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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Καθολική  απαγόρευση του κυνηγιού σε όλη την Επικράτεια 
επιβάλλουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

 

 
 

Την ανάγκη για την άμεση απαγόρευση του κυνηγιού σε όλη την ελληνική επικράτεια τουλάχιστον μέχρι και 
το  ερχόμενο  Σαββατοκύριακο  λόγω  των  εξαιρετικά  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών,  ζητά  με  κατεπείγουσα 
επιστολή της η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Η  πρωτοφανής  κακοκαιρία  που  πλήττει  τη  χώρα  μας  επηρεάζει  ολόκληρη  την  επικράτεια  και  όχι  μόνο  τις 
«πληγείσες περιοχές». Τα περισσότερα πουλιά έχουν εγκαταλείψει τα μέρη που έχουν καλυφθεί με χιόνι και 
πάγο  και  είτε  έχουν  συγκεντρωθεί  σε  λίγες  κατάλληλες  περιοχές,  είτε  αναζητούν  τροφή  και  καταφύγιο  σε 
ακατάλληλους βιότοπους.  Το  κυνήγι  με αυτές  τις  καιρικές  συνθήκες  είναι  καταστροφικό,  καθώς αναγκάζει 
όλα τα πουλιά (θηρεύσιμα και μη) να ξοδεύουν τα τελευταία αποθέματα ενέργειάς τους την ώρα που αυτά 
έχουν άμεση ανάγκη να τραφούν και να ξεκουραστούν για να επιβιώσουν.  

Οι τοπικές ή περιφερειακές απαγορεύσεις της θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως ή 
παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν επαρκούν για την προστασία των πουλιών που 
αναζητούν καταφύγιο, διότι αυτές εφαρμόζονται στις χιονόπληκτες περιοχές και όχι σε αυτές που τα πουλιά 
έχουν καταφύγει. Ακριβώς στις περιοχές αυτές όπου έχουν βρει καταφύγιο τα πουλιά συντελείται ένα μαζικό 
κυνήγι, καθώς οι κυνηγοί βρίσκουν εύκολη και άφθονη λεία, τη στιγμή που τα πουλιά έχουν ανάγκη ηρεμίας 
για να τραφούν και να ανακτήσουν δυνάμεις. 

Τις  τελευταίες  εβδομάδες  ο  χιονιάς  που  έχει  πλήξει  την  Ευρώπη  έχει  οδηγήσει  μεγάλους  πληθυσμούς 
πουλιών,  που συνήθως απαντούν  σε  βορειότερα  γεωγραφικά πλάτη,  να αναζητήσουν ασφαλές  καταφύγιο 
στη χώρα μας. Αυτός είναι και ο λόγος που μέσα στον Δεκέμβριο έχουν καταγραφεί από τους παρατηρητές 
πουλιών  αρκετά  σπάνια  είδη  παπιών  και  στρουθιόμορφων  που  προέρχονται  από  πολύ  βόρειες  έως  και 
αρκτικές  περιοχές  της  Ευρώπης.    Χαρακτηριστικά  είδη  πουλιών  από  τον  παγωμένο  Βορρά    είναι  η 
Χιονόπαπια, που παρατηρήθηκε στο Δέλτα του Αξιού και την Καστοριά, οι  Βελουδόπαπιες που έφτασαν ως 
τα Μέγαρα  για  να  βρουν  καταφύγιο,  αλλά  και  τα Φερεντίνια  στον  Σχινιά  (Αττική)  και  το  Κηλιδοβούτι  στα 
Χανιά  της Κρήτης.  Δυστυχώς,  παράλληλα με  την άφιξη ολοένα  και περισσότερων  ταλαιπωρημένων από  το 
κρύο  πουλιών,    οι  παρατηρητές  καθημερινά  γίνονται  μάρτυρες  ολοένα  και  περισσότερων  περιστατικών 
λαθροθηρίας,  από  ασυνείδητους  που  σπεύδουν  να  εκμεταλλευτούν  τη  συγκυρία  της  κακοκαιρίας  προς 
όφελός τους. Η Ορνιθολογική απευθύνει έκκληση για εγρήγορση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και καλεί 
όλους  τους  ευαισθητοποιημένους  πολίτες  να  καταγγείλουν  τυχόν  περιστατικά  λαθροθηρίας  στις  κατά 
τόπους  Αρχές  και  στο  Κέντρο  Δασοπροστασίας  1591.  Η  προστασία  της  πανίδας  σε  αυτές  τις  δύσκολες 
συνθήκες αποτελεί χρέος κάθε περιβαλλοντικά ευσυνείδητου πολίτη. 



 
 

 

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους 
σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η 
προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 

 

Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937  info@ornithologiki.gr 
Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 23, 546 24, Τηλ./Φαξ: 2310 244245,  thess@ornithologiki.gr   
Ιστοσελίδα: www.ornithologiki.gr 
 

 

 

Το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  καλείται  να  μην  επαναπαυτεί  στις  τοπικές  απαγορεύσεις  και  να  αναλάβει 
άμεσα δράση για  την απαγόρευση  του κυνηγιού σε όλη  την ελληνική επικράτεια  τουλάχιστον μέχρι  και  το 
ερχόμενο  Σαββατοκύριακο,  ώστε  να  δοθεί  χρόνος  στην  ορνιθοπανίδα  να  ανταπεξέλθει  στις  παρούσες 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον για όσο διάστημα επικρατούν οι συνθήκες 
αυτές. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Υπεύθυνη Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Τηλ.: 210 8227937 & 210 8228704 εσωτ. 113

Ε‐mail: kntemiri@ornithologiki.gr 
 
 

   
Κύκνος και Φαλαρίδα στην παγωμένη λίμνη της Καστοριάς. Φωτ.: Δημήτρης Βαβύλης/ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

 

 
Κύκνοι προσπαθούν να τραφούν στις ελάχιστες θέσεις με βλάστηση που δεν έχει καταστραφεί από τον 

παγετό, μόλις 50 μ. από τον παρακείμενο οικισμό στην περιοχή της Κομοτηνής.  
Φωτ.: Δημήτρης Κοκκινίδης/ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
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Ασπρομέτωπες Χήνες προσπαθούν να χωρέσουν στη μοναδική περιοχή που δεν έχει παγώσει, σε μία από τις 

παράκτιες λιμνοθάλασσες της Θράκης. Φωτ.: Δημήτρης Κοκκινίδης/ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
  

 

 
Κύκνοι και πάπιες προσπαθούν να τραφούν στην παγωμένη λίμνη.  

Φωτ.: Δημήτρης Κοκκινίδης/ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
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Λαθροθήρας δίπλα στη θάλασσα και παρακείμενα οικισμού σε χωριό της Αλεξανδρούπολης.  

Φωτ.: Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
Μπεκάτσα που αναγκάστηκε να 
αναζητήσει τροφή στα Αρμυρίκια, δίπλα 
στην παραλία (περιοχή Ροδόπης).  
Φωτ.: Μαρία Καδρούδη/ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Λαθροθήρας στην περιοχή της λίμνης της 

Καστοριάς, εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής, 

που κρατάει στο χέρι του μια Βαρβάρα 

(είδος πάπιας), η θήρα του οποίου 

απαγορεύεται. 

Φωτ.: Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
 


