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Απόψεις του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου-Νήσων
σχετικά με τον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι
Με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολουθεί το Παράρτημά μας τον Εθνικό
Διάλογο για τον Κυνήγι από τις έγγραφες απόψεις που έχουν αναρτηθεί στην
αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικότερα,
αφού το θέμα απασχολεί έντονα την περιοχή μας, η οποία είναι πλούσια σε θηράματα
κάθε είδους.
Εδώ η κυνηγετική δραστηριότητα αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής των
χωριών της υπαίθρου καθώς και στοιχείο της τοπικής λαϊκής παράδοσης, αλλά και
σημαντική οικονομική δραστηριότητα ιδιαίτερα για τα πλέον απομακρυσμένα χωριά
του τόπου μας.
Θεωρούμε σημαντική λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή, δεδομένου ότι για
πρώτη φορά κάθε πολίτης έχει πλέον την δυνατότητα να διαμορφώσει συνολική
εικόνα με την ανοιχτή πρόσβαση στις απόψεις άλλων πολιτών, φορέων, οργανώσεων,
κομμάτων και ειδικών επιστημόνων.
Στα πλαίσια του ευρύτερου ενδιαφέροντος για το θέμα σημειώνουμε ότι
πολλές από τις απόψεις που κατατέθηκαν μέχρι σήμερα στα πλαίσια των ερωτημάτων
που έθεσε το υπουργείο, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περαιτέρω εξέταση.
Έτσι θεωρούμε απαραίτητο στην φάση αυτή να γίνει μία πρώτη
σταχυολόγηση του πλήθους των απόψεων που κατατέθηκαν από κατάλληλη
επιστημονική επιτροπή, ώστε έτσι να προκύψουν τα σημαντικότερα θέματα και οι
τομείς που πιθανά χρήζουν αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης και για τα οποία είμαστε
στην διάθεσή σας για να καταθέσουμε την εξειδικευμένη γνώμη μας.
Κατά την άποψή μας οι κύριες κατευθύνσεις προς την επίτευξη του
εκσυγχρονισμού της κυνηγετικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι:
Η εξασφάλιση της αειφορικής κάρπωσης των θηραμάτων που θα
εδράζεται στην συστηματική επιστημονική παρακολούθηση της αφθονίας και της
πυκνότητας των πληθυσμών τους. Είναι ανάγκη λοιπόν να γίνουν κατ΄ αρχήν

διαχειριστικές μελέτες θήρας για την περιοχή. Ειδικότερα στην περιοχή μας
υπάρχουν είδη τα οποία φαίνεται να παρουσιάζουν τάσεις αύξησης (π.χ. τριχωτά
θηράματα) ή μείωσης (π.χ. υδρόβια πουλιά) οπότε θα πρέπει ανάλογα να ρυθμιστεί
και η κάρπωσή τους. Αντίστροφα άλλα είδη όπως ο αγριόχοιρος δημιουργούν
προβλήματα στους αγρότες καταστρέφοντας καλλιέργειες και κρίνουμε απαραίτητη
την γενετική χαρτογράφηση του βαθμού επιμειξίας τους ώστε να διερευνηθεί
αντίστοιχα ο τρόπος περιορισμού μέχρι εξαλείψεως τους με στόχο την προστασία των
άγριων πληθυσμών τους από την γενετική υποβάθμιση.
Θέματα όπως η επικαιροποίηση των ΚΑΖ βάση νέων επιστημονικών
δεδομένων, ή άλλα όπως η διαχείριση, βελτίωση ή και αποκατάσταση
υποβαθμισμένων ενδιαιτημάτων θηραματικών ειδών (αποξηραμένοι υγρότοποι,
εγκαταλειμμένα
λιβαδικά
οικοσυστήματα, εποχιακά καλλιεργούμενες
μικροεκτάσεις κ.α.) με επιστημονική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
των μέτρων αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος τόσο στην περιοχή της Ηπείρου
όσο και γενικότερα.
Ακόμη θα πρέπει να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα δράσεων
ενδυνάμωσης αλλά και προτάσεις επανεισαγωγής θηραματικών πληθυσμών (π.χ.
κολχικός φασιανός, κόκκινο ελάφι κ.α.).
Σοβαρό τοπικό θέμα αποτελεί ακόμη η πρόσφατη αυξητική τάση του
«κυνηγετικού τουρισμού» από Ιταλούς κυνηγούς (δεδομένης της διετούς
καθολικής απαγόρευσης της δραστηριότητας αυτής στην γειτονική Αλβανία).
Τέλος έχει απασχολήσει έντονα την περιοχή μας (και ιδιαίτερα την περιοχή
του Αμβρακικού Κόλπου) ο καθορισμός χώρων άσκησης της δραστηριότητας
αυτής εντός των Εθνικών Πάρκων χωρίς την υποβάθμιση άλλων
δραστηριοτήτων και χρήσεων γης.
Για όλα τα παραπάνω θέματα ενδιαφέροντος, αλλά και για άλλα που θα
ανακύψουν από τη διαβούλευση, που αφορούν ειδικότερα την περιοχή μας, θα
θέλαμε να υποβάλουμε εν ευθέτω χρόνω αναλυτικότερα υπομνήματα, αφού
απασχολούν τόσο τους κυνηγούς όσο και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, τους
πολίτες και την Δημόσια Διοίκηση.
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