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ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΓΡΟΣΟΠΟΙ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΧΝ
ΜΔΣΡΧΝ Ή ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ;
Υ.Κ. ψθνο¹, Π.Κ. Μπίξηζαο¹, N.K. Παπαγεσξγίνπ²
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Γηα λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα γηα ηνπο
πγξνηφπνπο πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ νη αμίεο ηνπο, κεηαμχ απηψλ θαη ε ζεξεπηηθή. Ζ
άζθεζε ηεο ζήξαο σο αξρέγνλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζε παγθφζκην
επίπεδν, δεκηνπξγεί ηα εμήο νθέιε γηα ηνπο πγξνηφπνπο:
1) Πξνζηαηεπηηθά (απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πγξνηφπνπ, θχιαμε,
αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξπιεζπζκνχ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο).
2) Γηαρεηξηζηηθά (δηαρείξηζε θαη δεκηνπξγία πγξνηφπσλ).
3) Δπηζηεκνληθά (ίδξπζε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ).
Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ζήξα ζηνλ άλζξσπν είλαη:
1) Κνηλσληθά (πγεία, γλψζε, αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηέξςε).
2) Οηθνλνκηθά (δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ).
3) Πξνζηαηεπηηθά (επίβιεςε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, εμνηθείσζε ζε
ζπλζήθεο ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ).
ηελ Διιάδα ν πεξηνξηζκφο ηεο ζήξαο ζην 8% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ
ησλ πγξνηφπσλ πνπ ππήξραλ πξηλ 80 έηε θαη ε κε εθαξκνγή θαηάιιειεο
δηαρείξηζεο ηεο ζήξαο, πξνθαινχλ ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηα πγξνηνπηθά
νηθνζπζηήκαηα, ηνπο θπλεγνχο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ.
Λέξειρ κλειδιά: ζήξα, θπλήγη, πγξφηνπνο, άγξηα παλίδα, ρξήζε, αμία
1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Οη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρνπλ
καθξνρξφληεο θαη επξείαο έθηαζεο ζπλέπεηεο πνπ ζπρλά δελ είλαη εχθνιν λα
πξνβιεθζνχλ ή λα εθηηκεζνχλ. Βαζηθνί παξάκεηξνη ηεο ζσζηήο απφθαζεο είλαη ε
δηαδηθαζία ιήςεο (ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο) θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Gough and
Ward 1996). ηελ πεξίπησζε ησλ πγξνηφπσλ, ζθνπφο είλαη ε νξζνινγηθή ρξήζε (wise
use) ησλ πγξνηνπηθψλ πφξσλ, δειαδή ε αεηθνξηθή εθκεηάιιεπζε πξνο φθεινο ηνπ
αλζξψπνπ θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο (Ramsar Convention, Recommendations of the Regina Conference
1987).
Έλαο πγξνηνπηθφο πφξνο είλαη νη πιεζπζκνί ησλ πδξνβίσλ θαη παξπδάηησλ
ζεξακαηηθψλ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο (ζην εμήο αλαθέξνληαη σο πδξφβηα), κία ρξήζε
ηνπ νπνίνπ εδψ θαη ρηιηεηίεο είλαη ε ζήξα. Αξραηνινγηθά επξήκαηα έξγσλ ηέρλεο πνπ
ρξνλνινγνχληαη πξηλ ην 1300 π.Υ., καξηπξνχλ ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ θπλεγψλ ζηελ
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πξνζπάζεηά ηνπο λα ζεξεχζνπλ πδξφβηα. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα ε ζηαδηαθή
βειηίσζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ νδήγεζε ζην ζεκεξηλφ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ζήξαο
(Begbie 1987). ηε Βφξεηα Ακεξηθή, απφ ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα μεθίλεζαλ δξάζεηο γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ πδξνβίσλ. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο
έξεπλεο θαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ αηψλα ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ επηζηεκνληθή
δηαρείξηζε ηεο ζήξαο θαη αλαπηχρζεθαλ δηεζλείο ζπλεξγαζίεο (Bolen 2000).
Ζ ζήξα ζηνπο πγξνηφπνπο ζήκεξα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο επηπηψζεηο
ζηελ πηελνπαλίδα θάησ απφ επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ (IWRB 1993), θαη έρεη
αλαγλσξηζηεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο αμία ησλ πγξνηφπσλ θαη
δηαρεηξηζηηθφ κέηξν. Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αλαθέξεη φηη: «Ζ ζήξα ησλ
πδξνβίσλ είλαη κηα δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηα θαη κπνξεί λα απνηειέζεη αμηφινγε πεγή
εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ πγξνηφπσλ. Γηθαησκαηηθά, νη θπλεγεηηθέο
νξγαλψζεηο απνηεινχλ ζνβαξνχο παξάγνληεο ζηε δηαηήξεζε ησλ πγξνηφπσλ. Ζ αξρή
ηεο ρξήζεο ησλ πδξνβίσλ σο πγξνηνπηθνχ πφξνπ ζε αεηθνξηθή βάζε, κπνξεί λα
βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ πγξνηφπσλ» (Commission of European
Communities 1995).
Αληίζεηα, κεξηθνί αληηκεησπίδνπλ ηε ζήξα σο παξάγνληα κείσζεο ησλ αμηψλ ησλ
πγξνηφπσλ (Skinner and Zalewski 1995, Γεξάθεο θαη Κνπηξάθεο 1996), δελ
αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά ηεο ζήξαο απφ ηελ ππεξζήξεπζε θαη ηε ιαζξνζήξα φπσο
θαη ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, θαη ε πίεζε ησλ αληηθπλεγψλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο
ζήξαο ζπλερψο απμάλεηαη. Γηα ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο παλίδαο
δεκηνπξγήζεθε κηα ζεκαληηθή δηακάρε ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ζηηο ΖΠΑ. Ζ άπνςε
πνπ επηθξάηεζε γηα ηε ζήξα ησλ πδξνβίσλ ήηαλ φηη ε πξνζηαζία επηηπγράλεηαη κε ηε
δηαρείξηζε θαη φρη κε ηελ νιηθή απαγφξεπζε (Sparrowe 1993). ηηο αξρέο ηνπ 21νπ
αηψλα ζηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη ε δεχηεξε ηαθηηθή, παξά ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο
ζηε δηαρείξηζε ησλ ρελνκφξθσλ (waterfowl management).
Ζ εξγαζία απηή, εμεηάδεη ηελ αμία ηεο ζήξαο ζηνπο πγξνηφπνπο θαη πξνζεγγίδεη ηηο
αηηίεο θαη ην κέγεζνο ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ζηελ Διιάδα.
2. Η ΑΞΙΑ ΣΗ ΘΗΡΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ
Ζ άπνςε ησλ αλζξψπσλ γηα κηα αμία δελ δηακνξθψλεηαη απαξαίηεηα απφ ηα
“αληηθεηκεληθά” ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμίαο, αιιά ηελ αληίιεςε ηνπο γηα απηή
(Adamowicz et al. 1997). Ο Sparrowe (1993) ππνζηεξίδεη φηη ε θνηλή γλψκε ζηηο ΖΠΑ
άιιαμε ζηάζε απέλαληη ζηε ζήξα ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο έιιεηςεο
γλψζεο. Σν 10% ησλ Ακεξηθαλψλ είλαη θπλεγνί θαη άιινη ηφζνη πεξίπνπ αληηθπλεγνί,
νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο (80%) δελ αληηιακβάλνληαη ηηο επηδξάζεηο
ηεο ζήξαο ζηελ άγξηα παλίδα θαη ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγεί.
Ζ θαηαλφεζε ησλ αμηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ρξήζηκε, φπσο, γηα ην
ζρεδηαζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ
έξεπλα θαη ηελ αθχπληζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο (Fausold and
Lilieholm 1999, Woodward and Wui 2001). Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζεξεπηηθήο αμίαο ησλ
πγξνηφπσλ δείρλεη φηη: α) απφ ηελ άζθεζε ηεο ζήξαο απνξξένπλ νθέιε γηα ηνπο
πγξνηφπνπο (θαη έκκεζα γηα ηνλ άλζξσπν κέζσ ησλ ππνινίπσλ αμηψλ ησλ πγξνηφπσλ)
θαη β) ε ζήξα πξνζθέξεη νθέιε άκεζα ζηνλ άλζξσπν.

2.1 Σα οθέλη ηηρ θήπαρ για ηοςρ ςγποηόποςρ
Απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ νη θπλεγφηνπνη θαη ε άγξηα παλίδα
πξνεγνχληαλ ηνπ θπλεγνχ θαη ηνλ βνήζεζαλ λα επηβηψζεη. ήκεξα, θαη ν θπλεγφο
θξνληίδεη γηα ηνλ θπλεγφηνπν θαη ηελ άγξηα παλίδα. Οη θπλεγνί ήηαλ νη πξψηνη πνπ
δήηεζαλ ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ γηα ηε ζήξα ζηελ Διιάδα (Παπαζπχξνπ 1972) θαη ζηηο
ΖΠΑ (Sparrowe 1993) θαη αληέδξαζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ πγξνηφπσλ. ηελ Διιάδα
κε αίηεκα ησλ θπλεγψλ ζεζκνζεηήζεθε ην Κεθάιαην Θήξαο, κε ζθνπφ ηελ
απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ ηε ζήξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
πιεζπζκψλ ησλ ζεξακάησλ. Αλάινγεο είλαη νη πξνζπάζεηεο ησλ θπλεγψλ ζε πνιιά
Δπξσπατθά θξάηε θπξίσο ζηα πιαίζηα ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (Lecocq 1993, 1996).
ηηο ΖΠΑ, νη πξφζνδνη απφ ηε ζήξα θαιχπηνπλ ην 75% ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο άγξηαο παλίδαο (Sparrowe 1993). Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ην θφξν ζηα είδε
θπλεγίνπ, θαη εηδηθά νη θπλεγνί πδξνβίσλ απφ ην 1934 πιεξψλνπλ θάζε έηνο έλα εηδηθφ
έλζεκν (Duck Stamp) απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδξνβίσλ
(US Fish and Wildlife Service 2000).
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φηη ε ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θπλεγψλ ζηηο ΖΠΑ, έρεη
πξνθαιέζεη αλεζπρία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ
πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο (DiCamillo and Schaefer 2000, Enck et al. 2000). Γηα ην
ιφγν απηφ, μεθίλεζαλ νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ
πνιηηψλ κε ηε ζήξα (Jackson 1988, Thomas and Peterson 1993 απφ Enck et al. 2000,
DiCamillo and Schaefer 2000).
2.1.1 Πποζηαηεςηικά οθέλη
Ζ ζήξα απνηειεί παξάγνληα απνηξνπήο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πγξνηφπσλ, έηζη:
 Ζ θπλεγεηηθή νξγάλσζε Ducks Unlimited ζηηο ΖΠΑ (ηδξχζεθε ην 1937), ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηνθηήηεο γεο θαη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο δηαηήξεζε
πγξνηφπνπο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηξεηζήκηζη εθαηνκκπξίσλ εθηαξίσλ, πνπ
αληηζηνηρεί ζην 1/4 πεξίπνπ ηνπ εκβαδνχ ηεο Διιάδαο (J. Payne απφ Freese and
Trauger 2000).
 ηηο ΖΠΑ, ην 1/3 ησλ θηλδπλεχνλησλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο
ρξεζηκνπνηνχλ πγξνηφπνπο πνπ δηαηεξήζεθαλ κε ην έλζεκν (Duck Stamp) ησλ
θπλεγψλ (US Fish and Wildlife Service 2000).
 ε Δζληθφ Πάξθν ηεο Απζηξίαο, ε ζήξα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε θφζηνπο
– νθέινπο γηα ηελ απνηξνπή ηεο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ θαηά
κήθνο ηνπ Γνχλαβε (Kosz 1996).
 Σν 1959 ζηε Γαιιία, θπλεγφο αγφξαζε έλα πγξφηνπν απνηξέπνληαο ηελ
απνμήξαλζε ηνπ. Με δηθά ηνπ έμνδα απνθαηάζηεζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πγξνηφπνπ
θαη ζηε δηαζήθε ηνπ εμαζθάιηζε ηε δηαηήξεζε ηνπ. Ο πγξφηνπνο ζήκεξα
εληάζζεηαη ζηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPA) θαη ζην Γίθηπν Φχζε 2000
(Lecocq 1998).
 ηε Γαιιία ζην πγξνηνπηθφ ζχκπιεγκα Camargue (πγξφηνπνο Ramsar), 5000
θπλεγνί λνηθηάδνπλ έιε πνπ δηαθνξεηηθά ζα είραλ κεηαηξαπεί ζε
νξπδνθαιιηέξγεηεο (Skinner and Zalewski 1995).
 ηελ Διιάδα, ν θπλεγεηηθφο ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηε πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ.
Ο θνπγγάξεο (1996) γξάθεη γηα ηε ιίκλε ηνπ Γχζηνπ (Δχβνηα): «Πξηλ απφ ηα

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, φηαλ επηηξεπφηαλ ην θπλήγη ζηελ πεξηνρή, νη θάηνηθνη
λαχισλαλ βάξθεο ζηνπο θπλεγνχο απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο. Αξγφηεξα, πνπ ην
θπλήγη απαγνξεχζεθε, νη θάηνηθνη δήηεζαλ ηελ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο γηα λα
απνθηήζνπλ ρσξάθηα».
Οη θπλεγνί απνηξέπνπλ θαη θαηαγγέιινπλ παξάλνκεο πξάμεηο ζηνλ πγξφηνπν, ελψ νη
θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα απαζρνινχλ 202 νκνζπνλδηαθνχο ζεξνθχιαθεο
θαη άιινπο 180 πεξίπνπ επνρηαθνχο. Δλδεηθηηθά, ζε ηέζζεξηο πγξνηφπνπο Ramsar
(Γέιηα Έβξνπ, Γέιηα Νέζηνπ, Σερλεηή Λίκλε Κεξθίλε θαη Γέιηα Αιηάθκνλα, Αμηνχ,
Λνπδία) θαη γηα δηάζηεκα 14 κελψλ (1/2001-2/2002) ε Οκνζπνλδηαθή Θεξνθπιαθή
πξαγκαηνπνίεζε 477 εκεξήζηεο επηζθέςεηο - πεξηπνιίεο θαη ππέβαιε 56 κελχζεηο (Η.
Ρεηδέπεο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία).
Ζ ζήξα σο πξνζηαηεπηηθφ κέηξν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ππεξπιεζπζκνχ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο. ηε Βφξεηα Ακεξηθή γηα παξάδεηγκα, ν
ππεξπιεζπζκφο κεξηθψλ εηδψλ ρήλαο πξνθάιεζε νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα. Οη ζεξακαηνιφγνη ηφηε, επέηξεςαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ
κέζσλ ζήξεπζεο γηα λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (Ankney 1996).
2.1.2 Γιασειπιζηικά οθέλη
Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηεο
άγξηαο παλίδαο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ (Bellrose and Low 1978). Ζ ζήξα είλαη
παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ππαίζξνπ (Council of Europe 1995) θαη ε άκεζε
επαθή ησλ θπλεγψλ κε ηε θχζε – ε γλψζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ησλ
δψσλ – απμάλεη ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπο απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Tanner 1980,
Peters-Grant 1986, Hungerford and Volk 1990, Swan 1996 απφ Holsman 2000).
Απνηέιεζκα είλαη νη θπλεγνί λα πξαγκαηνπνηνχλ δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη
δεκηνπξγία ησλ πγξνηφπσλ. Δλδεηθηηθά:
 ην κεηαλαζηεπηηθφ δηάδξνκν ηνπ Μηζηζηπή (ΖΠΑ), νη ζχιινγνη ησλ θπλεγψλ
είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 22% ησλ πγξνηφπσλ κέζεο έσο πςειήο
ζεκαζίαο (Barkley and Bednarik 1968).
 ε πγξφηνπν ζηελ Αγγιία, ε Βξεηαληθή Οκνζπνλδία Κπλεγίνπ (BASC) πήξε ηελ
πξσηνβνπιία καδί κε ηνπο ληφπηνπο θπλεγνχο, λα ηδξχζεη επηηξνπή γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πηελψλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη
θξαηηθνχο θνξείο. Οη θπλεγνί δηαρεηξίζηεθαλ ηελ πεξηνρή, επηηπγράλνληαο ηελ
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρελνκφξθσλ θαη ραξαδξηνκφξθσλ απφ 20.000 ζε
200.000 ζε δηάζηεκα 18 εηψλ (Lecocq 1998).
 ε παξάθηην πγξφηνπν (ησλ πεξηνρψλ SPA θαη ηεο πλζήθεο Ramsar) ζηελ Αγγιία
νη θπλεγνί εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ αλεμέιεγθηε ζεξεπηηθή πίεζε. Ζ
ζπδήηεζε πνπ πξνθιήζεθε κεηαμχ ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ
θξαηηθψλ θνξέσλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο ζήξαο. Σν
θιεηδί ηεο επηηπρίαο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ θπλεγψλ ψζηε λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε
ζηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα. Ο ηνπηθφο θπλεγεηηθφο ζχιινγνο άζθεζε απζηεξφ έιεγρν
θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζήξαο, αλέιαβε ηε ξχζκηζε ηεο ζεξεπηηθήο πίεζεο
θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγα βειηίσζεο ηνπ πγξνηφπνπ (Lecocq 1998).
 Σα πεξηζζφηεξα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Οκίινπ Φίισλ ηεο Λίκλεο Μνπξηάο (Ζιεία)
είλαη θπλεγνί, θαη πξαγκαηνπνηνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο
επαλαδεκηνπξγίαο ηεο ιίκλεο (Θ. Γάβνο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία).

2.1.3 Δπιζηημονικά οθέλη
Οη θπλεγνί ζπκβάιινπλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ θέληξσλ,
ρξεκαηνδνηνχλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ.
ηε Μεζφγεην, αλαθέξνληαη σο παξαδείγκαηα ε Ηηαιηθή Δηαηξεία ησλ Κπλεγψλ
Τδξνβίσλ (ACMΑ, ηδξχζεθε ην 1976) πνπ πξαγκαηνπνηεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
(Sorrenti and Concialini 1992), θαη νη Διιεληθέο Κπλεγεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ
θαηαγξάθνπλ ηελ θάξπσζε ησλ πδξνβίσλ (πξφγξακκα “Άξηεκηο”), ζπκκεηέρνπλ ζην
Πξφγξακκα ησλ Μεζνρεηκσληάηηθσλ Mεηξήζεσλ θαη παξαθνινπζνχλ ηνπο πιεζπζκνχο
ησλ πδξνβίσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πγξνηφπνπο.
2.2 Σα οθέλη ηηρ θήπαρ για ηον άνθπωπο
Ζ ζήξα απνηειεί κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο απνθηά αξθεηά απφ ηα νθέιε πνπ
πξνζθέξεη ε άγξηα παλίδα (Gilbert and Dodds 1992). Έηζη, αλ θαη ζηνλ Παιαηφ Κφζκν
ν άλζξσπνο άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία πξηλ 12 ρηιηεηίεο
πεξίπνπ, πνηέ δελ έπαςε λα είλαη θπλεγφο (Alvard and Kuznar 2001).
2.2.1 Κοινωνικά οθέλη
Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηε ζήξα δψξν ησλ ζεψλ. Σα νθέιε ηεο ζήξαο γηα
ηνλ άλζξσπν έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ αξραηφηεηα ζην δηδαθηηθφ έξγν «Κπλεγεηηθφο»
ηνπ ηζηνξηθνχ Ξελνθψληα (434 – 355 π.Υ.). Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ θπλεγνχ, ε δηεμαγσγή
ηεο ζήξαο ζηε θχζε θαη ε ρξήζε ησλ ζεξακάησλ δεκηνπξγνχλ ηα εμήο θνηλσληθά
νθέιε:
- πγεία (ηξνθή, άζθεζε ηνπ ζψκαηνο, ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνπ λνπ)
- απφθηεζε γλψζεσλ νηθνινγίαο, θπλεγεζίαο, θπλνινγίαο
- αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
- ηέξςε.
Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ζήξα σο πνιπδηάζηαηε δξαζηεξηφηεηα, μεπεξλνχλ ηα
πιαίζηα ησλ αζιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. ε έξεπλεο ζηηο
ΖΠΑ γηα ην επίπεδν ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο
(ζήξα, ζθη, θνιχκβεζε, ςάξεκα θ.η.ι.), νη θπλεγνί θαη ηδηαίηεξα ησλ πδξνβίσλ δήισζαλ
ηελ πςειφηεξε επραξίζηεζε (Sparrowe 1990).
Καηά ηνλ Leopold (1943), ε ζήξα έρεη πνιηηηζηηθέο αμίεο επεηδή θέξλεη ηνλ άλζξσπν
ζε επαθή κε ηηο παξαδφζεηο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιανχ ηνπ, ηνπ ππελζπκίδεη φηη
εμαξηάηαη απφ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε εζηθήο απέλαληη ζηε
θχζε. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιά
λνηθνθπξηά κέρξη πξφζθαηα ζην ρξηζηνπγελληάηηθν γεχκα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε
ηαρηφρελα (Anser anser) (Π. Πιαηήο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία).
Ζ ζεκαζία ηεο ζήξαο ησλ πδξνβίσλ γηα ηνπο Έιιελεο θπλεγνχο, γίλεηαη αληηιεπηή
απφ ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπλ γηα λα βξεζνχλ ζηνπο πγξνηφπνπο, θαη απφ ην
φηη ππάξρνπλ θπλεγνί ηδίσο ζηε Γπηηθή θαη Βφξεηα Διιάδα πνπ θαηά θχξην ιφγν
αζρνινχληαη κε ηε ζήξα ησλ πδξνβίσλ.
2.2.2 Οικονομικά οθέλη
ηε ζήξα νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο βηνκεραλίεο θαη θαηαζηήκαηα εηδψλ θπλεγίνπ,
εηδηθά έληππα, θπλνηξνθεία, ζρνιέο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ θαη ζθνπεπηηθήο

αγσγήο. Ζ ζήξα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή άλζεζε επηρεηξήζεσλ φπσο παξαγσγήο
θαη πψιεζεο ζθπινηξνθψλ, πξαηεξίσλ βελδίλεο, μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ. νβαξά
είλαη ηα νθέιε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, ηδηαίηεξα ησλ απνκαθξπζκέλσλ
πεξηνρψλ – ζε κηα επνρή πνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Μεγάινο
αξηζκφο αηφκσλ απαζρνιείηαη ζηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο, ζε ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα ζην αληηθείκελν ηεο ζήξαο.
Σν 1996 ζηηο ΖΠΑ, ε ζήξα πξνθάιεζε εκπνξηθή θαηαλάισζε 20,3
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (Freese and Trauger 2000). ηελ Διιάδα δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγε έξεπλα, αιιά εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ησλ
εθαηνληάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ εηεζίσο (θνξδάο 2001). Γηα ηνλ θπλεγφ ησλ
πδξνβίσλ πξνθαιείηαη επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε επεηδή απαηηείηαη θαηάιιεινο
εμνπιηζκφο (ξνπρηζκφο θ.ι.π.) θαη ζπρλά ηαμηδεχεη κεγάιεο απνζηάζεηο. Έηζη:
 Σελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 1997/98 ζηε θσηία, 4.150 επηζθέπηεο θπλεγνί ρήλαο,
παξέκεηλαλ 14.500 εκέξεο, σθειψληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία κε δχν εθαηνκκχξηα
ιίξεο (National Goose Forum 2000).
 ε έξεπλα ησλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ παξάθηηνπ πγξνηφπνπ ηεο Αγγιίαο, βξέζεθε φηη
ε ζήξα απνηειεί ηελ πςειφηεξε άκεζε αμία. Οη θπλεγνί αθφκα, θαηαζθεπάδνπλ
θαη ζπληεξνχλ γέθπξεο θάλνληαο δπλαηή ηελ πξφζβαζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη
πεξηεγεηέο (King and Lester 1995).
 ηνλ πγξφηνπν Camargue ηεο Γαιιίαο, ε ζήξα ησλ πδξνβίσλ δεκηνπξγεί 74
κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο (Skinner and Zalewski 1995).
Οηθνλνκηθφ φθεινο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζήξαο σο κέζν γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχλ ηα ρελφκνξθα, κε ηνπο εμήο
ηξφπνπο: α) ηελ απνδεκίσζε ησλ γεσξγψλ κε ηα έζνδα απφ ηνπο θπλεγνχο (Patterson
1991, Reed 1991, Zaccagnini 1993), β) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηελψλ εληφο
ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ (Owen and Black 1990) θαη γ) ηε ξχζκηζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα
επηζπκεηά επίπεδα (Owen and Black 1990, Reed 1991).
2.2.3 Πποζηαηεςηικά οθέλη
Ζ ζήξα δεκηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά νθέιε γηα ηνλ άλζξσπν επεηδή:
 Οη θπλεγνί επηβιέπνπλ απφκεξεο θαη παξακεζφξηεο πεξηνρέο απνηξέπνληαο θαη
θαηαγγέιινληαο παξάλνκεο πξάμεηο. Δλδεηθηηθά, ε παξνπζία ησλ θπλεγψλ
επηδηψθεηαη απφ ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ (Γ.
Υνλδξνγηψξγνο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία) θαη κεηψλεη ην θφζηνο ηεο θχιαμεο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε πγξφηνπν ηεο Βξεηαλίαο
(King and Lester 1995).
 Ζ ζήξα εμνηθεηψλεη ηνπο πνιίηεο κε ηα φπια θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
δηεπθνιχλνληαο ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο (Α. Γαιάηεο
2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία).
3. Η ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΘΗΡΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ
Ζ θαηαζηξνθή θαη ππνβάζκηζε ησλ πγξνηφπσλ πξνθαιεί ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνπο
πιεζπζκνχο ησλ πδξνβίσλ (van Vessem et al. 1992, Hudson et al. 1994, Duncan et al.
1999, Καδαληδίδεο θαη Ναδεξίδεο 1999). ε φιε ζρεδφλ ηε δηάξθεηα ηνπ 20 νπ αηψλα ε
πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνπο πγξνηφπνπο ήηαλ ε απνμήξαλζή ηνπο. Σν 61%

(300.000 ha) ηνπ εκβαδνχ ησλ ειιεληθψλ πγξνηφπσλ απνμεξάλζεθε (Handrinos 1992).
ηελ ππφινηπε Δπξψπε ππνινγίδεηαη φηη θαηαζηξάθεθαλ ην 1/2 - 2/3 ησλ πγξνηφπσλ
θαη ζπλερίδεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ (Commission of European
Communities 1995). Ζ πεξαηηέξσ απψιεηα θαη ππνβάζκηζε ησλ πγξνηφπσλ ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε Μεζφγεην, κπνξεί λα εμεγήζεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν απφ ην
1974, έρεη κεησζεί ν πιεζπζκφο κεξηθψλ εηδψλ πδξνβίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
πιεζπζκνχο ηνπο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε (Delany et al. 1999). Οη Gerakis and Kalburtji
(1998) αλαθέξνπλ φηη νη γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηε ζεξεπηηθή αμία
ησλ πγξνηφπσλ Ramsar ζηελ Διιάδα, είλαη ε ππεξάληιεζε γηα άξδεπζε, ε επέθηαζε
ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε θαχζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηα απφβιεηα ησλ
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ε θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο ζηα πεξηζψξηα ησλ αγξψλ, ηα
αγξνρεκηθά, ε κνλνθαιιηέξγεηα θαη ε ππεξβφζθεζε.
Ζ κείσζε ηεο ζεξεπηηθήο αμίαο ησλ πγξνηφπσλ έρεη επηπηψζεηο ζηε ζήξα. Ο αξηζκφο
ησλ Διιήλσλ θπλεγψλ ζπλερψο κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία έηε, θαη ζχκθσλα κε καξηπξίεο
θπλεγψλ, πνιινί είλαη απηνί πνπ πεξηφξηζαλ ή ζηακάηεζαλ ηηο εμνξκήζεηο ηνπο ζηνπο
πγξνηφπνπο. Ζ θαηαγξαθή ηεο θπλεγεηηθήο πξνηίκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Άξηεκηο”,
δείρλεη φηη ην πνζνζηφ ησλ θπλεγεηηθψλ εμνξκήζεσλ γηα πδξφβηα θαη παξπδάηηα
πεξηνξίδεηαη κεηαμχ 2,5 – 5,6% (θπλεγεηηθέο πεξίνδνη 1994-95 έσο 2000-01), αλ θαη ην
ζχλνιν ησλ εμνξκήζεσλ γηα κεηαλαζηεπηηθά ζεξάκαηα αλέξρεηαη ζε 75% (Thomaides
et al. 1999, Θ. Καξακπαηδάθεο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). ηηο ΖΠΑ αληίζεηα, ην
1993 ε ζήξα ησλ εηδψλ πάπηαο θαη ρήλαο απνηέιεζε ην 1/3 ηεο ζεξεπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο γηα κεηαλαζηεπηηθά ζεξάκαηα (Martin and Padding 1994 απφ Williams
and Johnson 1995).
ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζήξαο ζπκβάιιεη ε κε εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαρείξηζήο ηεο
θαη ε κε πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πιεζπζκψλ ησλ πδξνβίσλ. Σα
έζνδα ηνπ Κεθαιαίνπ Θήξαο δελ αμηνπνηνχληαη πιήξσο (Αξακπαηδήο 2000) θαη κε
νξζφ ηξφπν ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζεξακάησλ, θαη έρεη
πηνζεηεζεί ε θηινζνθία ηεο “απαγφξεπζεο” κε ππεξβνιηθέο απαγνξεχζεηο ηεο ζήξαο
(απζηεξφηεξεο απφ άιια θξάηε θαη ρσξίο εθζέζεηο ηεθκεξίσζεο) σο ε “εχθνιε ιχζε”
ηεο πξνζηαζίαο. πλνπηηθά ηζρχνπλ ηα εμήο:
- Ζ νιηθή απαγφξεπζε ηεο ζήξαο αλήιζε κφιηο ηα ηειεπηαία έηε ζην 80% πεξίπνπ
ηνπ εκβαδνχ ησλ πγξνηφπσλ κε ζεξακαηηθή αμία, ελψ νη πγξφηνπνη ζηνπο νπνίνπο
επηηξέπεηαη ε ζήξα (20%) είλαη θπξίσο κηθξήο ζεξακαηηθήο αμίαο (ζεξακαηηθή
αμία θαηά ηνπο Εαιίδε θαη Μαληδαβέια 1994, πίλαθαο 1). ηε Βξεηαλία αληίζεηα,
ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πγξνηφπνπο επηηξέπεηαη ε ζήξα (M. Swan 2002, πξνζσπηθή
επηθνηλσλία) θαη ζηε Γαλία κεηά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ θαηαθπγίσλ, ε
ζήξα απαγνξεχεηαη ζην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ησλ πγξνηφπσλ (Madsen
1998). πλππνινγίδνληαο ηελ απνμήξαλζε, ε ζήξα ζηελ Διιάδα πεξηνξίζηεθε ζην
8% πεξίπνπ (20% πνπ επηηξέπεηαη ε ζήξα επί ηνπ 40% πνπ απέκεηλε) ηνπ εκβαδνχ
ησλ πγξνηφπσλ πνπ ππήξραλ πξηλ 80 έηε.
- Δπηηξέπεηαη ε ζήξα 12 πδξνβίσλ θαη παξπδάηησλ εηδψλ πνπ είλαη ν κηθξφηεξνο
αξηζκφο ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ: Ηηαιία
(16), Γαιιία (36), Ηζπαλία (15), Πνξηνγαιία (14), Μάιηα (21), Κχπξνο (13),
εξβία (15), Σνπξθία (19), Ρνπκαλία (32) (επηθνηλσλία κε ηηο αληίζηνηρεο
θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, 2002).

-

-

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κέζσλ πξνζέιθπζεο (νκνηψκαηα θαη θξάρηεο), αληίζεηα κε
ηα πξνεγκέλα ζεξακαηνπνληθά θξάηε (π.ρ. Βξεηαλία, Γαιιία, ΖΠΑ).
Ζ εκεξήζηα δηάξθεηα ζήξαο (κηζή ψξα πξηλ ηελ αλαηνιή θαη κηζή ψξα κεηά ηε
δχζε ηνπ ειίνπ) είλαη κηθξή ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε (π.ρ. Βξεηαλία, Γαιιία,
Κχπξνο, Οιιαλδία), έηζη νη επθαηξίεο θάξπσζεο κεηψλνληαη ζνβαξά αθνχ νη
αγξηφπαπηεο πεξλνχλ απφ ηα θαξηέξηα ησλ θπλεγψλ θπξίσο φηαλ απαγνξεχεηαη ε
ζεξεπζή ηνπο.
Ζ θπλεγεηηθή πεξίνδνο (15/9 – 31/1) έρεη πεξηνξηζηεί ρσξίο επηζηεκνληθή
ηεθκεξίσζε. Ζ ζήξα ησλ πδξνβίσλ παξαηείλεηαη θαη ην Φεβξνπάξην ζηε Βξεηαλία
θαη ζηε αξδελία ηεο Ηηαιίαο, ελψ ζηε Γαιιία μεθηλά απφ 10/8.

Πίνακαρ 1. Πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πγξνηφπσλ κε ζεξεπηηθή αμία φπνπ ππάξρεη απαγφξεπζε
ζήξαο (ζπλήζσο ζηε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ πγξνηφπνπ) ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε
Table 1. Percentage of the number of wetlands with hunting value that exists a no hunting area (in
most cases to the total wetland area) in Macedonia and Thrace.
Αλ. Μαθεδ.–Θξ.
Κ. Μαθεδνλία
Γ. Μαθεδνλία

Γέιηα
100%
100%

Δθβνιέο
33%

Έιε
28%

Λίκλεο
100%
100%
80%

Ληκλνζάι.
100%
80%

Σ. Λίκλεο
100%

Σα αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγαιχηεξε ζεξεπηηθή δήηεζε ησλ ηειεπηαίσλ
δεθαεηηψλ θαη ηελ απνπζία ξχζκηζεο ηεο ζήξαο ζηνλ πγξφηνπν, νδήγεζαλ ζηε κείσζε
ηεο πνηφηεηαο ζήξαο. Γεγνλφο, πνπ δελ πεξηνξίδεη απιψο ηα νθέιε ηεο ζεξεπηηθήο αμίαο
ησλ πγξνηφπσλ, αιιά επηπιένλ:
1) Πξνθαιεί ηε ιαζξνζήξα, αθνχ ζηεξεί ην αίζζεκα δηθαίνπ ζηνλ πνιίηε – θπλεγφ, ν
νπνίνο αλαξσηάηαη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαηά
επέθηαζε ακθηζβεηεί φιν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζήξα.
2) Απμάλεη ηε ζεξεπηηθή πίεζε ζηηο επηηξεπφκελεο εθηάζεηο θαη ζηνπο πιεζπζκνχο
άιισλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ.
3) Πεξηνξίδεη θαη ππνβηβάδεη ην έξγν ησλ Διιήλσλ ζεξακαηνιφγσλ, νξληζνιφγσλ,
δαζνιφγσλ θαη ζεξνθπιάθσλ.
4) Πξνθαιεί ηελ αληηπαξάζεζε ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ κε ηνπο θξαηηθνχο
θνξείο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε
ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο “ζπκκαρίαο” γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πγξνηφπσλ.
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ
1) Σα πνιιαπιά νθέιε πνπ δεκηνπξγεί ε ζήξα θαζηζηνχλ ηε ζεξεπηηθή αμία ησλ
πγξνηφπσλ ζεκαληηθή.
2) Ζ ζήξα σο νξζνινγηθή ρξήζε ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη έξεπλα
ησλ πγξνηφπσλ.
3) Ζ πνιηηηθή γηα ηε ζήξα ζηνπο ειιεληθνχο πγξνηφπνπο εμαληιείηαη ζε
αηεθκεξίσηεο θαη απζηεξφηεξεο απφ άιια θξάηε απαγνξεχζεηο.
4) Ζ ζήξα ζήκεξα έρεη πεξηνξηζηεί ζην 20% ηνπ εκβαδνχ ησλ ειιεληθψλ πγξνηφπσλ
ή ζην 8% πεξίπνπ ηνπ εκβαδνχ ησλ πγξνηφπσλ πνπ ππήξραλ πξηλ 80 έηε.
5) Ζ ζήξα έρεη ππνβαζκηζηεί ζηελ Διιάδα κε ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηνπο
πγξνηφπνπο θαη ηνλ άλζξσπν.

Οη Κνηλνηηθέο Οδεγίεο 79/409, 92/43, ε χκβαζε Ρακζάξ, ε Αθξηθαλν-Δπξαζηαηηθή
πκθσλία γηα ηα Τδξφβηα Πηελά θαη ε ηξαηεγηθή γηα ηνπο Μεζνγεηαθνχο
Τγξνηφπνπο, αλαθέξνπλ φηη ε ζήξα ησλ πδξνβίσλ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ζε
αεηθνξηθή βάζε θαη φρη λα απαγνξεπηεί. Δπηβάιιεηαη ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ζήξαο. Δηδηθφηεξα πξέπεη:
1) Σν Κεθάιαην Θήξαο λα απνηειέζεη νηθνλνκηθφ πφξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πγξνηφπσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζήξαο ζε απηνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν 265 ηνπ
Ν.Γ. 86/69.
2) Να δεκηνπξγεζεί Οξγαληζκφο Θήξαο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ηελ εθαξκνγή
δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ.
3) Οη αξκφδηνη θνξείο λα ζηειερσζνχλ κε ζεξακαηνιφγνπο θαη λα θαηαξηηζζνχλ ηα
ζηειέρε ηνπο.
4) Να εληζρπζεί ην κνληέιν ηνπ ψκαηνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Θεξνθπιαθήο.
Σα αλσηέξσ είλαη πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ:
1) Ζ αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ζήξα.
2) Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θπλεγψλ.
3) Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ θαηαθπγίσλ θαη ε εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα
ηε ζήξα ζηνπο πγξνηφπνπο.
4) Ζ αμηνπνίεζε ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πγξνηφπσλ.
5) Ζ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο θπλεγνχο (ηδηαίηεξα ηνπο ληφπηνπο) γηα ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ.
6) Ζ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε ζήξα ζηνπο πγξνηφπνπο.
7) Ζ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα νθέιε ηεο ζήξαο.

θαηαζηξνθή θαη
ππνβάζκηζε ησλ
πγξνηφπσλ

πεξηνξηζκφο θαη κείσζε
ηεο πνηφηεηαο ηεο ζήξαο

αλαζεψξεζε ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη
δηαρείξηζε ηεο ζήξαο

αχμεζε ηεο
ζεξεπηηθήο δήηεζεο

επηπηψζεηο

δξαζηεξηνπνίεζε θαη
εθπαίδεπζε ησλ θπλεγψλ

ππεξβνιηθέο
απαγνξεχζεηο

αλάγθε ιήςεο
κέηξσλ

επαλαδεκηνπξγία,
πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
ησλ πγξνηφπσλ

ρήκα 1. Θήξα θαη πγξφηνπνη: πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο
Figure 1. Hunting and wetlands: problems and solutions

HUNTING AND WETLANDS: APPLICATION OF MANAGEMENT
MEASURES OR HUNTING BANS?
C.Κ. Sokos¹, P.Κ. Birtsas¹, N.K. Papageorgiou²
SUMMARY
Understanding wetland values is necessary for the planning and application of
management plans. Hunting is a primitive activity that takes place in global level and
has been recognized as value of wetlands. The benefits of hunting for the wetlands are:
1) Protective (averting of the wetland loss, warding, measure against overpopulation
of some waterbird species).
2) Managerial (management and creation of wetlands).
3) Scientific (foundation of research centers, financing research programs, data
collection).
The benefits of hunting for the human are:
1) Social (health, knowledge, social development, leisure).
2) Economic (creation of jobs, farming protection).
3) Protective (watch of remove regions, fitting to military enterprises).
In Greece, the restriction of hunting in almost 8% of total wetland area that were
before 80 years and the absence of appropriate hunting management cause important
consequences for the wetlands, hunters and rural development.
Key words: hunting, wildfowling, wetland, wildlife, wise use, value
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