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ΘΕΜΑ:
Σχετ.:

«Απόψεις του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για τον Εθνικό
Διάλογο για το Κυνήγι»
Η υπ’ αριθμ. 217/22-3-2016 επιστολή 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
4/4/2016 ηλεκτρονική σας επιστολής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις απόψεις του
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Οι προτάσεις μας βασίζονται τόσο στις πλέον
πρόσφατες και τεκμηριωμένες απόψεις της επιστημονικής κοινότητας, όσο και στην αποκτηθείσα
εμπειρία από την ευθύνη διαχείρισης ενός από τους παραδοσιακότερους κυνηγότοπους της
χώρας μας, αυτού του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
Σχετικά με τα θέματα του άξονα Ι, σας παραπέμπουμε στην από 22-3-2016 επιστολή που
στείλαμε

στη

σύμβουλο

του

αναπληρωτή

Υπουργού

Περιβάλλοντος

&

Ενέργειας,

κα.

Λυμπεροπούλου. Ειδικότερα για το θέμα της εκπαίδευσης των κυνηγών, θεωρούμε ότι αποτελεί
απαραίτητη

προϋπόθεση

για

την

άσκηση

της

θηρευτικής

δραστηριότητας

εντός

των

Προστατευόμενων Περιοχών. Οι Φορείς Διαχείρισης θα μπορούσαν να συνδράμουν τις κατά
τόπους

δασικές

αρχές

και

τους

κυνηγετικούς

συλλόγους,

ενημερώνοντας

για

την

περιβαλλοντική αξία και τη σημασία διατήρησης της βιοποικιλότητας των Προστατευόμενων
Περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, οι Φορείς Διαχείρισης μπορούν έγκαιρα να ενημερώσουν τόσο τις
αρχές που εμπλέκονται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της θηρευτικής δραστηριότητας,
όσο και τους ίδιους τους κυνηγούς μέσω των οργανώσεών τους σε θέματα που αφορούν την
κατάσταση των πληθυσμών των κύριων προστατευόμενων ειδών, τους ευαίσθητους χώρους και
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τις συνήθειες των ειδών αυτών, καθώς και τις κρίσιμες περιόδους τους κύκλους ζωής τους. Η
διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται τόσο μέσω ενημερωτικού υλικού όσο και συναντήσεων
εργασίας με τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα θα είναι ο

περιορισμός της όχλησης ή και θανάτωσης μη θηρεύσιμων ειδών, η αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση της λαθροθηρίας και γενικότερα η βελτιστοποίηση του κώδικα δεοντολογίας και
της συμπεριφοράς των κυνηγών.
Τα θέματα του άξονα ΙΙ περί του οικονομικού πλαισίου που διέπει το κυνήγι, εκφεύγουν
των αρμοδιοτήτων και των σκοπών λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού,
συνεπώς δε κρίνεται σκόπιμο να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Σε κάθε περίπτωση η οικονομική
ενίσχυση δράσεων, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, συντονισμού και ανταλλαγής στοιχείων
μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν.
Τέλος, αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται σχετικά με τη θηροφύλαξη και τον
έλεγχο της λαθροθηρίας, οι απόψεις μας, πολύ συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:
1. Δεν είναι απαραίτητο η θηροφύλαξη να αποτελεί αποκλειστικό καθήκον των κρατικών
οργάνων. Αντίθετα, η άμεση εμπλοκή των χρηστών μιας περιοχής (κυνηγετικοί
σύλλογοι,

αλιευτικοί

συνεταιρισμοί

λιμνοθαλασσών

κ.α.),

μπορεί

να

συμβάλλει

καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη σε τοπικό επίπεδο.
2. Η άσκηση της θηροφύλαξης σήμερα δεν είναι ικανοποιητική για τους ακόλουθους
λόγους: α) εξαιτίας των διοικητικών, οικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη θηροφύλαξη, β) λόγω του
διοικητικού κατακερματισμού των υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων τους (σε πολλές
περιπτώσεις η γεωγραφία των διοικητικών δομών, δεν έχει καμία σχέση με τον ενιαίο
χαρακτήρα ευαίσθητων οικοσυστημάτων και πληθυσμών), γ) εξαιτίας του ανεπαρκούς
συντονισμού και της υποτυπώδους συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και
των άμεσα ενδιαφερόμενων χρηστών, δ) λόγω του πεπαλαιωμένου και αναχρονιστικού
Νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους όρους και τις διατάξεις της θηροφυλακής και ε)
εξαιτίας της έλλειψης περιβαλλοντικής παιδείας και αγωγής των τοπικών κοινωνιών,
τόσο σε θέματα ουσίας που σχετίζονται με το φυσικό πλούτο, όσο και σε θέματα
προστασίας και διαχείρισης που αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις της πολιτείας.
3. Η συμμετοχή και η στενή επιχειρησιακή συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και
των ενδιαφερόμενων χρηστών μαζί με την προσπάθεια αντιμετώπισης των κυριότερων
χρόνιων

προβλημάτων

που

διέπουν

τη

θηροφύλαξη,

υπερ-αρκούν

αποτελεσματικότερη προστασία της άγριας πανίδας.
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για

την

Αν και δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης
Υγροτόπων Αμβρακικού στη 2η 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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