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Αξιότιμοι κύριοι,
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι, σας
στέλνουμε τις θέσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού οι οποίες
συνοψίζονται ως εξής:


Άμεση

έκδοση

των

Προεδρικών

Διαταγμάτων

χαρακτηρισμού

των

Προστατευόμενων Περιοχών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εφαρμοστούν οι
ειδικοί όροι που προβλέπονται για την προστασία της άγριας πανίδας σε κάθε
Προστατευόμενη Περιοχή της χώρας ξεχωριστά.


Δημιουργία μικτών κλιμακίων (ΦΔ, Δασαρχεία, Θηροφυλακή) κατά τη
διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. Οι Φορείς Διαχείρισης δημιουργήθηκαν
με σκοπό την προστασία και διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της
χώρας και μπορούν να συνδράμουν στην ενημέρωση των κυνηγών μέσω των
Κυνηγετικών συλλόγων σε θέματα που αφορούν την κατάσταση των
πληθυσμών των κύριων προστατευόμενων ειδών, τους ευαίσθητους χώρους
και τις συνήθειες αυτών των ειδών καθώς και τις κρίσιμες περίοδος του
κύκλου ζωής. Με αυτό τον τρόπο αναμένεται να αξιοποιηθεί η συνεχής
παρουσία του προσωπικού των ΦΔ στο πεδίο κι η εμπειρία που έχουν

αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά στην προστασία της
βιοποικιλότητας.


Στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών ή/και στους Φορείς Διαχείρισης με
διαδικασίες ΑΣΕΠ ώστε να ενισχυθούν οι κρατικές δομές θηροφύλαξης.



Απόδοση των εσόδων που προέρχονται από τις ετήσιες άδειες θήρας των
κυνηγών

και

σήμερα

καταλήγουν

στις

κατά

τόπους

Κυνηγετικές

Ομοσπονδίες, στο Πράσινο Ταμείο κι από εκεί στους Φορείς Διαχείρισης, οι
οποίοι με τη σειρά τους θα τα αξιοποιούν σε έργα διαχείρισης και στην
προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών.


Εκπόνηση μελετών υπολογισμού φέρουσας ικανότητας κυνηγών για κάθε
Προστατευόμενη Περιοχή, τα αποτελέσματα των οποίων θα λαμβάνονται
υπόψη στις τοπικές Ρυθμιστικές Διατάξεις Θήρας από τις κατά τόπους
Δασικές Υπηρεσίες.



Στα Εθνικά Πάρκα (ΕΠ) να καθορίζονται από τους Φορείς Διαχείρισης οι
περιοχές, το χρονικό διάστημα και τα είδη για τα οποία θα διεξάγεται το
κυνήγι μετά από μελέτες που θα εκπονούνται από καταρτισμένο επιστημονικό
προσωπικό των ΕΠ. Ο αριθμός των ζώων που θα σκοτώνονται κάθε χρόνο
(πτερωτά και τριχωτά) θα καθορίζεται από τη διεύθυνση των ΕΠ. Κατά την
έξοδο από το ΕΠ, ο κυνηγός θα καταβάλλει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,
για κάθε ζώο που θα έχει θηρεύσει. Τα έσοδα θα διατίθεται για την διαχείριση
της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου. Το κυνήγι θα διεξάγεται παρουσία
των φυλάκων ώστε να διαφυλάσσεται η σωστή διαδικασία αλλά και η
νομιμότητα. Οι φύλακες των ΕΠ θα επιφορτιστούν με την ευθύνη για τον
έλεγχο αυτής της δραστηριότητας εντός των προστατευόμενων περιοχών σε
συνεργασία με τους δασοφύλακες/θυροφύλακες της Δασικής Υπηρεσίας και
τα προτεινόμενα μικτά κλιμάκια.



Απαγόρευση

της

εκπαίδευσης

των

κυνηγόσκυλων

μέσα

στις

Προστατευόμενες Περιοχές.


Εξίσωση των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων θήρας όλων των υδρόβιων
πτηνών ώστε η λήξη τους να είναι στην ίδια ημερομηνία για όλα τα είδη. Με

αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν φαινόμενα αυθαιρεσιών ή ατυχημάτων από
τους κυνηγούς λόγω λανθασμένης αναγνώρισης των πουλιών.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πρόσθετη πληροφορία.
Για το Δ.Σ. ΦΔΕΔ Παρνασσού
Η Πρόεδρος

Θέκλα Κ. Τσιτσώνη
Καθηγήτρια Σχολής Δασολογίας
& Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ

