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Πεξίιεψε
Οη θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαζηθή Υπεξεζία
απειεπζεξώλνπλ ηερλεηά εθηξεθόκελνπο θαζηαλνύο θαη πέξδηθεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ κέηξνπ απηνύ ζρεδηάζηεθε θαη δηαλεκήζεθε
εξσηεκαηνιόγην ζε ζεξνθύιαθεο ηεζζάξσλ Κπλεγεηηθώλ Οκνζπνλδηώλ ην 2002 θαη
κίαο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο ην 2011. Η απειεπζέξσζε πβξηδίσλ θαζηαλώλ θαη
πεξδίθσλ ηζνύθαξ απνηέιεζε δξάζε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θπλεγεηηθώλ ζπιιόγσλ.
Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη αθόκα θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε
απειεπζέξσζε έλα κηθξό κόλν πνζνζηό (1-10%) ησλ απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ κπνξεί
λα επηβηώζεη γηα πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο θαη όηη ζπλήζσο θαλέλα από ηα
απειεπζεξσκέλα πηελά ή ειάρηζηα θαηαθέξλνπλ λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο. Οη
επαλαιακβαλόκελεο απειεπζεξώζεηο νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε, κηθξώλ ζπλήζσο,
νκάδσλ νξληζόκνξθσλ ζε κεξηθέο πεξηνρέο. Γηα ηελ άκεζε θάξπσζε ζε θπλεγόηνπνπο,
νη ζεξνθύιαθεο απάληεζαλ όηη ην 90% ησλ νξληζόκνξθσλ ζαλαηώζεθαλ ζε δηάζηεκα
ιίγσλ εκεξώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη όηη κόλν ιίγεο δεθάδεο θπλεγνί θαξπώζεθαλ
ηα απειεπζεξσκέλα πηελά. Έσο ην 2009 ηα νξληζόκνξθα πνπ πξνέξρνληαλ από
απειεπζεξώζεηο θαη ζεξεύηεθαλ από θπλεγνύο ζηνίρηδαλ 143€/ζεξεπκέλν πηελό ζηε
βόξεηα θαη θεληξηθή επεηξσηηθή Διιάδα. Σηε λεζησηηθή Διιάδα αλέθαζελ θαη κεηά ην
2009 ζηελ επεηξσηηθή, ην πνζό απηό εθηηκάηαη όηη κεηώλεηαη ζε 36€/πηελό θαζώο
επηηξάπεθαλ νη απειεπζεξώζεηο εθηόο απαγνξεπκέλσλ ζηε ζήξα πεξηνρώλ.
Λέμεηο θιεηδηά: επηβίσζε, αλαπαξαγσγή, εθηξνθή, «put and take», ζήξα, εγθαηάζηαζε
πιεζπζκνύ, νηθνλνκηθή απνηίκεζε

Εηζαγωγή
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζεξεπηηθή δήηεζε ζηελ Διιάδα απμήζεθε, ελώ δηάθνξεο
αηηίεο πεξηόξηζαλ ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ζήξαο σο «πξντόλ» (Μπίξηζαο
2006). Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ νη θπλεγνί, κεηαμύ άιισλ,
ρξεκαηνδνηνύλ κέζσ ησλ ηειώλ έθδνζεο ηεο άδεηαο ζήξαο ηνπο πόξνπο ηνπ Δηδηθνύ

Φνξέα Γαζώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζήξαο. Τν Διιεληθό Γεκόζην δελ αληαπνθξίλεηαη
επαξθώο ζηε λνκνζεηηθή απηή επηηαγή, ελώ ην θύξην θαη άκεζν έξγν ην νπνίν
πξαγκαηνπνηεί γηα ηνπο θπλεγνύο είλαη ε εθηξνθή νξληζόκνξθσλ (Μπίξηζαο 2006).
Η απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ ππνζηεξίδεηαη όηη εμππεξεηεί ζθνπνύο, όπσο: 1) ε
δηαηήξεζε ή ε αύμεζε βηώζηκνπ (viable) πιεζπζκνύ, 2) ε εγθαηάζηαζε λένπ ή ε
ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ (endangered) πιεζπζκνύ, 3) ε άκεζε θάξπσζε, ζπλήζσο
κεξηθέο εκέξεο ή εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, πξαθηηθή πνπ είλαη γλσζηή σο
«put and take», θαη 4) ε εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ (Sokos θ.α. 2008). Τα
απειεπζεξσκέλα πηελά κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε από ηε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά
άγξησλ αηόκσλ είηε από εθηξνθή. Σηελ εθηξνθή ησλ νξληζόκνξθσλ εθαξκόδνληαη
δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ επώαζε ησλ αβγώλ, ηελ αλαηξνθή ησλ λενζζώλ θαη ηελ
απειεπζέξσζε ζηε θύζε (Sokos θ.α. 2008).
Δλδείμεηο επηηπρνύο εγθαηάζηαζεο πιεζπζκώλ νξληζόκνξθσλ κεηά ηελ
απειεπζέξσζή ηνπο από ηνλ άλζξσπν ζηνλ ειιεληθό ρώξν ππάξρνπλ από ηνπο
πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο (Masseti 1997). Σηε λεόηεξε Διιάδα κηα από ηηο πξώηεο
απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 από ηελ
Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Αλαπαξαγσγήο Θεξακάησλ ησλ θπλεγώλ ηεο Θεζζαινλίθεο.
Δηζήρζεζαλ ηόηε από ηελ Οπγγαξία 600 πβξίδηα θαζηαλνύ θαη απειεπζεξώζεθαλ ζηνλ
Ταμηάξρε Φαιθηδηθήο κε ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ, θάηη πνπ δελ επηηεύρζεθε
(Σπξξήο 2003 πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο απειεπζέξσζεο
άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα από ην 1956 κε ηελ ίδξπζε ησλ θξαηηθώλ
εθηξνθείσλ (Pringale 1972).
Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ δέθα θξαηηθά εθηξνθεία ηερλεηήο εθηξνθήο (ρξεζηκνπνηνύληαη
επσαζηηθέο κεραλέο θαη ζεξκνκεηέξεο). Τν 2003 παξήγαγαλ εηεζίσο 60 – 70.000
λεζηώηηθεο πέξδηθεο (Alectoris chukar cypriotes θαη A. chukar kleini), 85.000
θαζηαλνύο (θπξίσο πβξίδηα κεηαμύ ππνεηδώλ ηνπ Phasianus colchicus) θαη 4.000
ηαπσληθά νξηύθηα (Coturnix coturnix japonica) (Αλέζηεο 2003, πξνζσπηθή
επηθνηλσλία, Υπνπξγείν Γεσξγίαο). Σύκθσλα κε ηνλ εηήζην Απνινγηζκό
Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 2008 ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ
νξληζόκνξθσλ από ηα θξαηηθά εθηξνθεία μεπεξλά ην 1.000.000€. Από ην 2010 ε
παξαγσγή κεηώζεθε ζνβαξά αιιά δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία (Τξατθόξνο 2011,
πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ΥΠΔΚΑ). Σήκεξα θάπνηεο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο δηαηεξνύλ
εθηξνθεία, ελώ άιιεο πξνκεζεύνληαη πηελά από ηδησηηθά εθηξνθεία όπνπ επίζεο
εθαξκόδεηαη ηερλεηή εθηξνθή.
Μέρξη ην 2009 ηα νξληζόκνξθα έπξεπε λα απειεπζεξσζνύλ εληόο απαγνξεπκέλσλ
γηα ηε ζήξα πεξηνρώλ. Δμαίξεζε απνηεινύζαλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, όπνπ από 1/1 έσο
31/8 επηηξεπόηαλ λα απειεπζεξσζεί έλα πνζνζηό έσο 50% ησλ λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ
ζε θπλεγνηόπνπο. Από ην 2009 νη απειεπζεξώζεηο κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα θαη ζε
θπλεγνηόπνπο γηα άκεζε θάξπσζε, ζε ρξόλν όκσο όζν ην δπλαηόλ απνκαθξπζκέλν
από ηελ έλαξμε ζήξαο θάζε είδνπο, ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ
(Υπνπξγηθή Απόθαζε 98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ.). Δπηπξόζζεηα ε Υπνπξγηθή
Απόθαζε πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε ζνβαξή γελεηηθή κόιπλζε πνπ πξνθιήζεθε από
ηηο αλεμέιεγθηεο εθηξνθέο θαη απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ (π.ρ. Barbanera θ.α.
2007, Barilani θ.α. 2007). Σπλεπώο ηα ηειεπηαία έηε δελ επηηξέπεηαη λα

απειεπζεξσζνύλ πβξίδηα θαζηαλνύ ζηε Θξάθε θαη λεζηώηηθεο πέξδηθεο ζηελ
επεηξσηηθή Διιάδα (εθηόο ηεο Θξάθεο).
Σηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ απειεπζεξώζεσλ
νξληζόκνξθσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζεξνθύιαθεο θαηά ηα έηε 2002 θαη 2011.
Δπίζεο γίλεηαη κηα πξώηε πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο.

Υιηθά θαη κέζνδνη
Οη ζεξνθύιαθεο ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο
απειεπζεξώζεηο θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ απειεπζεξσκέλσλ αηόκσλ. Σπλεπώο,
θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ νκνζπνλδηαθώλ ζεξνθπιάθσλ
δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ. Η απνγξαθή
έγηλε αλά θπλεγεηηθό ζύιινγν (Κ.Σ.) ηνλ νπνίν εθπξνζσπνύζε έλαο ηνπιάρηζηνλ
ζεξνθύιαθαο. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηνλ Κ.Σ. εθπξνζσπνύζαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη
ζεξνθύιαθεο ιήθζεθε ε δηάκεζνο ησλ απόςεώλ ηνπο. Δπίζεο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθε δηαζηαύξσζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ηνπο επηζηεκνληθνύο
ζπλεξγάηεο ηεο θάζε θπλεγεηηθήο νκνζπνλδίαο.
Γεκηνπξγήζεθαλ δίηηκεο κεηαβιεηέο, θαζώο θαη νλνκαζηηθέο κεηαβιεηέο κε
πεξηζζόηεξεο ησλ δύν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο πνπ
πξνζθέξνληαλ ζηνπο εξσηώκελνπο. Φξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθό ηεζη
McNemar, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε νλνκαζηηθέο θαη δίηηκεο κεηαβιεηέο όηαλ ηα
δείγκαηα είλαη εμαξηώκελα (Hair θ.α. 2006). Με ην ηεζη απηό έγηλαλ ζπγθξίζεηο ζηηο
πεξηνρέο Μαθεδνλία θαη Θξάθε, γηα ην αλ κέζα ζηελ πεξηνρή ππήξμε ζηαηηζηηθή
δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ εηώλ 2002 θαη 2011. Δπίζεο, επεηδή νη νλνκαζηηθέο
κεηαβιεηέο δελ πιεξνύζαλ όιεο ηελ ππόζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο (έιεγρνο κε ην
κε παξακεηξηθό ηεζη Kolmogorov Smirnof), ρξεζηκνπνηήζεθε ην γηα πεξηζζόηεξα από
δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα κε παξακεηξηθό ηεζη ηεο Kruskal-Wallis κνλνκεηαβιεηήο
αλάιπζεο δηαθύκαλζεο (One-Way ANOVA) (H test), θαζώο θαη ην γηα δύν αλεμάξηεηα
δείγκαηα Mann-Whitney U test (Hair θ.α. 2006). Καηαξρήλ ζπγθξίζεθαλ νη απαληήζεηο
ησλ εξσηώκελσλ (Ναη ή ρη) γηα ην αλ γίλεηαη απειεπζέξσζε ζηελ πεξηνρή ηνπο ησλ
ηξηώλ εηδώλ: θνιρηθόο θαζηαλόο, πβξίδηα θαζηαλνύ θαη πέξδηθα ηζνύθαξ (Θξάθε,
Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Αηγαίν). Σηε ζπλέρεηα ζπγθξίζεθε ην αλ νη
πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο-παξαηεξήζεηο ηνπ ζεξνθύιαθα ηαηξηάδνπλ κε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ έρεη ν ζεξνθύιαθαο από θπλεγνύο όζνλ αθνξά ηελ επηηπρία ησλ απειεπζεξώζεσλ,
ελώ ζπγθξίζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο γηα ην αλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί πιεζπζκνί
νξληζόκνξθσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Η ζύγθξηζε έγηλε ηόζν ζπλνιηθά γηα όιεο ηηο
πεξηνρέο, όζν θαη αλά πεξηνρή. Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS
19.0 ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α= 5%.

Απνηειέζκαηα
Εθαξκνγή ηωλ απειεπζεξώζεωλ
Η απνγξαθή έγηλε ζε 81 Κ.Σ. ην 2002 θαη ζε 55 ην 2011. Οη Κ.Σ. ηεο επεηξσηηθήο
Διιάδαο απειεπζεξώλνπλ θπξίσο πβξίδηα θαζηαλνύ, ελώ ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο
θπξίσο λεζηώηηθεο πέξδηθεο. Σηε Θξάθε θαη Μαθεδνλία δελ ππήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο

κεηαμύ 2002 θαη 2011 γηα ηα είδε ηα νπνία ζπλέρηζαλ λα απειεπζεξώλνληαη (exact
p>1). Τν έηνο 2002 απειεπζεξώζεθαλ λεζηώηηθεο πέξδηθεο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. Η
αλάιπζε δηαθύκαλζεο έδεημε όηη ππήξραλ δηαθνξέο από πεξηνρή ζε πεξηνρή (KruskalWallis asymptotic p=0,038, β.ε.=4). Οη ζπγθξίζεηο αλά δύν ησλ πεξηνρώλ (post hoc
tests) έδεημαλ όηη κόλν κεηαμύ Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά
(Kruskal-Wallis asymptotic p=0,043).
Πίλαθαο 1. Αλαινγία ησλ Κπλεγεηηθώλ Σπιιόγσλ (Κ.Σ.) νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ
έζησ θαη κία απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηελ πεξηνρή
ηνπο (Κ.Σ. πνπ απειεπζέξσζαλ/ζύλνιν Κ.Σ.).
Table 1. Ratio of hunting clubs which made even one release with galliforms in the last
five years in their area.
Δίδνο
Κνιρ. θαζηαλόο
Υβξ. θαζηαλνύ
Νεζ. πέξδηθα
Πεδηλή πέξδηθα
Σπλνιηθά

Θξάθε
2002 2011
6/9
7/10
5/9
0/10
8/9
6/10
0/9
0/10
8/9
7/10

Μαθεδνλία
2002 2011
0/42
1/45
28/42 31/45
19/42 0/45
0/42
2/45
31/42 32/45

Ήπεηξνο
2002
0/7
4/7
4/7
0/7
4/7

Θεζζαιία
2002
0/9
2/9
7/9
0/9
7/9

Β. Αηγαίν
2002
0/14
8/14
3/14
0/14
8/14

Επηβίωζε θαη αλαηξνθή λενζζώλ κεηά ηελ απειεπζέξωζε
Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ θαη δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο πσο αθόκα
θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε έλα κηθξό πνζνζηό (1-10%) ησλ
απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ επέδεζε πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο θαη έλα αθόκα
κηθξόηεξν πνζνζηό αλάζξεςε λενζζνύο. Τν Mann-Whitney U test έδεημε όηη δελ
ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ πξνζσπηθώλ εθηηκήζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ ησλ
ζεξνθπιάθσλ, νύηε αλά πεξηνρή (asymptotic p>0,05).
Πίλαθαο 2. Kαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεξνθπιάθσλ, γηα ην αλ ζηελ πην
επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ππήξραλ πηελά πνπ επέδεζαλ
πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο ζύκθσλα κε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο – εθηηκήζεηο θαη
πιεξνθνξίεο από θπλεγνύο.
Table 2. Distribution of hunting wardens answers whether, in the most successful
release of the last five years, there were birds which survived more than three months in
accordance with personal observations - estimations and information from hunters.
Δίδνο
Κνιρ. θαζηαλόο
Υβξ. θαζηαλνύ
Νεζ. πέξδηθα
Σπλνιηθά

Καλέλα
2
17
10
29

1–10%
4
42
45
91

11–50%
3
15
16
34

50%–
0
5
6
11

Γελ γλσξίδσ
8
15
16
39

Πίλαθαο 3. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεξνθπιάθσλ, γηα ην αλ ζηελ πην
επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ππήξραλ πηελά πνπ θαηάθεξαλ
λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο ηελ εξρόκελε άλνημε ζύκθσλα κε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο
– εθηηκήζεηο θαη πιεξνθνξίεο από θπλεγνύο.
Table 3. Distribution of hunting wardens answers whether, in the most successful
release of the last five years, there were birds which reared chicks in accordance with
personal observations - estimations and information from hunters.
Δίδνο
Κνιρ. θαζηαλόο
Υβξ. θαζηαλνύ
Νεζ. πέξδηθα
Σύλνιν

Καλέλα
2
28
16
46

1–10%
5
33
40
78

11–50%
0
10
10
20

50%–
0
2
5
7

Γελ γλσξίδσ
7
23
25
55

Εγθαηάζηαζε νξληζόκνξθωλ
Σηνλ Πίλαθα 4 θαίλεηαη όηη ζε ζύλνιν 141 Κ.Σ. ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
απειεπζεξώζεηο θαη ζηηο δύν πεξηόδνπο, ζε ιηγόηεξνπο από ηνπο κηζνύο (59)
εγθαηαζηάζεθε αξηζκόο αηόκσλ ηνπ είδνπο. Σηε Μαθεδνλία βξέζεθε ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε γηα ηα πβξίδηα θαζηαλνύ κεηαμύ 2002 θαη 2011 (exact p=0,003, βε=1).
Τν 2002 αλάκεζα ζηηο πέληε πεξηνρέο βξέζεθε δηαθνξά γηα ηε λεζηώηηθε πέξδηθα
(Kruskal Wallis asymptotic p=0,008, βε=4). Οη δηαθνξέο απηέο εληνπίζηεθαλ κε post
hoc tests κεηαμύ Θξάθεο θαη Β. Αηγαίνπ (p=0,034) θαη Μαθεδνλίαο θαη Β. Αηγαίνπ
νξηαθά (p=0,05).
Πίλαθαο 4. Αλαινγία ησλ Κπλεγεηηθώλ Σπιιόγσλ (Κ.Σ.) ζηνπο νπνίνπο έγηλαλ
απειεπζεξώζεηο θαη εγθαηαζηάζεθε αξηζκόο αηόκσλ ηνπ είδνπο (Κ.Σ. πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ/Κ.Σ. πνπ απειεπζέξσζαλ).
Table 4. Ratio of hunting clubs where a number of galliforms were established after
releases.
Δίδνο
Κνιρ. θαζηαλόο
Υβξ. θαζηαλνύ
Νεζ. πέξδηθα
Πεδηλή πέξδηθα
Σύλνιν

Θξάθε
2002
2011
2/6
1/7
1/5
0/0
2/8
1/6
0/0
0/0
5/19
2/13

Μαθεδνλία
2002
2011
0/0
0/1
14/28
9/31
7/19
2/0
0/0
0/2
21/47
11/34

Ήπεηξνο
2002
0/0
3/4
3/4
0/0
6/8

Θεζζαιία
2002
0/0
1/2
7/7
0/0
8/9

Β. Αηγαίν
2002
0/0
5/8
1/3
0/0
6/11

Σπλ.
3/14
33/78
23/47
0/2
59/141

Σηε Θξάθε έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ θαη γελεηηθά
κνιπζκέλσλ θνιρηθώλ θαζηαλώλ ζε δύν πεξηνρέο ηνπ Κ.Σ. Κνκνηελήο. Τελ άλνημε νη
πιεζπζκνί απηνί αλέξρνληαη ζε 200 κε 300 άηνκα, ε απειεπζέξσζε ζπλερίδεηαη ζε
απηνύο θαη θαηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν ζεξεύνληαη 50 έσο 100 άηνκα. Σηε Μαθεδνλία
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε ελλέα πεξηνρέο άηνκα πβξηδίσλ θαζηαλώλ. Ο κεγαιύηεξνο
πιεζπζκόο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ηνπ Κ.Σ. Δπαλνκήο θαη ηελ άλνημε αλέξρεηαη ζε 150
έσο 200 άηνκα (Φ. Σώθνο 2008, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα, ΚΟΜΑΘ). Σηελ πεξηνρή
ζπλερηδόηαλ ε απειεπζέξσζε κέρξη ην 2009 θαη θαηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν
ζεξεύνληαλ 50 έσο 100 άηνκα. Σηηο ππόινηπεο πεξηνρέο νη αλαπαξαγόκελεο νκάδεο θαη
ε θάξπσζε αλέξρνληαλ ζε 10 έσο 40 άηνκα. Δπίζεο ζε πεξηνρέο ησλ Κ.Σ. Κάησ
Σηαπξνύ θαη πιεζίνλ ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πιεζπζκνί πβξηδίσλ

πεξδίθσλ όπνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο απειεπζεξώζεηο λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ ζε
πεξηνρέο πνπ δηαβηνύζε ε νξεηλή πέξδηθα (Μάληνο θαη Μπίξηζαο, αδεκνζίεπηα
δεδνκέλα).
Σηελ Ήπεηξν θαη Θεζζαιία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο νθηώ θπλεγεηηθώλ
ζπιιόγσλ άηνκα πβξηδίσλ θαζηαλώλ όπνπ θαηά ηελ άλνημε αλέξρνληαη ζε κεξηθέο
δεθάδεο θαη παξάγνπλ πιένλ ιίγεο δεθάδεο άγξηνπο θαζηαλνύο πνπ ζεξεύνληαη. Σηνπο
Κ.Σ. ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Βνξείνπ Αηγαίνπ απειεπζεξώλνληαη λεζηώηηθεο
πέξδηθεο ζε πεξηνρέο πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ήδε άγξηνο πιεζπζκόο, ελώ ζηε Σάκν έρνπλ
εγθαηαζηαζεί ιίγεο δεθάδεο πβξίδηα θαζηαλώλ.
Απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο
Τν 2011 νη νκνζπνλδηαθνί ζεξνθύιαθεο ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ξσηήζεθαλ θαηά πόζν ηα ηειεπηαία δύν έηε έγηλαλ
απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο. Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο νη κηζνί ζύιινγνη
πξαγκαηνπνίεζαλ απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγόηνπν (22/44) γηα άκεζε ζήξεπζε. Απηό
ζπλέβε θπξίσο γηα ηα πβξίδηα θαζηαλνύ (18/31). Σύκθσλα κε ηνπο ζεξνθύιαθεο ην
90% ησλ πηελώλ ζαλαηώλεηαη ζε 9,7±1,8 εκέξεο, ελώ νη θπλεγνί πνπ θαξπώζεθαλ ηα
πηελά θάζε απειεπζέξσζεο αλέξρνληαλ θαηά κέζν όξν ζε 25±3,2.
Οηθνλνκηθή απνηίκεζε
Σηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κηα αδξνκεξήο θνζηνιόγεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο
απειεπζέξσζεο νξληζόκνξθσλ ζηελ Διιάδα. Σίγνπξα ρξεηάδνληαη πην πιήξε ζηνηρεία
θαη εθαξκνγή πεξηζζόηεξν επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θνζηνιόγεζεο θαηά θνξέα
θόζηνπο (πιήξεο, κεξηθή) (Σηάκνπ 2006) γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο. Παξόια απηά θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία δίλνπλ κηα εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο.
Σύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ηα θξαηηθά εθηξνθεία παξήγαγαλ 150.000
νξληζόκνξθα κε θόζηνο 1.000.000€ πεξίπνπ (εηήζηνη Απνινγηζκνί Γξαζηεξηνηήησλ
ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ). Άξα ην θόζηνο θάζε πηελνύ όηαλ έβγαηλε από ην εθηξνθείν
αλεξρόηαλ ζε 6,7€. Τν αληίζηνηρν θόζηνο αγνξάο από ηδησηηθά εθηξνθεία θπκαίλεηαη
από 8 έσο 17€ αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ειηθία ηνπ (Ιζααθ θαη Καιατηδήο,
πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ΚΟΜΑΘ). Οη Κ.Σ. ππνρξενύληαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα
νξληζόκνξθα ζε ππξήλεο πξνζαξκνγήο γηα έλα κήλα πεξίπνπ. Η κεηαθνξά ησλ πηελώλ
θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηνλ ππξήλα πξνζαξκνγήο κέρξη ηελ απειεπζέξσζή ηνπο
εθηηκάηαη όηη αλεβάδεη ην θόζηνο ζε ηνπιάρηζηνλ 8€/πηελό.
Σηελ Κεληξηθή θαη Βόξεηα επεηξσηηθή Διιάδα βξήθακε όηη 51 Κ.Σ. θάλνπλ
απειεπζεξώζεηο. Καηά κέζν όξν απειεπζεξώλνπλ 400 νξληζόκνξθα αλά Κ.Σ. θαη αλά
έηνο (επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θπλεγεηηθώλ νκνζπνλδηώλ). Σπλεπώο απειεπζεξώλνπλ
51×400=20.400 πηελά θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο εθηηκάηαη ζε 20.400×8=163.200€/έηνο.
Μέρξη ην 2009 ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα νη απειεπζεξώζεηο επηηξέπνληαλ κόλν ζηηο
απαγνξεπκέλεο γηα ηε ζήξα πεξηνρέο. Βξήθακε όηη ζε 38 ηέηνηεο πεξηνρέο ηεο
Κεληξηθήο θαη Βόξεηαο Διιάδαο εγθαηαζηάζεθαλ κηθξέο νκάδεο θαη θαηά κέζν όξν
ζεξεύνληαλ 30 πηελά (απειεπζεξσκέλα θαη άγξηα από γνλείο πνπ είραλ απειεπζεξσζεί
παιαηόηεξα), δειαδή ζπλνιηθά εθηηκάηαη όηη ζεξεύνληαη 1140. Άξα ην θόζηνο αλά
ζεξεπκέλν νξληζόκνξθν κέρξη ην 2009 αλεξρόηαλ ζε 143€.

Από ην 2009 ηα κηζά πηελά απειεπζεξώλνληαη ζε θπλεγνηόπνπο, δειαδή 10.200
άηνκα. Αλ ηα πηελά απειεπζεξώλνληαλ εληόο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ νη θπλεγνί ζα
θαξπώλνληαλ ηα κηζά (Burger 1964), δειαδή 5.100. Δπεηδή όκσο απειεπζεξώλνληαη
αξθεηέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζήξαο ηνπο, νη απώιεηεο απμάλνληαη, νπόηε
εθηηκάηαη πσο νη θπλεγνί θαξπώλνληαη, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, ην έλα ηξίην,
δειαδή 3.400. Άξα ε ζπλνιηθή θάξπσζε εθηηκάηαη ζε 3.400 + 1140 = 4.540
νξληζόκνξθα εηεζίσο. Σπλεπώο ην θόζηνο αλά ζεξεπκέλν νξληζόκνξθν κεηά ην 2009
κεηώζεθε ζε 36€. Παξόκνην εθηηκάηαη πσο είλαη ην θόζηνο θαη ζηελ λεζησηηθή Διιάδα
θαζώο θαη πξηλ ην 2009 επηηξέπνληαλ νη απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο.

Σπδήηεζε
Η απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ απνηέιεζε δξάζε ηελ νπνία πινπνίεζε ε
πιεηνςεθία ησλ Κ.Σ.. Σε απηό θαίλεηαη λα ζπληεινύζε ε δσξεάλ ρνξήγεζε ησλ πηελώλ
από ηα θξαηηθά εθηξνθεία, θαζώο νη απειεπζεξώζεηο κεηώζεθαλ ζνβαξά από ην 2010
πνπ ε ρνξήγεζε πξνο ηνπο Κ.Σ. πεξηνξίζηεθε. Άιισζηε ζύκθσλα κε ηελ άπνςε
θπλεγώλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, άιια δηαρεηξηζηηθά κέηξα όπσο ε ζεξνθύιαμε
θαη ν έιεγρνο ηεο αξπαθηηθόηεηαο είλαη ζεκαληηθόηεξα γηα ηελ αύμεζε ησλ ζεξακάησλ
(Sokos θ.α. 2009).
Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη αθόκα θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε
απειεπζέξσζε έλα κηθξό κόλν πνζνζηό (1-10%) ησλ απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ κπνξεί
λα επηβηώζεη γηα πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο. Δξεπλεηέο έρνπλ απνδείμεη, εδώ θαη
αξθεηέο δεθαεηίεο όηη ε επηβίσζε ησλ ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ ζην
θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη πνιύ κηθξόηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηελ επηβίσζε ησλ άγξησλ
(π.ρ. Leopold θ.α. 1938, Anderson 1964). Τα πεξηζζόηεξα πηελά πεζαίλνπλ ηηο πξώηεο
εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη έλα πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 10% κπνξεί λα
επηβηώζεη γηα ιίγνπο κήλεο (βιέπε ζηελ αλαζθόπεζε ησλ Sokos et al. 2008).
Οη ζεξνθύιαθεο απαληνύλ όηη ζπλήζσο θαλέλα ή ειάρηζηα από ηα απειεπζεξσκέλα
πηελά θαηαθέξλνπλ λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο. Δίλαη γλσζηό όηη ηα ηερλεηά
εθηξεθόκελα πηελά πνπ επηβίσζαλ θαη εηζήιζαλ ζηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν έρνπλ
κηθξόηεξε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ζε ζύγθξηζε κε ηα άγξηα (Brittas θ.α. 1992, Leif
1994, Putaala θαη Hissa 1998). Έρεη απνδεηρζεί όηη ε θύξηα αηηία απνηπρίαο ησλ
απειεπζεξώζεσλ είλαη ε ζλεζηκόηεηα πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο άξπαγεο αλ θαη
εθαξκόδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο (εθηόο Διιάδαο) ν έιεγρνο ηνπ αξηζκνύ ηνπο. Τν
γεγνλόο απηό απνδίδεηαη ζε αδπλακίεο ησλ ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ ζηε
κνξθνινγία, θπζηνινγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο (Sokos θ.α. 2008).
Ωζηόζν νη επαλαιακβαλόκελεο απειεπζεξώζεηο από ηνπο Κ.Σ. θαη ηε Γαζηθή
Υπεξεζία νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε κηθξώλ νκάδσλ αηόκσλ ηνπ είδνπο ζε κεξηθέο
πεξηνρέο. Πξόθεηηαη ζπλήζσο γηα ιίγεο δεθάδεο άηνκα ζε πεξηνρέο όπνπ νη
απειεπζεξώζεηο ζπλερίδνληαη, ζπλεπώο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη πξόθεηηαη γηα
βηώζηκνπο πιεζπζκνύο, δηόηη αλ ζηακαηήζνπλ νη απειεπζεξώζεηο ππάξρεη ην
ελδερόκελν λα αθαληζηνύλ θαη ηα ιίγα άηνκα πνπ παξαηεξνύληαη. Απηό παξαηεξήζεθε
ζηε Μαθεδνλία όπνπ νη ίδηνη ζεξνθύιαθεο ελώ αλάθεξαλ όηη ην 2002 είραλ
εγθαηαζηαζεί πβξίδηα θαζηαλώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο απηό δελ ίζρπε ην 2011.

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε απειεπζέξσζε ζπλήζσο δε ζπλδπάδεηαη κε άιια
δηαρεηξηζηηθά κέηξα όπσο ε κείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο, ε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο
θαη ε ξύζκηζε ηεο ζήξαο, κε απνηέιεζκα ην εγρείξεκα λα βαίλεη ζε απνηπρία.
Φαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ζηα λεζηά ηνπ Β. Αηγαίνπ νη ζεξνθύιαθεο απαληνύλ όηη
εγθαζίζηαληαη ζπρλόηεξα άηνκα ηζνύθαξ ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεξνθύιαθεο ηεο
επεηξσηηθήο Διιάδαο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην όηη ζηα λεζηά ε αθζνλία ησλ
αξπάγσλ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα.
Σηα πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ζε θπλεγνηόπνπο νη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη
ην 90% ησλ νξληζόκνξθσλ ζαλαηώλνληαη ζε δηάζηεκα ιίγσλ εκεξώλ κεηά ηελ
απειεπζέξσζε θαη όηη κόλν ιίγεο δεθάδεο θπλεγνί θαξπώλνληαη ηα πηελά. Παξόκνηα, ν
Burger (1964) βξήθε πσο από ηνπο 5.441 ηερλεηά εθηξεθόκελνπο θαζηαλνύο πνπ
απειεπζεξώζεθαλ, νη θπλεγνί θαξπώζεθαλ ην 50% ησλ πηελώλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 80%
θαξπώζεθε κέζα ζηελ πξώηε εβδνκάδα κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ην 92% κέζα ζε
ηξεηο εβδνκάδεο. Σύκθσλα κε ηνλ ίδην, ην ππόινηπν 50% ησλ πηελώλ ζαλαηώζεθε
θπξίσο από ηνπο άξπαγεο. Παξόκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλώλ
(Thompson θ.α. 1992, Diefenbach θ.α. 2000). Η κηθξή επηβίσζε όπσο θαη άιια
κεηνλεθηήκαηα ηεο άκεζεο θάξπσζεο εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ αλαθέξνληαη ζηε
βηβιηνγξαθία (Σώθνο θαη Μπίξηζαο 2000).
Ο Buechner (1950) ππνζηεξίδεη όηη ην θόζηνο γηα θάζε απειεπζεξσκέλν
νξληζόκνξθν πνπ κπαίλεη ζηελ ηζάληα ηνπ θπλεγνύ είλαη πςειό ιόγσ ηεο κηθξήο
επηβίσζεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Σηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία,
ην ειάρηζην θόζηνο ησλ νξληζόκνξθσλ ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο εθηηκάηαη ζε
8€/πηελό πεξίπνπ, ελώ απηά πνπ ηειηθά κπαίλνπλ ζηε ηζάληα ηνπ θπλεγνύ ζηνίρηδαλ
143€/πηελό ζηε βόξεηα θαη θεληξηθή επεηξσηηθή Διιάδα κέρξη ην 2009. Σηε λεζησηηθή
Διιάδα από αλέθαζελ θαη κεηά ην 2009 ζηελ επεηξσηηθή, ην πνζό απηό κεηώλεηαη ζε
36€/πηελό. Ωζηόζν πεξηζζόηεξα δεδνκέλα απαηηνύληαη γηα κηα αθξηβέζηεξε εθηίκεζε
ηνπ πνζνύ. Σηελ Πελζηιβαλία νη Diefenbach θ.α. (2000) βξήθαλ όηη ην θόζηνο απηό γηα
ην θαζηαλό αλέξρεηαη ζε 22,63 έσο 90,74 δνιάξηα/πηελό. Τν αληίζηνηρν θόζηνο ζηε
Βξεηαλία είλαη 18 – 33 ιίξεο/πηελό, ελώ ε αμία ηνπ θαζηαλνύ ηε ζηηγκή ηεο
απειεπζέξσζεο είλαη δπόκηζη ιίξεο (Robinson 2000).
Η απειεπζέξσζε ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ κέζα ζε απαγνξεπκέλεο γηα
ηε ζήξα πεξηνρέο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί, δηόηη ηα πηελά απηά δελ είλαη θαηάιιεια γηα
ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ή ηελ ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ πιεζπζκνύ. Σε απηή ηελ
πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ αηόκσλ θαη ελαιιαθηηθά ε
ρξεζηκνπνίεζε εθηξεθόκελσλ πηελώλ θπζηθήο ή εκηθπζηθήο εθηξνθήο (Sokos θ.α.
2008). Δπηπξόζζεηα ε απειεπζέξσζε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλδπάδεηαη κε ηερληθέο
κείσζεο ηεο αξπαθηηθόηεηαο (π.ρ. Σώθνο θ.α. 2009).
Η απειεπζέξσζε γηα άκεζε θάξπσζε ζε θπλεγόηνπν έρεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα
(Σώθνο θαη Μπίξηζαο 2000, Sokos et al. 2008), σζηόζν αλ απνθαζηζηεί λα εθαξκνζηεί
ζα πξέπεη λα αξζεί ν θαλνληζκόο πνπ ηνπνζεηεί ρξνληθά ηελ απειεπζέξσζε ζε
ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζήξαο ηνπ είδνπο. Αληίζεηα
πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κέρξη δύν εκέξεο πξηλ ή θαιύηεξα εληόο ηεο θπλεγεηηθήο
πεξηόδνπ, απηό αλακέλεηαη λα κεηώζεη ην θόζηνο αλά πηελό πνπ κπαίλεη ζηε ηζάληα
ηνπ θπλεγνύ από 36 ζε 26€.

Έλα άιιν πξόβιεκα πνπ θαηαγξάθεθε ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη όηη ηα
νξληζόκνξθα θαξπώλνληαη από έλα κηθξό πνζνζηό θπλεγώλ, πεξίπνπ ην 2,5 έσο 5%
γηα Κ.Σ. από 1000 έσο 500 κέιε αληίζηνηρα. Σπλεπώο, ν θπλεγόο πνπ ζα βξεζεί ζηελ
πεξηνρή ηεο απειεπζέξσζεο, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ζα
θαξπσζεί θαη ηα αθξηβνπιεξσκέλα πηελά. Δπνκέλσο, αθνύ δελ επσκίδεηαη απηόο ν
θπλεγόο άκεζα ην θόζηνο, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ δηθαηόηεξν, ζπλίζηαηαη: 1) λα γίλεηαη
όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε δηαζπνξά ησλ πηελώλ θαηά ηελ απειεπζέξσζε ζηνλ
θπλεγόηνπν, 2) λα ελεκεξώλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όινη νη θπλεγνί ηνπ Κ.Σ. θαη 3) λα
ππάξρεη επίβιεςε ηεο πεξηνρήο από ζεξνθύιαθεο ώζηε λα ηεξείηαη ην όξην θάξπσζεο.

Αλαγλώξηζε βνήζεηαο
Δπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηνπο ζεξνθύιαθεο θαη ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο
ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ ηεο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηπείξνπ
θαη Θεζζαιίαο.
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Abstract
Hunting organizations in cooperation with the Forest Service release artificially
reared pheasants and partridges. To evaluate the effectiveness of this practice a
questionnaire was applied to hunting wardens of four hunting federations in 2002 and of
one in 2011. The release of pheasant hybrids and chukars was performed by the
majority of local hunting clubs. Most hunting wardens state that even for the most
successful release a small percentage (1-10%) of released birds can survive for more
than three months and usually none of the released birds or few raise chicks. However,
repeated releases led to the establishment of small groups of birds in several areas. In
case of “put and take” the hunting wardens say that 90% of galliforms are killed within
a few days after release and that only a few dozen hunters harvested the released birds.
Until 2009, in northern and central mainland Greece, the cost per bird entering to the
hunter's bag is estimated to 143€. This amount is reduced to 36€ in islands and after
2009 in mainland.
Key-words: survival, reproduction, genetics, rearing, «put and take», hunting,
population establishment, economic evaluation

Βηβιηνγξαθία
Anderson, W.L. 1964. Survival and reproduction of pheasants released in southern
Illinois. J. Wildl. Manage. 28(2): 254-264.
Barbanera, F., Guerrini, M., Hadjigerou, P., Panaides, P., Sokos, C., Wilkinson, P.,
Khan, A., Khan, Β., Cappelli, F., Dini, F. 2007. Genetic insight into Mediterranean
chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations inferred from mitochondrial
DNA and RAPD markers. Genetica 131: 287-298.
Barilani, M., Bernard-Laurent, A., Mucci, N., Tabarroni, C., Kark, S., Garrido, J.A.P,
Randi, E., 2007. Hybridisation with introduced chukars (Alectoris chukar) threatens
the gene, pool integrity of native rock (A. graeca) and redlegged (A. rufa) partridge
populations. Biol. Conserv. 137: 57-69.
Brittas, R., Marcstrom, V., Kenward R.E., Karlbom M., 1992. Survival and breeding
success of reared and wild ring-necked pheasants. J. Wildl. Manage. 56(2): 368-376.
Buechner, H.K. 1950. An evaluation of restocking with pen-reared bobwhite. J. Wildl.
Manage. 14 (4): 363-377.
Burger, G.V., 1964. Survival of ring-necked pheasants released on a Wisconsin
shooting preserve. J. Wildl. Manage. 28: 711-721.
Diefenbach, D.R., Rienger C.F., Hardisky T.S. 2000. Harvest and reporting rates of
game-farm ring-necked pheasants. Wildl. Soc. Bull. 28(4): 1050-1059.
Hair, J.F., Black., W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tattum, R.C. 2006. Multivariate
Data Analysis. Sixth edition. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
Leif, A.P., 1994. Survival and reproduction of wild and pen-reared ring-necked
pheasant hens. J. Wildl. Manage. 58: 501-506.
Leopold, A., Lee, O.S., Anderson, H.G. 1938. Wisconsin pheasant movement study,
1936-37. J. Wildl. Manage. 2: 3-12.
Masseti, M. 1997. Representations of birds in Minoan art. Int. J. Osteoarchaeol. 7: 354363.
Pringale, G. 1972. Η Θήξα εηο ηελ Διιάδα. Αλάιπζηο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπζηάζεηο.
UNSF/FAO GRE-20/230. 45 ζει.
Putaala, A., Hissa R., 1998. Breeding dispersal and demography of wild and handreared grey partridges (Perdix perdix) in Finland. Wildl. Biol. 4: 137 - 145.
Sokos, C., Birtsas, P., Tsachalidis, Δ., 2008. The aims of galliforms release and choice
of techniques. Wildl. Biol. 14(4): 412-422.
Sokos, C., Hasanagas, N., Papaspyropoulos, K., Birtsas, P. 2009. Hunting management
and hunting – related values. Proceedings of 2nd Conference on Environmental
Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009).
http://www.panida.gr/site/2011/07/11/hunting-management-and-hunting-relatedvalues/
Thompson, J.D., Burger G.V., Semel B., Ganshirt C., 1992. Evaluation of the
productivity of two strains of gray partridge. Poultry Sci. 71:1400-1402.
Μπίξηζαο, Π.Κ. 2006. Η δηαρείξηζε ηεο ζήξαο ζηελ Διιάδα – παξειζόλ, παξόλ θαη
κέιινλ. Πξαθηηθά επηζηεκνληθήο δηεκεξίδαο κε ηίηιν «Τν κέιινλ ηνπ δάζνπο θαη
ην δάζνο ηνπ κέιινληνο» πνπ δηνξγάλσζε ε Παλειιήληα Έλσζε Γαζνιόγσλ
Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο. Αζήλα 20 – 21
Μαξηίνπ, 2006.

Σηάκνπ, Ν., 2006. Οηθνλνκηθή ησλ Γαζηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ. Γαζηθή Οηθνλνκηθή Ι.
Υπεξεζία Γεκνζηεπκάησλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε.
Σώθνο, Φ., Μπίξηζαο, Π., 2000. Η αιινηξίσζε ηεο ζήξαο: ε πεξίπησζε ηνπ “put &
take” ζηηο Δ.Κ.Π.. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Σρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ. πξνο ηηκή ηνπ θαζεγεηή Γ. Μνπιαιή. Τόκνο ΜΓ43: 383394. http://www.panida.gr/site/wp-content/uploads/2004-Alienation-of-hunting.pdf
Σώθνο, Φ., Μπίξηζαο, Π., Καζηόξεο, Α. 2008. Μείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο ηεο
αιεπνύο (Vulpes vulpes). Μέξνο Α: άκεζεο ηερληθέο. 6ν Παλειιήλην Ληβαδνπνληθό
Σπλέδξην. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία. Λεσλίδην Αξθαδίαο 2–4/10/2008.
Γεκ. Νν 14, ζει. 249–254. http://www.panida.gr/site/wp-content/uploads
/2008_fox-direct-techniques.pdf

