μαζί, ξαναδίνουμε φτερά

Προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
Κ. Γιάννη Τσιρώνη
Υπ΄όψιν ειδικής συμβούλου
Δήμητρας Λυμπεροπούλου
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016
Αξιότιμε κύριε υπουργέ
Μετά την πρόσκλησή σας, καταθέτουμε κάποια σημεία τα οποία θεωρούμε ότι, στο
πλαίσιο του Εθνικού διαλόγου για το κυνήγι, πρέπει να αποτελέσουν θέματα της συζήτησης που
έχει ανοίξει με πρωτοβουλία σας. Ο εσπευσμένος τρόπος με τον οποίο γίνεται ο διάλογος αυτός
καθώς και η επιλογή να γίνει πρώτα η κωδικοποίηση των προτάσεων και κατόπιν η όποια
συζήτηση δεν μας επιτρέπει να αναλύσουμε τις θέσεις μας σε βάθος, είμαστε όμως στη διάθεσή
σας

για περαιτέρω συζήτηση και διευκρινίσεις, αν κρίνετε ότι είναι αναγκαίο για την

ολοκλήρωση του διαλόγου.
Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων των εισαγωγών άγριων ζώων στον
Σταθμό Α΄Βοηθειών της ΑΝΙΜΑ, τα πυροβολημένα άγρια ζώα, αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό 813% των εισαγόμενων κατ’ έτος, ενώ τα ατυχήματα φτάνουν το 40%. Αυτοκίνητα, καλώδια,
τζάμια ευθύνονται ΚΑΙ στην Ελλάδα για τις περισσότερες θανατώσεις άγριων ζώων (η ΑΝΙΜΑ
έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την καταγραφή των αιτιών θνησιμότητας, βλ paratiro.gr).
Παρ’ ότι το ποσοστό των πυροβολημένων είναι σχετικά χαμηλό, παρατηρούμε ότι
περιλαμβάνονται ιδιαίτερα σημαντικά είδη (βλ πίνακες). Από τις καταγραφές εισαγωγών
προκύπτει

ότι η λαθροθηρία ασκείται κυρίως κατά τη διάρκεια της νόμιμης κυνηγετικής
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περιόδου (βλ διαγράμματα). Το τελευταίο κάνει ακόμη πιο επιτακτική την επένδυση στη παιδεία
και την εκπαίδευση των κυνηγών, που είναι και το πρώτο θέμα που σημειώνουμε παρακάτω.

Παιδεία- εκπαίδευση.
Είναι απαραίτητο οι κυνηγοί να είναι εξοικειωμένοι με τις οικολογικές έννοιες καθώς και
την ανάγκη συμμετοχής όλων μας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ακόμη δε περισσότερο,
όποιος ασκεί την δραστηριότητα του κυνηγιού είναι απαραίτητο να είναι ενημερωμένος για
κάθε πτυχή που αφορά τόσο την περιοχή που κυνηγά όσο και για το σύνολο των ειδών που
διαβιούν σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να γνωρίζει αναλυτικά το διαχειριστικό σχέδιο που διέπει
την περιοχή και αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς να έχει περάσει ειδικό σχολείο, ώστε να
εμπεδώσει την απαραίτητη γνώση και έτσι να έχει το δικαίωμα να κυνηγά. Θεωρούμε
απαραίτητο οι κυνηγοί να είναι ενημερωμένοι ουσιαστικά και αυτή η ενημέρωση να συνεχίζεται
όλα τα χρόνια που ασκούν την δραστηριότητα και όχι να περιορίζεται σε τυπικές εξετάσεις, όταν
αποκτούν για πρώτη φορά άδεια κυνηγιού.

Ποια είδη πότε και σε ποιους αριθμούς επιτρέπεται να θηρεύονται; .
Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι σωστό να δίνεται μόνο από την επιστημονική
διαχείριση κάθε πληθυσμού. Ο οριζόντιος τρόπος αντιμετώπισης που εφαρμόζεται τώρα μόνο
ζημιά μπορεί να κάνει.. Σε κάθε περίπτωση τόσο ο χρόνος (διάστημα και περίοδος) που
επιτρέπεται να θηρεύεται ένα είδος σε μια περιοχή όσο και ο αριθμός των ατόμων που
επιτρέπεται να θηρευτούν είναι απαραίτητο να καθορίζονται από

σαφή διαχειριστικά σχέδια,

που θα περιλαμβάνουν όλες τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν την ευρωστία του
πληθυσμού. Αυτά τα σχέδια πρέπει να εφαρμόζονται τοπικά με κριτήριο την τοπική εξάπλωση
του συγκεκριμένου πληθυσμού που διαχειρίζονται . Η εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου
απαιτεί την ύπαρξη συστήματος πλήρους καταγραφής των ατόμων που θηρεύονται.
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Πού ασκείται αυτή η δραστηριότητα;
Πριν μερικές δεκαετίες αυτό το ερώτημα δεν αποτελούσε πρόβλημα. Η επέκταση
ανθρώπινων δραστηριοτήτων ασύμβατων με την κυνηγετική δραστηριότητα, όπως η εκτός
σχεδίου δόμηση, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, εγκατάσταση ΑΠΕ, εξάπλωση του φυσιολατρικού
τουρισμού κλπ μειώνουν τις εκτάσεις που η κυνηγετική δραστηριότητα μπορεί να ασκείται
χωρίς να δημιουργούνται συγκρούσεις χρήσεων γης. Είναι απαραίτητο η αντιμετώπιση των
προβλημάτων χρήσεων γης να γίνει στην βάση ουσιαστικών μετρήσιμων στοιχείων και όχι με
βάση κοινωνικούς ανταγωνισμούς.
Η χωροταξία της άσκησης του κυνηγιού αποτελεί μια από τις ποιο σημαντικές αιτίες
συγκρούσεων μεταξύ κυνηγών και άλλων ομάδων. Εκτιμούμε ότι η συνεπής αντιμετώπιση της
κυνηγετικής δραστηριότητας καθώς και η σωστή θεσμοθέτηση ουσιαστικών κανόνων θα άρει τα
περισσότερα προβλήματα που προκύπτουν από την άσκηση της δραστηριότητας του κυνηγιού.

Εμπλουτισμοί
Η πρακτική "put and Take" στον εμπλουτισμό θηραμάτων είναι απαράδεκτη και δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να εφαρμόζεται. Συνηθίζεται σε φάσεις εμπλουτισμού μιας περιοχής
με θηράματα αντί να γίνει προσπάθεια τα απελευθερωθέντα ζώα να προσαρμοστούν και να
εγκατασταθούν στην περιοχή απελευθέρωσης, να αφήνονται σε ένα σημείο και τις αμέσως
επόμενες μέρες να κυνηγιούνται. Ο πληθυσμός που απελευθερώνεται θα πρέπει να έχει μοναδικό
στόχο την ενίσχυση ή δημιουργία φυσικού πληθυσμού και όχι την άμεση κάρπωση από τους
κυνηγούς.
Η άποψη μας είναι ότι η διαχείριση θα πρέπει να προσανατολίζεται στην βελτίωση του
βιοτόπου και μέσω αυτής να επιδιώκεται η αύξηση του πληθυσμού των ειδών και το μέτρο του
εμπλουτισμού να χρησιμοποιείται με μεγάλη φειδώ.
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Θηροφύλαξη.
Η θηροφύλαξη παρ’ ότι συζητιέται έντονα δεν παύει να αποτελεί ένα από τα μέτρα
διαχείρισης και εκτίμηση μας είναι ότι οι όποιες ρυθμίσεις προκύψουν θα πρέπει να έπονται της
θεσμοθέτησης και εφαρμογής σοβαρής διαχείρισης .
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι κατά τον νόμο υπεύθυνες είναι οι δασικές υπηρεσίες.
Όμως τόσο λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων όσο και λόγω δομής και νοοτροπίας, οι
δασικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν τόσα χρόνια να ανταποκριθούν στο έργο της θηροφύλαξης.
Το κενό αυτό κλήθηκαν να καλύψουν οι κυνηγετικοί σύλλογοι με το σώμα της ομοσπονδιακής
θηροφυλακής. Είναι γνωστό ότι ο θεσμός αυτός έχει δεχτεί έντονη κριτική που σε κάποιες
περιπτώσεις δεν είναι άδικη, όμως το συνολικό ισοζύγιο είναι θετικό και εκτιμούμε ότι το σώμα
της ομοσπονδιακής θηροφυλακής πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Οι όποιες αδυναμίες
παρατηρούνται προέρχονται κυρίως από την μη επιστημονική διαχείριση της κυνηγετικής
δραστηριότητας και όχι από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της θηροφυλακής. Όσο η
κυνηγετική δραστηριότητα δεν αντιμετωπίζεται με επιστημονικό τρόπο αλλά με την λογική να
κρυφτούν τα προβλήματα κάτω από το χαλί τα προβλήματα θα μένουν και θα γιγαντώνονται. Το
επιχείρημα ότι, επειδή εργοδότες των θηροφυλάκων είναι οι κυνηγοί, οι θηροφύλακες αντί να
ασκούν τα καθήκοντα τους καλύπτουν τους κυνηγούς, το μόνο που αναδεικνύει είναι ότι οι
δασικές υπηρεσίες δεν επιτελούν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους, αφού κατά τον νόμο αυτές
είναι υπεύθυνες για το πώς λειτουργούν οι θηροφύλακες.
Επειδή, τέλος, αυτό που μας απασχολεί είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος και όχι ποιος
διαχειρίζεται τα χρήματα των αδειών, μετά από μακρόχρονη συνεργασία με τους θηροφύλακες,
θέλουμε να καταθέσουμε στη συζήτηση ότι η παρέμβαση της ομοσπονδιακής θηροφυλακής είναι
άμεση και αποτελεσματική -24 Χ 7- τόσο ως προς τον έλεγχο της λαθροθηρίας όσο και ως προς
την πάταξη του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής. Φοβόμαστε ότι η αλλαγή καθεστώτος (και
προσώπων, διότι τα πρόσωπα παίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε τομέα δραστηριότητας) θα
είναι εις βάρος της προστασίας και του ελέγχου.
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Εν κατακλείδι
Η κυνηγετική δραστηριότητα άπτεται πολλών πλευρών της οικονομικής κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής του κάθε τόπου. Η κατάθεση προτάσεων από την πλευρά της κάθε
συλλογικότητας που κλήθηκε να συμμετέχει στον διάλογο και η απλή κωδικοποίηση τους
φοβόμαστε ότι θα εγκλωβιστεί στις λεπτομέρειες και ταυτόχρονα θα χαθεί η συνολική (μεγάλη)
εικόνα του θέματος.
Η δόκιμη, κατά την άποψη μας, διαδικασία θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια ημερίδα με
θέμα τα θετικά και αρνητικά που προκύπτουν από την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας.
Τα συμπεράσματα αυτής της ημερίδας θα έπρεπε να κωδικοποιηθούν και βάση αυτών να
ακολουθήσει συζήτηση για τους Στρατηγικούς στόχους για την θήρα.
Τα ζητήματα που αναφέραμε παραπάνω αποτελούν μια αποσπασματική προσέγγιση του
συνολικού θέματος και αφορούν κάποιες πτυχές τις κυνηγετικής δραστηριότητας , όπως ασκείται
σήμερα, που εμείς θεωρούμε σημαντικές. Στην πορεία του διαλόγου ελπίζουμε να μας δοθεί η
ευκαιρία να αναφερθούμε και σε άλλα ζητήματα.

Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και περαιτέρω συζήτηση
Με εκτίμηση
Γιάννης Αρνέλλος, δασολόγος, επιστημονικός σύμβουλος ΑΝΙΜΑ
Μαρία Γανωτή, πρόεδρος ΑΝΙΜΑ
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