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: 

Στην έκθεση τεκµηρίωσης προτεινόµενων επιλογών για στόχους και 

µέτρα διαχείρισης  που αφορούν τις ΖΕΠ: 

GR 3000008,   GR 3000010,   GR 3000012,   GR 3000013 στην ενότητα 2.2  

καθώς  και στην ενότητα 2.3 για τις ΖΕΠ GR 3000006, GR 3000015, GR 

3000005, GR 3000014 µε τίτλο: «Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή 

µελέτης» στην παράγραφο «Κυνήγι», αναφέρεται  στα φαινόµενα 

λαθροθηρίας.  

∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να συγχέουµε και να 

παραλληλίζουµε µία νόµιµη δραστηριότητα όπως το Κυνήγι µε έκνοµες 

ενέργειες όπως η λαθροθηρία. Είναι γνωστό ότι ο µεγαλύτερος εχθρός του 

νόµιµου κυνηγού είναι ο λαθροθήρας. 

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα  έχουν επενδύσει πάνω 

στην πάταξη του φαινοµένου της λαθροθηρίας µε την δηµιουργία και 

λειτουργία του σώµατος της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων 

το έργο του οποίου έχει αναγνωριστεί τόσο στο εσωτερικό της χώρας µας 

όσο και στο εξωτερικό. 

∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιούµε την λαθροθηρία 

ως πρόσχηµα για την δηµιουργία αντικυνηγετικών αισθηµάτων, όταν από 

τους κυνηγούς γίνεται µία τόσο µεγάλη προσπάθεια για την καταπολέµηση 

του φαινοµένου.  

Παρακαλούµε να αφαιρεθεί η κυνηγετική δραστηριότητα από τις 

απειλές, αφού είναι µια απόλυτα ελεγχόµενη δραστηριότητα, γίνεται µε 

νόµιµο τρόπο και σε καµία περίπτωση δεν απειλεί είδη της ορνιθοπανίδας. 
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: 

Στην έκθεση τεκµηρίωσης προτεινόµενων επιλογών για στόχους και 

µέτρα διαχείρισης  που αφορούν τις ΖΕΠ GR 3000003, GR 3000016 στην 

ενότητα 2.3 µε τίτλο: «Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή µελέτης», στην 

τελευταία παράγραφο αναφέρονται: «Κυνήγι – λαθροθηρία- παγίδευση –

συλλογή αυγών ή νεοσσών – καταστροφή φωλιών, δραστηριότητες που 

προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτοµία, αλιεία, συλλογή φυτών και 

καυσόξυλων) µολυβδίαση από σκάγια, …. κλπ».  

∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να συγχέουµε και να 

παραλληλίζουµε µία νόµιµη δραστηριότητα όπως το Κυνήγι µε έκνοµες 

ενέργειες όπως η λαθροθηρία- παγίδευση –συλλογή αυγών ή νεοσσών – 

καταστροφή φωλιών   όπως αναφέρετε στην εν λόγω παράγραφο.  

Παρακαλούµε να αφαιρεθεί το κυνήγι από τις απειλές γιατί δεν 

υπάρχει στην περιοχή ως δραστηριότητα αφού απαγορεύεται εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια. 

Όσον αφορά την παγίδευση –συλλογή αυγών ή νεοσσών – 

καταστροφή φωλιών, είναι πρακτικές που ουσιαστικά ποτέ δεν 

εφαρµόζονταν στην Ελλάδα και απαγορεύονται από το Νόµο εδώ και 

πολλές δεκαετίες. Η αναφορά τους στον κατάλογο των απειλών δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, πόσο µάλλον σε µια περιοχή µε την 

έκταση και την προσβασιµότητα του Σχινιά αλλά και τον εντατικό τρόπο 

που ελέγχεται από την Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων.  
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: 

Επίσης στις απειλές αναφέρεται η µολυβδίαση. 

Τονίζουµε ότι κανένα κρούσµα µολυβδίασης δεν έχει διαπιστωθεί 

ποτέ στην χώρα µας ακόµα και σε υγροτόπους µε έντονη κυνηγετική 

δραστηριότητα.  
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Όσον αφορά την περιοχή του Σχινιά, όπου το κυνήγι απαγορεύεται 

εδώ και πολλά χρόνια, δεν πέφτουν µολύβδινα σκάγια ώστε να επιβαρυνθεί 

ο βυθός. Άρα η απειλή της µολυβδίασης για τα υδρόβια είδη της 

πτηνοπανίδας δεν υφίσταται. 

Παρακαλούµε να αφαιρεθεί αυτή η απειλή από τον κατάλογο.    

 

 

 


