
Πρόγραμμα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης (ΑΡΤΕΜΙΣ Ι) 
 

Το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ Ι είναι μια διαρκής μελέτη παρακολούθησης των θηραματικών 

πληθυσμών και καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης. Το πρόγραμμα ονομάστηκε έτσι 

προς ανάμνηση της αρχαίας θεάς προστάτιδας του κυνηγιού, επειδή αποτελεί την πρώτη 

μελέτη εθνικής κλίμακας που εκπονείται με αντικείμενο το κυνήγι.  

 

Το πρόγραμμα εκπονεί η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας και έχει επανειλημμένα 

αποσπάσει επαινετικές κριτικές από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και αναγνώριση σε 

Παγκόσμια Συνέδρια. Εκπονείται από το 1994 και τα στοιχεία που διαθέτει θεωρούνται από 

τα πλέον πλήρη και αξιόλογα σε σχέση με αυτά αντίστοιχων προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται στην Ευρώπη. 

 

Η υλοποίησή του στηρίζεται στην επιστροφή συμπληρωμένου ερωτηματολογίου, στο τέλος 

της κυνηγετικής περιόδου, όπου περιγράφεται η κάρπωση που πέτυχε ο κάθε κυνηγός κατά 

τη διάρκεια των κυνηγετικών του εξόδων, σε συνδυασμό με διάφορα στοιχεία που αφορούν 

την κυνηγετική του εξειδίκευση και τις συνήθειες του ίδιου του κυνηγού. 

 

Από το πρόγραμμα αυτό έχουν προκύψει αποτελέσματα, μέσα από σύγχρονες στατιστικές 

μεθόδους, που αναδεικνύουν την εικόνα των Ελλήνων κυνηγών, τις προτιμήσεις τους στα 

θηράματα και το σημαντικότερο, οδηγούν σε πολύ σοβαρές εκτιμήσεις σχετικά με την 

κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών. 

 

Από τα συμπληρωμένα δελτία του ΑΡΤΕΜΙΣ Ι προκύπτει ένα πλήθος πληροφοριών, τις 

οποίες επεξεργάζεται ειδική ομάδα επιστημόνων με πολυετή εμπειρία, και περιγράφονται με 

σαφήνεια τα δεδομένα της κυνηγετικής κάρπωσης στην Ελλάδα. 

 

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία, υιοθετώντας το ΑΡΤΕΜΙΣ Ι από το 1994, λειτούργησε με 

γνώμονα τις μελλοντικές απαιτήσεις της Ενωμένης Ευρώπης. Πράγματι, πρόσφατα κρίθηκε 

σκόπιμο να εφαρμοστεί ένα ανάλογο πανευρωπαϊκό σύστημα, θεωρώντας ότι το Ελληνικό 

σύστημα καταγραφής (ΑΡΤΕΜΙΣ Ι), πληροί με περίσσεια τις απαιτήσεις των πανευρωπαϊκών 

μεθόδων καταγραφής της κάρπωσης. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στην Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για την κυνηγετική κάρπωση που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2006, με παρουσία του αρμόδιου Επιτρόπου 

Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 



Σκοποί της μελέτης αυτής είναι:  

• Η εκτίμηση, κατ’ αρχήν, της εθνικής κυνηγετικής κάρπωσης, δηλαδή του συνολικού 

αριθμού των θηραμάτων κατά είδος, που θηρεύονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Στη 

συνέχεια η εκτίμηση αυτή εξειδικεύεται σε επίπεδο κυνηγετικών περιφερειών (εδαφική 

περιοχή Κυνηγετικών Ομοσπονδιών) μέχρι να φθάσει στο επίπεδο νομού.  

• Η καταγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών της κυνηγετικής δραστηριότητας, όπως η 

κυνηγετική ζήτηση κατά θήραμα και γεωγραφική ενότητα, ο συνολικός ετήσιος αριθμός 

των εξορμήσεων του μέσου κυνηγού, η μέση διάρκεια μιας κυνηγετικής εξόρμησης και 

από ποιους παράγοντες επηρεάζεται, η διασπορά των κυνηγών στον Ελλαδικό χώρο και 

πως αυτή διαφοροποιείται μεταξύ των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων και της 

επαρχίας, πόσα φυσίγγια καταναλώνονται ανά εξόρμηση και συνολικά, πώς κυμαίνεται ο 

αριθμός των κυνηγών της παρέας σε σχέση με το θήραμα κ.α. 

• Ο αριθμητικός προσδιορισμός των δεικτών θηραματικής αφθονίας, έτσι ώστε αυτοί 

συγκρινόμενοι στατιστικά από χρονιά σε χρονιά να οδηγούν σε συμπεράσματα για την 

πορεία των θηραματικών πληθυσμών (τάση αύξησης ή μείωσης). Τέτοιοι δείκτες είναι λ.χ. 

ο μέσος αριθμός των θηραμάτων που συναντά ο κυνηγός σε μία του εξόρμηση και ο 

μέσος αριθμός των θηραμάτων που θηρεύει ο κυνηγός σε μία του εξόρμηση. Δείκτης 

επιτυχίας της αναπαραγωγής αποτελεί ο μέσος αριθμός των πουλιών του κοπαδιού για τις 

πέρδικες, όταν υπολογιστεί για τις πρώτες μέρες της κυνηγετικής περιόδου (~ 15 Σεπτ.). 

Αντίθετα, όταν ο αριθμός των πουλιών αφορά το τέλος της περιόδου (~ 30 Νοεμβ.) 

δείχνει την ικανότητα επιβίωσης του κοπαδιού τον χειμώνα. 

• Η μελέτη της εισόδου ορισμένων θηρεύσιμων αποδημητικών στη χώρα μας, όπως της 

μπεκάτσας, της φάσσας, των τσιχλών, των παπιών κ.ά., καθώς και η έξοδος κάποιων 

άλλων, όπως το ορτύκι, το τρυγόνι κλπ. 

 

Φίλε κυνηγέ, 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ΑΡΤΕΜΙΣ είναι πολύ σημαντική ενέργεια. Μην 

ξεχνάς πως πρόκειται για μια έρευνα που χρηματοδοτείται από τους κυνηγούς και εξυπηρετεί 

τον κυνηγετικό κόσμο, δίνοντας πολύτιμα και αξιόπιστα στοιχεία για τη συνέχιση της 

κυνηγετικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα, γι’ αυτό μη διστάζεις να το 

συμπληρώνεις. 


