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«Απόψεις του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για τον Εθνικό
Διάλογο για τη Θήρα»
Απόσπασμα Πρακτικού του 2ου /19-3-2014 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης,
για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων
Αμβρακικού

Στο πλαίσιο διενέργειας του «Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι» και σε απάντηση του από
16/3/2016 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, 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.
Θεωρούμε ότι προκειμένου να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός Εθνικός Διάλογος για τη
Θήρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό υπόβαθρο βασικών αρχών που θα αποτελέσουν
και τη βάση του Εθνικού Διαλόγου. Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι:
1. Η θήρα αποτελεί μια αρχέγονη ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία δεν αντιβαίνει adhoc
στη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Εκεί που φαίνεται να υπάρχει σοβαρή ασυμβατότητα, είναι μεταξύ των διοικητικών ορίων
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όπως

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα χωρίς όμως να είναι και μοναδικό, αποτελεί το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων
Αμβρακικού το οποίο εκτείνεται σε 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 3 Περιφερειακές
Ενότητες και 6 Δήμους, με τα διακριτά διοικητικά όρια να δυσχεραίνουν το επιχειρησιακό
έργο των αρμόδιων υπηρεσιών. Καλούμαστε λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να
προβληματιστούμε και να βρούμε λύσεις που θα άρουν τις αναντιστοιχίες που υπάρχουν
ανάμεσα στο διαχειριζόμενο περιβάλλον και τις δομές διαχείρισής του.
2. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε με βάση
την αποκτηθείσα εμπειρία μας αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι η αρνητική ή στην
καλύτερη περίπτωση επιφυλακτική στάση των τοπικών κοινωνιών. Ανάλογα και με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών (τα ήθη – έθιμα και τις κυνηγετικές τους
παραδόσεις, τα μέτρα απαγόρευσης της θήρας που λαμβάνονται ως απόρροια εφαρμογής
Διεθνών Συμβάσεων, το κυνηγετικό ενδιαφέρον της περιοχής κ.α.) οι αντιδράσεις

μπορούν να ποικίλουν. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια
ενημέρωσης της ντόπιας κοινωνίας προκειμένου οι πολίτες, σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, να έχουν ενεργή συμμετοχή και να καταστούν στη συνέχεια αρωγοί και
υποστηρικτές των διαχειριστικών αποφάσεων για τη περιοχή τους. Πιστεύουμε ότι από
τον βαθμό εμπλοκής των άμεσα ενδιαφερομένων στη διαδικασία διαβούλευσης, θα κριθεί
τελικά και ο βαθμός απόδοσης των συμπεφωνημένων ρυθμίσεων για τη θήρα.
3. Η άσκηση της θήρας θα πρέπει να απαγορεύεται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν
συμβιβάζεται με τους σκοπούς διατήρησης μεμονωμένων περιοχών (π.χ. περιοχές στις
οποίες διαβιούν σπάνια είδη που είναι ευαίσθητα στην παρενόχληση εξαιτίας της θήρας
τυχόν θηρεύσιμων ειδών). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνεται συστηματική
παρακολούθηση των άμεσων (θανάτωση ή τραυματισμός προστατευόμενων ή/και
θηρευόμενων ειδών) ή έμμεσων (όχληση, ηχορύπανση) επιπτώσεων από την άσκηση της
θήρας και να γίνεται αξιολόγησή τους λαμβάνοντας υπόψη και μια σειρά άλλων κρίσιμων
παραμέτρων (π.χ. το βαθμό προστασίας των ειδών, τη χρονική περίοδο του έτους, τις
επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες).
4. Η αειφορική θήρα μπορεί υπό προϋποθέσεις να συμπεριληφθεί και να συμβάλλει στη
διατήρηση των οικοσυστημάτων (προστασία σημαντικών για την άγρια ζωή περιοχών με
σκοπό τη θήρα, περιορισμός ξενικών – εισβαλλόμενων ειδών, πληθυσμιακός έλεγχος
θηρεύσιμων ειδών κ.α.), εφόσον ενταχθεί μέσα σε ένα άρτιο τεχνικά και καλά δομημένο,
ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης.
5. Τέλος, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια συνολική θεώρηση της
θηρευτικής δραστηριότητας σε επιλεγμένες χωρικές κλίμακες που θα περιλαμβάνουν τα
σημαντικότερα ή τα πιο κρίσιμα οικοσυστήματα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
διερευνηθεί σε βάθος η δομή και η δυναμική του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και
τις κοινωνικοοικονομικές συνιστώσες που το επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, προτείνεται να
αναλυθεί σε βάθος η ταυτότητα της θήρας (το προφίλ της δραστηριότητας, το συνολικό
αποτύπωμά της, ολόκληρος ο κύκλος εργασιών και συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων
κ.α.), όπως ήδη από τη δεκαετία του ’90 γίνεται στην περίπτωση άλλων ανανεώσιμων
φυσικών πόρων.
Αναφορικά με τους 4 άξονες του Εθνικού Διαλόγου, θα θέλαμε πολύ συνοπτικά να σας
αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι, χρήζει εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στις
σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις διαχείρισης φυσικών πόρων (η ουσιαστική άσκηση
αειφορικής θήρας, θα μας επιτρέψει το χαρακτηρισμό των θηρεύσιμων ειδών ως
ανεξάντλητου φυσικού πόρου). Τα δοκιμασμένα παραδείγματα από το διεθνή χώρο είναι
πολλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα κατά το στάδιο σχεδιασμού του
νέου θεσμικού πλαισίου για τη θήρα.
2. Στηριζόμενοι στην παραπάνω θεώρηση, μπορεί να μπει σε νέες βάσεις το οικονομικό
πλαίσιο που θα διέπει τη θηρευτική δραστηριότητα, ως ένας ανεξάντλητος μεν, αλλά
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πολύτιμος δε φυσικός πόρος, που τα έσοδα από την «εκμετάλλευσή» θα εξυπηρετούν
συνολικά τη διαχείριση της.
3. Η φύλαξη της φύσης και ο έλεγχος της λαθροθηρίας, θεωρείται από πολλούς «το πιο
δύσκολο και δαπανηρό» κομμάτι του Εθνικού Διαλόγου, εν τούτοις πιστεύουμε ότι
υπάρχουν τομείς που μπορεί να βρεθούν cost effective λύσεις, όπως είναι: α) η εξάλειψη
της
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γεωγραφικής
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διαχειριζόμενη δραστηριότητα και τις δομές διαχείρισής της, β) η βελτιστοποίηση της
γεωγραφικής και χωροχρονικής επιχειρησιακής δράσης των αρμοδίων υπηρεσιών, γ) η
απαλοιφή των κενών νόμου και εξουσίας, ως αναφορά την ευθύνη φύλαξης και
διαχείρισης ή δ) η κατάργηση των αλληλο-επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων που οδηγεί
στην αδυναμία ταυτοποίησης των υπευθύνων δομών παρακολούθησης, περιορίζοντας
παράλληλα την επιχειρησιακή τους απόδοση και αποτελεσματικότητα.
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διαχείρισης,
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προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός αξιόπιστου και κοινά αποδεκτού συστήματος ροής
πληροφορίας. Η διεθνής εμπειρία μας έχει δείξει ότι ένα από τα πιο σημαντικά
προβλήματα είναι η συλλογή και απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας σε όλους τους άμεσα
ή έμμεσα εμπλεκόμενους. Προτείνουμε λοιπόν: ο καθορισμός κοινών πρωτοκόλλων
παρακολούθησης και βάσεων δεδομένων, η συστηματική και από κοινού επεξεργασία
των συλλεχθέντων στοιχείων και η πραγματοποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα
συναντήσεων εργασίας (με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας), να συμπεριληφθούν
στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρακολούθησης των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και
της συμβατής με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της κυνηγετικής δραστηριότητας. Με
τον
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των
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υπηρεσιών, με όλα εκείνα τα κρίσιμα στοιχεία (αφθονία των ειδών, όρια εξάπλωσης,
κατάσταση διατήρησης, απειλές και πιέσεις κ.α.) που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
κατά τη λήψη διαχειριστών μέτρων και αποφάσεων.
5. Για την άσκηση της θήρας στα Εθνικά Πάρκα, καθώς και σε άλλες θεσμοθετημένες
προστατευόμενες περιοχές σας επισυνάπτουμε το Απόσπασμα Πρακτικού της 2ης /19-32014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, που αφορά την πρόταση σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού.
Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την πολύχρονη ενασχόληση του Φορέα
Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με το αντικείμενο της θήρας, μπορούμε να θέσουμε στη
διάθεσή σας το παρακάτω υλικό, από το οποίο μπορούν να αντληθούν ενδιαφέροντα στοιχεία:
1. Το «Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης της Θήρας στην Παράκτια Ζώνη του Βόρειου
Αμβρακικού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “COLECOMAN”, ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ 2008.
2. Οπτικοακουστικό υλικό από τη «Συνάντηση για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας στο
Εθνικό

Πάρκο

Υγροτόπων

Αμβρακικού»,

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 2010.
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ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

3. Την πρόταση συνεργατικής δράσης «Ελέγχου και καταγραφής της Θήρας στην περιοχή
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού και καταστολής της Λαθροθηρίας»,
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 2013
4. Την «Έκθεση απολογισμού λαθροθηρίας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού κατά
την περίοδο 2008-2014», ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 2015
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, ευελπιστώντας να συμβάλλουμε θετικά στην ανάπτυξη
ενός γόνιμου Εθνικού Διαλόγου για τη Θήρα στην Ελλάδα.

Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Υγροτόπων Αμβρακικού
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
.
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