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Πεπίληψη
Σηε Βφξεηα Ακεξηθή ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηνπο πιεζπζκνχο θαη ηελ θάξπσζε ησλ πδξφβησλ θαη
παξπδάηησλ πηελψλ επηηξέπεη ηελ εηήζηα ξχζκηζε ηεο ζήξαο ζηελ θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ κε ηε
ρξήζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Σηελ Δπξψπε ε αληίζηνηρε ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη ειιηπήο, ελψ θαη ηα
δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ εηήζηα ξχζκηζε ηεο ζήξαο. Σπλέπεηα
απηνχ είλαη φηη ελψ ε δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ απηψλ επηηπγράλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ, δελ έρνπλ γίλεη αθφκα αξθεηέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα εθπιεξψλεηαη θαη ε αξρή ηεο βέιηηζηεο
αεηθνξηθήο ζήξαο. Σηελ Διιάδα εηδηθφηεξα εθαξκφδνληαη ππεξβνιηθνί θαη κε επηζηεκνληθά
ηεθκεξησκέλνη πεξηνξηζκνί ζήξαο ζηνπο πγξνηφπνπο κε ζνβαξέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.
Σπλεπψο ε γλψζε θαη εκπεηξία ηεο Β. Ακεξηθήο είλαη αλάγθε λα αμηνπνηεζεί θαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο.
Λέξειρ κλειδιά: πγξφηνπνο, άγξηα παλίδα, πνπιηά, θάξπσζε, δηαρείξηζε, νξγάλσζε ζήξαο.

Διζαγωγή
Γηα ρηιηάδεο θπλεγνχο, ε ιέμε πγξφηνπνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δίλαη έλαο ηφπνο πνπ
ηνπο πξνζθέξεη πνιιά νθέιε, νδεγψληαο ηνπο καθξηά απφ ηηο αζρνιίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Πνιινί απφ απηνχο δελ επηζθέπηνληαη ηνπο πγξφηνπνπο κφλν γηα λα θαξπσζνχλ ηα αγαζά
πνπ ηνπο ραξίδνπλ, αιιά θαη γηα λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ
νηθνζπζηεκάησλ απηψλ (Σψθνο θ.α. 2002α).
Η ζεξεπηηθή λνκνζεζία πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη νη
δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ πδξνβίσλ θαη
παξπδάηησλ ζεξακαηηθψλ πηελψλ (ζην εμήο πδξφβηα). Σηε Β. Ακεξηθή σζηφζν ε δηαηήξεζε
είλαη δεδνκέλε ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ηεο βέιηηζηεο αεηθνξηθήο θάξπσζεο (optimum
sustainable yield), (Connelly et al. 2005). Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ ζεζπηζηεί κέηξα ζχκθσλα
κε ηα απνηειέζκαηα πνιπεηψλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, θάηη πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε
κηθξφηεξν βαζκφ ή ζρεδφλ θαζφινπ ζε άιιεο βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Owen and Black
1990, Nichols et al. 2007).
Σηε Γπηηθή Παιαηαξθηηθή ζπγθεθξηκέλα, νη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε
κηθξφ βαζκφ θαη κφιηο ηα ηειεπηαία έηε γίλνληαη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα ζε γεηηνληθά θξάηε ζεξεχεηαη δηαθνξεηηθφο αξηζκφο εηδψλ πδξνβίσλ, ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθνί ρσξνρξνληθνί πεξηνξηζκνί, δηαθνξεηηθά φξηα θάξπσζεο, επηηξέπνληαη ή φρη
κνιχβδηλα ζθάγηα, νκνηψκαηα θ.ιπ.. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο δείρλνπλ φηη ην έξγν ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ είλαη ειιηπέο θαη θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα αδηθίαο ζηνπο ρξήζηεοθπλεγνχο. Γηα παξάδεηγκα, νη θπλεγνί ηεο Μαθεδνλίαο δειψλνπλ κηθξή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ
θπλεγεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ έθηαζε ησλ επηηξεπφκελσλ ζηε ζήξα εθηάζεσλ (Hasanagas et
al. 2007).
Σηελ αλαζθφπεζε απηή πεξηγξάθνληαη νη θαλνληζκνί ζήξαο ησλ πδξνβίσλ ζηε Β.
Ακεξηθή, Δπξψπε θαη Διιάδα θαη αλαθέξνληαη νη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο.
Η θήπα ηων ςδποβίων πηηνών ζηη Bόπεια Αμεπική
Η θάξπσζε ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζεξακαηηθψλ πηελψλ ζηε Β.
Ακεξηθή ξπζκίδεηαη απφ ηηο Οκνζπνλδηαθέο θπβεξλήζεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηνπ

Μεμηθνχ θαη ηνπ Καλαδά. Τα θξάηε απηά έρνπλ ζπζηήζεη ην Σπκβνχιην Μεηαλαζηεπηηθψλ
Πηελψλ φπνπ θάζε έηνο ξπζκίδεη ηε ζήξα ησλ πδξνβίσλ (Owen and Black, 1990).
Μεξικό
Τν Σχληαγκα ηνπ Μεμηθνχ αλαγλσξίδεη φηη ε παλίδα είλαη ηδηνθηεζία ηνπ θξάηνπο θαη
επνκέλσο ε Οκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο. Τν 1936
ππνγξάθεθε ζπλζήθε κεηαμχ ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ Μεμηθνχ, ζρεηηθά κε δηαηήξεζε ησλ
απνδεκεηηθψλ πδξφβησλ πηελψλ. Τν 1972 αλαπηχρζεθε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή
ζπλεξγαζία, γλσζηή σο «Κνηλή Δπηηξνπή κεηαμχ Μεμηθνχ-ΗΠΑ γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο
Άγξηαο Παλίδαο». Έηζη, κηα ζεηξά απφ έξεπλεο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ θνηλνχ, φπσο νη απφ
αέξνο θαηακεηξήζεηο γηα ηα πδξφβηα θ.α..
Η ζήξα ξπζκίδεηαη θάζε έηνο κε ηελ έθδνζε ηεο ξπζκηζηηθήο ζήξαο, ε νπνία είλαη
γλσζηή σο «Ηκεξνιφγην Κάξπσζεο» θαη θαιχπηεη ηηο ηερληθέο, λνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο
πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Κάζε θπλεγφο πξέπεη λα έρεη θξαηηθή άδεηα. Αξρηθά απηή ε
άδεηα είρε ηζρχ ζε φιε ηε ρψξα, ζηε ζπλέρεηα νη άδεηεο πεξηνξίζηεθαλ ζε κηα πεξηθέξεηα, ε
νπνία πεξηειάκβαλε δηάθνξεο πνιηηείεο θαη αξγφηεξα ζην επίπεδν ηεο πνιηηείαο. Τα
ηειεπηαία έηε νη θπλεγεηηθέο άδεηεο ηζρχνπλ γηα νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ζε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο, έσο επηά, εληφο ησλ νξίσλ κηαο πνιηηείαο.
Γηα λα θαηαξηηζζεί ην εηήζην «Ηκεξνιφγην Κάξπσζεο» ιακβάλνληαη ππφςε ηα
παξαθάησ ζηνηρεία: α) απνθάζεηο απφ ζπζθέςεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπλεγνχο, βηνηέρλεο
θαη εκπφξνπο θπλεγεηηθψλ εηδψλ, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, αληηπξνζψπνπο απφ δηάθνξα
θπβεξλεηηθά επίπεδα θαη ηλζηηηνχηα έξεπλαο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, β) ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα απφ ηηο θπλεγεηηθέο άδεηεο θαη ηελ θάξπσζε, γ) θαηακεηξήζεηο γηα ηνπο
πιεζπζκνχο ησλ πδξνβίσλ θαη δ) εθζέζεηο θάξπσζεο θαη πιεζπζκηαθήο θαηάζηαζεο ησλ
πδξνβίσλ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Υπεξεζία Αιηείαο θαη Άγξηαο Παλίδαο ησλ ΗΠΑ (US
Fish and Wildlife Service, Trost et al. 1993).
Καναδάρ
Σηνλ Καλαδά νη εζληθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζήξα ησλ απνδεκεηηθψλ πηελψλ βαζίδνληαη ζε
θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Σπκβνχιην ησλ Υπνπξγψλ γηα ηελ Άγξηα
Παλίδα ηνπ Καλαδά. Οη Καλαδνί πνιίηεο είλαη ειεχζεξνη λα απνιακβάλνπλ θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ άγξηα παλίδα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αεηθνξηθή
ρξήζε. Η δηαηήξεζε ελφο πιεζπζκνχ ηεο άγξηαο παλίδαο πάληα έρεη πξνηεξαηφηεηα ζε
ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ (Canadian Wildlife Service 2010).
Η επηηξεπφκελε εκεξήζηα θάξπσζε θαη ε δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ είλαη νη
θπξηφηεξνη παξάκεηξνη ηεο εηήζηαο ξπζκηζηηθήο ζήξαο ζηνλ Καλαδά. Βαζίδνληαη ζε
απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη θαζνξίδνληαη θάζε έηνο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη
ηηο θπβεξλεηηθέο, επαξρηαθέο ή ηνπηθέο Υπεξεζίεο Άγξηαο Παλίδαο θαη κε-θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο. Έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ησλ πδξνβίσλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Υπεξεζία Αιηείαο θαη Άγξηαο Παλίδαο ησλ ΗΠΑ επηηξέπνπλ ηελ
εθηίκεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ ηάζεσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζήξαο (Canadian Wildlife
Service 2010).
Ηνωμένερ Πολιηείερ
Η ζήξα ησλ πδξφβησλ πηελψλ απνηειεί κέξνο ηεο θιεξνλνκηάο θαη παξάδνζεο ηνπ
Ακεξηθαληθνχ έζλνπο θαη νη θπλεγνί δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηνπο θαζψο
θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πγξνηφπσλ. Με ηελ εηήζηα έθδνζε ηεο άδεηαο ζήξαο νη θπλεγνί πνπ

ελδηαθέξνληαη λα ζεξεχζνπλ πδξφβηα πξέπεη λα αγνξάζνπλ επηπιένλ έλα εηδηθφ έλζεκν
(Duck Stamp) πνπ θνζηίδεη πεξίπνπ $15. Τα ρξήκαηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ αγνξά απηνχ
ηνπ ελζήκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πγξνηφπσλ. Δηδηθφηεξα
έρνπλ αγνξαζηεί ζρεδφλ 20 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα πγξνηφπσλ, ζεκαληηθψλ γηα ηα πδξφβηα
πηελά, ηα νπνία έρνπλ γίλεη κέξνο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαθπγίσλ άγξηαο παλίδαο ησλ
ΗΠΑ (U.S. Fish and Wildlife Service 2001).
Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ ξπζκίζεσλ ζήξαο ζηηο ΗΠΑ είλαη ε βέιηηζηε αεηθνξηθή
θάξπσζε. Οη δεπηεξεχνληεο ζηφρνη ησλ ξπζκίζεσλ είλαη λα δψζνπλ επθαηξίεο αλαςπρήο θαη
λα δηαλείκνπλ δίθαηα ηελ θάξπσζε (Trost et al. 1993). Οη ξπζκίζεηο θαζνξίδνληαη θάζε έηνο
θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Υπεξεζίαο Αιηείαο θαη Άγξηαο Παλίδαο θαη άιισλ
ηδησηηθψλ θνξέσλ (Sparrowe 1990). Σην πιαίζην απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ
κπνξεί ε θάζε πνιηηεία λα επηιέμεη αλ ζα είλαη πεξηζζφηεξν απζηεξή, δελ κπνξεί φκσο λα
είλαη ιηγφεξν (Sparrowe 1990, Trost et al. 1993).
Η εκηίμηζη ηηρ κάππωζηρ και κανονιζμοί θήπαρ ζηη Bόπεια Αμεπική
Ππθλνεμαξηεκέλνη παξάγνληεο αμηψλνπλ λα κεηψζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά
ηξφπν εμαξηψκελν απφ ηελ ππθλφηεηα. Δπνκέλσο, ππάξρεη έλα πιεφλαζκα πνπ κπνξεί λα
θαξπσζεί απφ ηνπο θπλεγνχο. Σθνπφο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο απηνχ ηνπ
πιενλάζκαηνο, ψζηε λα ηεζνχλ νη θαηάιιεινη θαλνληζκνί ζήξαο (Williams et al. 1996).
Οη παξαπάλσ ζθέςεηο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ θαζψο ε επίδξαζε ησλ
ππθλνεμαξηεκέλσλ παξαγφλησλ ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ πδξνβίσλ είλαη πεξίπινθε, σζηφζν
νη Ακεξηθαλνί ζεξακαηνιφγνη ην πέηπραλ ζε κεγάιν βαζκφ (Nichols et al. 2007). Δηδηθφηεξα
ρξεζηκνπνηνχλ δείθηεο ηνπ εθηηκνχκελνπ αλαπαξαγφκελνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πγξνηνπηθνχ ελδηαηηήκαηνο. Οη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ
εθιακβάλνληαη απφ ηηο “έξεπλεο ηνπ Μαΐνπ” (May pond numbers). Σηα ηέιε ηνπ ζέξνπο
εθηηκάηαη θαη ε επηηπρία αλαπαξαγσγήο. Αλ θαη έρεη βξεζεί πσο ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζηελ
επηηπρία αλαπαξαγσγήο κεηαμχ ησλ εηδψλ, νη δείθηεο γηα ηελ πξαζηλνθέθαιε πάπηα (Anas
platyrhynchos) είλαη ηθαλνπνηεηηθνί θαη απνηεινχλ έλδεημε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παπηψλ πνπ
πξφθεηηαη λα κεηαλαζηεχζνπλ πξνο ην λφην (Williams et al. 1996, Nichols et al. 2007).
Αλάινγα κε ηηο αλσηέξσ ελδείμεηο επηιέγνληαη νη θαλνληζκνί ζήξαο φπσο ε δηάξθεηα ηεο
θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ (hunting season), ε εκεξήζηα ή εηήζηα θάξπσζε αλά θπλεγφ θαη είδνο
(daily or yearly bag limit) θαη ε αλαινγία θάξπσζεο (harvest quota) αλά είδνο ή θχιν. Σε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα βαζκψλ (point system), φπνπ ην θάζε
ζεξακαηηθφ είδνο ή θχιν παίξλεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Ο θπλεγφο δηθαηνχηαη έλα
ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν βαζκψλ, πέξα απφ ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα θαξπσζεί άιια
ζεξάκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην ζειπθφ ηεο πξαζηλνθέθαιεο πάπηαο, βαζκνινγείηαη κε 90
βαζκνχο, ην αξζεληθφ κε 10 θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ επηηξέπεηαη λα ζπγθεληξψζεη ν
θπλεγφο είλαη 100. Όηαλ έλαο θπλεγφο ζεξεχζεη κφλν πξαζηλνθέθαιεο, επηηξέπεηαη λα
θαξπσζεί απφ δχν έσο δέθα πηελά, αλάινγα κε ηε ζεηξά πνπ ζα ζεξεπηνχλ. Δάλ ην πξψην
πηελφ είλαη ζειπθφ, ηφηε ν θπλεγφο επηηξέπεηαη λα ζεξεχζεη κφλν κηα πάπηα αθφκα, ελψ εάλ
αξρηθά ρηππήζεη ελληά αξζεληθά, κπνξεί επίζεο λα ρηππήζεη έλα πηελφ αθφκα, ην νπνίν
κπνξεί λα είλαη θαη ζειπθφ. Τν ζχζηεκα απηφ σζηφζν απαηηεί εληαηηθή επίβιεςε θαη έιεγρν
ησλ θπλεγψλ.
Μηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα έγηλε ζην Μίζηγθαλ γηα ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη θαλνληζκνί
ζηελ πξάμε (Mikula et al. 1972). Τξία δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
1) εκεξήζηα θάξπσζε κέρξη δχν πηελά
2) ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο κε πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο γηα είδε κε κηθξφηεξνπο
πιεζπζκνχο θαη ηα ζειπθά

3) εκεξήζηα θάξπσζε ηεζζάξσλ παπηψλ, πνπ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη κφλν έλα άηνκν
απφ έλα αξηζκφ εηδψλ κε κηθξφ πιεζπζκφ.
Βξέζεθε φηη ν θάζε θαλνληζκφο επηδξά δηαθνξεηηθά ζηελ θάξπσζε. Μεγαιχηεξε
θάξπσζε παξαηεξήζεθε ζην πξψην ζχζηεκα, ελψ ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ήξζε δεχηεξν.
Οη θπλεγνί θαηάθεξαλ λα αλαγλσξίδνπλ ην είδνο θαη ην θχιν θαηά ηελ πηήζε κε ζθνπφ λα
κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ θάξπσζε. Έηζη, κε ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ε αλαινγία ησλ δχν
θχισλ ήηαλ 2,5 αξζεληθά αλά ζειπθφ, ελψ ήηαλ πεξίπνπ 1,3 αξζεληθά αλά ζειπθφ γηα ηα
άιια δχν ζπζηήκαηα.
Παξφκνην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη θαη γηα ηα είδε κε κηθξφηεξνπο πιεζπζκνχο, ζηα νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε κηθξφηεξε θάξπσζε κε ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο. Δπίζεο, κε ην
ζχζηεκα απηφ ππήξμαλ ιηγφηεξεο παξαβάζεηο θαη νη θπλεγνί ην πξνηηκνχζαλ. Άξα,
επηηπγράλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θάξπσζεο θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο επραξίζηεζεο ησλ
θπλεγψλ, νθέιε πνπ σο πξνυπφζεζε απαηηνχλ ηθαλνπνηεηηθφ έιεγρν θαη επίβιεςε ηεο ζήξαο.
Η δπλαηφηεηα ελφο πξνζαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζήξαο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ πδξνβίσλ θαίλεηαη απφ ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Καλαδηθήο ρήλαο
(Branta canadensis). Η ππεξζήξεπζε νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρήλαο ην 1946,
έηζη ην θπλήγη ηεο απαγνξεχηεθε γηα κηα θπλεγεηηθή ρξνληά, ελψ ην επφκελν έηνο ειέγρζεθε
ε θάξπσζε. Όηαλ ε θάξπσζε έθηαλε ζε ζπγθεθξηκέλν χςνο ε θάξπσζε ζηακαηνχζε.
Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθαλ θαηαθχγηα κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο ηεο ρήλαο ζρεδφλ λα
πεληαπιαζηαζηεί θαηά ην έηνο 1967. Τν απνηέιεζκα ηεο δηαρείξηζεο είλαη πςειφηεξε
θάξπσζε απφ απηή πξηλ ην 1945, ρσξίο παξάιιεια λα ππάξρεη ν θίλδπλνο κείσζεο ηνπ
πιεζπζκνχ (Trost et al. 1993).
Καηαθύγια και θήπα ζηοςρ ςγποηόποςρ ηηρ Bόπειαρ Αμεπικήρ
Σηηο ΗΠΑ ην 56% ησλ πγξνηφπσλ θαηαζηξάθεθε ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο θαη αξθεηνί
ζπλερίδνπλ λα απεηινχληαη θαζψο ην 74% ησλ ελαπνκεηλάλησλ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο (Curtin,
1993). Γηα ην ιφγν απηφ ην ακεξηθαληθφ θξάηνο αγφξαζε αξθεηέο εθηάζεηο, κε ρξήκαηα ησλ
θπλεγψλ, θαη ηηο ελέηαμε ζην Δζληθφ Σχζηεκα Καηαθχγησλ Άγξηαο Παλίδαο (U.S. National
Wildlife Refuge System).
Τα θαηαθχγηα ζηηο ΗΠΑ δελ έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο de facto απαγφξεπζεο ηεο ζήξαο, αιιά
ηεο πξνζεθηηθφηεξεο δηαρείξηζεο απφ ηελ Υπεξεζία Αιηείαο θαη Άγξηαο Παλίδαο (Curtin,
1993). Έηζη εληφο ησλ πεξηζζνηέξσλ θαηαθπγίσλ επηηξέπεηαη ε ζήξα, αιιά κε επηπιένλ
θαλνληζκνχο πνπ ζέηεη ε ηνπηθή δηεχζπλζε (U.S. Fish and Wildlife Service 2001).
Λοιποί κανονιζμοί θήπαρ ζηη Bόπεια Αμεπική
Απφ ην 1976 ζηηο ΗΠΑ δεκηνπξγήζεθαλ δψλεο φπνπ δελ επηηξέπνληαλ ε ρξήζε
κνιχβδηλσλ ζθαγηψλ, ελψ ην 1991 απαγνξεχηεθε ηειείσο ε ρξήζε ηνπο ζηνπο πγξνηφπνπο
(Sanderson 1992).
Η ζήξα επηηξέπεηαη κηζή ψξα πξηλ ηελ αλαηνιή έσο ην κεζεκέξη ή κηζή ψξα κεηά ηε
δχζε. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε νκνησκάησλ, φρη φκσο δσληαλψλ θξαρηψλ, επίζεο επηηξέπεηαη ε
ρξήζε ζθπξηρηξψλ, φρη φκσο ερνκηκεηηθψλ ζπζθεπψλ. Η καιάγξα, δειαδή ε ξίςε ηξνθήο ζε
ζπγθεθξηκέλν κέξνο γηα πξνζέιθπζε, απαγνξεχεηαη. Τν θαξηέξη δελ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ θαηαζθεπή πνπ είλαη βπζηζκέλε ζην λεξφ. Η ζήξα δελ
επηηξέπεηαη απφ πισηά φηαλ βξίζθνληαη ζε θίλεζε. Τα φπια πξέπεη λα είλαη δηακεηξήκαηνο
έσο 10 θαη λα θέξνπλ έσο ηξία θπζίγγηα. Η ηεξαθνζεξία επηηξέπεηαη.
Σηνλ θπλεγφηνπν ν θπλεγφο κπνξεί λα δψζεη ηα ζεξεπκέλα πηελά ζε θάπνηνλ άιιν κφλν
αλ ηνπο θνξέζεη ηελ εηδηθή εηηθέηα κε ην φλνκά ηνπ. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα ηνπο

αθαηξέζεη ηα θηεξά εληειψο, ην θεθάιη ή ε κία θηεξνχγα πξέπεη λα κείλνπλ κε ηα θηεξά
ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη ην είδνο θαη ην θχιν (Arkansas Game and Fish Commission 2009).
Η θήπα ηων ςδποβίων πηηνών ζηην Eςπωπαϊκή Ένωζη
Η δηαρείξηζε ησλ απνδεκεηηθψλ πηελψλ, βαζίδεηαη ζηε γλψζε ησλ δηαδξφκσλ
κεηαλάζηεπζεο. Η Δπξψπε πεξηιακβάλεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο
Παιαηαξθηηθήο, ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ζηε Σθαλδηλαβία θαη ηε
Γπηηθή Σηβεξία κέρξη ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο, ζηε Νφηηα θαη ηε Γπηηθή Αθξηθή. Οη
κεηαλαζηεπηηθνί δηάδξνκνη δηέξρνληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 50 θξάηε ηεο Δπξψπεο θαη
Αθξηθήο, κε πεξίπνπ αληίζηνηρν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηδηνθηεζηαθψλ
θαζεζηψησλ θαη θπλεγεηηθψλ παξαδφζεσλ. Η ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο επνκέλσο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ πδξνβίσλ, είλαη θάηη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα λα επηηεπρζεί
γεγνλφο πνπ απνηειεί βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηε Β. Ακεξηθή (Nichols et al. 2007).
Η ζήξα ησλ πδξνβίσλ δελ έρεη ηνλ ίδην βαζκφ δεκνηηθφηεηαο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ..
Τν πνζνζηφ ησλ θπλεγψλ πδξνβίσλ ζε θάζε ρψξα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ησλ παξάθηησλ
πεξηνρψλ θαη ησλ ινηπψλ πγξνηφπσλ. Οη Γαλνί ζεξεχνπλ πδξφβηα πην ηαθηηθά απφ ηνπο
Γεξκαλνχο θαη Διβεηνχο, φπνπ πξνηηκνχλ ην θπλήγη ηνπ ειαθηνχ θαη ηνπ αγξηφρνηξνπ
(Lecocq 1993).
Τα θπλεγεηηθά δηθαηψκαηα ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηδηνθηεζία γεο. Τα δεκφζηα θπλεγεηηθά δηθαηψκαηα, εθηφο απφ ηα βαιθαληθά θξάηε,
ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ αθφκα ζε κεξηθέο αθηνγξακκέο ηεο Γαιιίαο, Σθσηίαο θαη
Σθαλδηλαβίαο θαη ζε ειάρηζηεο άιιεο πεξηνρέο πνπ ζπλερψο κεηψλνληαη. Γηα ηα πεξηζζφηεξα
θξάηε, ν ηδηνθηήηεο ηεο πεξηνρήο είλαη απηφο πνπ έρεη ηα θπλεγεηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ
επηινγή ηεο θξάηεζεο ή ηεο ρξήζεο ή ηεο πξνζσξηλήο παξαρψξεζεο απηψλ ζε θάπνην άιιν
πξφζσπν. Σε θάπνηεο ρψξεο, φπσο ην Βέιγην, ε Οιιαλδία θαη ε Γεξκαλία είλαη απαξαίηεην
λα ππάξρεη κηα ειάρηζηε έθηαζε πξηλ επηηξαπεί ην θπλήγη ζε έλα θηήκα (απφ 25 έσο 80
εθηάξηα). Σηε Γαιιία, ηα θπλεγεηηθά δηθαηψκαηα γηα θηήκαηα πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ 20
εθηάξηα κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζηνλ ηνπηθφ θπλεγεηηθφ ζχιινγν (Lecocq 1993).
Όζνλ αθνξά ηα επηηξεπφκελα γηα θπλήγη πδξφβηα πηελά θαη ηηο θπλεγεηηθέο πεξηφδνπο, ε
Δ.Δ. πηνζέηεζε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην ην 1979, ηε ιεγφκελε «Οδεγία γηα ηα Πηελά 79/409».
Η Οδεγία απηή, ζέηεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε δηαρείξηζε ησλ εηδψλ θαη αλαθέξεη ηα
είδε ζηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί ε ζήξα ζηα θξάηε κέιε. Γηα ην πνηα ζα είλαη
ηειηθά ηα είδε ησλ πδξνβίσλ θαη παξπδάηησλ, πνπ νη δηάθνξεο ρψξεο θαηαηάζζνπλ σο
επηηξεπφκελα ζεξάκαηα, εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ ησλ θπλεγψλ πδξνβίσλ, απφ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα δηάθνξα είδε πδξνβίσλ πηελψλ, ηηο αληηθπλεγεηηθέο αληηιήςεηο θαη
ηελ θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ. Έηζη, νη επηθαλεηαθέο πάπηεο (πξαζηλνθέθαιε, ζθπξηρηάξη,
θ.α.) απνηεινχλ ζεξάκαηα ζρεδφλ ζε φιε ηελ πεξηνρή εμαπισζήο ηνπο, ελψ ηα παξπδάηηα, νη
θαηαδπηηθέο θαη ζαιάζζηεο πάπηεο ζεξεχνληαη ζε ιηγφηεξεο ρψξεο.
Γεληθά, ε θπλεγεηηθή πεξίνδνο ησλ πδξνβίσλ ζηελ Δπξψπε, δηαξθεί απφ ηα κέζα ηνπ
Απγνχζηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ Ιαλνπαξίνπ ή κέζα Φεβξνπαξίνπ. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ
Πνξηνγαιία θαη Οιιαλδία ην θπλήγη ηεο πξαζηλνθέθαιεο πάπηαο μεθηλά απφ 15/8, ζηε
Βξεηαλία ην κπεθαηζίλη (Gallinago gallinago) ζεξεχεηαη απφ 12/8, ελψ ε πεξίνδνο θιείλεη
ζηελ Διιάδα θαη Βξεηαλία ην Φεβξνπάξην. Οξηζκέλεο ρψξεο απαγνξεχνπλ ην θπλήγη ηελ
εκέξα ηεο Κπξηαθήο θαη θάπνηεο άιιεο, φπσο ε Ιηαιία, ε Κχπξνο θαη ε Ιζπαλία επηηξέπνπλ
ηελ άζθεζε ηνπ θπλεγίνπ κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο.
Σηελ Δπξψπε ε θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ πδξνβίσλ εθηηκάηαη απφ ηηο
κεζνρεηκσληάηηθεο θαηακεηξήζεηο, ηηο εζληθέο ή ηνπηθέο θαηακεηξήζεηο θαη ηηο θαηαγξαθέο
ηεο θάξπσζεο. Τα αλσηέξσ ζηνηρεία είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ειιηπή (Elmberg et al.
2006). H εηήζηα επηηπρία αλαπαξαγσγήο δελ παξαθνινπζείηαη (Elmberg et al. 2006).

Δπηπξφζζεηα ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα δελ αμηνπνηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ψζηε λα επηηπγράλεηαη
εηήζηα πξνζαξκνγή ηεο θάξπσζεο ζηελ θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ.
Απηφ πνπ εμεηάδεηαη είλαη εάλ ν πιεζπζκφο δελ κεηψλεηαη ζνβαξά, δελ πθίζηαηαη
φριεζε θαη δελ ζεξεχεηαη θαηά ηελ αλαπαξαγσγή θαη εαξηλή απνδεκία (European
Commission, 2008). Δπνκέλσο ε δηαρείξηζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε λνκνζεζία θαη
ιηγφηεξν ζηελ επηζηήκε. Γηα παξάδεηγκα, ε απαγφξεπζε ηεο ζήξαο επεηδή ηα πηελά
επηζηξέθνπλ ζηνπο ηφπνπο αλαπαξαγσγήο (άξζξν 7.4, 79/409/EEC) εθαξκφδεηαη ρσξίο λα
είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε (Sokos et al. 2009). Σηελ Ακεξηθή αληίζεηα, ε ζήξα κπνξεί λα
δηεμάγεηαη θαη ηελ άλνημε γηα θάπνηα είδε πνπ δηαηεξνχλ πςεινχο πιεζπζκνχο (π.ρ. Bechet
et al. 2004).
Όζνλ αθνξά ηνπο επηκέξνπο θαλνληζκνχο, ζε ιίγεο Δπξσπατθέο ρψξεο απαγνξεχεηαη ε
ρξήζε κνιχβδηλσλ ζθαγηψλ, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλίεο γηα
ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο (Fisher et al. 2006). Η ζήξα κπνξεί λα αζθείηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λχρηαο. Φξεζηκνπνηνχληαη νκνηψκαηα, δσληαλνί θξάρηεο, ζθπξίρηξεο θαη ερνκηκεηηθέο
ζπζθεπέο. To θαξηέξη επίζεο επηηξέπεηαη απφ θαηαζθεπέο πνπ είλαη βπζηζκέλεο κέζα ζην
λεξφ (Brochet 2002). Σε θάπνηεο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, Απζηξία, Γαλία θαη Οιιαλδία,
επηβάιιεηαη ε ρξήζε ζθχισλ επαλαθνξάο γηα ηε ζήξα ησλ πδξνβίσλ (Norton and Thomas
1994).
Η άζθεζε σζηφζν ηεο ζήξαο πδξνβίσλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο πξνρσξά
παξάιιεια κε ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ πγξνηφπσλ. Πνιινί πγξφηνπνη είλαη ηδησηηθνί,
αλήθνπλ είηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θπλεγφ, είηε ζε έλα θπλεγεηηθφ ζχιινγν, νπφηε ππάξρεη
ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θπλεγνχ θαη ηεο «πεξηνρήο ηνπ». Απηή ε ζρέζε δίλεη έλα ηζρπξφ
θίλεηξν ζηνπο θπλεγνχο θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο γεο ψζηε λα ξπζκίδνπλ ην βάζνο ησλ πδάησλ,
ηε βειηίσζε ηεο βιάζηεζεο, ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο θαη αλ
θαιιηεξγνχλ ηε γε κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηελ απνμήξαλζε ησλ πγξνηφπσλ ή ηελ απφζεζε
ππεξβνιηθψλ ληηξηθψλ (Sorrenti and Concialini 1996, Lecocq 1998).
Η θήπα ηων ςδποβίων πηηνών ζηην Δλλάδα
Σηελ Διιάδα ζεξεχνληαη ηα ιηγφηεξα είδε ζε ζχγθξηζε κε πνιιά θξάηε ηεο Δπξψπεο,
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζθπξηρηξψλ θαη νκνησκάησλ, ε εκεξήζηα δηάξθεηα ζήξαο είλαη
κηθξφηεξε θαη νη ρσξηθέο απαγνξεχζεηο είλαη ππεξβνιηθά πεξηζζφηεξεο απφ άιια θξάηε ηεο
Δπξψπεο θαη ηεο Β. Ακεξηθήο (Σψθνο θ.α. 2002α). Οη ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη νη αξκφδηνη
θξαηηθνί θνξείο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο
ζεξακαηνπνλίαο (Μπίξηζαο 2006).
Ο αξηζκφο ησλ Διιήλσλ θπλεγψλ ζπλερψο κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία έηε (Τζαραιίδεο
2003). Οη λένη θπλεγνί δείρλνπλ κηα ηάζε λα εθδίδνπλ Πεξηθεξεηαθέο θαη Γεληθέο άδεηεο
(Τζαραιίδεο 2003, Παπαζππξφπνπινο θ.α. 2009). Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ
πξνζδνθία ησλ θπλεγψλ απηψλ γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε άιινπο θπλεγνηφπνπο, εθηφο
Ννκνχ (Τζαραιίδεο 2003). Δπίζεο ν Έιιελαο θπλεγφο ζε ζρέζε κε ηνλ Δπξσπαίν δαπαλά
αλαινγηθά πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηηο εηαηξείεο θαπζίκσλ θαη απηνθηλήησλ θαη ιηγφηεξα γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ ζεξακάησλ θαη ηε δηαλπθηέξεπζε (Σψθνο θ.α. 2002β).
Όζνλ αθνξά ηε ζήξα ησλ πδξνβίσλ πηελψλ, ζχκθσλα κε καξηπξίεο θπλεγψλ, πνιινί
είλαη απηνί πνπ πεξηφξηζαλ ή ζηακάηεζαλ ηηο εμνξκήζεηο ηνπο ζηνπο πγξνηφπνπο. Η
θαηαγξαθή ηεο θπλεγεηηθήο πξνηίκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Άξηεκηο”, δείρλεη φηη ην
πνζνζηφ ησλ θπλεγεηηθψλ εμνξκήζεσλ γηα πδξφβηα θαη παξπδάηηα πεξηνξίδεηαη ζην 4,2%
(θπλεγεηηθέο πεξίνδνη 1994-95 έσο 2007-2008), αλ θαη ην ζχλνιν ησλ εμνξκήζεσλ γηα
κεηαλαζηεπηηθά ζεξάκαηα αλέξρεηαη ζε 60% (ΚΣΔ, 2008). Σηηο ΗΠΑ αληίζεηα, ην 1993 ε
ζήξα ησλ πδξνβίσλ απνηέιεζε ην 1/3 ηεο ζεξεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα κεηαλαζηεπηηθά
ζεξάκαηα (Williams and Johnson 1995). Η θάξπσζε αλά εκεξήζηα έμνδν ζηελ Διιάδα είλαη

0,49 πάπηεο αλά θπλεγφ θαη εμφξκεζε (Καδαληδίδεο θ.α. 2008), ελψ ζηελ Ακεξηθή είλαη
ζπλήζσο κία έσο δχν πάπηεο (Gilmer et al. 1989, Kroll and Bart 1994).
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ειιεληθέο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη
ζνβαξά βήκαηα πξνο ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πδξνβίσλ. Σπγθεθξηκέλα πινπνηνχλ
πξνγξάκκαηα θαηαγξαθήο ηεο θάξπσζεο θαη παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ
πδξνβίσλ, ελψ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βειηίσζεο ησλ Δλδηαηηεκάησλ
πξαγκαηνπνηνχλ έξγα γηα ηε βειηίσζε ησλ πγξνηφπσλ. Δπηπξφζζεηα έρνπλ ζπζηήζεη ην
Σψκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Θεξνθπιαθήο, ην νπνίν έρεη λα επηδείμεη ζνβαξφ έξγν κε πιήζνο
κελχζεσλ γηα παξάλνκεο πξάμεηο ζε πγξνηφπνπο. Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο δξάζεηο απηέο
μεπεξλά ηα 10.200.000€ θαη βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλδξνκέο ησλ θπλεγψλ (ΚΣΔ 2009).
Πίνακαρ I. Κύπιερ διαθοπέρ ζηοςρ κανονιζμούρ για ηη θήπα ηων ςδποβίων και
παπςδάηιων μεηαξύ Ελλάδαρ και ΗΠΑ.
Table I. Main differences in waterbirds hunting regulations between Hellas and USA.
Γηαρεηξηζηηθφ κέηξν
Κάξπσζε

Κπλεγεηηθή πεξίνδνο

θνηλή έλαξμε 15/9 θαη ιήμε 31/1
έσο 10/2 αλάινγα κε ην είδνο

Φξήζε κνιχβδηλσλ
ζθαγηψλ
Φξήζε νκνησκάησλ θαη
ζθπξηρηξψλ
Δηδηθνί θαλνληζκνί

επηηξέπεηαη

ΗΠΑ
παξαθνινχζεζε αλαπαξαγσγηθήο
επηηπρίαο, πξφβιεςε πιεζπζκνχ
θαη πξνζαξκνγή θάξπσζεο ζε
εηήζηα βάζε
θαηαιακβάλνπλ ην 25,5% ησλ
πγξνηφπσλ θαη ε ζήξα επηηξέπεηαη
ζπλήζσο εληφο απηψλ κε εηδηθνχο
πεξηνξηζκνχο
εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηελ
πεξηνρή, ζπλήζσο Σεπηέκβξην κέρξη
Ιαλνπάξην, αιιά κπνξεί λα
εθηείλεηαη θαηά ην Φεβξνπάξην θαη
ηνπο εαξηλνχο κήλεο
απαγνξεχεηαη

απαγνξεχεηαη

επηηξέπεηαη

φξην θάξπσζεο

φξην θάξπσζεο θαη βαζκνιφγεζε
θχινπ θαη είδνπο

Καηαθχγηα

Διιάδα
ζπκκφξθσζε κε γεληθνχο
θαλνληζκνχο θαη απνγξαθή
δηαρεηκάδνληνο πιεζπζκνχ
πξνεγνχκελνπ έηνπο
θαηαιακβάλνπλ ην 80% ησλ
πγξνηφπσλ θαη απαγνξεχεηαη
εληειψο ε ζήξα εληφο απηψλ

Σςμπεπάζμαηα
Τα αλσηέξσ απνδεηθλχνπλ ηελ ειιηπή νξγάλσζε ηεο ζήξαο ησλ πδξνβίσλ ζηα θξάηε ηεο
Δπξψπεο ζε ζρέζε κε ηε Β. Ακεξηθή. Σπλέπεηα απηνχ είλαη ν πεξηνξηζκφο ζηα νθέιε απφ ηελ
αλάπηπμε ηεο αεηθνξηθήο ζήξαο, αιιά θαη επηπηψζεηο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο πγξνηφπνπο
(Σψθνο θ.α. 2002α).
Σηελ Δπξψπε επνκέλσο είλαη αλάγθε λα εθαξκνζηνχλ νη πξαθηηθέο ηεο Β. Ακεξηθήο ζηα
πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο «δηαρεηξίδνκαη γηα λα πεηχρσ ηελ αεηθνξηθή θάξπσζε». Μηα ηέηνηα
πνιηηηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ απφ θνηλνχ ζχζθεςε θαη έξεπλα φισλ ησλ κεξψλ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ηελ εχξεζε ξεαιηζηηθψλ ιχζεσλ. Ο
απνθιεηζκφο κηαο νπνηαζδήπνηε νκάδαο ζπκθεξφλησλ, κπνξεί κφλν λα πξνθαιέζεη ηελ
απνμέλσζε ελφο ηνκέα ηνπ νπνίνπ ε ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε
πνιηηηθή.
Μεξηθέο δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αεηθνξηθήο ζήξαο είλαη:
1) Η εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πξνζαξκνγήο ηεο θάξπσζεο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ
πιεζπζκνχ (adaptive management). Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη λα δηεπξπλζεί ε

θαηαγξαθή ηεο θάξπσζεο θαη λα αλαπηπρζνχλ δείθηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο
αλαπαξαγσγήο, ψζηε ε εηήζηα ξπζκηζηηθή ζήξαο λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δείθηεο
απηνχο. Πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο θαηαγξαθήο ηεο θπλεγεηηθήο θάξπσζεο,
πξνσζεί ήδε ε Δπξσπατθή Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία (FACE) κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ
ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο Άξηεκηο.
2) Ο πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ζθαγηψλ απφ κφιπβδν γηα ην θπλήγη ζηνπο πγξνηφπνπο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά θαηάιιεια θπζίγγηα θαη ν
θάζε θπλεγφο λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αλάγθε ιήςεο απηψλ ησλ κέηξσλ.
3) Η επηκφξθσζε ησλ θπλεγψλ θαη βειηίσζε ησλ λφκσλ, είλαη ζεκειηψδε ζπζηαηηθά γηα
λα εθαξκνζηεί ε ζήξα ζηα πιαίζηα ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο. Γηα παξάδεηγκα νη
ρσξηθέο απαγνξεχζεηο ζηελ Διιάδα είλαη ππεξβνιηθά πεξηζζφηεξεο απφ άιιεο ρψξεο
εκπνδίδνληαο ηε δηεμαγσγή ηεο ζήξαο.
Οη ππνδείμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζηνηρεηψδεηο θαη
καδί θηιφδνμεο, αθνχ αθνξνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ θξαηψλ, κε ην θαζέλα λα έρεη ην δηθφ ηνπ
λνκηθφ ζχζηεκα θαη επίπεδν εθαξκνγήο ηεο ζεξεπηηθήο λνκνζεζίαο. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη
θακηά εγγχεζε φηη φια απηά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Μπνξεί απιά λα
δηαηππσζεί, φηη απηνί είλαη νη πην επηηεχμηκνη ζηφρνη γηα λα γίλνπλ θάπνηα βήκαηα πξνο ηελ
αξρή ηεο νξζήο ρξήζεο.
Η Διιάδα θαη άιιεο 117 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, Αθξηθήο θαη Αζίαο έρνπλ ππνγξάςεη απφ
ηνλ Ινχλην ηνπ 1995 ηελ Αθξηθαλφ-Δπξαζηαηηθή Σπκθσλία γηα ηα Υδξφβηα Πηελά (AEWA).
Η θάζε ρψξα ππνρξεψλεηαη λα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά, αιιά ππάξρεη θαη ε πξνηξνπή
πξνζθνξάο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο βνήζεηαο κεηαμχ γεηηνληθψλ θξαηψλ.
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Sustainable hunting of waterbirds: the prospect of northern America
in Europe and Hellas
C. Sokos and P. Birtsas
Abstract
In North America the yearly data collection for the populations and harvest allows the annual adaptation
of hunting regulations in the status of populations. In Europe the corresponding collection of data is
incomplete, while also the available data are not well used for the annual adaptive management of
hunting. Consequence of this is the not satisfactorily achievement of conservation through wise use. In
Hellas, excessive and non-scientifically based restrictions on hunting have serious socioeconomic
consequences. The knowledge and experience of North America should be adopted.
Keywords: wetland, wildlife, birds, harvest, management, hunting administration.

