζώων άγριας πανίδας (αλε
πούδες, λύκοι, κορακοειδή, κλπ) που έφαγαν από τα δηλητηριασμένα
άλογα και πιθανόν έχουν πεθάνει σε άλλες τοποθεσίες.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης καταδικάζει το
περιστατικό αυτό. Εκφράζει όμως και τον προβληματισμό της για τα
αίτια αυτής της αποτρόπαιης πράξης, πιθανώς απόρροια της απουσί
ας διαχείρισης της άγριας πανίδας και εφαρμογής μέτρων προστασίας
από τις ζημιές που προξενούν διάφορα είδη της άγριας πανίδας.
Προβληματισμό για το αν το περιστατικό αυτό σχετίζεται με την
επιθετική συμπεριφορά λύκων που έχει παρατηρηθεί σε περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας.
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Επιχείρηση διάσωσης
τραυματισμένου Αργυροπελεκάνου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματι
σμένου Αργυροπελεκάνου από την περιοχή τηςΈδεσσας στη Θεσσα
λονίκη, στις Κλινικές της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.ΓΤ.Θ.
Συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου 2011 η Κυνηγετική Ομοσπονδία
Μακεδονίας - Θράκης (ΣΤ' ΚΟΜΑΘ) ειδοποιήθηκε για την ύπαρξη
ενός τραυματισμένου Αργυροπελεκάνου στην Έδεσσα. Αμέσως
κινητοποιήθηκε ομάδα άμεσης επέμβασης, απαρτιζόμενη από δύο
δασολόγους της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ που έσπευσε αμέσως στην Έδεσσα και
σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο παρέλαβε το άτυχο πουλί. Με
αυτοκίνητο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης
μεταφέρθηκε με ασφάλεια ο Αργυροπελεκάνος, ο οποίος μάλιστα
έφερε δακτυλίδια στα πόδια, και από τον αριθμό του φαίνεται ότι
δακτυλιώθηκε στον υγρότοπο της Κερκίνης το 2010.
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Το τραυματισμένο πουλί βρέθηκε από αγρότη στην περιοχή Παναγίτσα του νομού Πέλλας. Τόσο ο τοπικός κτηνίατρος, όσο και οι
υπόλοιπες εξετάσεις που έγιναν έδειξαν ότι το πουλί δεν ήταν πυροβολημένο, αλλά είχε τραύματα από άλλη αιτία (πρόσκρουση, πτώση,
κ.ά).
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης με τους 9 (εννέα)
ειδικούς Δασολόγους και τους 64 θηροφύλακες που διαθέτει,
καλύπτει ένα ευρύ δίκτυο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Οι πολίτες
γνωρίζουν την επιχειρησιακή μας δυνατότητα και μας ειδοποιούν,
όντας ευαισθητοποιημένοι και οι ίδιοι.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης θα συνεχίσει
να παρέχει αφιλοκερδώς και χωρίς καμιά απολύτως οικονομική
βοήθεια το εθελοντικό της έργο, προς όφελος της άγριας πανίδας.
Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι η κατάσταση της υγείας του
Αργυροπελεκάνου είναι καλύτερη, μετά από την επιστημονική
επιμέλεια και περίθαλψη που του παρείχε η αρμόδια Κτηνιατρική
Σχολή της Θεσσαλονίκης.
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Πραγματοποίηση σεμιναρίου για τους Γραμματείς
των Κυνηγετικών Συλλόγων της ΣΤ* ΚΟΜΑΘ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης
των γραμματέων των Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητας της
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης.
Το σεμινάριο έγινε στις εγκαταστάσεις της ΚΟΜΑΘ στη Θεσσα
λονίκη και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τους Συλλόγους
διεξήχθη σε δύο ημέρες.
Συμμετείχαν συνολικά 25 Γραμματείς, ενώ παράλληλα παρευρέθησαν και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και άλλο προσωπικό των
Συλλόγων.
Οι εισηγήσεις έγιναν από τα στελέχη της Γραμματείας της Ομο
σπονδίας, όπου με αναλυτικό εποπτικό υλικό παρουσίασαν βασικά
θέματα λειτουργίας των Κυνηγετικών Συλλόγων, θέματα ορθής
τήρησης βιβλίων και εφαρμογής των άρθρων του καταστατικού,
διεκπεραίωσης εγγράφων, σύνταξης προϋπολογισμών και απολο
γισμών, κλπ.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της
ΚΟΜΑΘ, καθώς και ο Διευθυντής Υποστήριξης ενώ στους παρευρισκόμενους διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο υλικό.
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Συμμετοχή της ΣΤ1ΚΟΜΑΘ στη Θεσ/νίκη
σε έκθεση ενημέρωσης κοινού
για την πυροπροστασία των δασών
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην παραλία της Θεσσαλονίκης
έκθεση ενημέρωσης κοινού για την πυροπροστασία των δασών και
ειδικότερα του δάσους του ΣέιχΣου. Στην έκθεση συμμετείχε με δικό
της περίπτερο η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης,
όπου ενημέρωνε τους Θεσσαλονικείς για την προστασία των δασών
και το έργο των κυνηγετικών οργανώσεων. Διένειμε επίσης πλούσιο
έντυπο υλικό στους επισκέπτες της έκθεσης.
Η διάρκεια της έκθεσης ήταν πέντε ημέρες, διοργανώθηκε από τη
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης και συμμετείχαν η Δασική Υπηρεσία και
εθελοντικές οργανώσεις ενταγμένες στην πολιτική προστασία.

Σε φυλλάδιο που διένειμε η ΣΤ’ΚΟΜΑΘ αναφερόταν:
Για μερικούς το δάσος αποτελεί μια «αφηρημένη έννοια» την
οποία προσδιορίζουν σε νομικά κείμενα με ποσοστά δασοκάλυψης
και άλλα ευφυολογήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει στον περιορισμό
των δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα και στην αλλαγή των χρήσεων
γης·
Για εμάς τους κυνηγούς το δάσος αποτελεί πηγή ζωής το οποίο
μέσα από την παραδοσιακή μας δραστηριότητα βιώνουμε. Συμμετέ
χουμε σταθερά (και μακριά από επιδοτούμενα προγράμματα και
τηλεοπτικές κάμερες) στις προσπάθειες πυροφύλαξης, προστασίας
και αναδασώσεων. Και φέτος, οι κυνηγετικές οργανώσεις μαζί με
άλλους φορείς αναδασώσαμε εκτάσεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη,
αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ενώ για τον εθελοντισμό σε έντυπο της η ΚΟΜΑΘ ανέφερε:
Ο εθελοντισμός αποτελεί εξαίρετη μορφή κοινωνικής δράσης για
την εξυπηρέτηση ανώτερων σκοπών, είτε για την ενίσχυση κοινω
νικών ομάδων είτε για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.
Ειδοποιό διαφορά συνιστά το γεγονός ότι ο εθελοντής ενεργεί με
βάση την ανιδιοτέλεια, αφού για την εθελοντική του δράση δεν
πληρώνεται, δεν αποζημιώνεται, δεν διαφημίζεται, ούτε επιδοτείται.
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Μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κρίση το δάσος θα
αποτελεί μια «σταθερή αξία» που δεν πρόκειται ποτέ να χρεοκοπήσ
ει, εκτός αν το καταστρέψουμε εμείς οι ίδιοι.
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Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης αγριόχοιρων
στη Νιγρίτα Σερρών
Μετά από πολύωρη και
ολονύκτια συνεχή επιχείρη
ση απεγκλωβίστηκαν δεκά
δες αγριογούρουνα που
είχαν πέσει σε αρδευτική
διώρυγα (Κ5) στην περιοχή
Νιγρίτας Σερρών.
Η επιχείρηση διάσωσης
ξεκίνησε νωρίς το πρωί της
Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2011
όταν ο θηροφύλακας της
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Μακεδονίας - Θράκης (ΣΤ' ΚΟΜΑΘ) κ. Κώστας Γερακούδης αντιλήφθηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, τα εγκλωβισμένα
αγριογούρουνα. Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
τη Δασική Υπηρεσία και τους υπόλοιπους συναδέλφους που διατηρεί
η ΚΟΜΑΘ στο ν. Σερρών. Παράλληλα στην περιοχή έσπευσαν προς
βοήθεια κυνηγοί και άλλοι πολίτες.
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού, με σχοινιά, καλάθια και άλλες
δράσεις τελείωσε αργά το απόγευμα, ενώ όλη τη νύκτα θηροφύλακες
της ΣΤ'ΚΟΜΑΘ παρέμειναν στην περιοχή για την προστασία των
ζώων.
Το κοπάδι των αγριόχοιρων διασώθηκε με τεράστια επιτυχία,
καθώς μόλις δύο (2) ζώα εξουθενωμένα δεν επέζησαν, ενώ σε καλή
κατάσταση ήταν όλα τα υπόλοιπα. Σε συνεργασία με το Δασαρχείο τα
περισσότερα μεταφέρθηκαν στη Χρυσοπηγή Σερρών με οχήματα της
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης και της Δασικής
Υπηρεσίας.
Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει την επιχειρησιακή ικανότητα της
θηροφυλακής των κυνηγετικών οργανώσεων, την οποία όσο και αν
την αποσιωπούν ορισμένα μέσα και οργανώσεις, είναι αναγνωρισμέ
νη από τις τοπικές κοινωνίες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην
ύπαιθρο. Αξίζει δε να επισημανθεί ότι η θηροφυλακή χρηματοδοτεί
ται αποκλειστικά από τον Έλληνα κυνηγό και μόνο.
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Άτυχο ήταν ένα νεαρό ζαρκάδι
που παρασύρθηκε από γεωργικό μηχάνημα
Σε αγροτική περιο
χή του Νομού Κιλκίς
γεωργικό μηχάνημα
κατά τη διάρκεια της
συγκομιδής παρέ
συρε νεαρό ζαρκάδι
που βρισκόταν εντός
του χωραφιού.
Αμέσως ο αγρότης
ειδοποίησε τον θηροφύλακα της Κυνη
γετικής Ομοσπονδί
ας Μακεδονίας - Θράκης (ΣΤ' ΚΟΜΑΘ) ο οποίος και έσπευσε στην
περιοχή. Το ζαρκάδι ήταν ηλικίας λίγων ημερών και ήταν τραυματι
σμένο πολύ σοβαρά και στα τέσσερα πόδια.
Έγινε προσπάθεια να μεταφερθεί σε κάποιο Κέντρο Περίθαλψης
στην Αθήνα ενώ η ΣΤ'ΚΟΜΑΘ ενημέρωσε την Κτηνιατρική Σχολή
Θεσσαλονίκης. Με το υπηρεσιακό αυτοκίνητό του ο Θηροφύλακας
μετέφερε το άτυχο ζώο σε τοπικό κτηνίατρο. Μετά από εξέταση και
με τη σύμφωνη γνώμη του εξειδικευμένου Καθηγητή Κτηνιατρικής
διαπιστώθηκε πως εκτός από τα πόδια είχαν υποστεί μη αντιστρεπτή
βλάβη βασικά όργανα του ζώου και ήταν αδύνατο να επιζήσει. Για το
λόγο αυτό δυστυχώς αποφασίσθηκε να γίνει ευθανασία.
Το περιστατικό αυτό είναι το πρώτο όπου ένα ζαρκάδι τραυματίζε
ται σε αγροτική περιοχή, ενώ για άλλη μια φορά διαπιστώνει κανείς
την απουσία της κρατικής μέριμνας για αντιμετώπιση τέτοιων κατα
στάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακε
δονίας - Θράκης έχει εδώ και 16 μήνες αποστείλει έγγραφο στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος (αρ. Πρωτ. 141/25-1-2011), στην
αρμόδια Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και παρά
τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μας η εν λόγω υπηρεσία
δεν έχει μπει ακόμα στον κόπο να μας απαντήσει για το πρωτόκολλο
ενεργειών, γεγονός που προβληματίζει για τη σκοπιμότητα αυτής της
αδικαιολόγητης καθυστέρησης.
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Χορηγός η ΣΤ'ΚΟΜΑΘ σε διεθνή συνάντηση
για την μεταπυρική προστασία των δασών

Για άλλη μια φορά η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης συμμετέχει ενεργά σε προσπάθειες για την προστασία των
δασών και στην ενίσχυση ειδικών επιστημονικών συναντήσεων που
πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό.
Αυτή τη φορά ήταν χορηγός στο Συνέδριο με θέμα “Μεταπυρική
αποκατάσταση καμένων δασών στη Νότια Ευρώπη”.
Το Συνέδριο - Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο
Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) Θεσσαλονίκης και αποτελεί την τελική
συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος COSTFP0701 που διοργανώνεται στις 27 &28 Μαρτίου 2012 στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέ
δριο έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη12 -14. Προσκεκλημένοι ήταν ειδικοί επιστήμονες από διάφορα
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ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες
από τις ελληνικές δασικές υπηρεσίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ διαθέτοντας εξειδικευμένους δασολόγους στη διαχείριση των ειδών άγριας πανίδας και των
ενδιαιτημάτων της και έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με εργαστή
ρια ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έχει ήδη διεξάγει έρευνες
για πολλά χρόνια σε περιοχές μετά από πυρκαγιά.
Σκοπός των ερευνών ήταν να εξεταστεί η σύνθεση των ειδών
ανάλογα με την ένταση της πυρκαγιάς, η διαχρονική εξέλιξη των
πληθυσμών πτηνών και θηλαστικών μετά την πυρκαγιά, ενώ ειδικά
για το λαγό διερευνήθηκαν επιπλέον παράμετροι που αφορούν τη
φυσιολογία, την αναπαραγωγή και τις ασθένειες του είδους μετά την
πυρκαγιά της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Οι πυρκαγιές όμως δεν επηρεάζουν μόνο τη βλάστηση και τα είδη
της άγριας πανίδας αλλά και τους χρήστες των δασικών οικοσυστη
μάτων. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκαν οι κοινωνικοοικονομικές
επιπτώσεις από τον περιορισμό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
και κυρίως της Θήρας μετά από πυρκαγιά.
Κάποιες ερευνητικές προσπάθειες στη χερσόνησο της Κασσάν
δρας του Ν. Χαλκιδικής συνεχίζονται για 7η συνεχή χρονιά.
Στο Συνέδριο απήυθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους
εκπρόσωπος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης.
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Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ ήταν υποστηρικτής της εκδήλωσης
για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
Ό πω ς κάθε χρόνο η
Κυνηγετική Ο μοσπονδία
Μακεδονίας - Θράκης ήταν
χορηγός στην κεντρική εκ
δήλωση που πραγματοποιεί
ται στη Θεσσαλονίκη Φέτος
η εκδήλωση έγινε στην
Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής
του Α.Π.Θ. την Τετάρτη 21
Μαρτίου 2012 και συνδιοργανώθηκε από τη Σχολή Δασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος, την Ειδική Γραμματεία Δασών, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης το ΕΛ .ΓΌ .
«ΔΗΜΗΤΡΑ» - Γενική Δ/νση Έρευνας - Ινστιτούτο Δασικών
Ερευνών και το Γεωτεχνικά Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η καθιέρωση της 21ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Δασο
πονίας έγινε για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την
προστασία των δασών.
Χαιρετισμό εκ μέρους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδο
νίας - Θράκης έκανε ο Αντιπρόεδρος της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ κ. Απόστο
λος Γιαπουτζής, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:
«Για εμάς τους κυνηγούς το δάσος δεν είναι μια αφηρημένη
έννοια, αλλά αποτελεί πηγή ζωής που μέσα από την παραδοσιακή
μας δραστηριότητα βιώνουμε.
Συμμετέχουμε άλλωστε σταθερά (και μακριά από επιδοτούμενα
προγράμματα και τηλεοπτικές κάμερες) στις προσπάθειες πυροφύ
λαξης, προστασίας και αναδασώσεων, αλλά και κάθε δράσης για
την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Ως Κυνηγετική
Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης εργαζόμαστε συστηματικά
στην κατεύθυνση αυτή, αφουγκραζόμαστε και ενημερωνόμαστε για
τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.
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Έτσι, συνδυάζοντας το θέμα της σημερινής κεντρικής ομιλίας,
συστηματικά εκτελοϋμε έργα βελτίωσης ενδιαιτημάτων με σπορές,
φυτεύσεις, εμβολιασμούς, παροχή νερού και τροφής στην άγρια
πανίδα. Έ ρ γα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
αλλά και στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»
Ομιλία κατόπιν πραγματοποίησε ο Καθηγητής της Σχολή Δασο
λογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτριος Αλιφραγκής με
θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα. Μια δια
χρονική σχέση αλληλεξάρτησης»
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης θα είναι
συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια για την προστασία και αειφορική διαχείριση των δασών.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητας ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ και κατά την
Παγκόσμια Ημέρα Δασπονίας 2012 πραγματοποίησαν σε δεκάδες
περιοχές εκδηλώσεις, αναδασώσεις και φυτεύσεις, σε συνεργασία
με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες και φορείς της αυτοδιοίκη
σης και της εκπαίδευσης. Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν,
όχι μόνο κατά την ημέρα Δασοπονίας, καθώς οι κυνηγετικές
οργανώσεις επιθυμούν την προστασία των δασών και την ανάπτυξη
φιλοδασικού πνεύματος.
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Βρέθηκε δακτυλιωμένη μπεκάτσα

Λ
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Στις 31/12/2011 κυνηγοί - μέλη
του Κυνηγετικού Συλλόγου
Βέροιας, σε κυνηγετική έξοδο
που πραγματοποίησαν στην
περιοχή της Βέροιας καρπώθηκαν μία μπεκάτσα που είχε δακτυλιωθεί στην Πολωνία.
Οι παραπάνω κυνηγοί μόλις
είδαν το δαχτυλίδι επικοινώνη
σαν με τον Πρόεδρο του Συλ
λόγου και τον ενημερώσανε
σχετικά. Τα στοιχεία στη συνέχ
εια μεταφέρθηκαν μέσω του θηραματολόγου της Κυνηγετικής Ομο
σπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) στην ομάδα έρευνας και
τεκμηρίωσης της ΚΟΜΑΘ η οποία τα προώθησε με τη σειρά της
τόσο το Πολωνικό όσο και το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης
Πτηνών.
Η διαδικασία της δακτυλίωσης των μεταναστευτικών πτηνών
δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες που παρακολουθούν τα είδη
αυτά να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους,
γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τη γνώση της
βιολογίας και κατ' επέκταση τη διαχείρισή τους, στα πλαίσια της
διατήρησης της βιοποικιλότητας όπως προβλέπεται από τις σχετικές
Ευρωπαϊκές Οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
νομοθεσία.
Σε ότι αφορά στα θηραματικά είδη, οι κυνηγοί είναι εκ των πραγ
μάτων από τους σημαντικότερους αρωγούς σε αυτήν την προσπάθεια
αρκεί να αφιερώσουν λίγα λεπτά για να ενημερώσουν σχετικά τον
Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής τους σε περίπτωση που βρούνε
κάποιο δακτυλιωμένο πουλί, όπως ορθά και με συνέπεια έπραξαν οι
παραπάνω κυνηγοί.
Η διοίκηση του Κ. Σ. Βέροιας αλλά και η Κυνηγετική Ομοσπον
δία Μακεδονίας Θράκης συγχαίρουν τους κυνηγούς αυτούς για την
ευαισθησία και το ενδιαφέρον που έδειξαν και ελπίζουν η πράξη τους
θα βρει μιμητές σε όλους τους κυνηγούς που θα έρθουν στο μέλλον
σε επαφή με δακτυλιωμένα πτηνά, αποδεικνύοντας έτσι τη σημασία
της συνδρομής των κυνηγών στη διαχείριση της Ελληνικής φύσης.
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Συμμετοχή της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ στο Πανελλήνιο
Αασολογικό Συνέδριο με ενδιαφέρουσες εργασίες

Το 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, με θέμα «Δασοπονία
πολλαπλών σκοπών και κλιματική αλλαγή - Προστασία και αξιοπο
ίηση φυσικών πόρων» πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, 16-19
Οκτωβρίου 2011 στο ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνο
λογίας Ξύλου και Επίπλου). Κύριος Διοργανωτής του συνεδρίου
ήταν η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τις
τοπικές αρχές και δασικές υτιη ρεσίες.
Σταθερά η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης
συμμετέχει σε επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια, παρουσιά
ζοντας τα αποτελέσματα από έρευνες και εργασίες που πραγματοποι
εί. Η συνεπής παρουσία αυτή της ΚΟΜΑΘ είχε ως αποτέλεσμα φέτος
να υπάρχει ιδιαίτερη ενότητα του συνεδρίου σχετικά με τη διαχείριση
της άγριας πανίδας. Στην ενότητα αυτή η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ παρουσίασε
τις εξής τέσσερις (4) εργασίες:
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■ Η Θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι»
■ Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασες
πτηνών σε οικοσυστήματα της Βόρειας Ελλάδας
■ Η χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή
τους στις κυνηγετικές οργανώσεις
■ Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και
Νησιωτική Ελλάδα
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Έργα Βελτίωσης Ενδιατημάτων με σπορές αγριαγγινάρας
Η αγριαγγινάρα σπέρνεται τα τελευ
ταία έτη στη χώρα μας για παραγωγή
βιοκαυσίμων, εκτός αυτού όμως
μπορεί να προσφέρει σοβαρά οφέλη
και στην άγρια πανίδα. Συγκεκριμέ
να αποτελεί ένα φυτό που ξεπερνά τα
δύο μέτρα ύψος προσφέροντας
κάλυψη κάτω από τα αγκανθώδη
φύλλα της και σπόρους στα σποροφάγα πτηνά. Επιπρόσθετα είναι πολυετές φυτό συνεπώς τα οφέλη
είναι μακροχρόνια χωρίς να απαιτείται κάθε χρόνο σπορά.
Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης ενδιαιτημάτων, που
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των κυνηγώνμελών των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
πραγματοποιεί σπορές αγριαγγινάρας σε κατάλληλες περιοχές.
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν σπορές στην περιοχή της Ορμύλιας
του Νομού Χαλκιδικής, μετά από διερεύνηση και τεκμηρίωση από
τον επιστημονικό συνεργάτη της ΚΟΜΑΘ. Πέραν από την προστα
σία της άγριας πανίδας, αξίζει να σημειωθεί πως η εκτέλεση των
εργασιών γίνεται με την εθελοντική εργασία πολλών απλών
εθελοντών κυνηγών, καθώς και αγροτών της περιοχής.
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Ημερίδες για τις ασθένειες των ζώων
που μεταδίδονται στον άνθρωπο
Συνεχίστηκαν σι συντονισμένες δράσεις των κυνηγετικών
οργανώσεων για την ενημέρωση των κυνηγών και του ευρύτερου
κοινού πάνω σε θέματα ασθενειών που σχετίζονται με την άγρια
πανίδα και τα σκυλιά.
Με επιτυχία έγιναν το 2012 τόσο στις Φέρες Έβρου όσο και στην
Ξάνθη σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παρευρέθηκαν πολλοί
κυνηγοί μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων.
Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα έγιναν και σεμινάρια για το θέμα
της λύσσας προς τους θηροφύλακες και το επιστημονικό προσωπικό
της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης. Μετά από
την εκπαίδευσή του και έχοντας πολύχρονη εμπειρία ο επιστημο
νικός συνεργάτης της ΣΤ ΚΟΜΑΘ Δασολόγος κ. Πέτρος Πλατής
μίλησε στις σχετικές ημερίδες, που διοργανώθηκαν με τη βοήθεια
των τοπικών Κυνηγετικών μας Συλλόγων και τη συνεργασία του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ειδικές παρουσιάσεις
έγιναν από ειδικευμένους Κτηνιάτρους.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν
πολλές ερωτήσεις στους ομιλητές και να τους λυθούν πολλές απο
ρίες κυρίως για την λεϊσμάνια και το νέο εμβόλιο αντιμετώπισης της
ασθένειας.
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Προσφορά τροφής σε είδη της άγριας πανίδας
την περίοδο της βαρυχειμωνιάς
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης σε συνεργασία
με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Επανωμής προσέφεραν τροφή σε
υδρόβια και σποροφάγα πουλιά λόγω των παρατεταμένων δυσμενών
καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες.
Συγεκριμένα η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ αγόρασε 500 τουλάχιστον κιλά
τροφής και και στις 8 Φεβρουάριου 2011 έγινε διασπορά αυτού του
μισού τόνου (σιταριού και αραβόσιτου) υπό την επίβλεψη των επι
στημονικών συνεργατών της ΚΟΜΑΘ σε θέσεις τροφοληψίας των
πτηνών εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στον υγρότοπο της
Επανωμής.
Η δράση έγινε με τη συνδρομή εθελοντών κυνηγών, παρουσία και
του Προέδρου του Κ.Σ. Επανομής, καθώς και του Ομοσπονδιακού
θηροφύλακα της ΚΟΜΑΘ.
Διατέθηκαν τα αυτοκίνητα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακε
δονίας - Θράκης, του Κυνηγετικού Συλλόγου Επανωμής και
εθελοντών κυνηγών.
Τονίζεται ότι η ρίψη τροφής έγινε αφότου έληξε η κυνηγετική
περίοδος για τα περισσότερα είδη.
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Καταμέτρηση πεδινής πέρδικας στο καταφύγιο
άγριας ζωής Χρυσού Σερρών
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών, μετά
από έγκριση του αιτήματος του από το
Δασαρχείο Σερρών, πραγματοποίησε τα
Σαββατοκύριακα του Μαρτίου καταμέτρη
ση Πεδινής Πέρδικας στο Καταφύγιο Άγριας
Ζωής Χρυσού - Μονόβρυσης.
Οι συμμετοχές των Σερραίων κυνηγών με
«πουλόσκυλα» ξεπέρασαν τις 150 συνολικά
ενώ οι πέρδικες που «σηκώθηκαν» ήταν
πάνω από 860. Όσον αφορά τα αποτελέσμα
τα τήξ καταμέτρησης, ο πληθυσμός της
πεδινής πέρδικας εντός του καταφυγίου
εκτιμάτε σε 115 άτομα σημειώνοντας μικρή
αύξηση από πέρυσι. Από παρατηρήσεις μας
όμως σε παρακείμενες περιοχές εκτός του
καταφυγίου διαπιστώσαμε σημαντική
αύξηση. Παράλληλα, μας δόθηκε η ευκαιρία
να εκτιμήσουμε τον πληθυσμό κ.α. ειδών
άγριας ζωής εντός του καταφυγίου που
είναι: 10 λαγοί, 3 φασιανοί (απελευθέρωση
στις 05/03), 1 αλεπού, 1 αγριόγατα.
Σκοπός της παραπάνω δράσης να
συσχετίσουμε την διαφοροποίηση του
πληθυσμού της πεδινής πέρδικας πριν και
μετά τα έργα βελτίωσης βιοτόπου (εν προκειμένου κατασ ευή 3 μεγάλων και 15
μικρών ποτίστρων εντός του καταφυγίου)
καθώς και την βελτίωση της παρεχόμενης
θηροφύλαξης με την πρόσληψη εποχικού
θηροφύλακα.
Η επίβλεψη και ο συντονισμός της κατα
μέτρησης έγιναν από δασοφύλακα του
Δασαρχείου Σερρών και τον δασοπόνο ιδ.
θη ροφύλακα του Συλλόγου.
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ΕΑΡΙΝΗ
ΣΑΡΣΕΑΑ
(Anas Querquedula)

Απόστολος
Τσιομπανοΰδης
Δ ασοπόνος

Πέτρος ΙΙλατής
Δ ασολόγος θηρ α μ α τοπ ό νο ς
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Γ ενικά
Η Εαρινή σαρσέλα αποτελούσε παλαιότερα, μαζί με το
τρυγόνι, ένα από τα πιο δημοφιλή θηραματικά είδη για τον
Έλληνα κυνηγό την περίοδο της άνοιξης. Σήμερα αρκούμαστε μόνο στο να το παρατηρούμε στους υγροβιότοπους
κατά την μετανάστευσή του σχηματίζοντας μεγάλα
κοπάδια και θυμίζοντας άλλες εποχές και ελάχιστα άτομα
θηρεύονται στην έναρξη της κυνηγετικής περιόδου των
υδροβίων, διότι συνήθως έχουν προλάβει να μετα
ναστεύσουν για την Αφρική. Παρόλα αυτά οι πληθυσμοί
του έχουν μειωθεί δραματικά και γίνονται προσπάθειες για
την σταθεροποίηση και την αύξησή τους. Το είδος χαρα
κτηρίζεται ως «τρωτό» παρουσιάζοντας μείωση στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Στοιχεία οικολογίας
Ανήκει στην Τάξη των Χηνόμορφων (Anseriformes),
στην Οικογένεια των Νησσίδων (Anatidae) και στην
Υποοικογένεια των Νησσίνων (Anatinae). Έ χει μήκος 3741 εκατοστά και αναγνωρίζεται εύκολα από το λευκό
«φρύδι» που ξεκινάει μπροστά από το μάτι και καταλήγει
στη βάση του λαιμού. Το θηλυκό διαθέτει επίσης την
άσπρη λωρίδα χωρίς να είναι τόσο έντονη όσο το
αρσενικό. Το βάρος του αρσενικού κατά μέσο όρο είναι
περίπου 345 γραμμάρια, του θηλυκού 315 γραμμάρια και
το άνοιγμα των φτερούγων φτάνει τα 67 εκατοστά.
Αναπαράγεται σε υγροβιότοπους και λίμνες με
αρκετούς θάμνους και φυσικούς φράχτες, σε κοιλάδες
ποταμών και σε δασωμένες στέπες. Είναι είδος παμφάγο.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα τρέφεται κυρίως με
σπόρους από ρύζι και χόρτα τα οποία φέρνει στην επιφάν
εια του νερού με το ράμφος.
Κατανομή πληθυσμών - Μετανάστευα 31ϋ Η Η
Το κύριο χαρακτηριστικό της σαρσέλας είναι ότι
διαχειμάζει στην Αφρική και συγκεκριμένα ακριβώς νότια
της ερήμου Σαχάρα. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμού εντοπίζο-

ΕΑΡΙΝΗ ΣΑΡΣΕΛΑ (ANAS QUERQUEDULA)

νται στη Σενεγάλη, Νιγηρία και Τσαντ. Έ χει υπολογιστεί ότι στις συγκεκριμένες
περιοχές διαχειμάζουν 1,5-2 εκατομμύρια πουλιά. Μπορεί όμως να φτάσει και
νοτιότερα όπως στην Γκάνα, Κένυα και Τανζανία. Επίσης σημαντικό μέρος του
πληθυσμού βρίσκεται στην Ινδία και στην Νοτιοανατολική Ασία.
Το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου κάνει την εμφάνισή της στις λιμνοθάλασσες και
τις ακτές τις Μεσογείου, συνεχίζοντας μετά από λίγες μέρες το ταξίδι της για πιο
βόρειες περιοχές. Η Ρωσία διατηρεί το 90% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού (μέχρι
960.000 ζεύγη). Στοιχεία του 1994, αναφέρουν ότι ο συνολικός αναπαραγόμενος
Ευρωπαϊκός πληθυσμός έχει εκτιμηθεί σε 642.000-1.063.000 ζευγάρια. Εια την
Ελλάδα δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημοσιευμένα στοιχεία για το σύνολο των αναπαραγόμενων ατόμων. Άλλες περιοχές που διατηρούν μεγάλες συγκεντρώσεις πλη
θυσμών είναι η Ουκρανία και η Λευκορωσία.
Η φθινοπωρινή μετανάστευση ξεκινά τέλος Ιουλίου και κορυφώνεται αρχές
Σεπτεμβρίου. Κοπάδια με χιλιάδες πουλιά έχουν παρατηρηθεί στο πέρασμά τους
κυρίως στην Αίγυπτο.
Διαχείριση του είδους
Η Η Η Η Η
Επειδή πρόκειται για ένα μεταναστευτικό είδος που καλύπτει αρκετές χιλιάδες
χιλιόμετρα για τις περιοχές αναπαραγωγής, οι επεμβάσεις που πρόκειται να ευνοή
σουν το είδος έχουν να κάνουν με τις περιοχές φωλεοποίησης και τους ενδιάμεσους
σταθμούς κατά τη μετανάστευση. Η δημιουργία επιπλέον θέσεων για φωλεοποίηση
και η επέκταση των βιοτόπων που χρησιμοποιεί η Σαρσέλα αποτελούν σημαντικά
μέτρα για την αύξησή και προστασία της. Στους ενδιάμεσους σταθμούς μετανάστευ
σης ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση της διαθέσιμης τροφής για τον ανεφοδιασμό
σε λίπος απαραίτητου για τη συνέχεια του ταξιδιού.
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΘΗΡΑΣ
Η περίπτωση
του Εθνικού Πάρκου
Ολυμπου

Αλέξανδρος Γκάσιος
Δασολόγος, MSc Διαχείρισης
Α γριας Π ανίδας
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1. Εισαγωγή
Εδώ και καιρό οι κυνηγοί γινόμαστε μάρτυρες μιας
πρωτοφανούς ενορχηστρωμένης επίθεσης απέναντι στην
άσκηση της νόμιμης Θήρας από θεσμικούς και μη φορείς,
με πρωταγωνιστές συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παρά
γοντες του ΥΠΕΚΑ, μερίδας των κατά τόπους υπαλλήλων
της Δασικής Υπηρεσίας, μερικών Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και πίσω ή πάνω από όλους
αυτούς τα στελέχη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Παρά το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζ
ει στα επίσημα έγγραφά της πως η άσκηση της νόμιμης
Θήρας παίζει ιδιαίτερα θετικό ρόλο στις προσπάθειες για
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και την καταγρα
φή των απειλών για τη βιοποικιλότητα μέσα στις οποίες
κυρίαρχη θεωρείται η καταστροφή των φυσικών ενδιαιτη
μάτων, στην Ελλάδα οι παραπάνω φορείς στρέφονται
συστηματικά, από άγνοια ή εμπάθεια χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση ενάντια στη νόμιμη
Θήρα, αγνοώντας προκλητικά τις πραγματικές απειλές για
το περιβάλλον, με αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό
της κοινής γνώμης και τον αποσυντονισμό των αρμόδιων
φορέων σε επίπεδο ενημέρωσης και λήψης μέτρων για τη
διαχείριση της Ελληνικής φύσης.
Τη χρονιά που μας πέρασε αποδείχτηκε περίτρανα πως
ούτε η πολιτική αστάθεια αλλά ούτε η οικονομική και
κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τον τελευταίο
καιρό, δε μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο στο παραπάνω
φαινόμενο.
Η δημοσίευση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος
(ΣΠΔ) για το χαρακτηρισμό του Ολύμπου ως Εθνικό
Πάρκο σε Δημόσια Διαβούλευση στο οποίο προβλέπεταιη
πλήρης απαγόρευση της Θήρας και στις 3 ζώνες προστασί
ας του, αποτελεί ίσως την πλέον ενδεικτική «πρωτοβου
λία» του ΥΠΕΚΑ που φανερώνει το μέγεθος της εμπάθει
ας με την οποία αντιμετωπίζεται η Θήρα και οι κυνηγοί
στην Ελλάδα.
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2. Διαδικαστικά
Το ΣΠΔ για το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου δόθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις
13/9/2011 η οποία διήρκησε ένα μήνα μέχρι τις 13/10/2011.
Η διερεύνηση του θέματος στην οποία προχώρησε άμεσα η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ απέδειξε
πως η προτεινόμενη ολική απαγόρευση Θήρας στο υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο
Ολύμπου ήταν αυθαίρετη και καταχρηστική μιας και δεν εντοπίστηκαν ούτε προσχη
ματικά στοιχεία που να την τεκμηριώνουν στις μελέτες και τις έρευνες στις οποίες
βασίστηκε το ΣΠΔ.

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Κ. Σ. Κατερίνης και τους Ομοσπονδιακούς
Θηροφύλακες της περιοχής ξεκινήσαμε τότε μία σημαντική προσπάθεια για την
ανατροπή της αυθαίρετα προτεινόμενης απαγόρευσης Θήρας.
Με δεδομένο το γεγονός πως το ΣΠΔ δε θα επηρέαζε μόνο την άσκηση της Θήρας
στην περιοχή αλλά και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, παράλληλα με την κινητοποί
ηση της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ και του Κ. Σ. Κατερίνης αναλήφθηκαν πολλές πρωτοβουλίες
και διοργανώθηκαν πολλές ημερίδες στην Κατερίνη και το Λιτόχωρο από τις Τοπικές
Αρχές στις περισσότερες από τις οποίες συμμετείχαμε.
Παράλληλα με τις συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
Κυνηγετικές Οργανώσεις κατέθεσαν εγγράφως τις απόψεις τους και στη Δημόσια
Διαβούλευση του ΣΠΔ.
Όπως διαπιστώσαμε μέσα από τη συμμετοχή μας στις σχετικές συναντήσεις που
διοργάνωσαν οι τοπικές αρχές, το σύνολο των κατοίκων και των φορέων της Πιερίας
είχε σημαντικές ενστάσεις πάνω στο ΣΠΔ μερικές από τις οποίες μάλιστα εκφράστη
καν σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα όπου δεν έλειψαν οι χαρακτηρισμοί και οι μομφές για
τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Ολύμπου και το Διευθυντή Δασών Πιερίας οι
οποίοι υπερθεμάτισαν υπέρ των προτεινόμενων αλλαγών.
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Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών
του ΣΠΔ σε πολλές περιπτώσεις
στερούνταν έστω και στοιχειώδους
τεκ μ η ρ ίω σ η ς με αποτέλεσ μ α το
θερμόμετρο να αρχίσει να ανεβαίνει
έντονα στις σχετικές συναντήσεις.
Δεν έλειψαν βέβαια οι «ακρότητες»
και από το στρατόπεδο των «αντιδρα
στικών» με προτάσεις που δεν είχαν
καμία επαφή με την πραγματικότητα.
Πέρα από τα παραπάνω οι Κυνηγοί
στην προσ πάθεια ανατροπής της
προτεινόμενης αυθαίρετης ολικής απαγόρευσης Θήρας στο υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο
Ολύμπου, σεβόμενοι τη σημασία του Ολύμπου για τους'Ελληνες και διεκδικώντας να
μην εκδιωχθεί από κανέναν τυχάρπαστο η Θεά Άρτεμις από το βουνό των Θεών,
διαμορφώσαμε περιληπτικά και καταθέσαμε σε κάθε αρμόδιο φορέα εγγράφως τους
παρακάτω λόγους για τους οποίους θεωρούμε αυθαίρετη και καταχρηστική την
προτεινόμενη ολική απαγόρευση Θήρας στο υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο Ολύμπου.
3.
Επιστημονικοί λόγοι που καθιστούν αυθαίρετη και καταχρηστική την
προτεινόμενη ολική απαγόρευση Θήρας στο υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο Ολύμπου
■ 1. Τα ήδη υπάρχοντα Καταφύγια Άγριας Ζωής στον Όλυμπο μαζί με τον πυρήνα
του Εθνικού Δρυμού στα οποία απαγορεύεται η Θήρα, καλύπτουν πλήρως τις οικολο
γικά ευαίσθητες περιοχές αλλά και όσες παρουσιάζουν τουριστικό κλπ ενδιαφέρον.
■ 2. Από τα 116 είδη πτηνών που έχουν καταγραφεί στον Όλυμπο σύμφωνα με την
ΕΠΜ μόλις τα 7 είναι θηρεύσιμα.
■ 3. Από τα 26 είδη θηλαστικών της περιοχής (ΕΠΜ) επιτρέπεται η Θήρα μόνο των
τεσσάρων.
■ 4. Κανένα από τα παραπάνω είδη δεν αντιμετωπίζει πληθυσμιακό πρόβλημα στη
χώρα μας αλλά και ευρύτερα.
■ 5. Η ΕΕ αναγνωρίζει ως ιδιαίτερα ωφέλιμη τη δραστηριότητα της Θήρας στην
προστασία των φυσικών οικοτόπων και κατ’επέκταση της βιοποικιλότητας.
■ 6. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) αναφέρει ρητά πως η
διατήρηση επιτυγχάνεται μέσω της ορθής χρήσης και όχι μέσω της απαγόρευσης της
χρήσης. Αυτό που χρειάζεται επομένως είναι ρύθμιση της Θήρας κάτι που ισχύει ήδη
μιας και η Ελλάδα έχει ένα από τα αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια γύρω από το κυνήγι.
■ 7. Σε κανένα Εθνικό Πάρκο της χώρας δεν απαγορεύεται η άσκηση της Θήρας στη
Ζώνη Γ, αλλά αντίθετα επιτρέπεται σε κάποιο ποσοστό ακόμη και στη Ζώνη Β. Η
συγκεκριμένη πρόταση επομένως για ολική απαγόρευση είναι κάτι πρωτοφανές και
αστήριχτο.
■ 8. Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος βασίζεται εξολοκλήρου στην Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη για τον Όλυμπο που ολοκληρώθηκε. Αυτή με τη σειρά της
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βασίζεται σε παλιότερες μελέτες η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εκπονήθηκαν
πριν το 2000. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η μοναδική μελέτη που αφορά αποκλειστι
κά στην πανίδα της περιοχής εκπονήθηκε το 1985 (!). Η παλαιότητα των στοιχείων
θέτει σε αμφισβήτηση την εγκυρότητά τους γεγονός που ενισχύεται από την αναφορά
στην ΕΠΜ σε είδη που δεν υπάρχουν πια στην περιοχή όπως είναι πχ ο Γυπαετός.
■ 9. Η μόνη απειλή για την άγρια πανίδα της περιοχής που αναφέρεται στην ΕΠΜ και
σχετίζεται με τη Θήρα είναι η λαθροθηρία αγριόγιδων. Τόσο το αγριόγιδο όμως όσο
και οι περιοχές που ενδιαιτεί δεν επιτρέπεται να κυνηγηθούν με αποτέλεσμα η προτεινόμενη επέκταση της απαγορευμένης για τη Θήρα περιοχής να θεωρείται βέβαιο πως
δε θα αναιρέσει το φαινόμενο της λαθροθηρίας. Αντίθετα αυτό που απαιτείται για την
προστασία του συγκεκριμένου είδους είναι συνεχής και συστηματική φύλαξη στην
οποία οι νόμιμοι κυνηγοί συνδράμουν ουσιαστικά τη Δασική Υπηρεσία με τους
Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες που έχουν προσλάβει οι Κυνηγετικές Οργανώσεις με
χρήματα των κυνηγών.
■ 10. Κανένας από τους νόμους και τις διατάξεις σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο
που έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του ΣΠΔ, δε συνδέει την απαγόρευση της
Θήρας με την προστασία της πανίδας σε κάποια περιοχή. Αντίθετα οι βασικές απειλές
που αντιμετωπίζει η πανίδα σε κάποια περιοχή και έχουν διεθνώς αναγνωριστεί είναι
η καταστροφή/υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων (πυρκαγιές, υπερβόσκηση,
εκχερσώσεις υγροτόπων, ρύπανση, αποψιλωτικές υλοτομίες, μονοκαλλιέργειες κλπ),
και διάφορες παραβατικές ενέργειες όπως λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρία κλπ).
■ 11. Η εμπειρική γνώση που κατέχουν οι κυνηγοί λόγω συνεχούς επαφής με τη φύση
αποτελεί ανεκμετάλλευτο μέχρι στιγμής επιστημονικό εργαλείο με δεδομένο το
γεγονός πως στη χώρας μας λείπει τελείως η πρωτογενής έρευνα πεδίου η οποία
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση και την προστασία μίας περιοχής.
Ενώ στην ΕΠΜ αναφέρονται είδη που δεν υπάρχουν πια στον Όλυμπο, πολλοί κυνη
γοί (όπως και κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι κλπ) είναι σε θέση να ενημερώσουν τους
αρμόδιους φορείς όχι μόνο για την παρουσία/απουσία κάποιου είδους αλλά και για τις
περιοχές που αυτό εκτιμάται πως μπορεί να εντοπιστεί με τεράστια οφέλη για την
επιστημονική έρευνα και επικαιροποίηση των διαθέσιμων στοιχείων.
4.
Κοινωνικοοικονομικοί λόγοι που καθιστούν άδικη και καταχρηστική την
προτεινόμενη ολική απαγόρευση Θήρας στο υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο Ολύμπου
Από τη στιγμή που όπως αποδεικνύουμε παραπάνω η άσκηση νόμιμης Θήρας δεν
αποτελεί απειλή αλλά σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση και την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος στον Όλυμπο, η αυθαίρετη προτεινόμενη ολική απαγόρευση
Θήρας θα προκαλέσει αναίτια πλήθος αρνητικών συνεπειών για την τοπική κοινωνία
και συγκεκριμένα:
■ 1. Το κυνήγι ως Φθινοπωρινή - Χειμερινή δραστηριότητα προσφέρει σημαντικά
οικονομικά οφέλη και συντηρεί αρκετές θέσεις εργασίας στη νεκρή τουριστικά
χειμερινή περίοδο για την περιοχή. Συγκεκριμένα υπάρχουν αρκετά είδη επιχειρήσ
εων όπως ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφενεία, πρατήρια υγρών καυσίμων και καταστή
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ματα κυνηγετικών ειδών τόσο στην πόλη της Κατερίνης όσο και στους οικισμούς που
βρίσκονται πάνω στον Όλυμπο, των οποίων ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των
εσόδων στη διάρκεια της Φθινοπωρινής και Χειμερινής περιόδου οφείλεται στην
άσκηση της Θήρας και τους κυνηγούς, είτε είναι κάτοικοι της περιοχής είτε επι
σκέπτες.
■ 2. Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σχετικά με τη συμμετοχή της άσκησης της
Θήρας στην Εθνική Οικονομία βρέθηκε πως σε ετήσια βάση ο τζίρος γύρω από το
κυνήγι υπερβαίνει τα 2 δις. Ελάχιστες άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που
λαμβάνουν χώρα στη φύση και δεν απαιτούν δίκτυο υποδομών (π.χ. χιονοδρομία χιονοδρομικά κέντρα) αποφέρουν τόσα έσοδα (φόροι πάνω από 400.000.000 ευρώ)
και θέσεις εργασίας στην Εθνική οικονομία όσο η Θήρα.
■ 3. Οι κάτοικοι των οικισμών που βρίσκονται κοντά ή και μέσα στα όρια του Εθνι
κού Πάρκου θα χάσουν αναίτια μία από τις πιο παραδοσιακές αλλά και δημοφι
λέστερες δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου στην επαρχία και συγκεκριμένα τη Θήρα.
Η Θήρα αποτελεί την πρώτη σε προτίμηση οργανωμένη δραστηριότητα των κατοίκων
της υπαίθρου ανάμεσα σε αυτές που μας φέρνουν σε επαφή με τη φύση και ακολου
θούν άλλες όπως η αλιεία, η πεζοπορία, η συλλογή καρπών, μανιταριών και βοτάνων
κλπ οι οποίες όμως γίνονται άναρχα με δεδομένο πως δεν υπάρχει κανείς αρμόδιος
θεσμικός φορέας που να ασχολείται με τη διαχείριση και τον έλεγχό τους.
■ 4. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις αποτελούν Σωματεία συνεργαζόμενα και επο
πτευόμενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
χρηματοδοτούν πλήθος θέσεων εργασίας για τη θηροφύλαξη αλλά και τη διαχείριση
της Θήρας και των θηραματικών πληθυσμών σε επιστημονική βάση. Μόνο η Στ
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης απασχολεί περίπου 80 ανθρώπους σε
μόνιμη βάση σε θέσεις θηροφυλάκων, επιστημονικών συνεργατών και διοικητικού
προσωπικού. Η παραπάνω δομή που χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό
δίνει άμεσα τροφή στις αντίστοιχες οικογένειες, απειλείται από την ολοένα και
μεγαλύτερη πίεση που ασκείται για αναίτιους χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς
Θήρας παρά το γεγονός πως η Ελλάδα κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά
έκτασης στην ΕΕ στο οποίο απαγορεύεται η Θήρα.
■ 5. Η συνδρομή των κυνηγών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όπως
π.χ. σε περιπτώσεις πυρασφάλειας, θηροφύλαξης, βελτίωσης ενδιαιτημάτων κλπ έχει
αναγνωριστεί επανειλημμένως από πολλούς φορείς (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία).
Η απομάκρυνση των νόμιμων κυνηγών επομένως από τον Όλυμπο θα στερήσει από το
βουνό των θεών τη σημαντική εφεδρεία των 1400 μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου
Κατερίνης που μέχρι σήμερα επισκέπτονταν τακτικά τον Όλυμπο και μπορούν να
συνδράμουν τα μέγιστα σε θέματα προστασίας.
■ 6. Η δομή και διάρθρωση των Κυνηγετικών Οργανώσεων δίνει τη δυνατότητα σε
κάθε αρμόδιο φορέα (ΥΠΕΚΑ, Δασική Υπηρεσία) να εντοπίζει άμεσα τους εκπροσώ
πους των κυνηγών και να λαμβάνει τη γνώμη τους για κάθε ζήτημα που αφορά στη
δραστηριότητά τους τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η παραπάνω δυνατό
τητα που δεν παρατηρείται σε άλλους φορείς/χρήστες (ούτε σε επαγγελματίες) σε
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συνδυασμό με τη συνέχεια που παρουσιάζουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στη
λειτουργία τους που είναι αδιάκοπτη και αυτοχρηματοδοτούμενη από ιδρύσεως και
ελέγχεται μέχρι το τελευταίο ευρώ από το Δημόσιο (Δασική Υπηρεσία) αποτελεί
εγγύηση για τις δυνατότητες συνεργασίας των αρμόδιων φορέων με τους νόμιμους
κυνηγούς σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στο
βουνό των θεών εφόσον υπάρξει η βούληση από πλευράς των αρμόδιων φορέων και
συγκεκριμένα της Δ/νσης Δασών Πιερίας, του Φορέα Διαχείρισης Ολύμπου και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5.
Ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ για τροποποίηση του Σχεδί
ου Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει ολική απαγόρευση της Θήρας στον
Όλυμπο
Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος
για το χαρακτηρισμό του Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο η ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία
Μακεδονίας Θράκης μέσω του Επιστημονικού της Συνεργάτη, που είναι υπεύθυνος
για την περιοχή προέβη στις παρακάτω ενέργειες για τροποποίηση της προτεινόμενης
ολικής απαγόρευσης Θήρας στο υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο Ολύμπου.
■ 1. Συνάντηση για αμοιβαία ενημέρωση και προγραμματισμό δράσεων από κοινού
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με το Δ. Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Κατερίνης στις 20/9/2011.
■ 2. Αίτηση και παραλαβή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Φορέα Διαχεί
ρισης Ολύμπου, της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Εθνικού Δρυμού
Ολύμπου που εκπονήθηκε το 2004 στην οποία βασίζεται το ΣΠΔ (Πέμπτη 29/9/2011).
■ 3. Επίσκεψη στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ολύμπου στις 3/10/2011 για
ενημέρωση και χορήγηση μελετών που σχετίζονται με το ΣΠΔ και δεν υπήρχαν σε
ψηφιακή μορφή.
■ 4. Συνάντηση που ορίστηκε με μεσολάβηση και παρουσία του Ομοσπονδιακού
θηροφύλακα της περιοχής κ. Β. Γουλάντα με τον Αντιδήμαρχο Δήμου Δίου Ολύμπου κ. Κιάφα Πέτρου στην Καρίτσα Πιερίας στις 4/10/2011.
■ 5. Συνάντηση που ορίστηκε με μεσολάβηση του Ομοσπονδιακού θηροφύλακα της
περιοχής κ. Β. Γουλάντα και με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου
- Ολύμπου κ. Κωτούλη Γεώργιο παρουσία μελών του Δ. Σ. του Κ. Σ. Κατερίνης στις
5/10/2011.
■ 6. Διαμόρφωση και κατάθεση επιστολής του Κ. Σ. Κατερίνης στη σχετική
ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση στις 8/10/2011.
■ 7. Διαμόρφωση και κατάθεση επιστολής των Κ. Σ. των νομών Πιερίας, Ημαθίας
και Πέλλας στη σχετική ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση στις 9/10/2011.
■ 8. Συμμετοχή στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου - Ολύμπου με
αποκλειστικό θέμα το ΣΠΔ για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, παρουσία
μελών του Δ. Σ. του Κ. Σ. Κατερίνης και κατάθεση εγγράφων με τις θέσεις του Κ. Σ.
Κατερίνης και της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ σχετικά με το θέμα.
Η 9. Συνεχείς επαφές με τη Διοίκηση του Κ. Σ. Κατερίνης.
■ 10. Συνεργασία και παροχή στοιχείων σχετικά με την ολική απαγόρευση Θήρας στο
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υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο Ολύμπου στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.
■ 11. Συμμετοχή και κατάθεση προτάσεων στις 2 ημερίδες που διοργάνωσε η
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για το «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης του Ολύμπου» που
«έτρεχε» παράλληλα μετοΣΠΔ(1/11/2011 και 14/11/2011).
■ 12. Συνάντηση και κατάθεση προτάσεων στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κα.
Μαυρίδου μετά από μεσολάβηση του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα κ. Χρυσόπουλου
στις 13/1/2012 παρουσία μέλους του Δ. Σ. του Κ. Σ. Κατερίνης.
Επίλογος
Ο επίλογος στις διαδικασίες για το χαρακτηρισμό του Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο
και κυρίως για τη ρύθμιση των διάφορων δραστηριοτήτων μέσα σε αυτό δεν έχει
γραφτεί ακόμη μιας και το θέμα σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές βρίσκεται
μάλλον «παγωμένο» στο ΥΠΕΚΑ.
Στις επαφές που είχαμε με εκπρόσωπο της Επιτροπής που διαμόρφωσε το τελικό
κείμενο των προτάσεων για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας μας
διαβεβαίωσε πως στο κείμενο με τις προτάσεις που κατέθεσε η Π. Ε. Πιερίας σχετικά
με το χαρακτηρισμό του Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο και τις επιτρεπόμενες και μη
δραστηριότητες, σε ότι αφορά στη Θήρα ενσωματώθηκαν πλήρως οι προτάσεις των
Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Το κείμενο αυτό δεν το έχουμε ακόμη στα χέρια μας. Αν ισχύουν όμως τα παραπά
νω, τα δίκαια όπως αποδεικνύουμε αιτήματα των κυνηγών υποστηρίζονται και από
την τοπική κοινωνία γεγονός το οποίο δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο από
πλευράς ΥΠΕΚΑ.

67

γ :α ν

-Θ

η β μ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ
ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ασφάλεια για τους
θηροφύλακες, εξασφάλιση
της περιουσίας της ΣΤ’
ΚΟΜΑΘ και αύξηση της
επιχειρησιακής ικανότητας
της Ομοσπονδιακής
Θηροφυλακής

....ία πάντα περί Bnpas!

«Ο Θηροφύλακας δεν περνάει ποτέ από την περιοχή μας»
«Ποτέ δεν έχετε ελέγξει το καρτέρι μπεκάτσας»
Αυτά και άλλα πολλά παρόμοια είναι μερικά από τα
ζητήματα που καλείται η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ να απαντήσει σε
κυνηγούς πολλές φορές κατά την κυνηγετική και μη
περίοδο. Η διερεύνηση, για παράδειγμα, του πόσες φορές
έχει περάσει η Θηροφυλακή από σημεία ενδιαφέροντος
ήταν κάτι που μπορούσε να απαντηθεί, αλλά χρειαζόταν
αρκετές εργατοώρες για να ελεγχθούν τα βιβλία κίνησης
των θηροφυλάκων και να μετρηθούν οι επισκέψεις τους σε
αυτά. Από την άλλη, δεν υπήρχε, πέρα από την κινητή
τηλεφωνία, άλλο μέσο επόπτευσης και εύρεσης του
Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα, τόσο για εντοπισμό του σε
περίπτωση κινδύνου του, όσο και σε περίπτωση ενίσχυσής
του σε περιστατικό λαθροθήρας. Για περιπτώσεις σαν και
αυτές, αλλά και για πολλές άλλες που θα εξηγηθούν σε
αυτό το κείμενο, η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ προέβη σε διακήρυξη και
τελικά σε προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος παρακο
λούθησης του στόλου οχημάτων της Ομοσπονδιακής
Θηροφυλακής.
Ανάδοχος η εταιρία iLink
Τη βέλτιστη προσφορά στη
διακήρυξη της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
έκανε η εταιρία iLink, η οποία
υπερίσχυσε στα σημεία άλλων
τεσσ άρω ν προσφ ορώ ν από
αξιόλογες εταιρίες του χώρου. Η
εν λόγω εταιρία είναι διακεκρι
μένη στον τομέα των συστημά
των παρακολούθησης στόλου
οχημάτων, έχοντας προμηθεύ
σει με το σύστημά της, το PowerFleet, μερικές από τις
μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδας που χρησιμοποιούν
στόλους οχημάτων στην παραγωγική τους διαδικασία. Το
γεγονός πως το λογισμικό του συστήματος είναι καταdeve lop e d b y iLink
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σκευασμένο από την ίδια την εταιρία, το κάνει πλήρως παραμετροποιήσιμο, κάτι που
εκμεταλλεύτηκε η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ ώστε να δημιουργήσει ένα σύστημα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της.

Χ4ρτχς(ΡΟΙ)
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ΔΛφορο

έξοδος

Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος
Κάθε όχημα είναι εφοδιασμένο εσωτερικά με συσκευή εντοπισμού GPS, η οποία
έχει τη δυνατότητα καταγραφής σημαντικών εποπτικών στοιχείων της κίνησης του
οχήματος (όπως ταχύτητα για παράδειγμα). Επίσης, σε κάθε όχημα έχουν τοποθετηθεί
δύο κουμπιά. Το ένα αποτελεί το κουμπί «πανικού» (ασφάλειας): με το πάτημά του
από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα υπάρχει άμεση ειδοποίηση της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ ότι
κάτι συμβαίνει στον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται
άμεση επισκόπηση (σε πραγματικό χρόνο) της περιοχής κινδύνου και ειδοποιείται και
αποστέλλεται προς βοήθεια ο πλησιέστερος, ή οι πλησιέστεροι θηροφύλακες, ή
κάποιο άλλο σώμα ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική) ανάλογα με το είδος και τη
σοβαρότητα του περιστατικού. Το δεύτερο κουμπί αποτελεί το κουμπί μηνύσεων: με
το πάτημά του από το θηροφύλακα δημιουργείται στίγμα πάνω στο χάρτη που αποτυπώνει το σημείο που έγινε το περιστατικό λαθηροθήρας. Μέσω του χαρακτηριστι
κού αυτού, η ΣΤ ΚΟΜΑΘ έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τη χωρική κατανομή της
παραβατικής συμπεριφοράς και, με βάση αυτή την παρατήρηση, να ενισχύει
συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα για περιστατι
κά λαθροθήρας. Όπως γίνεται κατανοητό, μέσω αυτών των βασικών χαρακτηρι
στικών αυξάνεται σημαντικά η επιχειρησιακή ικανότητα της Ομοσπονδιακής Θηρο69

ΓΊΑΝ-θΗΡΑΣ ...ία πάντα π ερ ί 0 n p a s !
φυλακής της ΣΤ ΚΟΜΑΘ, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια των Ομοσπονδι
ακών Θηροφυλάκων.
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Ταυτόχρονα η ΣΤ ΚΟΜΑΘ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και άλλα στατι
στικά, όπως τα διανυθέντα χιλιόμετρα, το ιστορικό διαδρομών και τις μέγιστες
ταχύτητες των οχημάτων. Κάνοντας χρήση αυτών των στατιστικών θα είναι σε θέση
να δίνει συμβουλές στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες για βελτιστοποίηση των
κινήσεών τους. Αυτό εκτιμάται ότι θα προσφέρει αύξηση των χιλιομέτρων που θα
μπορούν να διανύουν τα οχήματα της Θηροφυλακής, προσφέροντας ακόμη καλύτερη
φύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος αυτή την περίοδο που η τιμή των καυσίμων
βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό. Επίσης, η ΣΤ ΚΟΜΑΘ διασφαλίζεται και σε λιγότερο
πιθανά περιστατικά, τα οποία, όμως, εμπεριέχουν υψηλό κόστος σε περίπτωση που
συμβούν: σε περίπτωση κλοπής ενός οχήματος της Θηροφυλακής θα υπάρχει η
δυνατότητα άμεσου εντοπισμού του, αφού θα παρατηρείται σε πραγματικό χρόνο στο
χάρτη πού αυτό κινείται, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης ενός οχήματος, θα είναι
πάντα δυνατό να διαπιστωθούν κάποιες από τις συνθήκες που συνετέλεσαν σε αυτή.
Συμπερασματικά
Με την αγορά του συστήματος παρακολούθησης στόλου οχημάτων η ΣΤ'
ΚΟΜΑΘ αυξάνει την επιχειρησιακή ικανότητα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής,
δίνοντάς της τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμα σημαντικότερο έργο από αυτό που
ήδη προσφέρει, αυξάνει την ασφάλεια των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων, ενώ
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διασφαλίζει την περιουσία της, δηλαδή τα χρήματα που οι κυνηγοί-μέλη της έδωσαν
από το υστέρημά τους τις δύσκολες αυτές εποχές. Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις για
να βοηθηθούν και άλλοι φορείς, όπως η Πυροσβεστική, μέσω της καταγραφής
αχαρτογράφητων δρόμων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
ευκολότερη πρόσβαση σε περιοχές με δασικές πυρκαγιές.

ΟΧΗΜΑ: ΙΜΕ 3690
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟΣ (560:30)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0.0 C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (2): 0.0 C
Πόρτα: Ανοιχτή
Κινητήρας: Avsvspyd (12.876V)
Στάθμη Ρεζερβουάρ: 100.0%
2.
3.
4.
5.

Ν έο ς Π ελά τη ς
Κα ρ τέλα Ο χή μ α το ς
Λ ια δ ρ ο μ η Η μ έ ρ α ς
Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ίε ς Η μ έ ρ α ς
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ
ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
για την κυνηγετική
περίοδο 2011 - 2012

Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της ΣΤ' Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης κατά την κυνηγετική
περίοδο 2011 -2 0 1 2 (1/3/2011 -29/2/2012) επιτέλεσεγια
ακόμα μια χρονιά σημαντικό έργο ως προς την προστασία
του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας
γενικότερα. Συνολικά εργάστηκαν 61 θηροφύλακες, οι
οποίοι κινούνταν καθημερινά, σαββατοκύριακα και
αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, στους κυνηγότοπους της
Μακεδονίας και της Θράκης για να επιτελέσουν το έργο
τους (πρόληψη, καταστολή παράνομων πράξεων).
Κατά την περιπολία τους στους κυνηγότοπους, οι
Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της ΣΤ1ΚΟΜΑΘ άσκησαν
περισσότερους από 23 χιλιάδες ελέγχους σε κυνηγούς ή
άλλους πολίτες που κινούνταν στους χώρους αυτούς.
Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
προέβησαν στην κατάθεση 401 μηνύσεων για παραβάσεις
των κανόνων δικαίου που αφορούν την άσκηση της
θηρευτικής δραστηριότητας.
Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες χρησιμοποίησαν τα
65 τετρακίνητα οχήματα ιδιοκτησίας της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ και
διήνυσαν, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη οικονομική
συγκυρία, συνολική απόσταση μεγαλύτερη των 1,2
εκατομμυρίων χιλιομέτρων κάνοντας έντονα αισθητή την
παρουσία τους στις περιοχές ευθύνης τους.
Στις υποβληθείσες μηνύσεις των Ομοσπονδιακών
Θηροφυλάκων της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ καταγγέλθηκαν 740
παραβάσεις των διατάξεων περί Θήρας. Οι κυριότερες από
αυτές φαίνονται στο γράφημα:
Παραβάσεις
A

Κωνσταντίνος
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Α. Χρήση μιμητικών συσκευών και ομοιωμάτων
Β. Άσκηση Θήρας άνευ κυνηγετικής άδειας
Γ. Παράνομη μετατροπή κυνηγετικού όπλου
Δ. Παράνομη Θήρα εντός καταφυγίου άγριας ζωής
Ε. Θήρα νύχτα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤ ΚΟΜΑΘ

Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή συνεχίζει
καθημερινά το έργο της, παρά τις αντιξοότητες που
της προκαλούν πολύ συχνά διάφοροι φορείς και
ιδιώτες των οποίων τα συμφέροντα πλήττονται
άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία της. Είναι ο
μοναδικός θεσμός που έχει ασκήσει πραγματικό,
ουσιαστικό και μετρήσιμο έργο για την προστασία
της άγριας πανίδας, της βιοποικιλότητας και του
φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Είναι ένας
θεσμός που δεν έχει επιδοτηθεί ούτε με ένα ευρώ από το ελληνικό κράτος. Αντιθέτως,
μέσω των μηνύσεων και των καταδικαστικών αποφάσεων για τους κατηγορούμενους,
το ελληνικό κράτος έχει εισπράξει πολλές χιλιάδες ευρώ για το Πράσινο Ταμείο. Όλα
αυτά, αλλά και το γεγονός πως διάφορα από τα αρμόδια κατά τόπους Δασαρχεία στη
Μακεδονία και τη Θράκη έχουν καταθέσει πλήθος αιτημάτων για κοινές περιπολίες
με τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες τη χρονιά που διανύουμε, αποδεικνύουν
πραγματικά ότι....
Η ΣΤ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΉ ΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ
ΛΟΓΙΑ, ΤΟ ΠΑΡΟΝΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!
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ΑΝ-ΘΗΡΑΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΑΔΕΙΕΣ ΘΗΡΑΣ;
Φταίει η τιμή τους;
Φταίει η οικονομική
κατάσταση της χώρας;

Κωνσταντίνος
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Σε άλλο άρθρο του παρόντος τεύχους γίνεται αναφορά
στο Κυνηγετικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην
Ισπανία τον Μάρτιο του 2012 και συμμετείχε η
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης-μοναδική
κυνηγετική οργάνωση της χώρας που ήταν παρούσα. Η
ΚΟΜΑΘ δεν είχε απλή συμμετοχή, όμως, αλλά
παρουσίασε έρευνα που αφορούσε τις άδειες Θήρας στην
Ελλάδα. Ο τίτλος της “Demand for hunting licenses in
Greece” (Ζήτηση για άδειες Θήρας στην Ελλάδα) των Κ.
G. Papaspyropoulos, C.K. Sokos, Κ.Ε. Skordas, S.
Kelesidou, P.K. Birtsas.
Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να γίνει μια
πρώτη προσέγγιση για το πού οφείλεται η παρατηρούμενη
μείωση των αδειών Θήρας στη χώρα. Οι λόγοι μπορεί να
είναι διάφοροι, για παράδειγμα κοινωνικοί (οι κυνηγοί
μπορεί να μεγαλώνουν σε ηλικία και νέοι άνθρωποι να μη
γίνονται κυνηγοί), οικολογικοί (έλλειψη αφθονίας
κάποιων θηρεύσιμων ειδών), ή οικονομικοί (κόστος
άδειας Θήρας, εισοδήματα των πολιτών). Στην παραπάνω
έρευνα επιλέχτηκε να διερευνηθούν οι οικονομικοί λόγοι.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στην
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης δεδομένα
της διαχρονικής εξέλιξης των αδειών και των τιμών τους.
Τα δεδομένα αφορούσαν την περίοδο 2007 έως 2010 και
περιελάμβαναν τον αριθμό αδειών Θήρας που εκδόθηκαν
σε κάθε κυνηγετικό σύλλογο της Μακεδονίας και της
Θράκης και την τιμή τους, ενώ από τα στοιχεία της
Eurostat συλλέχτηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν τα
εισοδήματα των Ελλήνων. Χρησιμοποιώντας αυτή τη
χρονική περίοδο έγινε εφικτό να συμπεριληφθεί η προ και
η μετά την οικονομική κρίση κατάσταση. Μέσω αυτών
των δεδομένων εκτιμήθηκαν α) η ελαστικότητα ζήτησης
και β) η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για άδειες
Θήρας.

ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΘΗΡΑΣ;

Τα αποτελέσματα έδειξαν κάτι πολύ σημα
ντικό: η μικρή μεταβολή στην τιμή των αδειών
Θήρας δεν έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην
μεταβολή του αριθμού των αδειών Θήρας που
εκδόθηκαν. Αυτό φυσικά δε σημαίνει πως δεν
επηρεάζεται ο κυνηγός από μια αύξηση της τιμής
της άδειας, απλά διαπιστώνεται ότι αυτές οι
μεταβολές δεν είναι ικανές να τον σταματήσουν από
το κυνήγι. Αντιθέτως, ο έλληνας κυνηγός φαίνεται
να επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική
κρίση. Κατά τη χρονιά του 2007-2008 (προ κρίσης)
οι άδειες Θήρας ως ένα «προϊόν» δεν επηρεάζονταν
σημαντικά από τις αυξομειώσεις στα εισοδήματα
τοκν κυνηγών. Συνέχισαν να εκδίδονται με τους
ίδιους ρυθμούς. Αντίθετα μετά την κρίση η μείωση του εισοδήματος κατά ένα
ποσοστό συνέβαλε κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στη μείωση των αδειών Θήρας.
Τα παραπάνω πρωκαταρκτικά αποτελέσματα της γενικότερης αυτής έρευνας για
τους λόγους μείωσης των αδειών Θήρας δείχνουν ότι και ο έλληνας κυνηγός έχει
επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κατάσταση της χώρας, κάνοντάς τον να το
σκέφτεται πια να εκδώσει άδεια Θήρας. Τα περί ακριβής άδειας Θήρας που
ισχυρίζονται αρκετοί κυνηγοί, όμως, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται με βάση τα
στοιχεία της έρευνας της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ
ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος
Παπασπυρόπουλος
Δρ Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
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Εκπαίδευση υπαλληλικού προσωπικού ονομάζεται η
διαδικασία του προσανατολισμού και της συνεχούς
ενημέρωσης του υπαλλήλων στο χώρο εργασίας. Σύμφω
να με ειδικούς, όταν ο οργανισμός αφιερώνει για την
εκπαίδευση του προσωπικού του περισσότερες από 16
ώρες (2 εργάσιμες ημέρες) το χρόνο είναι ένας οργανισμός
που συμπεριφέρεται υπεύθυνα ως προς τους εργαζόμενούς
του.
Η Σ Τ ' ΚΟΜΑΘ διοργάνωσε τα παρακάτω εκπαι
δευτικά σεμινάρια κατά την προηγούμενη χρονιά:
Σεμινάριο Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011
Το σεμινάριο απευθυνόταν
σε όλους τους Θηροφύ
λακες της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ και
σκοπό είχε, όπως πάντα, την
καλύτερη ενημέρωση για
την προστασία του φυσικού
π ερ ιβ ά λ λ ο ντο ς και του
θηραματικού πλούτου της
χώρας μας. Η θεματολογία αφορούσε τις πρόσφατες
εξελίξεις στη δασική νομοθεσία, καθώς και την υγιεινή και
ασφάλεια. Το σεμινάριο έγινε στις εγκαταστάσεις της
Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Α ριστοτελείου Π ανεπιστημίου Θ εσσαλονίκης στο
Φοίνικα Θεσσαλονίκης, την οποία Σχολή και τον Πρόεδρο
και Αντιπρόεδρό της η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ ευχαριστεί γι αυτή την
προσφορά. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Σχολής
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, καθηγητής κ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Παναγιώτης Στεφανίδης, ο οποίος
εξήρε το έργο της Θηροφυλακής,
ενώ μίλησε και για την αγαστή
συνεργασία μεταξύ Σχολής και ΣΤ'
ΚΟΜΑΘ. Στη συνέχεια χαιρετισμό
απηύθυνε και ο αρμόδιος για θέματα
θηραματοπονίας και άγριας πανίδας
καθηγητής κ. Χρήστος Βλάχος, ο
οποίος έδωσε συμβουλές για την
προστασία της άγριας ζωής από τους
θηροφύλακες. Την έναρξη των
εισηγήσεων-εκπαιδευτικών ομιλιών
έκανε ο Υπαστυνόμος Α' της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Κατραμάδος, ο οποίος με
την ιδιότητα του ψυχολόγου της αστυνομίας αναφέρθηκε διεξοδικά σε θέματα επικοι
νωνίας μεταξύ του προανακριτικού υπαλλήλου (θηροφύλακα) και του ελεγχόμενου
στο πεδίο, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να μη δημιουργούνται εντάσεις κατά
την άσκηση των καθηκόντων των θηροφυλάκων. Στη συνέχεια ο κύριος Κατραμάδος
απάντησε αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις των θηροφυλάκων, οι οποίοι έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα. Στο σεμινάριο μίλησε επίσης η Διευθύντρια Δημόσι
ας Υγείας του ΕΣΥ της Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης Μακεδονίας Θράκης Δρ. Πράπα
Στέλλα, η οποία αναφέρθηκε σε τρόπους προστασίας των θηροφυλάκων από τον ιό
του Δυτικού Νείλου. Επίσης, αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, για την προστασία των
θηροφυλάκων από άρρωστα είδη της άγριας πανίδας. Οι θηροφύλακες ενημερώθηκαν
από τη Νομική Σύμβουλο της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ για όλες τις εξελίξεις στη νομοθεσία και
δόθηκαν απαντήσεις σε απορίες που αφορούν την καλύτερη υπεράσπιση των
καταγγελιών που γίνονται από τους θηροφύλακες στα δικαστήρια. Ομιλίες επίσης
έκαναν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ, Δασολόγοι: ο Δρ. Κωνσταντί
νος Παπασπυρόπουλος, Διευθυντής Θηροφυλακής, αναφέρθηκε σε γενικά θέματα
του έργου των θηροφυλάκων, ο κ. Χρήστος Σώκος σε θέματα που αφορούν τη βοήθεια
των θηροφυλάκων στις επιστημονικές δράσεις της ΚΟΜΑΘ και ο κ. Φάνης Καραμπατζάκης σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Αρτεμις II και την προληπτική συντή
ρηση των οχημάτων των θηροφυλάκων. Συμβουλές υγείας και ασφάλειας έδωσε και ο
κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, γιατρός εργασίας της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.
Τέλος, ο Διευθυντής Υποστήριξης της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ, Δασολόγος κ. Κυριάκος
Σκορδάς, ο οποίος διηύθυνε την όλη διοργάνωση, επισήμανε στους θηροφύλακες τις
προκλήσεις και τις απαιτήσεις που δημιουργεί η εργασία τους, ενώ τους ανέφερε και
τις δυσκολίες που διέρχεται στις μέρες μας η Θήρα στην Ελλάδα. Στο τέλος, παρουσία
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ, δόθηκε εύφημος μνεία σε
έξι θηροφύλακες οι οποίοι διακρίθηκαν για την απόδοσή τους. Οι θηροφύλακες αυτοί
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αλφαβητικά είναι: ο κ. Κωνσταντίνος Γερακούδης, ο κ. Ιωάννης Δαρόγλου, ο κ.
Στέφανος Ηλιάδης, ο κ. Σταύρος Θεοδωρακόπουλος, ο κ. Δημήτριος Καμπέρης και ο
κ. Γεώργιος Συμεωνίδης. Η επιτυχημένη αυτή εκδήλωση έκλεισε με επίσκεψη των
θηροφυλάκων στο εξαιρετικό Μουσείο Άγριας Πανίδας - Ενυδρείο που βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

mm

Περιφερειακές Συναντήσεις Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων
2, 6,12Δεκεμβρίου 2011
Οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται στις συνεχείς προσπάθειες για επιμόρφωση
των θηροφυλάκων και για την ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη
δασική νομοθεσία και με την προστασία της άγριας πανίδας. Πραγματοποιήθηκαν
τρεις τέτοιες συναντήσεις το Δεκέμβριο του 2011 στις οποίες παραβρέθηκαν τμηματι
κά όλοι οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες καθώς και ορισμένοι από τους κατά τόπους
Κυνηγετικούς Συλλόγους (Κ.Σ. Αμπελοκήπων, Αριδαίας, Θεσσαλονίκης). Δόθηκε η
ευκαιρία, πέραν της επιμόρφωσης, για ουσιαστική συζήτηση με τα μέλη του Διοικητι
κού Συμβουλίου της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ πάνω στη λειτουργία της Θηροφυλακής και στην
αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας. Παράλληλα έγιναν διαλέξεις και παρουσιάσ
εις πάνω στα ζητήματα της παροχής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης
περιπτώσεων πυρκαγιάς (ομιλητής Ν. Σάκκος, τεχνικός ασφαλείας ΣΤ' ΚΟΜΑΘ),
μηχανολογίας και ορθής χρήσης οχήματος (ομιλητής Θ. Καραμπατζάκης, Δασολόγος
& Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΣΤ' ΚΟΜΑΘ), δασικής
νομοθεσίας και τις σχετικές με τη Θήρα παραβάσεις (ομιλητής Σ. Μαϊλιάνη, Νομικός
ΣΤ' ΚΟΜΑΘ), καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργία της Θηροφυλακής (ομιλη
τής, Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος, Δρ. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής ΣΤ' ΚΟΜΑΘ).
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Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, είχε ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία και
του νέου μεγάλου σεμιναρίου, προγραμματισμένο για το Μάιο 2012 με τη συμμετοχή
όλου του δυναμικού της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. Πληροφορίες θα υπάρξουν
γι αυτό στην ιστοσελίδα της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ w w w .hunters.gr, στην οποία μπορείτε να
ενημερώνεστε γενικότερα για τις δράσεις της Ομοσπονδίας αλλά και των μελών
Κυνηγετικών μας Συλλόγων.
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Θηροφύλακα
ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

Κωνσταντίνος
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Το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή των
Κυνηγετικών Οργανώσεων έχει προσφέρει έργο στη
φύλαξη και προστασία του θηραματικού πλούτου, του
δασικού και φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της
βιοποικιλότητας συνολικά, είναι κάτι το αδιαμφισβήτητο.
Το αποδέχεται το σύνολο της κυνηγετικής κοινότητας, το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της υπαίθρου, ένα
μεγάλο ποσοστό των δασολόγων-δασοπόνων της πράξης,
καθώς και άλλοι πολίτες-ενδιαφερόμενα μέρη που, χωρίς
δογματισμούς, κατανοούν τη συνεισφορά του Σώματος
αυτού στην καταγγελία της παραβατικής συμπεριφοράς
που λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον. Από την άλλη,
υπάρχουν οι ανεδαφικές «σπόντες» των ψευτοοικολόγων
που λένε «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», «Βάλανε του
λύκους να φυλάνε τα πρόβατα» και άλλα πολλά. Η
Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, όμως, έχει πληρώσει με τη
ζωή δύο (2) υπαλλήλων της την υπερπροσπάθειά της για
να προσφέρει έργο 24 ώρες το 24ωρο, σε κάθε σημείο του
ορεινού και αγροτικού χώρου. Έρχεται πια, αντιμέτωπη,
όχι με απλούς λαθροθήρες αλλά και με εγκληματίες του
κοινού ποινικού κώδικα. Με ανθρώπους που δεν
βρίσκονται στο χώρο μόνο για μια λαθροθηρία, αλλά και
για χίλιους δυο άλλους λόγους που δεν μπορεί κάποιος να
σκεφτεί. Το μοναδικό αστυνομικό, όμως, σώμα που
βρίσκεται πάντα εκεί είναι η Θηροφυλακή.

ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤ' ΚΟΜΑΘ

Έτσι, σε μια ακόμα τέτοια περίπτωση, το βράδυ (22.00) της Δευτέρας 14
Νοεμβρίου 2011 η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή κόντεψε να πληρώσει και με τρίτη
ζωή τη διάθεσή της για συνεχή υπηρεσία στο φυσικό περιβάλλον. Σε περιοχή της
Χαλκιδικής ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ κάλεσε σε έλεγχο
όχημα που κινούνταν σε αγροτικό δρόμο που αποτελούσε το όριο καταφυγίου άγριας
ζωής. Αντί όμως οι επιβαίνοντες να δεχτούν τον έλεγχο, ο συνοδηγός του οχήματος
βγήκε από αυτό και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του θηροφύλακα. Ή ταν τέτοιο
το μένος του, που συνέχισε να τρέχει από πίσω του, όταν το τζιπ της Θηροφυλακής
έκανε όπισθεν για να φύγει από το σημείο των πυροβολισμών. Από θαύμα σώθηκε ο
θηροφύλακάς μας και είναι καλά στην υγεία του. Κυρίως διότι το εμπρόσθιο παρμπρίζ
(από την πλευρά του οδηγού) άντεξε στα σκάγια και δεν έσπασε. Τα υπόλοιπα
παρμπρίζ έγιναν θρύψαλα.
Ευτυχώς, μετά από λίγες μέρες ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στις φυλακές
μέχρι να τελεστεί η δίκη. Η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ από την πρώτη στιγμή στήριξε τον
θηροφύλακά της. Υπήρξε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τα Κεντρικά Ιατρεία
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι ψυχολόγοι
του εν λόγω τμήματος να προσφέρουν στήριξη στον εργαζόμενο της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ για
γρήγορη και καλύτερη ανακούφιση από το ψυχολογικό τραύμα της όλης υπόθεσης.
Επίσης, η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ παρείχε όλες τις διευκολύνσεις στα όργανα της αστυνομίας τα
οποία ερευνούν την υπόθεση, ενώ άμεσα επισκεύασε το όχημα του θηροφύλακα για
να είναι και πάλι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Οι άοπλοι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ συνεχίζουν μετά από
αυτό το γεγονός ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο αποφασισμένοι, να δίνουν τον αγώνα
τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, κλείνοντας τα αυτιά στις
κουβέντες των οικολόγων του «καναπέ» και της εύκολης κριτικής που αυτοί ασκούν
από τη ζεστασιά των γραφείων τους.
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Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης ήταν
η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Κυνηγετικό
Συνέδριο που διεξήχθη στην μικρή πόλη Ciudad Real της
Ισπανίας από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29
Μαρτίου 2012. Το πολύ ενδιαφέρον αυτό συνέδριο έλαβε
χώρα με αφορμή το κλείσιμο του ερευνητικού προγράμμα
τος HUNT, χρηματοδοτούμενου από το 7ο προγραμμα
τικό πλαίσιο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, το οποίο, διαμέσου
ενός κυνηγετικού πρίσματος, είχε ως βασικό στόχο τη
διερεύνηση της σημασίας του κυνηγίου τον 21ο αιώνα,
την εξερεύνηση της γενικότερης σχέσης μεταξύ του
ανθρώπου και της φύσης, καθώς και τη συμφιλίωση των
ανθρώπων όσον αφορά τις κυνηγετικές πρακτικές. Στο
ερευνητικό πρόγραμμα συμμετείχαν έξι χώρες από την
Ευρώπη και την Αφρική και συνολικά 13 φορείς (Πανεπι
στήμια και ερευνητικά ινστιτούτα) (περισσότερες πληρο
φορίες στην ιστοσελίδα http://fp7hunt.net).
Στο συνέδριο με τίτλο “Hunting for sustainability:
ecology, economics and society” (Κυνηγώντας για την
αειφορία: οικολογία, οικονομία και κοινωνία) συμμε
τείχαν περισσότεροι από 150 ερευνητές από 40 περίπου
χώρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για το ποιοι ασχολούνται
ερευνητικά με την κυνηγετική δραστηριότητα παγκοσμίως. Υπήρξαν κεντρικές ομιλίες που σχετίζονταν με την
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ανάγκη για πολυεπιστημονική προσέγγιση της κυνηγετικής δραστηριότητας, τη
σημασία του κυνηγίου για τους φτωχούς λαούς της Αφρικής, τις απελευθερώσεις
φτερωτών (κυρίως πέρδικας, Alectoris rufa) στην Ισπανία, το κυνήγι καφέ αρκούδας
στην Κροατία και τη Σουηδία. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν και ο Γ ενικός Διευθυ
ντής της FACE, κ. Angus Middleton, ο οποίος τόνισε ότι το κυνήγι είναι μια δραστη
ριότητα που ασκείται εδώ και εκατομμύρια χρόνια, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά
που το κάνουν αειφόρο σε μακροχρόνια θεώρηση, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται
ότι βραχυπρόθεσμα κάποιες πρακτικές του έχουν οδηγήσει στη μείωση της αφθονίας
ορισμένων ειδών. Παρόλα αυτά, σήμερα, οι πάνω από 7 εκατομμύρια κυνηγοί σε όλη
την Ευρώπη, μαζί με τις κυνηγετικές τους οργανώσεις, εργάζονται ώστε το κυνήγι να
είναι πάντα αειφόρο, να συμβάλλει στην αφθονία των πληθυσμών μέσω της διαχείρι
σής του, ενώ ταυτόχρονα να ικανοποιεί τις αναψυχικές ανάγκες, καθώς και τον τρόπο
ζωής των κυνηγών.
Πέρα από τις παρουσιάσεις των επίσημων προσκεκλημένων υπήρξαν παρουσιάσ
εις 81 ερευνών (43 προφορικές και 38 ως πόστερ). Η θεματολογία αφορούσε κυρίως
τη γενικότερη σημασία του κυνηγίου σήμερα, την αειφορία στο κυνήγι, το κυνήγι σε
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, το κυνήγι σε ένα περιβάλλον υπό αλλαγή, τις συνεργα
σίες και της αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με το
κυνήγι, τον κυνηγετικό τουρισμό και τη διατήρηση, καθώς και τις οικολογικές
επιπτώσεις του κυνηγίου και της κυνηγετικής διαχείρισης. Όλες οι ομιλίες, καθώς και
83
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τα πόστερ, παρουσίαζαν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ακόμα και αυτές που αφορούσαν ένα
κυνήγι που είναι έξω από τις ελληνικές παραδόσεις και συνήθειες, όπως αυτό του
κυνηγίου τροπαίων (trophy hunting). Αποτέλεσε εξαιρετική εμπειρία η επαφή με
άλλες κυνηγετικές παραδόσεις, άλλες συνήθειες και προβλήματα που μπορεί να έχουν
οι διάφορες συμμετέχουσες χώρες.

Την τελευταία μέρα του συνεδρίου είχαν προσκληθεί μέλη διαφόρων οργανώσεων
που επηρεάζουν το κυνήγι για μια συζήτηση «στρογγυλής τράπεζας». Μεταξύ τους ο
εκπρόσωπος της Γ ενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG
Environment), εκπρόσωποι της FACE και της CIC, εκπρόσωπος του Νορβηγικού
Ινστιτούτου για την έρευνα στην άγρια πανίδα (NINA), εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Ιδιοκτητών Γης (ELO), καθώς και διάφοροι εκπρόσωποι των ισπανικών
κυνηγετικών οργανώσεων. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το θέμα της διάχυ
σης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των διάφορων πανεπιστημίων και ερευνητικών
κέντρων στους υπεύθυνους για τη εφαρμογή πολιτικών για το κυνήγι, την κατανόηση
και συνεργασία μεταξύ έρευνας και πολιτικής, καθώς και τις διάφορες προκλήσεις για
το μέλλον του κυνηγίου παγκοσμίως.
Το γενικό συμπέρασμα που βγήκε από όλη αυτή τη διοργάνωση, και συζητήθηκε
από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, ήταν πως υπάρχει πολύς κόσμος που
ασχολείται με τα κυνηγετικά θέματα σε επίπεδο έρευνας παγκοσμίως και αυτή ήταν η
πρώτη φορά που είχε την τύχη να έρθει σε επαφή. Το συνέδριο μας άφησε με τις
καλύτερες εντυπώσεις για τον πλούτο και την ποιότητα των θεμάτων του, για τη
διαφορετικότητα των παρευρισκομένων του και για το γεγονός πως υπάρχει ένας
κόσμος με ανοιχτό μυαλό, χωρίς παρωπίδες, που αναγνωρίζει και ερευνά τη σημαντικότητα του κυνηγίου για τον άνθρωπο, αλλά και τους άγριους πληθυσμούς.

84

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

85

ΠΑΝ-θΗΡΑΣ ...τα π ά ν ια π ερ ί 0 n p a s !

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
στα Μεσογειακά
Οικοσυστήματα

Τα μεσογειακά οικοσυστήματα απαντούν σε περιοχές
με μεσογειακού τύπου κλίμα. Οι περιοχές με μεσογειακό
κλίμα δεν ξεπερνούν το 1% της συνολικής επιφάνειας του
πλανήτη και βρίσκονται σε γεωγραφικό πλάτος μεταξύ
320 και 400 και στα δύο ημισφαίρια. Εκτός από τις περιο
χές γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, μεσογειακού
τύπου κλίμα συναντάμε και στη Νότια Καλιφόρνια, στο
βόρειο τμήμα των ακτών της Χιλής, στην περιοχή γύρω
από το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και σ' ένα τμήμα των
νότιων και των νοτιοδυτικών ακτών της Αυστραλίας.
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Οι πυρκαγιές στη βόρεια Μεσόγειο
Τα τελευταία πενήντα χρόνια, στις χώρες της βόρειας
Μεσογείου εξελίσσεται ένας κοινωνικό-οικονομικός
μετασχηματισμός της αγροτικής κοινωνίας σε αστική.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η μείωση της βόσκησης και της
εκμετάλλευσης της ξυλείας ως καύσιμης ύλης, η εγκατάλ
ειψη καλλιεργούμενων εκτάσεων και η δραματική αύξηση
της καύσιμης ύλης. Ταυτόχρονα, υπήρχε αύξηση των
επισκεπτών από τις αστικές περιοχές στα δάση για ψυχα
γωγικούς σκοπούς. Επίσης, η εφαρμογή τακτικών κατα
στολής των πυρκαγιών συνέβαλε στη συγκέντρωση
μεγάλου όγκου εύφλεκτης βιομάζας ιδιαίτερα στον
υπόροφο κάτω από τα δάση. Συνεπώς, ευνοείται η μετάδο
ση της φωτιάς από τον υπόροφο στο φύλλωμα της κόμης
των δέντρων. Οι πρακτικές δεντροφύτευσης σε πολλές
χώρες της Μεσογείου βασίστηκαν στη δημιουργία φυτ
ειών κωνοφόρων και ευκαλύπτου χωρίς να συμπεριλάβουν την κατάλληλη δασική διαχείριση των φυτειών
αυτών. Όλες αυτές οι μεταβολές οδήγησαν στην εξάπλωση οικοσυστημάτων που είναι επιρρεπή στις πυρκαγιές. Η
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εξάπλωση αυτή όμως, μακροπρόθεσμα, έχει ως συνέπεια την αύξηση των πιθανοτή
των εμφάνισης πυρκαγιών και την αύξηση της ευαισθησίας στις πυρκαγιές. Δηλαδή ο
κίνδυνος πυρκαγιάς καθορίζεται τόσο από δυνητικούς παράγοντες (π.χ μετεωρολογι
κές συνθήκες) όσο και από στατικούς παράγοντες (κατανομή βιομάζας ως καύσιμη
ύλη). Μια από τις συνέπειες ήταν η δραματική αύξηση εκτεταμένων πυρκαγιών
μεγάλης έντασης.

■
■
■
■
■
■
■

Οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι:
Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως η καύση ξερών χόρτων.
Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή το άναμμα φωτιάς στο δάσος.
Η απόρριψη σκουπιδιών στο δάσος.
Η καύση σκουπιδιών και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών.
Κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί).
Διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες.
Ατυχήματα (τροχαία, βλάβες γεωργικών μηχανημάτων, κτλ)

Οι ανθρώπινες αυτές δραστηριότητες
έχουν σαν αποτέλεσμα να εκδηλώνο
νται πυρκαγιές τόσο συχνά που οι
αντοχές των οικοσυστημάτων εξα
ντλούνται. Επιπλέον, η αναγέννηση και
η διατήρηση των οικολογικών αξιών
των οικοσυστημάτων γίνεται ακόμη πιο
δύσκολη από τη διάσπαση που προκαλούν οι υποδομές, κυρίως οι δρόμοι και
οι οικισμοί.
Παράλληλα, η ραγδαία αστικοποίηση
του πληθυσμού και η μείωση της
μόνιμης παρουσίας στην ύπαιθρο, η
αποδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής στα δάση και τις περιοχές γύρω από αυτά
και η γενικότερη υποχώρηση του κλάδου της δασοπονίας έχουν σαν αποτέλεσμα να
μην γίνεται διαχείριση του δάσους τοπικά, να χάνονται οι ντόπιες πρακτικές και να
αυξάνεται σημαντικά η βιομάζα, δηλαδή η κάθε είδους βλάστηση στο δάσος. Έτσι οι
πρακτικές πρόληψης μειώνονται, η σφοδρότητα των πυρκαγιών αυξάνει και η έγκαι
ρη αντιμετώπισή τους γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.
Οι φυσικές πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο σε πολλά μέρη του κόσμου και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος πολλών χερσαίων οικοσυστημάτων. Η φωτιά έχει
χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο ως μέσο διαχείρισης από αρχαιοτάτων χρόνων.
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής περιόδου χρησιμοποι
ούσαν τη φωτιά για να διευκολύνουν το κυνήγι και τη συλλογή τροφής (Stewart 1956).
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο με σημαντικό ρόλο για την
ισορροπία και την αναγέννηση των μεσογειακών οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήμα87
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τα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένα στη φωτιά, με αποτέλεσμα να έχουν
συνήθως τη δυνατότητα να αναγεννηθούν άμεσα και αποτελεσματικά μετά από αυτή.
Κατά μέσο όρο σε ένα μεσογειακού τύπου δάσος εμφανίζεται μία πυρκαγιά από
φυσικά αίτια κάθε 100-150 χρόνια. Όμως τα φυσικά αίτια ευθύνονται μόνο για το 5%
των πυρκαγιών που ξεσπούν στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 95% οφείλεται στην
ανθρώπινη δραστηριότητα και έχει σαν συνέπεια τη διατάραξη του φυσικού ρόλου
των πυρκαγιών ή την εξάντληση της φυσικής ικανότητας των οικοσυστημάτων να
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της μεταπυρικής αναγέννησης.
Κατά τη δεκαετία του '90 ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα
προσέγγισε τα 500.000 στρέμματα, ενώ μόνο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού του
2007 το σύνολο των καμένων εκτάσεων ξεπέρασε τα 2,5 εκ. στρέμματα.
Στη λεκάνη της Μεσογείου, πολλοί αιώνες σοβαρής ανθρώπινης πίεσης που οφείλεται
στο κάψιμο, στην κοπή και στη βόσκηση σε μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις καθώς και
εκκαθάριση, βαθμίδωση, καλλιέργεια, και αργότερα η εγκατάλειψη των καλλιεργήσι
μων τμημάτων, έχουν δημιουργήσει ένα έντονα επηρεαζόμενο από την άνθρωπο
τοπίο.

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στο οικοσύστημα
Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πολλές και σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή του εκπεμπόμενου
διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές της βιοποικιλότητας. Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο οι δασικές πυρκαγιές τείνουν να μεταβάλ
λουν τη βιομάζα των αποθεμάτων, να μεταβάλλουν τον υδρολογικό κύκλο επακο-
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λουθώντας συνέπειες για τα θαλάσσια συστήματα όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι. Ο
καπνός της πυρκαγιάς μπορεί να μειώσει σημαντικά την φωτοσυνθετική δραστηριό
τητα (Davies και UNAM, 1999) και μπορεί να είναι επιζήμιος για την υγεία των
ανθρώπων και των ζώων.
Η σημαντικότερη ίσως από τις οικολογικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς είναι η
αύξηση της πιθανότητας για πυρκαγιά κατά τα επόμενα έτη. Καθώς τα νεκρά δέντρα
πέφτουν στο έδαφος αφήνουν ανοίγματα τα οποία ξεραίνονται από το φως του ήλιου
και δημιουργούν καύσιμη ύλη η οποία αυξάνει την πιθανότητα για πυρκαγιά ιδιαίτερα
σε εύφλεκτα αγρωστώδη. Οι συχνές πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα επιβλαβής και αποτε
λούν ένα βασικό παράγοντα για την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας των δασικών
οικοσυστημάτων. Τέλος, οι πυρκαγιές συνήθως ακολουθούνται από προσβολές
εντόμων και μυκήτων στα δέντρα και διαταράσσουν τη βιολογική ισορροπία.
Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στη βλάστηση
Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη χλωρίδα, δεν αναμένεται να εξαφα
νιστούν είδη, αν και η βλάστησή τους θα ακολουθήσει τη φυσική διαδοχή της βλάστη
σης μετά από πυρκαγιά. Πιο συγκεκριμένα, τα επόμενα χρόνια οι καμένες δασικές
εκτάσεις αναμένεται να καλυφθούν από ποικίλη και πλούσια βλάστηση από ετήσια
και βολβώδη φυτά, ανάμεσά τους και πολλές ορχιδέες, δημιουργώντας εκτεταμένους
βιότοπους ανοιχτού τύπου.
Η βλάστηση αυτή θα αποτελείται
είτε από φυτά που διαθέτουν μηχανι
σμούς που τους επιτρέπουν να αντιμε
τωπίσουν μια πυρκαγιά (πρεμνοβλαστήσεις, ριζοβλαστήσεις, βολβώδεις
ρίζες, σκληρά σπέρματα, εδαφικές
τράπεζες), από επανεποίκιση από
γειτονικές περιοχές που δεν έχουν
καεί, αλλά και από μεταφορά σπόρων
από πουλιά, ζώα ή και τον αέρα. Η
σύντομη εμφάνιση της βλάστησης
είναι σημαντική όχι μόνο για τη
βιοποικιλότητα, αλλά και για άλλους παράγοντες του οικοσυστήματος, όπως είναι
για παράδειγμα η συγκράτησή του εδάφους. Σταδιακά θα εμφανιστεί θαμνώδης
βλάστηση (πχ είδη Cistus), η οποία με τη σειρά της θα αντικατασταθεί από την ανα
γέννηση των δασικών ειδών, όπου οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η διαδικασία θα είναι
αφενός αργή, αλλά τελικά η καλή κατάσταση των οικοσυστημάτων θα αποκατασταθ
εί εφόσον δεν διαταραχτεί. Στις περιοχές με μακία βλάστηση η αποκατάσταση της
βλάστησης αναμένεται να είναι πολύ ταχύτερη, καθώς τα περισσότερα είδη διαθέ
τουν καλά ανεπτυγμένες μεταπυρικές προσαρμογές και φυτρώνουν ή αναβλαστάνουν
πολύ σύντομα.
89

παν-Θηρας

...τα πάντα π ερ ί θ ή ρ α ε !

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην άγρια πανίδα
___
Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην άγρια πανίδα ποικίλουν πολύ (ανάλογα με το
μέγεθος και την κινητικότητα τους), αν και γενικά η δραστηριότητα της πανίδας
μειώνεται δραματικά μετά την πυρκαγιά. Τα νεαρά θηλαστικά είναι περισσότερο
ευάλωτα σε τραυματισμό ή θανάτωση από την πυρκαγιά, σε σχέση με τα ενήλικα
άτομα, λόγω της μειωμένης κινητικότητας τους. Τα είδη που επηρεάζονται
περισσότερο είναι τα ερπετά. Τα πουλιά που φωλιάζουν χρησιμοποιούνται κυρίως ως
δείκτες των επιπτώσεων της φωτιάς στην πανίδα. Στοιχεία από τη νότια Γαλλία
δείχνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση των αποικιών των πτηνών στα δάση μπορεί να
διαρκέσει 25-30 χρόνια. Ωστόσο, τα δάση και οι θαμνώδεις εκτάσεις που έχουν καεί
πρόσφατα συνήθως εξελίσσονται σε καλά βοσκοτόπια, γεγονός που βελτιώνει το
φυσικό περιβάλλον των φυτοφάγων ζώων και άρα και το κυνηγετικό δυναμικό της
περιοχής.
Σε δάση, όπου η πυρκαγιά δεν αποτελεί μια φυσική διαταραχή μπορεί να έχει
καταστροφικές επιπτώσεις σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα στο δάσος. Αφενός τα
σκοτώνει άμεσα και αφετέρου οδηγεί σε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όπως άγχος,
απώλεια των ενδιαιτημάτων, χωροκρατειών, θέσεις τροφοληψίας και θέσεις φωλεο
ποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απώλεια των βασικών οργανισμών των δασικών
οικοσυστημάτων όπως οι επικονιαστές και οι αποικοδομητές μπορεί να επιβραδύνει
σημαντικά το ποσοστό ανάκτησης του δάσους (Boer, 1989).
Οι εκτιμήσεις από τις πυρκαγιές του 1998 στη Ρωσία δείχνουν ότι τα θηλαστικά
και οι ιχθύες πλήττονται σοβαρά. Η θνησιμότητα των σκίουρων και των νυφίτσων
εκτιμάται ότι αμέσως μετά τις πυρκαγιές έφτασε τα 70% έως 80%, του αγριόχοιρου
15% έως 25% και των τρωκτικών 90% (Shvidenko και Goldammer, 2001).
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Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην πτηνοπανίδα
Οι πληθυσμοί των πτηνών ανταποκρίνονται στις μεταβολές της τροφής, της
κάλυψης, των θέσεων φωλεοποίησης που προκαλούνται από τη πυρκαγιά. Η εποχή
της πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πτηνοπανίδα για δύο λόγους:
Η Πρώτον, οι πυρκαγιές κατά την περίοδο αναπαραγωγής μπορούν να επηρεάσουν
και να μειώσουν τον αριθμό των πτηνών περισσότερο από τις πυρκαγιές σε άλλες
εποχές.
Η Δεύτερον, οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί μπορούν να επηρεαστούν μόνο έμμεσα
ή και καθόλου από πυρκαγιές που λαμβάνουν χώρα πριν από την άφιξη τους την
άνοιξη ή μετά την αναχώρηση τους το φθινόπωρο.
Οι επιπτώσεις της φωτιάς σε εντομοφάγους ή και φυτοφάγους πληθυσμούς πτηνών
εξαρτώνται από μεταβολές της τροφής και της κάλυψης. Ο πληθυσμός του canyon
towhee που τρώει έντομα και σπόρους αυξήθηκε αναζητώντας τροφή στο καμένο
δάσος (McClure 1981). Επίσης, ο πληθυσμός των χελιδονιών και των πετροχελίδονων
ήταν μεγαλύτερος σε δάσος που είχε καεί, το πρώτο έτος μετά τη φωτιά (Wirtz 1977).
Η επιτυχία της αναπαραγωγής των πτηνών, η δημιουργία φωλιάς αλλά και χωροκράτειας μπορεί να επηρεαστεί από την εποχή της πυρκαγιάς. Οι πυρκαγιές την
άνοιξη μπορούν να καταστρέψουν τις ενεργές φωλιές (Ward 1968). Η επιτυχία
φωλεοποίησης της πάπιας σε μικτές χορτολιβαδικές εκτάσεις στη βόρεια Ντακότα
ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε καμένες εκτάσεις (Higgins 1986). Το κιρκιρί , η
χουλιαρόπαπια και το αμερικάνικο σφυριχτάρι παρουσίασαν τη χαμηλότερη επιτυχία
φωλεοποίησησης σε καμένες εκτάσεις την άνοιξη. Η επιτυχία φωλεοποίησης της
πάπιας σε καμένες εκτάσεις ήταν παρόμοια και κατά το τρίτο έτος μετά τη φωτιά.
Η επιτυχία της φωλεοποίησης εξαρτάται επίσης από την ποιότητα του ενδιαιτήμα
τος πριν από την πυρκαγιά. Στα βόρεια Βραχώδη Όρη τα περισσότερα είδη πτηνών
χρησιμοποιούν ως θέσεις φωλεοποίησης σπασμένες κορυφές δέντρων που υπήρχαν
πριν από την πυρκαγιά κόμης (Hutto 1995). Πολλά είδη δρυοκολαπτών παρουσιάζουν
σημαντική αύξηση του πληθυσμού τους μετά την πυρκαγιά και διασκορπίζονται σε
εκτάσεις που κάηκαν από πυρκαγιές κόμης (Hejl and McFadzen 1998; Hutto 1995;
Saab and Dudley 1998). Έπειτα από σαρωτική πυρκαγιά και πυρκαγιά κόμης στο
Αϊντάχο οι φωλιές για εννιά είδη που φωλιάζουν σε κοιλότητες είχε αυξηθεί τα
τέσσερα πρώτα έτη μετά την πυρκαγιά. Σε καμένες, αλλά ανθεκτικές εκτάσεις όλα τα
είδη είχαν επιτυχία στην φωλεοποίηση πάνω από 50% και τρία ευαίσθητα είδη είχαν
επιτυχία 100% (Saab and Dudley 1998).
Η πυρκαγιά όμως ευνοεί αρκετά τα αρπακτικά πτηνά, τα οποία μπορούν να εντοπί
σουν ευκολότερα την λεία τους σε καμένες εκτάσεις. Μικρά θηλαστικά όπως τα
τρωκτικά καθώς και τα αμφίβια και τα ερπετά δυσκολεύονται να εντοπίσουν μέρη που
να τους παρέχουν κάλυψη μετά την πυρκαγιά και είναι εύκολος στόχος για τα αρπακτι
κά πτηνά (Long, 2006). Τα γεράκια εντοπίζουν τους αρουραίους και τις σαύρες, όταν
κινούνται πάνω στις στάχτες αφού δεν υπάρχει η βλάστηση και οι θάμνοι για να
91

ΠΑΝ-θΗΡΑΣ ...ία πάντα περί Bnpas!
καλυφθούν.
Η φωτιά μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνη για τα είδη που φωλιάζουν στο έδαφος
και να προκαλέσει απώλειες σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, τα ενήλικα
άτομα ξαναχτίζουν τις φωλιές τους και είναι σε πλεονεκτική θέση λόγω τις αφθονίας
των εντόμων, των σπόρων και γενικά της τροφής που υπάρχει μετά τη φωτιά (Long,
2006).
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η φωτιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι των οικοσυστημά
των και ότι ο αποκλεισμός της , θα τροποποιήσει σε τέτοιο βαθμό τα ενδιαιτήματα
ώστε να εξαφανιστούν ορισμένα είδη.

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στα θηλαστικά
Οι περισσότερες από τις μελέτες που περιγράφουν τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς σε
πληθυσμούς μικρών θηλαστικών προέρχονται από μελέτες των πυρκαγιών κόμης και
των σαρωτικών πυρκαγιών. Όπως τα πτηνά έτσι και τα θηλαστικά ανταποκρίνονται
άμεσα στις αλλαγές που προκαλούνται από τις πυρκαγιές όσον αφορά σε μεταβολές
που παρατηρούνται στην κάλυψη και στην τροφή.
Οι πυρκαγιές την άνοιξη επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τους πληθυσμούς των
θηλαστικών σε σχέση με τις υπόλοιπες εποχές του έτους, λόγω της μειωμένης κινη
τικότητας των νεαρών θηλαστικών. Τα είδη με τα πιο ευάλωτα νεαρά άτομα είναι
κυρίως τα μικρόσωμα θηλαστικά, όπου τα περισσότερα από αυτά έχουν υψηλούς
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ρυθμούς αναπαραγωγής. Εάν όμως το ενδιαίτημα μετά την πυρκαγιά τους παρέχει
τροφή και καταφύγιο, οι πληθυσμοί τους ανακάμπτουν με γρήγορους ρυθμούς.
Επίσης, τα κουνέλια, ο λαγός και ο κόκκινος σκίουρος γενικότερα αποφεύγουν τις
εκτάσεις που έχουν καεί από πυρκαγιές κόμης (Ream 1981).
Τα οπληφόρα ζώα συχνά επωφελούνται από την αυξημένη ποσότητα τροφής και
θρεπτικών συστατικών σε πρόσφατα καμένες εκτάσεις. Επειδή όμως τα οπληφόρα
είναι ευαίσθητα σε μεταβολές στη δομή της βλάστησης, η κατανομή τους εξαρτάται
επίσης από την σοβαρότητα και την ομοιομορφία της πυρκαγιάς. Στη βόρεια
Καλιφόρνια παρατηρήθηκε ότι ο πληθυσμός των ελαφιών επηρεάστηκε ελάχιστα από
την πυρκαγιά καθώς το ενδιαίτημα τους δεν εγκαταλείφτηκε, ούτε επεκτάθηκε λόγω
της πυρκαγιάς (Purcell and others 1984).
Τα μεγάλα σαρκοφάγα και παμφάγα ζώα είναι καιροσκοπικά είδη και έχουν
μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων. Οι πληθυσμοί τους μεταβάλλονται ελάχιστα από την
πυρκαγιά, αλλά τείνουν να ευδοκιμούν σε περιοχές που έχουν καεί πρόσφατα λόγω
της άφθονης προτιμώμενης λείας και των κτηνοτροφικών ζώων. Η πυρκαγιά έχει
προταθεί για τη βελτίωση του ενδιαιτήματος της μαύρης αρκούδας (Landers 1987).
Στη Μινεσότα, αρκετά είδη πρόδρομων φυτοκοινωνιών πρέπει να υπάρχουν στο
ενδιαίτημα και στη χωροκράτεια του γκρίζου λύκου ώστε να μπορούν να στηρίξουν
τον πληθυσμό του ελαφιού και του αμερικάνικου κάστορα για τα αρπακτικά
(Heinselman 1973).
Αξίζει να ση μειωθεί ότι, η φωτιά μπορεί έμμεσα να μειώσει τα ποσοστά ασθενειών
σε μεγάλους πληθυσμούς θηλαστικών. Παρατηρήθηκε ότι μετά από πυρκαγιά κόμης
σε δάσος με έλατο και πεύκο σε εθνικό πάρκο στη Μοντάνα, τα κριάρια εμφάνιζαν
την τάση να διασκορπίζονται γεγονός το οποίο μείωνε την πιθανότητα μόλυνσης από
ασθένεια σε ολόκληρο τον πληθυσμό (Peek and others 1985).
Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στα ερπετά και στα αμφίβια
Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι επιπτώσεις τις διαχείρισης των δασών στα αμφίβια
και στα ερπετά λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή. Τα αμφίβια και τα ερπετά ανήκουν στη
κατηγορία των ζώων τα οποία είναι λιγότερο ορατά στο δάσος σε σχέση με τα υπόλοι
πα και με την αυξανόμενη μείωση των αμφιβίων (Phillips 1990; Wake 1991; Lannoo
2005), κρίνεται απαραίτητο οι διαχειριστές του δάσους να γνωρίζουν τις επιπτώσεις
των πρακτικών τους σε αυτά τα ζώα.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα αμφίβια και τα ερπετά πρέπει να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε διαχειριστικά
μετρά σε ένα δάσος. Πρώτον, αποτελούν μια σημαντική ποσότητα της βιομάζας των
δασικών οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, η βιομάζα της σαλαμάνδρας σε ένα
πειραματικό δάσος στην Αμερική ήταν 2,6 φορές μεγαλύτερη από τα πτηνά και
περίπου ίση με τη βιομάζα των τρωκτικών και των μυγαλών (Burton and Likens
1975). Δεύτερον, τα αμφίβια απαιτούν υγρά περιβάλλοντα για την αναπαραγωγή και
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την αναπνοή τους. Επίσης, έχουν διαπερατό δέρμα (Bury and others 2000) και κιν
δυνεύουν από την ξηρασία σε μεγαλύτερο βαθμό από τα πτηνά ή τα θηλαστικά. Τέλος,
τα αμφίβια και τα ερπετά διανύουν σχετικά μικρές αποστάσεις (Bury and others 2000)
και γενικά δεν μπορούν να δραπετεύσουν και να μετεγκατασταθούν σε πιο ευνοϊκές
συνθήκες (Szaro 1988).
Λόγω λοιπόν του περιορισμένου εύρους ενδιαιτημάτων και της μειωμένης κινη
τικότητας τους, είναι φανερό ότι τα ερπετά και τα αμφίβια κινδυνεύουν από τις
πυρκαγιές, με εξαίρεση ορισμένα είδη ερπετών τα οποία προφυλάσσονται από την
πυρκαγιά καλυπτόμενα στο έδαφος ή τα βράχια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι χελώνες
φαίνεται να είναι ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες, αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι
το καβούκι τους μπορεί να τους παρέχει απόλυτη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Οι χελώνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες την περίοδο της άνοιξης κατά την οποία είναι
περισσότερο δραστήριες σε σχέση με το χειμώνα.
Ελάχιστες έρευνες έχουν μετρήσει παρόλα αυτά την επίδραση της φωτιάς στα
ερπετά και στα αμφίβια. Όπως και με άλλα άγρια ζώα, η επίδραση της φωτιάς στην
ερπετοπανίδα φαίνεται να είναι δευτεροβάθμια.
Ελεγχόμενη φωτιά και άγρια πανίδα
Η φωτιά μπορεί να έχει τόσο θετικές
όσο και αρνητικές επιπτώσεις στην
άγρια πανίδα. Οι επιπτώσεις αυτές
εξαρτώνται από τη συχνότητα, την
ένταση, τη σοβαρότητα , την εποχή της
φωτιάς, καθώς και τις ιδιαίτερες απαι
τήσεις των ενδιαιτημάτων των ειδών
(Harlow και VanLear 1981, Harlow και
Van Lear 1987, Lyon και άλλοι 1978,
Wood 1981). Η ελεγχόμενη φωτιά
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων για ορισμένα είδη της άγριας
πανίδας. Ωστόσο, η φωτιά μπορεί να προκαλέσει διαταραχές των ενδιαιτημάτων για
κάποια άλλα είδη.
Οι Van Lear και Waldrop (1988) προειδοποιούν ότι “για να χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά ελεγχόμενη φωτιά ώστε να επωφεληθούν είδη της άγριας πανίδας
απαιτείται η κατανόηση των απαιτήσεων των ενδιαιτημάτων του κάθε είδους”.
Οι Wade και Lundsford (1988) προτείνουν ελεγχόμενη πυρκαγιά με μικρό μήκος
φλόγας και συλλογή της καύσιμης ύλης γύρω από τα δέντρα. Η ελεγχόμενη καύση
για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας συνήθως διεξάγεται κατά τη
διάρκεια του χειμώνα, γιατί την άνοιξη λαμβάνει χώρα η περίοδος της αναπαραγωγής
(Mobley και άλλοι 1978).
Η έντονη καύση μπορεί να είναι ευεργετική, σε περιοχές όπου υπάρχει αφθονία
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των ψυχανθών, ποωδών και πολυετών φυτών που προτιμούνται από πολλά είδη της
άγριας πανίδας (Van Lear and Waldrop 1988).
Οι καταστροφικές επιπτώσεις της ελεγχόμενης πυρκαγιάς στην άγρια Π Γ 'πανίδα
περιλαμβάνουν κυρίως την καταστροφή των τόπων φωλεοποίησης, τον πιθανό
θάνατο πτηνών, ερπετών ή θηλαστικών τα οποία παγιδεύονται στη φωτιά. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν μικρές επιπτώσεις στους πληθυ
σμούς της άγριας πανίδας. Σύμφωνα με τον Ford (1999) οι πληθυσμοί των μικρών
θηλαστικών και ερπετών δεν διέφεραν μεταξύ καμένων και μη περιοχών σε πευκοδά
σος. Επίσης η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ελεγχόμενης πυρκαγιάς σε μικρά
θηλαστικά και στην ερπετοπανίδα στο νότιο τμήμα των Απαλλάχιων Όρων στην
Αμερική φαίνεται αδικαιολόγητη (Ford 1999).
Το 1996 ο Kirkland διερεύνησε το αντίκτυπο των πυρκαγιών στην άγρια πανίδα σε
δρυοδάσος στη νότια Πενσυλβάνια και διαπίστωσε ότι μεγάλος αριθμός αμφιβίων
αιχμαλωτίστηκε στο καμένο δάσος. Σε αντίθεση ωστόσο ο αριθμός των μυγαλών,
τρωκτικών και μικρών θηλαστικών ήταν σημαντικά μικρότερος σε καμένο δάσος
αλλά μόνο για τους τρείς πρώτους μήνες (Kirkland και άλλοι 1996).
Μπορούν να ληφθούν μέτρα προφύλαξης για την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών
επιδράσεων των ελεγχόμενων πυρκαγιών στην άγρια πανίδα. Αρχικά, ελεγχόμενες
πυρκαγιές είναι αναγκαίο να προγραμματίζονται σε μη αναπαραγωγικές περιόδους.
Επίσης, θα πρέπει να σχεδιάζονται άφθονοι οδοί διαφυγής για τα ζώα. Η απερίσκεπτη
πράξη του ανάματος της φωτιάς σε δακτύλιο (ring firing) είναι μια πρωταρχική αιτία
παγίδευσης των ζώων (Wade και Lundsford 1988).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ελεγχόμενη πυρκαγιά μπορεί να έχει δυσμενείς
επιπτώσεις για το οικοσύστημα των ιχθύων, με την αφαίρεση της σκίασης και την
αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων. Οι Wade και Lundsford (1988) συνιστούν την
απαγόρευση της καύσης της παρόχθιας βλάστησης (streamside) και τη χρήση ζωνών
ανάσχεσης, για την προστασία της υψηλής ποιότητας των ενδιαιτημάτων των φυτών
και των ζώων καθώς και την ποιότητα του νερού.
Συμπεράσματα - Συζήτηση
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του
χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στα μεσογειακά οικοσυστήματα.
Οι επιδράσεις των πυρκαγιών στην άγρια πανίδα διαφέρουν ανάλογα με το είδος
του ζώου και την εποχή του έτους. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα νεαρά σε ηλικία άτομα
όλων των ειδών εξαιτίας της μειωμένης κινητικότητας τους. Επίσης η εποχή στην
οποία λαμβάνει χώρα μία πυρκαγιά επηρεάζει τόσο τα θηλαστικά όσο τα πτηνά, τα
ερπετά και τα αμφίβια ζώα. Οι πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής
περιόδου του κάθε είδους είναι εξαιρετικά καταστροφικές και επικίνδυνες για τους
πληθυσμούς τους.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν και είδη τα οποία επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από τις
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δασικές πυρκαγιές. Τέτοια είδη είναι τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα τα οποία εντοπίζουν
και συλλαμβάνουν ευκολότερα τη λεία τους στις καμένες εκτάσεις, όπως άλλωστε και
τα περισσότερα είδη αρπακτικών.
Επιπρόσθετα, τα μεταναστευτικά πτηνά επηρεάζονται ελάχιστα έως και καθόλου
όταν η πυρκαγιά λαμβάνει χώρα πριν από την άφιξή τους ή μετά την αναχώρηση τους
από την καμένη περιοχή.
Αξίζει σ' αυτό το σημείο να αναφερθεί η σημαντικότητα της φωτιάς ως διαχειρι
στικό εργαλείο τόσο για τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης των οικοσυστη
μάτων όσο και για τη βελτίωσή τους. Το καθεστώς απόλυτης προστασίας που
εφαρμόζεται σε ορισμένες περιοχές, πολλές φορές δεν ευνοεί, αντίθετα δυσχεραίνει
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μεταβάλλοντας την οικολογική ισορροπία.
Τα Μεσογειακά οικοσυστήματα όντας προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές έχουν
αναπτύξει μηχανισμούς με τους οποίους ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς επιπτώσεις
των πυρκαγιών, ενώ παράλληλα η εξέλιξη τους είναι συνυφασμένη με τις πυρκαγιές
τόσο με το είδος, όσο και με τη συχνότητα εμφάνισης τους.
Εν κατακλείδι, οι πυρκαγιές μπορούν να είναι τόσο καταστρεπτικές (εμπρησμοί,
ατυχήματα, αμέλεια κτλ) όσο και ωφέλιμες (φυσικές πυρκαγιές, ελεγχόμενη καύση)
για τα μεσογειακά οικοσυστήματα. Τέλος, η φωτιά είναι ένα πολύ σημαντικό διαχειρι
στικό εργαλείο όταν χρησιμοποιείται ορθολογικά και δεν είναι ωφέλιμο να αποκλείε
ται η χρήση της ως μέτρο βελτίωσης των οικοσυστημάτων.
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Ορισμός της Βιογεωγραφίας
Η Βιογεωγραφία είναι κλάδος της βιολογίας που
εξετάζει τη διανομή των ζώντων οργανισμών στη γη.
Ανήκει ειδικότερα στην οικολογία, υποδιαίρεση της
βιολογίας. Η οικολογία ερευνά και μελετά τις σχέσεις των
οργανισμών με το περιβάλλον τους. Η βιογεωγραφία
λοιπόν είναι η μελέτη της κατανομής των οργανισμών, στο
παρελθόν και στο παρόν, και των σχετικών προτύπων
διαφοροποίησης στη Γη που αφορούν στον αριθμό και τα
είδη των ζωντανών οργανισμών εξυπηρετεί τη φυσιολογία
και έχει σχέση με την παλαιοβιογεωγραφία. Διακρίνεται
σε φυτογεωγραφία, ζωογεωγραφία και ανθρωπογεωγρα
φία.
Νησιωτική βιογεωγραφία είναι η μελέτη της κατανο
μής και της δυναμικής των διαφόρων ειδών στα νησιωτικά
περιβάλλοντα. Λόγω της απομόνωσής τους από τα ηπει
ρωτικά είδη, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξάπλωση, τα
είδη των απομακρυσμένων νησιών προσφέρουν εξαιρετι
κές ευκαιρίες για την εμφάνιση νέων μορφών, αλλά
ταυτοχρόνως αποτελούν και εστίες εξαφάνισής τους.
Βασικές αρχές της βιογεωγραφίας
Η βιογεωγραφία προσπαθεί, όπως και οι άλλες φυσικές
επιστήμες να προσδιορίσει πρότυπα (μη τυχαίες, επανα
λαμβανόμενες συγκροτήσεις) και να ανακαλύψει διεργα
σίες (τους αιτιατούς μηχανισμούς παραγωγής των προτύ
πων). Δηλαδή, αναζητεί πρότυπα, σχηματίζει θεωρίες και
κατόπιν ελέγχει υποθέσεις και προβλέψεις τόσο ανεξάρτη
τα όσο και σε συνδυασμό με τις νέες παρατηρήσεις. Η
βασική παραδοχή που κάνουν οι βιογεωγράφοι (και η
οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί) είναι ότι οι βασικές φυσικές
και βιολογικές διεργασίες που δρουν σήμερα στη Γ η έχουν
παραμείνει ίδιες στο χρόνο καθώς είναι εκδηλώσεις
παγκοσμίων επιστημονικών νόμων. Η βιογεωγραφία
διαφέρει από τις περισσότερες βιολογικές αρχές, και από
τις άλλες επιστήμες, καθώς είναι περισσότερο επιστήμη
σύγκρισης και παρατήρησης παρά πειραματική επιστήμη,
αφού ασχολείται με κλίμακες χώρου και χρόνου στις
οποίες ο πειραματικός χειρισμός είναι αδύνατος ή δύσκο
λος.
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■ Ο Αριστοτέλης εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της Γης που αλλάζει, της
δυναμικής Γης, στο έργο του «Μετεωρολογικά».
■ Carolus Linnaeus (1707-1778)
Επινόησε το σχήμα ταξινόμησης της ζωής που χρησιμοποιούμε, παρά τις αδυνα
μίες του, μέχρι και σήμερα (διωνυμική ονοματολογία). Θεωρούσε ότι τα είδη παραμέ
νουν αναλλοίωτα.
■ Comte deBuffon (1707-1788)
Μελέτησε απολιθωμένα θηλαστικά. Εντόπισε προβλήματα στην υπόθεση του
Λινναίου.
■ Η υπόθεση του Buffon:
Η ζωή δημιιουργήθηκε, όχι σε ένα βουνό σε εύκρατη περιοχή της Ευρασίας, αλλά
σε μια εκτεταμένη ξηρά, πολύ βορειότερα, και νωρίτερα, όταν οι κλιματικές συνθήκες
ήταν πιο ομοιόμορφες
■ Sir Joseph Banks (1768-1771)
Επιβεβαίωσε και γενίκευσε το Νόμο του Buffon
■ Charles Darwin (1809-1882)
Παρατήρησε δεκάδες είδη ζώων που είναι μοναδικά στα νησιά των Γκαλαπάγκος.
Το 1859 δημοσιεύτηκε το βιβλίο του “On the Origin o f Species” όπου ο Δαρβίνος
υπέθεσε πιθανούς τρόπους μέσω των οποίων οι οργανισμοί εποίκησαν τα νησιά και
εξελίχθηκαν σε νέα είδη.
Οι σπίνοι των νησιών Γκαλαπάγκος (Geospiza fortis), που ενέπνευσαν στον
Δαρβίνο τη θεωρία της Εξέλιξης, απέδειξαν ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο είδη
του πτηνού αναγκάζει το ένα να μικρύνει το
ράμφος του. Έπειτα από την άφιξη ενός σχετικά
μεγαλόσωμου σπίνου, ο μικρόσωμος σπίνος του
Δαρβίνου αντιμετώπισε μείωση της διαθεσιμότη
τας της τροφής. Ο ανταγωνισμός τον ανάγκασε να
αναπτύξει μικρότερο ράμφος, ώστε να αξιοποιήσει καλύτερα τους μικρούς σπόρους που αδυνατεί
να σπάσει ο ογκώδης συγγενής του. Η μεταβολή
στο μέγεθος του ράμφους δείχνει ότι ο ανταγω
νισμός για τροφή ανάμεσα στα είδη μπορεί να
οδηγήσει σε προσαρμοστικές αλλαγές.
Τα κυριότερα επιτεύγματα της Βιογεωγραφ ία ςτο υ 19ου αιώνα:
■ Καλύτερη εκτίμηση της ηλικίας της Γης
■ Καλύτερη κατανόηση της δυναμικής φύσης
των ηπείρων και των ωκεανών
■ Καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που
εμπλέκονται στην εξάπλωση και τη διαφοροποίη
ση των ειδών
Εικόνα 1. Σπίνοι του Δαρβίνου
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Τα νησιά, παρά την αναλογικά μικρή έκταση που καταλαμβάνουν στη Γη, είχαν
ανέκαθεν σημαντική επίδραση στη βιογεωγραφία. Ο λόγος είναι απλός: τα νησιά και
τα άλλα απομονωμένα («νησιωτικά») ενδιαιτήματα, όπως οι κορυφές των βουνών, οι
πηγές, οι λίμνες και τα σπήλαια, είναι ιδανικά για φυσικά πειράματα. Είναι καλά
ορισμένα, σχετικά απλά, απομονωμένα και πολυάριθμα (συχνά στα αρχιπελάγη
υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες νησιών).
Η πιο σημαντική συνεισφορά στην
επανάσταση της οικολογικής βιογεω
γραφίας είναι η θεω ρία της ισορροπί
ας στη νη σ ιω τικ ή βιογεω γραφ ία
(1963 & 1967) που διαμορφώθηκε από
τους R obert M acA rth u r & E dw ard
W ilson - μία δυναμική θεωρία σε
αντίθεση με τις στατικές θεωρήσεις που
υπήρχαν μέχρι τότε.

Εικόνα 2. Τέσσερις υποθετικοί τρόποι με τους
οποίους τα διάφορα είδη φθάνουν στα νησιά
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Νησιωτικά πρότυπα
Η θεωρία των MacArthur και Wilson,
αναπτύχθηκε για να ερμηνεύσει δύο
γενικά πρότυπα στη νησιωτική βιογεω
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γραφία: (1) την τάση ο αριθμός των ειδών να αυξάνεται σε σχέση με τη νησιωτική
έκταση, (2) την τάση ο αριθμός των ειδών να μειώνεται όσο αυξάνεται η νησιωτική
απομόνωση. Αυτά τα πρότυπα ήταν γνωστά από τις αρχές του 18ου αιώνα. Ίσως όμως
την πιο σημαντική επίδραση στη θεωρία της ισορροπίας είχε η διαπίστωση ότι οι
εποικισμοί και οι εξαφανίσεις είναι σχετικά συχνά φαινόμενα.
Η καινοτομία των MacArthur και Wilson, ήταν ότι αναγνώρισαν την κοινή βάση
σε τρία φαινόμενα: (α) τη σχέση έκτασης - αριθμού ειδών, (β) τη σχέση απομόνω
σης - αριθμού ειδών και (γ) την εναλλαγή ειδών, και ότι πρότειναν μία απλή, ενοποι
ούσα θεωρία για αυτά.

Η σχέση έκτασης - αριθμού ειδών
Ανεξαρτήτως από την ταξινομική
ομάδα ή το οικοσύστημα που εξετάζεται, ο
αριθμός των ειδών τείνει να αυξάνεται όσο
αυξάνεται η έκταση - ένας από τους
ελάχιστους νόμους της οικολογίας. Η
σχέση όμως δεν είναι γραμμική. Ο αριθμός
των ειδών αυξάνεται λιγότερο γρήγορα
στα μεγαλύτερα νησιά.
Η σχέση απομόνωσης - αριθμού ειδών
Από το 1800 ήταν γνωστό ότι τα πολύ
απομονωμένα νησιά υποστηρίζουν λιγότερα είδη από ότι νησιά που είναι τμήματα
αρχιπελάγων ή είναι κοντά σε ηπείρους. Η υπόθεση είναι ότι η μείωση του αριθμού
των ειδών είναι αποτέλεσμα της μείωσης του ρυθμού διασποράς με την απομόνωση, η
μορφή της σχέσης απομόνωσης-αριθμού ειδών. Επομένως, για μία ποικιλία τάξων και
οικοσυστημάτων, ο αριθμός των ειδών πρέπει να ελαττώνεται με αρνητικό εκθετικό ή
σιγμοειδή τρόπο σε σχέση με την απομόνωση.
Στην πράξη όμως η σχέση απομόνωσης-αριθμού ειδών αποδεικνύεται λιγότερο
γενική από ότι η σχέση έκτασης-αριθμού ειδών. Η διαφορά οφείλεται εν μέρει, στην
τάση που υπάρχει σε πολλές μελέτες νησιών, να περιλαμβάνονται νησιά με μεγάλο
εύρος έκτασης αλλά με στενό εύρος απομόνωσης. Επιπλέον, ενώ οι εκτάσεις υπολογί
ζονται εύκολα από τους χάρτες, ο υπολογισμός της απομόνωσης είναι πολύ πιο
δύσκολος εν ληφθεί υπόψη οι οδοί.
1. G e os piza m a g n iro stris .

3. Geospiza parvula.

2. G eospiza fo rtia.
4 . C e rth id e a olivacea.

Η θεωρία της ισορροπίας στη νησιωτική βιογεωγραφία
Οι MacArthur και Wilson ανέπτυξαν μία ενιαία θεωρία για να ερμηνεύσουν τα
τρία βασικά χαρακτηριστικά των νησιωτικών κοινοτήτων: τη σχέση έκτασης-αριθμού
ειδών, τη σχέση απομόνωσης-αριθμού ειδών, και την εναλλαγή των ειδών. Πρότειναν
ότι ο αριθμός των ειδών που υπάρχουν σε ένα νησί αντιπροσωπεύει μία δυναμική
ισορροπία μεταξύ των αντίθετων ρυθμών: της εποίκισης και της εξαφάνισης. Η
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ισορροπία ονομάζεται δυναμική
γιατί η εποίκιση και η εξαφάνιση
θεωρούνται ότι είναι επαναλαμ
βανόμενες, συνεχείς, αντίθετες
διεργασίες, που συντελούν στη
διατήρηση ενός σχετικά σταθερού
αριθμού ειδών παρά τις αλλαγές
στη σύνθεση των ειδών.
Μέγεθος και
απομόνωση νησιού
Οι M acA rthur και W ilson
υπέθεσαν ότι το μέγεθος του νησιού
επηρεάζει μόνο το ρυθμό εξαφάνι
σης. Παρόλο που αναγνώρισαν ότι
ένα μεγάλο νησί παρέχει μεγαλύ
τερο «στόχο» από ότι ένα μικρό,
υποστήριξαν ότι μία τέτοια επίδρα
ση στο ρυθμό εποίκισης είναι
ασήμαντη συγκρινόμενη με την
επίδραση του μεγέθους του νησιού
στο ρυθμό εξαφάνισης.
Γεωλογική εξέλιξη Νησιών
του Αιγαίου
Ένα από τα κύρια μορφολογικά
χαρακτηριστικά της ελληνικής
χερσονήσου είναι ο οριζόντιος
διαμελισμός της, δηλαδή το τερά
στιο μήκος και η εκπληκτική
ποικιλία μορφών της ακτογραμμής
της. Η Ελλάδα, με συνολική έκταση
131.957 τ.χλμ. και μήκος ακτών
μεγαλύτερο από 15.000 χλμ., έχει
την πιο εκτεταμένη ακτογραμμή
από όλες τις χώρες της Μεσογείου.
Η π ο ικ ιλ ο μ ο ρ φ ία τω ν ακτών
σχετίζεται άμεσα με τη γεωλογική
ιστορία του ελλαδικού χώρου και
ιδιαιτέρα με τις διαδικασίες που
σχετίζονται με τον κατακερματισμό
και τη βύθιση της Αιγηίδας κατά τα
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τελευταία 2 εκατ. χρόνια. Κατά τη διάρκειά τους, η ξηρά τεμαχίστηκε και, ανάλογα με
τις τοπικές συνθήκες, άλλα τμήματά της ανήλθαν σε σχέση με τα γειτονικά τους
(κέρας) και άλλα βυθίστηκαν (τάφρος). Τα χαμηλότερα σημεία πλημμύρισαν και
σχημάτισαν κόλπους και διαύλους, ενώ τα υψηλότερα παρέμειναν έξω από το νερό
της θάλασσας και μαζί με τις κορυφές των παλαιών ορέων της Αιγηίδας μετατράπη
καν σε ακρωτήρια, παράκτια υψώματα και νησιά. Η τελική μορφή των ακτών ωστόσο
επηρεάστηκε και από τη συνολική ανάδυση ολόκληρων τμημάτων του χώρου της
Ελλάδας (Πελοπόννησος, Κρήτη), η οποία έλαβε χώρα τα τελευταία 1 εκατ. χρόνια,
αναδιαμορφώνοντας τη γραμμή επαφής ξηράς-θάλασσας.
Ένα ξεχωριστό φαινόμενο είναι η ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης, η οποία
σχετίζεται με την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη και με την τήξη των
παγετώνων. Έ χει υπολογιστεί ότι πριν από 18.000 χρόνια η στάθμη των ελληνικών
θαλασσών βρισκόταν περίπου 100 μ. χαμηλότερα.
Τα φαινόμενα που εξελίχθηκαν σε τόσο μεγάλη έκταση δεν μπορούν να περιγραφούν ενιαία, διότι οι παράγοντες που τα επηρέασαν διέφεραν από περιοχή σε περιοχή.
Η μελέτη ωστόσο του χάρτη της Ελλάδας επιτρέπει στον παρατηρητή να διακρίν
ει, έστω σε γενικές γραμμές, τις διαδικασίες που διαμόρφωσαν την ακτογραμμή σε
κάθε χώρο.
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Εικόνα 3. Γεωλογική εξέλιξη του Αιγαίου
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Βιογεωγραφική σημασία των νησιών του Αιγαίου
Υπάρχουν περίπου 7800 νησιά από τα οποία 27 κατοικούνται και μόνον 79 από
αυτά έχουν πληθυσμό πάνω από 100 κατοίκους. Αυτά έχουν μεγάλη ποικιλία όσον
αφορά την γεωλογική τους ιστορία και τις παλαιογεωγραφικές τους σχέσεις. Επίσης
βρίσκεται στο επίκεντρο 3 διαφορετικών, πανιδικά και χλωριδικά, περιοχών (Ευρώ
πη , Ασία και Αφρική).
Ειδογένεση
Με τον όρο ειδογένεση περιγράφεται εξελικτική διαδικασία με την οποία νέα ειδη
δημιουργούνται από ένα μοναδικό πατρικό είδος. Κατά την ειδογένεση, στα ευκαριωτικά είδη, πραγματοποιείται διαχωρισμός μιας γενετικής δεξαμενής σε δύο ή
περισσότερες καθώς και διαφοροποίηση ενός φαινότυπου σε περισσότερους. Εν γένει
μπορεί να ταξινομηθεί σε πολλές κατηγορίες. Με βάση το βαθμό της γεωγραφικής
απομόνωσης ενός είδους, διακρίνονται διαφορετικοί τύποι βαθμιαίας ειδογένεσης:
αλλοπάτρια, παραπάτρια και συμπάτρια.
Αλλοι τύποι ειδογένεσης είναι ακόμα η ειδογένεση με υβριδισμό που τεκμη
ριώνεται από μικρό αριθμό περιπτώσεων περιφερειακών πληθυσμών, καθώς και η
αμφισβητούμενη ειδογένεση με απόσταση, κατά την οποία τα άκρα μιας μακράς
αλυσίδας πληθυσμών διαφέρουν γενετικά τόσο ώστε σε περίπτωση επικάλυψής τους
να μην
Οι σπίνοι των νησιών του Αιγαίου περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Κάρολο
Δαρβίνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με το πλοίο Λαγωνικό, το 1835. Από τότε,
και μέσα από τη συνεχή μελέτη πολλών βιολόγων, οι σπίνοι του Δαρβίνου προσφέ
ρουν σημαντικά παραδείγματα για πολλές και σημαντικές εξελικτικές διεργασίες.
Σήμερα, αυτή η ομάδα των πτηνών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή
πληροφοριών για διεργασίες όπως η ειδογένεση, ο διαχωρισμός θώκου, η μορφολογική προσαρμογή και η συγκρότηση των βιοκοινοτήτων. Τα περίπου 14 είδη σπίνων του
Δαρβίνου είναι πολύ συγγενικά μεταξύ τους και εμφανίζουν αξιοσημείωτο βαθμό
διαφοροποίησης στο σχήμα και το μέγεθος του ράμφους τους, γεγονός που αποδίδεται
στην προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους τροφής (π.χ., σπόρους, έντομα, ακόμη και
μικρά φύλλα ή αίμα από θαλάσσια πτηνά).
Τα νησιά του Αιγαίου και Βιογεωγραφία
Οι βραχονησίδες εξαιτίας του μικρού μεγέθους και της απομόνωσής τους δημιουρ
γούν ένα περιβάλλον αφιλόξενο για τον άνθρωπο. Μαζί μ' αυτόν απουσιάζουν και τα
κατοικίδια σαρκοφάγα, σκύλοι και γάτες, που τον συντροφεύουν. Παράλληλα, εκτός
από το ακίνδυνο αγριοκούνελο και μερικά αιγοπρόβατα, στις βραχονησίδες δεν ζουν
μεγάλα άγρια ζώα. Επομένως τα ερημονήσια του Αιγαίου, απαλλαγμένα από την
ανθρώπινη όχληση και τους χερσαίους θηρευτές, αποτελούν ιδανικό και αναντικατά
στατο χώρο για φώλιασμα. θαλασσοπούλια όπως ο σπάνιος Αιγαιόγλαρος και
αρπακτικά όπως ο Μαυροπετρίτης φωλιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στις βραχονη
σίδες.
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Στην περίπτωση της Αιγαιόσαυρας (Podarcis erhardii) και του Κυρτοδάκτυλου
(Mediodactylus kotschyi), εκτός της παρουσίας αυτών των ειδών, υπάρχει στα νησιά
του Αιγαίου κι ένας μεγάλος αριθμός υποειδών. Το γεγονός αυτό αποτελεί κλασικό
παράδειγμα απομόνωσης και αποτελεί το φαινόμενο της ειδογένεσης. Όσον αφορά
τον Σκούτζικα (Laudakia stellio) ο οποίος προέρχεται από την Ασία, μία θεωρεία λέει
οτι μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα από βρετανό φυσιοδίφη στα χρόνια της Αγγλοκρατίας.
Σαύρα της Σκύρου (Podarcis saigeae)
Στο νησί Διαβάτες, νησί με πλούσια βλάστηση, αποτελούμενη κυρίως από
νιτρόφιλα είδη, οι σαύρες έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από ότι στα γειτονικά
νησιά. Το μέγεθος τους είναι έως και 40% μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες σαύρες του
ίδιου είδους που ζουν στη Σκύρο. Ο λόγος είναι ότι δεν απειλούνται από θηρευτές.
Επίσης, δεν αγχώνονται να βρουν τροφή αφού τα έντομα, υπάρχουν σε αφθονία. Γιατί
όμως σε εκείνο το νησί και όχι σε ένα άλλο από τα γειτονικά; Τα έντομα προσελκύονται από τα νιτρόφυλλα είδη, φυτά που αναπτύσσονται χάρη στην ύπαρξη αζώτου. Το
άζωτο από την άλλη, ήταν σε μεγάλες περιεκτικότητες στο έδαφος από την έντονη
παρουσία γλάρων στον νησί, οι οποίοι με την τροφή τους και τα περιττώματα τους
έκαναν το έδαφος κατάλληλο για τα φυτά αυτά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
■ 40 χρόνια μετά τη θεωρία των MacArthur & Wilson, η περιβαλλοντική ετερογένεια είναι δύσκολο να προσεγγιστεί.
■ Δεν έχει βρεθεί ακόμα το καλύτερο μοντέλο.
■ Μπορεί παρόλα αυτά να μελετάται και να εξηγείται η κατάσταση σε πολλά νησιά
χάρη στα μοντέλα αυτά.
■ Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί περίπου 15 διαφορετικά μοντέλα στα οποία
όμως δεν γίνεται σύγκριση της αποτελεσματικότητας τους με εμπειρικά δεδομένα.
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Μια πρώτη αποτίμηση

Χρήστος Σώκος
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Τον τελευταίο καιρό συχνά ακούμε τον όρο κακοδιαχ
είριση. Υπάρχει άραγε κακοδιαχείριση και στον τομέα του
φυσικού περιβάλλοντος; Το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί
για την περίπτωση της απελευθέρωσης ορνιθόμορφων με
βάση τα ευρήματα της πρόσφατης ανακοίνωσης: Σώκος
X., Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος Κ., Κελεσίδου Σ.|
Μπιλλίνης X. 2011. Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη
Βόρεια, Κεντρική καιΝησιωτική Ελλάδα. 15° Πανελλήνιο
Δασολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα 16-19 Οκτωβρίου 2011.

Εισαγωγή
Στην Ελλάδα τα τελευταία έτη λειτουργούν δέκα
κρατικά εκτροφεία τεχνητής εκτροφής (χρησιμοποιούνται
επωαστικές μηχανές). Το 2003 παρήγαγαν ετησίως 60 70.000 νησιώτικες πέρδικες (Alectoris chukar Cypriotes
και A. chukar kleini), 85.000 φασιανούς (κυρίως υβρίδια
μεταξύ υποειδών του Phasianus colchicus) και 4.000
ιαπωνικά ορτύκια ( Coturnix coturnixjaponica ). Σύμφωνα
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με τον ετήσιο Απολογισμό των Δασικών Υπηρεσιών του 2008 το κόστος παραγωγής
των ορνιθόμορφων από τα κρατικά εκτροφεία ξεπερνά το 1,000.000€. Από το 2010 η
παραγωγή μειώθηκε σοβαρά, αλλά δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία (Τραϊφόρος 2011,
προσωπική επικοινωνία, ΥΠΕΚΑ). Κάποιες κυνηγετικές οργανώσεις διατηρούν
εκτροφεία, ενώ άλλες προμηθεύονται πτηνά από ιδιωτικά εκτροφεία.
Μέχρι το 2009 τα ορνιθόμορφα έπρεπε να απελευθερωθούν εντός απαγορευμένων
για τη θήρα περιοχών. Εξαίρεση αποτελούσαν τα νησιά του Αιγαίου, όπου από 1/1 έως
31/8 επιτρεπόταν να απελευθερωθεί ένα ποσοστό έως 50% των νησιώτικων περδίκων
σε κυνηγοτόπους. Από το 2009 οι απελευθερώσεις μπορούν να λάβουν χώρα και σε
κυνηγοτόπους για άμεση κάρπωση, σε χρόνο όμως όσο το δυνατόν απομακρυσμένο
από την έναρξη Θήρας κάθε είδους, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν.
Επιπρόσθετα η σχετική Υπουργική Απόφαση προσπαθεί να περιορίσει τη σοβαρή
γενετική μόλυνση που προκλήθηκε από τις ανεξέλεγκτες εκτροφές και
απελευθερώσεις ορνιθόμορφων. Συνεπώς τα τελευταία έτη δεν επιτρέπεται να
απελευθερωθούν υβρίδια φασιανού στη Θράκη και νησιώτικες πέρδικες στην ηπειρω
τική Ελλάδα (εκτός της Θράκης). Στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ωστόσο
συνεχίζεται η απελευθέρωση νησιωτικών περδίκων.
Στην ανωτέρω εργασία εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα των απελευθερώσεων
φασιανών και νησιώτικων περδίκων στη Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και
στο Βόρειο Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια σεμιναρίου μοιράστηκε σχετικό ερωτηματολό
γιο σε θηροφύλακες των κυνηγετικών οργανώσεων κατά τα έτη 2002 και 2011.
Επιβίωση και ανατροφή νεοσσών μετά την απελευθέρωση
Η απελευθέρωση υβριδίων φασιανών και περδίκων τσούκαρ αποτέλεσε δράση
για την πλειοψηφία των κυνηγετικών συλλόγων (Κ.Σ.). Οι περισσότεροι θηροφύ
λακες αναφέρουν ότι ακόμα και στην πιο επιτυχημένη απελευθέρωση ένα μικρό μόνο
ποσοστό (1-10%) των απελευθερωμένων πτηνών μπορεί να επιβιώσει για
περισσότερο από τρεις μήνες και ότι συνήθως κανένα από τα απελευθερωμένα πτηνά
ή ελάχιστα καταφέρνουν να αναθρέψουν νεοσσούς (Πίνακας 1).
Είδος

0% των απελευθερωμένων πτηνών
Κανένα

1-10%

11-50%

Κολχ. φασιανός
Υβρ. φασιανού
Νησ. πέρδικα

2
28
16

5
33
40

0
10
10

Σύνολο

46

78

20

Δεν γνωρίζω

50%0
2
5
7

7
23
25

55

Πίνακας 1. Κατανομή των απαντήσεων των θηροφυλάκων, για το αν στην πιο
επιτυχημένη απελευθέρωση της τελευταίας πενταετίας, υπήρχαν πτηνά που κατάφεραν
να αναθρέψουν νεοσσούς την ερχόμενη άνοιξη σύμφωνα με προσωπικές παρατηρήσεις εκτιμήσεις και πληροφορίες από κυνηγούς.
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Εγκατάσταση ορνιθόμορφων
Στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι σε σύνολο 141 Κ.Σ. στους οποίους πραγματοποιήθη
καν επαναλαμβανόμενες απελευθερώσεις, σε λιγότερους από τους μισούς (59)
εγκαταστάθηκε αριθμός ατόμων του είδους. Στη Μακεδονία βρέθηκε σημαντική
διαφοροποίηση για τα υβρίδια φασιανού μεταξύ 2002 και 2011, δείχνοντας πως
τελικά δεν δημιουργήθηκε βιώσιμος πληθυσμός.
Θράκη

Μακεδονία

Ή πειρος Θεσσαλία Β. Αιγαίο

Είδος

Σύνολο
2002

2011

2002

2011

2002

2002

2002

Κολχ. φασιανός
Υβρ. φασιανού
Νησ. πέρδικα
Πεδινή πέρδικα

2/6
1/5
2/8
0/0

1/7
0/0
1/6
0/0

0/0
14/28
7/19
0/0

0/1
0/1
2/0
0/2

0/0
3/4
3/4
0/0

0/0
1/2
7/7
0/0

0/0
5/8
1/3
0/0

3/14
33/78
23/47
0/2

Σύνολο

5/19

2/13

21/47

11/34

6/8

8/9

6/11

59/141

Πίνακας 2. Αναλογία των Κυνηγετικών Συλλόγων (Κ.Σ.) στους οποίους έγιναν
απελευθερώσεις και εγκαταστάθηκε αρθμός ατόμων του είδους
(Κ.Σ. που εγκαταστάθηκαν / Κ.Σ. που απελευθέρωσαν)

Απελευθερώσεις σε κυνηγοτόπους
Το 2011 οι θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης
ρωτήθηκαν κατά πόσο τα τελευταία δύο έτη έγιναν απελευθερώσεις σε κυνη
γοτόπους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους οι μισοί σύλλογοι πραγματοποίησαν
απελευθερώσεις σε κυνηγότοπο (22/44) για άμεση θήρευση. Αυτό συνέβη κυρίως για
τα υβρίδια φασιανού (18/31). Σύμφωνα με τους θηροφύλακες το 90% των πτηνών
θανατώνεται σε 9,7±1,8 ημέρες, ενώ οι κυνηγοί που καρπώθηκαν τα πτηνά κάθε
απελευθέρωσης ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 25±3,2 κυνηγούς.
Οικονομική αποτίμηση
Στην έρευνα έγινε επίσης μια αδρομερής κοστολόγηση της πρακτικής της απελευ
θέρωσης ορνιθόμορφων. Σίγουρα χρειάζονται πιο πλήρη στοιχεία και εφαρμογή
περισσότερο επιστημονικών μεθόδων κοστολόγησης κατά φορέα κόστους. Έως το
2009 τα ορνιθόμορφα που προέρχονταν από απελευθερώσεις και θηρεύτηκαν από
κυνηγούς στοίχιζαν 143€/θηρευμένο πτηνό στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική
Ελλάδα. Στη νησιωτική Ελλάδα ανέκαθεν και μετά το 2009 στην ηπειρωτική, το ποσό
αυτό εκτιμάται ότι μειώνεται σε 36€/πτηνό καθώς επιτράπηκαν οι απελευθερώσεις
εκτός απαγορευμένων στη Θήρα περιοχών.
Συμπεράσματα - προτάσεις
Η απελευθέρωση ορνιθόμορφων αποτέλεσε δράση την οποία υλοποίησε η πλειοψηφία των Κ.Σ.. Σε αυτό φαίνεται να συντελούσε η δωρεάν χορήγηση των πτηνών
από τα κρατικά εκτροφεία, καθώς οι απελευθερώσεις μειώθηκαν σοβαρά από το 2010
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που η χορήγηση προς τους Κ.Σ. περιορίστηκε. Άλλωστε, σύμφωνα με την άποψη της
πλειοψηφίας των κυνηγών της Μακεδονίας και Θράκης, άλλα διαχειριστικά μέτρα
όπως η θηροφύλαξη και ο έλεγχος της αρπακτικότητας είναι σημαντικότερα για την
αύξηση των θηραμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η απελευθέρωση συνή
θως δε συνδυάζεται με άλλα διαχειριστικά μέτρα όπως η μείωση της αρπακτικότητας,
η βελτίωση του ενδιαιτήματος και η ρύθμιση της Θήρας, με αποτέλεσμα το εγχείρημα
να έχει ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτύχει.
Το κόστος για κάθε απελευθερωμένο ορνιθόμορφο που μπαίνει στην τσάντα του
κυνηγού είναι υψηλό λόγω της μικρής επιβίωσης μετά την απελευθέρωση. Στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ελάχιστο κόστος των ορνιθόμορφων
τη στιγμή της απελευθέρωσης εκτιμάται σε 8€/πτηνό περίπου, ενώ αυτά που τελικά
μπαίνουν στη τσάντα του κυνηγού στοίχιζαν 143€/πτηνό στη βόρεια και κεντρική
ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι το 2009. Στη νησιωτική Ελλάδα από ανέκαθεν και μετά το
2009 στην ηπειρωτική, το ποσό αυτό μειώνεται σε 36€/πτηνό. Στην Πενσιλβανία
βρέθηκε ότι το κόστος αυτό για το φασιανό ανέρχεται σε 22,63 - 90,74 δολάρια/πτηνό.
Το αντίστοιχο κόστος στη Βρετανία είναι 18-33 λίρες/πτηνό, ενώ η αξία του φασιανού
τη στιγμή της απελευθέρωσης είναι δυόμισι λίρες.

Η απελευθέρωση τεχνητά εκτρεφόμενων ορνιθόμορφων μέσα σε απαγορευμένες
για τη Θήρα περιοχές πρέπει να περιοριστεί, διότι τα πτηνά αυτά δεν είναι κατάλληλα
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για την εγκατάσταση νέου ή την ενδυνάμωση πληθυσμού. Σε αυτή την περίπτωση
προτείνεται η σύλληψη και μεταφορά άγριων ατόμων και εναλλακτικά η χρησιμοποί
ηση εκτρεφόμενων πτηνών φυσικής ή ημιφυσικής εκτροφής. Επιπρόσθετα η απελευ
θέρωση πρέπει να συνδυάζεται με τεχνικές μείωσης της αρπακτικότητας.
Η απελευθέρωση για άμεση κάρπωση σε κυνηγότοπο έχει σοβαρά μειονεκτήματα,
ωστόσο αν αποφασιστεί να εφαρμοστεί θα πρέπει να αρθεί ο κανονισμός που
τοποθετεί χρονικά την απελευθέρωση σε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη
της Θήρας του είδους. Προτείνεται να γίνεται μέχρι δύο ημέρες πριν ή καλύτερα εντός
της κυνηγετικής περιόδου, αυτό αναμένεται να μειώσει το κόστος ανά πτηνό που
μπαίνει στη τσάντα του κυνηγού από 36 σε 26€.
Ένα άλλο πρόβλημα που καταγράφηκε σε αυτή την έρευνα είναι ότι τα ορνιθόμορ
φα καρπώνονται από ένα μικρό ποσοστό κυνηγών, περίπου το 2,5 έως 5% για Κ.Σ.
από 1000 έως 500 μέλη αντίστοιχα. Συνεπώς, ο κυνηγός που θα βρεθεί στην περιοχή
της απελευθέρωσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απελευθέρωση, θα
καρπωθεί και τα ακριβοπληρωμένα πτηνά. Επομένως, αφού δεν επωμίζεται αυτός ο
κυνηγός άμεσα το κόστος, κάτι το οποίο θα ήταν δικαιότερο, συνίσταται: 1) να γίνεται
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των πτηνών κατά την απελευθέρωση στον
κυνηγότοπο, 2) να ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι κυνηγοί του Κ.Σ. για την
απελευθέρωση και 3) να υπάρχει εντονότερη επίβλεψη της περιοχής από θηροφύ
λακες ώστε να τηρείται το όριο κάρπωσης.
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Εισαγωγή
Η γνώση των χρημάτων που δαπανώνται για το κυνήγι
είναι χρήσιμη τόσο για τον απλό κυνηγό όσο και για τον
πολιτικό και τεχνοκράτη που παίρνει τις σχετικές με τη
Θήρα αποφάσεις. Το ελληνικό κράτος, σε αντίθεση με
άλλα κράτη (όπως η Κύπρος), ενδιαφέρεται για την
οικονομική εκμετάλλευση του κυνηγού χωρίς, από την
άλλη, να επιδεικνύει την απαιτούμενη μέριμνα για την
ανάπτυξη της Θήρας. Διαχρονικά είναι τα λόγια του Φιλ.
Γεωργαντά στα «Κυνηγετικά Νέα» το Νοέμβριο του 1931:
«Οι τεταγμένοι να εναρμονίζωσι πάντας τους παράγοντας
μιας χώρας προς το αληθές συμφέρον αυτής, τοιαύτην
είχον αντίληψην περί του ουσιώδους τούτου παράγοντος,
του κυνηγίου. Δι' αυτούς μίαν μόνον όψιν τούτο είχεν
ε ν δ ια φ έ ρ ο υ σ α ν , τη ν ά π ο ψ ιν τη ς φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή ς
εκμεταλλεύσεως, χωρίς να εξετάζηται, ότι συν την
εκμεταλλεύσει ενυπάρχει και η υποχρέωσις και το καθή
κον της μερίμνης και περί του αντικειμένου της
εκμεταλλεύσεως...». Η ίδρυση βέβαια ειδικού ταμείου
Θήρας για φιλοθηραματικούς σκοπούς αποτελεί αίτημα
των κυνηγών το οποίο καταγράφεται από το 1926 στα
συμπεράσματα του πρώτου τοπικού (βόρεια Ελλάδα)
κυνηγετικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη.
Μια σοβαρή προσπάθεια για την ανάπτυξη της Θήρας
ξεκίνησε πολλά χρόνια αργότερα, το 1969, με τη δημιουρ
γία του Κεφαλαίου Θήρας και την πρόσληψη θηροφυλά
κων. Το 1970 εισπράχθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας
55.335.801 δρχ., τα δε έξοδα για τη Θήρα ήταν 53.378.500
δρχ., δηλαδή όσα περίπου εισπράχθηκαν από τους κυνη
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γούς καταβάλλονταν πάλι στους ίδιους, το ίδιο έτος με φιλοθηραματικά έργα, όπως
άλλωστε όριζε το Ν .Δ. 86/1969. Συγκεκριμένα δαπανήθηκαν 14.155.000 δρχ. για τη
θηροφυλακή, 18.486.000 δρχ. για τη θανάτωση των 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 παραβιά
στηκε. Από το 1976 υπάρχουν δημοσιεύματα στον κυνηγετικό τύπο σύμφωνα με τα
οποία τα χρήματα του Κεφαλαίου Θήρας δεν διατίθενται εξολοκλήρου για το σκοπό
που εισπράχθηκαν, αλλά διοχετεύονται αλλού. Το 2003 διαδραματίζεται μια τραγική
εξέλιξη για την ελληνική Θήρα. Σύμφωνα με τον Νόμο 3208/2003 καταργείται το
Κεφάλαιο Θήρας και τα χρήματα των κυνηγών εντάσσονται στον Ειδικό Φορέα
Δασών, όπου χρηματοδοτούνται δράσεις για τα δάση. Με το Νόμο 3889/2010 τα
χρήματα του Ειδικού Φορέα Δασών αποτελούν πλέον πόρους του Πράσινου Ταμείου
και χρηματοδοτούνται γενικότερα δράσεις για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, χωρίς πλέον καμία ιδιαίτερη μέριμνα για τη Θήρα.
Αυτή η κατάσταση έχει αναγκάσει τις κυνηγετικές οργανώσεις να υποστηρίζουν
πλέον οι ίδιες τις φιλοθηραματικές δράσεις (νομική και επιστημονική υπεράσπιση της
Θήρας και της διατήρησης ων θηραμάτων, θηροφύλαξη, διαχείριση, ενημέρωση της
κοινής γνώμης κ.λπ.). Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ)
για παράδειγμα έχει κινηθεί επιστημονικά και δικαστικά για να εμποδίσει ατεκμηρίωτες απαγορεύσεις Θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων και σε χωρικές απαγορεύσεις
στα Δέλτα του Έβρου και Αξιού. Συνεπώς, οι κυνηγετικές οργανώσεις στις γενικές
τους συνελεύσεις καθορίζουν πρόσθετες εισφορές υπέρ των οργανώσεών τους οι
οποίες θα πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για φιλοθηραματικούς σκοπούς.
Ωστόσο σε μερικές περιοχές λειτουργούν σωματεία μη συνεργαζόμενα με το Υπουργ
είο Περιβάλλοντος τα οποία εκμεταλλεύονται το μικρότερο κόστος για να
προσελκύσουν κυνηγούς και να εκδώσουν άδεια στο δασαρχείο. Σε άλλες
περιπτώσεις επίσης κυνηγετικοί σύλλογοι δεν αποδίδουν τις πρόσθετες εισφορές προς
τις ομοσπονδίες τους. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν εσωστρέφεια και αποδυναμώ
νουν τις κυνηγετικές οργανώσεις στις οποίες οφείλεται η υπεράσπιση του κυνηγίου
στην Ελλάδα.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα κόστη που επιβαρύνεται ο κυνηγός για τη δραστηριότητά του σύμφωνα με έρευνες που έχει διεξάγει η Διεύθυνση Έρευνας της
ΚΟΜΑΘ και συγκρίνονται με το κόστος της άδειας Θήρας.
Οικονομικά χαρακτηριστικά κυνηγών της Βόρειας Ελλάδας
Το 2007-8 συγκεντρώθηκαν 429 ερωτηματολόγια από κυνηγούς τυχαία επιλεγμέ
νων συλλόγων της Βόρειας Ελλάδας. Βρέθηκε ότι κατά μέσο όρο οι κυνηγοί διανυκτέρευαν εκτός της κατοικίας τους μια φορά το μήνα. Οι εξορμήσεις τους είναι κατά
μέσο όρο μία έως τρεις φορές την εβδομάδα. Κάθε κυνηγός έχει στην κατοχή του από
ένα έως δέκα όπλα με μέσο όρο 2.6 όπλα και από κανένα μέχρι πέντε σκύλους με μέσο
όρο δύο σκύλους.
Η απόσταση μετακίνησης (μετ' επιστροφής) σε κάθε εξόρμηση ανέρχεται κατά
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μέσο όρο στα 100 χλμ.. Σε μακρινότερους κυνηγότοπους μετακινούνται οι κυνηγοί
μπεκάτσας, πέρδικας, φασιανού και ορτυκιού, όπως και αυτοί που είναι «αστικής»
προέλευσης και αναγκάζονται να μετακινούνται σε μακρινότερους τόπους.
Το 2001 στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης 120 λαγοκυνηγοί
(κάτοχοι ενός τουλάχιστον λαγόσκυλου) απάντησαν σε ειδικά σχεδιασμένο ερωτημα
τολόγιο για τα έξοδά τους. Βρέθηκε ότι δαπανούσαν κατά μέσο όρο
1660€/άτομο/έτος. Σήμερα, με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή, το ποσό αυτό έχει
ανέλθει σε 2.199€/λαγοκυνηγό/έτος.
Η κατανομή των δαπανών φαίνεται στον Πίνακα 1.
Κατηγορία εξόδων
Κυνηγετικά σκυλιά
(εκτροφή και αγορά)
Καύσιμα και φθορά αυτοκινήτου
Λοιπά
(εξοπλισμός,διανυκτερεύσεις, κ.λπ.)
Άδεια Θήρας
Έξοδα για τη Θήρα του λαγού

Ποσό
(€/έτος το 2001)

Ποσό
(€/έτος το 2010)

705
664

945
890

171
120
1.660

229
135
2.199

Πίνακας 1. Κατανομή των δαπανών ανά κατηγορία που πραγματοποιούσε κατά μέσο όρο
ο λαγοκυνηγός της Θεσσαλονίκης το 2001 και αντίστοιχα το 2010 (η=120).

Στην Ελλάδα η δαπάνη για την απόκτηση άδειας Θήρας ανέρχεται περίπου στα 110
έως 150 €/έτος. Το αντίστοιχο ποσό για τον Ευρωπαίο κυνηγό είναι πολλαπλάσια
μεγαλύτερο. Στον Πίνακα 2 φαίνεται η σύγκριση μεταξύ του Ευρωπαίου κυνηγού και
του λαγοκυνηγού του δείγματος. Διαπιστώνεται πως ο Έλληνας λαγοκυνηγός δαπανά
πολύ περισσότερα χρήματα στο αυτοκίνητο και στα σκυλιά σε σύγκριση με το μέσο
Ευρωπαίο κυνηγό. Οι επιπτώσεις της αυξημένης χρήσης του αυτοκινήτου είναι η
κατανάλωση καυσίμων, η μη αξιοποίηση του χρόνου, η ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά
και η μη διανυκτέρευση των κυνηγών στην περιοχή που διεξάγεται η Θήρα, με απο
τέλεσμα να μειώνονται τα οφέλη για την τοπική οικονομία.
Κατηγορία εξόδων
Κυνηγετικά σκυλιά
Αυτοκίνητο
Αοιπά (διανυκτερεύσεις, κ.λπ.)
Αδεια (και δικαίωμα) Θήρας

Ευρωπαίος κυνηγός
30%
25%
20%
25%

Λαγοκυνηγός
Θεσ/νίκης
42,5%
40%
11,5%
6%

Πίνακας 2. Κατανομή των εξόδων ανά κατηγορία για το μέσο Ευρωπαίο κυνηγό
(Pinet 1995) και το λαγοκυνηγό του δείγματος.
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Το 94,2% των λαγοκυνηγών είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν επιπλέον έργα
και δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας Θήρας του λαγού. Η διάμεσος της προθυμί
ας πρόσθετης πληρωμής ήταν το 2001 58.7 €/λαγοκυνηγό/έτος. ενώ εκφρασμένο σε
τιμές του 2010 ήταν 78.6 €/λαγοκυνηγό/έτος.
Περαιτέρω σκέψεις
Αφού δόθηκε η απάντηση για το πώς αδειάζει το πορτοφόλι του κυνηγού, το
επόμενο ερώτημα αναφέρεται στο πως θα αδειάζει λιγότερο, ιδίως στις ημέρες μας
όπου η οικονομική κρίση περιορίζει τα έσοδα πολλών κυνηγών. Κατά τις περασμένες
κυνηγετικές περιόδους η κρίση οδήγησε σε μείωση κατά 10%, περίπου, των αδειών
Θήρας και αναμένεται περαιτέρω μείωση προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία
των κυνηγετικών οργανώσεων και άρα στην υπεράσπιση της κυνηγετικής δραστηριό
τητας.
Λαμβάνοντας υπόψη πως πάνω από 80% των δαπανών του κυνηγού αφορούν τα
σκυλιά και το αυτοκίνητο, θα ήταν σημαντικό για τη μείωση των δαπανών:
1) Να βελτιωθούν οι ικανότητες των σκύλων, μέσω των γεννητόρων και της εκπαίδ
ευσης, ώστε ο κυνηγός να εκτρέφει λίγα άλλα καλά σκυλιά. Συνεπώς, μεταξύ άλλων, ο
σωστότερος σχεδιασμός των ζωνών εκπαίδευσης σκύλων αναμένεται να βοηθήσει.
2) Να πραγματοποιηθούν συμφωνίες μεταξύ των κυνηγετικών συλλόγων και των
εταιριών σκυλοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων για την επίτευξη χαμηλότερων
τιμών.
3) Να μην επεκταθούν οι χωρικές απαγορεύσεις Θήρας ή ακόμα και να καταργηθούν
καταφύγια μετά από τεκμηρίωση, κυρίως σε περιαστικές περιοχές, ώστε οι κυνηγοί να
μην αναγκάζονται να φεύγουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
4) Να αυξηθούν τα θηράματα κοντά στις κατοικίες των κυνηγών, ώστε να μένουν
ικανοποιημένοι. Δράσεις όπως η θηροφύλαξη, η βελτίωση ενδιαιτημάτων, η μείωση
των πληθυσμών των αρπάγων κ.λπ. θα πρέπει να ενισχυθούν στους περιαστικούς
κυνηγοτόπους.
Η καλύτερη διαχείριση μέσω των κυνηγετικών οργανώσεων σημαίνει λιγότερα
χρήματα στις εταιρείες σκυλοτροφών, καυσίμων και αυτοκινήτων και επιπλέον
διατήρηση του περιβάλλοντος. Συνεπώς, οικυνηγετικές οργανώσεις έχουν επωμιστεί
δύσκολο έργο, φέρουν σοβαρές ευθύνες και κάθε ευρώ του κυνηγού πρέπει να το
σέβονται και να το διαθέτουν σε συγκεκριμένες δράσεις για την ανάπτυξη της Θήρας,
τις οποίες οφείλουν να κοινοποιούν στα μέλη τους. Από την άλλη και οι κυνηγοί
πρέπει να είναι κοντά στις οργανώσεις τους, να συμμετέχουν σε δράσεις και να
ενημερώνονται. Όταν κάποιοι διαμαρτύρονται για τα πέντε - δέκα ευρώ πρόσθετη
εισφορά προς τις κυνηγετικές τους οργανώσεις είναι σαν να βλέπουν το δέντρο και
χάνουν το δάσος. Η αποδυνάμωση των κυνηγετικών οργανώσεων μέσω της μείωσης
των εισφορών και των «παρασυλλόγων» θα οδηγήσει σε αλλαγές που θα κάνουν τη
Θήρα κατά πολύ ακριβότερη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:
Ο άνθρωπος είναι ο κύριος υπεύθυνος στον οποίο
οφείλεται ο πρωτοφανής ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας ανά τον κόσμο, με την αλλαγή του κλίματος, τη
ρύπανση του περιβά λλοντος, την απώ λεια, τον
κατακερματισμό και την υποβάθμιση των βιοτόπων να
αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που οδηγούν
στην εξαφάνιση των διαφόρων ειδών (Vitousek et al.
1997).
Οι δρόμοι, καθώς και άλλες
γραμμικές υποδομές αποτε
λούν σημαντική αιτία της
απώλειας των ενδιαιτημά
των, του κατακερματισμού
και της υποβάθμισής τους,
ενώ ταυτόχρονα η παρουσία
το υ ς είν α ι μεγάλη και
εμφανής στα περισσότερα
μέρη του κόσμου. Παγκοσμίως υπάρχουν ήδη 750 εκα
τομμύρια οχήματα κατ' εκτίμηση, τα οποία ταξιδεύουν
πάνω σε περίπου 50 εκατομμύρια χιλιόμετρα δημόσιου
οδικού δικτύου και ο αριθμός των οχημάτων που κυκλο
φορούν εξακολουθεί να αυξάνεται ιδιαίτερα στην Ανατο
λική Ευρώπη, στην Κίνα, στην Ινδία και στη Λατινική
Αμερική.
Η γραμμική υποδομή είναι σημαντική για την κοινω
νία, επειδή παρέχει συνδεσιμότητα για τους ανθρώπους,
παράλληλα όμως ασκεί και σημαντικές αρνητικές επι
δράσεις σε προσκείμενα ενδιαιτήματα, πληθυσμούς
άγριων ζώων, φυτοκοινότητες, καθώς και σε οικοσυστή
ματα στο σύνολό τους.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:
Η έρευνα για τις οικολογικές επιπτώσεις των δρόμων, καθώς και της κυκλοφορίας
των οχημάτων εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα εις βάρος
της άγριας πανίδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1925 όταν ο Dayton Stoner σε
μια διαδρομή 632 μιλίων στην Αϊόβα των Η.Π. Α. κατέγραψε 225 σπονδυλωτά από 29
διαφορετικά είδη, τα οποία είχαν σκοτωθεί από συγκρούσεις με οχήματα.
Ο όρος “οικολογία δρόμων” (road ecology) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη
Γερμανία (S ti^enokologie) το 1981 (Ellenberg et al.) και αργότερα μεταφράστηκε
στα αγγλικά από τους Forman et al. (2003), για το βιβλίο τους με τίτλο: “Οικολογία
των Δρόμων: Επιστήμη καιΛύσεις”. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 υπήρξε μια
ταχεία αύξηση του αριθμού των μελετών και των εργασιών που αφορούσαν αυτό το
θέμα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ:
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δρόμων και της κυκλοφορίας των οχημάτων
περιλαμβάνουν θέματα ενέργειας και ρύπανσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους
δρόμους εξαρτάται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Η χρησιμοποίηση πόρων, όπως
είναι τα μέταλλα, μπορεί μακροχρόνια να οδηγήσει σε προβλήματα που αφορούν την
ανακύκλωση. Κομμάτια γης καταλαμβάνονται για τη δημιουργία δρόμων, ενώ τοπία
μεταβάλλονται από τους δρόμους γεμίζοντάς τα “ουλές”. Η ρύπανση που προέρχεται
από τους δρόμους και τα οχήματα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της υγείας των
υδάτων, του αέρα και του εδάφους. Επίσης μπορεί να προκύψει υποβάθμιση και
διάβρωση των δασικών και γεωργικών εδαφών.
Για τους δρόμους οι κατασκευές περιλαμβάνουν γέφυρες, σήραγγες, φώτα και
φωτισμό, πινακίδες, οχετούς, παρόδιους χώρους στάθμευσης, κεντρικά διαζώματα,
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θέσεις θέας και οδικές σημάνσεις. Η κίνηση των οχημάτων και των ανθρώπων διαμέ
σου ή πάνω σε αυτές τις κατασκευές έχει οικολογικές επιπτώσεις. Μπορεί να έχουμε
συσσώρευση απορριμμάτων στους παρόδιους χώρους στάθμευσης, τα πουλιά μπορεί
να χρησιμοποιήσουν την κάτω επιφάνεια των γεφυρών για να φτιάξουν τις φωλιές
τους, οι νυχτερίδες μπορεί να χρησιμοποιήσουν ορισμένες σήραγγες και μπορεί να
έχουμε εγκατάσταση υδρόβιας ζωής στους οχετούς.
Οι δομές και οι κατασκευές που σχετίζονται με την κυκλοφορία περιλαμβάνουν
χώρους στάθμευσης, γκαράζ, πρατήρια υγρών καυσίμων, αντλίες βενζίνης, υπαίθρι
ους χώρους πώλησης αυτοκινήτων και χώρους συγκέντρωσης κατεστραμμένων
οχημάτων.
Η πιο σημαντική επίπτωση απ' όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι το
γεγονός ότι οι δρόμοι “οδηγούν” στη δημιουργία νέων δρόμων και άλλων κατα
σκευών.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ:
Οι επιπτώσεις ποικίλουν ανάλογα με το στάδιο κατασκευής των δρόμων και
μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες.
Σύμφωνα με τον O' Flaherty (1997), οι οικολογικές επιπτώσεις των δρόμων και των
οχημάτων μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:
1) Άμεση απώλεια των ενδιαιτημάτων.
2) Θνησιμότητα που οφείλεται στην ύπαρξη των δρόμων.
3) Επιπτώσεις στην υδρολογία.
4) Επιπτώσεις που αφορούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
5) Η φωτορύπανση που προκαλείται από το φωτισμό των δρόμων και η οποία
επηρεάζει δυσμενώς ορισμένα ασπόνδυλα και αρκετά πτηνά.
6) Το αλάτι που χρησιμοποιείται στους δρόμους για την καταπολέμηση του παγετού
και το οποίο προσελκύει αρκετά θηλαστικά.
Άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις:
Οι άμεσες επιπτώσεις των δρόμων πάνω στη φύση και στο περιβάλλον καθορίζο
νται από τον τύπο και τον τρόπο διαχείρισης του δρόμου, από την πυκνότητα της
κυκλοφορίας, από τη φυσική γεωγραφία της περιοχής, από τη γεωλογία, τον καιρό και
το κλίμα της περιοχής.
Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν αυτές που αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου,
απώλεια και κατακερματισμό των φυσικών ενδιαιτημάτων, απομόνωση ενδιαιτημά
των και δη μιουργία νέων ενδιαιτη μάτων στα άκρα και στα κράσπεδα των δρό μων.
Τα ενδιαιτήματα που βρίσκονται γραμμικά στα άκρα του δρόμου μπορούν να
λειτουργήσουν ως διάδρομοι για την άγρια πανίδα και να διευκολύνουν τη μετακίνη
σή της διαμέσου του υπαίθρου και από ένα ενδιαίτημα προς ένα άλλο.
Η διασταύρωση ενός δρόμου μπορεί να είναι επικίνδυνη για ένα μικρό θηλαστικό,
αμφίβιο ή ερπετό. Παρόλα αυτά οι δρόμοι μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για
άλλα ζώα. Επομένως οι δρόμοι μπορούν να λειτουργήσουν ως φράγματα για κάποια
ζώα, εμποδίζοντας ή περιορίζοντας τη μετακίνησή τους από τη μια πλευρά στην άλλη.
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Μερικές φορές τοποθετούνται και φράκτες κατά μήκος των δρόμων με σκοπό να
αποτρέψουν τα μεγάλα θηλαστικά από το να τον διασχίσουν. Τα οδοφράγματα
μπορούν να επηρεάσουν τη διασπορά ορισμένων ειδών και μπορούν ακόμη και να
εμποδίσουν την αναγκαία μετανάστευση ορισμένων άλλων.
Με την ίδρυση των δρόμων, η φυσική γραμμική ιδιομορφία, ο θόρυβος και τα
φώτα από τα οχήματα, καθώς και η κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων που
ξεκουράζονται σε θέσεις στάσης μπορεί να προσελκύσουν ορισμένα ζώα στα άκρα
των δρόμων, σε θέσεις στάσης, καθώς και σε σημεία που έχουν διαμορφωθεί ως χώροι
αναψυχής και ως χώροι όπου οι άνθρωποι μπορούν να καθίσουν για να φάνε (πικνίκ).

Μερικά είδη της άγριας πανίδας επωφελούνται από τους δρόμους και τις κατα
σκευές που σχετίζονται με αυτούς. Τα άκρα των δρόμων παρέχουν θέσεις όπου τα
ερπετά μπορούν να λιάζονται, ενώ οι χωματόδρομοι και οι χαλικόδρομοι παρέχουν
στα πτηνά χώρους για να ξεσκονίζονται, ενώ παράλληλα αποτελούν και πηγές για
χαλίκι (κτίσιμο φωλιών, βοήθεια στην πέψη). Επίσης, τα κουφάρια στους δρόμους
αποτελούν πηγή τροφής για ορισμένα είδη ζώων.
Τα άκρα των δρόμων παρέχουν ενδιαιτήματα για κάποια είδη της άγριας πανίδας,
ενώ μπορούν να υποστηρίζουν και πολλά είδη φυτών.
Ίσως η πιο εμφανής και η πιο γνωστή επίπτωση της κυκλοφορίας των οχημάτων
πάνω στους δρόμους είναι οι θάνατοι των ζώων που προκαλούνται από τροχαία
ατυχήματα. Οι θάνατοι αυτοί επηρεάζουν άμεσα τον πληθυσμό της άγριας πανίδας
και αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες θνησιμότητας για ορισμένα είδη
ζώων, όπως είναι οι χελώνες και τα φίδια. Μία έμμεση επίπτωση που προκύπτει από τα
παραπάνω, είναι η προσέλκυση που ασκούν τα κουφάρια στα πτωματοφάγα ζώα και
πιο συγκεκριμένα σε ορισμένα πτηνά όπως οι γύπες, τα γεράκια και οι γλάροι.
Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται για τη σκόπιμη μεταφορά φυτών, φυτικού υλικού,
ζώων, εκτρεφόμενων ζώων και ζωικού υλικού. Μερικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
είναι άμεσα ή έμμεσα αποδοτέες στη μεταφορά αυτού του είδους οργανισμών.
Ορισμένα ξεσπάσματα επιδημιών και ασθενειών οφείλονται στη μετακίνηση των
εκτρεφόμενων ζώων, γεγονός που συνέβη το 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου
παρατηρήθηκε ξέσπασμα του αφθώδους πυρετού. Άλλες επιπτώσεις περιλαμβάνουν
τη διαρροή των λυμάτων των εκτρεφόμενων ζώων και την απορροή τους πέρα από τις
μάντρες. Οι σπόροι από ζιζάνια μπορεί να μεταφερθούν και να διασκορπιστούν από τα
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οχήματα, μεταβάλλοντας έτσι τη σύνθεση της βλάστησης.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει επίσης και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι η
ενόχληση και η εκτόπιση των ζώων που μπορεί να προκληθεί από το θόρυβο των
οχημάτων, τον τεχνητό φωτισμό και την κίνηση των οχημάτων. Οι ριπές του ανέμου
που δημιουργούν τα ταχέως κινούμενα οχήματα μπορεί να επηρεάσουν ορισμένα
φυτά και ζώα.
Η απορροή του νερού από τις αδιαπέραστες και συμπαγείς επιφάνειες των δρόμων
μέσα στα φυσικά υδάτινα συστήματα μπορεί να επηρεάσει τους υδρόβιους οργανι
σμούς.
Οι ρύποι που προέρχονται από τα οχήματα, τους ανθρώπους μέσα στα οχήματα
και από τις επιφάνειες των δρόμων, μπορούν να επηρεάσουν ορισμένα φυτά και ζώα
Οι άμεσες επιπτώσεις των δρόμων
και της κυκλοφορίας των οχημάτων
πάνω στη φύση μπορεί να προέρχο
νται από τη μόλυνση που προκαλείται
από τις μηχανές, τα ελαστικά και το
θόρυβο των αυτοκινήτων. Οι χημικές
επιπτώσεις των αδρανών υλικών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
των δρόμων, η μόλυνση λόγω της
σκόνης στους χωματόδρομους και τα
σκουπίδια που εναποτίθενται στους
ασφαλτοστρωμένους ή μη δρόμους,
μπορούν επίσης να επηρεάσουν την
άγρια πανίδα.
Όπου οι δρόμοι έχουν διανοιχθεί
διαμέσου λόφων ή γύρω από βουνά θα
παρουσιαστεί σχεδόν σίγουρα διά
βρωση. Η διάβρωση που οφείλεται σε δρόμους που έχουν κατασκευαστεί σε απότομες
πλαγιές μπορεί να προκαλέσει την εισροή σκύρων και φερτών υλών εντός των υδατορευμάτωνκαι επομένως μπορεί να επηρεάσει τους υδρόβιους οργανισμούς.
Επίσης υπάρχουν και πολλές έμμεσες επιδράσεις οι οποίες οφείλονται τόσο στους
δρόμους και στην κυκλοφορία των οχημάτων, όσο και στις κατασκευές και στις
υποδομές που σχετίζονται με αυτούς. Όπου πρέπει να δημιουργηθούν αναχώματα και
επιχώματα, η αποκατάσταση της φυτοκάλυψης και των γυμνών πλαγιών φέρνει μαζί
της μια νέα δομή στην κοινότητα της άγριας πανίδας, που εν συνεχεία επηρεάζει τη
βιογεωγραφία της περιοχής.
Το ξεπάγωμα των δρόμων οδηγεί στη συσσώρευση χημικών, συμπεριλαμβανομέ
νων των αλάτων, που εν συνεχεία αυξάνει την αφθονία των φυτών που αρέσκονται ή
ανέχονται το αλάτι εις βάρος των φυτών που δεν μπορούν να το ανεχθούν. Παρόμοια,
μέσω της χρήσης ορυκτελαίων πάνω σε χωματόδρομους για να μην δημιουργείται
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σκόνη, τα ορυκτέλαια αυτά μπορούν να μολύνουν τα υδάτινα οικοσυστήματα και
μπορεί να έχουν τοξικές επιπτώσεις πάνω στην υδρόβια άγρια πανίδα.
Οικολογικές επιπτώσεις ανάλογα με το στάδιο κατασκευής των δρόμων:
Οι οικολογικές επιπτώσεις των δρόμων διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο κατα
σκευής των δρόμων. Άλλες είναι οι επιπτώσεις που παρουσιάζονται κατά την κατα
σκευή του δρόμου, άλλες αυτές που εμφανίζονται κατά την αναβάθμισή του και άλλες
αυτές που δη μιουργούνται όταν οι δρόμοι είναι πλέον σε κατάσταση λειτουργίας.

Οι κυριότερες επιπτώσεις που προκύπτουν κατά την κατασκευή των δρόμων είναι
οι ακόλουθες:
1) Απώλεια ενδιαιτή ματος, πανίδας και χλωρίδας.
2) Συμπίεση εδάφους με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
3) Επιπτώσεις που οφείλονται σε διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με την
κατασκευή των δρόμων, όπως είναι η δημιουργία εργοταξίων.
4) Η απόρριψη εδάφους και βράχων από τους εκσκαφείς μπορεί να επηρεάσει τη
χημεία του εδάφους, καθώς και τις διάφορες φυτοκοινωνίες.
5) Επιπτώσεις σημειώνονται και πέρα από το άμεσο περιβάλλον του δρόμου, όπως
για παράδειγμα οι αλλαγές που προκαλούνται στην υδρολογία.
Επιπτώσεις των δρόμων κατά την αναβάθμισή τους:
Όταν οι χωματόδρομοι αναβαθμίζονται και επιστρώνονται με άσφαλτο ή πίσσα,
παρουσιάζονται δευτερογενείς οικολογικές επιπτώσεις. Οι ασφαλτοστρωμένοι
δρόμοι συνεχίζουν να αποτελούν πηγή χημικής μόλυνσης για αρκετά χρόνια μετά την
αναβάθμισή τους (Criley, 2000). Συνήθως οι δρόμοι διευρύνονται και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση των επιπτώσεων που αφορούν τον κατακερματισμό των
ενδιαιτημάτων. Το όριο ταχύτητας των οχημάτων αυξάνεται, με συνέπεια να αυξάνε
ται και η θνησιμότητα των ζώων στους δρόμους.
Επιπτώσεις των δρόμων όταν βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας:
Οι επιπτώσεις των δρόμων, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας,
διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.
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Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των δρόμων που βρίσκονται σε κατάσταση λειτουρ
γίας είναι οι εξής:
1) Εάν απομακρυνθεί η βλάστηση, το κενό που παραμένει δημιουργεί ένα νέο
μικροκλίμα και παρουσιάζεται μια αλλαγή στις φυσικές συνθήκες οι οποίες ποικίλουν
ανάλογα με την απόσταση από την άκρη του δρόμου.
2) Το έδαφος αρχίζει να συμπιέζεται.
3) Με την απομάκρυνση της βλάστησης παρατηρείται σε σύντομο χρονικό διάστημα
αύξηση της θνησιμότητας των φυτών, η οποία θα επεκταθεί σε διάφορες αποστάσεις
από την άκρη του δρόμου.
4) Η θνησιμότητα των φυτών ασκεί άμεσες και έμμεσες επιδράσεις πάνω σε διάφο
ρους άλλους οργανισμούς.
5) Μέρος της πανίδας θα μετακινηθεί μακριά από την περιοχή που βρίσκεται ο
δρόμος, σαν αποτέλεσμα της απώλειας του ενδιαιτήματος και της ενόχλησης που
υφίσταται.
6) Η θανάτωση ζώων από ατυχή ματα είναι πολύ πιθανή.
Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των δρόμων που βρίσκονται σε κατάσταση λειτουρ
γίας είναι οι εξής:
1) Τα νεκρά ζώα στους δρόμους έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις που έχουν να
κάνουν με την ύπαρξη τροφής. Τα νεκρά ζώα στους δρόμους προσελκύουν τα πτωματοφάγα ζώα και έτσι υπάρχει η πιθανότητα μεταβολής της κατανομής των πτωματοφάγων πτηνών και θηλαστικών ανάλογα με την κατανομή των νεκρών ζώων στους
δρόμους.
2) Η απώλεια και η μεταβολή των ενδιαιτημάτων μπορεί να εκτείνεται και πέρα από
την άκρη του δρόμου, ενώ οι οικολογικές επιπτώσεις μπορούν να εκτείνονται έως και
200 μέτρα πέρα από την άκρη του δρόμου.
3) Η περιοχή που απαιτείται για την κατασκευή ενός δρόμου μπορεί να είναι τουλάχι
στον διπλάσια από την περιοχή που θα καταλαμβάνει τελικά ο ίδιος ο δρόμος.
4) Παρατηρούνται αλλαγές στις βιολογικές κοινότητες σε διάφορες αποστάσεις από
την άκρη του δρόμου, που μπορούν να φτάσουν έως και τα 200 μέτρα.
5) Παρατηρείται κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, διασπορά των διαφόρων
οργανισμών και απομόνωση πληθυσμών.
6) Οι νεοδημιουργηθέντες παρυφές του δρόμου παρέχουν ενδιαίτημα για είδη που
ζουν σε παρυφές.
7) Τα ενδιαιτήματα στις παρυφές των δρόμων και η κυκλοφορία των οχημάτων,
μπορούν να διευκολύνουν τη διασπορά ορισμένων ειδών, με αποτέλεσμα τη διασπορά
και την εγκαθίδρυση ξένων ειδών που έχουν την ιδιότητα να εισβάλλουν και να
εξαπλώνονται.
8) Η διασπορά των ξένων - παρασιτικών ειδών μπορεί να έχει δευτερογενείς επι
δράσεις πάνω σε διάφορες βιολογικές κοινότητες.
9) Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους δρόμους, όπως είναι οι γέφυρες και οι
σήραγγες, μπορούν να αποτελέσουν ενδιαιτήματα για κάποια είδη ζώων.
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10) Τα αδρανή δομικά υλικά και οι στεγανωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή των δρόμων μπορούν να επηρεάσουν τη χημεία του γύρω εδάφους και κατ'
επέκταση τις φυτοκοινότητες.
11) Τα άλατα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του σχηματισμού παγετού
στους δρόμους, καθώς και άλλα χημικά, επηρεάζουν την παρόδια βλάστηση ενώ
ενισχύουν τις αλλοφυτικές κοινότητες.
12) Οι αδιαπέραστες επιφάνειες των δρόμων και η παρουσία οχετών μεταβάλει την
τοπική υδρολογία. Το νερό των οχετών μπορεί να μεταβάλει ακόμη και τον υδροφόρο
ορίζοντα.
13) Το νερό που απορρέει στην επιφάνεια των δρόμων μπορεί να περιέχει ρυπαντές
και επομένως μπορεί να επηρεάσει τις υδρόβιες κοινότητες.
14) Οι εκπομπές καυσαερίων, οι ρυπαντές που προέρχονται από τη φθορά των ελα
στικών, τα λάδια από τις μηχανές των οχημάτων, τα σκουπίδια, ο θόρυβος, καθώς και
άλλες διαταραχές μπορούν να εκτείνονται στην παρόδια βλάστηση σε διάφορες
αποστάσεις και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή της σύνθεσης των διαφόρων
ειδών.
15)0 θόρυβος από τα οχήματα μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία μεταξύ διαφό
ρων ειδών πτηνών.
16)Η σκόνη που δημιουργούν τα οχήματα, ιδιαίτερα στους χωματόδρομους, μπορεί
να επηρεάσει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης (Farmer, 1993).
17) Οι ριπές του ανέμου που προκαλούν τα διερχόμενα οχήματα μπορούν να επηρεά
σουν την ανάπτυξη των φυτών.
18) Οι δρόμοι μπορούν να λειτουργήσουν
ως φράγματα για ορισμένα είδη, περιορίζο
ντας έτσι τη διασπορά τους. Δευτερογενώς
μπορούν να δημιουργηθούν και επιδράσεις
εξαιτίας των αλλαγών στη διασπορά
ορισμένων αρπάγων.
19) Οι δρόμοι παρέχουν την υποδομή για
επιπλέον ανάπτυξη, οπότε η ύπαρξη ενός
δρόμου ενθαρρύνει την κατασκευή ενός
άλλου.
20) Οι δρόμοι προσελκύουν ανθρώπους, οι
οποίοι φέρουν διάφορες επιπτώσεις σε
π εριοχές που μέχρι τότε παρέμεναν
ανενόχλητες.
21) Οι δρόμοι και τα οδικά δίκτυα επηρεά
ζουν σημαντικά το μέρος όπου έχουμε
έναρξη πυρκαγιών, το μοτίβο της εξάπλωσής τους, καθώς και την επακόλουθη
αναγέννηση της βλάστησης.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ:
Πέραν των ορατών επιπτώσεων που έχουν οι δρόμοι στην άγρια πανίδα όπως είναι
τα νεκρά ζώα στους αυτοκινητόδρομους, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις οι οποίες δεν
είναι τόσο άμεσα εμφανείς. Αυτές μπορούν να διακριθούν σε άμεσες επιπτώσεις, οι
κυριότερες εκ των οποίων είναι τα νεκρά ζώα στους δρόμους εξαιτίας ατυχημάτων με
τα οχήματα που κυκλοφορούν, κατακερματισμός και απώλεια ενδιαιτημάτων,
κατακερματισμός και απομόνωση πληθυσμών, θόρυβος και άλλες ενοχλήσεις και
εισβολή εξωτικών ειδών. Οι έμμεσες επιπτώσεις περιλαμβάνουν τον φραγμό ή
αθροιστικές επιπτώσεις.

Η θνησιμότητα στους δρόμους
ίσως να είναι η πιο αναγνωρισμένη
επίπτωση της κυκλοφορίας των
οχημάτων εις βάρος της άγριας
πανίδας μιας και τα κουφάρια νεκρών
ζώων αποτελούν συχνό φαινόμενο
στους δρόμους. Ο αριθμός των ζώων
που πέφτουν θύματα τροχαίω ν
ατυχημάτων αυξάνεται ολοένα και
π ερ ισ σ ό τερ ο όσο α υξά νεται η
κυκλοφορία των οχημάτων και όσο
διευρύνονται οι υποδομές. Σε μια
ανασκόπηση της έρευνάς τους, οι
Forman και Alexander (1998) κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: “Κάποια στιγμή κατά
τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι δρόμοι με τα οχήματα πιθανόν να
ξεπέρασαν το κυνήγι ως τον κορυφαίο, άμεσο ανθρώπινο παράγοντα θνησιμότητας των
σπονδυλωτών πάνω στη γη”.
Για πολλά είδη άγριας πανίδας τα οποία είναι κοινά, όπως για παράδειγμα τα
τρωκτικά, οι λαγοί, οι αλεπούδες, τα σπουργίτια και οι κότσυφες, η θνησιμότητα που
οφείλεται στους δρόμους γενικά θεωρείται αμελητέα και αναλογεί σε ένα πολύ μικρό
ποσοστό της συνολικής θνησιμότητας, γύρω στο 5%. (Haugen, 1944; Bergmann,
1974; Schmidley and Wilkins, 1977; Bennett, 1991; Rodts, 1998). Ακόμη και στα
ελάφια και στα αγριογούρουνα η θνησιμότητα που οφείλεται στην κυκλοφορία των
οχημάτων αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού τους πληθυσμού
στην Ευρώπη κατά την περίοδο της άνοιξης. (Groot Bruinderink and Hazebroek,
1996).
Σε αντίθεση με τη φυσική θήρευση, η θνησιμότητα που οφείλεται στην κυκλοφο
ρία είναι μη αντισταθμιστική και ο ρυθμός των θανάτων πιθανόν να μην εξαρτάται
από την πυκνότητα, αλλά να ποικίλει γραμμικά ανάλογα με το μέγεθος του πληθυ
σμού. Αυτό υπονοεί ότι οι δρόμοι θα σκοτώνουν ένα σταθερό τμήμα ενός πληθυσμού
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και επομένως μπορούν να έχουν μια σημαντική επίδραση πάνω σε πληθυσμούς
σπάνιων ειδών.

Γ ενικά, είδη τα οποία απαντούν σε μικρούς, απομονωμένους πληθυσμούς απαι
τούν μεγάλες εκτάσεις ευρείας κλίμακας τις οποίες χρησιμοποιούν είτε ως περιοχές
για την ανεύρεση τροφής, είτε ως μεταναστευτικούς διαδρόμους και έτσι καθίστανται
ιδιαίτερα ευαίσθητα στη θνησιμότητα που οφείλεται στην κυκλοφορία των οχημά
των. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή ενός είδους, τόσο πιο συχνά τα άτομα αυτού του
είδους θα έρχονται αντιμέτωπα με τους δρόμους, ενώ όσο μικρότερος είναι ο πλη
θυσμός τους τόσο πιο υψηλή θα είναι η σχετική σημαντικότητα του κάθε ατόμου.
Πράγματι, για πολλά είδη θηλαστικών παγκοσμίως, η κυκλοφορία των οχημάτων
θεωρείται μια από τις σημαντικότερες αιτίες της θνησιμότητας (Harris and Gallagher,
1989).
Για παράδειγμα, ο ιβηρικός λύγκας (Lynxpardina) παρουσιάζει θνησιμότητα που
οφείλεται στην κυκλοφορία σε ποσοστό 6 - 10% και η οποία αποτελεί το δεύτερο
κυριότερο αίτιο θνησιμότητας του συγκεκριμένου είδους (Rodriguez and Delibes,
1992). Στην Ιταλία, η θνησιμότητα που οφειλόταν στην κυκλοφορία αντιστοιχούσε
στο 7 - 25% της γνωστής ετήσιας θνησιμότητας του λύκου και σχεδόν στο 100% της
θνησιμότητας της αρκούδας κατά την περίοδο 1974 - 1984 (Boscali, 1987). Στην
Ολλανδία παρατηρήθηκε ότι για την πεπλογλαύκα (Tyto alba) ένα ποσοστό 7 - 10%
της ετήσιας θνησιμότητας που οφείλεται στην κυκλοφορία, κατά την περίοδο της
αναπαραγωγής, μπορεί να επαρκεί έτσι ώστε να προκαλέσει σημαντική μείωση στην
αποτελεσματική επιστράτευση νέων ατόμων ενός συγκεκριμένου πληθυσμού (Van
den Tempel, 1993). Ο σκαντζόχοιρος είναι ένα από τα μικρότερα θηλαστικά της
Ευρώπης που φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από την κυκλοφορία των οχημάτων
και απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε να μην εκλείψει σε τοπικό επίπεδο
(Goransson et al., 1978; Reicholf and Esser, 1981; Huijser et al., 1998; Rodts et
al., 1998).
Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στα αμφίβια, για τα οποία η υποδομή θεωρείται μια
από τις σημαντικότερες αιτίες που ευθύνεται για τη δραματική μείωση του πληθυσμού
τους παγκοσμίως (Vestjens, 1973; Blaustein and Wake, 1990; Reh and Seitz, 1990;
Fahrig et al.,1995). Τα αμφίβια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη θνησιμότητα που
οφείλεται στην κυκλοφορία, μιας και η εποχιακή μετανάστευση από και προς τις
λίμνες αναπαραγωγής συχνά τα οδηγεί στην απέναντι πλευρά των δρόμων. Για
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παράδειγμα, ο Van Gelder (1973) παρατήρησε ότι οι δρόμοι με κυκλοφοριακό φόρτο
ίσο με δέκα οχήματα ανά ώρα μπορούν να προκαλέσουν ένα ποσοστό θνησιμότητας
30% στους θηλυκούς φρύνους (Bufo bufo). Δρόμοι με περισσότερα από εξήντα
οχήματα ανά ώρα αποτελούν ένα σχεδόν αδιαπέραστο φράγμα για τους φρύνους. Οι
Vos και Chardon (1998) υπολόγισαν ότι οι λίμνες αναπαραγωγής που βρίσκονταν
κοντά σε αυτοκινητόδρομους είχαν μια σημαντικά μειωμένη πιθανότητα να κατοικηθούν από βατράχια σε σχέση με τις αδιατάραχες λίμνες που βρίσκονταν σε πιο μακρι
νή απόσταση.
Γ ενικά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το ρίσκο της σύγκρου
σης των ζώων με οχήματα. Ο αριθμός των συγκρούσεων γενικά αυξάνεται με την
ένταση της κυκλοφορίας, καθώς και με τη δραστηριότητα και την πυκνότητα των
ζώων. Οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται στον αριθμό των θανάτων των ζώων από
τα οχήματα υποδεικνύουν διαφορετικές βιολογικές περιόδους που επηρεάζουν τη
δραστηριότητα του κάθε είδους, όπως ο καθημερινός ρυθμός αναζήτησης τροφής και
ανάπαυσης, οι εποχές ζευγαρώματος και αναπαραγωγής, η γεωγραφική κατανομή και
η εποχιακή μετανάστευση. Επίσης οι μεταβολές στη θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις ή
η χιονοκάλυψη μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και το χρονοδιάγραμμα των
ατυχημάτων.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

Σχήμα: Παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των απωλειών της άγριας πανίδας.

Απώλεια ενδιαιτημάτων και άλλες διαταραχές:
Η κατασκευή νέων δρόμων μεταπλάθει αναπόφευκτα τα φυσικά ενδιαιτήματα σε
ένα κλειστό και ιδιαίτερα διαταραγμένο περιβάλλον. Οι αυτοκινητόδρομοι μπορούν
να καταναλώσουν πάνω από δέκα εκτάρια γης για κάθε χιλιόμετρο δρόμου που
κατασκευάζεται. Οι πιο στενοί επαρχιακοί δρόμοι καταλαμβάνουν μικρότερη έκταση
ανά χιλιόμετρο, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι η κυκλοφορία των οχημάτων είναι
πιο συχνή σε αυτούς τους δρόμους σε σχέση με τους αυτοκινητόδρομους, οι συνδυα
σμένες επιπτώσεις τους στο τοπίο μπορούν να είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Εάν
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συνεκτιμηθούν όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τους δρόμους, όπως
είναι τα κράσπεδα των δρόμων, τα αναχώματα και τα επιχώματα, οι χώροι στάθμευ
σης, τα πρατήρια καυσίμων και τα πεζοδρόμια, τότε η συνολική έκταση που προορίζε
ται για την κυκλοφορία είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι η επιστρωμένη επιφάνεια
του δρόμου.
Η απώλεια των ενδιαιτημάτων εξαιτίας των υποδομών είναι πιο σημαντική σε
τοπικό επίπεδο, ενώ σε ευρύτερη κλίμακα αποτελεί δευτερεύον ζήτημα σε σχέση με
τις υπόλοιπες χρήσεις γης. Ακόμη και σε αρκετά πυκνοκατοικημένες χώρες όπως η
Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία, η συνολική έκταση που καταλαμβάνεται από τις
υποδομές που σχετίζονται με τους δρόμους δεν ξεπερνά το 5 - 7% (Jedicke, 1994).
Ωστόσο, η συνολική απώλεια των ενδιαιτημάτων είναι αδύνατον να εκτιμηθεί μόνο
από την έκταση που καταλαμβάνουν οι υποδομές.

Οι επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό που ασκούν οι δρόμοι στην
άγρια πανίδα έχει ως αποτέλεσμα να απομονώνονται ενδιαιτήματα που σε διαφορετι
κή περίπτωση θα ήταν κατάλληλα, καθιστώντας τα έτσι απρόσιτα για την άγρια
πανίδα. Οι επιπτώσεις στην υδρολογία και στο μικροκλίμα, η ρύπανση από τις τοξικές
ουσίες και το θόρυβο μειώνουν την καταλληλότητα των εναπομείναντων ενδιαιτημά
των. Οι επιπτώσεις των διαταραχών εξαπλώνονται στο γύρω τοπίο και συμβάλουν
ακόμη περισσότερο στη συνολική απώλεια και στην υποβάθμιση των φυσικών
ενδιαιτημάτων από ότι ο ίδιος ο δρόμος.
Έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για τον υπολογισμό του συνολικού
πλάτους της πληγείσας ζώνης γύρω από τις υποδομές. Ανάλογα με τις επιπτώσεις που
έχουν μετρηθεί, το εύρος των εκτιμήσεων κυμαίνεται από μερικές δεκάδες μέτρα
(Mader, 1987), σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα (Reichelt, 1979; Reijnen et al., 1995;
Forman and Deblinger, 2000), ακόμη και χιλιόμετρα (Reck and Kaule, 1993; Forman
etal., 1997).
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Η εξάπλωση των διαταραχών επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του δρόμου και
της κυκλοφορίας, από την τοπογραφία και την υδρολογία της περιοχής, από τον
άνεμο, τη βλάστηση και την κλίση των πλαγιών. Επιπρόσθετα, οι επακόλουθες
επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και τα οικοσυστήματα εξαρτώνται και από το βαθμό
ευαισθησίας των διαφόρων ειδών.
Επομένως, για να κατανοήσουμε το πρότυπο της απώλειας των ενδιαιτημάτων
πρέπει νακατανοήσουμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα τα οποία σχετίζονται
με τους διάφορους παράγοντες της διαταραχής.
Κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων:
Όταν κατασκευάζεται ένας νέος δρόμος διαμέσου μεγάλων και άλλοτε ανέπαφων
βιοτόπων, είτε αυτοί είναι δάση, λιβάδια ή υγρότοποι, αυτό έχει σαν συνέπεια τον
κατακερματισμό των βιότοπων σε μικρότερης έκτασης επιφάνειες, ενώ παράλληλα
απομονώνει τους πληθυσμούς της άγριας πανίδας μέσα σε αυτές τις επιφάνειες.
Ορισμένα είδη της άγριας πανίδας μπορούν να συνεχίσουν να ευδοκιμούν μέσα σε
αυτά τα σχετικά μικρότερα ενδιαιτήματα. Παρόλα αυτά όμως, είδη τα οποία χρειάζο
νται να διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις για την ανεύρεση τροφής, όπως για παράδειγ
μα οι λύκοι, είναι πολύ πιθανόν να εξαφανιστούν από αυτά τα μικρότερης έκτασης
ενδιαιτήματα.
Είδη όπως η τσίχλα (wood thrush) και το κουφαηδόνι (northern parula warbler,
Parula americana ), τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε μεταβολές των ενδιαιτη
μάτων, την αυξημένη αρπακτικότητα και την ανθρώπινη ενόχληση είναι πολύ
πιθανόν να εγκαταλείψουν τα ενδιαιτή ματα που έχουν κατακερματιστεί.
Κατακερματίζοντας τα ενδιαιτήματα της άγριας πανίδας απομονώνουμε τους
διάφορους πληθυσμούς της, μειώνοντας έτσι τη γενετική ποικιλότητα των ζώων και
μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουμε την τοπική εξαφάνισή τους ή και σε
ορισμένες περιπτώσεις τα καταστήσουμε σπάνια.
128

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

Εικόνα: κατακερματισμός ενδιαιτημάτων ανάλογα με την πυκνότητα των δρόμων.

Κατακερματισμός και απομόνωση των πληθυσμών:
ΗΗΗΗΙ
Οι αυτοκινητόδρομοι δημιουργούν
φράγματα που εμποδίζουν την μετακίνη
ση των ζώων και υποδιαιρούν τους
πληθυσμούς τους. Ο τοπικού χαρακτήρα
αφανισμός ορισμένων πληθυσμών μπορεί
να σ υ ν τ ε λ ε ίτ α ι ε ξ α ιτία ς π ιθ α ν ώ ν
γενετικών και δημογραφικών γεγονότων,
περιβαλλοντικών μεταβολών, καθώς και
φυσικών καταστροφών (Shaffer, 1981). Ο
αφανισμός των πληθυσμών είναι πιο
πιθανόν να συμβεί σε πληθυσμούς με
μικρό αριθμό ατόμων, όπως αυτούς που
προκύπτουν από τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων (Shaffer, 1981; Shaffer and
Samson, 1985). Έρευνες που έχουν γίνει τεκμηριώνουν ότι αρκετά είδη μικρών
θηλαστικών είναι απρόθυμα να διασταυρώσουν ακόμη και τους σχετικά μικρούς
δρόμους, γεγονός που συντελεί στον αποκλεισμό τους σε ένα ενδιαίτημα και την
περεταίρω απομόνωσή τους (Oxley, Fenton and Carmody, 1974; Mader, 1984;
Swihart and Slade, 1984).
Η απώλεια των ενδιάμεσων εκτάσεων των εναπομείναντων ενδιαιτημάτων μπορεί
επίσης να συμβάλει στον κατακερματισμό των πληθυσμών της άγριας πανίδας
(Trombulak and Frissell, 2000). Οι μικρότεροι και οι πιο απομονωμένοι πληθυσμοί
είναι πιο ευάλωτοι στις γενετικές μεταβολές εξαιτίας της γενετικής παρέκκλισης και
της ενδογαμικής πίεσης που ασκείται στους συγκεκριμένους πληθυσμούς. Παράδειγ
μα αποτελεί μια έρευνα των Reh και Seitz (1990), οι οποίοι διαπίστωσαν αξιοσημεί
ωτες γενετικές διαφοροποιήσεις σε ένα πληθυσμό του κοινού βάτραχου (Rana
temporaria), ο οποίος πληθυσμός ήταν περικυκλωμένος από δρόμους μικρής και
ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και από σιδηρόδρομους.
Θόρυβος και άλλες ενοχλήσεις:
· Η Η ·
Ο θόρυβος που δημιουργείται από την κυκλοφορία των οχημάτων είναι ένας
ακόμη παράγοντας που εξαπλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις μέσα στο περιβάλλον. Αν
και οι ενοχλήσεις που προκαλούνται από το θόρυβο είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και
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να κατανοηθούν σε σχέση με άλλους παράγοντες, παρόλα αυτά ο θόρυβος θεωρείται
ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ρυπαίνει τα φυσικά περιβάλλοντα
στην Ευρώπη (VangentandRietveld, 1993; Lines et al., 1994).
Είδη τα οποία είναι “δειλά” μπορούν να “διαβάσουν” το θόρυβο που προέρχεται
από την κυκλοφορία των οχημάτων και να τον “μεταφράσουν” ως ένδειξη για την
ανθρώπινη παρουσία και συνεπώς αποφεύγουν τις θορυβώδεις περιοχές.
Τα πτηνά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο θόρυβο που προκαλεί η
κυκλοφορία, γιατί ο θόρυβος παρεμβαίνει άμεσα με τη φωνητική τους επικοινωνία
και κατά συνέπεια επηρεάζει τη χωροκρατική τους συμπεριφορά και την επιτυχία στο
ζευγάρωμα (Reijnen and Foppen, 1994). Οι R eijnenetal. (1995) παρατήρησαν ότι οι
πυκνότητες των πτηνών σε ανοικτά λιβάδια μειώθηκαν όπου η ένταση του θορύβου
της κυκλοφορίας υπερέβαινε τα 50 dbA, ενώ παρόμοια μειώθηκαν και οι πυκνότητες
των πτηνών που φώλιαζαν σε δασωμένες εκτάσεις όταν η ένταση υπερέβαινε τα
40dbA.
Επίσης το τεχνητό φώς μπορεί να συμβάλει στην ενόχληση της άγριας πανίδας που
εντοπίζεται κοντά στους δρόμους. Οι λευκές λάμπες υδραργύρου που βλέπουμε στους
δρόμους μπορούν να επηρεάσουν το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών (Spellerberg,
1998), να διαταράξουν τη συμπεριφορά αναπαραγωγής και τροφοληψίας ορισμένων
νυκτόβιων πτηνών (Hill, 1992), καθώς και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ορισμέ
νων νυκτόβιων αμφίβιων (Buchanan, 1993).
Τέλος, η κίνηση των οχημάτων σε συνδυασμό με το θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
στρες στην άγρια πανίδα ή ακόμα και να την καταστήσει πιο ευαίσθητη σε οποιαδή
ποτε περαιτέρω διαταραχή που προκαλείται από τον άνθρωπο (Madsen, 1985).
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Η ιδέα ότι οι δρόμοι είναι σε θέση να βοηθούν την εξάπλωση των εξωτικών ειδών
δεν είναι δύσκολη στην κατανόηση. Πριν από τη δημιουργία ενός δρόμου τα διάφορα
είδη της άγριας πανίδας θα είχαν να αντιμετωπίσουν το φράγμα οποιουδήποτε περι
βάλλοντος βρισκόταν μπροστά τους, τον ανταγωνισμό και ενδεχομένως τα διάφορα
αρπακτικά, για να καταφέρουν τελικά να μετοικήσουν σε ένα νέο ενδιαίτη μα. Με την
εισαγωγή όμως των δρόμων όλα αυτά τα εμπόδια ξαφνικά εκλείπουν και το νέο
διαταραγμένο ενδιαίτημα που εμφανίζεται περιμένει να αξιοποιηθεί από εκείνα τα
είδη που μπορούν να το αξιοποιήσουν.
Οι δρόμοι βοηθούν στην εξάπλωση των εξωτικών
ειδών μέσω τριών μηχανισμών:
1) Οι δρόμοι παρέχουν νέα ενδιαιτήματα μεταβάλλοντας
τις κανονικές συνθήκες. Για παράδειγμα, τα εδάφη που
μεταβάλλονται κατά την κατασκευή ενός δρόμου
μπορούν να διευκολύνουν την εξάπλωση εξωτικών
φυτών κατά μήκος των δρόμων. Μερικά από αυτά τα
εξωτικά φυτά εγκαθίστανται κατά προτίμηση κατά
μήκος των δρόμων, καθώς και σε άλλα διαταραγμένα ενδιαιτήματα.
2) Οι δρόμοι κάνουν την εισβολή εξωτικών ειδών πιο πιθανή, καταπονώντας ή
αφαιρώντας τα αυτόχθονα είδη. Η εξάπλωση των εξωτικών ασθενειών και των
εντόμων διευκολύνεται από την αύξηση της πυκνότητας των δρόμων και τον όγκο της
κυκλοφορίας. Οι νέες ασθένειες και τα έντομα σημαίνουν αυξημένη θνησιμότητα και
μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης για τα αυτόχθονα είδη, γεγονός που δίνει στα εξωτι
κά είδη το πάνω χέρι. Η διάνοιξη δρόμων που μεταβάλλουν τη δομή της κομοστέγης
των δασών προωθεί την εισβολή από εξωτικά φυτά στον υπόροφο του δάσους,
γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις κοινότητες των ζώων. Επίσης, τα κράσπεδα των
δρόμων συχνά καταλαμβάνονται από αλλόφυτα εξαιτίας της ικανότητας τους να
ανέχονται τα αλατούχα εδάφη στα οποία άλλα χερσαία φυτά δε θα μπορούσαν να
επιβιώσουν.
3) Οι δρόμοι επιτρέπουν την ευκολότερη μετακίνηση μέσω των ζώων ή και των
ανθρώπων. Κάποια εξωτικά είδη φυτών εισάγονται σκόπιμα από τον άνθρωπο, ο
οποίος τα χρησιμοποιεί ως ένα μέσο για να καταπολεμήσει τη διάβρωση κατά μήκος
των δρόμων. Αυτό όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει καταστροφικές συνέπειες,
γιατί ένα είδος εξωτικού φυτού που χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο σκοπό
όπως η καταπολέμηση της διάβρωσης, μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα και σε μεγάλες
αποστάσεις, βγάζοντας εκτός συναγωνισμού τα αυτόχθονα είδη και μεταβάλλοντας
την τοπική δυναμική του οικοσυστήματος. Σε μια άλλη μορφή ηθελημένης εισαγω
γής, οι δρόμοι παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε ρυάκια και λίμνες όπου οι διάφοροι
διαχειριστές της αλιείας εγκαθιδρύουν εκκολαπτήρια από μη ιθαγενή είδη ψαριών.
Αυτά εάν εισαχθούν είτε σκόπιμα, είτε από ατύχημα στα διάφορα υδάτινα περιβάλλο
ντα μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τους αυτόχθονες υδρόβιους οργανι
σμούς και να αποδιοργανώσουν τα υδάτινα οικοσυστήματα με πολλούς τρόπους.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ:
Οι κατασκευές διέλευσης της άγριας πανίδας που έχουν χρησιμοποιηθεί στη
Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη για να διευκολύνουν τη μετακίνηση διαμέσου των
ενδιαιτημάτων που έχουν κατακερματιστεί από τους δρόμους περιλαμβάνουν τις
ανισόπεδες υπερυψωμένες διαβάσεις και τις πράσινες γέφυρες, τις γέφυρες, τις
υπόγειες διαβάσεις, τους οχετούς και τους σωλήνες. Αν και αρχικά οι πιο πολλές από
αυτές τις υποδομές δεν είχαν κατασκευαστεί με οικολογική συνείδηση, πολλά είδη
της άγριας πανίδας επωφελήθηκαν από αυτές (Clevenger et al., 2001; Forman et al.,
2003). Μία δομή διέλευσης από μόνη της δεν μπορεί να επιτρέψει σε όλα τα είδη της
άγριας πανίδας να διασχίσουν ένα δρόμο. Για παράδειγμα τα τρωκτικά προτιμούν να
χρησιμοποιούν σωλήνες και μικρούς οχετούς, ενώ τα άγρια πρόβατα (bighorn)
προτιμούν υπερυψωμένες διαβάσεις καλυμμένες με βλάστηση ή ανοικτά πεδία κάτω
από ψηλές γέφυρες. Ένας ορθογωνικός οχετός από τσιμέντο μπορεί εύκολα να γίνει
αποδεκτός από ένα βουνίσιο λιοντάρι ή μια αρκούδα, αλλά δεν αρέσκεται στα ελάφια
ή στα άγρια πρόβατα. Τα μικρόσωμα θηλαστικά προτιμούν τους μικρούς οχετούς σε
σχέση με τις υπερυψωμένες διαβάσεις (McDonald and St Clair, 2004).
Υπερυψωμένες διαβάσεις:
Οι υπερυψωμένες διαβάσεις συχνά σχεδιάζονται έτσι ώστε να βελτιώνουν την
ευκαιρία που έχουν τα μεγαλόσωμα θηλαστικά να διασχίζουν τους πολυσύχναστους
δρόμους. Έχουν κατασκευαστεί περίπου 50 υπερυψωμένες διαβάσεις σε παγκόσμια
κλίμακα, ενώ 6 από αυτές εντοπίζονται στη Βόρεια Αμερική (Forman et al., 2003).
Οι υπερυψωμένες διαβάσεις συνήθως έχουν πλάτος 30 έως 50 μέτρα, αλλά μπο
ρούν να φτάσουν και το μέγιστο πλάτος που είναι 200 μέτρα. Είδη όπως οι αρκούδες,
οι λύκοι και όλα τα οπληφόρα θηλαστικά, προτιμούν τις υπερυψωμένες σε σχέση με
τις υπόγειες διαβάσεις, ενώ είδη όπως τα βουνίσια λιοντάρια προτιμούν τις υπόγειες
διαβάσεις (Clevenger and Waltha, 2005).
132

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

Υπόγειες διαβάσεις:
Οι υπόγειες διαβάσεις για την άγρια πανίδα περιλαμβάνουν κοιλαδογέφυρες,
γέφυρες, οχετούς και σωλήνες και συχνά σχεδιάζονται έτσι ώστε να διασφαλίζουν την
καλή αποστράγγιση κάτω από τους αυτοκινητόδρομους. Για τα διάφορα είδη οπληφόρων που προτιμούν ανοικτές διαβάσεις, οι ψηλές και φαρδιές γέφυρες αποτελούν την
καλύτερη επιλογή.
Τα ελάφια (Odocoileus hemionus) στη νότια Καλιφόρνια χρησιμοποιούσαν μόνο
υπόγειες διαβάσεις κάτω από γέφυρες με μεγάλα ανοίγματα (Ng et al., 2004), ενώ το
μέσο μ έγεθο ς τω ν υ π ό γειω ν
διαβάσεων που χρησιμοποιούσαν
τα ελάφια (Odocoides virginianus)
στην Πενσυλβανία είχαν διαστάσ
εις 15 πόδια φάρδος και 8 πόδια
ύψος (Brudin, 2003).
Επειδή τα περισσότερα μικρόσωμα
θηλαστικά, τα αμφίβια, τα ερπετά
και τα έντομα χρειάζονται φυτοκά
λυψη για να τους παρέχει ασφάλ
εια, οι υπόγειες διαβάσεις θα
πρέπει να εκτείνονται έως τα
υψίπεδα πέρα από τη ζώνη του
ρέματος και πρέπει να δέχονται
αρκετό φώς έτσι ώστε να μπορέσει
να αναπτυχθεί βλάστηση.
Οχετοί:
Οι οχετοί αποχέτευσης μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις των πολυσύχνα
στων δρόμων για τα μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά (Clevenger et al., 2001;
McDonald and St Clair, 2004). Οι οχετοί, καθώς και άλλες παρόμοιες υποδομές
χρησιμοποιούνται από πολλά είδη ζώων όπως ποντίκια, μυγαλίδες, αλεπούδες,
λαγούς, ενυδρίδες, σκίουρους, ασβούς, νυφίτσες, αμφίβια, σαύρες και ερπετά (Yanes
et al., 1995; Brudin, 2003; Dodd et al., 2004; Ng et al., 2004).
Η χρήση των οχετών μπορεί να ενισχυθεί με την παροχή ενός φυσικού υποστρώμα
τος στη βάση τους, ενώ σε περιοχές όπου η βάση των οχετών καλύπτεται διαρκώς με
νερό, μια προεξοχή από τσιμέντο εγκαθιδρυμένη πάνω από την επιφάνεια του νερού
κατά μήκος του οχετού μπορεί να παρέχει στα διάφορα χερσαία είδη ασφαλή διέλευση
(Cain et al., 2003). Είναι σημαντικό για το κατώτερο άκρο του οχετού να είναι στο ίδιο
επίπεδο με το έδαφος, αλλιώς τα μικρά θηλαστικά, τα ερπετά και τα αμφίβια δεν θα
μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν ή δεν θα μπορέσουν να βρουν την είσοδό του.
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Η σύνταξη του έγινε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
προσδοκώντας να ενημερώσει τους ανθρώπους που ασχολούνται
με τα αθλήματα της Ορεινής Πεζοπορίας και Ορειβασίας. Ή
θετική επίδραση μιας ανάβασης σε οποιοδήποτε βουνό είναι
δεδομένη, ανεξαρτήτως του λόγου (άθληση, εκδρομή, ορειβασία
ή πεζοπορία). Δεδομένοι όμως είναι και οι κίνδυνοι στους
οποίους ενδέχεται να εκτεθούν οι ίδιοι άνθρωποι, εάν δεν
σεβαστούν τους ορεινούς όγκους γιατί παρουσιάζουν ορισμένες
ιδιαιτερότητες.
Το βουνό αποτελεί χώρος εργασίας για μερικές κατηγορίες
εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι θηροφύλακες, οι δασοφύ
λακες, οι δασοπυροσβέστες κ.α.. Το βουνό κρύβει συχνά πολλούς
κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα ακόμα και των πιο
έμπειρων (αθλητών, κυνηγών, εκδρομέων κλπ). Το
Πυροσβεστικό Σώμα δέχεται ετησίως εκατοντάδες κλήσεις για
κάθε είδους παροχή βοήθειας σε ορειβάτες-πεζοπόρους, κινητο
ποιώντας διάφορες Υπηρεσίες (ΕΜΑΚκλπ).
Τα περιστατικά που συνήθως συμβαίνουν σε άτομα ομάδες που αποφασίσουν να βρεθούν για λίγες ή περισσότερες
ώρες στο βουνό (εκδρομείς, αθλητές, κυνηγοί, εργαζόμενοι),
είναι συνήθως:
τραυματισμοί , θάνατοι λόγω πτώσεων ή κατολισθήσεων,
απώλεια προσανατολισμού, αδυναμία συνέχισης της αναρρίχη
σης ή της καταρρίχησης, εγκλωβισμός σε χαράδρες, αποκλεισμός
σε δυσπρόσιτες περιοχές και σπήλαια, έκθεση σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες (χιονοθύελλα, χιονοστιβάδα, κεραυνός,
υψηλές θερμοκρασίες-θερμοπληξία), τσιμπήματα από έντομα
(τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποβούν μοιραία,
εάν υπάρχει κάποια αλλεργία) κλπ.
Οι θηροφύλακες της ΚΟΜΑΘ δεν αποτελούν εξαίρεση και
έχουν καθημερινή έκθεση στους παραπάνω κινδύνους.
Για την αποφυγή εμπλοκής σε δυσάρεστες καταστάσεις δίδο
νται οι παρακάτω οδηγίες έτσι ώστε να μη χρειαστεί ποτέ, να
υποστούν τις συνέπειες των δυσάρεστων αυτών καταστάσεων:
■ Άτομα μεγάλης ηλικίας ή με προβλήματα υγείας να μην
επιδίδονται σε τέτοιες δραστηριότητες μεμονωμένα, αλλά σε
ομάδες 2-3 ατόμων τουλάχιστον. Η κατάλληλη προετοιμασία και
ο ιατρικός έλεγχος (check up) είναι χρήσιμα πριν ξεκινήσουν οι
δραστηριότητες. «Αφουγκραζόμαστε» το σώμα μας και όταν
είναι η ώρα να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια το κάνουμε.
■ Να ενημερώνεται πάντα κάποιος για την ακολουθούμενη
πορεία και τον τόπο προορισμού (τοποθεσία, καταφύγιο,
σπήλαιο κτλ), τα στοιχεία των ατόμων που θα συμμετάσχουν, την
ώρα αναχώρησης και την πιθανή ώρα επιστροφής.
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ϋ Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση των ατόμων να επιλέγονται αντιστοίχου βαθμού δυσκολί
ας μονοπάτια.
Η Να ακολουθούν πιστά τις σημάνσεις των ορειβατικών μονοπατιών και των μονοπατιών
μεγάλων αποστάσεων Ε4 και Ε6 χωρίς να παρεκκλίνουν της πορείας τους ή να προξενούν
βλάβες στην πανίδα και χλωρίδα συμβάλλοντας στην προστασία της φύσης.
Β Να φέρουν κατάλληλη περιβολή και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
■ Να μειώνεται στο ελάχιστο του βάρους που μεταφέρεται (μεταφορά με εργονομικά σακίδια)
Β Να έχουν βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.
■ Να γνωρίζουν το τηλέφωνο του καταλύματος τους και τους αριθμούς κλήσης ανάγκης όπως
199 Πυροσβεστική, 100 Ελ. Αστυνομία, 166Ε.Κ.Α.Β., 112 Πανευρωπαϊκός αριθμός κλήσης.
Β Σε περίπτωση ανάγκης να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες με ψυχραιμία δίνοντας όσο
το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την θέση τους, παραμένοντας σε ασφαλές σημείο ως
ομάδα και τηρώντας τις οδηγίες των διασωστών.
Β Να επιλέγουν πάντα τρία σημεία για τον ακριβή προσανατολισμό τους.
Η Να είναι ενήμεροι για τις τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σε όλη τη διάρκ
εια της δραστηριότητας τους, γνωρίζοντας ότι ο καιρός στο βουνό αλλάζει συχνά και απότομα.
Να μην επιχειρήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις περιόδους που επικρατούν αντίξοες
καιρικές συνθήκες (παγετός, χιονόπτωση, έντονη βροχόπτωση, συνθήκες χαμηλής ορατότητας,
καύσωνας, ισχυροί άνεμοι, ξηρές καταιγίδες (κεραυνοί) κ.α.).
Β Να αποφεύγουν την πεζοπορία κατά τις νυχτερινές ώρες.
Β Να αποφεύγονται απομονωμένες, δυσπρόσιτες και επικίνδυνες περιοχές (όπως πεδία βολής,
ναρκοπέδια κ.α.) από μη πεπειραμένα άτομα και χωρίς οδηγούς βουνού. Ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να δοθεί τις κυνηγετικές περιόδους σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται κυνηγοί.
ES Τέλος, να μην αφήνουν σκουπίδια συντηρώντας τη φυσική μορφή των βουνών και να
προσέχουν ιδιαίτερα στην πρόκληση πυρκαγιών στο δάσος. Επισημαίνεται ότι από 1 Μάΐου έως
31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό
φωτιά στην ύπαιθρο.
Για τους υπόλοιπους μήνες πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
1. Πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα δύο μέτρα από την εστία.
2. Ελάχιστη απόσταση της εστίας από δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση τουλάχιστον 10 μέτρων
και εξασφάλιση με τοποθέτηση περιμετρικά της εστίας της φωτιάς κατάλληλου μεγέθους λίθων.
3.Ύπαρξη ικανής ποσότητας νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
4.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των ατόμων που άναψαν την φωτιά, υποχρεούνται στην πλήρη
κατάσβεσή της.
5. Η ορθολογική και ώριμη επιλογή στόχου, χρόνου και δράσης μέσα στις δυνατότητες μας, θα
μας βοηθήσει να απολαύσουμε τις ομορφιές του έντονου ανάγλυφου των Ελληνικών βουνών με
ασφάλεια χωρίς απρόοπτα. Δυστυχώς, στα Ελληνικά βουνά έχουμε περισσότερους από δύο
θανάτους ορειβατών και δεκάδες τραυματισμούς το χρόνο. Το να απειλείται η σωματική μας
ακεραιότητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, προκαλεί την ανησυχία φιλικών και συγγενικών μας
προσώπων και την κινητοποίηση των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με την απασχόληση
δυνάμεων που μπορεί ταυτόχρονα να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν άλλα σοβαρά περιστατικά.
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ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ.
Έ να νέο ζώο των
αστικών κέντρων

Κυριάκος Σκορδάς
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
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Η Αγγλία είναι μια χώρα όπου η αλεπού έχει συνδεθεί
σε αρκετά σημεία με την πολιτισμική της ταυτότητα. Όσον
αφορά το κυνήγι της αλεπούς αυτό διεξάγεται εδώ και
αιώνες με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθ' υπόδειξη των
πλούσιων και ευγενών. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος
που εδώ και λίγα χρόνια το κυνήγι της απαγορεύτηκε, όχι
τόσο ως περιβαλλοντικό μέτρο αλλά κύρια ως έκφραση
πολιτικής αντίθεσης κατά της εκ νέου εκφραζόμενης
άρχουσας τάξης. Βέβαια τα τελευταία χρόνια μόνο τα
κουστούμια και η πρακτική προσομοίαζε με αυτά του
πάλαι ποτέ φεουδαρχικού συστήματος.
Για το λόγο, πέραν της μεγάλης αντίδρασης που προκάλεσε αυτή η απαγόρευση, έχει ξεκινήσει ουσιαστική
πρωτοβουλία για την επαναφορά του κυνηγιού της αλε
πούς στην Αγγλία και την Ουαλία. Στην Ουαλία μάλιστα
αμέσως μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης του κυνηγί
ου πολλοί αγρότες διαμαρτυρήθηκαν καθώς διαπίστωσαν
πολλές θανατώσεις αρνιών από αλεπούδες στην περιοχή
Machynlleth.
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα σήμερα υπάρχουν
στην Αγγλία περίπου 27 αλεπούδες ανά τετραγωνικό μίλι,
αλλά επίσης έχει παρατηρηθεί μια τεράστια αύξηση του
αριθμού των αλεπούδων στα αστικά κέντρα! Ακόμα και
στο κέντρο μεγάλων πόλεων της Αγγλίας μπορεί κανείς να
συναντήσει αλεπού, ώστε πολλοί πια να αναφέρονται στην
αλεπού ως ένα ... είδος των πόλεων.

ΟΙ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Επίσης σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία περισσότερες από 100.000 αλεπούδες
σκοτώνονται κάθε χρόνο στους αγγλικούς δρόμους παρασυρμένες από αυτοκίνητα
και αποτελεί τη σοβαρότερη αιτία θανάτου της αλεπούς στη Βρετανία εν γένει.
Συχνά υπάρχει αναφορά για την αλεπού των αγρών και την αλεπού των πόλεων σε
αντιστοιχία με τα κλασικά παιδικά παραμύθια. Πάντως σήμερα πια η αλεπού έχει για
τα καλά εγκατασταθεί στις αγγλικές πόλεις. Εκτιμάται ότι ζουν σε αυτές περισσότερες
από 40.000 αλεπούδες, που περιφέρονται όχι μόνο στα πάρκα αλλά και στις γειτονιές
των πόλεων. Μπορεί να ξαφνιάζει ο αριθμός... αλλά πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι
στις πόλεις της Αγγλίας δεν υπάρχουν αδέσποτα, ούτε σκυλιά ούτε γάτες. Επομένως η
αλεπού έχει ένα ... θαυμάσιο πεδίο δράσης απολαμβάνοντας τα σκουπίδια των
Εγγλέζων.

Στο μέγεθος είναι αντίστοιχο με αυτό μιας γάτας και συνήθως ζυγίζει γύρω στα 5,5
κιλά (ενώ στις Βόρειες πόλεις στο Μάντσεστερ και στο Νιουκάστλ για παράδειγμα
είναι λίγο μεγαλύτερες). Το αρσενικό είναι επίσης λίγο βαρύτερο και φθάνει τα 6.5
κιλά κατά μέσο όρο.
Και οι αστικές αλεπούδες ζουν σε μορφή οργανωμένης οικογένειας, με παιδιά
και...θείες επίσης να συμμετέχουν στην οικογένεια. Τα ενήλικα αυτά συγγενικά
άτομα αναλαμβάνουν την φροντίδα των πιο νεαρών αλεπούδων. Ικανή αναρριχητική
ικανότητα έχει η αλεπού, οπότε με ευκολία ξεπερνάει τους οικιακούς φράκτες και
μπορεί να ανέβει και σε χαμηλά σημεία κτιρίων, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν
μικρές αλλαγές στη μορφολογία των αστικών αλεπούδων, ώστε να διευκολύνεται η
κίνηση τους στις πόλεις (ακόμα και μικρότερα στομάχια διαθέτουν). Το ένστικτο της
αυτοσυντήρησης είναι ισχυρό και διατηρώντας το νυχτόβιο χαρακτήρα... κινούνται
ακόμα και στις αυλές των σπιτιών, όταν η γειτονιά ησυχάζει. Έ ξυπνη... αλλά και
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καλομαθημένη, καθώς τα προάστια των πόλεων με τις ακριβές μονοκατοικίες αποτε
λούν ιδανικό τόπο, λόγω αρκετού πράσινου... αλλά και μεγαλύτερων καταναλωτικών
υπολειμμάτων. Εκτιμάται ότι από τη δεκαετία του 1930 οι αλεπούδες άρχισαν να
δημιουργούν εγκαταστάσεις πληθυσμού στα προάστια των βρετανικών πόλεων.
Τακτικοί επισκέπτες των κάδων οικιακών απορριμμάτων, επιβεβαιώνουν ότι πρόκει
ται για είδος παμφάγο... και με μεγάλη ευρηματικότητα και προσαρμοστικότητα στη
διατροφή του.
Συχνά μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή, μέσα στην πόλη φθάνοντας να
διανύσουν ακόμα και 50 Km μακριά από την έδρα τους, προς αναζήτηση τροφής. Σε
λίγες μέρες μπορούν να επιστρέφουν με ευκολία.
Οι αστικές αλεπούδες ήδη προκαλούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Πρόσφατα
μάλιστα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι της Βρετανίας αφιέρωσε ειδικές εκπομπές για την
αλεπού. Μάλιστα τοποθέτησε κάμερες σε αρκετά ζώα, ώστε ο τηλεθεατής να παρακο
λουθεί ζωντανά σε 24ωρη βάση την κίνηση και τις συνήθειες της αλεπούς στις πόλεις.
Μάλιστα δημιουργήθηκε και ειδική ιστοσελίδα, όπου ο τηλεθεατής να μπορεί να
σημειώνει στο χάρτη τα σημεία όπου έχει παρατηρήσει κάποια αλεπού στη γειτονιά
του.
Τα ιδιαίτερα αυτά αγγλικά... στοιχεία δεν αποκλείεται να τα βλέπαμε και στην
Ελλάδα, αν δεν υπήρχαν οι τεράστιοι αριθμοί με τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά.
Παρόλα αυτά αλεπούδες στην Ελλάδα συχνάζουν στις χωματερές, ενώ έχουν παρατη
ρηθεί μέχρι και στα πάρκινγκ μεγάλων σούπερ μάρκετ.
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Τα περισσότερα από τα ζώα μας είναι νυκτόβια. Κατά
τη διάρκεια της ημέρας κοιμούνται και ξυπνούν όταν
αρχίζει να σκοτεινιάζει πεινασμένα, για αναζήτηση
τροφής. Αυτό ισχύει για όλα τα θηράματα που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον Έλληνα κυνηγό.
Σε ένα πρωινό κυνήγι ιδιαιτέρως σημαντική για τον
κυνηγό είναι η ικανότητα της λεπτομερούς κατανόησης
των ιχνών του εδάφους, η οποία ουσιαστικά προδίδει την
νυχτερινή ζωή του θηράματος.
Αν το θήραμα αφήνει τα ίχνη του κάθε νύχτα και δεν
ανανεώνεται το έδαφος από τις καιρικές συνθήκες ( χιόνι,
βροχή κ.α.) για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε το έδαφος
καθημερινά αποκτά όλο και πιο περίπλοκο μοτίβο. Ο
κυνηγός θα πρέπει να καταλάβει το ίχνος που είναι πιο
φρέσκο για να μπορέσει να οδηγήσει τον σκύλο εκεί που
ξεκουράζεται το θήραμα κατά την διάρκεια της ημέρας.
Το να καταλάβουμε το πόσο φρέσκο είναι το ίχνος δεν
είναι εύκολη υπόθεση. Η ικανότητα του κυνηγού να
κατανοήσει την φρεσκάδα αποκτιέται μετά από μεγάλη
εμπειρία, πρακτική και, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στις
προσωπικές ικανότητες του κυνηγού.
Η ικανότητα του κυνηγού για τον εντοπισμό του ίχνους
εξαρτάται από το πόσο καλή όραση έχει καθώς και την
ικανότητα του στο να καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα.
Υπάρχουν ίχνη που είναι πολύ καιρό αποτυπωμένα σε
πηλώδες έδαφος, το οποίο όταν στεγνώνει γίνεται τόσο
σκληρό που αφήνει την εντύπωση, ότι δεν μπορούν να
διαβρωθούν ούτε και από τη βροχή. Όμως κατά τη
διάρκεια της βροχής, τα ίχνη που έχουν απομείνει στο
ξηρό έδαφος γρήγορα διαβρώνονται από το νερό, έτσι
ώστε ο προσδιορισμός τους να είναι αδύνατος, δίχως όμως
να χαθούν εύκολα.
Το ίχνος εξαρτάται από το είδος του εδάφους αλλά και
από την πίεση που έχει δεχτεί καθώς και κατά πόσο έχει
συμπιεστεί το έδαφος. Π.χ. ίχνη στρατιωτικών οχημάτων
έχουν βρεθεί ακόμα και μετά από αρκετούς μήνες.
Ας δούμε πως εξελίσσονται τα ίχνη σε κανονικές συνθήκες
αλλά και στο χιόνι κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΧΝΩΝ

Τα ίχνη σε κανονικές συνθήκες:
1 ώρα και 30 λεπτά
ϋ Σε χαλαρό χώμα διατηρούνται φρέσκα αρκετά να υπάρχει αρκετή υγρασία
(συνήθως στη σκιά).
■ Η επιφάνεια του ίχνους είναι εύκολο να πατηθεί με το δάκτυλο.
■ Το έδαφος στην έξοδο του ποδιού είναι χαλαρό.
■ Μπορεί να δει κανείς στα ίχνη ελάχιστες ορατές ρωγμές.
Για 3 ώρες.
■ Σε χαλαρό χώμα διατηρείται ένα σαφές αποτύπωμα. Δημιουργούνται νέες ρωγμές
και οιπαλαιότερες μεγαλώνουν.
^ Σε υγρό έδαφος το πάνω κομμάτι του εδάφους στο ίχνος είναι πιο στεγνό και
ελαφρός πιο ανοιχτόχρωμο.
9 Αν το χώμα είναι κολλώδες, στην βάση του ίχνους αρχίζει να δημιουργείται μια
κρούστα
Β Αν υπάρχει γρασίδι και πατήθηκε τότε το γρασίδι είναι στην ίδια ευθεία με το
έδαφος.
Β Είναι ακόμη ορατά τα ίχνη στην υγρασία που έχει το χορτάρι.
0 Οι αλλαγές στο ίχνος από την άμμο και τη σκόνη, ακόμη και με λίγο αέρα είναι
σχεδόν αόρατες.
6 ώρες.
Β Σε χαλαρό χώμα είναι καλά ορατό το ίχνος και περιφερειακά αρχίζει να
δημιουργείται μια γραμμή με έδαφος πιο ξηρό.
Β Έχουμε αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των ρωγμών.
S3 Η επιφάνεια του ίχνους είναι καλυμμένο με μια σκληρή κρούστα.
Β Το νερό που παίρνει το ίχνος απορροφήθηκε και το κάτω μέρος του ίχνους αρχίζει
να το καλύπτει η λάσπη.
Β Τα χόρτα που ποδοπατήθηκαν αρχίζουν να ανασηκώνονται.
12 ώρες
Β Στην επιφάνεια του ίχνους έχουμε αλλαγή από την θερμοκρασία του αέρα (μέρα
και νύχτα)όταν είναι ελαφρά βρεγμένο.
Β Έχουμε αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των ρωγμών.
Β Σε ορισμένες τοποθεσίες το ανασηκωμένο χώμα αρχίζει να καταρρέει.
Β Το νερό καθαρίζει και γίνεται εντελώς διάφανο, ενώ το ίχνος στο κάτω μέρος
καλύπτεται πλήρως από τη λάσπη των ιζημάτων.
24 ώρες
Β Το ίχνος με την διαφορά της θερμοκρασίας του αέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας
και νύχτας παραμορφώνεται.
1 Τα σωματίδια του εδάφους διαχωρίζονται από το κάτω μέρος του ίχνους και
φαίνεται ως ένα «φούσκωμα».
■ Τα χόρτα που πατήθηκαν επανέρχονται αν δεν είναι σπασμένα.
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Τ« ίχνη στο χιόνι
1
ώρα και 30 λεπτά.
■ Η επιφάνεια του ίχνους όταν ακουμπάμε ένα δάχτυλο μπορεί και πιέζεται.
■ Είναι ορατό σαν ένα σαφές αποτύπωμα.
3 ώρες.
■ Η επιφάνεια του ίχνους σκληραίνει αλλά με λίγη προσπάθεια μπορεί να πατηθεί
και να παραμορφωθεί.
6 ώρες.
■ Η επιφάνεια του ίχνους γίνεται σκληρή και όταν πιέζεται ελαφριά δεν
παραμορφώνεται.
12 ώρες.
■ Το ίχνος στην επιφάνεια γίνετε σκληρό και παραμορφώνεται μόνο κάτω από
ισχυρή πίεση.
24 ώρες.
■ Το ίχνος επιφανειακά καλύπτεται με ένα στερεό πάγο.
Έ νας νέος κυνηγός μπορεί να βρει τις οδηγίες που χρειάζεται για το πώς να
προχωρήσει με τη μελέτη και την αναγνώριση των ιχνών σύμφωνα με τις παραπάνω
οδηγίες.
Χρησιμοποιούμε έναν αναλυτικό οδηγό για το πώς αναγνωρίζουμε τα ίχνη. Βέβαια
η γνώση αυτή δεν μπορεί να εκφραστεί 100% με λόγια, αλλά μπορεί σίγουρα να δώσει
σε όσους ενδιαφέρονται για το θέμα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα να
προσέξουν.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
NATURA 2000
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα σήμερα
- 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασία (ΤΚΣ) και
- 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).
Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν χωρική αλληλεπικάλυψη.
Η έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha
(16,3% της Ελληνικής χέρσου και 5,7% των χωρικών
υδάτων)
Η έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται σε2.953.2301^
(21,1% της χέρσου και 1,4% των χωρικών υδάτων)
Συνολικά, η έκταση του Δικτύου Natura 2000 στην
Ελλάδα ανέρχεται σε 4.294.960 ha 27,29% της χέρσου και
6,12% των χωρικών υδάτων.

Κυριάκος Σκορδάς
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ εναρμόνισης της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, η προστασία των περιοχών του Δικτύου
Natura 2000, συντελείται με τον χαρακτηρισμό τους ως
προστατευόμενων, (Ν. 1650/86, κλπ.) προαπαιτείται η
εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ).
Συνολικά, σύμφωνα με το Ν. 1650/86 έχουν χαρακτη
ριστεί ως προστατευόμενα περίπου 750.000 ha του
Δικτύου Natura 2000.
Πολλές από τις περιοχές που δεν έχουν ακόμη ανακη
ρυχθεί απολαμβάνουν κάποιο καθεστώς προστασίας σε
εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με κυριότερο αυτό που προβλέ
πει η δασική νομοθεσία (π.χ. Εθνικοί Δρυμοί, Μνημεία
φύσης, ΚΑΖ ή υγρότοποιΔιεθνούς Σημασίας - Ραμσάρ).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα είχε από παλιά περιοχές προστασίας, πριν ακόμη από την εφαρμογή
ευρωπαϊκών οδηγιών
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Εικόνα 1. Προστατευόμενες περιοχές λόγω παλαιότερων διεθνών συνθηκών

Περιοχές όπου η Θήρα απαγορεύεται εδώ και δεκαετίες

Εικόνα 2. Καταφύγια Άγριας Ζωής
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Μετά ήρθε το δίκτυο Natura 2000 με επιπλέον περιοχές με πολλές κυνηγετικές
απαγορεύσεις

Εικόνα 3. Περιοχές Δικτύου NATURA 2000

Οι Φορείς Διαχείρισης των οποίων την ίδρυση προβλέπει ο Ν. 2742/99, είναι 28
και καλύπτουν σε έκταση περίπου 1,7 C K .h a .
Οι εκτάσεις του Natura 2000 που εντάσσονται στη δικαιοδοσία Φ.Δ.ανέρχονται σε
990.000 ha, δηλαδή 23% της έκτασης του Δικτύου.
Τα εθνικά πάρκα, με βάση τις ΚΥΑή Π.Δ. ίδρυσής τους, αποτελούν επίσης τερά
στιες περιοχές, με πολλούς περιορισμούς και απαγορεύσεις - όχι μόνο Θήρας, αλλά
και άλλων δραστηριοτήτων.

Εικόνα 4. Νέα Εθνικά Πάρκα
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τι λεει μια Διεθνής Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη χώρα μας;
Η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό προστατευόμενων περιοχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
για την Προστασία της Φύσης (ECNC) σε πρόσφατη μελέτη για τις ευρωπαϊκές χώρες
αναφέρει ειδικά για την Ελλάδα:
■ Η χώρα μας έχει πολύ μεγάλο αριθμό προστατευόμενων περιοχών, που μάλιστα
δεν συγκροτούν κανένα δίκτυο
■ Δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση για την ίδρυση αυτών των περι
οχών!
■ Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα βλέπουν τις περιοχές Natura 2000 ως
περιοχές μόνο με απαγορεύσεις
■ Δεν υπάρχει ικανή αντιπροσώπευση των κοινωνικών ομάδων στους φορείς
διαχείρισης
■ Οι κυνηγετικές οργανώσεις στην Ελλάδα μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία
και ήδη υλοποιούν με επιτυχία σχετικές δράσεις
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ

Ιωάννα Τζανιδάκη
τελειόφοιτη φοιτήτρια της
Σχολής Δ ασολογίας & Φ.Π.

Αναστασία Τσαλτράνη
τελειόφοιτη φοιτήτρια της
Σχολής Δ ασολογίας & Φ.Π.
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Όπως είναι γνωστό πολύ μικρό ποσοστό των Ελληνίδων ασχολούνται με το κυνήγι. Έχοντας αυτό ως βάση,
αποφασίστηκε, στο πλαίσιο της πρακτικής μας άσκησης
στην ΚΟΜΑΘ να καταγράψουμε τόσο το προφίλ των
γυναικών κυνηγών όσο και τα κίνητρα που τις οδηγούν να
ασχοληθούν με τη δραστηριότητα του κυνηγιού. Το
σχεδιασμό και την επίβλεψη της έρευνας είχαν οι δασολόγοι Κων/νος Παπασπυρόπουλος και Χρήστος Σώκος.
Συγκεκριμένα καταρτίστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο
βασισμένο στις έως τώρα έρευνες για τις γυναίκες κυνη
γούς. Το ερωτηματολόγιο ενσωματώθηκε σε διαδικτυακή
βάση. Στη συνέχεια ήρθαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με
όλους τους κυνηγετικούς συλλόγους της Μακεδονίας και
Θράκης για να συλλέξουμε τα ονοματεπώνυμα και τα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

τηλέφωνα των γυναικών κυνηγών που εξέδωσαν άδεια Θήρας τις κυνηγετικές περιό
δους 2008-2009 και 2011-2012. Επιλέχθηκαν αυτές οι δύο κυνηγετικές περίοδοι για
να δούμε αν επηρέασε η οικονομική κρίση την έκδοση άδειας Θήρας. Τέλος ήρθαμε σε
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.
Από την τηλεφωνική μας επαφή με τους κυνηγετικούς συλλόγους διαπιστώθηκε
ότι μόνο 66 γυναίκες έχουν ασχοληθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τη δραστηριό
τητα του κυνηγιού. Για τις χρονιές ενδιαφέροντος, το 2008-2009 εξέδωσαν άδεια 37
γυναίκες, ενώ το 2011 -2012ο αριθμός αυτός ήταν 36 γυναίκες. Από τις γυναίκες αυτές
26 μας απάντησαν, 7 αρνήθηκαν, για 4 από αυτές μας δόθηκαν λάθος στοιχεία και για
τις υπόλοιπες δεν υπήρχαν τα τηλέφωνά τους στους συλλόγους.
Όσο αφορά το ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις αναφέρονται στη δημιουργία
ενδιαφέροντος για το κυνήγι, στην έκδοση άδειας Θήρας, στα οφέλη του κυνηγιού,
στην κυνηγετική δραστηριότητα και τέλος στο προφίλ των γυναικών κυνηγών.
Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες ανέπτυξαν το ενδιαφέρον τους για
το κυνήγι, ως ενήλικες, σε ηλικία μεταξύ 18-35 ετών. Ακόμη το πρόσωπο που κατοι
κούσε στην ίδια ή γειτονική κατοικία και ασχολούνταν με τη δραστηριότητα του
κυνηγιού είναι ο πατέρας, ωστόσο το πρόσωπο στο οποίο οφείλουν την πρώτη τους
γνωριμία με το κυνήγι είναι ο σύζυγος. Κύριος λόγος που κάποια κυνηγός δεν
ανανεώνει την άδεια Θήρας είναι ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος και όχι η μείωση
του ενδιαφέροντος για τη δραστηριότητα. Παρατηρήσαμε ότι δεν μειώθηκε το
ενδιαφέρον των γυναικών για το κυνήγι αλλά ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος τους
τις οδήγησε στη μη έκδοση άδειας Θήρας. Το προφίλ των Ελληνίδων κυνηγών στη
Μακεδονία και Θράκη φαίνεται στον Πίνακα 1.
Αυτό το οποίο απολαμ
Ερώτηση
Α π άντη ση της
βάνουν
οι γυναίκες κυνηγοί
πλ ίιο ψ η φ ία ς
είναι η επαφή με τη φύση και
40 ετών
Ηλικία
(τυπ. απόκ. 10 έτη)
η απόδραση από την καθημε
Ηλικία που ενδιαφέρθηκαν
1 8 - 3 5 ετών (46%)
ρινότητα. Οι άλλες δραστη
για το κυνήγι
ριότητες με τις οποίες ασχο
Εκπαίδευση
ΤΕΙ (27%), Λύκειο (20%)
Πρόσωπο που τις επηρέασε για να
λούνται στον ελεύθερο χρό
Σύζυγος (42%)
ασχοληθούν με το κυνήγι.
νο τους είναι παρόμοιες με το
Αν έχουν αντιμετωπίσει ρατσιστική
Ό χι (80%)
κυνήγι όπως για παράδειγμα
συμπεριφορά
το ψάρεμα. Στις κυνηγετικές
Επαφή με τη φύση και
Απολαμβάνουν στο κυνήγι
απόδραση από την
τους εξορμήσεις συνοδεύο
καθημερινότητα (77%)
νται
κυρίως από το σύζυγο
Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμη (73%)
και τα θηράματα που κυνη
Ορτύκι (46%),
Περισσότερες εξορμήσεις για το είδος
Λαγός (42%)
γούν οι περισσότερες είναι
πτερωτά.
Πίνακας 1. Προφίλ γυναικών κυνηγών
Η έρευνα συνεχίζεται με
στη Μακεδονία Θράκη
σκοπό, στη δεύτερη αυτή
φάση, να εξεταστεί για ποιο λόγο είναι λίγες οι γυναίκες σύζυγοι των κυνηγών που
ασχολούνται με το κυνήγι, σε αντίθεση με άλλα κράτη του Δυτικού Κόσμου.
149

ΑΝ-ΘΗΡΑΣ ...τα πάντα π ερ ί 0 n p a s !

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ
ΛΕΤΤΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΟΙ.
Εκπαιδευτική επίσκεψη
στην Ελλάδα
Μια όμορφη παγάνα
στο Φαλακρό.

Σωτήρης
Δημηρόπουλος
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Μεγάλωσα σ αυτά τα βουνά, έφαγα, κυριολεκτικά το
ψωμί της ζωής μου, από το Υπουργείο Γεωργίας. Ο
πατέρας μου για τριάντα πέντε χρόνια, όργωνε τα βουνά
της Ανατολικής Μακεδονίας, με ένα μηχανάκι στην πλάτη,
μετρώντας την ροή, κάθε ρυακιού. Στην παλιά ΥΕΒ, που.
κάποιοι εύκολα κατήργησαν πριν από λίγα χρόνια. Δύο
αδέλφια της μητέρας μου, για δεκαετίες υπηρέτησαν τα
βουνά σαν δασοφύλακες, χωρίς, αλίμονο, να προλάβουν,
ούτε καν την σύνταξη. Δύο πρώτα ξαδέλφια μου, αγωνίζο
νται καθημερινά, μέσα από τις επάλξεις του καθήκοντος,
για αυτά τα βουνά. Και γώ, τριάντα ένα χρόνια τώρα,
βγάζω άδεια κυνηγιού, για να νιώσω την πάχνη, τον πάγο,
το λιοπύρι, την βροχή και να δώ τις νεράιδες του
ομορφότερου δάσους του κόσμου, της Ελατειάς, να μου
ψιθυρίζουν στο καρτέρι κάθε Σάββατο...
Γιατί τα γράφω όλα αυτά; Για να καταλάβετε καλύτε
ρα, όσα θα ακολουθήσουν..
Ήταν Δευτέρα απόγευμα, η τελευταία Δευτέρα του
περασμένου Νοέμβρη, όταν κτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν
° αρχηγός της παρέας μας...και διέταζε, κατά τον προσφι
λή του τρόπο... «Κανονίστε ρε, το ερχόμενο Σαββατοκύρια
κο φιλοξενούμε στην παρέα, δύο δασολόγους από την
Λετονία.»Έτσι απλά, σύντομα και περιγραφικά, όπως από
παλιά ήταν κανονισμένο, δόθηκε στην ομάδα το σύνθημα.
Ο Μπάμπης, από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, και ο

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΤΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

Λεύτερης, από το όμορφο Ορφάνι του Παγγαίου, δύο νέα παιδιά και άξιοι παγανιέρηδες , νέας κοπής, θα μοιράζονταν το βάρος της διερμηνείας. Είχαν γίνει βεβαίως,
όλα τα απαραίτητα αρμοδίως, με σπάνια ταχύτητα και ευρωπαϊκό συντονισμό. Στα
τηλέφωνα και στις συνεννοήσεις για την υποδοχή της «επιστημονικής αντιπροσωπεί
ας», στα βουνά της Δράμας, ενεπλάκησαν ο καθηγητής Δασολογίας και Περιβάλλο
ντος του ΑΠΘ κ.Χ. Βλάχος και Αντιπρόεδρος της Σχολής, ο Διευθυντής Υποστήριξης
της ΚΟΜΑΘ κ. Κυριάκος Σκορδάς και ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών
συνεργάτης της ΚΟΜΑΘ, ο ακούραστος Θεοφάνης Καραμπατζάκης. Ομολογώ ότι,
όταν άκουσα τον αρχηγό να δίνει οδηγίες στο τηλέφωνο, ψιλοτρόμαξα, μέχρι ν
ακούσω το λυτρωτικό «μην σε νοιάζει ρε, θα είναι και ο Θεοφάνης....»
Και, όπως είναι από καταβολής κόσμου κανονισμένο, ήλθε η μαγική Παρασκευή,
και έφθασαν οι μουσαφίρηδες... Μόνο που υπήρχε μια ...απειροελάχιστη διαφο
ρά...Ο ι δασολόγοι ήταν δύο επί πτυχίω φοιτήτριες της Δασολογικής σχολής του
πανεπιστημίου της Ρίγα, αγγελικά πλασμένες. Βλέπετε, ο Ευρωπαϊκός βορράς, έχει
τον αέρα του, τις λίμνες και τα ποτάμια του, χρωματίζει αλλιώς τα πρόσωπα και
κουρδίζει αλλιώς τα μυαλά.
Η Liene Puspura και η Zane Mietule,
με το κυνηγετικό αίμα των οικογενειών
τους στις φλέβες, ανέβηκαν στα βουνά
της Δράμας για να ζήσουν από κοντά το
κυνήγι του αγριογούρουνου. Έμειναν
δύο νύχτες στο Λειβαδερό Δράμας και
από το χάραμα σχεδόν, συμμετείχαν
στα αγαπημένα μας βάσανα. Και δώ , θα
πώ ότι η λέξη συμμετοχή, αδικεί αυτά
τα νέα παιδιά. Έδωσαν την ψυχή τους
στο δάσος, αυτή είναι η φράση που
απεικονίζει καλύτερα την πραγματικό
τητα .Η Liene, κυνηγός από τα γεννοφάσκια της, με παππού και πατέρα κυνηγούς
υδροβίων, η Zane, με παππού κυνηγό επίσης, έδειξαν από την πρώτη στιγμή την
απόλυτη προσαρμογή τους στα τεκταινόμενα.
Ήταν σαν να γεννήθηκαν στα βουνά της Δράμας, όργωσαν με επιδεξιότητα τα
χειμωνιάτικα μονοπάτια της οξιάς, άκουσαν τα αγωνιώδη γαβγίσματα των σκύλων
στον ντορό και ένιωσαν μαζί μας το πικρό αίσθημα της αποτυχίας. Και όταν νύχτωσε,
γυρίσαμε στην καλύβα, για να ακουμπήσουν την ψυχή τους στο τραπέζι του τσίπου
ρου, ζητώντας συνεχώς απ όλους ιστορίες για παλιά κυνήγια, μιλώντας για νόμους και
κανονισμούς στην πατρίδα τους.
Θυμάμαι την πρώτη κουβέντα της Liene, όταν άρχισε ο εκατέρωθεν καταιγισμός
ερωτοαπαντήσεων «Στην δασική υπηρεσία της πατρίδας μου, θεωρείται πρόσθετο
προσόν η κατοχή κυνηγετικής άδειας και η πολύχρονη σχετική εμπειρία στο κυνήγι». Η
είκοσι δύο Μάίων εκκολαπτόμενη δασολόγος της Βαλτικής, έδειξε μεγάλη απορία για
το πώς μπορεί να ελέγξει ένας άνθρωπος της πόλης, μια δραστηριότητα, την οποία δεν
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γνωρίζει. Και συνεχίζει «Αν δεν μπορείς να ζήσεις στο βουνό για μέρες, αν δεν μπορείς
να επιβιώσεις στο χιόνι, αν δεν μπορείς να ξυπνήσεις χαράματα, αν δεν μπορείς να
περπατήσεις χιλιόμετρα καθημερινά, δεν κάνεις για αυτή την δουλειά». Πρώτα η αγάπη
για το δάσος και μετά οι σπουδές, λέει η φίλη της Zane , χαμογελώντας, και συνεχίζει
«Οι σπουδές στεριώνουν την φυσική γνώση, την γνώση των παππούδων, σε βοηθούν να
καταλάβεις το πότε, το γιατί, το πώς...Αν όμως δεν ξεχωρίζεις το ζαρκάδι από το Ελάφι,
την αλεπού από το κουνάβι, κι αυτά τα μαθαίνεις μικρή, τότε μάζεψε τόνους τα πτυχία,
αλλά το δάσος θα παραμείνει για σένα ξένο. Και το κυριότερο, θα ταλαιπωρείς και
άλλους με τα άνευρα συμπεράσματά σου και τις χαρτομελέτες σου.»
Σε τρείς παγάνες το Σάββατο, μετρήσαμε πάνω από δεκαπέντε ζαρκάδια. Φαινόταν
εξωπραγματικό γι αυτές, ιδιαίτερα όταν συνδύαζαν την παρουσία τους με τα πάμπολλα ίχνη λύκων που βρίσκαμε στο χώ μα... Άντε τώρα να τους πεις, ότι το ζαρκάδι στην
χώρα μας θεωρείται σπάνιο... Άντε να τους πεις, για την σπανιότητα των λύκων, που
σε δύο πλαγιές μόνο του Φαλακρού, εκεί στην πίσω μεριά προς τα ανατολικά του
βουνού, οι λύκοι είχαν αντάμωμα, όπως οι Σαρακατσαναίοι στονΆ η-Α ιά...
Κι όταν αντίκρισαν περιττώματα λύκων γεμάτα από ...τρίχες αγριογούρουνου,
ρώτησαν αφελώς, με ποιο τρόπο η πολιτεία «ελέγχει» τον πληθυσμό τους. Για να
πάρουν την απάντηση από τον κτηνοτρόφο της παρέας, ότι πριν λίγες μέρες μέτρησε ο
κουμπάρος του 24 σφαγμένα από λύκους πρόβατα σε χωριό της περιοχής Παρανεστίου Δράμας. Τα κρέμασε στα δέντρα επιμελώς, ήλθε εγκαίρως ο εκτιμητής της πολιτεί
ας και περιμένει την αποζημίωση (80€ ανά πρόβατο). Δεν μπορούσαν να καταλάβουν
οι κοπέλες, πως είναι δυνατόν να μη ρυθμίζει το κράτος τον πληθυσμό των λύκων ,
αλλά χάρηκαν με τα ίχνη της αρκούδας της περιοχής και διασκέδασαν με το παρα
τσούκλι, που της κόλλησαν οι άνθρωποι του Αειβαδερού. Ο ... Ξυπόλητος, να ι, αυτό.
Ο Ξυπόλητος εμφανίστηκε φέτος, μετά από πολλά χρόνια στην περιοχή, πάντα
διακριτικός και αβλαβής, τηρώντας μάλιστα και την τάξη. Κατά την τοπική παράδο
ση, εκεί που υπάρχει η αρκούδα.. .ψαρώνουν οι λύκοι.
«Η χώρα μας, με ακτογραμμή πεντακοσίων χιλιομέτρων στην θάλασσα, πολλά
ποτάμια και πληθυσμό κοντά στα 2 εκατομμύρια, ζει μέσα στην φύση» λέει η κατάξανθη
Zane. Και συνεχίζει «με μέσο μισθό γύρω στα 400€ και κόστος απόκτησης άδειας
κυνηγιού τα 200€. Ελάφια, ζαρκάδια, άλκες, κάστορες, αλεπούδες, λύκοι, λίγκες, λαγοί,
χήνες, είναι τα κυρίως θηράματα στην πατρίδα μου, αλλά όταν χρειάζεται, είναι δουλειά
του κράτους να επεμβαίνει. Με οργάνωση, γνώση, και βασικό κριτήριο την χρήση των
υπηρεσιών του, την χρησιμοποίηση δηλαδή των επιστημονικά και πρακτικά εκπαιδευ
μένων οργάνων του Υπουργείου δασών και Περιβάλλοντος. Και όλα αυτά, με το ελάχι
στο δυνατό κόστος...»
Και συνεχίζει «Φυσικά και στην χώρα μας, το μέσο και η έλλειψη αξιοκρατίας, είναι
βασικά προβλήματα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν το κυνήγι, γι αυτό το κατηγορούν. Εμείς οι
νέοι, που προερχόμαστε από οικογένειες κυνηγών, πρέπει να πολεμάμε καθημερινά
στους χώρους μας, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα του κυνηγιού στην κοινωνία μας.
Θα αλλάζανε όμως πολλά, αν τα παιδιά των κυνηγών εδώ στην Ελλάδα, ασχολούνταν
152

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΤΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

και επιστημονικά με το αντικείμενο. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη,
άνθρωποι που δεν πάτησαν το πόδι τους στο λασπωμένο χώμα, οδηγούν τις τύχες των
πολιτισμών μας»
Την Κυριακή το απόγευμα στο καφενείο του Ψηλού, στο Λειβαδερό της Δράμας,
μαζεύτηκε όλο το χωριό για να γνωρίσει τα κορίτσια που όργωσαν όλη την Βορινή
πλαγιά του Φαλακρού. Μαγεύτηκαν με τις γνώσεις τους για το βουνό και την ωριμό
τητά τους. Και τα κορίτσια θαύμασαν έναν τόπο που κανείς δεν δήλωνε αντικυνηγός,
κι όλοι ζούσαν με το κυνήγι μέσα τους...Έ ναν τόπο που οι κραυγές των λύκων
σημαδεύουν τα χειμωνιάτικα φεγγάρια και των ανθρώπων τα όνειρα, αρχίζουν και
τελειώνουν στις μαγικές γωνιές του δάσους..
Υ.Γ. Δεν ζω από το κυνήγι, ζω για το κυνήγι ,Τριάντα δύο χρόνια στην καθημερινή
βιοπάλη, στην οικογένεια, στους φίλους. Ό λα θα μπορούσα να τα χάσω, θα το
ξεπερνούσα με τον χρόνο... Ένα, δεν θα μπορέσω να χάσω ... Την παρέα, την παρέα
του Σεπτέμβρη, που όπως πάντα αργεί να έλθει. Καλός κι όμορφος ο Μάης, μα ο
Σεπτέμβρης, είναι λυτρωτικός μήνας, ανθρώπων, σκύλων και κάπρων...Γιατί, να
ξέρετε, κι αυτοί μας περιμένουν π ια ... Βαρέθηκαν, τέσσερις μήνες τώρα.
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Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
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ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εργαλείο πολύτιμο στη
διαχείριση της Θήρας.

Θεοφάνης
Καραμπατξάκης
Δ ασολόγος &
Μ ηχανολόγος Μ ηχανικός
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Έ να από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στη κυνηγετική
διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών αποτελεί η
γνώση της κυνηγετικής κάρπωσης. Είναι ο πιο σίγουρος
και ασφαλής δείκτης αφθονίας του θηράματος. Διότι για
να το πούμε πιο απλά από μεγάλους πληθυσμούς παίρνεις
πολλά θηράματα και από μικρούς πληθυσμούς παίρνεις
λίγα θηράματα. Όταν λοιπόν έχουμε στοιχεία κυνηγετικής
κάρπωσης σε μια περιοχή, με την ανάλυση των διαφόρων
μεταβλητών της μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή
συμπεράσματα για τη δυναμική του ίδιου τον πληθυσμού,
για την θηραματική προτίμηση των διαφόρων θηραμάτων
από τους κυνηγούς, για την κυνηγετική ζήτηση κατά τόπο
και χρόνο για τα διάφορα θηράματα κ.ά.
Η ΚΟΜΑΘ εδώ και πέντε χρόνια, παράλληλα με το
πρόγραμμα «Αρτεμις» της ΚΣΕ, που είναι το εθνικό μας
σύστημα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης, ξεκί
νησε μια προσπάθεια απογραφής της κυνηγετικής κάρπω
σης του αγριόχοιρου, στην κυνηγετική της περιφέρεια με
μέθοδο που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Το θήραμα αυτό
αποτελεί το μοναδικό «μεγάλο θήραμα» που θηρεύεται
ελεύθερα στους ανοιχτούς κυνηγότοπους της χώρας μας.
Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα ειδικό έντυπο
«καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοι
ρου» (Εικ. 1), το οποίο το συμπληρώνουν οι ομοσπονδια
κοί θηροφύλακες απολογιστικά μετά τη λήξη της κυνηγε
τικής περιόδου του αγριόχοιρου, συνομιλώντας προσωπι
κά με καθέναν από τους αρχηγούς των ομάδων (γουρονο-
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παρεών) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του κυνηγετικού συλλόγου
της θέσης εργασίας τους. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, τα στοιχεία που καλείται ο
«αρχηγός» να καταθέσει επώνυμα, αφορούν τον αριθμό των κυνηγών που είναι
ενταγμένοι στην ομάδα, πόσοι απ' αυτούς είναι ντόπιοι δηλ. κάτοικοι του οικείου
νομού και πόσοι ξένοι δηλ. κάτοικοι άλλου νομού, τον αριθμό των αγριόχοιρων που
θήρευσε η ομάδα συνολικά στη διάρκεια της παρελθούσης κυνηγετικής περιόδου και
την κατανομή τους σε αρσενικά ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους, σε θηλυκά
ομοίως μεγαλύτερα του ενός έτους και σε ανήλικα ανεξαρτήτως φύλου. Επίσης
καταγράφονται περιπτώσεις διαφυγής τραυματισμένων ζώων, καθώς επίσης και το
είδος του πυρομαχικού με το οποίο βλήθηκαν. Τέλος καταγράφονται και περιπτώσεις
εντοπισμού παλαιών τραυμάτων σε θηρευθέντα ζώα.
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά την κυνηγετική περίοδο 2007-08
πρώτα στην υποπεριφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και αμέσως μετά από την
επόμενη κυνηγετική περίοδο επεκτάθηκε σ' όλη την κυνηγετική περιφέρεια της
ΚΟΜΑΘ. Την ευθύνη της συλλογής των στοιχείων φυσικά, έχουν οι κατά υποπεριφέρεια επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι σε συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς
θηροφύλακες έρχονται σε επαφή με τους «αρχηγούς» και συμπληρώνουν το ειδικό
έντυπο.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται αποτελέσματα του προγράμματος αυτού μόνο
για την Ανατολική Μακεδονία δηλ. τους νομούς Δράμας και Καβάλας, διότι μόνο σ'
αυτή την υποπεριφέρεια συμπληρώθηκε πενταετία.
Προσπαθώντας ν' αναλύσουμε τα αποτελέσματα ας δούμε πρώτα τον νομό Δράμας
που απεικονίζεται στο γράφημα 1. Βλέπουμε ότι οι κυνηγοί που κυνηγούν αυτό το
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θήραμα στο νομό κυμάνθηκαν από 817 έως 1028 άτομα στις πέντε κυνηγετικές
περιόδους. Οσον αφορά την κάρπωση βλέπουμε ότι στο νομό Δράμας η συνολική
κάρπωση παρουσιάζει ανοδική τάση στην πενταετία με μια έξαρση την κυνηγετική
περίοδο 2009-10, η οποία οφείλεται στη διπλή γέννα της προηγούμενης χρονιάς λόγω
καλών τροφικών συνθηκών. Όμως αν δούμε την κάρπωση των ενηλίκων θηλυκών και
το ποσοστό που κατέλαβε στο σύνολο των θηρευθέντων εκείνης της χρονιάς το οποίο
ήταν 616 ζώα στα 1802 δηλ. 34,2%, αντιλαμβανόμαστε ότι το πολύ υψηλό αυτό
ποσοστό, στάθηκε ικανό να μειώσει το αναπαραγωγικό δυναμικό, με αποτέλεσμα την
καθίζηση και πάλι του πληθυσμού, επομένως και της συνολικής κάρπωσης την
επόμενη κυνηγετική περίοδο. Επειδή δε στη χώρα μας δεν εφαρμόζουμε επιλεκτικό
κυνήγι, διαφαίνεται ότι στο εξής η κυνηγετική κάρπωση θα ακολουθήσει μια σταθερή
πορεία με ετήσιο λήμμα στα 1500 ζώα περίπου, τάση που αντιστοιχεί και στον πλη
θυσμό του είδους. Περιοδικά βέβαια θα υπάρχουν κάποιες εξάρσεις του πληθυσμού
οφειλόμενες σε χρονιές με διπλές γέννες.

Συνολικός αριθμός κυνηγών

Ετήσια κάρττωση Ν. Δράμας

Ενήλικα αρσενικά

Ενήλικα θηλυκά

Γράφημα 1. Απογραφή της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου
στο Ν. Δράμας την πενταετία 2007-2008 έως 2011-2012

Οσον αφορά στο νομό Καβάλας, στο γράφημα 2 φαίνεται μια λίγο διαφορετική
συμπεριφορά των τιμών, όπου βλέπουμε και την θηραματική προτίμηση των κυνηγών
για το θήραμα αυτό να αυξάνεται αλματωδώς με την κατακόρυφη αύξηση της
συμμετοχής των κυνηγών στο κυνήγι αυτό από τα 183 στα 538 άτομα και την συνολι
κή ετήσια κάρπωση να ακολουθεί την ίδια τάση από τα 306 στα 1052 ζώα. Επίσης,
αντίθετα με την κατάσταση στο νομό Δράμας και ενώ το ποσοστό συμμετοχής των
ενήλικων θηλυκών (έως 39%) στην συνολική κάρπωση είναι υψηλό, η συνολική
κάρπωση δεν κάμπτεται, όπως προφανώς και ο αντίστοιχος πληθυσμός του είδους.
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Συνολικός αριθμός κυνηγών Ετήσια κάρττωση Ν. Καβάλας
αγριόχοιρου

Ενήλικα αρσενικό

Ενήλικα θηλυκά

Ανήλικα

Γράφημα 2. Απογραφή της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου
στο Ν. Καβάλας την πενταετία 2007-2008 έως 2011-2012

Αυτό πιθανόν οφείλεται σε δύο λόγους: α)
στο ότι ο νομός Καβάλας διαθέτει μεγάλες
και εκτεταμένες εκτάσεις με κυρίαρχη
βλάστηση τα αείφυλλα πλατύφυλλα που
θεωρούνται πολύ καλά ενδιαιτήματα του
αγριόχοιρου, και β) στο ότι κυρίως στην
περιοχή του ορεινού όγκου της Λεκάνης
λειτουργούν πολλές μονάδες ημιελεύθερης εκτροφής χοίρων οι οποίες «μολύ
νουν» γενετικά τον άγριο πληθυσμό του
αγριόχοιρου με αποτέλεσμα τη μιγαδοποίηση και ακολούθως την κυριάρχηση του
πληθυσμού των μιγάδων με την αύξηση
της γεννητικότητας.
Στον πίνακα 1 δίνεται η απογραφή και η
ποσοστιαία κατανομή των κυνηγών που
κυνηγούν αγριόχοιρο (Θηραματική προτί
μηση) στην Ανατολική Μακεδονία στις
τρεις παρελθούσες κυνηγετικές περιόδους.
Βλέπουμε ότι μεταξύ των κυνηγών του
νομού Δράμας το ποσοστό των κυνηγών
αγριόχοιρου κυμαίνεται μεταξύ 21 και
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Ν. Δράμας

2009-10

3383

2010-11

3075

2011-12

2818
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Κ υνηγοί
Κ υ ν η γ ε τ ικ ώ ν
Συλλόγω ν
Ν .Δ ρ ά μ α ς
π ου κ υ ν η γ ο ύ ν
α γ ριόχοιρ ο
(Π οσοστό ε π ί
τ ο υ σ υνόλο υ
τω ν κυνηγώ ν
το υ
Ν . Δ ράμ ας)

Κ υνηγοί
Κ υ ν η γ ε τ ικ ώ ν
Σ υλλόγω ν
ά λ λ ω ν νο μ ώ ν
π ου κυνηγούν
α γ ρ ιό χ ο ιρ ο
σ το
Ν . Δράμας
(Π ο σ ο σ τό επ ί
τ ο υ σ υνόλου
τω ν κυνηγώ ν
α γ ρ ιό χ ο ιρ ο υ
στο
Ν . Δ ράμ ας)

820
(24,23%)
654
(21,26%)
760
(26,96%)

179
(17,91%)
279
(29,9%)
268
(26,07%)

Κ υνηγοί
Κ υ ν η γ ε τ ικ ώ ν
Συλλόγω ν
Ν. Καβάλας
π λη ν Θ ά σ ου

3143
3048
2776

Κ υνηγοί
Κ υ ν η γ ε τ ικ ώ ν
Συλλόγω ν
Ν. Κ αβάλας
που κυνηγούν
α γ ριόχοιρ ο
(Π ο σ ο σ τό ε π ί
τ ο υ συνόλο υ
τω ν κυνηγώ ν
το υ
Ν . Κ α β ά λ α ς)

Κ υνηγοί
Κ υ ν η γ ε τ ικ ώ ν
Σ υλλόγω ν
ά λλω ν ν ο μ ώ ν
π ου κυνηγούν
α γ ριόχοιρ ο
σ το
Ν. Καβάλας
(Π οσοστό ε π ί
τ ο υ συνόλου
τω ν κυνηγώ ν
α γ ρ ιό χ ο ιρ ο υ
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Ν . Κ α β ά λα ς)

304
(9,67%)
393
(12,89%)
448
(16,13%)

72
(19,14%)
75
(16,02%)
90
(16,72%)

Πίνακας 1. Απογραφή και ποσοστιαία κατανομή των κυνηγών που κυνηγούν αγριόχοιρο
(Θηραματική προτίμηση) στην Ανατολική Μακεδονία στις τρεις παρελθούσες
κυνηγετικές περιόδους.

26%, ενώ μεταξύ των κυνηγών του νομού Καβάλας το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ
χαμηλότερο κυμαινόμενο μεταξύ 9,7 και 16%. Από το σύνολο των κυνηγών που
κυνηγούν αγριόχοιρο στους δυο νομούς, για μεν το νομό Δράμας ένα ποσοστό που
κυμαίνεται από 18 έως και 30 % είναι κυνηγοί κάτοικοι άλλων νομών, για δε το νομό
Καβάλας τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται από 16 έως 19%. Το σίγουρο είναι
πάντως ότι ο νομός Δράμας έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα για το θήραμα αυτό απ'
ότι ο νομός Καβάλας.
Ως συμπεράσματα μπορούν αβίαστα να ειπωθούν τα εξής:
1. Η αλματώδης αύξηση των πληθυσμών του αγριόχοιρου στην Ανατολική Μακεδο
νία είναι πλέον γεγονός, όπως άλλωστε παρατηρείται και σ' όλη την Ελλάδα και την
Ευρώπη. Οι πιθανότεροι λόγοι είναι οι εξής: α) η καλή θηροφύλαξη που έχει
συντελεστεί τα τελευταία χρόνια με την ενεργοποίηση του σώματος της Ομοσπονδια
κής θηροφυλακής, καταστέλλοντας κυρίως περιστατικά συστηματικής νυχτερινής
λαθροθήρας την αναπαραγωγική περίοδο και β) η γενετική «μόλυνση» του πληθυ
σμού του αγριόχοιρου από τις ημιελεύθερες εκτροφές οικόσιτων χοίρων με συνεπακόλουθη αύξηση της γεννητικότητας,
2. Η αναμενόμενη και κλιμακούμενη αύξηση των ζημιών των αγροτικών καλ
λιεργειών από τον αγριόχοιρο.
3. Η συμμετοχή της αύξησης των πληθυσμών του αγριόχοιρου ως παράγοντας, στην
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κατά γενική ομολογία αυξητική τάση των πληθυσμών του λύκου (Dr. Neculai §elaru,
2012),
4. Η κλιμακούμενη αύξηση της θηραματικής προτίμησης του αγριόχοιρου από τους
κυνηγούς τουλάχιστον της «επαρχίας», με την στροφή προς το κυνήγι αυτό ολοένα
και περισσότερων κυνηγών.
Τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει οι κυνηγετικές οργανώσεις να τα λάβουν πολύ
σοβαρά υπόψη και να προτείνουν προς την πολιτεία ανάλογα μέτρα διαχείρισης αυτού
του πολύτιμου και εμβληματικού θηράματος με βασική αρχή την αρμονική συνύπαρ
ξη ανθρώπων, θηραμάτων και περιβάλλοντος. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να
μας δώσουν χρήσιμη τεχνογνωσία διαχείρισης σ' αυτή την κατεύθυνση.
Κλείνοντας δεν θα παραλείψω να συγχαρώ αλλά και να ευχαριστήσω, τους ομο
σπονδιακούς θηροφύλακες κ.κ. Μάριο Φιλιππίδη, Γιώργο Συμεωνίδη, Αλέξη Λιγομενίδη, Γιώργο Τόσκα, Βλάση Γαλόπουλο, Στέτσικα Χαράλαμπο καιΔημήτρη Γκουτή,
οι οποίοι με υψηλή αίσθηση καθήκοντος έρχονται σ' επαφή κάθε χρόνο μετά τη λήξη
της κυνηγετικής περιόδου με όλους και καθένα ξεχωριστά τους αρχηγούς των «γουρονοομάδων» για να συλλέξουν όλον αυτό τον πολύτιμο και χρήσιμο όγκο πληροφο
ριών.
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Ν Ο Μ Ο Σ Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ Μ .

4043/2012
«ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις
13-2-2012 ο Νόμος υπ' αριθμ. 4043/2012 (ΦΕΚ A 25/2012) για τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συν
θηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης, με τον
οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων η παραγραφή και μη
εκτέλεση ποινών υπό όρο, καθώς και η παραγραφή και
παύση της ποινικής δίωξης ορισμένων αξιόποινων πράξ
εων.

Σ ο φ ία Μ α ϊλ ιά ν η

Ν ομικός MSc

160

Συγκεκριμένα στο δεύτερο άρθρο του νόμου προβλέπονταιτα εξής:___________
____
“Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο”
1.
Ποινές διάρκειας μέχρι έ£ι μηνών που έχουν επι
βληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις
δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν
έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4043/2012

υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί
αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών.
Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση
της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα. και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της
μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι
την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
2.
Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με
πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου.
3. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων
235,236,237,242.256,258,259 και 390 του Ποινικού Κώδικα.”
Στο τέταρτο άρθρο του νόμου προβλέπονται
τα εξής:
‘Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης”
1.
Παραγραφετ
δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που
έχουν τελεσθεί μέχρι 31.12.2011: α) των πταισμά
των και β) των πλη μμελη μάτων. κατά των οποίων
ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή
χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην
περίπτωση των πλημμελημάτων, εάν ο υπαίτιος
υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση
του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη
κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικα
στεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητι
κή της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών.
συνεχίζεται η κατ' αυτού παυθείσα ποινική δίωξη
και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο
διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη
νέα πράξη.
2. Οι δικογραφίες που αφορούν αξιόποινες πράξεις της προηγούμενης παραγρά
φου, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου.
Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελη
μάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.
3. Οι αστικές αξιώσεις που τυχόν απορρέουν από τις αξιόποινες πράξεις της
παραγράφου 1 δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης κατά την παρά
γραφο 1, δεν ισχύει για τις παραβάσεις: α) του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα, β)
του ν. 690/1945, γ) του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 και δ) των νόμων 703/1977 και
3959/2011.”
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Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, επισημαίνουμε τα εξής:
1) Αν κάποιος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα έως τις 13-2-2012 σε ποινή φυλάκισης
έως και έξι μηνών, δεν έχει εκτίσει την ποινή του με οποιοδήποτε τρόπο, άσκησε
έφεση (νόμιμα κι εμπρόθεσμα) κι εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσής του, τότε η ποινή
του παραγράφεται.
Η πρωτόδικη (μη εκτελεσθείσα) απόφαση μπαίνει στο αρχείο με πράξη του
αρμόδιου Εισαγγελέα.
Αυτό έχει ως συνέπεια ότι
δεν απαιτείται παράσταση του
κατηγορουμένου στο δικαστή
ριο. Βέβαια φρόνιμο είναι πριν
από την ορισθείσα δικάσιμο
για την εκδίκαση της έφεσης
(αν έχει οριστεί), ο ενδι
αφερόμενος να βεβαιωθεί ότι
όντως η απόφαση τέθηκε στο
αρχείο.
2) Αν κάποιος έως τις 31 -122011 έχει τελέσει πταίσμα ή
πλημμέλημα που τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης έως ένα
έτος ή χρηματική ποινή ή και
τα δύο, και δεν έχει ακόμη
εκδικαστεί η υπόθεση, παρα
γράφεται το αξιόποινο της
πράξης και παύει η ποινική
δίωξη.
Και πάλι η σχετική δικογρα
φία μπαίνει στο αρχείο με
πράξη του αρμόδιου Εισαγγε
λέα και δεν απαιτείται παρά
σταση του κατηγορουμένου.
Και σ' αυτή την περίπτωση
πριν από την ορισθείσα δικάσιμο (αν έχει οριστεί) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
βεβαιωθεί ότι όντως η απόφαση τέθηκε στο αρχείο.
Σημειωτέον ότι η παραγραφή ποινής/αξιοποίνου ισχύει εφ' όσον ο καταδικασθείς/υπαίτιος δεν θα τελέσει νέα αξιόποινη πράξη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στοπ ανωτέρω νόμο.
Των παραπάνω ρυθμίσεων εξαιρούνται τυχόν επιβληθείσες ποινές για εγκλήματα
σχετικά με την Υπηρεσία και παραβάσεις σχετικές με την καταβολή διατροφής, την
εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις περί Ανταγωνισμού.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.

4039/2012
«ΓΙΑ ΤΑ
ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ή
ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟ
ΠΟΙΗΣΗ ΜΕ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΣΚΟΠΟ»
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις
2-2-2012 ο Νόμος υπ' αριθμ. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2012) για τα δεσποζόμενα κι αδέσποτα ζώα συντροφι
άς, σύμφωνα με τον οποίο δημιουργείται Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, όπου καταχωρίζο
νται από πιστοποιημένους κτηνιάτρους στοιχεία που
αφορούν στην αναγνώριση των ζώων και των ιδιοκτητών
τους.

Σοφία Μαϊλιάνη
Ν ομικός MSc
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Σύμφωνα με το νέο νόμο, όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων
συντροφιάς (και συγκεκριμένα σκύλων και γατών), στους
οποίους συγκαταλέγονται και οι κυνηγετικοί σκύλοι,
υποχρεούνται με δαπάνες τους να προβούν σε έκδοση
βιβλιαρίου υγείας ή και διαβατηρίου (όπου απαιτείται) και
σε ηλεκτρονική σήμανση των ζώων που έχουν στην
ιδιοκτησία τους, η οποία διενεργείται από πιστοποιημένο
κτηνίατρο και πραγματοποιείται με τοποθέτηση στην
αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του ζώου
συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής
πομποδέκτης). Επίσης οι ιδιοκτήτες των ζώων πρέπει να
τοποθετούν σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου τους
μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από
τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολι
ασμό τους.
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Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο
μηνών από τη γέννηση του ζώου, ή ενός μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του.
Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ελλάδα ζώων συντροφιάς που δεν έχουν ηλεκτρο
νική σήμανση καθώς και η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον
ιδιοκτήτη, άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εγκατά
λειψης ζώου και τυχόν παράνομοι σκοποί.
Τυχόν μεταβολές των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων πρέπει να δηλώνονται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο εντός 15 ημερών.
Επίσης τυχόν απώλεια πρέπει να δηλώνεται εντός 5 ημερών σε πιστοποιημένο κτηνία
τρο.
Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντρο
φιάς και των ιδιοκτητών τους αρχίζει να λειτουργεί ένα μήνα μετά την ημερομηνία
δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (στις 2-2-2012).

Σύμφωνα με το νέο Νόμο, μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών για την αναγνώριση
των ιδιοκτητών των ζώων που φέρουν σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιαρίου υγείας ή
διαβατηρίου, συγκαταλέγεται και η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Συλλόγων, οι
οποίες εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές με δαπάνες του Υπουργείου
ΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφίμων.
Πλέον είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης του
ζώου σε κάθε δημοσίευση αγγελίας προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση,
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σε κάθε έντυπο, φυλλάδιο, τοιχοκόλληση ή ιστοσελίδα.
Προσοχή: σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Νόμου 4039/2012, αφαιρείται η
άδεια κυνηγίου από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι
δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και δεν έχει εγγραφεί χειρόγρα
φα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθμός σήμανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο
βιβλιάριο του ζώου, μέχρι να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο.
Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων κατά τη διάρκεια του κυνηγίου ή την οποιαδή
ποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο για το σκοπό αυτό, υποχρεούνται να φέρουν
μαζί τους ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριό του.
Κατ' εξαίρεση των όσων ισχύουν για τα λοιπά ζώα συντροφιάς, ο περίπατος των
κυνηγετικών σκύλων δεν απαιτείται να γίνεται με συνοδό, ούτε οι ιδιοκτήτες τους
είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν μέτρα, ώστε αυτοί να μην εξέρχονται από το χώρο
ιδιοκτησίας τους και να εισέρχονται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρη
στους χώρους.
Ο νέος νόμος, κάνοντας λόγο για εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων
συντροφιάς, ορίζει μεταξύ άλλων ότι απαγορεύεται να γονιμοποιούνται θηλυκοί
σκύλοι αναπαραγωγής πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο
τοκετό, ότι απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το 9° έτος της ηλικίας του ζώου και ότι
δεν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ εβδομά
δων.
Επίσης ορίζεται ότι επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία
και συγκεκριμένα επιτρέπεται η διατήρησή τους σε κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας,
εφόσον ο ιδιοκτήτης τους τα διατηρεί εντός του διαμερίσματος στο οποίο ο ίδιος
διαμένει (και όχι σε βεράντες ή σε ανοιχτούς χώρους). Ο κανονισμός της πολυκατοικί
ας δεν μπορεί να απαγορεύσει τη διατήρησή τους, όμως μπορεί να περιορίσει τον
αριθμό τους στα δύο (2) ζώα ανά διαμέρισμα, αναφορικά με τους σκύλους και τις
γάτες.
Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους
χώρους της πολυκατοικίας και μόνο με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης
των ιδιοκτητών της οικοδομής μπορεί να επιτραπεί η διατήρηση και παραμονή τους
στην πυλωτή, την ταράτσα, τον ακάλυπτο χώρο και τον κήπο.
Σε μονοκατοικίες επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς - χωρίς να τίθεται
από το νόμο αριθμητικός περιορισμός- με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες
καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι υγειονομικές και αστυνομι
κές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
Η μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται πάντα με ασφαλές κλουβί μεταφοράς και
με τη συνοδεία των ιδιοκτητών ή κατόχων τους.
Σημειωτέον ότι η κλοπή κυνηγετικού σκύλου (και σκύλου βοήθειας) τιμωρείται
αυστηρότερα από την κλοπή άλλων ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα με φυλάκιση
μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή 5.000-8.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες ποινές για
την κλοπή άλλων ζώων συντροφιάς είναι φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και χρηματική
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ποινή μέχρι3.000 ευρώ.
Η κακοποίηση των ζώων συντροφιάς, καθώς και η παράνομη εμπορία τους τιμω
ρείται αυστηρά με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή
5.000-15.000 ευρώ.
Περαιτέρω απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή θίασο, σε
επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, επιδείξεων, πανηγυριών και κάθε είδους
καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, καθώς και η εκτροφή, εκπαίδευση και
χρησιμοποίηση ζώων για μονομαχίες.
Ο νέος νόμος απαγορεύει αυστηρά την εμπορία, παρουσίαση και διακίνηση
οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού όπου απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας
εναντίον ζώου (εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκπαιδευτικού προσανατολισμού),
σεξουαλικές συνευρέσεις όπου συμμετέχουν ζώα καθώς μονομαχίες μεταξύ ζώων.
Κάθε σχετική παράβαση τιμωρείται πέραν των ποινών φυλάκισης και με χρηματικό
πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.
Σημειωτέον ότι οι διατάξεις του νέου νόμου δεν θίγουν τις διατάξεις του νόμου περί
Θήρας (Ν.Δ. 86/1969), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και τις κανονιστικές αυτού διατά
ξεις.
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ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΛΥΣΣΑΣ ΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ
ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Για μια ακόμα φορά
φαίνεται η αξιοπιστία
των Κυνηγετικών
Οργανώσεων

Κωνσταντίνος
ΙΙαιτασιιυρόιιουλος
Δρ Δ ασολόγος Π εριβαλλοντολόγος
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Στις 11 Απριλίου του 2012 δημοσιεύτηκε στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεωνς (Τεύχος Β ', Αριθμός Φύλλου
1273) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό
1604/45066 για την εφαρμογή προγράμματος επιτήρησης
της λύσσας στην Ελλάδα. Η ΚΥΑ αυτή είχε ήδη προανακοινωθεί από τις 11 Φεβρουάριου του 2012 όταν η
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης είχε
συμμετάσχει σε σεμινάριο για τη συγκεκριμένη νόσο στο
Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.
Το σεμινάριο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που αφορούσε την εμφάνιση λύσσας σε άγρια
ζώα σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες, και σε μικρή
απόσταση από τα σύνορα, έγινε υπό την επίβλεψη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων κ. Ντουντουνάκη. Χρήσιμες συμβουλές και παρατηρήσεις προς τους
Θηροφύλακες έδωσε ο Δρ. Βασίλειος Κοντός, καθηγητής
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ενώ αναλυτικά
στοιχεία για τη λύσσα και το ρόλο των Θηροφυλάκων
στην επιτήρηση της ασθένειας έδωσαν οι κτηνίατροι του
τμήματος Ζωοανθρωπονόσων κυρίες Τζανή και Τασιούδη. Από πλευράς Κυνηγετικής Ομοσπονδίας παραβρέθη
καν ο Διευθυντής Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, πέντε
Επιστημονικοί Συνεργάτες, πέντε Συντονιστές Ομοσπον
διακοί Θηροφύλακες, καθώς και ακόμα 10 Ομοσπονδια-
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κοί Θηροφύλακες, όλοι από τους συνοριακούς νομούς της χώρας, οι οποίοι κατέχουν
αυτή τη στιγμή και τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης του ιού. Επίσης, παρόντες
στο σεμινάριο ήταν και επιστημονικοί συνεργάτες της Δ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Στερεάς Ελλάδας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.
Η ΚΥΑ προβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους
2012 σε 14 νομούς της περιοχής ευθύνης της ΚΟΜΑΘ. Στόχος του προγράμματος
είναι η «επιζωοτιολογική επιτήρηση και η διερεύνηση πιθανής εισόδου του ιού της
λύσσας στη χώρας μας». Βασικό άξονα ανάπτυξης του προγράμματος αποτελεί η
παθητική επιτήρηση, η οποία υλοποιείται μέσω της συστηματικής συλλογής δειγμά
των από κεφαλές νεκρών αγρίων και κατοικίδιων ζώων. Βασικό είδος ζώου - στόχος
είναι η άγρια κόκκινη αλεπού ( Vulpes vulpes) λόγω της αυξημένης συχνότητας
εμφάνισης του νοσήματος στο ζωικό αυτό είδος.
Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι: α) οι επίσημες
κτηνιατρικές αρχές, β)η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γ) η Κυνηγετική
Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ), ενώ για το συντονισμό, έλεγχο και την αποτελεσμα
τική εφαρμογή του προγράμματος υπεύθυνη είναι δεκαμελής επιτροπή στην οποία
συμμετέχει και μέλος της ΚΣΕ.
Όσον αφορά τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, η Κυνηγετική Ομοσπονδία
Μακεδονίας Θράκης έχει ορίσει υπεύθυνους για τη συλλογή των δειγμάτων σε κάθε
έναν από τους 14 νομούς καθώς και τους αναπληρωματικούς τους, ενώ έχει λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα, καθώς και την πλή ρη
προστασία τους από κάθε πιθανό κίνδυνο.
Η συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στο σημαντικότατο αυτό πρόγραμ
μα προστασίας της Δημόσιας Υγείας αποδεικνύει για μια ακόμα φορά το θεσμικό ρόλο
που κατέχουν όσον αφορά την άγρια πανίδα, ενώ επιβεβαιώνει το σημαντικό και
αξιόπιστο έργο που προσφέρουν, δίνοντας τα εχέγγυα προς τους διάφορους φορείς
πως θα επιτελέσουν με επιτυχία κάθε καθήκον που αναλαμβάνουν.
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Η ΟΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
Τι πρέπει να προσέχει
ο κυνηγός,
ο παρατηρητής
και ο ερευνητής

Βλέπουν τα πτηνά όπως εμείς; Τι χρώμα πρέπει να
έχουν τα ρούχα μας για να είμαστε λιγότερο αντιληπτοί σε
αυτά; Πως αντιδρούν τα πτηνά όταν φοράμε ρούχα με
έντονα χρώματα; Τα ερωτήματά αυτά έχουν απασχολήσει
κυνηγούς, παρατηρητές πτηνών και ερευνητές.

Χρήστος Σώκος &
Περικλής Μπίρτσας
Θ ηραματολόγοι
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Η κυριότερη αίσθηση των πτηνών είναι η όραση. Ο
οφθαλμός των πτηνών είναι ο τελειότερος μεταξύ όλων
των ζώων και μπορούν να αντιληφθούν περισσότερα
χρώματα από τους ανθρώπους. Η οξύτητα της όρασης
τους είναι επίσης υψηλότερη και οφείλεται στο μεγάλο
αριθμό αισθητήριων υποδοχέων - κωνίων (για οπτική
οξύτητα και αντίληψη των χρωμάτων) και ραβδίων (για
όραση σε αμυδρό φως). Στα ημερόβια πτηνά τα κωνία
είναι περισσότερα από τα ραβδία, ενώ το αντίστροφο
συμβαίνει στα νυχτόβια.
Η θέση των οφθαλμών των πτηνών στο κεφάλι τους
έχει σχέση με τον τρόπο ζωής τους. Τα πτηνά τα οποία
αποτελούν λεία και πρέπει να αποφεύγουν τους θηρευτές
τους, έχουν μάτια τοποθετημένα στα πλάγια της κεφαλής
και έτσι βλέπουν σε μεγαλύτερο εύρος. Οι μπεκάτσες
μπορούν να βλέπουν στερεοσκοπικά τόσο προς τα εμπρός
όσο και προς τα πίσω. Στα αρπακτικά, όπως τα γεράκια και

Η ΟΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

τις κουκουβάγιες, οι οφθαλμοί είναι τοποθετημένοι περισσότερο μπροστά, και έχουν
κατάλληλο μηχανισμό για να εστιάζουν κατά την αναζήτηση της λείας τους σε μακρι
νές αποστάσεις, όπως τα κυάλια.
Η οπτική οξύτητα ενός γερακιού είναι οκτώ φορές ανώτερη από του ανθρώπου,
επιτρέποντας του να διακρίνει ένα λαγό σε απόσταση ενάμισι χιλιομέτρου, ενώ η
ικανότητα μιας κουκουβάγιας να βλέπει σε αμυδρό φως είναι δέκα φορές ανώτερη
αυτής του ανθρώπου.
Π ολλά πτη νά μπορούν να
βλέπουν στο υπεριώδες και αυτό τους
επιτρέπει να αντιλαμβάνονται χαρα
κτηριστικά του περιβάλλοντος που ο
άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει. Τα
αποδημητικά μπορούν να χρησιμοποι
ήσουν τη δυνατότητα αυτή για τον
προσανατολισμό τους, καθώς είναι
ικανά να προσδιορίσουν τη θέση του
ηλίου σε συννεφιασμένη ημέρα.
Επίσης η όραση τους στο υπεριώδες
βοηθά τα πτηνά να εντοπίσουν την
τροφή τους και να επιλέξουν το ταίρι
τους. Αρσενικοί κότσυφες με εντονότερο πορτοκαλί στο ράμφος τους προσελκύουν
τα θηλυκά. Εντονότερο πορτοκαλί χρώμα αντανακλά περισσότερο την υπεριώδη
ακτινοβολία η οποία γίνεται ορατή από τα θηλυκά.
Γαιώδη χρώματα φαίνονται πιο φυσικά για τα πτηνά από τα φωτεινά χρώματα που
δεν αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος τους. Τα φωτεινά χρώματα και γενικά αυτά
που ξεχωρίζουν από το φόντο, όχι μόνο καθιστούν τον παρατηρητή ή τον κυνηγό πιο
εμφανή, αλλά σε περίπτωση κίνησης η πιθανότητα εντοπισμού από τα πτηνά πολλαπλασιάζεται. Ο εντοπισμός θα είναι ακόμα ευκολότερος από το πτηνό αν το ρούχο
αντανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία.
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Στις ΗΠΑδιερευνήθηκε σε τι απόσταση ξεπετάγονται διάφορα είδη πτηνών όταν ο
ερευνητής φορά ή όχι πορτοκαλί κυνηγετικό γιλέκο. Βρέθηκε πως τα είδη που έφεραν
μόνο γαιώδη χρωματισμό στο φτέρωμα τους, απομακρύνονταν σε μεγαλύτερη
απόσταση από τον ερευνητή όταν φορούσε το γιλέκο. Ωστόσο, τα είδη που είχαν
κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα στο φτέρωμά τους, όπως ο κοκκινολαίμης, δεν επηρεά
στηκαν από το γιλέκο.
Σε άλλη έρευνα εξετάστηκε η
επίδραση του πορτοκαλί κυνηγε
τικού γιλέκου στην επιτυχία των
κυνηγών να προσελκύσουν και
να Οηρεύσουν αρσενικούς αγριόγαλους. Βρέθηκε πως οι κυνηγοί
που δεν φορούσαν γιλέκο είχαν
δυόμ ιση φορές μεγαλύτερη
επιτυχία στη θήρευση αγριόγαλων. Για το λόγο αυτό οι κυνηγοί
που θηρεύουν με καρτέρι, εξαι
ρούνται από την υποχρέωση να
φορούν πορτοκαλί γιλέκο, κάτι
το οποίο επιβάλλεται για την
ασφάλεια των κυνηγών κατά τη
Θήρα άλλων ειδών θηραμάτων.
Τα πτηνά παρατηρούν γύρω
τους για να δουν ποιος τα κοιτάζει. Κοιτούν στα μάτια τα άλλα ζώα και τους
ανθρώπους για να δουν τις προθέσεις τους. Μπορούν να εντοπίσουν ακόμα και την
κίνηση των ματιών από μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τον άνθρωπο.
Συμπερασματικά, εάν επιδιώκουμε να μην γινόμαστε αντιληπτοί στα πτηνά θα
πρέπει να αποφεύγουμε ρουχισμό με ανοιχτά - φωτεινά χρώματα. Επίσης να
αποφεύγουμε το λευκό και το μπλέ. Πρέπει να προτιμώνται παραλλαγή ρούχα και
γενικά αυτά που ταιριάζουν με τη γύρω βλάστηση. Μερικές εταιρίες κυνηγετικών
ειδών έχουν λάβει επίσης υπόψη τους το θέμα της υπεριώδους ακτινοβολίας προσφέροντας εξοπλισμό - πορτοκαλί γιλέκα, λοιπά ρούχα και ομοιώματα - που έχουν
υποστεί ειδική επεξεργασία ή αποτελούνται από υλικά που δεν την αντανακλούν.
Σημαντικότερη επίδραση όμως ίσως έχουν η ακινησία και η απόκρυψη του προσώπου
και των ματιών. Το γείσο του καπέλου παρέχει μια ασπίδα με την οποία μπορεί ο
παρατηρητής ή ο κυνηγός να κρύψει τα μάτια του και να αλλάξει το περίγραμμα του
προσώπου του. Απότομες κινήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται, ενώ καλό είναι να
εκμεταλλευόμαστε την περιφερειακή όραση.
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ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

1. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

Νικόλαος Σάκκος
Μ ηχανολόγος
Μ ηχανικός ΑΠΘ
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Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου επισημαίνουμε
την αναγκαιότητα της λήψης εκτάκτων μέτρων σε όλους
τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει
μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση. Επειδή η ενημέρωση
και η πρόληψη είναι καλύτερες από τη θεραπεία, επιχει
ρούμε να καταγράψουμε τους βασικούς κινδύνους που
ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο κάθε εργαζόμενος (και όχι
μόνο) από την έκθεση του, σε θερμό περιβάλλον (καύσω
νας).
Διευκρινίζουμε ότι ο μόνος αρμόδιος για την εξαγγελία
επικράτησης συνθηκών καύσωνα είναιη Ε.Μ.Υ.
Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις εργασίες οι
οποίες εκτελούνται σε υπαίθριους χώρους (οικοδομές,
οδικά και άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες κλπ.).
Οι παράγοντες που καθορίζουν τη θερμική καταπονηση είναι:
■ Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου
■ Σχετική υγρασία
■ Ταχύτητα αέρα
■ Ακτινοβολία
■ Βαρύτητα εργασίας
■ Ενδυμασία
■ Εγκλιματισμός εργαζομένου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

Εγκλιματισμός είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή στο
θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασικού μεταβολισμού, της αύξησης της
εφίδρωσης και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. Ο
εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ημερών.
Η Κατάσταση της υγείας του
S

2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ
2.1 Μυϊκές συσπάσεις
Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία.
Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών λόγω έντονης εφίδρωσης.
Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιεί πολύ νερό χωρίς όμως να ανα
πληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται απότομα
και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:
Β Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών
Β Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό
2.2 Θερμική εξάντληση
Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε
περιβάλλον θερμό και υγρό. Προκαλείται από την υπερβολική απώλεια νερού και
άλατος από το σώμα. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι:
Β Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος
Η Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία
■ Όραση θολή
Β Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση
ϋ Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη
■ Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος
Β Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει
H Επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς
■ Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία
Β Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανιστούν διάρροια και εμετοί
2.3 Θερμοπληξία
Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να διατηρεί σταθερή την εσωτερική του θερμο
κρασία (36,8+/-0,4 °C), με τη βοήθεια θερμορρυθμιστικών μηχανισμών που έχει.
Αυτό του επιτρέπει να ζει σε περιβάλλοντα με μεγάλες διακυμάνσεις της εξωτερικής
θερμοκρασίας (π.χ στους Πόλους, αλλά και στον Ισημερινό). Ο έλεγχος αυτών των
μηχανισμών έχει έδρα τον εγκέφαλο.
Σε υψηλές θερμοκρασίες το σώμα αποβάλλει θερμότητα περιορίζοντας τις καύσεις
του, με διεύρυνση των μικρών αγγείων, με αύξηση της εφίδρωσης και με επιτάχυνση
της αναπνοής. Η αποβολή θερμότητας γίνεται αναλογικά με αγωγή στο 33% , με
ακτινοβολία στο 45% και με εξάτμιση στο 22%.
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Η θερμοπληξία είναι μία εξαιρετικά επείγουσα ιατρική κατάσταση, απειλητική για
τη ζωή η οποία οφείλεται σε ανεπάρκεια ή σε δυσλειτουργία των θερμορρυθμιστικών
μηχανισμών. Εκδηλώνεται με εγκεφαλικές διαταραχές, υψηλότατο πυρετό και
απουσία εφίδρωσης.
Για να συμβεί θερμοπληξία σε κάποιον άνθρωπο θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα
τα εξής: Υψηλή εξωτερική θερμοκρασία με υψηλή υγρασία, (ώστε να εμποδίζεται η
απώλεια θερμότητας με εξατμίσεις) καιπροδιαθετειμένος οργανισμός.
Η θερμοπληξία μπορεί να πλήξει οποιονδήποτε, υπάρχουν όμως ομάδες πλη
θυσμών που χαρακτηρίζονται ως περισσότερο ευπαθείς ώστε να υποστούν ένα
επεισόδιο θερμοπληξίας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
■ Ηλικία άνω των 65 ετών
■ Καρδιακή ανεπάρκεια χρόνια ασθένεια των νεφρών ή του ήπατος
■ Χρήση αλκοόλ και άλλων κατασταλτικών φαρμάκων
■ Χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, φαινοθειαζινών, αντιπαρκινσονικών. ορι
σμένων αντιαλλεργικών κλπ.
■ Ιστορικό παλαιότερης θερμοπληξίας
■ Μοναχικά εξασθενημένα άτομα
■ Υπέρβαρα άτομα
■ Ερασιτέχνες απροπόνητοι αθλητές σε κοπιώδεις αθλητικές δραστηριότητες
■ Εργασία κάτω από πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που εμφανίζονται όταν κάποιος υποστεί ένα
επεισόδιο θερμοπληξίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
■ Ζάλη, έμετος, παραλήρημα και διανοητική σύγχυση, σπασμοί και καμιά φορά
πλήρης απώλεια αισθήσεων. Ο πάσχων μπορεί να έχει σκοτοδίνη και να μη μπορεί να
σταθεί.
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■ Το δέρμα είναι καυτό, ερυθρό και ξηρό. Ο πυρετός φτάνει στους 41 °C. Η αναπνοή
είναι γρήγορη ενώ ο σφυγμός εξασθενεί προοδευτικά.
g Αν ο ασθενής παραμείνει ως έχει γρήγορα παθαίνει μαζική καταστροφή των μυών,
νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια που εκδηλώνονται με αναστολή της αποβολής
ούρων και με πνευμονικό οίδημα. Οι αρρυθμίες από την καρδιά είναι παρούσες ενώ
βλάπτεται και η πήξη του αίματος. Ο θάνατος υπό αυτές τις συνθήκες είναι αναπόφευ
κτος.
Β Θα πρέπει να διακρίνουμε την θερμοπληξία από την θερμική εξάντληση. Η τελευ
ταία οφείλεται σε μεγάλη απώλεια υγρών από τη ζέστη και δεν απουσιάζει η εφίδρω
ση ενώ ο πυρετός είναι χαμηλός ή απουσιάζει. Τα συμπτώματα και η όλη εικόνα της
θερμικής εξάντλησης είναι λιγότερο δραματικά.
2.4 Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας
■ Αφαιρέστε ταχέως τα ρούχα του ασθενούς.
■ Ψεκάστε το σώμα με δροσερό νερό (15 °C). Η χρήση πάγου είναι καλό να
αποφεύγεται αλλά θα πρέπει να επιχειρείται αν η θερμοκρασία του πάσχοντα δεν
πέφτει.
■ Χρησιμοποιείστε ανεμιστήρες ή οποιοδήποτε μέσο μπορεί να διοχετεύσει αέρα με
μεγάλη ταχύτητα. (Προσοχή στο συνδυασμό νερού και ανεμιστήρα! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας).
■ Βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση ώστε να είναι σε έκθεση μεγάλη επιφάνεια του
δέρματός του στη ροή του αέρα.
■ Ειδοποιείστε άμεσα το 166. Ο θερμόπληκτος πολλές φορές χρειάζεται νοσηλεία σε
Εντατική Μονάδα.
■ Η θερμοπληξία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
3.1 Ισορροπία υγρών και αλάτων
■ Να πίνετε άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάτε
® Αν δεν έχετε εγκλιματισθεί και ιδρώνετε πολύ, ρίξτε λίγο αλάτι στο νερό που πίνετε
(με τη μύτη ενός κουταλιού σ' ένα μπουκάλι του λίτρου).
S Μη τρώτε λιπαρά και βαριά γεύματα
Β Μην καταναλώνετε οινοπνευματώδη ποτά
■ Τρώτε ελαφριά, και κυρίως φρούτα και λαχανικά
3.2 Ενδυμασία
■ Τα ρούχα σας να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά), έτσι ώστε να
διευκολύνουν τον αερισμό του σώματος και να επιτρέπουν την εξάτμιση του ιδρώτα
(φυσικός μηχανισμός δροσισμού)
■ Αν δουλεύετε στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην
αφήνετε ακάλυπτο το σώμα σας
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■ Κάνετε χρήση του συστήματος ψύξης-κλιματισμού, εάνυφίσταται
3.3 Υπαίθριες εργασίες
■ Μην εργάζεστε μισόγυμνοι στον ήλιο
■ Προσπαθείστε να εργάζεστε περισσότερο στη σκιά
■ Να φοράτε πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι.
■ Απαγορεύεται η εργασία χωρίς τα κατάλληλα υποδήματα και οπωσδήποτε απα
γορεύεται η εργασία με παντόφλες, εξ αιτίας της μεγάλης πιθανότητας πρόκλησης
ατυχήματος από γλιστρήματα - παραπατήματα
■ Να εργάζεστε πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες
3.4 Εγκλιματισμός
■ Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να προσαρμοστεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα
νοιώθετε καλύτερα
■ Πιθανώς να νοιώσετε κάποια δυσφορία αν επιστρέφετε από άδεια ή ακόμη και από
Σαββατοκύριακο.

■ Αν δείτε κάποιον με συμπτώματα όπως δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες
κ.λπ. κάλεστε αμέσως ιατρική βοήθεια (Τηλέφωνο Ε.Κ.Α.Β. 166).
Μ έχρι να έλθει βοήθεια κάντε τα ακόλουθα:
■ Ξαπλώστε τον ατυχηματία σε σκιερό και σε δροσερό μέρος, αφαιρέστε τα ρούχα
178

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

■ Ψύξε του το σώμα με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα
■ Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε
στον άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να εξαφανι
στούν τα συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό, γουλιά-γουλιά
■ Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης

I 5. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιά
ζουν κάποιο από τα κατωτέρω προ βλήματα υγείας:
5.1 Καρδιοπάθειες
■ Στεφανιαία νόσο (ή χειρουργημένοιγια στεφανιαία νόσο)
■ Βαλβιδοπάθειες (ή χειρουργημένοιγια βαλβιδοπάθεια)
■ Μυοκαρδιοπάθειες
5.2 Παθήσεις των πνευμόνων
■ Βρογχικό άσθμα
■ Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
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■ Πνευμονικό εμφύσημα
■ Διάμεσες πνευμονοπάθειες

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

5.3 Άλλα χρόνια νοσήματα
Σακχαρώδη διαβήτη
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας
Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς
Διαταραχές αρτηριακής πίεσης
Νοσήματα του αίματος (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες)
Ψυχικά νοσήματα
Νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης
Παχυσαρκία

■
■
■
■
■
■
■

5.4 Εργαζόμενοι που λαμβάνουν φάρμακα όπως τα ακόλουθα
Ινσουλίνη - Αντιδιαβητικά δισκία
Διουρητικά
Αναστολείς ιόντων ασβεστίου
Αντιχολινεργικά
Ψυχοφάρμακα
Αντιεπιληπτικά
Ορμόνες
5.5 Γυναίκες εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
6.1 Παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων
■ θερμομόνωση στέγης ή πλάκας
■ βάψιμο με λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώμα
■ βρέξιμο στέγης ή πλάκας
■ κατασκευή σκιάστρων στις δυτικές και νότιες πλευρές των κτιρίων
■ τοποθέτηση στις δυτικές και νότιες πλευρές αδιαφανών ή ανακλαστικών τζαμιών
■ εγκατάσταση αεροκουρτίνας ψυχρού αέρα στα μεγάλα ανοίγματα που, λόγω
αναγκών παραγωγικής διαδικασίας, παραμένουν ανοιχτά
6.2
Παρεμβάσεις σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας
■ μόνωση των θερμών επιφανειών που βρίσκονται μέσα στους χώρους εργασίας
(σωλήνες ζεστού νερού, λέβητες, κλπ.)
■ απομόνωση με θερμομονωτικά χωρίσματα των πηγών θερμότητας και απαγωγή
της θερμότητας προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο
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6.2
Παρεμβάσεις στο μικροκλίμα του εργασιακού χώρου
Η απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς
την πηγή δημιουργίας τους
Η επαρκής γενικός εξαερισμός με εγκατάσταση ανεμιστήρων στα ψηλά σημεία των
αιθουσών και αερισμός στις ζώνες εργασίας με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες
επαρκής ανανέωση του αέρα των χώρων εργασίας, όπου απαιτείται από τις συνθήκες
της παραγωγής, με προσαγωγή νωπού αέρα και σύγχρονη απαγωγή του αέρα του
χώρου εργασίας
Β επιθυμητή η ύπαρξη κλιματισμού, όταν αυτό είναι δυνατό

7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Προγραμματισμός διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμι
κής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα
2. Προγραμματισμός εργασιών
■ Εργασίες που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων πρέπει,
κατά το δυνατόν, να προγραμματίζονται σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών
■ Ενίσχυση των βαρδιών ώστε να υλοποιούνται τα κανονικά διαλείμματα καθώς και
εκείνα που είναι αναγκαία για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης
3. Διαμόρφωση των κυλικείων, ή άλλων κατάλληλων χώρων, για το χρόνο ανάπαυ
σης. Οι χώροι αυτοί, ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες και δυνατότητες, εξοπλί
ζονται με σύστημα κλιματισμού
4. Παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10-15 °C
5. Για τις υπαίθριες εργασίες πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
■ χορήγηση - χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, όπου δεν είναι υποχρεωτική
από τη νομοθεσία η χρήση κράνους προστασίας
■ διαμόρφωση- επιλογή σκιερού μέρους για τα διαλείμματα
■ κατασκευή στεγάστρων, όπου είναι δυνατόν, για την εκτέλεση εργασιών
Μ προγραμματισμός των εργασιών ώστε, κατά το δυνατόν, οι κοπιαστικότερες να
γίνονται σε ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη (μείωση κατά το δυνατόν της
απασχόλησης στο διάστημα 13.00 -16.00)
■ παροχή πόσιμου δροσερού νερού (10-15 °C)
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Π έραν των άλλων ενεργειών των κατά τόπους
Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων, επιστολή
διαμαρτυρίας απέστειλε η ΚΣΕ προς τον τότε Υπουργό
ΠΕΚΑ.
Κύριε Υπουργέ,
ΕΝΤΟΝΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ Κ.Υ.Α.
ΓΙΑ ΤΙΣ Ζ.Ε.Π.

Ακόμη μια Α πόφαση του
Υ πουργείου Π εριβάλλοντος
για να περ ιοριστεί
το κυνήγι σ τη ν Ε λλάδα

(Κ .Υ Α . που α φ ορά
θέσπιση με'τρων, όριαν,
διαδικασιώ ν και
παρεμβάσεων στις Ζ.Ε.ΓΙ.)
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Για μία ακόμη φορά υπογράψατε μια Απόφαση
(Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012) με την οποία
επιβάλλονται αδικαιολόγητες περικοπές της κυνηγετι
κής δραστηριότητας, επεκτείνοντας την ήδη υφιστάμενη
βιομηχανία άχρηστων και δαπανηρών μελετών για 1200
περίπου κατηγορίες αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, σε
μια έκταση που καταλαμβάνει το 30% του εθνικού
εδάφους!
Στην ουσία παράγονται επιπλέον... αντικίνητρα για
μια σ ειρ ά
δραστηριοτήτω ν που α φ ορούν την
πραγματική οικονομία, στην πλέον δύσκολη οικονομική
περίοδο που γνώρισε η χώρα μας, χωρίς κανένα
πρακτικό αποτέλεσμα στην προστασία του περιβάλ
λοντος
Για μία ακόμη φορά προχωρήσατε στην υπογραφή
μιας Απόφασης χωρίς... να καταδεχτείτε την απαραίτητη
συνεργασία - ή έστω ενημέρωση - με την Κυνηγετική
Συνομοσπονδία Ελλάδας, παρότι επανειλημμένα σας
την είχαμε ζητήσει.
'Εχουμε επανειλημμένα επισημάνει το γεγονός ότι,
από το σύνολο των συνεχών καταδικών του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου για θέματα περιβάλλοντος εναντίον της
χώρας μας, δεν υπάρχει ούτε μια που να αναφέρεται ή
να έχει στο επίκεντρο της το κυνήγι. Γιατί και από ποιους
αυτό το γεγονός συνεχώς αγνοείται;
Ε π ί της ουσ ία ς, το Υ π ο υ ρ γ είο σας απλώ ς
εγκατέλειψε την παραγωγή του σχετικού νομοθετικού
έργου για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, στις γνωστές
αντικυνηγετικές Μ.Κ.Ο.
Εκ μέρους των 230.000 κυνηγών της χώρας μας
καταγγέλλουμε ότι, με την υπογραφή νέας Κ.Υ.Α
αλλάζει αιφνιδιαστικά η υφιστάμενη νομοθεσία για το
κυνήγι, με πληθώρα αυθαίρετων και αδικαιολόγητων
π εριορισ μώ ν, ενώ καμ ία Α πόφ αση Ε υρω παϊκού
Δικαστή ρ ίου δενυποχρεώ νεικάτι τέτο ιο!

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ Ζ.Ε.Π.
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Πρόκειται για περικοπές και περιορισμούς που δεν υφίστανται σε καμία άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Έ νω σης, αγνοούν το πνεύμα του Ευρωπαϊκού δικαίου, και
είναι αναντίστοιχες με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τις αποφάσ
εις του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου.

Ειδικότερα:
■ στη νέα Κ.Υ.Α. αναίτια και ατεκμηρίωτα επιβάλλεται απαγόρευση του κυνηγί
ου της ορεινής πέρδικας σε τρεις Ζ.Ε.Π. έκτασης 580.000 στρεμμάτων, ενώ επι
βάλλεται απαγόρευση της Θήρας της άσπρομετωπόχηνας σε έκταση 2.400.000
στρεμμάτων στις Ζ.Ε.Π. επτά υγροτόπων της Βόρειας Ελλάδας, (όπου αποτελούν,
αν όχι τους μοναδικούς, σίγουρα τους πιο δημοφιλείς τόπους κυνηγίου του
μοναδικού είδους χήνας που επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα).
■ για πρώτη φορά σε νομικό κείμενο σε όλη την Ευρώπη παρέχεται η υπερεξου
σία στον εκάστοτε υπουργό Π.Ε.Κ.Α. για συρρίκνωση της κυνηγετικής δραστηριό
τητας εντός των Ζ.Ε.Π., ψαλιδίζοντας κατά το δοκούν την έναρξη και τη λήξη της
θηρευτικής περιόδου, ή τα είδη που επιτρέπεται να θηρευτούν
Καμία από τις παραπάνω απαγορεύσεις δεν βασίζεται ή συνοδεύεται από
επιστημονική μελέτη όπως σαφέστατα ορίζει η Ο δηγία 79/409/ΕΟΚ, απλώς
επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά το αυτονόητο: την απόφαση δηλαδή του
Υπουργείου σας να καταργήσει αργά αλλά σταθερά την κυνηγετική δραστηριότητα
στη χώρα μας, ξεκινώντας από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που εκτείνονται στο
30% του ελληνικού εδάφους.
Στους 230.000 κυνηγούς της χώρας είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι πίσω
από την Κοινή Υπουργική Απόφαση που φέρει την υπογραφή σας, προσπαθούν να
κρυφτούν οι στοχεύσεις, οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα συγκεκριμένων Μ.Κ.Ο.
που επίτης ουσίας «προικοδοτούνται» γενναιόδωρα!
Οι τεκμηριωμένες προτάσεις της Κ.Σ.Ε. γνωστοποιήθηκαν κατ’ επανάληψη
στους αρμόδιους συνυπογράφοντες από τις αρχές του 2010 και ταυτόχρονα
δημοσιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης από τον
Οκτώβριο του 2010, αλλά ελάχιστα εισακούστηκαν παρά την αντίθετη διαβεβαίωση
όλων των αρμοδίων.
Αντιθέτως, η Κ.Υ.Α. φροντίζει τεχνηέντως να πετύχει σε όφελος ορισμένων το
«επιθυμητό αποτέλεσμα» δηλαδή: κάθε έργο ανάπτυξης, που τόσο ανάγκη έχει η
184

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ Ζ.Ε.Π.

χώρα, να τίθεται αυτομάτως υπό την αίρεση... και «ομηρία»της έγκρισης μελετών με
εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία !!! Σκεφτείτε δηλαδή, ότι για ένα αρτοποιείο
για είδη ζαχαροπλαστικής, για συνεργείο αυτοκινήτων, για ένα δίκτυο ύδρευσης
και όλα αυτά μέσα σε υπάρχοντα οικισμό, πόλεις και χωριά χρειάζονται μελέτη με
ορνιθολογικά στοιχεία! Ε πίσηςγια ένα νεκροταφείο ΙΟστρεμμάτων!
Στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, που ο κόσμος δεν ξέρει τι τον
περιμένει αύριο, ή πως θα ρυθμίσει τη ζωή του, είναι τουλάχιστον προκλητικός ο
τρόπος που πριμοδοτούνται κάποιες Μ.Κ.Ο.
Και βέβαια, ποιος έχει το δικαίωμα σ’ αυτήν ακριβώς την εξαιρετικά δύσκολη,
έως τραγική, οικονομική συγκυρία να στερεί από την πραγματική οικονομία
περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ, που δαπανώνται ετησίως για την κυνηγετική
δραστηριότητα; Είναι ένα ακόμα εύλογο ερώτημα.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ζήτησε την άμεση τροποποίηση αυτής
της Κ.Υ.Α. προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις της Ε.Ε. για τις Ζ.Ε.Π.,
χωρίς την κατάργηση του κυνηγίου και την ουσιαστική κατάργηση υλοποίησης
εκατοντάδων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Με σαφή τρόπο η ηγεσία το τριτοβάθμιο όργανο των ελληνικών κυνηγετικών
οργανώσεων δήλωσε επίσης ότι στο μέτρο που δεν θα υπάρξει αναθεώρηση, η
Κ.Σ.Ε. θα προχωρήσει σε κάθε ένδικο μέσο για την ακύρωση αυτής της Κ.Υ.Α.,
όπως το έχει συχνά επιτύχει στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις.
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α/Α
1.

Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ

ΔΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η

Διεύθυνση Συντονισμού και

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46,

Επιθεώρησης Δασών

Τ .Κ 551 34, Καλαμαριά

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Τ.Θ. 22487

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2313 309341

Μ ακεδονίας - Θράκης
2.

Διεύθυνση Συντονισμού και

Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Τ.Κ.

Επιθεώρησης Δασών

45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26510 88050

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μ ακεδονίας
4.

Διεύθυνση Δασών Ν. Γρεβενών

Διοικητήριο,

24620 76388

Τ.Κ. 511 00, ΓΡΕΒΕΝΑ
5.

Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας

Αγ. Κωνσταντίνου 1,

25210 32500

Τ.Κ. 661 00, ΔΡΑΜΑ
6.

7.

Διεύθυνση Δασών Ν. Έ βρου

Διεύθυνση Δασών Ν . Ημαθίας

Κανάρη 12, Τ.Κ. 681 00

25510 26145

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

-31967

Αντ. Καμάρα 3, Τ.Κ. 591 00,

23310 26385

ΒΕΡΟΙΑ
8.

9.

10.

Διεύθυνση Δασών

Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 551 31

Ν. Θεσσαλονίκης

Καλαμαριά

Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας

Τέρμα Αργυροκάστρου,

2510 461840

Τ.Κ. 650 01, ΚΑΒΑΛΑ

-461815

Διεύθυνση Δασών Ν. Καστοριάς Διοικητήριο, Τ.Κ. 521 00,

2313 309544

24670 22995

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
11.

Διεύθυνση Δασών Ν. Κιλκίς

Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 611 00,

23410 22658

ΚΙΛΚΙΣ
12.

Διεύθυνση Δασών Ν. Κοζάνης

Κτίριο Περιφέρειας -

24610 53448

ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00,

-53424

ΚΟΖΑΝΗ
13.

Διεύθυνση Δασών Ν. Ξάνθης

Καραολή Μιχαήλ & Ελπίδος,

25410 66010

Τ.Κ. 671 00 ΞΑΝΘΗ
14.

15.
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Διεύθυνση Δασών Ν . Πέλλας

Διεύθυνση Δασών Ν. Πιερίας

Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00,

23810 22951

ΕΔΕΣΣΑ

-27620

Ηπείρου 10, Τ.Κ. 601 00

23510 45480

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

-45470

ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

16.

Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης

3° χλμ. Κομοτηνής -

25310 22894

Αλεξανδρούπολης Τ.Κ. 691 00,

-73673

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
17.

Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών

Αλ. Υψηλάντου 3, Τ.Κ. 621 23,

23210 22633

ΣΕΡΡΕΣ
18.

19.

Διεύθυνση Δασών Ν. Φλώρινας

Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο,

23850 45757

Τ.Κ. 531 00, ΦΛΩΡΙΝΑ

-24171
23710 24272

Διεύθυνση Δασών Ν.

Δασικό κτίριο, Τ.Κ. 631 00,

Χαλκιδικής

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

20.

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

Σκρα 1, Τ.Κ. 681 00, ΑΛΕΞ/ΛΗ

21.

Δασαρχείο Αριδαίας

Ερμού 5, Τ.Κ. 584 00, ΑΡΙΔΑΙΑ

25510 28326
2384 2323623840 21242

22.

Δασαρχείο Αρναίας

Αρναία Χαλκιδικής, Τ.Κ. 630 74

23720 21206
-21201

23.

24.

Δασαρχείο Βέροιας

Δασαρχείο Γουμένισσας

Αντ. Καμάρα 3, Τ.Κ. 591 00,

23310 77621

ΒΕΡΟΙΑ

-77620

Μεγ.Αλεξάνδρου 28, Τ.Κ. 613

23430 41207

00, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
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25.

26.

27.

28.

Δασαρχείο Διδυμοτείχου

Δασαρχείο Δράμας

Δασαρχείο Έ δεσσας

Δασαρχείο Θάσου

Αδριανουπόλεως 1, Τ.Κ. 683 00,

25530 22204,

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

25203,20212

Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τ.Κ. 661

25210 57837

00, ΔΡΑΜΑ

-57841

Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00,

23810 28342

ΕΔΕΣΣΑ

-23670

Θάσος, Τ.Κ. 640 04

25930 51237,
58140, 58144

29.

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

30.

Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου

Χάψα 1, Τ.Κ. 546 26,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 545585,
545595

Κ. Νευροκόπι, Τ.Κ. 660 33, Κ.

25230 22239

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
31.

32.

Δασαρχείο Καβάλας

Δασαρχείο Κασσάνδρας

Τέρμα Αργυροκάστρου,

2510 461826,

Τ.Κ. 650 01, ΚΑΒΑΛΑ

461825,461861

Κασσάνδρα Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,

23740 22218

Τ.Κ. 630 77
33.

Δασαρχείο Κιλκίς

21ης Ιουνίου 207, Τ.Κ. 611 00,

23410 22400

ΚΙΛΚΙΣ
34.

Δασαρχείο Κοζάνης

Κτίριο Περιφέρειας -

24610 53443,

ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00,

53439

ΚΟΖΑΝΗ
35.

36.

Δασαρχείο Λαγκαδά

Δασαρχείο Νάουσας

Κ. Ηλιάδη 4, Τ.Κ. 572 00,

23940 22336,

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

24024

Γεωργίου Γεννηματά 22, Τ.Κ.

23320 22280

592 00, ΝΑΟΥΣΑ
37.

38.

39.

40.

41.

42.
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Δασαρχείο Νιγρίτας

Δασαρχείο Ξάνθης

Δασαρχείο Πολυγύρου

Δασαρχείο Σερρών

Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

Δασαρχείο Σουφλίου

Αθ. Αργυρού 9, Τ.Κ. 622 00,

23220 22450,

ΝΙΓΡΙΤΑ

22445

Αδριανουπόλεως 4, Τ.Κ. 671 00,

25410 26500,

ΞΑΝΘΗ

22669

Δασικό Κτίριο, Τ.Κ. 631 00,

23710 21678,

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

22250

Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 621 25,

23210 46426

ΣΕΡΡΕΣ

-46262

Σερρών 2, Τ.Κ. 623 00,

23230 22384

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

-22383

Ερμού 6, Τ.Κ. 684 00, ΣΟΥΦΛΙ

25540 22221

ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

43.

44.

45.

Σταυρός Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

23970 61203,

Τ.Κ. 570 14

65118

Δασαρχείο Σταυρούπολης

Σταυρούπολη Ν.ΞΑΝΘΗΣ,

25420 22218

Ξάνθης

Τ.Κ. 670 62

Δασαρχείο Σταυρού Θεσ/νίκης

Δασαρχείο Τσοτυλίου

Τσοτύλι, Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

24680 31613

Τ.Κ. 500 02
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εδρα: Αθήνα
Ταχ.Δ/νση: Φωκίωνος 8 & Ερμού, τκ:10563, Αθήνα
Τηλ: 210 3231 271
Φαξ: 210 3222 755
Web: www.ksellas.gr / Mail: info@ksellas.gr

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Α' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Εδρα: Χανιά
Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 1-5 (Κτίριο Πλάζα, 4ος όροφος), τκ:73131, Χανιά
Τηλ: 28210 98147
Φας: 28210 98112
Web: Αναμένεται / Mail: akokd@otenet.gr

Β' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
Εδρα: Μυτιλήνη
Ταχ.Δ/νση: Βουρνάζων 10, τκ:81100, Μυτιληνη
Τηλ: 22510 25259
Φαξ: 22510 43185
Web: Αναμένεται / Mail: bkoa@otenet.gr

Γ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εδρα: Πάτρα
Ταχ.Δ/νση: Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 9-11, τκ: 26005, Πάτρα
Τηλ: 2610 361671 -72
Φαξ: 2610 346614
Web: www.kynomp.gr / Mail: kynomp@hol.gr

Δ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εδρα: Αθήνα
Ταχ.Δ/νση: Φωκίωνος 8 & Ερμού, τκ: 10563, Αθήνα
Τηλ: 210 3231212,210 3232616
Φαξ: 210 3257593, 3257593
Web: www.dkose.gr/Mail:dkose@otenet.gr

Ε' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εδρα: Ιωάννινα
Ταχ.Δ/νση: Οπλ. Πουτέτση 19, τκ:45332, Ιωάννινα
Τηλ: 26510 22109,26510 28029
Φαξ: 26510 22189
Web: www.ekoepirus.gr / Mail: ekinigom@otenet.gr

ΣΤ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Εδρα: Θεσ/νίκη
Ταχ.Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, τκ:55134, Φοίνικας Θεσ/νίκης
Τηλ: 2310477128-29
Φαξ: 2310 473863
Web: www.hunters.gr / Mail: hunters@hunters.gr

Ζ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Εδρα: Λάρισα
Ταχ.Δ/νση: Παναγούλη 25, τκ:41223, Λάρισα
Τηλ: 2410 231297
Φαξ: 2410 282982
Web: www.komthes.gr/Mail:komthes@otenet.gr
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ . Δ ΙΕ Υ Θ .

ΤΗΛ

FAX

ΑΙΓΙΝΙΟΥ

60300 40 Εκκλησιών 12
Αιγίνιο

23530-23183

23530-23163

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

59300 Αλ. Παπάγου 42
Αλεξάνδρεια

23330-24357

23330-24357

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

68100 14ης Μάίου 35
Αλεξανδρούπολη

25510-25528

25510-31728

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

56123 Ελευθερίας 5
Θεσσαλονίκη

2310-733466

2310-724999

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

53200 28ου Συντ. Πεζικού 28
Αμύνταιο

23860-23068

23860-23068

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

61400 Πολιτιστικό Κέντρο
Δήμου Αξιούπολης,
Αξιούπολη Κιλκίς

23430-32515

23433-50617

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

52200 Μεγ. Αλεξάνδρου 55,
Αργος Ορεστικό

24670-43373

24670-43373

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

58400 4ης Νοεμβρίου 5
Αριδαία

23840-21649

23840-21649

ΑΡΝΑΙΑΣ

63074 Αρναία

23720-22648

23720-22648

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

50400 Βελβενδός Κοζάνης

24640-31030

24640-31030

ΒΕΡΟΙΑΣ

59100 Περικλεούς 2 Βέροια

23310-27495

23310-77495

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

58100 Αφ.Παπαϊωάννου 10
Γιαννιτσά

23820-23110

23820-25697
23430-41874

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

61300 Γουμένισσα

23430-41874

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

51100 Ελ.Βενιζέλου 7

24620-23696

24620-23696

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

24620-32492

24620-32492

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

51200 Δεσκάτη
68300 Κατακουζηνού 59
Διδυμότειχο

25530-22674

25530-22674

ΔΟΞΑΤΟΥ

66300 Δοξάτο

25210-66008

25210-66008

ΔΡΑΜΑΣ

66100 Πάροδος 1ης Ιουλίου
Δράμα

25210-34461

25210-34461

23810-22455

23810-22455

25920-22786

25920-22786

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

58200 Κων/πόλεως 23
Έδεσσα
64100 Μακεδ/μάχων 1
Ελευθερούπολη

ΕΠΑΝΟΜΗΣ

57500 28ης Οκτωβρίου 58Α
Επανομή

23920-42450

23920-42450

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

57012 Ζαγκλιβέρι Λαγκαδά

23930-32042

23930-32042
25930-52888

ΕΔΕΣΣΑΣ

ΘΑΣΟΥ

64002 Λιμενάρια Θάσος

25930-52888

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

54631 Αμύντα 7 Θεσ/νίκη

2310-278543

2310-229967

ΚΑΒΑΛΑΣ

65302 Ομονοίας 91 Καβάλα

2510-227452

2510-227452

63077 Κασσανδρεία

23740-23397

23740-23397

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

24670-29387

24670-29387

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

52100 Πλατεία Καραβαγγέλη
Καστοριά
60100 Β ' πάροδος Ειρήνης 1
Κατερίνη

23510-24877

23510-24877

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

66033 Βενιζέλου 22
Κ. Νευροκόπι

25230-23006

25230-23006

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥ

57014 Κ. Σταυρός

23970-61711

23970-61711

ΚΙΛΚΙΣ

61100 Καλούδη 13, Κιλκίς

23410-28283

23410-28553
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ΚΟΖΑΝΗΣ

50100 Αραπίτσης47 Κοζάνη

24610-30477

24610-30477

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

69100 ΙΙαρασίου 12
Κομοτηνή

25310-22885

25310-22885

ΛΑΓΚΑΔΑ

57200 Σταύρου. Μπαρέτη 18
Λαγκαδάς

23940-23083

23940-23083

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

62049 Μαυροθάλασσα

23220-30458

23220-30458

ΜΕΛΙΚΗΣ

59031 Δωδεκανήσου 2
Μελίκη Ημαθίας

23310-81054

23310-81054

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

68010 Μεταξάδες

25530-51714

25530-51714

Ν. ΖΙΧΝΗΣ

62042 Ν. Ζίχνη

23240-22214

23240-22214

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

63200 Θεσσαλονίκης &
Ορφανίδου Ν. Μουδανιά

23730-25892

23730-22377

ΝΑΟΥΣΑΣ

59200 Βύρωνος 19 Νάουσα

23320-28581

23320-28581

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

62200 28ης Οκτωβρίου
Ιωάννειο Πολ.Κέντρο Νιγρίτα

23220-22709

23220-20269

ΞΑΝΘΗΣ

67100 40 Εκκλησιών 2 Ξάνθη

25410-22846

25410-22846

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

68200 Ζαρίφη 65 Ορεστιάδα

25520-29780

25520-81792

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

63071 Δημ.Στάδιο Ορμύλια

23710-41904

23710-41904

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

63100 Πολύγυρος

23710-22734

23710-22734

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

61200 Κιλκίς 9 Πολύκαστρο
Κιλκίς

23430-23093

23430-23093

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

66200 Φιλίππου 20
Προσοτσάνη

25220-23380

25220-23380

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

50200 Γράμμου 32Α
Πτολεμαϊδα

24630-28811

24630-28811

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

62053 Ροδόπολη Σερρών

23270-23133

23270-23133

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

68001 Καμαρυώτισσα
Σαμοθράκη

25510-41161

ΣΑΠΩΝ

69300 Μαρινάκη 13 Σάπες

25320-22501

25320-21109

ΣΕΡΒΙΩΝ

50500 3Ι|ΤΣεπτεμβρίου &
Κων/νου Κάρπου Σέρβια

24640-22336

24640-22336

23210-23310

23210-23310

24650-22206

24650-22206

23230-22410

23230-22432
25540-22525

ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

192

62122 Τσαλοπούλου 15
Σέρρες
50300 Μ.Αλεξάνδρου 1
Σιάτιστα
62300 Βασ. Γεωργίου 26
Σιδηρόκαστρο

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

68400 Λέκκα 6 Σουφλί

25540-22525

ΣΟΧΟΥ

57002 Χαρ.Τρικούπη Σοχός

23950-22750

23950-22750

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

67062 Σταυρούπολη Ξάνθης

25420-22455

25420-22455

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

50002 Τσοτύλι

24680-31491

24680-31491

ΦΕΡΩΝ

68500 Φέρες

25550-22350

25550-24800

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

53100 Λ.Ελευθερίας 52
Φλώρινα

23850-28181

23850-28181

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

57300 Χαλάστρα

2310-792635

2310-792635

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

64200 Χρυσούπολη
Π. Τζιβελεκίδη 7

25910-23098

25910-23098

