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Σηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο νη θαζηαλνί θαη ε ζήξα ηνπο είλαη ζπλψλπκα κε
ηελ πνιηηεία ηεο Νφηηαο Νηαθφηαο (Ν.Ν.). Κακία άιιε πνιηηεία δελ κπνξεί
λα ζπγθξηζεί κε ηε Ν.Ν. ζην θπλήγη ηνπ θαζηαλνχ. Πνηνη είλαη νη ιφγνη
ινηπφλ πνπ ν θαζηαλφο πάεη ηφζν θαιά ζηελ πνιηηεία απηή;
Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ χπαξμε πςειψλ πιεζπζκψλ θαζηαλνχ ιφγσ
… ηνπ ελδηαηηήκαηνο, ηνπ ελδηαηηήκαηνο θαη ηνπ ελδηαηηήκαηνο. Ίζσο
θαίλεηαη πιενλαζκφο, ππάξρνπλ φκσο ηξεηο επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο ηνπ
ελδηαηηήκαηνο (βηφηνπνο) φπνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα ηελ χπαξμε
πςειψλ πιεζπζκψλ. Απηνί είλαη ην θαηάιιειν ελδηαίηεκα:
- γηα ηελ αλαπαξαγσγή
- γηα ηελ απνθπγή ησλ αξπάγσλ
- γηα ηελ επηβίσζε ηνλ ρεηκψλα.
Όζν πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ηθαλνπνηνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ηφζν
κεγαιχηεξνο ζα είλαη θαη ν πιεζπζκφο ηνπ θαζηαλνχ.
Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ επηδξά ζηνλ πιεζπζκφ είλαη ν θαηξφο. Ο
θαηξφο πξνθαιεί ζπλήζσο εηήζηεο δηαθπκάλζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ θαζηαλψλ.
Σπρλά ην Τκήκα Θήξαο, Αιηείαο θαη Πάξθσλ (Τ.Θ.Α.Π.) δέρεηαη
εξσηήζεηο ή πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θαζηαλνχ. Σηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζε κεξηθέο θνηλέο εξσηήζεηο.
Ποιορ είναι ο λόγορ πος ηο Σ.Θ.Α.Π. δεν απελεςθεπώνει θαζιανούρ για
ηην αύξηζη ηων πληθςζμών ηος είδοςρ;
Η απειεπζέξσζε εθηξεθφκελσλ θαζηαλψλ απνηειεί έλα θνηλφ αίηεκα
ησλ θπλεγψλ νη νπνίνη ζηηο εμνξκήζεηο ηνπο έρνπλ ζπλήζσο κηθξή
θπλεγεηηθή επηηπρία. Τν ζθεπηηθφ ησλ θπλεγψλ απηψλ είλαη απιφ:
ηνπνζέηεζε πεξηζζφηεξα ζηνλ θπλεγφηνπν θαη ζα έρεηο πεξηζζφηεξα λα
ζεξεχζεηο.
Σην παξειζφλ ην Τ.Θ.Α.Π. είρε ρξεκαηνδνηήζεη απειεπζεξψζεηο
θαζηαλψλ, ρξεκαηνδφηεζε επίζεο έξεπλεο αμηνιφγεζεο ηνπο. Όιεο νη
έξεπλεο θαηέιεμαλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα. Οη θαζηαλνί πνπ κεγάισζαλ ζηα

εθηξνθεία, δελ γλσξίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ελδηαίηεκα θαη λα
απνθεχγνπλ ηνπο άξπαγεο θαη ζπλεπψο έρνπλ πνιχ κηθξή επηβίσζε.
Οι θαζιανοί ζηη Ν.Ν. δεν ςπήπσαν. Οι απελεςθεπώζειρ λοιπόν δεν ήηαν
επιηςσείρ καηά ηο παπελθόν;
Οη απειεπζεξψζεηο δελ έρνπλ 100% απνηπρία. Μεξηθνί εθηξεθφκελνη
θαζηαλνί είλαη πηζαλφλ λα επηβίσζαλ απφ απειεπζεξψζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ. Εληνχηνηο, είλαη επίζεο πηζαλφ νη
αξρηθέο απειεπζεξψζεηο λα έγηλαλ απφ άγξηα πηελά πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ
άιιεο πεξηνρέο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή ησλ πηελψλ, νη θαζηαλνί
ηψξα εμαπιψλνληαη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο Ν.Ν., νπνπδήπνηε
ππάξρεη θαηάιιειν ελδηαίηεκα.
Εάν οι απελεςθεπώζειρ εκηπεθόμενων θαζιανών δεν έσοςν κάποιο
θεηικό αποηέλεζμα, γιαηί ηόηε οι επισειπήζειρ ηων ελεγσόμενων
κςνηγεηικών πεπιοσών εθαπμόζοςν ηο μέηπο αςηό;
Οη εθηξεθφκελνη θαζηαλνί κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ γηα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Γηα λα έρνπλ θέξδνο ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο απηέο, θξνληίδνπλ
ψζηε ε θάξπσζε ησλ πηελψλ λα γίλεη κέζα ζε ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ
απειεπζέξσζε.
Άπνςε ηνπ Τ.Θ.Α.Π. είλαη πσο νη θπλεγνί ηεο Ν.Ν. δελ δηαηίζεληαη λα
πιεξψζνπλ ην θφζηνο ηεο θάξπσζεο απειεπζεξσκέλσλ θαζηαλψλ. Ο ιφγνο
είλαη απιφο, ζηε Ν.Ν. ππάξρνπλ θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα θαη γίλεηαη
δηαρείξηζε ψζηε λα ππάξρεη άγξηνο πιεζπζκφο.
ε πεπίπηωζη πος ζκοπόρ είναι η αύξηζη ηος πληθςζμού, γιαηί δεν
απαγοπεύεηαι η θήπα ηος θαζιανού;
Ο πιεζπζκφο ηνπ θαζηαλνχ πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη ζαλ κηα εηήζηα
θαιιηέξγεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην ζηηάξη. Τα πεξηζζφηεξα απφ ηα
πηελά πνπ ζεξεχνληαη ην θζηλφπσξν, αληηθαζίζηαληαη ηελ άλνημε θαη ην
θαινθαίξη.
Επηπξφζζεηα, ν θαζηαλφο είλαη ην κνλαδηθφ είδνο κεηαμχ ησλ
θαζηαλνεηδψλ, φπνπ εχθνια δηαθξίλεηαη ην αξζεληθφ απφ ην ζειπθφ θαη
φπνπ ιίγα αξζεληθά είλαη ηθαλά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή
αλαπαξαγσγηθή πξνζπάζεηα αξθεηψλ ζειπθψλ. Είλαη έηζη δπλαηή ε
ζήξεπζε ησλ αξζεληθψλ, ρσξίο λα πξνθαιείηαη θάπνην πξφβιεκα ζηνλ
πιεζπζκφ. Οη έξεπλεο ηνπ Τ.Θ.Α.Π. δείρλνπλ πσο ε αλαινγία ησλ δχν
θχισλ κεηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν ήηαλ ηέηνηα πνπ πνηέ δελ ππήξμε

έιιεηςε απφ αξζεληθά. Η απαγφξεπζε ινηπφλ ηνπ θπλεγίνπ ηνπ αξζεληθνχ
θαζηαλνχ δελ έρεη θαλέλα ζεηηθφ απνηέιεζκα.
Πωρ διασειπίζεηαι ηο Σ.Θ.Α.Π. ηοςρ θαζιανούρ;
Η δηαρείξηζε ηνπ Τ.Θ.Α.Π. έγθεηηαη ζε δχν επίπεδα, θαη ηα δχν έρνπλ
άκεζε ζρέζε κε ην ελδηαίηεκα.
Σην πξψην επίπεδν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τ.Θ.Α.Π. ε βειηίσζε ηνπ
ελδηαηηήκαηνο ηφζν ζε δεκφζηεο φζν θαη ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο, ζηηο
ηειεπηαίεο θαηφπηλ παξνρήο θηλήηξσλ ζηνπο γεσξγνχο. Η βειηίσζε ηνπ
ελδηαηηήκαηνο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε θαιιηέξγεηεο πνσδψλ θπηψλ.
Σην δεχηεξν επίπεδν ην Τ.Θ.Α.Π. ζπλεξγάδεηαη κε ηηο γεσξγηθέο
ππεξεζίεο θξνληίδνληαο λα εθκεηαιιεπηεί θάζε επθαηξία πνπ αλαθέξεηαη
ζηα αγξν-πεξηβαιινληηθά κέηξα. Απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά ην Τ.Θ.Α.Π.
εμνηθνλνκεί θάζε έηνο 500.000$ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ
θαιιηεξγεηψλ ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο.
ημείωζη: Αο ειπίζνπκε ζχληνκα θαη ζηελ Ειιάδα λα μεθηλήζεη ε
εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ θαζηαλνχ.
Άιισζηε, ηα ρξήκαηα ππάξρνπλ θαη δηαηίζεληαη ζηελ ηερλεηή εθηξνθή θαη
απειεπζέξσζε πβξηδίσλ, φηαλ ε Ειιάδα απνηειεί ηε κνλαδηθή Επξσπατθή
ρψξα φπνπ ζπλερίδεη λα ππάξρεη γεγελήο πιεζπζκφο θνιρηθνχ θαζηαλνχ
ζην Δέιηα ηνπ Νέζηνπ.

