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Εισαγωγή
Το παρόν Υπόμνημα έχει στόχο να συμβάλει
στην επίτευξη της σωστής διαχείρισης της
θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων
Αμβρακικού.
Η
λήξη
της
τριετούς
απαγόρευσης θήρας (σύμφωνα με την ΚΥΑ
υπ.απ.11989, ΦΕΚ Δ’123/21.3.2008) και η μη
αντικατάστασής της από ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης της θήρας, έχει σήμερα
δημιουργήσει
σοβαρό
νομικό
και
διαχειριστικό κενό. Ως αποτέλεσμα, επικρατεί
σύγχυση τόσο στους κυνηγούς, όσο και στους
αρμόδιους για την προστασία του Εθνικού
Πάρκου φορείς σχετικά με το καθεστώς
άσκησης θήρας που θα ισχύσει για τα επόμενα
χρόνια. Επιπλέον, η έλλειψη μιας μακρόχρονης
και αποφασιστικής λύσης για τη θήρα
συμβάλει στην αύξηση της λαθροθηρίας στην
περιοχή.
Μάλιστα, η λήξη της τριετούς απαγόρευσης
υπήρξε αφορμή για μία σειρά πολιτικών
παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
τόσο από Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
Συλλόγους όσο και από τις τοπικές Δασικές
Υπηρεσίες, με στόχο να επιτραπεί η θήρα σε
ορισμένες προταθείσες περιοχές εντός των
Ζωνών Α και Α1 (κατηγορία προστατευόμενης
περιοχής ‘Περιοχές Προστασίας της Φύσης’,
σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ.απ.11989, ΦΕΚ
Δ’123/21.3.2008 και τον Ν.3937/2010).
Παρόλα αυτά, οι Ζώνες Α και Α1 του Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού αποτελούν
τον
πυρήνα
των
προστατευόμενων
υγροτοπικών
περιοχών
του
Κόλπου,
εντάσσονται στο δίκτυο των Υγροτόπων
Διεθνούς Σημασίας της Συνθήκης Ραμσάρ,
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ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000
και το δίκτυο των Σημαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά της Ελλάδας και αποτελούν το πιο
πολύτιμο και επιστημονικά αξιόλογο, σε
διεθνές και εθνικό επίπεδο, τμήμα του
Αμβρακικού
Κόλπου.
Είναι
επομένως
απαραίτητος ο ορθός σχεδιασμός για την
επίτευξη ενός μόνιμου καθεστώτος ρύθμισης
της θήρας σε όλη την προστατευόμενη
περιοχή και ειδικά στον ευαίσθητο πυρήνα
της. Το καθεστώς αυτό είναι απαραίτητο να
αποτελεί «κοινό τόπο» μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων φορέων. Αρμόδιες εθνικές και
τοπικές αρχές, κυνηγετικές οργανώσεις,
περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπική
κοινωνία θα πρέπει να συγκλίνουν σε μια
συμφωνία που θα εξασφαλίζει κατ’ αρχάς ένα
καθεστώς διαχείρισης της θήρας σύννομο με
την Οδηγία για τα Πουλιά, κατά δεύτερον την
διατήρηση σε ευνοϊκό καθεστώς των
προστατευόμενων ειδών και τρίτον, την
διατήρηση
ικανοποιητικών
πληθυσμών
θηρεύσιμων ειδών.
Εν όψει της ανάγκης για μια ολοκληρωμένη
διαχείριση της θήρας αλλά και την οριστική
πάταξη της λαθροθηρίας στο Εθνικό Πάρκο, το
παρόν Υπόμνημα φιλοδοξεί να προσφέρει
εστιασμένη επιστημονική πληροφορία για ένα
πρώτο
στάδιο
αξιολόγησης
της
καταλληλότητας ή μη των περιοχών της Ζώνης
Α για την άσκηση της θήρας. Τα δεδομένα που
παρουσιάζονται αποτελούν τη βάση, με την
έννοια των ελάχιστων παραμέτρων που θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μία τέτοια
αξιολόγηση. Το παρόν Υπόμνημα δίνει
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ιδιαίτερη έμφαση στις προταθείσες από την
Πολιτεία περιοχές για άρση της απαγόρευσης
θήρας. Οργανώνοντας τα ορνιθολογικά
δεδομένα των τελευταίων ετών, συνηγορεί
υπέρ της συνέχισης και σταθεροποίησης της
απαγόρευσης της θήρας στον πυρήνα του
Εθνικού Πάρκου, έως ότου προκύψουν νέα
επιστημονική δεδομένα που να τεκμηριώνουν
την άρση της.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που
δημοσιεύονται στο παρόν Υπόμνημα, στις
επτά προταθείσες από την Πολιτεία περιοχές
θήρας αναπαράγονται, ξεχειμωνιάζουν και
σταθμεύουν κατά την μετανάστευση, είδη
πουλιών ιδιαίτερα ευαίσθητα στην άσκηση
θήρας. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τον πυρήνα
του Αμβρακικού Κόλπου, η θήρα θα
υποβαθμίσει την οικολογική και ορνιθολογική
αξία της περιοχής και θα λειτουργήσει
ανταγωνιστικά ως προς τα μέτρα προστασίας
των ειδών ορνιθοπανίδας. Για ορισμένες από
τις προταθείσες περιοχές θήρας οι επιπτώσεις
είναι σημαντικές, ενώ για άλλες λιγότερο. Σε
κάθε περίπτωση όμως σε καμία από τις
περιοχές δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί με
βεβαιότητα η απουσία επίπτωσης ή ότι η
επίπτωση είναι αναστρέψιμη.
Οι έως τώρα διοικητικές και δικαστικές
αποφάσεις σχετικά με τη ρύθμιση της θήρας
στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου θωρακίζουν
θεσμικά την παραπάνω προσέγγιση. Πιο
συγκεκριμένα:
Η Διοίκηση έχει από το 1990
απαγορεύσει τη θήρα στον πυρήνα
του
Αμβρακικού
Κόλπου
με
κυλιόμενες αποφάσεις της.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε
τη
θήρα
ως
μη
συμβατή
δραστηριότητα για την προστασία και
διαχείριση
του
προστατευτέου
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αντικειμένου του υγροτόπου Ραμσάρ.
Πιο συγκεκριμένα, η υπ. Αριθμ.
1342/1992 Απόφαση του Ε’ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ακυρώνει την παρ. ΙΙΙ β), του άρθρου 3
της ΚΥΑ 30027/1193/9.3.1990, η οποία
επέτρεψε τη θήρα στη ζώνη Β. Η
περιοχή Β αποτελείται από μόλις λίγα
στρέμματα έκτασης περιμετρικά των
Ζωνών Α και Α1.
Οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία
του Εθνικού Πάρκου επιμένουν μέχρι
και σήμερα στην απαγόρευση θήρας
στον Πυρήνα του Πάρκου: α) το Τμήμα
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
(αρ.πρωτ. 160870/1536, 21/6/2011),
β)
ο
Φορέας
Διαχείρισης
(αρ.πρωτ.964, 19/9/2011 και γ) ο
Υπουργός ΠΕΚΑ με την από 5/1/2012
απόφασή του με αρ.πρωτ.165205/20,
όπου ακυρώνει απόφαση της ΓΓ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής
Μακεδονίας
(με
αρ.πρωτ.2607/9.9.2011), η οποία
επέτρεπε τη θήρα στις προταθείσες
από τα κατά τόπους Δασαρχεία
περιοχές άσκησης θήρας, εντός της
Ζώνης Α.
Επομένως, η διοίκηση επί σειράν ετών έχει
κρίνει απαραίτητη την απαγόρευση θήρας στη
συγκεκριμένη περιοχή για λόγους προστασίας.
Παράλληλα επέτρεπε τη θήρα στις Ζώνες Β και
Γ ώστε να αξιοποιούνται θηρευτικά οι
περιφερειακές
του
πυρήνα
περιοχές.
Δεδομένου ότι το καθεστώς διατήρησης των
ευαίσθητων ειδών δεν έχει βελτιωθεί, τα
σημερινά επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν
την ανάγκη συνέχισης της απαγόρευσης στο
πιο πλούσιο και ευαίσθητο μέρος του Εθνικού
Πάρκου.
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Η
Ελληνική
Ορνιθολογική
Εταιρεία
δραστηριοποιείται ενεργά στον Αβρακικό
Κόλπο από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 με
σκοπό την προστασία και διαχείριση του
υγροτόπου και τη φύλαξη της αποικίας των
Αργυροπελεκάνων (Pelecanus crispus), με την
πολύτιμη συνεισφορά του
Αλιευτικού
Συνεταιρισμού Ανέζας και την υποστήριξη της
Εταιρείας Ανάπτυξης Αμβρακικού (ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.).
Κάθε χρόνο διεξάγει, σε συνεργασία με το
Φορέα Διαχείρισης του Αμβρακικού Κόλπου
(Φ.Δ.), τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις
των Υδρόβιων και Παρυδάτιων Πουλιών στα
πλαίσια
του
Διεθνούς
Προγράμματος
«International Waterbird Census» της Wetland
International. Τέλος, συμμετέχει ενεργά στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Δ. μαζί με τις
περιβαλλοντικές
οργανώσεις
ΑΡΧΕΛΩΝ,
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού και Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Η
πολύχρονη αυτή εμπειρία στην περιοχή
εξασφαλίζει ένα ικανό υπόβαθρο προκειμένου
να αξιολογηθεί επιστημονικά η δυνατότητα
άσκησης θήρας και οι επιπτώσεις που μπορεί
να έχει στην περιοχή.
Σύνοψη συμπερασμάτων του Υπομνήματος
Μετά από την ανάλυση των πιο πρόσφατων
δεδομένων που έχουν συλλεχθεί για την
περιοχή και την ανάλυσή τους στο πλαίσιο
ρύθμισης της θήρας που είχε προταθεί από
την Πολιτεία (τις προταθείσες περιοχές
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άσκησης θήρας εντός της Ζώνης Α), προκύπτει
ότι στο σύνολό τους οι Ζώνες Α και Α1 είναι
ακατάλληλες για την άσκηση θήρας, για
λόγους προστασίας της ορνιθοπανίδας. Πιο
συγκεκριμένα:
1) Το κυνήγι θα προκαλέσει σοβαρή όχληση
για τα προστατευόμενα είδη που διαβιούν
στον Αμβρακικό Κόλπο και ειδικά για τον
παγκοσμίως απειλούμενο Αργυροπελεκάνο
(Pelecanus crispus).
2) Το κυνήγι θα προκαλέσει σοβαρά
περιστατικά εκ λάθους θανάτωσης της
παγκοσμίως απειλούμενης Βαλτόπαπιας
(Aythyra nyroca).
3) Το κυνήγι θα προκαλέσει, λόγω της
όχλησης,
την
υποβάθμιση
των
εναπομεινάντων περιοχών τροφοληψίας
για τα είδη παπιών.
4) Οι ρηχές εκτάσεις φιλοξενούν σημαντικό
ποσοστό
μη
θηρεύσιμων
και
προστατευόμενων ειδών τα οποία θα
οχληθούν από τη θήρα.
5) Η μεγάλη θηρευτική πίεση για ορισμένα
θηρεύσιμα είδη πουλιών που αποτελούν
είδη χαρακτηρισμού για την Ζώνη Ειδικής
Προστασίας του δικτύου Natura 2000, θα
οδηγήσει σε πληθυσμιακή μείωσή τους.
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Η διεθνής ορνιθολογική αξία του Αμβρακικού Κόλπου
Το σύμπλεγμα των υγροτόπων του Αμβρακικού Κόλπου είναι ένας από τους σημαντικότερους
υγροτόπους της νότιας Ευρώπης. Είναι δε ο σημαντικότερος υγρότοπος της Ελλάδας σε ότι
αφορά τις συγκεντρώσεις πουλιών, καθώς κάθε χρόνο βρίσκουν στους βιοτόπους του
καταφύγιο οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις υδρόβιων και μεταναστευτικών πουλιών στην χώρα.
Μετά την αποξήρανση της Κάρλας το 1962, το σύμπλεγμα των υγροτόπων Αμβρακικού διαθέτει
τους πιο εκτεταμένους καλαμώνες και αλμυρόβαλτους, αλλά αποτελεί και το εκτενέστερο
σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών στη χώρα μας. Ο Αμβρακικός είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε
έκταση υγρότοπους στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στη νότια Ευρώπη. Για τον
λόγο αυτό και ο Αμβρακικος ήταν από τις πρώτες υγροτοπικές περιοχές της Ελλάδας που το
1971 εντάχθηκαν στον κατάλογο υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ramsar 1
(Ζόγκαρης, Σ., 2003).
Η περιοχή Ραμσάρ έχει έκταση 236,490 στρέμματα και περιλαμβάνει τρεις μεγάλες
λιμνοθάλασσες (Τσουκαλιό, Ροδιά και Λογαρού), τον βάλτο της Ροδιάς, εκτεταμένους
αλμυρόβαλτους (Δέλτα Αράχθου) και πλημμυριζόμενες εκτάσεις στον ποταμό Λούρο και τις
εκβολές του. Η ποικιλομορφία των βιοτόπων που απαντώνται στον Αμβρακικό διαμορφώνεται
από τα δέλτα των ποταμών Λούρου και Άραχθου που καταλήγουν στο βόρειο τμήμα του
κόλπου (χάρτης 2). Ο Υγρότοπος Ραμσάρ όμως ανήκει σε αρκετά μεγαλύτερη υγροτοπική
περιοχή, έκτασης 405,000 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί μία κλειστή εσωτερική θάλασσα, η
οποία επικοινωνεί με το Ιόνιο Πέλαγος μέσω ενός στενού διαύλου, του Ακτίου (χάρτης 1). Ο
Αμβρακικός κόλπος χαρακτηρίζεται από μεγάλη βιολογική παραγωγικότητα, λειτουργεί ως
φυσικό ιχθυοτροφείο το οποίο αποτελεί τροφή για πολλά είδη πουλιών και άλλης πανίδας
(ενδεικτικά: Πορτόλου 2009, WWF Ελλάς 2009, Βαβίζος 1997).

Η αξία του Αμβρακικού για την Ορνιθοπανίδα
Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας μας για
διαχειμάζουσες πάπιες και χήνες, αναπαραγόμενα, μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα
υδρόβια, παρυδάτια, αρπακτικά και στρουθιόμορφα είδη. Έχουν καταγραφεί 293 είδη
πουλιών, είτε ως χειμερινοί επισκέπτες, είτε ως αναπαραγόμενα είδη και είδη που σταθμεύουν
κατά την μετανάστευση (Πορτόλου 2009). Στον Αμβρακικό Κόλπο ξεχειμωνιάζει κατά μέσο όρο
το 27% των άγριων πουλιών που επισκέπτονται τους ελληνικούς υγρότοπους (Βάση Δεδομένων
Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδροβίων Πουλιών στην Ελλάδα, 1967-2012). Φιλοξενεί
έναν από τους τρεις βασικούς αναπαραγόμενους πληθυσμούς του παγκοσμίως απειλούμενου
Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) στην Ελλάδα (οι άλλοι δύο είναι στις Πρέσπες και την
1

Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση Ramsar με το ν.δ. 191/19-11-1974, ΦΕΚ 350/Α/20-11-1984, και οριοθέτησε 11
υγρότοπους σύμφωνα με αυτήν.
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Κερκίνη), είδος για το οποίο έγινε η πρώτη μακρόχρονη παρακολούθηση και φύλαξη στην
περιοχή από την Ορνιθολογική το 1984.
Άλλα είδη με σημαντικούς πληθυσμούς στην περιοχή είναι τα Phoenicopterus roseus, Platalea
leucorodia, Plegadis falcinellus, Botaurus stellaris, Casmerodious albus, Egretta garzetta, Cygnus
olor, Tadorna tadorna, Anas penelope, Anas clypeata, Anas crecca, Anas strepera, Anas
platyrhynchos, Anas querquedula, Aythya ferina, Aythya nyroca, Mergus serrator, Aquila clanga,
Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola,
Charadrius alexandrines, Limosa limosa, Tringa tetanus, Calidris ferruginea, Calidris alpina,
Calidris minuta, Philomachus pugnax, Larus genei, Larus minutus, Sterna albifrons, Sterna
hirundo, Sterna nilotica, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Chlidonias hybrida και Chlidonias
niger.
Λόγω του παραπάνω εκπληκτικού πλούτου οικοτόπων και πανίδας ο Αμβρακικός Κόλπος
απολαμβάνει αυστηρό καθεστώς προστασίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Είναι
χαρακτηρισμένος ως:
Υγρότοπος Ραμσάρ Διεθνούς Σημασίας
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) με κωδικό
GR2110004 «Αμβρακικός Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια»
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) με κωδικό
GR2110001 «Αμβρακικός Κόλπος, Δέλτα Λούρου & Αράχθου (Πέτρα, Μύτικας,
Ευρύτερη Περιοχή)»
Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή βάσει της Σύμβασης της Βαρκελώνης
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’αρ. 11989 (ΦΕΚ
123/Δ’/21-3-08), όπως απεικονίζεται στο Χάρτη 1
Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Ε728 και Ε316, εντός της Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου)
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Χάρτης 1. Η ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου και το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων
Αμβρακικού. Οι Ζώνες του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ.αρ.11989 (ΦΕΚ 123/Δ’/213-08), ορίζονται ως εξής: οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης - Ζώνη Α (κόκκινη γραμμή) και Α1
(με σκούρο κόκκινο), η Ζώνη Ειδικών Ρυθμίσεων Β (πορτοκαλί γραμμή) και η Ζώνη
Περιβαλλοντικού Ελέγχου Δ (πράσινη γραμμή).

Απειλές για την ορνιθοπανίδα στον Αμβρακικό Κόλπο
Η Ελλάδα είναι η χώρα με τους περισσότερους υγρότοπους ενταγμένους στον Κατάλογο του
Μοντρέ, δηλαδή τη «μαύρη λίστα» των σημαντικά υποβαθμισμένων υγροτόπων της Σύμβασης
Ραμσάρ, ενώ τη χώρα μας ακολουθεί το Ιραν. Ήδη από το 1990 ο Αμβρακικός Κόλπος έχει
περιληφθεί στη «μαύρη λίστα». Η κατάστασή που επικρατεί είναι ιδιαίτερα ανησυχητική
γεγονός που εξηγεί το ότι ο Αμβρακικός δεν έχει μέχρι και σήμερα απενταχθεί από τον
Κατάλογο του Μοντρέ. Παράνομες ή ασύμβατες με την προστασία της περιοχής
δραστηριότητες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεση του
2009 «Ελληνικοί Υγρότοποι Ραμσάρ: Αξιολόγηση Προστασίας και Διαχείρισης» των
οργανώσεων WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Ελληνική Εταιρεία
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Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, παρουσιάζεται η αδράνεια στη περιβαλλοντική διαχείριση της
περιοχής και την αντιμετώπιση των απειλών συνολικά. Παρ’ όλες τις προσπάθειες του Φορέα
Διαχείρισης που λειτουργεί στην περιοχή από το 2002, η κατάσταση μέχρι σήμερα δεν έχει
αλλάξει σημαντικά, καθώς δεν εφαρμόζεται ακόμη σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Εκτεταμένες αποστραγγίσεις, φράγματα, εκτροπές ποταμών, χιλιάδες γεωτρήσεις και άλλες
σοβαρές επεμβάσεις έχουν αλλοιώσει το υδρολογικό ισοζύγιο και έχουν δημιουργήσει
σημαντικά προβλήματα στον Αμβρακικό. Η κατασκευή φραγμάτων και η διευθέτηση της κοίτης
των ποταμών έχουν οδηγήσει στη μείωση των φερτών υλικών και στη διάβρωση των
λουρονησίδων των λιμνοθαλασσών και των ακτών, ενώ λόγω και της αυξημένης ζήτησης νερού
για άρδευση παρατηρείται σταδιακή υφαλμύρωση των παράκτιων περιοχών και υποβάθμιση
και συρρίκνωση των καλαμώνων. Παράλληλα οι παρεμβάσεις που έγιναν στις λιμνοθάλασσες
για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση και αλλοίωσή τους και
στη μείωση της απόδοσής τους σε αλιεύματα.
Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ρύπανση του Αμβρακικού, ενός κλειστού κόλπου με αργή
ανανέωση των νερών, από την απόπλυση καλλιεργούμενων εδαφών, τα βιομηχανικά και
αστικά απόβλητα, τις κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές μονάδες και την απόρριψη
ακατέργαστων αποβλήτων. Οι παρεμβάσεις στο στόμιο του κόλπου με την κατασκευή µαρίνας
στη Βόνιτσα επιτείνουν το πρόβλημα αυτό. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων στον
μυχό του Αμβρακικού και η διακίνηση πετρελαιοειδών αποτελούν πηγή πιθανής ρύπανσης για
τον Κόλπο. Μεγάλο μέρος των προβλημάτων του υγροτόπου οφείλεται σε παράνομες
επεμβάσεις, όπως επιχωματώσεις υγροτοπικών εκτάσεων και λειτουργία παράνομων
χωματερών, λειτουργία παράνομων κτηνοτροφικών μονάδων βιομηχανικής κλίμακας,
κατασκευή δρόμων, παράνομες υλοτομίες στα παραποτάμια δάση και αμμοληψίες που
υποβαθμίζουν τα οικοσυστήματα.
Η ανεξέλεγκτη λαθροθηρία και η όχληση που προκαλείται από το κυνήγι αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα του Αμβρακικού. Στον Βάλτο της Ροδιάς γίνεται μεγάλης κλίμακας
συστηματική λαθροθηρία των υδροβίων και ειδικά του Aythya nyroca κατά την αναπαραγωγική
περίοδο, που συνδέεται με το παράνομο εμπόριο θηραμάτων. Οι λαθροθήρες δρουν τις ώρες
απουσίας των αρμόδιων αρχών και της θηροφυλακής. Οι μέθοδοι θήρευσης περιλαμβάνουν τη
δημιουργία ‘κλοιών’, τοποθέτηση ομοιωμάτων, όπως και θήρα στην ανοιχτή θάλασσα με
χρήση ταχύπλοων σκαφών (Πορτόλου, Δ. 2009).
Τέλος, βασική πλέον απειλή για τον παγκοσμίως απειλούμενο Αργυροπελεκάνο (Pelecanus
crispus) είναι η όχληση στις αποικίες του είδους από τους αλιείς, καθώς δεν εφαρμόζονται
μέτρα πρόληψης των ζημιών στα αλιευτικά αποθέματα που προκαλούνται από τα πουλιά. Ως
αποτέλεσμα, συχνά οι αλιείς, κυρίως στη λιμνοθάλασσα Λογαρού, χρησιμοποιούν προβολείς,
κανόνια, ταχύπλοα σκάφη που περιπολούν συνεχώς, καθώς και ακατάλληλα δίχτυα για την
εκδίωξη των Κορμοράνων και του Αργυροπελεκάνου.
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Η θήρα στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
Η ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος του παρόντος Υπομνήματος αφορά τις υγροτοπικές
περιοχές κατά μήκος του βόρειου Αμβρακικού Κόλπου (χάρτης 2), οι οποίες είναι οι πιο
πολύτιμες περιοχές τόσο από άποψη ορνιθοπανίδας, όσο και λόγω θηρευτικού ενδιαφέροντος.

11

Χάρτης 2. Η περιοχή ενδιαφέροντος του παρόντος Υπομνήματος είναι οι Περιοχές Προστασίας
της Φύσης - Ζώνη Α (κόκκινη γραμμή) και Α1 (σκούρα κόκκινη γραμμή) και η Ζώνη Ειδικών
Ρυθμίσεων Β (πορτοκαλί γραμμή). Η έκταση του διεθνούς υγρότοπου Ραμσάρ φαίνεται με
χρώμα γαλάζιο.
Η θήρα στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού επιτρέπεται στις Ζώνες Β και Γ, δηλαδή στις
περιφερειακές υγροτοπικές και αγροτικές περιοχές, και απαγορεύεται στις Ζώνες Α και Α1,
όπως φαίνεται στο Χάρτη 3. Τα όρια της Ζώνης Β εφάπτεται κατά ένα σημαντικό ποσοστό στις
υγροτοπικές ζώνες της Ζώνης Α. Η ρύθμιση αυτή, δηλαδή η απαγόρευση της θήρας στις Ζώνες
Α και Α1, ίσχυε για τρία έτη με την ΚΥΑ υπ.αρ.11989 (ΦΕΚ 123/Δ’/21-3-08) και μετά την λήξη
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της 2011 συνεχίζει η ισχύ της για ένα μόνο έτος με την από 5/1/2012 απόφασή του Υπουργού
ΠΕΚΑ (με αρ.πρωτ.165205/20).
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Χάρτης 3. Σημερινή ζώνη άσκησης θήρας. Η θήρα επιτρέπεται περιφερειακά του Πυρήνα του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, στη Ζώνη Β (με πορτοκαλί) και Ζώνη Γ (με πράσινο). Με
κόκκινη γραμμή σημειώνονται τα όρια των Ζωνών Α και Α1 όπου απαγορεύεται η θήρα.
Στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου υπάρχουν περίπου 6100 κυνηγοί. Υπολογίζεται
ότι 2000 κυνηγούν στις παράκτιες περιοχές του Αμβρακικού Κόλπου, με παρόντες σε περιόδους
αιχμής περίπου 400 κυνηγούς (Περγαντής, 2008). Σημειώνεται εδώ ότι δεν έχει υπάρξει
εμπεριστατωμένη έρευνα για την επιβεβαίωση των δεδομένων, καθώς η έκθεση της ΕΤΑΝΑΜ
Α.Ε. (Περγαντής, 2008) αποτελεί προσχέδιο μελέτης.
Από το 1990 όταν και απαγορεύτηκε η θήρα στο Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού, οι αρμόδιες για τη
φύλαξη υπηρεσίες μη έχοντας την κατάλληλη στελέχωση και τεχνογνωσία, αλλά επίσης
επιδεικνύοντας ιδιαίτερα ανεπαρκή πολιτική βούληση, δεν διαφυλάσσουν την εφαρμογή της
απαγόρευσης θήρας. Η ανεξέλεγκτη λαθροθηρία στο Εθνικό Πάρκο και η μόνιμη έλλειψη
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πολιτικής βούλησης για την πάταξή της έχουν δημιουργήσει τη λανθασμένη αντίληψη ότι είναι
αναγκαία η αύξηση των εκτάσεων όπου θα επιτρέπεται η νόμιμη θήρα και έχει οδηγήσει σε
αποσπασματικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας για την ρύθμισή της. Μία από αυτές, η απόφαση
της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (με
αρ.πρωτ.2607/9.9.2011), η οποία τελικά ακυρώθηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, στόχευε στην
δημιουργία περιοχών άσκησης θήρας, εντός της Ζώνης Α, υπό την αρμοδιότητα των κατά
τόπους Δασαρχείων (Χάρτης 4).
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Χάρτης 4. Προταθείσες από την Πολιτεία περιοχές άσκησης θήρας (σύμφωνα με την ακυρωθείσα
απόφαση της ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με
αρ.πρωτ.2607/9.9.2011)
Η Ορνιθολογική υποστηρίζει ότι είναι λανθασμένη η επιβράβευση της υποβάθμισης του
καθεστώτος προστασίας στο Εθνικό Πάρκο με το σκεπτικό ότι η άσκηση νόμιμης θήρας θα
μειώσει το φαινόμενο της λαθροθηρίας. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω ενότητα, το
επιχείρημα αυτό είναι αναπόδεικτο και ιδιαίτερα επικίνδυνο για την εφαρμογή του νόμου σε
όλες τις Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας όπου συναντάται έντονη λαθροθηρία. Τα
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δεδομένα δείχνουν ότι σε περιοχές, προστατευόμενες ή μη, όπου η θήρα ασκείται νόμιμα δεν
εκλείπει η λαθροθηρία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Δέλτα του Έβρου, αλλά και η
Αττική, περιοχές μάλιστα με ισχυρή, αλλά ως φαίνεται ανεπαρκή λόγω των συνθηκών,
παρουσία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Η λαθροθηρία στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
Η λαθροθηρία προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στους διαχειμάζοντες πληθυσμούς των υδροβίων
πουλιών, ιδιαίτερα στους υγροτόπους της δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με μελέτη του 2009 που
εκπονήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) για λογαριασμό του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αν και ένας μικρός αριθμός κυνηγών θηρεύει
παράνομα, και όχι σε όλες τις περιοχές με την ίδια ένταση, το ποσοστό των πουλιών που
θηρεύονται παράνομα είναι σχετικά υψηλό (ΕΘΙΑΓΕ 2009).
Συγκεκριμένα, στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού η λαθροθηρία είναι ιδιαίτερα υψηλή:
εκτιμάται ότι θηρεύονται παράνομα ετησίως από 15 έως 25 χιλιάδες υδρόβια (Περγαντής,
2008). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, στη λαθροθήρευση περίπου
του 90% των συνολικά θηρευόμενων υδροβίων και του 20% περίπου του συνολικού ετήσιου
πληθυσμού υδροβίων που διαχειμάζει στον Αμβρακικό Κόλπο. Η λαθροθηρία στο Εθνικό
Πάρκο είναι οργανωμένη και έχει δημιουργήσει ένα εκτενές δίκτυο παράνομης εμπορίας
παπιών σε γνωστές ταβέρνες της περιοχής.

Φωτογραφίες 1,2. Λαθροθήρες τον Ιανουάριο του 2011 κάνουν χρήση μηχανοκίνητων πλωτών
σε απαγορευμένη ζώνη φορώντας μαύρες κουκούλες στη λιμνοθάλασσα Λογαρού.
Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψην από τις αρχές κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων για τη ρύθμιση της θήρας και την αποτελεσματική εφαρμογή των απαγορεύσεων,
αποτελεί το γεγονός ότι το νόμιμο κυνήγι συχνά λειτουργεί αντικειμενικά ως προκάλυμμα για
τη λαθροθηρία. Στοιχεία από την περίθαλψη άγριων ζώων δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή
σύνδεση μεταξύ της αύξησης των κρουσμάτων λαθροθηρίας (πυροβολισμός μη θηρεύσιμων
ειδών) κατά την περίοδο της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου. Όπως φαίνεται και από το
γράφημα 1 η λαθροθηρία λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τους μήνες της κυνηγετικής περιόδου.
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Γράφημα 1. Εισαγωγές άγριων πουλιών με αιτία εισαγωγής τον πυροβολισμό (Σύλλογος
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», 2005-2011). Η περίοδος από τον
Σεπτέμβριο έως και το Φεβρουάριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νόμιμης κυνηγετικής
περιόδου, παρουσιάζουν τις περισσότερες εισαγωγές.
Επιπλέον των παραπάνω δεδομένων, τοπικά στοιχεία για τη γεωγραφία της χωρικής κατανομής
των κυνηγών στον Αμβρακικό, όπως παρουσιάζονται στην έκθεση της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.
(Περγαντής, 2008), ενισχύουν το επιχείρημα ότι οι λαθροθήρες χρησιμοποιούν το νόμιμο
κυνήγι για κάλυψη. Ο Χάρτης 5 περιλαμβάνει τις συνηθέστερες περιοχές όπου κατανέμονται οι
κυνηγοί, σύμφωνα πάντα με την ΕΤΑΝΑΜ. Η πλειοψηφία των περιοχών που υποδεικνύει η εν
λόγω έκθεση αποτελούν απαγορευμένες περιοχές για την άσκηση θήρας (Ζώνη Α). Επομένως, η
θηρευτική δραστηριότητα μέσα σε αυτές τις περιοχές αποτελεί λαθροθηρία και όχι νόμιμο
κυνήγι. Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατανομής των
λαθροθήρων, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, γειτονεύει ή επικαλύπτεται από τις προταθείσες
από την Πολιτεία περιοχές άσκησης θήρας.
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Χάρτης 5. Συνηθέστερες περιοχές κατανομής κυνηγών και λαθροθήρων, σύμφωνα με την έκθεση της
ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., 2008
Είναι βέβαια σαφές ότι η επιλογή των περιοχών άσκησης θήρας εντός του Πυρήνα ενός
Εθνικού Πάρκου και διεθνούς υγροτόπου Ραμσάρ θα πρέπει να ορίζεται πρωτευόντως με βάση
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια για την διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου
και δευτερευόντως με κριτήρια θηρευτικού ενδιαφέροντος και πίεσης που ασκούν οι
λαθροθήρες. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα κριτήρια με τα οποία η Πολιτεία
προσεγγίζει, ακροθιγώς μέχρι σήμερα, το θέμα της ρύθμισης θήρας στον σημαντικό αυτό
υγρότοπο είναι αποσπασματικά και δυνητικά οδηγούν σε λανθασμένες διαχειριστικές επιλογές
με σημαντικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα του Αμβρακικού Κόλπου, αλλά και ευρύτερα
στην πολιτική διαχείρισης και προστασίας των Εθνικών Πάρκων της Ελλάδας.
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Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα λόγω της άσκησης θήρας στον Πυρήνα
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού
Οι επιπτώσεις της θήρας στην ορνιθοπανίδα που περιγράφονται στη συνέχεια προκύπτουν από
τα πιο επικαιροποιημένα και επίσημα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα. Το Κόκκινο Βιβλίο
των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, οι ετήσιες μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις του
προγράμματος της International Waterfowl Research Bureau, πρόσφατες δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά έγκριτα περιοδικά (peer reviewed) και μελέτες από κρατικούς φορείς αποτελούν
το υλικό τεκμηρίωσης του παρόντος κεφαλαίου.
Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την διαθέσιμη ορνιθολογική πληροφορία θα
εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα σημαντικά δεδομένα, χωρίς τα οποία μπορεί κανείς
να οδηγηθεί σε σημαντικά λάθη σε σχέση με τις επιπτώσεις της θήρας σε μια ευαίσθητη
περιοχή, όπως ο Αμβρακικός Κόλπος. Τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:
1) Τα πτηνά δεν κάνουν σημειακή χρήση ενδιαιτημάτων. Αντίθετα ξεχειμωνιάζουν,
τρέφονται και αναπαράγονται σε ενδιαιτήματα γειτονικά και αλληλοσυνδεόμενα, υπό
την προϋπόθεση ότι αποτελούν κατάλληλο βιοτόπο. Υπό αυτό το πρίσμα οι περιοχές
άσκησης θήρας δεν μπορεί να θεωρούνται προνομιακοί και απομονωμένοι τόποι για
την άσκηση θήρας, θεωρώντας ότι δεν επιφέρουν επιπτώσεις στη διατήρηση των ειδών
πουλιών γειτονικών ενδιαιτημάτων των οποίων κάνουν χρήση. Για παράδειγμα, κατά
την άσκηση θήρας σε μια περιοχή γειτονική σε ευαίσθητη περιοχή προκαλείται όχληση
με συνέπεια να αυξάνεται η πιθανότητα τα πουλιά να εγκαταλείψουν τις
αναπαραγωγικές αποικίες ή τον ευρύτερο χώρο ξεχειμωνιάσματος. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση ή και πλήρη αποτυχία της αναπαραγωγικής επιτυχίας, καθώς και
σε εξάντληση και αύξηση της θνησιμότητας.
Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή ενδιαφέροντός του παρόντος υπομνήματος, το
ανατολικό και δυτικό τμήμα του βόρειου Αμβρακικού Κόλπου, όπως αυτά φαίνονται
στο Χάρτη 2, συνδέονται ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες για την
ορνιθοπανίδα. Η πολύχρονη παρακολούθηση του Εθνικού Πάρκου δείχνει ότι το
ανατολικό τμήμα του Αμβρακικού (κυρίως οι εκβολές του Αράχθου και το Πλαματερό)
έχει βαρύνουσα σημασία για τη διαχείμαση των ίδιων πληθυσμών υδροβίων πουλιών
που απαντώνται στο δυτικό τμήμα (Τσουκαλιό, Ροδιά, Βάλτος Ροδιάς).
2) Οι επιπτώσεις της θήρας είναι σοβαρές για την ομαλή διαχείμαση και αναπαραγωγή
των υδροβίων πουλιών, λόγω της όχλησης που μπορεί να προκληθεί. Σύμφωνα με την
μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ (2009), η όχληση:
επηρεάζει την κατανομή των υδροβίων σε μία περιοχή,
επηρεάζει αρνητικά την τροφοληψία των ειδών εξαιτίας της ανακατανομής τους,
αυξάνει το ενεργειακό κόστος εξαιτίας των μετακινήσεων,
προκαλεί αλλαγή συμπεριφοράς
________________________________
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Τα δεδομένα μεταξύ περιοχών όπου τα πουλιά μπορούν να τραφούν με ασφάλεια και
χωρίς όχληση (για παράδειγμα Καταφύγια Άγριας Ζωής) και περιοχών όπου τα πουλιά
αναγκάζονται να δαπανούν ενέργεια για την εύρεση τροφής παρουσιάζουν διαφορές
στο βάρος των πουλιών κατά τη διαχείμαση (ΕΘΙΑΓΕ, 2009). Συνεπώς, η κατ’
επανάληψη όχληση λόγω θήρας αποτελεί συνήθη και σοβαρή επίπτωση στην
ορνιθοπανίδα (ενδεικτικά: Davidson & Rothwell 1993, Madsen & Fox 1995). Οι
επιπτώσεις της όχλησης από τη θήρα τονίζεται και από το έγγραφο Κατευθύνσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση της θήρας σύμφωνα με την Οδηγία για τα
Πουλιά, η οποία αναφέρει ότι:
«Οι δραστηριότητες αυτές [θήρα] μπορούν να οδηγήσουν τα πτηνά που υπόκεινται
σε θήρα να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις ή να προσαρμόζουν την
συμπεριφορά τους προκειμένου να αποφύγουν τη θήρα. Μπορούν, επίσης, να
οδηγήσουν σε αδυναμία των πτηνών να χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα στα οποία
υπάρχει σχετικά υψηλή ανθρώπινη παρουσία. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να
διασφαλίζεται ότι η διαχείριση παρόμοιων δραστηριοτήτων διεξάγεται κατά
τρόπον ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση που θα μπορούσε να επιδράσει
αρνητικά στις αξίες διατήρησης των εν λόγω περιοχών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2008).
Τέλος, στο ίδιο έγγραφο η Επιτροπή εκτιμά ότι οι επιπτώσεις της όχλησης στη
συμπεριφορά είναι περίπλοκες και ίσως υποτιμώνται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
εντατικής θήρας.
3) Η μοναδική επίσημη μελέτη (ΕΘΙΑΓΕ, 2009) τεκμηριώνει πως οι κυνηγοί, για λόγους
που ξεπερνούν το αντικείμενο του παρόντος Υπομνήματος, συχνά δεν κάνουν έγκαιρη
διάκριση μεταξύ των παρυδάτιων ή υδρόβιων ειδών που θηρεύουν. Για αρκετά είδη
(ιδιαίτερα μεταξύ των παρυδάτιων ειδών αλλά και μεταξύ ορισμένων υδροβίων) η
διάκριση κατά τη διάρκεια του κυνηγιού δεν είναι εύκολη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι συνολικά το ποσοστό των παράνομα θηρευθέντων που βρέθηκαν μεταξύ των
θηρευθέντων πουλιών την κυνηγετική περίοδο 2004-2005 στους υπό διερεύνηση
υγρότοπους της Ελλάδας ήταν 17,69%, ενώ για την επόμενη κυνηγετική περίοδο (20052006) ήταν 22,09%. Πιο συγκεκριμένα, η θήρα πέντε υδρόβιων ειδών και ενός
παρυδάτιου επιτρέπεται μέχρι 31 Ιανουαρίου (Κιρκίρι, Πρασινοκέφαλη πάπια, Γκισάρι,
Καπακλής και Καλημάνα) σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη των οποίων η θήρα
επιτρέπεται μέχρι 10 Φεβρουαρίου., Ωστόσο, ένας μεγάλος σχετικά αριθμός από τα
παραπάνω είδη, και ιδιαίτερα Κιρκίρια και Πρασινοκέφαλες πάπιες, θηρεύτηκε κατά
τον Φεβρουάριο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι συχνά δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των ειδών
κατά τη διάρκεια άσκησης του κυνηγιού. Έτσι, τα είδη τελικά θηρεύονται ανεξάρτητα
από την περίοδο θήρας που ισχύει για κάθε ένα από αυτά.
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4) Στην περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, τα όρια μεταξύ άσκησης θήρας και λαθροθηρίας
είναι δυσδιάκριτα, για τους λόγους που αναλύθηκαν στο παραπάνω κεφάλαιο. Παρόλα
αυτά, στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι δυνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα
στην περίπτωση άσκησης νόμιμης και ελεγχόμενης θήρας εντός της Ζώνης Α και Α1 του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, και όχι στην περίπτωση άσκησης
λαθροθηρίας. Η λαθροθηρία αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τη θηρευτική νομοθεσία
και πρέπει να πατάσσεται ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη νόμιμης θήρας σε μία
περιοχή.
5) Η άσκηση θήρας στα αναχώματα σημαίνει την άσκηση θήρας εκατέρωθεν του
αναχώματος. Στα αναχώματα όπου από τη μία πλευρά επιτρέπεται η θήρα, ενώ από
την άλλη απαγορεύεται, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της λαθροθηρίας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί το ανάχωμα του Λούρου, όπου από την ανατολική πλευρά δεν
επιτρέπεται το κυνήγι, αλλά παρόλα αυτά ασκείται συστηματικά.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ειδικότερες επιπτώσεις που αναμένονται να προκληθούν στην
περίπτωση άσκησης θήρας στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

1) Το κυνήγι θα προκαλέσει σοβαρή όχληση για τα προστατευόμενα είδη που
διαβιούν στον Αμβρακικό Κόλπο και ειδικά για τον παγκοσμίως απειλούμενο
Αργυροπελεκάνο (Pelecanus crispus).
Ο Αργυροπελεκάνος είναι είδος παγκοσμίως απειλούμενο και αποτελεί είδος-κριτήριο για τον
χαρακτηρισμό της περιοχής τόσο ως υγροτόπου Διεθνούς Σημασίας Ραμσάρ όσο και ως Ζώνης
Ειδικής Προστασίας. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο, ο Αργυροπελεκάνος στην Ελλάδα ανήκει
στην κατηγορία «τρωτό». Περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους
αναπαράγεται στην Ελλάδα σε τρεις υγροτόπους, την Μικρή Πρέσπα, τον Αμβρακικό και τη
Κερκίνη. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα ανέρχεται στα 1150-1300 ζευγάρια.
Στις αρχές της δεκαετίας ’80, υπήρχαν λιγότερα από 20-30 ζευγάρια Αργυροπελεκάνου και το
είδος κινδύνευε να εξαφανιστεί από τον Αμβρακικό. (Ζόγκαρης, 2003). Με το πρόγραμμα
φύλαξης -παρακολούθησης που υλοποίησε η Ορνιθολογική, με την συνεισφορά του
Αλιευτικού Συνεταιρισμού Ανέζας και της Εταιρείας Ανάπτυξης Αμβρακικού (ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.) κατά
την περίοδο 1985-1988, το είδος ανέκαμψε στην περιοχή. Σήμερα στον Αμβρακικό
αναπαράγονται 100-146 ζευγάρια, δηλαδή το 10% περίπου του εθνικού αναπαραγόμενου
πληθυσμού. Οι αποικίες καταγράφονται επί πολλά έτη στις λιμνοθάλασσες Τσουκαλιό και
Λογαρού, ενώ μόνο για το 2011 καταγράφηκε φωλεοποίηση στις νησίδες των εκβολών του
Αράχθου (Χάρτης 6). Την τελευταία πενταετία οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί διαχειμαζόντων
Αργυροπελεκάνων εμφανίζονται στις λιμνοθάλασσες Τσουκαλιό και Λογαρού και στις εκβολές
του Αράχθου (Γράφημα 3).
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Η κύρια απειλή για το είδος στη χώρα μας, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο και άλλες μελέτες
(ενδεικτικά: Crivelli 1996, Ζόγκαρης 2003), είναι η όχληση κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
Στον Αμβρακικό, οι αναπαραγωγικές αποικίες των Αργυροπελεκάνων δέχονται έντονη όχληση
από τους αλιείς ή και άλλους χρήστες, με αποτέλεσμα από το 2009 και για τέσσερεις
συνεχόμενες χρονιές να καταγράφεται ιδιαίτερα μειωμένη αναπαραγωγική επιτυχία του
είδους (Κατσαδωράκης, 2012).

20

Εικόνα 1. Εγκατάλειψη αποικίας στα Καμάκια, 2010 (φωτόγραφία: ©Φ.Περγαντής/Αρχείο
Ορνιθολογικής)
Το κυνήγι, εάν επιτραπεί στη χέρσα περιοχή της Λογαρούς και του Τσουκαλιού θα εντείνει
περαιτέρω την όχληση που δέχονται οι αποικίες, ιδιαίτερα καθώς η αναπαραγωγή του είδους
αρχίσει στα μέσα Ιανουαρίου, όταν η κυνηγετική περίοδος δεν έχει ακόμη λήξει. Ως
αποτέλεσμα, θα επιδεινωθεί περαιτέρω το καθεστώς διατήρησης του είδους στην περιοχή, και
ως εκ τούτου πανελλαδικά, καθώς η πιθανότητα αναπαραγωγικής επιτυχίας θα μειωθεί
δραστικά εάν το είδος δεν βρει κατάλληλες θέσεις φωλεοποίησης στην γύρω περιοχή.
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Γράφημα 3. Εκτίμηση ατόμων διαχειμάζοντος πληθυσμού Αργυροπελεκάνων στις υποπεριοχές
καταγραφής του Προγράμματος Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων στον Αμβρακικό Κόλπο (20062011).
Όπως είναι εμφανές στο Γράφημα 3, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης του είδους
από το 2006, η παρουσία του Αργυροπελεκάνου δείχνει μία σταθερή παρουσία στις τρεις
παραπάνω περιοχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το είδος χρησιμοποιεί τη Λογαρού, το
Τσουκαλιό και το δέλτα Αράχθου για να τραφεί.
Συγκεκριμένα, στην λιμνοθάλασσα της Λογαρούς έχουν καταγραφεί έως 345 διαχειμάζοντα
άτομα, με σημαντικότερες συγκεντρώσεις στην υποπεριοχή της Δυτικής Λογαρούς-Μαγκλάρα
(έως 290 άτομα) και στην Βόρεια Λογαρού (Μύτικας) όπου έχουν καταγραφεί έως και 78
διαχειμάζοντα άτομα. Το Δέλτα του Αράχθου έχει καταγραφεί ότι αποτελεί ενδιαίτημα
τροφοληψίας για πληθυσμούς έως και 130 ατόμων, με πιο σημαντικούς τους υγρότοπους
Καλογερικό-Κόφτρα-Παλιομπούκα (έως 130 άτομα), το Πλαματερό-Τραγάνα (έως 31 άτομα),
αλλά και τις νησίδες των εκβολών Αράχθου (από τη Βάση Δεδομένων Μεσοχειμωνιάτικων
Καταμετρήσεων).
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Χάρτης 6. Οι προταθείσες περιοχές άσκησης θήρας και οι καταγεγραμμένες αναπαραγωγικές
αποικίες Αργυροπελεκάνων (Pelecanus crispus) το 2012.
Σε ότι αφορά τις αναπαραγωγικές αποικίες του είδους αυτές βρίσκονται στα Καμάκια (λ/θ
Λογαρού), την Κουνάβω (λ/θ Τσουκαλιό), τη Βάλλα (λ/θ Τσουκαλιό) και, τέλος, το Δέλτα
Αράχθου όπου το είδος φώλιασε μόνο για το 2011 (χάρτης 6). Οι αποικίες απέχουν από 650
μέτρα έως και 3 χιλιόμετρα από τη χέρσο των προταθείσων περιοχών άσκησης θήρας. Η
όχληση των δύο αποικιών στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό θεωρείται δεδομένη, καθώς οι
πυροβολισμοί θα αναστατώνουν το είδος στην πιο ευαίσθητη περίοδο του έτους. Ως
αποτέλεσμα, είναι πιθανή η εγκατάλειψη αποικιών, η μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας
του είδους και βέβαια ο κίνδυνος μη εύρεσης άλλης κατάλληλης νησίδας για φωλεοποίηση.
Συμπέρασμα
Απολύτως απαραίτητο για την αναπαραγωγή και την τροφοληψία του Αργυροπελεκάνου είναι
η διατήρηση χωρίς όχληση των λιμνοθαλασσών Τσουκαλιό, Λογαρού, και των εκβολών του
Αράχθου. Επομένως, η χέρσος και τα αναχώματα περιφερειακά της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό
αποτελούν ακατάλληλες περιοχές για την άσκηση θήρας, λόγω τόσο της εγγύτητας στις δύο
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αποικίες του είδους με κίνδυνο την εγκατάλειψή τους, όσο και λόγω της έντονης χρήσης της
περιοχής για τροφοληψία.
Η χέρσος και τα αναχώματα περιφερειακά της λιμνοθάλασσας Λογαρού αποτελούν εξίσου
ακατάλληλες περιοχές λόγων της έντονης χρήσης της περιοχής για τροφοληψία. Σημειώνεται
ότι η προταθείσα περιοχή άσκησης θήρας στη δυτική Λογαρού (ανάχωμα) αποτελεί το
συνηθέστερο σημείο θέασης του Εθνικού Πάρκου από τους επισκέπτες.
Η χέρσος των εκβολών του Αράχθου αποτελεί εξίσου ακατάλληλο χώρο για την άσκηση θήρας,
καθώς είναι σημαντική περιοχή τροφοληψίας για το είδος, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως
χώρος φωλεοποίησης.

2) Το κυνήγι θα προκαλέσει σοβαρά περιστατικά εκ λάθους θανάτωσης της
παγκοσμίως απειλούμενης Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca).
Η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) είναι παγκοσμίως απειλούμενο είδος και σύμφωνα με το
Κόκκινο Βιβλίο, στη χώρα ανήκει στην κατηγορία «τρωτό». Ο συνολικός πληθυσμός στην
Ελλάδα έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια και σήμερα αριθμεί 130-250 ζευγάρια.
Ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Ελλάδας φωλιάζει και ξεχειμωνιάζει στον Αμβρακικό Κόλπο και
αριθμεί 40-80 ζευγάρια (Πορτόλου et al., 2009). Πιο συγκεκριμένα, η σημαντικότερη περιοχή
αναπαραγωγής για το είδος πανελλαδικά είναι το έλος της Ροδιάς και η ζώνη πλημμυρών του
Λούρου. Το είδος χρησιμοποιεί για φωλεοποίηση σχεδόν όλο το έλος, αρχίζοντας κατά μήκος
του αναχώματος του Λούρου και ανατολικά αυτού (Χάρτης 7). Μετά την πάροδο της περιόδου
αναπαραγωγής απαντάται σε μικτά κοπάδια και στα ανατολικά των εκβολών του Λούρου
(Βούτσα), αλλά και στην λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό ευρύτερα (Ζόγκαρης et al., 2009 &
Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2006-2011). Όπως φαίνεται από τις εξαπλώσεις του είδους
στην περιοχή, τόσο οι περιοχές φωλεοποίησης όσο και οι περιοχές εξάπλωσης κατά τη
διάρκεια και μετά την περίοδο αναπαραγωγής επικαλύπτονται μερικά ή και ολικά με τις
προταθείσες περιοχές άσκησης θήρας.
Στον Αμβρακικό Κόλπο το είδος καταφθάνει στις αρχές Μαρτίου και αποχωρεί το Δεκέμβριο,
ενώ η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Επομένως, η
παρουσία του συμπίπτει κατά μεγάλο μέρος με την κυνηγετική περίοδο. Για τον λόγο αυτό
συχνά η Βαλτόπαπια θανατώνεται από λάθος (ή από πρόθεση εκτός της κυνηγετικής
περιόδου) καθώς κινείται σε μικτά κοπάδια με το θηρεύσιμο είδος Γκισάρι (Anthya ferina) και
άλλες βουτόπαπιες.
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Χάρτης 8. Περιοχές καταγραφής φωλεοποίησης (με πράσινο) και περιοχές εξάπλωσης κατά την
αναπαραγωγή (με πορτοκαλί) για τη Βαλτόπαπια. Πληροφορίες από το Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας και Οικοτόπων Αμβρακικού (Ζόγκαρης, 2009).
Από τα Γραφήματα 4 και 5 φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του θηρεύσιμου
Γκισαριού παρατηρούνται στη Ροδιά, όπου φωλιάζει και τρέφεται η παγκοσμίως απειλούμενη
Βαλτόπαπια. Επίσης, μεγάλη παρουσία Γκισαριών έχει καταγραφεί στο βόρειο κομμάτι της
λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό, στη Βούτσα. Η αδυναμία διάκρισης των δύο ειδών αυξάνει
σημαντικά τον κίνδυνο εκ λάθους θανάτωσης της Βαλτόπαπιας.
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Γράφημα 4. Εκτίμηση ατόμων διαχειμάζοντος πληθυσμού της Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) στις
υποπεριοχές καταγραφής του Προγράμματος Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων στον Αμβρακικό
Κόλπο (2007, 2009 και 2011)

Γράφημα 5. Εκτίμηση ατόμων διαχειμάζοντος πληθυσμού του Γκισαριού (Aythya ferina) στις
υποπεριοχές καταγραφής του Προγράμματος Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων στον Αμβρακικό
Κόλπο (2007, 2009 και 2011)
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Συμπέρασμα
Η προστασία του μεγαλύτερου αναπαραγόμενου πληθυσμού της παγκοσμίως απειλούμενης
Βαλτόπαπιας στην Ελλάδα επιβάλει την απουσία όχλησης και βέβαια εκ λάθους θήρευσης του
είδους στο έλος της Ροδιάς και τις εκβολές του Λούρου στη Βούτσα. Ήδη ο πληθυσμός της
Βαλτόπαπιας μαστίζεται από την λαθροθηρία και την εκ λάθους θήρευση οι οποίες θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν άμεσα.
Οι προταθείσες περιοχές άσκησης θήρας κατά μήκος και ανατολικά του αναχώματος του
Λούρου προς τη Ροδιά, καθώς και οι εκβολές του Λούρου στη Βούτσα είναι ακατάλληλοι χώροι
για την άσκηση θήρας. Τονίζεται ότι ο υγρότοπος της Βούτσας είναι μη-προσβάσιμος, καθώς
τα νερά είναι ιδιαίτερα βαθιά. Επομένως, για να ασκηθεί θήρα πιθανότατα να αυξηθεί και η
χρήση μηχανοκίνητου πλωτού, μέσο απαγορευμένο για τη άσκηση θήρας.

3) Το κυνήγι θα προκαλέσει, λόγω της όχλησης, την υποβάθμιση των
εναπομεινάντων περιοχών τροφοληψίας για τα είδη παπιών.
Η Λογαρού αποτελούσε σημαντικότατο ενδιαίτημα για την τροφοληψία των πληθυσμών
παπιών, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες κάθε χειμώνα τα οποία τρέφονταν στην πλούσια
υδρόβια βλάστηση στο μεγαλύτερο μέρος της υδάτινης επιφάνειας (Joensen, A.H. & Madsen,J.,
1985). Την τελευταία δεκαετία η ποιότητα του ενδιαιτήματος μειώθηκε λόγω περιβαλλοντικών
αλλαγών που επήλθαν μετά από παρεμβάσεις γύρω από τη λιμνοθάλασσα. Ως αποτέλεσμα,
σήμερα οι πάπιες τρέφονται σε περιορισμένη μόνο έκταση της λιμνοθάλασσας και ιδίως στη
δυτική πλευρά, κατά μήκος του δρόμου Άρτας - Κορωνησίας. Επιπλέον οι πάπιες επιφανείας
(Anas) τρέφονται και στα χωράφια και τα ριζοχώραφα, στη βορειοδυτική Λογαρού ακριβώς
εκεί όπου η Πολιτεία πρότεινε να ασκείται η θήρα.
Αν το κυνήγι επιτραπεί στο πολύ περιορισμένο πια ενδιαίτημα του δυτικού τμήματος της
λιμνοθάλασσας Λογαρού, θα υποβαθμιστούν οι τελευταίες περιοχές τροφοληψίας τους τόσο
λόγω όχλησης όσο και της μεγάλης κάρπωσης που θα υποστούν τα θηρεύσιμα είδη παπιών.
Επιστημονικές μελέτες στη Δανία και την Φιλανδία αναφέρονται στις επιπτώσεις των
πυροβολισμών σε πληθυσμούς παπιών ως εξής: α) οι πυροβολισμοί οδηγούν στην
βραχυπρόθεσμη εκτόπιση των παπιών, και μάλιστα στη Φιλανδία με το άνοιγμα της
κυνηγετικής περιόδου οι πάπιες που κάνουν χρήση μιας περιοχής μειώνονται στο 9,3% του
αρχικού πληθυσμού, β) οι πάπιες επιστρέφουν στην περιοχή εάν οι πυροβολισμοί παύσουν για
ορισμένες μέρες, ενώ γ) όταν υπάρχει ασφαλές γειτονικό καταφύγιο, τα πουλιά προτιμούν να
παραμείνουν σε αυτό παρά να επιστρέψουν στην περιοχή ακόμη και εάν έχουν παύσει οι
πυροβολισμοί (Madsen 2004, Vaananen 2001). Η δυτική Λογαρού αποτελεί πια μοναδικό
καταφύγιο για τα παπιά και ως εκ τούτου το μέρος αυτό θα πρέπει να παραμείνει ένας
ασφαλής χώρος τροφοληψίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει την αξία της διατήρησης ασφαλών καταφυγίων χωρίς όχληση
για τα πτηνά, ιδιαίτερα σε υγρότοπους:
________________________________
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 2012

26

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την Προστασία
του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

«[…] σε ό,τι αφορά την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων της οφειλόμενης στον
άνθρωπο παρενόχλησης στους πληθυσμούς των πτηνών, […] πρέπει να λαμβάνεται
πλήρως υπόψη η ανάγκη για συμπληρωματικές περιοχές καταφυγής απαλλαγμένες από
παρενόχληση, οι οποίες να ικανοποιούν τις ανάγκες ανάπαυσης και σίτισης των πτηνών
που υφίστανται παρενόχληση.»
Η εναπομείνασα για τα παπιά περιοχή τροφοληψίας στη Λογαρού αποτελεί ένα τέτοιο
ασφαλές καταφύγιο μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τα περιστατικά λαθροθηρίας. Η υποβάθμιση
των ενδιαιτημάτων τους αντίκειται τόσο στην Οδηγία για τα Πουλιά, καθώς πολλές από τις
πάπιες είναι είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ του Αμβρακικού, όσο και στο ίδιο το κυνηγετικό
συμφέρον, δεδομένου ότι η προστασία των ενδιαιτημάτων είναι αυτή που εξασφαλίζει
εύρωστους πληθυσμούς θηρεύσιμων.
4) Οι ρηχές εκτάσεις φιλοξενούν σημαντικό ποσοστό μη-θηρεύσιμων και
προστατευόμενων ειδών τα οποία θα οχληθούν από τη θήρα.
Μία γενική διαπίστωση που προκύπτει από τα δεδομένα παρακολούθησης του Αμβρακικού
Κόλπου αφορά στο ότι, γενικά, στα ανοιχτά νερά παρατηρείται μικρότερη αναλογία μη
θησεύσιμων – θηρεύσιμων ειδών, ενώ στις ελώδες εκτάσεις και τους βάλτους της
ακτογραμμής η αναλογία αυξάνεται σημαντικά (Χάρτης 9). Σε ορισμένες εκτάσεις τα μηθηρεύσιμα είδη αποτελούν το μεγαλύτερο ή υψηλό ποσοστό των ειδών σε σχέση με τα
θηρεύσιμα. Στις εκτάσεις αυτές αυξάνονται οι πιθανότητες όχλησης των μη θηρεύσιμων
ειδών, καθώς επίσης και οι πιθανότητες εκ-λάθους θανάτωσης, ειδικά στα μικτά κοπάδια
παπιών.
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Χάρτης 9. Αναλογία μη θηρεύσιμων-θηρεύσιμων ειδών στις υποπεριοχές του Προγράμματος των
Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων για την περίοδο 2006-2011.
Οι προταθείσες περιοχές άσκησης θήρας αφορούν κατά κύριο λόγο τέτοιες ελώδεις ή
βαλτώδεις εκτάσεις με ρηχά νερά, οι οποίες αποτελούν και το πιο πλούσιο σε βιοποικιλότητα
μέρος του Κόλπου. Τα ρηχά νερά αποτελούν κρίσιμα ενδιαιτήματα για προστατευόμενα από το
Παράρτημα Ι είδη- για τον λόγο αυτό άλλωστε η Ζώνη Α και Α1 του Εθνικού Πάρκου
περιλαμβάνει τις εκτάσεις των ρηχών νερών. Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 5, οι ρηχές
υγροτοπικές εκτάσεις στο Δέλτα Αράχθου και στο Ψαθοτόπι φιλοξενούν τα μεγαλύτερα
ποσοστά μη θηρεύσιμων παρυδάτιων, ερωδιών και πελεκανόμορφων.
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Γράφημα 5. Ποσοστό παρουσίας παρυδάτιων, υδρόβιων, ερωδιών και πελακανόμορφων, μεγάλων
αρπακτικών, θαλασσοπουλιών και γλαρόμορφων στις βόρειες υγροοτοπικές περιοχές του
Αμβρακικού Κόλπου (2006-2011)
Όπως φαίνεται και πιο συγκεκριμένα στο Γράφημα 6, οι περιοχές με ποσοστό μη-θηρεύσιμων
ειδών μεγαλύτερο από 40% του συνόλου στο βόρειο υγροτοπικό σύμπλεγμα του Εθνικού
Πάρκου είναι το Ψαθοτόπι και το Δέλτα Αράχθου. Στην ευρύτερη περιοχή της Ροδιάς
απαντώνται κυρίως θηρεύσιμα είδη. Όμως υποπεριοχές εντός αυτής με ψηλό ποσοστό μηθηρεύσιμων ειδών εντοπίζονται στο ανάχωμα του Λούρου (ποσοστό μη-θηρεύσιμων 91%) και
τη Βίγλα (25%). Και στις δύο αυτές περιοχές η Πολιτεία λανθασμένα πρότεινε να ασκείται η
θήρα. Στην λιμνοθάλασσα της Λογαρούς απαντώνται κυρίως θηρεύσιμα είδη. Παρόλα αυτά, η
υποπεριοχή του Μύτικα έχει υψηλό ποσοστό μη-θηρεύσιμων ειδών (μέσος όρος ετών 65%). Το
Δέλτα του Αράχθου και το Ψαθοτόπι φιλοξενούν ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό μη θηρεύσιμων
ειδών. Ειδικότερα, οι υποπεριοχές εντός αυτών που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά
(πάνω από 80%) μη θηρεύσιμων ειδών είναι τα Καλογερικά, η Κόφτρα, η Παλιομπούκα, τα
Αλίπεδα Αράχθου και το Πλατανάκι, οι οποίες εφάπτονται της προταθείσας περιοχής άσκησης
θήρας στις εκβολές του Αράχθου. Το Ψαθοτόπι παρουσιάζει συνολικά ποσοστό μη θηρεύσιμων
ειδών άνω του 83%, επομένως επίσης λανθασμένα η Πολιτεία πρότεινε την άσκηση θήρας στη
συγκεκριμένη περιοχή.
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Γράφημα 6. Ποσοστό (%) των θηρεύσιμων (πράσινο) και μη θηρεύσιμων (κόκκινο) ειδών στο
βόρειο υγροτοπικό σύμπλεγμα του Αμβρακικού Κόλπου (Πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτικων
Καταμετρήσεων, 2006-2011)
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Γράφημα 7. Ποσοστό ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και των υπόλοιπων
ειδών στις περιοχές ενδιαφέροντος του Υπομνήματος.
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Συμπέρασμα
Περιοχές πλούσιες σε μη θηρεύσιμα είδη, δηλαδή είδη τα οποία η Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος
έχουν κρίνει ότι η θήρα αποτελεί για αυτά ασύμβατη δραστηριότητα, είναι περιοχές ιδιαίτερα
ευαίσθητες στην όχληση, αλλά και με αυξημένες πιθανότητες εκ λάθους θανάτωσης μη
θηρεύσιμων ειδών λόγω λανθασμένης αναγνώρισης. Οι περιοχές αυτές στο βόρειο υγροτοπικό
σύμπλεγμα του Αμβρακικού είναι οι εξής: το Ψαθοτόπι, τα Καλογερικά, στο Δέλτα του Αράχθου
η Κόφτρα, η Παλιομπούκα, τα Αλίπεδα Αράχθου και το Πλατανάκι, στη βόρεια Λογαρού ο
Μύτικας και το ανάχωμα του Λούρου. Για το «άνοιγμα» του κυνηγιού σε οποιαδήποτε από τις
ευαίσθητες αυτές περιοχές θα πρέπει να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις με γνώμονα τους στόχους
διατήρησης της περιοχής και την διατήρηση ενός ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τα είδη
που Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά.
5) Η μεγάλη θηρευτική πίεση για ορισμένα θηρεύσιμα είδη πουλιών που αποτελούν
είδη χαρακτηρισμού για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000, θα
οδηγήσει σε πληθυσμιακή μείωσή τους
Ο αριθμός και τα είδη των υδρόβιων πουλιών που θηρεύουν οι κυνηγοί εξαρτάται κατά πολύ
από τον αριθμό τους στον υγρότοπο. Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των
κυνηγών και του αριθμού των υδρόβιων πουλιών που διαχειμάζουν σε μια περιοχή, όπως
επίσης και μεταξύ του αριθμού των κυνηγών και του αριθμών των θηρευθέντων ανά κυνηγό.
Επομένως, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των κυνηγών, τόσο μεγαλύτερη και η κάρπωση, συχνά
ανεξάρτητα από την ορισμένη στη Ρυθμιστική Απόφαση ημερήσια κάρπωση (ΕΘΙΑΓΕ, 2009).
Παρόλα αυτά, σημαντικό ποσοστό των θηρεύσιμων ειδών αποτελούν «είδη χαρακτηρισμού»
(trigger species) για τον χαρακτηρισμό του Αμβρακικού Κόλπου ως ΖΕΠ ακριβώς επειδή οι
συγκεντρώσεις τους είναι μεγάλες (κριτήριο C3, βλέπε Πορτόλου et al., 2009). Είναι επομένως
σημαντικό να εξεταστεί η κατάσταση διατήρησης των θηρεύσιμων ειδών κριτηρίου στις Ζώνες
Α και Α1. Η σταθερή μείωση πληθυσμών ειδών καθιστά απαγορευτικό το κυνήγι σε ορισμένες
περιοχές. Στον Αμβρακικό όλα τα θηρεύσιμα είδη παπιών (Anas sp.) αποτελούν ήδη
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το θηρεύσιμο Γκισάρι (Aythya ferina), του οποίου το
μεγαλύτερο ποσοστό του διαχειμάζοντος εθνικού πληθυσμού απαντάται τον Αμβρακικό Κόλπο.
Το είδος κατά τη δεκαετία ΄80 είχε πληθυσμό 12.000 – 20.000 άτομα στον Αμβρακικό, τη
δεκαετία του ΄90 πληθυσμό 6.000 – 10.000 άτομα, τη δεκαετία του 2000 πληθυσμό 2.000 –
5.000 άτομα, ενώ την τελευταία πενταετία ο πληθυσμός έχει μειωθεί στα 800 – 1.500 άτομα
(αδημοσίευτα στοιχεία της Ορνιθολογικής από το Πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτικων
Καταμετρήσεων).
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Γράφημα 8. Εκτίμηση πληθυσμού Γκισαριού
Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων, 1968-2011)

στον

Αμβρακικό

Κόλπο

(Πρόγραμμα

Τα Γκισάρια χρησιμοποιούν έντονα το φθινόπωρο υδατοσυλλογές στα δυτικά του Αμβρακικού
Κόλπου και ιδιαίτερα στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλού. Σταδιακά από τα μέσα και προς το τέλος
του χειμώνα έχουν συχνή παρουσία στη Λογαρού, περιοχή που προτάθηκε από την Πολιτεία να
ασκείται η θήρα. Η κρίσιμη προαναπαραγωγική περίοδος, προς το τέλος του χειμώνα, όταν
είναι αναγκαία η χωρίς όχληση διατροφή για τη συγκέντρωση λίπους και πρωτεϊνών καθώς και
ο σχηματισμός των ζευγαριών θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Μέρος του πληθυσμού
αυτού, αν η Λογαρού αποτελέσει περιοχή θήρας, θα θηρευτεί με μεγάλη κάρπωση. Η μείωση
πληθυσμού σε είδος χαρακτηρισμού αποτελεί σοβαρή υποβάθμιση για τη Ζώνη Ειδικής
Προστασίας.

________________________________
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 2012

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την Προστασία
του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

Συμπεράσματα
Είναι συμβατή η άσκηση θήρας με την προστασία του Πυρήνα του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού;
Το παρόν Υπόμνημα αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια επιστημονικής τεκμηρίωσης του εύρους
των επιπτώσεων που θα προκληθούν εάν η Πολιτεία άρει την απαγόρευση θήρας στον Πυρήνα
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Είναι γεγονός ότι για την ορθή διαχείριση της
θήρας στον Αμβρακικό θα πρέπει να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη μελέτη από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από έγκριση των σχετικών
προδιαγραφών. Το παρόν Υπόμνημα θέτει τις βάσεις για μία τέτοια μελέτη και δημοσιεύει τα
πλέον επικαιροποιημένα δεδομένα για την προστατευόμενη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.
Ο πίνακας 1 συνοψίζει την ασυμβατότητα των προταθείσων από την Πολιτεία περιοχών θήρας
με την προστασία της ορνιθοπανίδας του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
Προταθείσες
περιοχές
άσκησης θήρας

Ανάχωμα
Λούρου
Βίγλα
(βόρειο
Τσουκαλιό)
Εκβολές Λούρου
(Βούτσα)
Μύτικας (βόρεια
Λογαρού)
Δυτική Λογαρού
Ψαθοτόπι
Δέλτα Αράχθου

Επίπτωση 1
Όχληση
Pelecanus
crispus

Επίπτωση 2
Επίπτωση 3
Εκ
λάθους Όχληση
θανάτωση
παπιών
Aythya
nyroca
X

Επίπτωση 4
Όχληση μη
θηρεύσιμων
ειδών
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

Επίπτωση 5
Υποβάθμιση
θηρεύσιμων
ειδών
χαρακτηρισμού
X

Η Ε.Ε. δεν θεωρεί ότι κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, όπως η θήρα, γενικά αντιβαίνουν
στην διατήρηση του δικτύου Natura 2000. Ωστόσο, προκειμένου να προλαμβάνονται οι
επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα είναι απαραίτητη η ορθή διαχείριση και επίβλεψη της θήρας
εντός του δικτύου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). Στην περίπτωση του Εθνικού Πάρκου
Υγροτόπων Αμβρακικού, η θήρα επιτρέπεται περιφερειακά των Ζωνών Α και Α1,
εξυπηρετώντας έτσι την κυνηγετική δραστηριότητα, ενώ οι Ζώνες όπου απαγορεύεται η θήρα
αποτελούν πραγματικό καταφύγιο για τα πουλιά.
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Η Ζώνες Α και Α1 περιλαμβάνουν τα πλέον κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της
Ζώνης Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000. Για τα είδη αυτά, σύμφωνα με την Οδηγία
για τα Πουλιά, απαιτείται η διασφάλιση της κατάστασης διατήρησής τους μέσα από ένα
ενισχυμένο σύστημα προστατευτικών διατάξεων και μέτρων που θα αποτρέπουν την
υποβάθμιση των πληθυσμών των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Συγκεκριμένα το άρθρο 4,
παράγραφος 4 αναφέρει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι θα αποφεύγονται η
υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που
έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία έχουν οριστεί οι εν λόγω ζώνες. Όπως έγινε σαφές με
το παρόν Υπόμνημα, τόσο η όχληση των ειδών χαρακτηρισμού και άλλων ειδών του
Παραρτήματος Ι, όσο και η εκ λάθους θανάτωση της παγκοσμίως απειλούμενης Βαλτόπαπιας
θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες εφόσον αρθεί η απαγόρευση της θήρας στα πλέον
ευαίσθητα ενδιαιτήματα του Αμβρακικού. Δεδομένου ότι η θήρα στις ζώνες Α και Α1
προβλέπεται να βλάψει πιθανώς και μη αναστρέψιμα ορισμένα είδη πουλιών και άρα την
οικολογική ακεραιότητα του τόπου, ως δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6
της Οδηγίας για του Οικότοπους και ως τέτοια θα πρέπει να υπόκειται σε Δέουσα Εκτίμηση
(Appropriate Assessment). Η επιστημονική απόδειξη ότι δεν υποβαθμίζεται η οικολογική
ακεραιότητα της ΖΕΠ και των ειδών χαρακτηρισμού της, βαραίνει βέβαια τον χρήστη της
περιοχής και τη διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση από την πρώτη αυτή έρευνα προκύπτει ότι η
ακεραιότητα πλήττεται, καίρια μάλιστα για τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ του Αμβρακικού.
Είναι σαφές, τόσο από μία νομική, όσο και από μία επιστημονική οπτική του θέματος ότι η
θήρα είναι ακατάλληλη με τη διατήρηση του συνόλου του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου, καθώς
αυτός αποτελεί μοναδικό ασφαλές καταφύγιο για την άγρια ζωή. Η λαθροθηρία δε ήδη
προκαλεί σοβαρά προβλήματα στα παγκοσμίως απειλούμενα είδη της περιοχής. Η άσκηση
νόμιμου κυνηγιού δεν θα εξασφαλίσει σε καμία περίπτωση την εφαρμογή μέτρων για την
πάταξη της λαθροθηρίας, η οποία αποτελεί αδίκημα και πρέπει ανεξαρτήτως να
αντιμετωπίζεται.
Στην κατεύθυνση εφαρμογής στοχευμένων δράσεων και μέτρων για την ΖΕΠ του Αμβρακικού
Κόλπου θεωρούνται απολύτως απαραίτητες οι ακόλουθες ενέργειες, με πρωτοβουλία τόσο του
ΥΠΕΚΑ όσο και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου:
1) Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που εκκρεμεί, μετά τη λήξη της ΚΥΑ (2008) και
ενσωμάτωση της μόνιμης απαγόρευσης της θήρας στις Ζώνες Α και Α1 του Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού
2) Άμεσα μέτρα πάταξης της λαθροθηρίας με το συντονισμό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
3) Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης θήρας από το ΥΠΕΚΑ για το υπολειπόμενο σύνολο του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού (Ζώνες Β και Γ) και της Ζώνης Ειδικής
Προστασίας
4) Σήμανση του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου και ενημέρωση-κατάρτηση των κυνηγών
για τις ισχύουσες απαγορεύσεις αλλά και την αναγνώριση ειδών
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