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ΘΕΜΑ:

«Απόψεις του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για τον Εθνικό
Διάλογο για το Κυνήγι»

Σχετ.:

Οι υπ’ αριθμ. 217/22-3-2016 και 341/19-4-2016 επιστολές του Φορέα
Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για τον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι

Στο πλαίσιο διενέργειας του «Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι» και σε απάντηση της από
27/4/2016 ηλεκτρονική σας επιστολής αναφορικά με τα ερωτήματα του Άξονα IV –Διαχειριστικό
πλαίσιο άσκησης θήρας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις απόψεις του Φορέα
Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι:
1.

Α) Οι πληθυσμοί των θηρεύσιμων ειδών θα πρέπει να καθορίζονται πρωτίστως με
βάση την Εθνική Στρατηγική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Τα κριτήρια επιλογής των θηρεύσιμων ειδών, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους τις βασικές αρχές διατήρησης της βιοποικιλότητας
(συνολικά και όχι μόνο της άγριας ορνιθοπανίδας), σε συνδυασμό φυσικά με τις
ανθρώπινες ανάγκες και κυνηγετικές παραδόσεις.
Για κάθε «επιβλαβές» είδος θα πρέπει να επιλέγεται ο καταλληλότερος τρόπος
ελέγχου (ή ο συνδυασμός διαθέσιμων τεχνικών : ενίσχυση των φυσικών εχθρών,
μείωση

της

αναπαραγωγικής

επιτυχίας,

ελάττωση

διαθέσιμης

ενδιαιτημάτων κ.α.) συμπεριλαμβανομένης και της θήρας.
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τροφής

και

Β) Τα κριτήρια καθορισμού των ορίων κάρπωσης και των ημερών εξόδου, θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την Εθνική υποχρέωση διατήρησης της
βιοποικιλότητας και τις προϋποθέσεις άσκησης της θήρας με τρόπο βιώσιμο και
αειφορικό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η
ιδιαιτερότητα των επιμέρους περιοχών, με την κατάλληλη προσαρμογή των
κριτηρίων.
Γ) Ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) θα πρέπει να ορίζονται οι περιοχές εκείνες
που εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο την Εθνική Στρατηγική για τη
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Κατά τον καθορισμό των περιοχών άσκησης
θήρας και για την αποφυγή κοινωνικών συγκρούσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η δυνατότητα ασφαλούς και απρόσκοπτης διακίνησης περιοίκων και
επισκεπτών, καθώς επίσης και η ταυτόχρονη άσκηση στην περιοχή άλλων
παραγωγικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία και γεωργία κ.α.). Όλες
οι υπόλοιπες περιοχές μπορούν να είναι εν δυνάμει περιοχές άσκησης θήρας,
εφόσον δε συντρέχουν άλλοι ιδιαίτεροι λόγοι (κοινωνικοί, τουριστικοί, εθνικής
ασφάλειας κ.α.).
Δ) Για τον προσδιορισμό της κυνηγετικής περιόδου θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη

κρίσιμοι

παράμετροι

της

οικολογίας

πληθυσμών

(αναπαραγωγική

περίοδος, χειμερινή & εαρινή μετανάστευση κ.α.), κοινωνικο-οικονομικοί (τοπικές
παραδόσεις, ανάπτυξη κυνηγετικού τουρισμού κ.α.) και κλιματολογικές συνθήκες
(πολύ δριμείς χειμώνες, περίοδοι ξηρασίας κ.α.).
2.

Η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων για την άγρια πανίδα προτείνεται να
γίνεται κάθε 5 έτη, προκειμένου να μεσολαβεί ένα επαρκές χρονικό διάστημα
εφαρμογής και αξιολόγησής τους. Θα πρέπει βέβαια να προβλέπεται η δυνατότητα
αναπροσαρμογής ή τροποποίησής τους σε έκτακτες περιπτώσεις. Τα εν λόγω
διαχειριστικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιούνται σε συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων (κατά τόπους Δασικές υπηρεσίες, κυνηγετικοί σύλλογοι,
περιβαλλοντικές οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών)
και η τελική έγκρισή τους να γίνεται από το αρμόδιο για θέματα βιοποικιλότητας
και θήρας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

3.

Εντός των Εθνικών ή περιφερειακών Πάρκων θα πρέπει να ασκείται η θήρα σε
ειδικά

ελεγχόμενες

κυνηγετικές

περιοχές,

με

αυστηρότερα

κριτήρια

και

περιορισμούς σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια. Ειδικότερα για τα Εθνικά
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Πάρκα όπως το δικό μας, θα πρέπει να διερευνηθεί επισταμένως η χωροθέτηση
των περιοχών άσκησης θήρας, προκειμένου να μη δημιουργηθούν απομονωμένοι
και

ασύνδετοι

περικλείονται

μεταξύ
από

τους

θύλακες

ελεγχόμενες

προστατευόμενων

κυνηγετικές

περιοχές.

περιοχών που θα
Επίσης

κατά

τη

χωροθέτηση, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η εγγύτητα μικρών και
μεγάλων

αστικών

περιοχών

και

η

ύπαρξη

πληθώρας

ανθρώπινων

δραστηριοτήτων, που ενδεχομένως δυσχεραίνουν την άσκηση της θήρας ή
προϋποθέτουν την ανάληψη πρόσθετων μέτρων.
4.

Η μελέτη για την άσκηση της θήρας και την πληθυσμιακή εξέλιξη των ειδών,
πρέπει να ενταχθεί σε ένα Εθνικό Σύστημα παρακολούθησης των ειδών άγριας
πανίδας (θηρεύσιμων ή μη), το οποίο θα πρέπει να προσδιορίζει τις βασικές αρχές
καταγραφής πληροφοριών, αξιολόγησης των δεδομένων και προσδιορισμού των
απαραίτητων διαχειριστικών δράσεων. Η μεθοδολογία υλοποίησής της θα πρέπει
να εναρμονίζεται με την ισχύουσα κάθε φορά κείμενη νομοθεσία, ενώ την ευθύνη
επίβλεψή της μπορούν να αναλάβουν από κοινού οι κατά τόπους εμπλεκόμενοι
φορείς (Δασικές υπηρεσίες, κυνηγετικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις,
Φορείς

Διαχείρισης

Προστατευόμενων

Περιοχών

κ.α.).

Τέλος,

για

την

εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης
της πληθυσμιακής εξέλιξης των ειδών, θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα κοινά
αποδεκτό σύστημα ροής πληροφοριών και ανάλυσης στοιχείων μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η ανά τακτά χρονικά διαστήματα οργάνωση
συναντήσεων εργασίας για τη συνολική αποτίμηση των πραγμάτων. Με αυτό τον
τρόπο θα καταστεί εφικτή η διαμόρφωση κοινά αποδεκτής άποψης για την
υφιστάμενη κατάσταση των ειδών και η εκτίμηση για τις προοπτικές εξέλιξής
τους.
Ένα ακόμα θέμα που θέλαμε να επισημάνουμε και εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του Εθνικού
Διαλόγου για τη θήρα, είναι η ενημέρωση – εκπαίδευση των κυνηγών και των τοπικών
κοινωνιών γενικότερα. Πιστεύουμε πως είναι μείζονος σημασίας για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής, οι πολίτες της, να έχουν πλήρη επίγνωση των
ξεχωριστών συνθηκών και της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν τα σπάνια και απειλούμενα είδη
πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ευζωία των
ανθρώπων.
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Αν και δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης
Υγροτόπων Αμβρακικού στην 3η συνάντηση του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι, παραμένουμε
στη διάθεσή σας ευελπιστώντας οι απόψεις μας να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και
εποικοδομητικού Διαλόγου.
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Υγροτόπων Αμβρακικού
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
.
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