Μπίξηζαο Π., ψθνο Υ., Γθάζηνο Α., Καιαηηδήο Υ., θνξδάο Κ. 2009.
Η ζήξα σο ελαιιαθηηθή θαιιηέξγεηα: ε πεξίπησζε ηεο βειηίσζεο
ελδηαηηεκάησλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. 14 ν
Παλειιήλην
Γαζνινγηθφ πλέδξην, Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία, Πάηξα 1–4
Ννεκβξίνπ 2009, ζει. 889–896.

Η ζήξα ωο ελαιιαθηηθή θαιιηέξγεηα: ε πεξίπηωζε ηεο
βειηίωζεο ελδηαηηεκάηωλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία
Π. K. Μπίξηζαο1,2, Υ. K. ψθνο1, Α. Κ. Γθάζηνο1, Υ. Θ. Καιατηδήο1 θαη K. Δ. θνξδάο1
1

Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Δζληθήο Αληίζηαζεο 173, 551 34
Θεζζαινλίθε, e-mail: pbirtsas@hunters.gr
2
Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Άγξηαο
Παλίδαο, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Λάξηζαο, Σέξκα Μαπξνκηράιε, ΣΚ.
43100, Καξδίηζα

Πεξίιεψε
Η γεσξγία ζήκεξα έρεη εηζέιζεη ζηελ επνρή φπνπ δεηείηαη λα παξάγεη εθηφο απφ
γεσξγηθά πξντφληα θαη «πεξηβαιινληηθά αγαζά». Έκθαζε δίλεηαη πιένλ ζε
ελαιιαθηηθέο, ιηγφηεξν εληαηηθέο ρξήζεηο γεο, φπσο ε νξγαληθή γεσξγία, ν
αγξνηνπξηζκφο θαη ε ζήξα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζεξεπηηθή δήηεζε απμήζεθε,
ελψ ε κείσζε ηνπ εκβαδνχ θαη ε ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ ζεξακάησλ
πεξηφξηζαλ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζήξαο σο «πξντφλ». Γηα λα
θαιχςνπλ ην θελφ απηφ νη θπλεγνί αχμεζαλ ηηο εηζθνξέο ηνπο πξνο ηηο θπλεγεηηθέο
νξγαλψζεηο. Μέξνο ησλ εηζθνξψλ απηψλ δηαηίζεηαη ζε εηήζηα βάζε ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ (εηδηθέο θαιιηέξγεηεο, θπηεχζεηο,
δεμακελέο θιπ.). ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε απνγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ
έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ηα ηειεπηαία δχν έηε κε ηε
ζπλεξγαζία θπλεγψλ θαη αγξνηψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: αγξν-πεξηβαιινληηθά κέηξα, ρξήζηεο γεο, βηνπνηθηιφηεηα, άγξηα
παλίδα, θπλήγη

Εηζαγωγή
Θήξα θαη αγξνηηθή αλάπηπμε ζε δηεζλέο επίπεδν
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζπλερήο πξνζπάζεηα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηα ηε
κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ νδήγεζε ζε έλα κε - αεηθνξηθφ ζχζηεκα ππεξπαξαγσγήο
ηξνθίκσλ (Healey and Ilbery, 1985, Pacione, 1986). ηελ Διιάδα, ηελ παξαγσγηθή
επθνξία ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη 1980 αθνινχζεζε βαζηά θξίζε. Η ζηξεβιή
αλάπηπμε ζηηο δεθαεηίεο απηέο, ε έληνλε εμεηδίθεπζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε
ππεξβνιηθή ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ε θαηάξξεπζε ησλ ζπιινγηθψλ ζεζκψλ
ζηήξημεο νδήγεζαλ ζε ππεξρξέσζε, αδπλακία απηνρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαξθή
πξνζδνθία γηα επηδφηεζε (Μαξαβέγηαο θ.α., 2002). χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο νη κηθξέο
θαη κεζαίεο εθκεηαιιεχζεηο ηδηαίηεξα, δχζθνια κπνξνχλ πιένλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην
αίηεκα γηα αληαγσληζηηθή, θαη κάιηζηα ζε δηεζλέο επίπεδν, παξαγσγή.
Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ, έζηξεςαλ ηελ επξσπατθή αγξνηηθή
πνιηηηθή καθξηά απφ ηελ παξαδνζηαθή έκθαζε ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. ήκεξα, ε

γεσξγία έρεη εηζέιζεη ζηελ ηέηαξηε γεσξγηθή επαλάζηαζε, ζε κηα κεηα-παξαγσγηθή
πεξίνδν, ζηελ νπνία δεηείηαη απφ ηνπο αγξφηεο λα παξάγνπλ εθηφο απφ γεσξγηθά
πξντφληα θαη «πεξηβαιινληηθά αγαζά» (Parry 1992). Έκθαζε δίλεηαη πιένλ ζε
ελαιιαθηηθέο, ιηγφηεξν εληαηηθέο ρξήζεηο γεο φπσο ν αγξνηνπξηζκφο θαη ε ζήξα
(Adams et al. 1994). ην πιαίζην απηφ, ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζηηο
νπνίεο ηα νθέιε απφ ηελ πνιιαπιή ρξήζε ζα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηελ εληαηηθή
ρξήζε. Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο έξρεηαη απφ ηελ Ιζπαλία. χκθσλα κε ηνλ Otero
(1995) ην αγξνηηθφ ζχζηεκα par excellence ζηελ πεξηνρή La Mancha (Κεληξηθή
Ιζπαλία) ζπλδπάδεη γεσξγία θαη δηαρείξηζε κηθξψλ ζεξακάησλ. Πέξδηθεο,
αγξηνθνχλεια, ζηηεξά, θξαζί, ειηέο θαη βνδηλφ θξέαο είλαη ηα πξντφληα ηεο
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. Η νηθνλνκία ηεο La Mancha βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε
ζήξα, επηηξέπνληαο ζηνπο αγξφηεο λα ζπκπιεξψλνπλ ην ρακειφ εηζφδεκά ηνπο.
Η δηαρείξηζε ησλ ζεξακάησλ ινηπφλ κπνξεί λα βξεη «ρψξν» ζηελ χπαηζξν κέζσ
ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζήξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ
εθπιεξψλεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο
(IUCN) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε διατήρηση μέσω της ορθής χρήσης (conservation
through wise use). Αλαιπηηθφηεξα, ε πνιηηηθή ηεο IUCN, ην 2000, γηα ηελ αεηθνξηθή
ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ αλαθέξεη πσο: «Η ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ
πφξσλ, εάλ είλαη αεηθνξηθή, είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο
επεηδή ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αληινχληαη απφ ηε ρξήζε, πξνζθέξνπλ
θίλεηξα ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνπο πφξνπο» (2nd World Conservation
Congress).
Η αξρηθή ινηπφλ πξνζέγγηζε ηεο πξνζηαζίαο κέζσ ηεο απαγφξεπζεο (protect and
reserve), αλ θαη απέηξεςε ηνλ θίλδπλν εμαθάληζεο θάπνησλ εηδψλ (Harmon 1987),
θξίλεηαη πιένλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή (Kenward 2002). Άιισζηε, ζηελ εθαξκνγή
ηεο δηαηήξεζεο κέζσ ηεο ζήξαο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο νθείιεηαη ε χπαξμε ησλ
πιεζπζκψλ αξθεηψλ εηδψλ ζεξακάησλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηε βφξεηα Ακεξηθή.
πγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα ηνπ βξεηαληθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο
Θήξαο (Game Conservancy) βξέζεθε πσο ζηα αγξνθηήκαηα ηνπ Έζζεμ φπνπ αζθείηαη ε
ζήξα θαζηαλψλ θαη πεξδίθσλ, νη θηιηθέο πξαθηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη
πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα αγξνθηήκαηα πνπ δελ εθαξκφδεηαη ε ζήξα (Howard and
Carroll 2001). ηηο ΗΠΑ, εδψ θαη δεθαεηίεο, νη αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο
ρξεζηκνπνηνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζήξα ηνπ θαζηαλνχ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ
ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ είδνπο ζηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο (Warner
et al. 1992).
Πάλησο, παξά ηα εκθαλή νθέιε πνπ έρεη γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε ε ζήξα, ε
δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη αγλνεζεί φρη κφλν ζηε ζπδήηεζε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ
ρξήζεσλ γεο, αιιά θαη σο κνξθή αλαςπρήο ή ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο (Piddington
1980, Clark et al. 1994, Cox et al. 1996). Σν πξφβιεκα ηεο «απφξξηςεο» ηεο ζήξαο ή ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε αδπλακία αμηνπνίεζεο ηεο είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ Διιάδα
(π.ρ. ψθνο θ. α. 2002). ηα ειιεληθά γεσξγηθά νηθνζπζηήκαηα νη πιεζπζκνί εηδψλ
ζεξακάησλ, φπσο ηνπ θνιρηθνχ θαζηαλνχ θαη ηεο πεδηλήο πέξδηθαο, απνηεινχλ
παξαδείγκαηα αλαμηνπνίεησλ θαη εγθαηαιεηκκέλσλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο
ειιεληθήο ππαίζξνπ.

Η ζήξα ζηελ Ειιάδα
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζεξεπηηθή δήηεζε ζηελ Διιάδα απμήζεθε, ελψ ε
κείσζε ηεο έθηαζεο θαη ε ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ ζεξακάησλ πεξηφξηζαλ
ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζήξαο σο «πξντφλ» (Σζαραιίδεο 2003,
Μπίξηζαο 2006).
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ νη θπλεγνί ρξεκαηνδνηνχλ κέζσ
ησλ ηειψλ έθδνζεο ηεο αδείαο θπλεγίνπ ηνπο πφξνπο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ
(Δ.Φ.Γ.). Με ην Νφκν 3208/03 νη πφξνη ηνπ Δ.Φ.Γ. πξέπεη λα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά
γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ δαζηθνχ θαη ζεξακαηηθνχ πινχηνπ θαη
γεληθφηεξα ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο, ελψ απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε
ησλ πφξσλ απηψλ γηα άιινπο ζθνπνχο. Σν Διιεληθφ Γεκφζην δελ αληαπνθξίλεηαη
επαξθψο ζηε λνκνζεηηθή απηή επηηαγή (Μπίξηζαο 2006).
Γηα λα θαιχςεη ην θελφ απηφ ν θπλεγεηηθφο θφζκνο αχμεζε ηηο εηζθνξέο ηνπ πξνο
ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο, ζηηο νπνίεο θχξην κέξνο ησλ ρξεκάησλ δηαηίζεληαη ζε
δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πιεζπζκψλ ησλ ζεξακάησλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο.
Σέηνηεο δξάζεηο είλαη νη βειηηψζεηο ησλ ελδηαηηεκάησλ, ε ζεξνθχιαμε, ε ελεκέξσζε
θαη εθπαίδεπζε ησλ θπλεγψλ θαη νη έξεπλεο θαη κειέηεο.
ηελ Διιάδα ηα πξψηα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ γηα ηα ζεξάκαηα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελ Διεγρφκελε
Κπλεγεηηθή Πεξηνρή ηνπ Κφδηαθα ζην Ν. Σξηθάισλ. Σν 1980 ε Γηεχζπλζε Αηζζεηηθψλ
Γξπκψλ θαη Θήξαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο πξνέηξεπε κε έγξαθα πξνο ηηο
θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξγα βειηίσζεο ησλ
ελδηαηηεκάησλ ησλ ζεξακάησλ. Η εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζε κεγαιχηεξε έθηαζε
μεθίλεζε ην 1996 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Βειηίσζεο Βηνηφπσλ» ηεο
Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. Σα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ
εληζρχζεθαλ θαη δηεπξχλζεθαλ ζε παλειιήλην επίπεδν ην 2005 κε ζρεηηθφ πξφγξακκα
απφ ηελ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδαο. θνπηκφηεηα ησλ έξγσλ βειηίσζεο
ελδηαηηεκάησλ δελ είλαη κφλν ε αχμεζε ησλ ζεξακάησλ, αιιά θαη ε επαηζζεηνπνίεζε
ησλ θπλεγψλ θαη αγξνηψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην έξγν ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ
Κεληξηθή Μαθεδνλία φζνλ αθνξά ηα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ ηα ηειεπηαία δχν
έηε.

Μέζνδνο
Ο ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη απνγξαθή ησλ έξγσλ βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκβνιή ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο Κπλεγεηηθήο
Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο (ζπγγξαθείο). Σα έξγα απηά ηαμηλνκήζεθαλ θαη
θνζηνινγήζεθαλ.

Απνηειέζκαηα - ζπδήηεζε
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν δαπαλήζεθε γηα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ ηε
δηεηία 2006 – 2007 αλήξζε ζε 188.600€ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (Πίλαθαο 1). Σα
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα δαπαλήζεθαλ γηα θαιιηέξγεηεο κηθξφζπεξκσλ πνηθηιηψλ
ειίαλζνπ κε ζθνπφ λα επλνεζεί θπξίσο ην ηξπγφλη (Streptopelia turtur). Αθνινπζνχλ ν
αγξηφρνηξνο (Sus scrofa) κε ηζνθαηαλνκή ησλ ρξεκάησλ κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεηψλ αιιά

θαη κε ηηο ξίςεηο ηξνθήο. Γηα ην ιαγφ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ρξεκάησλ δηαηέζεθε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε δεμακελψλ κε ζθνπφ ηελ άξδεπζε άγνλσλ πεξηνρψλ θαηά ηελ
μεξνζεξκηθή πεξίνδν (Lepus europaeus).
Πίλαθαο 1. Σα θχξηα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηήκαηνο αλά είδνο ζεξάκαηνο θαη ην
αληίζηνηρν πνζφ ην νπνίν δαπαλήζεθε θαηά ηε δηεηία 2006-2007 απφ ηηο θπλεγεηηθέο
νξγαλψζεηο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία.
Είδνο
ζεξάκαηνο
Αγξηφρνηξνο

Κύξηα έξγα βειηίωζεο

Λαγφο
Σξπγφλη,
Πεδηλή
πέξδηθα,
Οξηχθη
Οξεηλή πέξδηθα
Τδξφβηα

Καιιηέξγεηεο
ρεηκεξηλψλ
ζηηεξψλ,
αξαβφζηηνπ, παηάηαο θαη ξίςεηο ηξνθήο
(θαξπφο αξαβφζηηνπ θαη ζηηαξηνχ)
Καιιηέξγεηεο βίθνπ θαη ζε κείμε κε
θξηζάξη, δεμακελέο άξδεπζεο
Καιιηέξγεηεο ειίαλζνπ θαη ζε κείμε κε
ζφξγν, θερξί, ζνπζάκη

Πνζό πνπ
δαπαλήζεθε (€)
55.350

36.650
90.100

Γεμακελέο λεξνχ
Ρίςεηο αξαβφζηηνπ

1.000
5.500
188.600

πλνιηθφ πνζφ

Η επηινγή ησλ ζέζεσλ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έξγα έγηλε ιακβάλνληαο
ππφςε ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ, φπσο ήηαλ ε πνηφηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο (πξνηηκήζεθαλ
κέηξηαο πνηφηεηαο ελδηαηηήκαηα) θαη νη ζεξεπηηθέο αλάγθεο (πξνηηκήζεθαλ πεξηνρέο κε
πςειή επηζθεςηκφηεηα απφ θπλεγνχο). Η εκπεηξία επίζεο ησλ θπλεγψλ θαη αγξνηψλ
ήηαλ πνιχηηκε. ηηο θαιιηέξγεηεο επηδηψρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ληφπηεο πνηθηιίεο
θπηψλ θαη ζηηο θπηεχζεηο γεγελή είδε δέληξσλ, επίζεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
αγξνρεκηθά.
Μεηαμχ ησλ Ννκψλ παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηελ επηινγή θαη ζηελ έθηαζε
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έξγα (Πίλαθαο 2). Απηφ νθείιεηαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο
θαη αλάγθεο, ζηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θαη ζην δηαθνξεηηθφ βαζκφ εζεινληηζκνχ ησλ
θαηά ηφπνπο θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ.
Πίλαθαο 2. Σα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε δηεηία 20062007 απφ ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. ηηο θαιιηέξγεηεο
αλαθέξεηαη αξηζκφο ζηξεκκάησλ, ζηηο θπηεχζεηο θαη ζηνπο εκβνιηαζκνχο ν αξηζκφο
δέληξσλ, ζηα ινηπά έξγα ν αξηζκφο κνλάδσλ.
Έξγν βειηίωζεο
ελδηαηηήκαηνο
Ηιίαλζνο
Ηιίαλζνο
&
ζφξγν
Ηιίαλζνο & θερξί
Ηιίαλζνο
&
ζνπζάκη
νπζάκη
Παηάηα

Ηκαζίαο
58

Θεζ/θεο
620

Ννκνί Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Κηιθίο
Πέιιαο
Πηεξίαο
Σεξξώλ
1
21
119
94
85

300
300
22
22

13
94,

8
0

5

Χαι/θήο
56

Παηάηα & βίθνο

3

6

4
ηηάξη
Σξηηηθάιε
Αξαβφζηηνο
Βίθνο & θξηζάξη
Μεδηθή

105
53
95

23
8

56
32

166
50

7
12

1
2

Ρίςε ζηηαξηνχ
Ρίςε αξαβφζηηνπ
Φχηεπζε δέληξσλ

18
25
300
0

Δκβνιηαζκφο
δέληξσλ
Γεμακελέο
άξδεπζεο
Γεμακελέο λεξνχ
Τδαηνζπιινγέο
Τδξνκαζηεχζεηο

6
560

1

20
30

50
100

28

24
3

40
8

8

7
1
3

ηνλ Πίλαθα 3. παξαηεξείηαη δηαθνξά ζην θφζηνο κεξηθψλ θαιιηεξγεηψλ θάηη πνπ
νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ θφζηνο ελνηθίαζεο ησλ αγξψλ. πγθεθξηκέλα, ζηηο πεδηλέο
πεξηνρέο ην θφζηνο ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ζνβαξά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο
εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο.
Η αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ δελ έρεη γίλεη αθφκα κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν,
σζηφζν νη παξαηεξήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη νη καξηπξίεο ησλ θπλεγψλ αλαθέξνπλ
φηη ε παξνπζία ζεξακάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο είλαη έληνλε ζηηο
ζέζεηο πνπ έγηλαλ ηα έξγα απηά.
Πίλαθαο 3. Κφζηνο αλά κνλάδα έξγνπ βειηίσζεο ηε δηεηία 2006-2007, ζηηο
θαιιηέξγεηεο αλαθέξεηαη ην κέζν θφζηνο αλά ζηξέκκα. Η απνηίκεζε ηεο εζεινληηθήο
εξγαζίαο απφ ηνπο θπλεγνχο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη.
Έξγν
Καιιηέξγεηεο ειίαλζνπ
νπζάκη
Παηάηα
Υεηκεξηλά ζηηεξά
Αξαβφζηηνο
Βίθνο
Μεδηθή
Ρίςε ζηηαξηνχ
Ρίςε αξαβφζηηνπ
Φχηεπζε δέληξσλ
Δκβνιηαζκφο δέληξσλ
Γεμακελέο άξδεπζεο
Γεμακελέο λεξνχ
Τδαηνζπιινγέο
Τδξνκαζηεπζεηο

Κόζηνο (€)
35 – 70/ζηξ
60/ζηξ
20 - 25/ζηξ
25 - 50/ζηξ
60 - 80/ζηξ
50 - 70/ζηξ
45/ζηξ
0,22/Kgr
0,15/Kgr
3/δέληξν
4/δέληξν ή 50/εξγαηνεκέξα
650/δεμακελή
250 - 500/δεμακελή
600/δεμακελή
1000/δεμακελή

Σπκπεξάζκαηα
Η εξγαζία απηή έδεημε πσο:
Οη θπλεγνί σο ρξήζηεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ έρνπλ ηε ζέιεζε λα πξνζθέξνπλ
άκεζα θαη έκκεζα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ βειηίσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ.
Η ζπλεξγαζία θπλεγψλ θαη αγξνηψλ κπνξεί λα επηθέξεη ζνβαξά νθέιε γηα ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ.

Πξνηάζεηο
ηελ Διιάδα ε αγξν-πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή δελ έρεη αθφκα εθαξκνζηεί ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ – αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ, δελ θαιχπηεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζεξακάησλ θαη
ηεο άγξηαο παλίδαο. Σα έξγα βειηίσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηα νπνία εθάξκνζαλ νη
θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο ηε δηεηία 2006 – 2007 ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ελδερνκέλσο
πξνζέθεξαλ νθέιε ζηελ άγξηα παλίδα, φπσο απηφ έρεη απνδεηρζεί ζε αξθεηέο έξεπλεο
(π.ρ. Stoate 2002). Χζηφζν πξνηείλεηαη θαηαγξαθή ησλ επηδξάζεσλ ζηνπο πιεζπζκνχο
ηεο άγξηαο παλίδαο θαη, αλ δηαπηζησζνχλ νθέιε, πεξαηηέξσ ελίζρπζε γηα ηε ρσξηθή θαη
ρξνληθή δηεχξπλζή ηνπο.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο ε ζήξα ζα πξέπεη λα ππεηζέξρεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ
γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κε ελέξγεηεο φπσο:
Σε ζεζκνζέηεζε πιαηζίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ
νξγαλψζεσλ ησλ αγξνηψλ θαη ησλ θπλεγψλ.
Σελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο εληνπηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ ζεξακαηηθψλ πιεζπζκψλ. ηηο πεξηνρέο απηέο ζα δίλεηαη
πξνηεξαηφηεηα ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο βειηίσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ
αγξν-πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ.
Σελ πξνψζεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία παξάγνληαη ζηηο αλσηέξσ
πεξηνρέο. Σα πξντφληα απηά κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη θαη απφ ηηο θπλεγεηηθέο
νξγαλψζεηο, ψζηε λα πξνηηκψληαη απφ ηνπο θπλεγνχο νη νπνίνη καδί κε ηα
κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο αλέξρνληαη ζε έλα εθαηνκκχξην θαηαλαισηέο.

Αλαγλώξηζε βνήζεηαο
Δπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ
ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηνπο ζεξνθχιαθεο, ζηε Γαζηθή Τπεξεζία θαη ζην
Ππξνζβεζηηθφ ψκα γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηα έξγα βειηίσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ.
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Abstract
Today’s agriculture has entered in a new era, in which except of agricultural
products and “environmental goods” should be produced. Emphasis is given henceforth
in alternative, extensive land uses, as are organic farming, agro-tourism and hunting.
The last decades the hunting demand was increased, while the reduction of available
hunting areas and the degradation of habitats, decreased the quality of hunting activity
as “product”. In front of this problem the hunters increased their money contributions to
their organisations. Part of this money is disposed for habitat improvements (special
crops, plantings, water reservoirs etc). In this study, habitat improvements in Central
Macedonia which take place with the collaboration of hunters and farmers the last two
years are evaluated.
Key-words: agro-environmental measures, land users, biodiversity, wildlife, hunting

