ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου

Τραϊανούπολη, 6/05/2016

Τραϊανούπολη,

Aρ. Πρωτ.: 197

Αλεξανδρούπολη 68100

ΠΡΟΣ:

ΤΗΛ., FAX: 25510 61000

1) Αναπληρωτή Υπουργό Π.ΕΝ.

Ε-mail: info@evros-delta.gr

2)

Συντονιστή

του

Εθνικού

Διαλόγου για το Κυνήγι κ.
Ντινόκα Δημήτριο

Θέμα: Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον
Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι
Σχετ.: Το με υπ’αριθ. πρωτοκ. οικ. 981/21-03-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή
Υπουργού ΥΠΕΝ

Κ. Υπουργέ
Στο πλαίσιο του δημόσιας διαβούλευσης για τον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι,
σας στέλνουμε τις θέσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
και είμαστε στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
1)

Άμεση προώθηση της διαδικασίας για την 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.

2)

Αρμοδιότητες αστυνόμευσης – ανακριτικά καθήκοντα (ανάλογα με
αυτά του προσωπικού των Δασαρχείων) στο προσωπικό των
Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Οι Φορείς
Διαχείρισης

δημιουργήθηκαν

με

σκοπό

την

προστασία

και

διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας, χωρίς
ωστόσο ποτέ να τους δοθούν από την πολιτεία τα απαραίτητα
εργαλεία για να μπορέσουν να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτές τις
διαδικασίες. 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.
3)

Το προσωπικό των Τμημάτων θηροφυλακής των Κυνηγετικών
Ομοσπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων μετά από αξιολόγηση
για

πιστοποίηση

σχετικών

γνώσεων

και

διάθεση

σχετικής

εμπειρίας να δύναται να μετακινηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες ή/και
στους Φορείς Διαχείρισης ώστε να ενισχυθούν οι κρατικές δομές
θηροφύλαξης.
4)

Τα έσοδα από τις ετήσιες άδειες θήρας των κυνηγών, που σήμερα
καταλήγουν

στις

κατά

τόπους

Κυνηγετικές

Ομοσπονδίες,

να

αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο κι από εκεί να διατίθενται στους
Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τα αξιοποιούν σε
έργα διαχείρισης και προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών.
5)

Να γίνουν μελέτες 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.

6)

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
δραστηριότητας
συνεργασία

με

με

την

εντός
τους

ευθύνη
των

για

τον

έλεγχο

προστατευόμενων

δασοφύλακες/θυροφύλακες

αυτής

περιοχών
της

της
σε

Δασικής

Υπηρεσίας.
7)

Να απαγορευθεί η εκπαίδευση των κυνηγόσκυλων μέσα στις
Προστατευόμενες Περιοχές.

8)

Τα σκάγια μολύβδου να απαγορευτούν γενικά στους υγροτόπους
και όχι μόνο για τη θήρα πτηνών σε αυτούς, καθώς έτσι
δημιουργείται πρόβλημα στη διενέργεια ελέγχων σε κυνηγούς από
τις αρμόδιες αρχές στις συγκεκριμένες περιοχές.

9)

Να γίνει 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.

Όλες οι

παραπάνω προτάσεις έχουν

ως στόχο τη

βελτίωση

του

υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου και
τους τρόπους άσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας ώστε να καταστούν
πιο αποτελεσματικές στο μέλλον οι προσπάθειες της πολιτείας για την
προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Με Εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
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