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Πεξίιεςε
Γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζεξακαηηθψλ εηδψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
θπλεγψλ επηζπκνχλ έιεγρν αξπάγσλ θαη εληνλφηεξε ζεξνθχιαμε. Γεχηεξεο έξρνληαη
ζηελ πξνηίκεζή ηνπο νη απειεπζεξψζεηο θαη ε βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο. Σειεπηαίεο
ζε πξνηίκεζε έξρνληαη ε ξίςε ηξνθήο θαη ε ηνπνζέηεζε κπαξψλ. Πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπλεγψλ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ κέηξνπ. Oη
ζπληαμηνχρνη ππνζηεξίδνπλ ηελ απειεπζέξσζε ζεξακάησλ, νη κνξθσκέλνη ηε
βειηίσζε ελδηαηηεκάησλ, νη νξεηβάηεο ηηο κπάξεο θαη νη θαπληζηέο ηε ξίςε ηξνθήο.
Οη θπλεγεηηθέο πξνηηκήζεηο επίζεο επεξεάδνπλ ηελ επηινγή δηαρεηξηζηηθνχ κέηξνπ,
φπσο κε ηνπο θπλεγνχο θάζαο πνπ επηιέγνπλ ηε ξίςε ηξνθήο. Η βειηίσζε
ελδηαηηήκαηνο θαίλεηαη λα έρεη ζπλδεζεί κε ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ, ζε αληίζεζε κε άιια κέηξα πνπ θαίλνληαη λα έρνπλ πεξάζεη ζηε
ζπλείδεζε ηνπ θπλεγεηηθνχ θφζκνπ σο ελέξγεηεο ιηγφηεξν «επηζηεκνληθέο» θαη
πεξηζζφηεξν «πξαθηηθέο». Απηή ε έξεπλα βαζίζηεθε ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 237
εξσηεκαηνινγίσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: ζήξα, δηαρείξηζε, θνηλσληθή έξεπλα, εξσηεκαηνιφγην
Δηζαγσγή
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζεξεπηηθή δήηεζε ζηελ Διιάδα απμήζεθε, ελψ ε
κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ θπλεγνηφπσλ θαη ε ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ
ζεξακάησλ πεξηφξηζαλ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζήξαο (ψθνο θ.α.
2002α, Σζαραιίδεο 2003, Μπίξηζαο 2006). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
απηνχ νη θπλεγνί ρξεκαηνδνηνχλ κέζσ ησλ ηειψλ έθδνζεο ηεο άδεηαο 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). Η Γαζηθή Τπεξεζία κε ην κεησκέλν πξνζσπηθφ πνπ
δηαζέηεη πεξηνξίδεηαη ζηε θχιαμε ησλ ζεξακάησλ ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο
δαζνθχιαμεο θαη ζε πξαθηηθέο εθηξνθήο θαη απειεπζέξσζεο ζεξακάησλ πνπ
ρξήδνπλ φκσο ζνβαξήο βειηίσζεο (Sokos et al. 2008).
Γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ απηφ νη θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο, κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ησλ θπλεγψλ-κειψλ ηνπο, αχμεζαλ ηηο εηζθνξέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
(π.ρ. Μαθεδνλία θαη Θξάθε) επέβαιαλ έθηαθηε εηζθνξά πνπ θηάλεη έσο θαη ην 25%
ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηεο εηήζηαο άδεηαο ζήξαο (Πξαθηηθά Γεληθψλ πλειεχζεσλ
Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο). Έηζη, κε ηα ρξήκαηα πνπ
ζπγθεληξψλνληαη ζηα ηακεία ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζρεδηάδνληαη θαη

πινπνηνχληαη κέηξα ζεξνθχιαμεο, βειηίσζεο ελδηαηηήκαηνο, απειεπζέξσζεο
ζεξακάησλ, παξνρήο ηξνθήο ζε είδε άγξηαο παλίδαο θαη εηδηθά κέηξα φπσο
ηνπνζέηεζε κπαξψλ θ.ιπ. (θνξδάο 2006). Σερληθέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αξπάγσλ δελ
εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα, παξά ην φηη είλαη θνηλή πξαθηηθή ζηηο ζεξακαηνπνληθά
πξνεγκέλεο ρψξεο φπσο νη Η.Π.Α., ε Γαιιία, ε νπεδία θ.ιπ. (ψθνο θαη Μπίξηζαο
2008). Γεληθά, νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη νη αξκφδηνη θνξείο αδπλαηνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο ζεξακαηνπνλίαο (Μπίξηζαο 2006).
Οη θπλεγνί επίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ ιήςε κέηξσλ γηα
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζήξαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ δειψλνπλ
«πξνζπκία πιεξσκήο» εθφζνλ εμαζθαιηζηεί φηη ηα ρξήκαηά ηνπο ζα εμππεξεηήζνπλ
απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη (ψθνο θ.α. 2002β). Πνηα είλαη
φκσο ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ ζεσξνχλ νη θπλεγνί πην απνηειεζκαηηθά θαη πσο ε
άπνςε ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηα πξνζσπηθά θαη θπλεγεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά; Η
απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ απηψλ επηρεηξήζεθε ζηελ εξγαζία απηή.
Μέζνδνο
Σν 2007-8 ζπλειέγεζαλ «θιεηζηά» εξσηεκαηνιφγηα απφ 237 θπλεγνχο ηεο
Μαθεδνλίαο ζε ηπραία επηιεγκέλνπο θπλεγεηηθνχο ζπιιφγνπο ησλ λνκψλ Ηκαζίαο,
Θεζζαινλίθεο, Κνδάλεο, Πέιιαο, εξξψλ θαη Υαιθηδηθήο. Η εξψηεζε πνπ ηέζεθε σο
πξνο ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα ήηαλ: Με πνηνλ ηξφπν λνκίδεηε φηη ζα απμεζεί ν αξηζκφο
ησλ ζεξακάησλ πνπ θπλεγάηε ζπλήζσο; Οη θπλεγνί κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κέρξη
δχν δηαρεηξηζηηθά κέηξα (Γηάγξακκα 1) ή λα απαληήζνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ.
Δμεηάζζεθαλ δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ ησλ θπλεγψλ
πξνο ηα κέηξα δηαρείξηζεο ζήξαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (πξνζσπηθά θαη
θπλεγεηηθά). Η επεμεξγαζία έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Η εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ βαζίζηεθε ζε δηεξεπλεηηθέο ζπλεληεχμεηο κε θπλεγνχο θαη ζε
ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Οη θπλεγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ειηθίαο απφ 20 έσο 79 εηψλ
(κέζνο φξνο: 46) θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ απφ κε απνθνίηνπ δεκνηηθνχ έσο
θαηφρνπ δηδαθηνξηθνχ (30% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ).
ην Γηάγξακκα 1 παξαηεξνχκε φηη κεγάινο αξηζκφο θπλεγψλ επηζπκνχλ έιεγρν
αξπάγσλ θαη εληνλφηεξε ζεξνθχιαμε (42,6% θαη 50,9% αληίζηνηρα). Μέζεο
πξνηίκεζεο είλαη νη απειεπζεξψζεηο θαη ε βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο. Σειεπηαία
έξρνληαη ε ξίςε ηξνθήο θαη ε ηνπνζέηεζε κπαξψλ. Σέινο, ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ
δελ έρνπλ άπνςε.
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Γηάγξακκα 1. Πξνηίκεζε κέηξνπ δηαρείξηζεο ζήξαο
Diagram 1. Preference for hunting management practices

Ο ξόινο ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
Παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 1 φηη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ άπηνληαη ηεο
ειηθίαο, ηεο (επίζεκεο) κφξθσζεο θαη ησλ κε θπλεγεηηθψλ αζρνιηψλ/ζπλεζεηψλ
ζπλδηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο ελφο θπλεγνχ πξνο ηα κέηξα δηαρείξηζεο ζήξαο. Οη
ζπληαμηνχρνη εκθαλίδνληαη ηδηαηηέξσο δεθηηθνί πξνο ηηο απειεπζεξψζεηο θαη
αξλεηηθνί πξνο ηνλ έιεγρν αξπάγσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ιφγσ ηνπ άθζνλνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ δηαζθαιίδεη ε ζπληαμηνδφηεζε επηζπκνχλ κηα «άλεηε» θαη
άκεζε ιχζε ζην θπλήγη (εχθνιε θάξπσζε εθηξεθφκελσλ ζεξακάησλ). Δπηπξφζζεηα,
αξθεηνί ζπληαμηνχρνη ιφγσ ειηθίαο πξνηηκνχλ λα θπλεγνχλ ζε εχθνια πξνζβάζηκεο
πεξηνρέο γηα λα απνθεχγνπλ ηελ θαηαπφλεζε.
Κπλεγνί κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πξνηηκνχλ ηε βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο
(πρ κε θπηεχζεηο, εκβνιηαζκνχο θαξπνθφξσλ δέληξσλ) θαη φρη ηε ξίςε ηξνθήο,
θαζψο ε πξψηε απνηειεί κηα πην κφληκε ιχζε. χκθσλν πξνο ηε ζηάζε απηή είλαη
θαη ην ζηνηρείν ηεο γλψζεο αγγιηθψλ, ελψ απφδεημε «εμ αληηζέηνπ» απνηειεί ε
άγλνηα θάζε μέλεο γιψζζαο. Μάιηζηα, ε άγλνηα θάζε μέλεο γιψζζαο ζπλδέεηαη
ηδηαίηεξα ηζρπξά θαη κε ηελ απφξξηςε ηνπ ειέγρνπ αξπάγσλ πνπ απνηειεί ηερληθή
αδηάθνξε γηα ηνπο θπλεγνχο αγξηφρνηξνπ, νη νπνίνη είλαη ζπρλά κεγάιεο ειηθίαο

αγξφηεο θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ θαηά κέζν φξν ζρεηηθά ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν
(Hasanagas et al. 2008).
Γεληθά, ηα ζηνηρεία πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ
απνδνρή ησλ «δχζθνισλ» θαη καθξνπξφζεζκσλ ιχζεσλ φπσο είλαη ε βειηίσζε
ελδηαηηήκαηνο θαη κε απφξξηςε ησλ άκεζσλ, πξφζθαηξσλ θαη ιηγφηεξν «νηθνινγηθά
απνδεθηψλ» ιχζεσλ φπσο νη απειεπζεξψζεηο (κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη, ζπλήζσο,
έσο ζήκεξα) θαη ε ξίςε ηξνθήο. Μηα αηζηφδνμε πξνζέγγηζε είλαη λα εξκελεπζεί απηφ
σο δηάδνζε ηεο ηδέαο ηεο «αεηθνξίαο» κέζα απφ ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
(φρη απαξαίηεηα κφλν κέζσ ηεο δαζνινγηθήο εθπαίδεπζεο), αλεμάξηεηα απφ ην ηη
εθαξκφδεη ν θαζέλαο ηειηθά ζηε γεληθφηεξε δσή ηνπ θαη ηη πνιηηηθή αθνινπζείηαη
ζηε γεληθφηεξε πξαγκαηηθφηεηα. Βεβαία, κπνξεί λα εξκελεπζεί απινχζηεξα θαη σο
εκπέδσζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο «ππνκνλήο» («απηνπεηζαξρίαο», «εγθαξηέξεζεο») πνπ
εκπεξηέρεηαη ζε θάζε επίζεκε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεη
θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ιχζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζε καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα.
Όπνηνο έρεη κάζεη λα αθνινπζεί ππνκνλεηηθά έλα καθξνρξφλην δνκεκέλν πξφγξακκα
ζε έλαλ ηνκέα ηεο δσήο ηνπ (φπσο ε επίζεκε εθπαίδεπζε), κπνξεί πην εχθνια λα
απνδερηεί κηα θαηάζηαζε «ππνκνλήο» θαη ζε άιινπο ηνκείο (ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ζηε ζήξα).
Σέινο, κπνξεί θαλείο εχινγα λα εμεγήζεη ηελ πξνηίκεζε ησλ θπλεγψλ πςεινχ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζε κέηξα πνπ επηθέξνπλ καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα κε
βάζε ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο είλαη άηνκα «θαξηέξαο» πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά
πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο. Δπίζεο, πνιινί απφ απηνχο
θπλεγνχλ θπξίσο γηα θπγή απφ ην άγρνο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη απμεκέλε
θάξπσζε ζεξακάησλ.

Μνξθσηηθά ζηνηρεία
Education

Μνξθσηηθφ επίπεδν
Education level
Γλψζε αγγιηθψλ
Knowledge of english
language
Κακηά γλψζε μέλεο
γιψζζαο
No knowledge of a foreign
language

,110

-,139(*)

Γελ μέξσ πνην είλαη ην
θαιχηεξν κέηξν
I don’t know

-,110

Δληνλφηεξε ζεξνθχιαμε
game warding

Έιεγρνο αξπάγσλ
predator control

,223(**)

,077

-,007

-,026

Μπάξεο
bars on the roads

Ρίςε ηξνθήο
provision of food

πληαμηνχρνο
retired professional

Βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο
habitat improvement

Ηιηθηαθφο
παξάγνληαο
Age factor

Απειεπζεξψζεηο
ζεξακάησλ
releases of hunting
species

ΠΙΝΑΚΑ 1. Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπλεγώλ ηεο Κεληξηθήο θαη
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηάζε πξνο ηα κέηξα δηαρείξηζεο ζεξακαηηθώλ εηδώλ
θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο.
TABLE 1. Personal characteristics of Central and Western Macedonia hunters
and attitude toward management practices.
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,001
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,153(*)

-,140(*)

,070

-,048
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,010

,019

,033

,290

,470

,383

Με θπλεγεηηθέο αζρνιίεο/
ζπλήζεηεο
No hunting custom

Οξεηβάηεο
mountaineer
Μέινο πεξηβαιινληηθήο
νξγάλσζεο
Member of a
environmental
organization
Καπληζηήο
Smoker

-,133

,075

-,118

,180(*)

,246(**)

-,052

.(a)

,084

,331

,125

,018

,001

,500

,000

-,087

,120

-,099

,002

,152(*)

,108

.(a)

,255

,117

,197

,981

,047

,159

,000

,066

-,134(*)

,188(**)

-,015

-,128(*)

-,020

-,070

,312

,038

,003

,815

,049

,757

,282

Οη θπλεγνί πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη νξεηβάηεο δελ πάλε ζην θπλήγη κφλν γηα
λα ζεξεχζνπλ αιιά θαη γηα λα απνιαχζνπλ ηελ νξεηλή πεδνπνξία. Γη’ απηφ, δελ
ελνρινχληαη θαζφινπ απφ ηηο ιχζεηο καθξνπξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ φπσο είλαη ν
έιεγρνο αξπάγσλ θαη ε ηνπνζέηεζε κπαξψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε νρεκάησλ.
Η ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα θπλεγψλ γλσξίδεη φηη κε ηελ επηιεθηηθή
ηνπνζέηεζε κπαξψλ δηαζθαιίδεηαη ε εζπρία θαη ε πξνζηαζία ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη
ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, αθνχ κε ην κέηξν απηφ δεκηνπξγείηαη έλα «θίιηξν» ην
νπνίν απμάλεη ηελ αλαινγία απηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη αμίδεη λα θνπξαζηνχλ παξαπάλσ
γηα λα απνιαχζνπλ ηηο θπζηθέο αμίεο πξνο απηνχο πνπ απιψο ζέινπλ λα ζεξεχζνπλ
κεγάιν αξηζκφ ζεξακάησλ εχθνια, επηζθεπηφκελνη άλεηα θαη γξήγνξα πιεζψξα θαη
πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ κε φρεκα. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ζεηηθνί πξνο ηε ρξήζε κπαξψλ
είλαη θαη νη θπλεγνί πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη κέιε πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ.
Οη θαπληζηέο θπλεγνί εκθαλίδνληαη αληίζεηνη ζηε βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο θαη
ζηηο κπάξεο θαη ζεηηθνί ζηε ξίςε ηξνθήο. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κεησκέλε
αληνρή ηνπο ζην επηπιένλ πεξπάηεκα πνπ ηνπο «επηβάιιεηαη» απφ ηηο κπάξεο αιιά
θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο δελ απμάλεη άκεζα ρσξηθά ηελ
ππθλφηεηα ζεξακάησλ (πιελ νξηζκέλσλ εηδψλ φπσο ην ηξπγφλη) θαη απαηηεί
πεξηζζφηεξε ρσξηθή δηεξεχλεζε.
Ο ξόινο ησλ θπλεγεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
Όζνλ αθνξά ζηηο ζεξακαηηθέο πξνηηκήζεηο (Πίλαθαο 2), νη θπλεγνί κπεθάηζαο
θαη νξηπθηνχ δελ θαίλνληαη λα επηζπκνχλ ηελ εληνλφηεξε ζεξνθχιαμε. Απηφ κπνξεί
λα απνδνζεί ζην φηη ε κπεθάηζα θαη ην νξηχθη είλαη απνδεκεηηθά είδε πεξηζηαζηαθά
εκθαληδφκελα, νπφηε ε ζεξνθχιαμε δελ αλακέλεηαη λα απμήζεη, ηνπιάρηζηνλ άκεζα,
ηελ αθζνλία φπσο ζα ζπλέβαηλε κε έλα επηδεκεηηθφ είδνο. Δπηπξφζζεηα, νη θπλεγνί
απηνί είλαη ζπλήζσο απφ αζηηθά θέληξα θαη δελ επηζπκνχλ κηα επηπιένλ επηβάξπλζε
απζηεξφηεηαο ζηηο νχησο ή άιισο πεξηνξηζκέλεο εμνξκήζεηο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ.
Οη θπλεγνί πάπηαο θαίλνληαη λα κελ έρνπλ ηδηαίηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε
ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα, θαζψο νη θπλεγφηνπνί ηνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνη θαη γη’
απηφ ηνπο δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη δελ επηδέρνληαη αηζζεηηθέο βειηηψζεηο. Οη
θπλεγνί θάζαο εκθαλίδνληαη πην αηζηφδνμνη γηα ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο
εκθάληζήο ηεο κέζσ ξίςεο ηξνθήο, δηφηη ηα ελδηαηηήκαηά ηεο εθηείλνληαη ζε κεγάιεο
έθηαζεο πεξηνρέο, φπνπ δελ είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ησλ θνπαδηψλ. Σέινο, νη
ιαγνθπλεγνί εκθαλίδνληαη αξλεηηθνί ζηε βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο, θάηη πνπ κπνξεί
λα απνδνζεί ελδερνκέλσο ζε έιιεηςε ελεκέξσζεο.
Οη ψθνο θ.α. (2002β) βξήθαλ φηη νη ιαγνθπλεγνί, θάηνρνη ιαγφζθπισλ, πνπ
άξρηζαλ απφ κηθξφηεξε ειηθία λα αζρνινχληαη κε ηε ζήξα ηνπ ιαγνχ, εθθξάδνπλ
κεγαιχηεξε «πξνζπκία πιεξσκήο» θαη πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο εμνξκήζεηο
ππνζηεξίδνπλ ηε βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο. Η δηαθνξά απηή ίζσο νθείιεηαη φηη ζηελ

παξνχζα έξεπλα ν φξνο ιαγνθπλεγφο είλαη επξχηεξνο θαη πεξηιακβάλεη θαη θπλεγνχο
πνπ πεξηζηαζηαθά ζεξεχνπλ ιαγνχο.

Ρίςε ηξνθήο
provision of food

Έιεγρνο αξπάγσλ
predator control

Μπάξεο
bars on the roads

Δληνλφηεξε
ζεξνθχιαμε
game warding

Γελ μέξσ
I don’t know

Μεηαθνξά
Transportation

Θεξακαηηθέο πξνηηκήζεηο
Quarry preference

Απειεπζεξψζεηο
ζεξακάησλ
releases of hunting
species
Βειηίσζε
ελδηαηηήκαηνο
habitat
improvement

ΠΙΝΑΚΑ 2. Κπλεγεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θπλεγώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο θαη ζηάζε πξνο ηα κέηξα δηαρείξηζεο ησλ θπξηόηεξσλ ζεξακαηηθώλ
εηδώλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο.
TABLE 2. Hunting preferences of Central and Western Macedonia hunters and
attitude toward management practices.

,053

,119

-,042

-,151(*)

,062

,403

,061

,509

,017

,326

-,052

-,013

,052

-,067

,143(*)

,418

,836

,416

,295

,024

,173(**)

-,022

,066

-,004

-,040

,006

,732

,303

,530

,060

,087

,117

-,001

,637

,348

,169

,065

,989

,953
,165(**)
,009

Κπλεγνί ιαγνχ
Hare hunters

,124

-,160(*)

-,030

,019

,060

,060

-,058

,051

,012

,642

,765

,343

,343

,365

Μεηαθνξά ζηνλ θπλεγφηνπν κε ΙΥ
κφλνο
Excursion with private car alone
Μεηαθνξά ζηνλ θπλεγφηνπν κε ΙΥ κε
ζπλεπηβάηεο
Excursion with car together with other
hunters
Απφζηαζε θπλεγφηνπνπ
Distance of hunting area

,005

-,088

-,002

-,017

,128(*)

,040

-,044

,938

,165

,979

,786

,044

,529

,493

,070

-,062

,161(*)

,090

-,024

-,094

-,050

,268

,333

,011

,157

,705

,140

,431

,010

,003

,054

,114

-,005

,871

,968

,393

,072

,932

Κπλεγνί κπεθάηζαο
Woodcock hunters

-,002

,103

,969

,105

Κπλεγνί πάπηαο
Duck hunters

-,034

,103

,591

,104

Κπλεγνί θάζαο
Woodpigeon hunters

-,040

,015

,528

,815

Κπλεγνί νξηπθηνχ
Quail hunters

-,030

,174(**)
,006

Απηνί πνπ κεηαθηλνχληαη κε ΙΥ κφλνη ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ θπλεγηνχ, επηζπκνχλ
ζπρλά ην κνλαρηθφ θαη ήζπρν θπλήγη. Έηζη, πξνηηκνχλ ηηο κπάξεο σο «θίιηξν» ησλ
πεδνπφξσλ ρξεζηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Αληηζέησο, φζνη κεηαθηλνχληαη κε
ζπλεπηβάηεο έσο ηνλ θπλεγφηνπν, πάλε γηα νκαδηθφ θπλήγη θαη πξνηηκνχλ ηελ
«εχθνιε» ιχζε ηεο ξίςεο ηξνθήο. Όζνη κεηαθηλνχληαη ζε κεγάιε απφζηαζε, δελ
επηζπκνχλ εληνλφηεξε ζεξνθχιαμε, θαζψο απηή απνηειεί κηα επηπξφζζεηε
επηβάξπλζε ζηελ ήδε απμεκέλε ηαιαηπσξία θαη θφζηνο πνπ πξνθαιεί ε κεγάιε
απφζηαζε.
Ο ξόινο ησλ απόςεσλ γηα ηελ πνιηηηθή ζήξαο θαη ζηάζε
Όζνη ζεσξνχλ ηελ «αλεπαξθή δηαρείξηζε» (Πίλαθαο 3) σο θπξηφηεξν
πξφβιεκα ζηελ πνιηηηθή ζήξαο, θαίλνληαη λα ζπλδένπλ ηνλ φξν «δηαρείξηζε» κε ην
αίζζεκα αλαγθαηφηεηαο γηα εληαηηθνπνίεζε θαη γελίθεπζε πξνγξακκάησλ βειηίσζεο
ελδηαηηεκάησλ θαη έιεγρν αξπάγσλ. Απηά ηα δπν κέηξα πνπ επηθέξνπλ
καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα έρνπλ πεξάζεη ηζρπξά ζηε ζπλείδεζε πνιιψλ

,063
,318

-,006
,924

θπλεγψλ σο ππξήλαο ηεο δηαρείξηζεο ζεξακαηηθψλ πιεζπζκψλ. Παξφιν πνπ, φπσο
είδακε ζην Γηάγξακκα 1, ε πιεηνλφηεηα ησλ θπλεγψλ επηζπκεί εληνλφηεξε
ζεξνθχιαμε, θαίλεηαη φηη θαηά βάζνο δελ ζεσξεί απηφ ην κέηξν σο «δηαρείξηζε». Σν
γεγνλφο φηη ν φξνο «δηαρείξηζε» έρεη ζπλδεζεί κε ηα δπν πξναλαθεξζέληα κέηξα θαη
φρη κε ηελ εληνλφηεξε ζεξνθχιαμε ή άιια κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ θπλεγψλ, δείρλεη φηη σο «δηαρείξηζε» λνείηαη απφ ηνπο θπλεγνχο
κηα δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεη ην «παζεηηθφ» κέξνο ηεο ζήξαο (ην ζήξακα) θαη φρη ην
«ελεξγεηηθφ» (ηνλ θπλεγφ).

Βειηίσζε
ελδηαηηήκαηνο
habitat
improvement

Ρίςε ηξνθήο
provision of food

Έιεγρνο αξπάγσλ
predator control

Μπάξεο
bars on the roads

Δληνλφηεξε
ζεξνθχιαμε
game warding

Γελ μέξσ
I don’t know

Άπνςε φηη ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ζηε ζήξα
είλαη ε αλεπαξθήο δηαρείξηζε
Opinion that the main problem in hunting is
the insufficient management
Άπνςε φηη ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ζηε ζήξα
είλαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ
Opinion that the main problem in hunting is
the lack of specialised personnel

Απειεπζεξψζεηο
ζεξακάησλ
releases of
hunting species

ΠΙΝΑΚΑ 3. Απόςεηο ησλ θπλεγώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
πεξί πνιηηηθήο ζήξαο θαη ζηάζε πξνο ηα κέηξα δηαρείξηζεο ζεξακαηηθώλ εηδώλ
θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο.
TABLE 3. Opinions of hunters of Central and Western Macedonia about
hunting policy and attitude toward management practices.

,095

,174(**)

-,029

,168(**)

,043

-,090

,056

,141

,007

,656

,009

,512

,164

,389

-,095

,229(**)

-,115

,126

-,058

,016

-,060

,141

,000

,076

,051

,375

,804

,357

Δπίζεο, ε βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο θαίλεηαη λα έρεη ζπλδεζεί κε ηελ
πξνυπφζεζε χπαξμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζε αληίζεζε κε άιια κέηξα πνπ
θαίλνληαη λα έρνπλ πεξάζεη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θπλεγεηηθνχ θφζκνπ σο ελέξγεηεο
ιηγφηεξν «επηζηεκνληθέο» θαη πεξηζζφηεξν «πξαθηηθέο». Σν «εμεηδηθεπκέλν», ην
«επηζηεκνληθφ» είλαη ραξαθηεξηζκνί πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρείν ππνθεηκεληθφηεηαο
(πξβι. Υαζάλαγαο θ.α. 2007). Η βειηίσζε ελδηαηηήκαηνο είλαη κηα επξεία έλλνηα πνπ
πεξηιακβάλεη πνηθίιεο ελέξγεηεο (πρ θχηεπζε, ζπνξέο, εγθαηάζηαζε δεμακελψλ,
εκβνιηαζκνχο θ.ιπ.) ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο πνπ θαίλνληαη πην «απιέο» θαη
«ζπγθεθξηκέλεο». Άξα, ν θπλεγεηηθφο θφζκνο θαίλεηαη λα ζεσξεί σο βαζηθά ζηνηρεία
«επηζηεκνληθφηεηαο» θαη «εμεηδίθεπζεο» ηελ «πνιππινθφηεηα» θαζψο θαη ην εχξνο ή κε άιια ιφγηα ηνλ «αθεξεκέλν» ραξαθηήξα κηαο έλλνηαο.
πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο
Αλάκεζα ζε κηα πνηθηιία πηζαλψλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ζεξακάησλ, νη θπλεγνί ππνζηεξίδνπλ θπξίσο ηε ζεξνθχιαμε, κέηξν πνπ
ήδε εθαξκφδεηαη. Οη θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο δαπαλνχλ ην θχξην κέξνο ησλ
ρξεκάησλ ηνπο ζηε ζεξνθχιαμε (Μπίξηζαο 2006), σζηφζν νη θπλεγνί ζπλερίδνπλ λα
ζεσξνχλ φηη ε ιαζξνζήξα πθίζηαηαη θαη κεηψλεη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ζεξακάησλ.
Απηφ ινηπφλ είλαη έλα αλνηρηφ δήηεκα. Η άπνςε ησλ θπλεγψλ πξέπεη λα εμεηαζηεί
ζνβαξά θαη νη αξκφδηνη πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γεληθφηεξα ζρεηηθά κε ηηο
γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο ιαζξνζήξαο (έιιεηςε δηαρείξηζεο ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη
ελδηαηηεκάησλ απφ ηελ πνιηηεία, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο

ζήξαο απφ ηελ πνιηηεία, αλεμέιεγθηεο θαη αδηθαηνιφγεηεο απαγνξεχζεηο θ.ιπ.) θαη
ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηεο.
Οη θπλεγνί επηιέγνπλ επίζεο ηνλ έιεγρν ησλ αξπάγσλ, κέηξν πνπ είηε δελ
εθαξκφδεηαη είηε εθαξκφδεηαη ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα Ωζηφζν πνιιέο έξεπλεο
απνδεηθλχνπλ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ αξπάγσλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο
γηα ηε κείσζε ηεο αξπαθηηθφηεηαο (Μπίξηζαο θ.α. 2008, ψθνο θ.α. 2008).
πλάγεηαη επνκέλσο φηη είλαη αλάγθε λα μεθηλήζνπλ δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο.
Η βειηίσζε ελδηαηηεκάησλ θαη ε απειεπζέξσζε ζεξακάησλ επηιέγνληαη
ιηγφηεξν απφ ηνπο θπλεγνχο ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα. Η έσο ηψξα
εθαξκνγή ηνπο θαίλεηαη φηη δελ έρεη απνδψζεη ηα αλακελφκελα θαη επηπιένλ είλαη
κέηξα πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη αξθεηφ ρξφλν ψζηε
λα γίλνπλ εκθαλή ηα απνηειέζκαηα. ηνλ ηνκέα απηφ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο νη νπνίεο ζα αμηνινγεζνχλ, θαη εάλ πξνθχςνπλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα απηά ζα πξέπεη λα πξνβιεζνχλ ζηνλ θπλεγεηηθφ θφζκν.
Οη κπάξεο θαη ε ξίςε ηξνθήο αλ θαη είλαη κέηξα ηνπηθήο ζεκαζίαο ή ηα νθέιε
αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν ζεξακαηηθφ είδνο, επηιέρζεθαλ επίζεο απφ θπλεγνχο. Απηφ
δείρλεη φηη ζε πεξίπησζε ζηνρεπκέλεο δηαρείξηζεο, ε εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα έρεη
ζνβαξά νθέιε.
Αλαγλώξηζε βνήζεηαο
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη εζληθνχο
πφξνπο (ΔΝΣΔΡ – 2004 – 43), ΓΓΔΣ θαη ΚΟΜΑΘ. Οη ζπγγξαθείο επραξηζηνχλ ηε
ζπληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ Γξ Καιηφπε Ραδφγινπ – Ιλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ,
ΔΘΙΑΓΔ.
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Attitudes of hunters of Central and Western Macedonia toward management
practices applied to the main hunting species and their habitats
P. Birtsas, N. Hasanagas, C. Sokos
Abstract
Most hunters desire predator control and intensive wildlife warding for the
proliferation of quarry population. Release of quarries and habitat improvement come
second, while provision of food and bar placement posses the last position in their
rank of preference. Personal features of hunters determine the preference of the
management practice. Hunters who are retired professionals prefer release, educated
hunters would rather desire habitat improvement, and hunters who are simultaneously
mountaineers suggest bar placement and hunters who smoke support provision of
food. Preference for certain species is also correlated with the preference for specific
management practices (e.g. hunters of woodpigeon desire provision of food). Habitat
improvement seems to be connected with the prerequisite of specialized personnel.
On the contrary, other practices are regarded by the hunters as “practical” rather than
“scientific” management tools. This research was based on the statistiscal analysis of
237 questionnaires.
Key words: hunting, management, social research, questionnaire

