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Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος
Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Συντονιστή Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι
κο Δ. Ντινόκα
Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ. 101 64 – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ:

«Εθνικός Διάλογος για το Κυνήγι»

Σχετ.:

Το από 12 – 05 – 2016 ηλεκτρονικό σας μήνυμα

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας διαβιβάζουμε τις προτάσεις του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου σχετικά με

τον «Εθνικό

Διάλογο για το Κυνήγι».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος E. Μπακαλούδης
Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προτείνεται η εκπόνηση τοπικών «σχεδίων θήρας και κυνηγετικής κάρπωσης» καθώς επίσης και
«φέρουσας ικανότητας των κυνηγετικών περιοχών», με ευθύνη των φορέων διαχείρισης,
προκειμένου να συγκεντρωθούν κατάλληλα στοιχεία κυνηγίου, κυνηγετικής συμπεριφοράς και
διαθεσιμότητας θηραμάτων με ορίζοντα εφαρμογής τα 5 έτη (μπορεί να αποτελεί τμήμα και των
σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών ή αυτόνομη μελέτη), τα οποία στοιχεία θα
επικυρωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και θα αποτελούν την επίσημη μελέτη ελέγχου
και εφαρμογής της πρακτικής του κυνηγιού σε κάθε προστατευόμενη περιοχή. Μέσα από τα σχέδια
αυτά θα προσδιορίζονται και θα λύνονται ζητήματα σχετικά με τις ελάχιστες αποστάσεις
διενέργειας του κυνηγιού, περιμετρικά των οικισμών, ο αριθμός θηρεύσιμων ειδών από κάθε είδος
της περιοχής ενδιαφέροντος, ο αριθμός των κυνηγών που θα επιτρέπεται να είναι συγκεντρωμένη
σε μια περιοχή, κανόνες ασφαλείας για αποτροπή ατυχημάτων και άλλα θέματα σχετικά με την
βιώσιμη διαχείριση των θηραματικών ειδών.
Στην ρυθμιστική διάταξη θήρας που εκδίδεται κάθε έτος για την περίοδο του κυνηγιού:
- Να προσδιορίζεται ο αριθμός ατόμων που απαρτίζουν 1 ομάδα καθώς στις ρυθμιστικές που
εκπονούνται κάθε χρόνο δεν ορίζεται ο ακριβής αριθμών των ατόμων που απαρτίζουν μια
ομάδα κυνηγών.
- Προτείνεται η ημερομηνία λήξης για τα θηρεύσιμα είδη να είναι παρόμοια ημερομηνία η
οποία να προκύπτει από διαχρονικές μελέτες της φαινολογίας της μετανάστευσης.
Να οργανωθεί η εκπαίδευση των κυνηγών από κρατικούς φορείς (π.χ. ΙΕΚ ή ΑΕΙ) και να
επικαιροποιούνται ο γνώσεις τους ανά 10 ετία. Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει θέματα που
αφορούν τη θήρα (νομοθεσία, κλπ) τα μέσα άσκησης της θήρας (π.χ. όπλα, σκυλιά, κλπ), την
αναγνώριση των ειδών της άγριας πανίδας της χώρας μας, τεχνικές περίθαλψης των ειδών άγριας
πανίδας, και τεχνικές διαχείρισης των ενδιαιτημάτων των ειδών της άγριας πανίδας.
Να συνδεθεί η χρήση και κατοχή κυνηγετικού όπλου με την υποχρεωτική έκδοση της
ανάλογης άδειας. Επίσης, να θεσπιστεί η έκδοση επιπλέον άδειας για την χρήση και κατοχή
κυνηγετικού όπλου για μη κυνηγετική χρήση, εφόσον το προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Επιβολή χρηματικού τιμήματος για την θήρευση συγκεκριμένων ειδών, προκειμένου να
προκύπτουν έσοδα για τους φορείς διαχείρισης τα οποία θα αξιοποιούνται σε έργα διαχείρισης,
παρακολούθησης και προστασίας σημαντικών ειδών.
Ενίσχυση του ρόλου των εποπτών – φυλάκων που εργάζονται στους φορείς διαχείρισης με
την δυνατότητα να ασκούν ανακριτικά καθήκοντα ανάλογα με αυτά του αντίστοιχου προσωπικού
των Δασαρχείων, προκειμένου να ασκούν αποτελεσματικότερη φύλαξη για λόγους προστασίας από
φαινόμενα λαθροθηρίας.
Υποχρέωση των κυνηγών, μέσα από τους κυνηγετικούς συλλόγους στους οποίους ανήκουν,
να ενημερώνουν τους φορείς διαχείρισης όταν εισέρχονται στην αντίστοιχη προστατευόμενη
περιοχή για κυνήγι, ώστε οι ίδιοι οι φορείς να συλλέγουν στοιχεία επισκεψιμότητας, κίνησης των
κυνηγών και κυνηγετικής συμπεριφοράς και μέσα από την επεξεργασία αυτών των στοιχείων, με τον
εξοπλισμό που διαθέτουν πλέον, να προτείνουν μέτρα σχετικά με την διαχείριση και εφαρμογή του
κυνηγιού σε αυτές τις περιοχές με κύριο μέλημα την προστασία της φύσης και του θηραματικού
κεφαλαίου.
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.
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