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Περίιεψε
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζεξεπηηθή δήηεζε απμήζεθε, ελώ ε κείσζε ηεο έθηαζεο θαη ε ππνβάζκηζε
ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ ζεξακάησλ πεξηόξηζαλ ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ζήξαο. Γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα απηό, νη θπλεγνί ρξεκαηνδνηνύλ ζε εηήζηα βάζε έξγα βειηίσζεο
ελδηαηηεκάησλ (ζπνξέο, θπηεύζεηο, δεμακελέο θιπ.). Ωζηόζν ηα έξγα απηά πθίζηαληαη αλζξσπνγελείο
δεκηέο νη νπνίεο απνηξέπνπλ ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή ηνπο. Με ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ε
απνγξαθή ησλ δεκηώλ, ε εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο θαη ε θαηαγξαθή ησλ απνδεδεηγκέλσλ ή πηζαλώλ (όηαλ
ππάξρνπλ βάζηκεο ππνςίεο) ππαηηίσλ. Απνγξάθεθαλ έξγα ζπλνιηθήο δαπάλεο 574.845€ ελώ ε εθηίκεζε
ησλ δεκηώλ θαη θινπώλ αλήξζε ζε 70.920€, δειαδή ην 12,3%. Οη θύξηνη ππαίηηνη ήηαλ νη θηελνηξόθνη.

Λέξεις κλειδιά: δηελέμεηο ρξεζηώλ γεο, θηελνηξόθνη, ζήξα, θνηλόρξεζην θαζεζηώο

Εηζαγωγή
Ζ εθαξκνγή έξγσλ βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ γηα είδε ηεο παλίδαο μεθίλεζε ζπζηεκαηηθά
ζηελ Διιάδα ην 1996 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Βειηίσζεο Βηνηόπσλ» ηεο
Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (Θσκαΐδεο θαη ζπλ. 1996). Σα έξγα
βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ δηεπξύλζεθαλ ζε παλειιήλην επίπεδν ην 2005 κε ζρεηηθό πξόγξακκα
από ηελ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδαο. Μόλν ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία δαπαλήζεθαλ
από ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο 188.600 € θαηά ηε δηεηία 2006-2007 θπξίσο γηα αζπγθόκηζηεο
ζπνξέο, ξίςεηο ηξνθήο θαη δεμακελέο λεξνύ (Μπίξηζαο θαη ζπλ. 2010). Δπίζεο δξάζεηο
βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ πξνθεξύρζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηελ
Διιάδα ην 2004 ζην πιαίζην ησλ Γεσξγνπεξηβαιινληηθώλ κέηξσλ (Λνγνζέηνπ 2005). Σα κέηξα
απηά σζηόζν είραλ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ή δελ εθαξκόζηεθαλ θαζόινπ.
Έρεη βξεζεί όηη ηα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ απμάλνπλ ηνπο πιεζπζκνύο ησλ
ζεξακάησλ (Game Conservancy 1994, Genghini and Capizzi 2005), αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ
εηδώλ ηεο παλίδαο (Henderson et al. 2004, Sage et al. 2005) θαη απνηεινύλ κηα ελαιιαθηηθή
πξόηαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ ηόλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ππαίζξνπ
(ώθνο θαη ζπλ. 2002, Μπίξηζαο θαη ζπλ. 2010). Ωζηόζν ζηα έξγα απηά δηαπηζηώζεθαλ
αλζξσπνγελείο δεκηέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε.
Οη δηελέμεηο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ γεο απνηεινύλ ζπρλό γεγνλόο ζηηο δεκόζηεο θαη κε εθηάζεηο
(π.ρ. Vavra et al. 1999). ηελ Διιάδα θαη ζηε Μεζόγεην όκσο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα ηέηνηα
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απνγξαθή. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε απνγξαθή ησλ δεκηώλ, ε εθηίκεζε ηνπ
θόζηνπο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ππαηηίσλ.

Μέζοδοη
Καηά ηελ ηεηξαεηία 2006-2009 ν ζρεδηαζκόο, ε εθαξκνγή θαη ε απνγξαθή ησλ έξγσλ
βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκβνιή ησλ επηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ
ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. ην ηέινο θάζε έηνπο ηα έξγα απηά
θαηαγξάθνληαλ θαη θνζηνινγνύληαλ.
πληάρζεθε εξσηεκαηνιόγην όπνπ απάληεζε ν ππεύζπλνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο
θάζε πεξηνρήο (κε ηε ζπκβνιή κειώλ ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ Κπλεγεηηθώλ πιιόγσλ
θαη ζεξνθπιάθσλ). Οη εξσηήζεηο αθνξνύζαλ ηηο αλζξώπηλεο επεκβάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ δεκηέο
ζηα έξγα ή θινπέο, γηα ην εθηηκώκελν θόζηνο ησλ απσιεηώλ, γηα ηνλ απνδεδεηγκέλν ή πηζαλό
(όηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο ππνςίεο) ππαίηην θαη γηα ην εάλ ππνβιήζεθε κήλπζε ή έγηλε θάπνηνο
δηαθαλνληζκόο.
Σν εθηηκώκελν θόζηνο αλαθέξεηαη ζην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζηξάθεθε, ρσξίο λα
ζπλππνινγίδεηαη ε εξγαζία ησλ επηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ, ε εζεινληηθή εξγαζία ησλ θπλεγώλ
ή λα απνηηκώληαη ηα νθέιε ηα νπνία ηειηθά δελ απνδόζεθαλ.
Οη πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ έξγσλ εληάρζεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θάιπςεο/ρξήζεο
γεο: δάζνο, ιηβάδη, μεξηθέο θαιιηέξγεηεο, πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο. Σν θάζε έξγν θαηαηάρζεθε ζε
δηαθνξεηηθή επέκβαζε όηαλ εθαξκνδόηαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή. ηελ αλάιπζε
ζπκπεξηιήθζεθαλ θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ εθαξκόζηεθαλ ζε ηνπιάρηζηνλ δύν επεκβάζεηοπεξηνρέο. Γηα ηηο ζπγθξίζεηο ησλ κέζσλ όξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Αλάιπζε ηεο Γηαθύκαλζεο
ελόο παξάγνληα (Oneway ANOVA) θαη ν Έιεγρνο ηνπ Tukey γηα ηηο πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο. Ζ
θαλνληθόηεηα δηεξεπλήζεθε κε ηνλ έιεγρν Shapiro-Wilk θαη ε ηζόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ κε ηνλ
έιεγρν ηνπ Levene (Zar 1996). Σν επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ησλ δηαθνξώλ νξίζηεθε ζε 0,05. ηηο
ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην STATISTICA 6.

Αποηειέζκαηα θαη ζσδήηεζε
Σν πνζό ην νπνίν θαηαγξάθεθε ζηα θύξηα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ θαηά ηελ ηεηξαεηία
2006-2009 αλήξζε ζε 574.845€ (Πίλαθαο 1). Σν κεγαιύηεξν πνζό δαπαλήζεθε γηα αζπγθόκηζηεο
ζπνξέο γεσξγηθώλ θπηώλ. Αθνινπζνύλ νη ξίςεηο ηξνθήο, ε εγθαηάζηαζε δεμακελώλ θαη
πνηηζηξώλ θαη νη θπηεύζεηο θαξπνθόξσλ μπισδώλ θπηώλ. ηνλ πίλαθα 2 θαίλεηαη πσο
κεγαιύηεξν πνζό δαπαλήζεθε ζε έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεξηνρέο κε μεξηθέο
θαιιηέξγεηεο (216.785€), αθνινπζνύλ ηα ιηβάδηα (190.722€), ηα δάζε (142.098€) θαη ηέινο νη
πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο (21.240€). ηηο πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο έγηλαλ ηα ιηγόηεξα έξγα θαζώο
ην θόζηνο ελνηθίαζεο είλαη πςειό θαη ε παξνπζία επηδεκεηηθώλ ζεξακάησλ (π.ρ. ιαγόο) είλαη
ζπλήζσο κηθξή (θνπγγάξεο θαη Γθαξαβέιε 2006).
Πίλαθαο 1. Τα θύξηα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηήκαηνο θαη ην αληίζηνηρν πνζό ην νπνίν δαπαλήζεθε
θαηά ηελ ηεηξαεηία 2006-2009 από ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε.
Είδος ζεράκαηος ποσ επηδηώθεηαη λα
εσλοεζεί ζσλήζως
Σξπγόλη, αγξηόρνηξνο, ιαγόο, θαζηαλόο
Αγξηόρνηξνο
Λαγόο, αγξηόρνηξνο, πέξδηθα

Έργα βειηίωζες
πνξέο γεσξγηθώλ θαη ιηβαδηθώλ θπηώλ
Ρίςεηο αξαβόζηηνπ, ζηηαξηνύ θιπ.
Γεμακελέο – πνηίζηξεο

Ποζό ποσ
δαπαλήζεθε (€)
383.420
60.876
60.189

%
66,7
10,6
10,47
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Αγξηόρνηξνο, ιαγόο
Αγξηόρνηξνο, ιαγόο
Αγξηόρνηξνο, ιαγόο, θάζζα
Αγξηόρνηξνο, ιαγόο, πέξδηθα

Φπηεύζεηο θαξπνθόξσλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ
Δκβνιηαζκνί δέληξσλ
Μπάξεο παξεκπόδηζεο δηέιεπζεο νρεκάησλ
Τδξνκαζηεύζεηο θαη πδαηνζπιινγέο
πλνιηθό πνζό

37.210
17.650
10.000
5.500
574.845

6,47
3,1
1,74
0,96
100%

Ζ εθηίκεζε ησλ δεκηώλ αλήξζε ζε 70.920€, δειαδή ην 12,3% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη
αθνξνύζε έξγα πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο ή θιάπεθαλ. Οη αλζξσπνγελείο δεκηέο αλαθέξνληαη
θπξίσο ζε θαηαζηξνθή ησλ ζπνξώλ, ησλ θπηεύζεσλ θαη ησλ ξίςεσλ ηξνθήο από αγξνηηθά δώα,
ζε θινπέο ησλ δεμακελώλ θαη πνηηζηξώλ θαη ζε θαηαζηξνθέο ζηηο κπάξεο παξεκπόδηζεο. Οη
ππαίηηνη ησλ δεκηώλ θαη ην αληίζηνηρν θόζηνο ηεο δεκίαο θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 1. Οη θύξηνη
ππαίηηνη ήηαλ νη θηελνηξόθνη θαη γηα απηό ζε δύν πεξηπηώζεηο θαηαηέζεθαλ κελύζεηο από ηνλ
Κπλεγεηηθό ύιινγν θαη ζε άιιεο ηέζζεξεηο ππήξμε δηαθαλνληζκόο. Οη πινηόκνη αλαθέξνληαη
ζε πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθήο κπαξώλ παξεκπόδηζεο θαη νη θπλεγνί ζε πιεκκειή εγθαηάζηαζε
θαη θύιαμε ησλ πνηηζηξώλ ηνπο. ε κηα πεξίπησζε ε Γαζηθή Τπεξεζία πξνθάιεζε ηελ
θαηαζηξνθή θαξπνθόξσλ δελδξπιιίσλ κε ηελ ίδξπζε θνξκνπιαηείαο ζε πεξηνρή θύηεπζεο,
παξά ηηο αξρηθά αληίζεηεο δηαβεβαηώζεηο ηεο.

Εηθόλα 1. Καηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ (€) ησλ δεκηώλ ή θινπώλ ζε έξγα
βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ ζηνπο απνδεδεηγκέλνπο ή πηζαλνύο (όηαλ ππάξρνπλ
βάζηκεο ππνςίεο) ππαίηηνπο.
Μεηαμύ ησλ ρξήζεσλ γεο (Πίλαθαο 2), θαη όπνπ ην επέηξεπε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, δελ
βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζην πνζνζηό ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζηξάθεθε ή θιάπεθε
(F2,156=0,430, P=0,540). Μεηαμύ ησλ δηαθόξσλ έξγσλ ην πνζνζηό ησλ δεκηώλ δελ ήηαλ ην ίδην
(F4,182=4,764, P=0,001). νβαξό είλαη ην πνζνζηό ησλ δεκηώλ ζηηο δεμακελέο, πνηίζηξεο θαη
θπηεύζεηο, θαη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ηα κηθξά πνζνζηά δεκηώλ ζηηο ξίςεηο ηξνθήο (P<0,006,
Έιεγρνο ηνπ Tukey). ηηο ξίςεηο δελ ήηαλ εύθνιε ε δηαπίζησζε ησλ δεκηώλ αιιά νύηε θαη ε
πξόθιεζή ηνπο, θαζώο πξόθεηηαη γηα δηαζπαξκέλνπο ζπόξνπο ζηηεξώλ. Δλδηάκεζα ήηαλ ηα
πνζνζηά δεκηώλ ησλ ζπνξώλ θαη εκβνιηαζκώλ (P>0,05, Έιεγρνο ηνπ Tukey). Όζνλ αθνξά ηα
έξγα πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ζηηο κπάξεο ην εθηηκώκελν θόζηνο ησλ
δεκηώλ αλήξζε ζην 61% ηεο δαπάλεο, ελώ αληίζεηα ζηηο πδξνκαζηεύζεηο θαη πδαηνζπιινγέο δελ
αλαθέξζεθαλ δεκηέο.
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Πίλαθαο 2. Πνζό πνπ δαπαλήζεθε (€) από ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο θαη εθηηκώκελν θόζηνο από
αλζξσπνγελείο δεκηέο ή θινπέο ζηα θύξηα έξγα βειηίσζεο ελδηαηηήκαηνο, ζηελ αληίζηνηρε ρξήζε
γεο, θαηά ηελ ηεηξαεηία 2006-2009 ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε. Δ: δαπάλε, Ζ: δεκία ή θινπή.
πνξέο
Υξήζε
γεο
Πνηηζη.
θαιιηέξγ
Ξεξηθέο
θαιιηέξγ
Ληβάδη

Γ
21.240

Ε
3.300

Ρίςεηο ηξνθήο
Γ

Ε

209.985 20.190
101.884 11.650 19.848

1.000

Γάζνο

50.311

ύλνιν
Ε (%)

383.420 41.290 60.876 1.000
10,8
1,6

6.150

41.028

Γεμακελέο
πνηίζηξεο
Γ
Ε

Φπηεύζεηο
Γ

2.800

4.000

44.990 10.500

9.500

12.399

23.710

4.000

Ε

Δκβνιηαζκνί
Γ

Ε

Μπάξεο
Γ

Ε

Τδξνκαζη.,
πδαηνζπιι.
Γ
Ε

4.000

11,2
14.500

3.030

Ε (%)
15,5

3.150

1.000
10.000

6.100

60.189 14.500 37.210
7.030 17.650 1.000 10.000 6.100
24,1
18,9
5,7
61,0

4.000

12,7

1.500

13,6

5.500
0

12,3

Σα εθηά έξγα βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ απνηεινύληαη από 192 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο
(Δηθόλα 2). Αλαινγηθά πεξηζζόηεξεο επεκβάζεηο κε απώιεηεο αλαθέξνληαη ζηηο κπάξεο, ζηηο
ζπνξέο, ζηηο δεμακελέο θαη ζηηο πνηίζηξεο. Αθνινπζνύλ νη θπηεύζεηο θαη νη εκβνιηαζκνί, ελώ
ζπάληα αλαθέξνληαη δεκηέο ζηηο ξίςεηο ηξνθήο θαη θαζόινπ ζηηο πδξνκαζηεύζεηο θαη ζηηο
πδαηνζπιινγέο. ε ζύγθξηζε ινηπόλ κε ην πνζνζηό ηνπ θόζηνπο δεκηάο δηαπηζηώλεηαη πσο νη
ζπνξέο αλ θαη πθίζηαληαη ζπρλά δεκηέο απηέο δελ θαηαζηξέθνπλ ζε κεγάιν βαζκό ή
νινθιεξσηηθά ην έξγν όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο κπάξεο, ηηο δεμακελέο θαη ηηο πνηίζηξεο.

Εηθόλα 2. Αξηζκόο επεκβάζεσλ γηα θάζε έξγν βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ θαη
θαηάηαμή ηνπο ζύκθσλα κε ην εάλ ππέζηεζαλ ή όρη δεκηέο ή θινπέο.
Σα πεξηζζόηεξα ρξήκαηα δαπαλήζεθαλ γηα ζπνξέο κηθξόζπεξκσλ πνηθηιηώλ ειίαλζνπ κε
ζθνπό λα εμαζθαιηζηεί, επνρηαθά, ηξνθή ζην ηξπγόλη θαη ζηνλ αγξηόρνηξν. Ζ επηινγή ηνπ θπηνύ
απηνύ νθείιεηαη ζηελ εύθνιε εγθαηάζηαζε θαη ζηηο πεξηνξηζκέλεο δεκηέο από αγξνηηθά δώα
όπσο δηαπηζηώζεθε από ηνπο ζπγγξαθείο. Πξάγκαηη, ην εθηηκώκελν πνζό ηεο δεκίαο αλέξρεηαη
ζην 5,3% ηνπ πνζνύ πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ θαιιηέξγεηα απηή.
Ζ δεύηεξε επηιεγόκελε ζπνξά είλαη ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά, ζε κείμε ή όρη, κε βίθν. πλήζσο ε
ζπνξά απηή έρεη πεξηζζόηεξα νθέιε γηα ηελ άγξηα παλίδα από ηε ζπνξά ειίαλζνπ θαζώο
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πξνζθέξεη βνζθήζηκε ύιε θαη ζπόξνπο (Henderson et al. 2004). Ωζηόζν, νη δεκηέο από αγξνηηθά
δώα αλέξρνληαη ζην 22,3%. Απηό ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ πςειόηεξε πξνηίκεζε ησλ
αγξνηηθώλ δώσλ γηα ηα θπηά απηά θαη ζηε κεγαιύηεξε βιαζηεηηθή πεξίνδν ζε ζύγθξηζε κε ηνλ
ειίαλζν. ε κηθξόηεξν βαζκό ζπάξζεθαλ αξαβόζηηνο θαη ιηβαδηθά θπηά ρσξίο λα αλαθεξζνύλ
δεκηέο θαζώο θαη ηξηθύιιη θαη παηάηα κε δεκηέο πνπ αλέξρνληαη από 17% έσο 30%.

Σσκπεράζκαηα
Ζ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ησλ δεκηώλ αλήξζε ζε 70.920€, δειαδή ζην 12,3% ηεο ζπλνιηθήο
δαπάλεο ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ γηα βειηίσζε ελδηαηηεκάησλ ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε.
Κύξηνη ππαίηηνη ησλ δεκηώλ ή θινπώλ ήηαλ θηελνηξόθνη. Οη δεκηέο θαη θινπέο αλακέλεηαη λα
ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξεο αλ δελ ππήξρε ελεκέξσζε ησλ θηελνηξόθσλ θαη δελ επηιέγνληαλ έξγα
ιηγόηεξν επάισηα ή πεξηνρέο θαη ζέζεηο όπνπ ηα έξγα δηέηξεραλ κηθξόηεξν θίλδπλν.
Οη δεκηέο θαη θινπέο πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο βειηίσζεο ελδηαηηεκάησλ ή
αθόκα θαη απνηξέπνπλ ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή ηεο. Κάηη ηέηνην ζπλέβε κε ηελ εγθαηάζηαζε
δεμακελώλ ζε ιηβαδηθέο εθηάζεηο ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο, όπνπ ε πξνζπάζεηα εγθαηαιείθζεθε.
Σν αλσηέξσ πξόβιεκα ζα κπνξνύζε λα πεξηνξηζηεί εάλ ν πνιύ-ιεηηνπξγηθόο ξόινο ησλ
νηθνζπζηεκάησλ ιακβαλόηαλ ζνβαξά ππόςε ώζηε όιεο νη ρξήζεηο, κεηαμύ απηώλ θαη ε ζήξα,
εληάζζνληαλ ζηε δηαρείξηζε. ηελ εξγαζία απηή απνδείρζεθε πσο ην θνηλόρξεζην θαζεζηώο
βόζθεζεο δελ απνηειεί ηξνρνπέδε κόλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ιηβαδνπνλίαο (Παπαλαζηάζεο
2001, Μαθέδνο 2001) αιιά θαη ηεο ζεξακαηνπνλίαο. ύκθσλα κε ηνλ Παπαλαζηάζε (2001) ν
θηελνηξόθνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ιηβαδηθή κνλάδα, ώζηε θαη αηνκηθό
ελδηαθέξνλ λα ππάξρεη, αιιά θαη ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο λα είλαη εθηθηόο.

Αλαγλώρηζε βοήζεηας
Δπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηα κέιε ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ θπλεγεηηθώλ ζπιιόγσλ
θαη ζηνπο ζεξνθύιαθεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνγξαθή ησλ έξγσλ.
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Damages on wildlife habitat improvements in Macedonia
and Thrace
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Mavromihalis Street End, 43100 Karditsa, Hellas
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Summary
The last decades the hunting demand was increased, while the reduction of available area for hunting
and the degradation of habitats decreased the quality of hunting activity. In front of this problem, hunters
finance in annual base wildlife habitat improvements (special crops, plantings, water reservoirs etc).
However, habitat improvements suffer anthropogenic damages that deter their further application. With
the help of questionnaire, the inventory of damages, the estimation of cost and the recording of confirmed
or suspected (when well-founded suspicions exist) guilty was done. The total cost for habitat
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improvements was 574,845€ while the estimated cost of damages and thefts was 70,920€ (12.3%). The
main guilties were the shepherds.
Key words: land use conflicts, shepherds, hunting, public lands
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