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Eξώφυλλο:

το

Η ξεκούραση των «πολεμιστών»

στα Γιάννενα
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Από το βήμα του Εκδότη
Συνάδελφοι,
Το τεύχος που έχετε στα χέρια σας εγκαινιάζει μια νέα μορφή έκδοσης-πληροφόρησης-ενημέρωσης κύρια με δράσεις, Φιλοθηραματικές-Περιβαλλοντικές-Κυνοφιλικές - Κυνηγετικές.
Από δω και στο εξής το περιοδικό, που αισίως συμπλήρωσε δεκαπέντε
(15) χρόνια συνεχούς ενημέρωσης, θα εκδίδεται σε συνεργασία και επιμέλεια του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων, του Σκοπευτικού Ομίλου
Κυνηγών Ιωαννίνων και του Κυνοφιλικού Ομίλου Ιωαννίνων.
Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην πολύπλευρη κινητοποίηση και ενημέρωση όλου του κυνηγετικού κόσμου, γιατί δυστυχώς η κυνηγετική δραστηριότητα είναι σε κίνδυνο.
Δεν κινδυνεύει από κανένα οικολόγο αλλά από την ίδια τη δομή της.
Ευθύνη σε αυτούς που δεν φρόντισαν να αλλάξουν τα καταστατικά,
απαλλάσσοντας την κυνηγετική δραστηριότητα από τη θηλιά του Αναγκαστικού Νόμου 86/69 της χούντας.
Από το περιοδικό αυτό έχει επισταμένα τονιστεί το πρόβλημα που
υπάρχει και σήμερα. Ο κόμπος φτάνει στο χτένι!!! Χιλιάδες κυνηγοί
έστρεψαν την πλάτη στις κυνηγετικές οργανώσεις και δυστυχώς αυτή η
ενέργεια εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το μέλλον του ελεύθερου παραδοσιακού κυνηγίου.
Δεν ξέρουμε ποιοι θα αποφασίζουν για μας, όταν εμείς τους δίνουμε, με
την απαξίωση των κυνηγετικών οργανώσεων, αυτό το δικαίωμα.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ιωαννίνων, αναλαμβάνει πρωτοβουλία σύγκλισης των σωματείων που είναι γύρω από το κυνήγι, για να είμαστε
έτοιμοι για την επόμενη μέρα.
Θα περίμενε κανείς ότι θα είμαστε πρωτεργάτες σ’ αυτή την κατάρρευση,
αλλά δεν το κάνουμε ,γιατί μας ανησυχεί η αβέβαιη επόμενη μέρα.
Καλή κυνηγετική χρονιά σε όλους, με υγεία και ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ!!

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τηλ.: 26510 25839 - Fax: 26510 39906
www.ksioan.gr, info@ksioan.gr
ΤΕΥΧΟΣ: 87ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ / ΜΑΪΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΥΤΡΑΣ

Ο Εκδότης
Βαγγέλης Λύτρας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Β. ΛΥΤΡΑΣ
ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
Σ. ΣΑΚΑΒΙΤΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Β. ΛΕΚΚΑΣ, Γ. ΝΤΟΒΑΣ, Γ. ΤΣΟΓΚΑΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ,
Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Μ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Γ. ΝΤΑΦΛΟΣ, Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ,
Σ. ΜΕΜΟΣ, Χ. ΤΣΟΥΤΣΗΣ, Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Γεωλδάσης
Αλέξανδρος, x. μαυρογιωργοσ, α. μαυρογιωργου, β.
σακαβιτσησ, ι. καντρελησ, λ. θεοχαρη, β. δΉΜΟΥ, ε.
τσικουρα

Οι απόψεις των αρθρογράφων και επιστολογράφων δεν είναι αναγκαστικά και απόψεις
του περιοδικού.
ΡΗΤΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Απαγορεύεται κατά το Ν. 2121/1993 και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει
κυρωθεί με το Ν.100/ 1975) ως ισχύουν, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή-ολική, μερική, περιληπτική- η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου
του ενθέτου εντύπου με οιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγουμένης έγγραφης άδειας του εκδότη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ / BΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ:
ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τηλ.: 26510 85333

www.venetoprint.gr
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δραστηριότητες

«Φασιανοί για απελευθέρωση
από τα κρατικά εκτροφεία
στον κλωβό της «Λαψίστας»
για εκπαιδευτικά και γιατί όχι
και για θήρευση.
Η «μελέτη εμπλουτισμού των
βιοτόπων» συντάχτηκε από
τους θηραματολόγους της
Ε΄Κ.Ο.Ηπείρου, Σπύρο Μπαλαμπέκο και Ηλία Παππά».

« Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ανδρέας Λιόλιος με
μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Λάρνακας Κύπρου».
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Γιλέκο 731

Γιλέκο BROKK

Γιλέκο THREE POCKET

Γιλέκο UTHA

Ενισχυμένο με 2 τσέπες
για GPS και VHF με σάκο
θηραμάτων.

Ripstop, υδρόφοβο με
SKUDO ενίσχυση στους
ώμους.

Γιλέκο-σακίδιο, υδρόφοβο
με αποσπώμενα πορτοκαλί.

Softshell, αντιανεμικό
και διαπνέον.

69,00€

79,00€

44,90€

75,00€

YAESU 5 Watt

66,00€

Φυσίγγια Παγάνας
σε τιμή σοκ

A185 EASYTRACK Pant

Παντελόνι 682

Δίχρωμο με ενίσχυση Ripstop,
υδρόφοβο και διαπνέον

Ελαστικό, Dry-fast και
διαπνέον.

65,00€

T-Shirt 473

T-Shirt 480

Ελαφρύ, Dry-fast και
διαπνέον, αντιβακτηριακό.

100% βαμβακερό.

26,90€

14,90€

39,00€

BREITHORN PRO

KATHMANDU

199,00€

179,00€

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

XALOC

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

Μπλούζα 471
Τεχνικό, διαπνέον και
αντιβακτηριακό.

29,90€

119,00€

Θήκη
σιλικόνης
505001

15,00€

Θήκη
σιλικόνης
505003

Παντελόνι 679

Δίχρωμο, ελαστικό, Dryfast και διαπνέον

49,00€

15,00€

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Λεωφόρος Δωδώνης 115, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΔΩΔΩΝΗΣ 115 7
7
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

δραστηριότητες

«Ο Υπευθυνος Θήρας κ.
Μάνθος Παππάς επιμελείται της απελευθέρωσης των Φασιανών»
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κυνηγετικά

Κείμενο – Φωτό:
Σπύρος Μέμος

Ανιχνευτικά,
μια ανάσα πριν την
έναρξη…
Πότε τελειώνει ο Φλεβάρης, πότε μπαίνει ο Αύγουστος,
δεν προλαβαίνει κανείς να καταλάβει. Οι παραμονές της
έναρξης της κυνηγετικής περιόδου έφτασαν και είναι,
όπως πάντα, φορτισμένες με έντονα τα συναισθήματα τη
προσμονής, μαζί με μια νοσταλγία που ανασκαλεύει μνήμες από παραμονές άλλων χρόνων, καθώς τις ανασύρει η
θύμηση, περπατώντας προς τα πίσω…

Ο

ι στιγμές αυτές,
όμως, είναι γεμάτες και με την αναπόφευκτη περιέργεια για την έκβαση
της πρόσφατης αναπαραγωγής, για
τις τελευταίες εξελίξεις και τις μεριές
που «γιατάκιασαν» τα πουλιά, για τις
διαδρομές που αγαπούν φέτος τα
σπαθοφτέρουγα πιτσούνια.
Κι όσο κι αν η περιέργεια αυτή
προσπαθεί να ικανοποιηθεί με τη-
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λεφωνήματα και πληροφορίες, με
πρώιμες παρατηρήσεις και αυτοψίες
στους κυνηγότοπους, είναι αναπόφευκτο να απαντηθεί με εγκυρότητα
ελάχιστες μόνο ημέρες, πριν ηχήσουν οι πρώτες τουφεκιές. Κι αυτό,
γιατί δεδομένα ανατρέπονται και «σιγουριές» καταρρέουν, με λίγα μόνο
αστραπόβροντα στα μέσα του Αυγούστου…
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Στα κυνηγοτόπια της
Μακεδονίας…

Όσοι έχουν την ευχέρεια να βρεθούν στον κυνηγότοπο κανά δυο
μέρες πριν την πρεμιέρα, μπορούν
– και πρέπει - να ψάξουν διεξοδικά
και να ερευνήσουν κάθε φανερή και,
κυρίως, κρυφή γωνιά των «ζωνών
διάβασης», κάτι που θα τους δώσει
το πλεονέκτημα της γνώσης των κατάλληλων καρτεριών, το πρωινό της
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ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

OUTDOOR ALPHA
PRO

από

129€
Αποκλειστικός
Διανομέας για την
Ελλάδα

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ OUTDOOR
ALPHA PRO
Εξαιρετικής ποιότητας προστατευτικό γιλέκο για
σκύλους OUTDOOR ALPHA PRO το οποίο είναι
κατασκευασμένο:
Εσωτερικά:
3 στρώσεις αντιδιατρητικού υφάσματος Dyneema
Τεχνικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς
οργανισμούς για την κατασκευή αντιεπιθετικού ρουχισμού
•
Αντιδιατρητικό, με υψηλή αντοχή στη φθορά και υψηλή αντοχή στο σκίσιμο.
•
Πολύ ελαφρύ και μαλακό επιτρέποντας στο σκύλο πλήρη ελευθερία κινήσεων
και ελιγμών
•
Αντι-ιδρωτικό, με υψηλή αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξωτερικά:
•
Ύφασμα Cordura 1050D
•
Εξαιρετικά δυνατό ύφασμα
•
Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο και στη φθορά
•
Πολύ ανθεκτικό σε αγκάθια και σε κυνηγότοπους με πουρνάρι
•
Πολύ ελαφρύ και απαλό στην αφή επιτρέποντας τη μέγιστη κινητικότητα του
σκύλου.
•
Σε κίτρινο χρώμα το οποίο σας βοηθά να εντοπίζεται το σκύλο σας και να
τον ξεχωρίζεται από το θήραμα κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, με 2 πλαϊνές
ανακλαστικές λωρίδες στις οποίες μπορείτε να αναγράψετε και τα στοιχεία σας.

Το τμήμα του λαιμού κλείνει με
Velcro για να προσαρμόζεται
εύκολα και διαθέτει ειδικές
υποδοχές για την τοποθέτηση
GPS.

Στη ράχη του γιλέκου υπάρχει
Velcro για εύκολη τοποθέτηση
και προσαρμογή πάνω στο σκύλο
ενώ έχει και κόψιμο ανάμεσα στο
λαιμό και τη ράχη για να μην
ενοχλεί τον σκύλο στο τρέξιμο

Ιδανική εφαρμογή για μεγάλη
άνεση στο τρέξιμο χωρίς
να αφήνει περιθώρια για
ενδεχόμενο χτύπημα αγριόχοιρου

Μεγέθη:
Το γιλέκο διατίθεται σε 5 διαφορετικά μεγέθη Τ60-Τ65-Τ70-Τ75-Τ80
Ενδεικτικό βάρος Τ70 ≈ 420gr
***Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τραυματισμό σκύλου.

Cordura 1050D
3 Στρώσεις Dyneema
Φοδράρισμα

OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Λεωφόρος Δωδώνης 115, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

Το μακρύτερο της αγοράς προς
τα πίσω σκέλη του σκύλου και
την κοιλιακή χώρα (αρσενικά θυληκά) για μέγιστη προστασία
από χτυπήματα

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

κυνηγετικά
20ης Αυγούστου.
Όσες χρονιές καταφέραμε να βρεθούμε εγκαίρως στα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, η έρευνα αυτή ξεκινά με το αυτοκίνητο, σε κάθε δρόμο
και δρομάκι, σε κάθε χωματόδρομο
που διαπερνά τους λόφους και τις
πεδιάδες της μακεδονικής γης. Οδηγώντας αργά μέσα στην αυγουστιάτικη σκόνη, δεν είναι δύσκολο να
ανακαλύψεις τα πρώτα σημάδια της
παρουσίας των τρυγονιών.
Στα γυμνά κλαδιά των δέντρων,
στα ηλεκτρικά καλώδια και σε πολλά
άλλα εμφανή σημεία μαζεύονται τα
πουλιά και κάθονται, σχεδόν αδιαφορώντας για τους περαστικούς και την
ανθρώπινη παρουσία. Οι παρατηρήσεις, όμως, αυτές, χρειάζονται ειδικότερες διαπιστώσεις και προσεκτικότερο ψάξιμο, γιατί εκεί τα πουλιά
δεν κυνηγιούνται. Εξαφανίζονται μόλις νιώσουν τον παραμικρό κίνδυνο
και, μάλιστα, τις πρώτες ημέρες δεν
θα τα ξαναδείς σ’ αυτά τα σημεία.

Προσεκτικότερη
παρατήρηση…

Στα μέρη από τα οποία προέρχεται
η δική μου εμπειρία, τα πουλιά τρέφονται κυρίως στα σταροχώραφα,
μιας και δεν καλλιεργούνται τόσα
λιόσπορα. Το πολύ να μαζεύονται,
εναλλακτικά, σε κάποια λίγα τριφύλλια, σε σποραδικά χωράφια με
φακές, ή σε χέρσα με αγκάθια και
σπόρια. Αυτές είναι οι επιλογές τους.
Λίγο μετά το ξημέρωμα, λοιπόν, η
προσοχή στρέφεται στις πτήσεις των
πουλιών από τα ντυμένα προς τα χωράφια που βόσκουν. Είναι γνωστό ότι
αυτές οι πτήσεις είναι συγκεκριμένες
κάθε χρονιά και αποτελεί πάγια συνήθειά τους να «μπαίνουν» από μια
ορισμένη λακκιά, ανάμεσα από εκείνα τα δέντρα, πίσω από το τάδε ανάχωμα.
Σε τόπια ήσυχα που δεν πολυκυνηγιούνται, μπορεί κάποιος να κα-
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θίσει στα χωράφια που
καταλήγουν τα πουλιά για
να βοσκήσουν και να μοιραστεί τα καρτέρια με τους
συγκυνηγούς της πρώτης μέρας. Όταν, όμως, ο
συνωστισμός δεν το επιτρέπει, τότε οι χρήσιμες
παρατηρήσεις του μπασίματός τους, μπορούν
να τον οδηγήσουν μακριά
από τη φασαρία, περιμένοντας εκεί ένα κομμάτι
κρύνονται με «σπασίματα»
μέσα στις συστάδες. Άρα,
εδώ έχουμε πολύ περπάτημα και δύσκολες τουφεκιές,
παράγοντες που φαίνεται

των πουλιών που πάνε για βοσκή.
Μετά τις επτά και μισή με οκτώ το
πρωί, το αυτοκίνητο σταθμεύει σε
κάποιον ίσκιο και πιάνουν δουλειά τα
πόδια. Περπατώντας στις άκρες των
χωραφιών, στις παρυφές των συστάδων των δέντρων που συνορεύουν με τα στάρια, προσπαθούμε να
ανακαλύψουμε όσα σημεία δεν αποκαλύπτει η πρώτη, επιπόλαιη ματιά.
Και κάθε φορά αποδεικνύεται
ότι τέτοια σημεία, κρυμμένα από τα
«αδιάκριτα βλέμματα», υπάρχουν
πολλά. Τα τρυγόνια μπαίνουν σαν
σφήνες στις βελανιδιές και κάθονται
λίγο να αφουγκραστούν το περιβάλλον. Μόλις σιγουρευτούν για την
ησυχία, «πέφτουν» εκεί δίπλα στα
στάρια και βοσκάνε.
Συνήθως σε τέτοιες μεριές συνανατάς μικρές ομάδες από τρία έως
πέντε πουλιά, τα οποία σηκώνονται
όλα μαζί ή τμηματικά και απομα-
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να αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας.
Κι όμως, το κυνήγι με αυτό τον τρόπο
είναι το πιο αποδοτικό και δύσκολα
θα σε απογοητεύσει.
Ένα καλό περπάτημα σ΄αυτά τα
μέρη τις παραμονές για έρευνα αποδεικνύεται «χρυσάφι»: όταν οι πρώτες τουφεκιές και ο αρχικός «ντόρος»
κοπάσουν, ο ιδανικότερος τόπος για
να συνεχίσεις το κυνήγι, είναι σ΄αυτά
τα ήσυχα στέκια των πουλιών και ο
μοναδικός τρόπος το περπάτημα στα
κατατόπια τους.
Καθώς η ώρα περνά και ο ήλιος
ανεβαίνει, αφενός το περπάτημα γίνεται δύσκολο, αφετέρου και τα ίδια
τα τρυγόνια εγκαταλείπουν τα χωράφια που βόσκουν. Γύρω στις εννιά
και μισή με δέκα η ώρα, έρχονται
και πιάνουν στις γκορτσιές, στις κα-
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κυνηγετικά

ρυδιές ανάμεσα σε αμπέλια ή τριφύλλια, ακόμη και σε κέδρα στις πιο
ψηλές πλαγιές με τα στάρια.
Και αυτά τα σημεία, στα οποία συγκεντρώνονται τα πουλιά και ψειρίζονται εποπτεύοντας τον χώρο, δεν
είναι τυχαία, αλλά παρουσιάζουν μια
σταθερότητα στις επιλογές τους, που
συνήθως επαναλαμβάνεται κάθε
χρονιά. Είναι τα αγαπημένα τους
αποκούμπια, οι γωνιές που αποτελούν πραγματική ανακάλυψη για τον
κυνηγό που θα καταφέρει να τις βρει
και να τις επισκέπτεται κάθε φορά.

δροσιά.
Καθώς απογευματιάζει για τα
καλά, τα πουλιά φεύγουν κι από εκεί
και, αφού ποτιστούν, παίρνουν τον
δρόμο για να προετοιμαστούν για την
κούρνια τους. Τότε αξίζει μια τελευταία προσπάθεια, ένα καλό ψάξιμο
για το τελευταίο πέρασμα της ημέρας. Τα σημεία στα οποία συγκλίνουν
οι πορείες τους είναι λίγο πιο ψηλά
από τον κάμπο: κάποια σύρραχα
στις τριγύρω πλαγιές, γίνονται τα πιο
απολαυστικά και ξεκούραστα καρτέρια, την ώρα που η κάψα της μέρας
αρχίζει να σβήνει.
Το κακό είναι ότι αυτός ο ευχάριστος επίλογος σπάνια γράφεται, στα
κυνηγετικά πεπραγμένα της έναρξης
της περιόδου. Αυτό το απογευματινό
πέρασμα, για κάποιους λόγους που
σχετίζονται με τα δεδομένα της κάθε
χρονιάς, δεν επαναλαμβάνεται συχνά. Μια – δυο φορές στη δεκαετία
μπορεί να ζήσεις αυτό το ήσυχο και
μαγευτικό πέρασμα. Και κάθε χρονιά
ελπίζεις…

Το απογευματάκι…

Το απομεσήμερο, η κίνηση των
πουλιών δεν είναι τόσο έντονη, όσο
τις πρωινές ώρες. Η έρευνά μας
μπορεί να στραφεί σε απόσκια σημεία, σε δασωμένες πλαγιές, στις
ιτιές του κάμπου. Ακόμη, πολλές φορές τα τρυγόνια πιάνουν στα δέντρα
δίπλα από τις φυτείες των φασολιών,
κοντά στα ποτάμια και στα ρέματα για

14

Κ

Υ

Ν

Η

Γ

Ε

Τ

Ι

Κ

Ο

Σ

Σ

Υ

Λ

Λ

Ο

Γ

Ο

Σ

Ι

Ω

Α

Ν

Ν

Ι

Ν

Ω

Ν

Γιλέκο 744

Γιλέκο ALASKA

Σακίδιο 562

Γιλέκο WALKER

Ενισχυμένο πορτοκαλί με
τσέπη για VHF.

Δίχρωμο με ενίσχυση
KEVLAR.

25lit με καμπυλωτή πλάτη
αλουμινίου.

33,70€

98,00€

54,00€

Ελαστικό, υδρόφοβο με
ενίσχυση SCUDO στους
ώμους.

Παντελόνι ALFIGE

Παντελόνι 678

Ελαφρύ, υδρόφοβο και
διαπνέον με αντικουνουπική
προστασία.

Δίχρωμο, ελαστικό,
Dry-fast και διαπνέον.

63,00€

85,00€

T-Shirt 442

T-Shirt A154-ORSET

Βαμβακερό- Dry-fast και
διαπνέον.

Dry-fast και διαπνέον με
αντικουνουπική προστασία.

19,90€

Μπλούζα 401
Fleece δίχρωμη με τσέπη
στήθους.

19,00€

189,00€

134,90€

Παντελόνι ARIZONA
Τεχνικό ελαστικό παντελόνι
με ενίσχυση SKUDO.

89,00€
KANGOO

GREDOS

109,00€

149,00€

100% Αδιάβροχα .

100% Αδιάβροχα .

Το απόλυτο εργαλείο για το
κυνήγι.

25,00€

44,00€

TIBET

KLARUS XT12GT
HUNTING KIT

VHF
MIDLAND
Αδιάβροχο 10
Watt

125,00€

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

x2

x25
.

Κεραία
OMEGA
505032
για GPS

ΓΙΑ DC & TT

37,50€

Κεραία SUPRA
505012 για κολάρα

19,50€

OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Λεωφόρος Δωδώνης 115, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

ενημέρωση

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ – Δ.Α.Δ.- ΕΘΝΙΚΟΙ
ΔΡΥΜΟΙ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2019-2020
1.- Καταφύγιο: Μετσόβου και Τ.Κ. Χρυσοβίτσας - Γρεβενιτίου, έκτασης 17.000
στρεμμάτων.
Όρια: Αρχίζει από πηγή Γεωργίτση Δήμου Μέτσόβου, με κατεύθυνση Β.Α.
αφού περάσει ρέμα Ποτόκι, φθάνει στη
ράχη Σπανούρα Μουτσέλι, από εκεί ακολουθεί κορυφογραμμή Σπανούρα Μουτσέλι, φτάνει στον ημιονικό δρόμο Γίδρα
- Ρουτζέλο, τον ακολουθεί, φτάνει στο ρ.
Σαράτο (τραπουνσαράτου). Ακολουθεί το
ρέμα προς τα κάτω φτάνει στη συμβολή
με το ρέμα Ρουτζέλο, το ακολουθεί προς
τα πάνω, καταλήγει στον περιφερειακό
δρόμο της τεχνητής λίμνης πηγών Αώου
(Ρείθρο), ακολουθεί τον περιφερειακό
δρόμο και περνώντας από το ρέμα Βάλια
Μέγγουλη, τη θ. Τσιμπίδη, το ρ. Τσούμα
Τσιμπίδη, φτάνει στο ρέμα Περατώρας
το ακολουθεί προς τα πάνω φτάνει στις
Κόκκινες Βρύσες (Υψ. 2019), από εκεί
ακολουθώντας κορυφογραμμή Μαυροβουνίου ( όρια Περιβολίου Γρεβενών)
περνά από υψ. 2004 και θ. Καπετάν Κλείδη (υψ. 2036), φτάνει στη θ. Αυτιά Φλέγγα
(υψ. 2159), από εκεί κατεβαίνοντας στη
ράχη Φλέγγα (όρια Δ. Μετσόβου και Δ.Δ.
Φλαμπουραρίου) και περνώντας από
θέση Άσπρα Λιθάρια (υψ. 1739) βρύση
Σαρακατσαναίων, ακολουθεί προς τα
κάτω το ρ. Μουρτζιάς μέχρι συναντήσεως ποταμού Αώου, ακολουθεί την κοίτη του π. Αώου προς τα πάνω (όρια Δ.
Μετσόβου και Δ.Δ. Φλαμπουραρίου και
Γρεβενιτίου).Φτάνει στο κυρίως φράγμα
της τεχνητής λίμνης Πηγών Αώου, από
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εκεί ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο της
λίμνης προς Μέτσοβο,
διέρχεται από το 1Ο
και 2Ο φράγμα στη θ.
Πέντε Αλώνια του Δ.Δ.
Γρεβενιτίου, από το
1ο, 2ο, 3ο και βοηθητικό φράγμα Ποριτσίων
στη θ. Πολιτσιές του
Δ.Δ. Χρυσοβίτσας και
ακολουθώντας πάντα
τον περιφερειακό δρόμο στην περιοχή του Δ. Μετσόβου φτάνει
στη πηγή Γεωργίτση.

ας, υψ. 1296, κορυφή Ντέρης, δρ. Κονίτσης - Μακεδονίας, γέφυρα Λασκαρίδου
β) Γέφυρα Πύργου (500μ) δυτικά – ράχη
- ημιονικός δρόμος (Πύργος), βορειοδυτική κατεύθυνση, υψ. Πύργος, ρ. βαθύλακκος, συμβολή ρ. Βαθύλακκος, ρ.
Μοκόλυβο, βορειοδυτικά, ρ.Μοκόλυβο,
όρια δάσους Πυρσόγιαννης - Βούρμπιανης, δασικός δρόμος, ράχη Πετρίτης,
Κοκκινόπετρα, δρ. Κόνιτσας - Μακεδονίας (Σπηλιωτόπουλου ) Νότια κατεύθυνση δρόμου.

2.- Καταφύγιο Αετομηλίτσας 27.688
στρεμμάτων.
Όρια: Από γέφυρα Μαυρόλακκου, ακολουθούν δασικός δρόμος προς Πληκάτι
μέχρι συναντήσεως του ρέματος Κόχλιας, κατέρχονται μέχρι συναντήσεως
του χειμάρρου Πιστίλιαπη ακολουθούν
χείμαρρο μέχρι συμβολή με ρέμα Βαθύλακκος (όρια οξυάς) ακολουθούν ανοδικά το ρέμα Βαθύλακκος μέχρι ύψωμα
Λιούκου, ακολουθούν οροσειρά Λιούκου – Σταυρός – Μνημείο - Σκίρτσης,
όπου τα όρια Ν. Καστοριάς, ακολουθούν
όρια Ν. Κοστοριάς μέχρι ύψωμα Πάνω
Αρένα, κατέρχονται ακολουθώντας
το ρέμα Κόκκινη Πέτρα μέχρι γέφυρα
Μαυρόλακκου όπου άρχισαν.

4.-Καταφύγιο Πάδων έκτασης 20.800
στρεμμάτων.
Όρια: Συμβολή ρέματος Μυλοπόταμος
με τον Αώο Π. συμβολή ρ. Μέγας Λάκκος και Βοιδόσταλο, ρ. Μέγας Λάκκος,
κορυφογραμμή Σμόλικα κοντά στη Δρακόλιμνη, ανατολικά, κορυφογραμμή κορυφή
2637 Σμόλικα, υδροκρίτης, ύψωμα Γρηά
Σαμαρινιώτισσα, νότια, θ. Πέτρα Κακαράντζα, Μπούγια, ρ. Ασπροπόταμος,
Αώος Π. ρ. Μυλοπόταμος.Δ. Μετσόβου
και Δ.Δ.

3.-Καταφύγιο: Βουρκοποτάμου Δήμου Κόνιτσας έκτασης α)12.619 και β)
10.800 στρεμμάτων.
Όρια: α)Γέφυρα Λασκαρίδου, ρ. Βουρκοπόταμος (900 μ.) βόρεια, παρυφή δασικής έκτασης, παλιά εκκλησία, ρ. Αγ.
Βαρβάρας, νότια, μύλος Ταμπακόμυλος, βόρεια, κορυφογραμμή όρια Δ.Δ.
Πουρνιάς - Μόλιστας , κορυφή Γύφτισσα
(1752), δυτικά όρια Μόλιστας - Καστανέ-
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5.- Καταφύγιο: Ελευθέρου - Παπίγκου
Δήμου Κόνιτσας έκτασης 36.000 στρεμμάτων.
Όρια: Γέφυρα Αώου Π., θ. Κάστρο –
Τσούμα - Καψάλα- Αιμινάδια, υψ. Τρα-
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πεζίτσα, υψ. Κολοκυθιάς, Ράχη Κώτσιου,
δρ. Κόνιτσας – Διστρατου, δρ. δασικός
Εικόνισμα, Γιάκα - Κρανιές – ρ. Τριώδες,
Αώος Π. ρ. Δέσης, θ. Δρακόλιμνη, Καταφύγιο Ορειβατών Παπίγκου, υψ. 2251,
βόρεια –ράχη, γέφυρα Αώου.
6.- Καταφύγιο: Παπίγκου έκτασης
10.170 στρεμμάτων.
Όρια: Θ.Καταφύγιο Ορειβατών, νότια,
ανώνυμη ράχη, Βράχια Αστράκας,δυτικά,ριζά Βράχων, θ. Απάνω Ζωνάρια,
Βόρεια – θ. Κέδρος – Ράχη Σκάλας- Κοπρίγο- Δαδιές- Ριζά Παράγγια, θ. Χωράφι Καραπλιάκου, ανατολικά, ανέρχονται
ράχη Λειβαδάκια, θ. Πλατειά Χούνι, νοτιοααανατολικά, ράχη Κουτσομήτρου,
υψ. Θ. 2251,κατέρχονται κορυφογραμμή
Λάπατα,Καταφύγιο Ορειβατών.
7.-Καταφύγιο: Βρυσοχωρίου - Ηλιοχωρίου, έκτασης 39.000 στρεμμάτων.
Όρια: Δρόμος Ηλιοχωρίου - Βρυσοχωρίου, ρ. Βάτος,υψ.2446,8 θ. Στόμα,
κορυφογραμμή υψ. 2467-2478, θ. Κόπανος, ριζά Γκαμήλας , θ. Καλόγηρος όπου
και η αρχή του ρέματος Δέσης, το οποίο
ακολουθεί μέχρι τον ποταμό Αώο τον
οποίο ακολουθεί προς ανάντη μέχρι το
πρώτο ρέμα Ανούκας, δρ. δασικός ,δρ.
Βρυσοχωρίου – Ηλιοχωρίου - Σκαμνελίου μέχρι ρ. Βάτος.
8.- Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου:
33.000 στρέμματα.
Όρια: (Πυρήνα) Βοϊδομάτης, ρ. Μονοδενδρίου, ρέμα Γενίτσαρη, Αγ. Παρασκευή,
παρυφή χωριού Μονοδένδρι, δημόσια
οδός, θ. Οξιά, κορυφή Μονοδενδρίου,
Οξιά, υψ. 1600μ. υψοδείκτης 1335μ., οικισμός Βιτσικό, δημοσία οδός Βιτσικού Αρίστης, κορυφογραμμή, οδός Αρίστης –
Παπίγκου, συστάδα Πλατάνων, Παναγιάς
Σπηλιωτίτσης, κορυφογραμμή θ. Παλιάμπελα, βατή οδός Αγ. Μηνά προς υδρόμυλο, θ. Πορταρόβα, κορυφογραμμή - θ.
Παλιούρια, Καστρί, βόρεια κορυφογραμμή, υψοδείκτες 862μ - 768μ., εικονοστάσι δημόσιας οδού Αρίστης - Παπίγκου,
εικονοστάσι βατής οδού Βιτσικού - Παπίγκου, υδροκρίτης Αστράκας, υψο-
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δείκτης 1787μ., υψομετρική
καμπύλη 1700μ., βατή οδός
Βραδέτου καταφύγιο ορειβατών, θ. Γκουρομάτι, δυτικά
θ. Μπελόη - Κριαρά, κορυφογραμμή Λιβάδι (1373μ.)
φαράγγι Βίκου - Ρ. Μεζαρά,
ρέμα Μονοδενδρίου.
9.-Καταφύγιο:
Ευρύτερης
περιοχής χαράδρας ποταμού
Αράχθου στο Ν. Ιωαννίνων
στο Δ.Δ. Μουζακαίων Δήμου
Παμβώτιδος- Δ.Δ. Ελληνικού- Φορτωσίου- Κωστητσίου, Πατέρου, Καλεντζίου και
Μονολιθίου Δήμου Κατσανοχωρίων- Δ.Δ. Πετροβουνίου,
Χουλιαράδων και Βαπτιστής
Δήμου
Τζουμέρκων-Δ.Δ.
Αμπελοχωρίου και Ραφταναίων Δήμου Πραμάντων ,έκτασης 27.330 στρεμμάτων.
Όρια: Γέφυρα Τσιμόβου
,ακολουθεί ανατολικά την επ.
οδό έως το μεγάλο ελιγμό πριν το συν.
«Κέδρος¨», συνεχίζει ΝΑ συναντά το ρ.
«Ορνιολάγκαδο»και κατέρχεται έως τον
Άραχθο ποταμό. Από εκεί ακολουθεί
αριστερά την κοίτη του Ποταμού, διέρχεται από τη θ. «Αμπροβίστα» μέχρι το
τρίτο αν.ρέμα που κατέρχεται από τον
οικ. του Δ.Δ. Χουλιαράδων. Ακολουθεί
το ρ. και ανέρχεται μέχρι τον ελιγμό του
δρόμου Ν.Δ. του οικισμού, στη συνέχεια
ακολουθεί το φρύδι των πρανών του ποταμού Ν-Ν.Α.του οικισμού Δ.Δ. Χουλιαράδων μέχρι την κορυφή «Κουρούνα».
Με Ν.Α. κατεύθυνση κατέρχεται τη ράχη
μέχρι το ρέμα που κατεβαίνει από το Δ.Δ.
Βαπτιστή και τον επ. δρόμο τον οποίο
ακολουθεί έως τη γέφυρα (Γκόγκου).
Συνεχίζει με νότια κατεύθυνση μέχρι
να συναντήσει τον επ. δρόμο Κτιστάδων
Αμπελοχωρίου τον οποίο ακολουθεί
έως τη θέση «Προφήτη Ηλίας» και ύψος
της ράχης «Γιαννίστα Ζαγόρια».Ανεβαίνει τη ράχη με Δ. κατεύθυνση μέχρι την
κορυφή. Με κατεύθυνση Ν.Δ.διέρχεται
Βόρεια τον οικισμό του Δ.Δ. Αμπελοχωρίου ακολουθεί το πρανές του ποταμού
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έως την κορυφή που βρίσκεται το παρεκκλήσι Άγιος Νικόλαος. Ακολουθεί
το φρύδι των πρανών του π.Αράχθου
και διερχόμενο από τις ράχες στις θέσεις «Φυλάκιο» και «Στέκος» συναντά το
αν. ρέμα Ν.Δ.του συν. «Βουνόρεια» που
ακολουθεί μέχρι την συμβολή με τον ποταμό Άραχθο.Από εκει διέρχεται τον ποταμό και ανέρχεται μέχρι να συναντήσει
την επ.οδό Ιωαννίνων Πραμάντων την
οποία ακολουθεί μέχρι να συναντήσει τη
ράχη που κατέρχεται από την κορυφή «
Κότσικο» στην οποία ανέρχεται. Ακολουθεί το φρύδι των πρανών του ποταμού με
Β. κατεύθυνση διέρχεται από το αν. ρέμα
που κατεβαίνει από το Δ.Δ. Καλεντζίου,
ανέρχεται την εκεί ράχη και ακολουθώντας πάντα το φρύδι των πρανών του π.
Αράχθου που είναι ενωμένο με το ρέμα
«Αηδονοκούκουλο» φτάνει μέχρι Β. του
οικισμού του Δ.Δ.Φορτωσίου. Από εκεί
διέρχεται το προαναφερόμενο ρέμα φτάνει Ν. του οικισμού του Δ.Δ. Κωστιτσίου
και φθάνει στην κορυφή στο παρεκκλήσι «Προφήτης Ηλίας» Κωστιτσίου.Στη
συνέχεια ακολουθώντας το φρύδι των
πρανών του ποταμού διέρχεται από το
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ενημέρωση
ρ. «Κοροβέσιου» την «Ιερά Μονή Θεοτόκου Τσούκας» και πάντα με Β.κατεύθυνση και καθοδική πορεία πλέον καταλήγει
στη γέφυρα «Τσιμόβου»

,δρ. αγροτικός, Καραμπέτση, κορυφή
Χαραμαντά- Βρύση - Βαθύλακκος – Υψ.
Στίμα, Θ. Λάπατο, ρ. Δικόρυφου Ελάτης –
Γ. Αθανάσιος στρεμμ.

10.-Καταφύγιο Κουπακίων Τ.Κ.. Άρδοσης, Δερβιζιάνων – Ελάφου - Ρωμανού, έκτασης 14.000 στρεμμάτων.
Όρια: Συμβολή ρ. Κοκετού με λάκκο
Κόκκινου, Λάκκος Κόκκινου, Ανώνυμο
ρεματίδιο, ομβροδεξαμενή Δ.Δ. Ελάφου
, αγροτικός αμαξωτός δρόμος, συμβολή
ανώνυμων ρεμάτων, δεξιό ρέμα, διακλάδωση με ανώνυμο λάκκο, σέλωμα
σε 200 μ. από Άγιο Αθανάσιο Άρδοσης,
ρ. Αλμύρα, συμβολή με ανώνυμο λάκκο- αγρόκτημα Μυλωνά ,αγροτικός
αμαξωτός δρόμος δεξιά λάκκου Αλμύρα μέχρι θ. γέφυρα Γκουρτζα, αμαξωτός περιφερειακός δρόμος Αναδασμού
(Τέρνα) μέχρι αμαξωτό δρόμο θ. Τοκέικα, αμαξωτός δρόμος περιοχής Δερβιζιάνων μέχρι θ. Παντζούρι ρ. Κοκετός.

14.-Καταφύγιο: Δημοσίου Δάσους
Φλαμπουραρίου και Βοβούσας , έκτασης 8.610 στρεμμάτων.
Όρια: θ. Φλέγκα (υψ. 2159), δυτική κατεύθυνση, κορυφογραμμή όρια Εθνικού
Δρυμού, θ. Αυτιά, θ. Νανά, συμβολή ρ.
Αρκούδα - ρ. Σούτη, ράχη Τόκα, νοτιοδυτικά, υψ. Τόκα, συμβολή Π. Αώου Ρ.
Αρκούδα, Αώος Π. ρ. Αρμέρες, δημόσιο
δάσος Φλαμπουραρίου - Κοιν. Φλαμπουραρίου, Φλέγκα.
15.- Απαγόρευση κυνηγίου: Δ.Κ. Μετσόβου Δήμου Μετσόβου 6.200 στρεμμάτων, θέση «Τσούμα Μπάρμπα.Η
απαγόρευση ισχύει μέχρι 23-3-2022.
Όρια: Αρχίζουν από την πηγή «Γεωργίτση» και με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί ρέμα το οποίο συμβάλει στο ρέμα
«Ποτόκι». Ακολουθεί το ρέμα «Ποτόκι»
μέχρι τη συμβολή του, στην τεχνητή Λίμνη πηγών Αώου (στο σημείο ανώτατης στάθμης λειτουργίας της Τεχνητής
Λίμνης-χωροσταθμική 1.343μ.).Στη συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή της
τεχνητής λίμνης Αώου προς τα δυτικά,
στο σημείο ανώτατης στάθμης της, περικλείοντας τις δασικές θέσεις «Τσούμες»,
«Σπανούρα Πόγγα», «Τσούμα Φάτζι»
και «Τσούμα Μπάρμπα» μέχρι το ρέμα

11.-Καταφύγιο : Δελβινακίου έκτασης
15.250 στρεμμάτων.
Όρια: Αγ. Αθανάσιος(παρεκκλήσι),δρ.
Δελβινακίου, θ. Κουστομο,
δρ. Βήσσανης, θ .Νταμάρια, Αντέρεισμα,
Βαθύς Λάκκος, Λίμνη Ζαραβίνας, ρ. Σέκλιζα, Προφήτης Ηλίας, κορυφογραμμή,
διασταύρωση Κτισμάτων Δελβινακίου,
δρ. Δελβινάκι, Αγ. Αθανάσιος.
12.-Καταφύγιο: Παναγιά – Κουρούζα Μακραλέξη των Τ.Κ. Λάβδανηςς – Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου, έκτασης 13.500
στρεμμάτων.
Όρια: Δρ. Λάβδανης – Αγίας Μαρίνας
(Νάκου), ρ. Κουσοβίτικο, Λάκκο Αγίας
Μαρίνας, νότια κατεύθυνση, Σέλωμα Σιουρίκι, Λάκκος Μάρτη, Πηγή Κορίτα, δρ.
αγροτικός Χαράδρα - Δεμάτικο, ύψωμα,
όρια Ν. Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας,Υδροκρίτης, ρ. Κουσόβικο, δρ. Λάβδανης Αγίας Μαρίνας (Νάκου).

«Παπαναστάση». Στη συνέχεια ανεβαίνει
το ρέμα «Παπαναστάση» μέχρι την 45η
επαρχιακή οδό. Τέλος ακολουθεί την
45η επαρχιακή οδό έως την πηγή «Γεωργίτση» από όπου και άρχισε.
16.-Απαγόρευση κυνηγίου: Λίμνη Ιωαννίνων σε έκταση 29.600 στρεμμάτων,
στη χερσαία και υδάτινη περιοχή της .
Ισχύει μέχρι 31-7-2024.
Όρια: Αρχίζουν από τη θέση «Σκάλα» (Δ.
Ιωαννιτών) ακολουθώντας την παραλίμνιο λεωφόρο καταλήγει στην πλατεία
Μαβίλη. Από εκεί ακολουθεί τη νοητή
γραμμή που σχηματίζεται από τη λίμνη
και τα οικόπεδα-αγροκτήματα μέχρι τη
«Λιμνοπούλα». Από εκεί συνεχίζει στο
δρόμο μέχρι να συναντήσει την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου-Τρικάλων (Αμπελόκηποι) την οποία ακολουθεί μέχρι το
ρέμα «Μέγας Λάκκος» Λογγάδων . Από
τη θέση αυτή ακολουθεί το ρέμα καθοδικά μέχρι να συναντήσει την Επαρχιακή
οδός Ιωαννίνων - Λογγάδων,στη θέση
« Αμμορυχείο».Στη συνέχεια ακολουθεί
την επαρχιακή οδό με κατεύθυνση προς
Λογγάδες και καταλήγει στο πρατήριο
υγρών καυσίμων (shell) του Αγκά Ευάγγελου.Από το σημείο αυτό ακολουθεί
αγροτικό δρόμο και διασχίζοντας τις πεδινές εκτάσεις καταλήγει στην επαρχιακή οδό Καστρίτσας-Κατσικάς την οποία
ακολουθεί για 100 μέτρα και στρέφεται
δεξιά στον πρώτο αγροτικό δρόμο που
συναντάει και διασχίζοντας κάθετα τον

13.- Καταφύγιο: Ασπραγγέλων – Ελάτης, έκτασης 7.100 στρεμμάτων.
Όρια: Αγ. Νικόλαος Ασπραγγέλων, δρ.
Ιωαννίνων - Ασπραγγέλων, νεκροταφείο
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υδραύλακα (Γ.Ο.Ε.Β.) ακολουθεί τον
αγροτικό δρόμο στις παρυφές των κατοικιών του Δήμου Ανατολής, του συνοικισμού Λασπότοπου και καταλήγει στον
ιχθυογενετικό σταθμό. Από το σημείο
αυτό συνεχίζει ακολουθώντας την παραλίμνια λεωφόρο και φθάνει στη θέση
«Σκάλα» όπου και άρχισε.
17.- Απαγόρευση κυνηγίου: «Λεπτοκαρυάς-Ανθρακίτη-Καβαλλαρίου» του
Δήμου Ζαγορίου Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων έκτασης 10.500 στρεμμάτων.
Η απαγόρευση ισχύει μέχρι 31-7-2020.
Όρια: Αρχίζουν από τη Γέφυρα
«Γκαλντερούσιας», επί της επαρχ. οδού
Ιωαννίνων- Δόλιανης και με κατεύθυνση ΒΔ ανέρχονται ανώνυμη ράχη έως
ότου συναντήσουν τον δασ. δρόμο προς
«Πλακανίθρα».Από εκεί ακολουθούν το
δρόμο αυτό μέχρι τη διασταύρωση προς
τον «Αγ. Γεώργιο». Από την διασταύρωση αυτή ακολουθούν τον αριστερό δρόμο μέχρι τη θέση «Σιάδα Αγίου Μηνά».

Από τη θέση αυτή ακολουθώντας καθοδικά το ρέμα «Βουβάλας- Μπαζάκα»
φτάνουν στην συμβολή των ρεμάτων
στη θέση «Ντριάνοβο» και συνεχίζουν
στον δασ. δρόμο αριστερά του ρέματος,
μέχρι τη θέση «Άγιοι Μηνάδες» (ρέμα
Στραβόλακκα). Από εκεί με κατεύθυνση βόρεια ακολουθούν τον δασ. δρόμο
μέχρι τη διασταύρωση στα σιάδια «Κόρδας» και ακολουθώντας δεξιά το δασ.
δρόμο καταλήγουν στο τέλος αυτού στη
θέση «Γκούτσι». Από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθούν προς τα ανάντη
ανώνυμη ράχη μέχρι τα όρια των Τ. Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς- Δόλιανης στη
θέση «Γκορτζιά- Φράγκος». Από εκεί με
ΝΑ κατεύθυνση καταλήγουν στην γέφυρα «Γκαλτερούσιας» από όπου άρχισαν.
18.- Απαγόρευση κυνηγίου θέση «Προφήτης Ηλίας» Δήμου Κόνιτσας Περιφ.
Ενότητας Ιωαννίνων έκτασης 3.864
στεμμάτων. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι
27-03-2021

Όρια: Αρχίζουν από τη γέφυρα Τοπόλιτσας στον επαρχ. Δρόμο Κόνιτσας-Πυρσόγιαννης, όπου το ομώνυμο ρέμα Τοπόλιτσας, το οποίο ακολουθεί ανοδικά
μέχρι να συναντηθεί με το ρέμα Σκρίκα,
ακολουθώντας το ρέμα Σκρίκα ανοδικά
συναντά τον επαρχ .δρόμο Κόνιτσας-Πηγής. Από το σημείο αυτό συνεχίζει επί
της επαρχιακής οδού Κόνιτσας-Πηγής
μέχρι να συναντήσει το ρέμα Παναγιάς.
Ακολουθεί καθοδικά την πορεία του
ρέματος Παναγιάς μέχρι τα όρια του οικισμού της Κόνιτσας, μετά στρίβοντας
δεξιά, ακολουθώντας παράλληλα τις
ισοϋψείς καμπύλες παρακάμπτει τον
οικισμό της Κόνιτσας και τις εγκαταστάσεις του Τάγματος Πεζικού Κόνιτσας,
όπου μετά τις εγκαταστάσεις στρίβοντας
αριστερά, φθάνει μέχρι την τοποθεσία Αϊ
Γιάννης, εκεί συναντά τον επαρχ. Δρόμο
Κόνιτσας-Πυρσόγιαννης, τον οποίο ακολουθεί και καταλήγει στο σημείο όπου
και άρχισε.

C1022

CT210

ARMOTION EVO - J
GULLUK PROJECT

Τζάκετ υψηλής ανθεκτικότητας

ARMOTION EVO - V
Γιλέκο κυνηγιού

GALTUR - T
Κ

Υ

Ν

ARMOTION EVO - J

GALTUR - J

Παντελόνι κυνηγιού

Τζάκετ υψηλής ανθεκτικότητας

Τζάκετ κυνηγιού

Η

Γ

Ε

Τ

Ι

Κ

Ο

Σ

Σ

Υ

Λ

Λ

Ο

Γ

Ο

Σ

Ι

Ω

Α

Ν

Ν

Ι

Ν

Ω

Ν

19
19

11

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 - 2020

ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ
ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8

6

5

18

3

7

2

4

14

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κ.Α.Ζ Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενετίου.
Κ.Α.Ζ. Αετομηλίτσας.
Κ.Α.Ζ Βουρκοποτάμου.
Κ.Α.Ζ Πάδων.
Κ.Α.Ζ Ελευθέρου- Παπίγκου.
Κ.Α.Ζ Παπίγκου.
Κ.Α.Ζ Βρυσοχωρίου-Ηλιοχωρίου.
Κ.Α.Ζ Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου.
Κ.Α.Ζ Χαράδρας Αράχθου.
Κ.Α.Ζ Κουπακίων.
Κ.Α.Ζ Δελβινακίου.
Κ.Α.Ζ Παναγιά –Κουρούζα- Μακραλέξη.
Κ.Α.Ζ Ασπραγγέλων-Ελάτης.
Κ.Α.Ζ Δημοσίου Δάσους Φλαμπουραρίου και
Βοβούσας.
Απαγόρευση κυνηγίου Μετσόβου θέση «Τσούμα
Μπάρμπα».
Απαγόρευση κυνηγίου Λίμνης Ιωαννίνων.
Απαγόρευση κυνηγίου Λεπτοκαρυάς-ΑνθρακίτηΚαβαλλαρίου.
Απαγόρευση κυνηγίου θέση «Προφήτης Ηλίας
Δήμου Κόνιτσας.
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2019-2020 ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
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ενημέρωση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Α. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
1. Σωματικές βλάβες ή θάνατο		
2. Υλικές ζημιές				
3. Ομαδικό ατύχημα κατά περίπτωση
4. Ανώτατο όριο Ευθύνης Εταιρίας		

35.000,00 €
12.000,00 €
150.000,00 €
600.000,00 €

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
1. Θάνατος από ατύχημα			
2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 		
3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα ποσοστό %

40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €

ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

Γ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ
1.-Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα 35,00 € και μέχρι 60
μέρες κατά περίπτωση.
2.-Διπλασιασμός επιδόματος σε μονάδα εντατικής θεραπείας και για νοσηλεία στο εξωτερικό, (70,00€) και μέχρι 60
ημέρες
3.-Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης 35,00 € και μέχρι 40
ημέρες, κατά περίπτωση.
4.-Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης άνευ νοσηλείας 35,00€
και μέχρι 20 ημέρες μετά από γνωμάτευση ειδικού ιατρού
Νοσοκομείου.
5.-Κάλυψη εξόδων επείγουσας αερομεταφοράς.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει ατυχήματα που θα
συμβούν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου μέχρι
τη λήξη της για την περίοδο 2019-2020 κατά τη διάρκεια
του κυνηγίου, από τη στιγμή που το ασφαλισμένο μέλος-κυνηγός φθάνει στον τόπο κυνηγίου και τελειώνει την
στιγμή αποχώρησής του από αυτόν.
2.Ο Ασφαλισμένος κυνηγός σε περίπτωση ατυχήματος
πρέπει : Να ενημερώσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το
αργότερο το Σύλλογο (τηλ. 2651025839) ή την ασφαλιστική
εταιρεία «ΔΥΝΑΜΙΣ» (τηλ. 6978281393 κ. Α.Μαρκόπουλο).

1) Οι ζώνες διάβασης τρυγονιού σττην περιφέρεια του
Δασαρχείου Ιωαννίνων είναι οι εξής:
• Το οροπέδιο Ιωαννίνων,που ορίζεται από την οριογραμμή που διέρχεται από τις παρυφές των πεδιάδων
των χωριών Πεδινής, Σταυρακίου, Βουνοπλαγιάς,
Ροδοτοπίου ,Νεοχωρίου, Πετσάλης, Ασφάκας, Περάματος, Λογγάδων, Βασιλικής, Χαροκοπίου, Μουζακαίων, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Μπιζανίου, Αβγού,
Κρυφοβού, και Αμπελιάς.
• Το λεκανοπέδιο Δωδώνης(πεδινές περιοχές Μελιγγών,Μαντείου,Δωδώνης και Δραμεσιών )
• Οι δασαγροτικές περιοχές Παλαιών Αλωνιών ,Περάτης, Κόντσικας και Πολυλόφου.
• Η κοιλάδα του ποταμού Καλαμά(από το χωριό Κληματιά κατά μήκος του ποταμού μέχρι των χωριών
Γκριμπόβου, Πολυδώρου, Λεπτοκαρυάς, Βροσύνας
και περιλαμβάνει τις συνεχόμενες περιοχές γύρω του
ποταμού χωριών).
• Η πεδιάδα Καλαμά-Παρακαλάμου (συνεχόμενες
πεδινές περιοχές από Καλπάκι, Δολιανά, Παρακάλαμο
μέχρι Κουκλιούς και Μαζαράκι).
• Η πεδιάδα Ασπραγγέλων(ύψωμα ‘’Καμπόπουλος’’-Αγιος Αθανάσιος και περικλείεται από υψώματα Βρούμπιστα- Καραχάιδου- ΄Αγιοι Θεόδωροι-Σκάλες).
• Η πεδιάδα Βίτσας, Άνω και Κάτω Πεδινών και
• Η κοιλάδα Μπαλντούμας (δεξιά και αριστερά του
ποταμού πεδινές εκτάσεις μέχρι παρυφές γειτονικών
υψωμάτων).
2) Οι ζώνες διάβασης τρυγονιού για το Δασαρχείο Κόνιτσας
είναι οι εξής:
Αρχίζει από τη γέφ. του π. Αώου στο άκρο της Κόνιτσας
ακολουθεί το δρ. Κόνιτσας-Ιωαννίνων μέχρι τη γέφ. του π.
Βοϊδομάτη, από εκεί ακολουθεί προς τα κάτω τον π. Βοϊδομάτη μέχρι τη γέφυρα Αώου στο Μπουραζάνι. Από εκεί
ευθεία γραμμή ανεβαίνει στην κορυφή Αγ. Παρασκευή
και Προφ. Ηλία Αετόπετρας. Ύστερα περνούν πάνω από το
χωριό Μάζι όπου βρίσκεται το Υδραγωγείο και μετά πάνω
από το χωριό Ηλιόρραχη και φθάνουν στη θέση Πλάκα
(Λατομείο). Από εκεί κατεβαίνουν το γεφύρι Μπούσι του
ρέματος «Τοπόλιτσα» και ακολουθώντας τα κάτω άκρα των
σπιτιών της Κόνιτσας καταλήγουν στη γέφυρα του Αώου
από όπου άρχισαν.
« ΚΑΛΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ »
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 2019-2020
Α/A

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ (1)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ		

ΕΠΙΤΡ . ΑΡΙΘΜΟΣ

20/8-14/9

15/9-10/3
15/9-10/1
15/9-20/1
15/9-29/2
15/9-29/2

Όλες
Τετ.Σ.Κ.
Τετ.Σ.Κ
Όλες
Όλες

Χωρίς περιορισμό
1
Xωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό

15/9-10/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-29/2
15/9-20/2
15/9-29/2
15/9-29/2
15/9-20/2
15/9-29/2
15/9-29/2
15/9-29/2
15/9-29/2
15/9-29/2
1/10-15/12
1/10-15/12
15/9-31/12

Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Τετ.Σ.Κ
Τετ.Σ.Κ
Τετ.Σ.Κ

10
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
12
8
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
10
2
4
1

15/9-10/2
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-10/2
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-10/2
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-31/1

Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες

12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
10
10
10

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)*
Λαγός (Lepus europaeus) **
Αγριόχοιρος(Sus scrofa)
Αλεπού (Vulpes vulpes)
Πετροκούναβο

1
2
3
4
5

20/8-14/9

ΠΟΥΛΙΑ / Δενδρόβια-Εδαφόδια
Σιταρήθρα
20/8-14/9
Φάσα
20/8-14/9
Αγριοπερίστερο
20/8-14/9
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
20/8-14/9
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
20/8-14/9
Τσίχλα (Turdus philomelos)
20/8-14/9
Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
20/8-14/9
Κοκκινότσιχλα (Τurdus iliacus)
20/8-14/9
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
20/8-14/9
Κότσυφας (Turdus merula)
20/8-14/9
Καρακάξα (Pica pica)
20/8-14/9
Κάργια (Corvus monegula)
20/8-14/9
Κουρούνα (Corvus corone)
20/8-14/9
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
20/8-14/9
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
Πετροπέρδικα ( Alectoris graeca) ***
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)****
Φασιανός (Phasianus colchicus)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΠΟΥΛΙΑ / Υδρόβια και παρυδάτια
Σφυριχτάρι (Anas penelope)
Κιρκίρι (Anas crecca)
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)
Σουβλόπαπια (Anas acuta)
Σαρσέλα (Αnas querquedula)
Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)
Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)
Φαλαρίδα (Fulica atra)
Ασπρομετωπόχηνα *****(Anser albifrona)
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Καλημάνα (Vanellus vanellus)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(1) Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί « ως ζώνη διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι 18-12-1985.
* Από 1/3 μέχρι 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α παράγραφος 8
*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009(περιοχή Γαλαξιδείου), β) GR 114009 ( Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και
Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της Νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α παράγραφος 9,10
***** Aπαγορεύεται η θήρα ( ΚΥΑ ΗΠ 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β/23/02/2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα Νέστου, στη λίμνη Ισμαρίδα, στη λίμνη
Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος, στο Δέλτα του Έβρου, στη λίμνη Δοϊράνη (ZEΠ GR 12330003) και στην περιοχή του Έλους Αρτζάν(ΖΕΠ GR 1230005
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ενημέρωση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2019- 2020
Με Υπουργική απόφαση το κυνήγι για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020 καθορίζεται ως ακολούθως:
Α΄- 1.-Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό
χρόνο 2019-2020 από 20/8/2019 μέχρι 29/2/2020.
2.- Kατ’ εξαίρεση της παραπάνω γενικής ρύθμισης, επιτρέπεται η θήρα του
Αγριοκούνελου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020.
3.- Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες
κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του αναφέρονται στον
«ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
4.-Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
5.-Η χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για άσκηση κυνηγίου επιτρέπεται
από 15/9/2019 μέχρι 20/1/2020 και μόνο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή
(δηλαδή ο σκύλος δίωξης θα χρησιμοποιείται στο χρονικό διάστημα και στις
ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου ).
6.-Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών
με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης κατά ομάδα και
κατά ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του
αγριόχοιρου απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου
όσο αυτό φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις
χοιρομητέρες αυτών.
7.-Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15/9/2019
μέχρι 20/1/2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης
και από 21/1/2020 μέχρι 28/2/2020 χωρίς σκύλο δίωξης μόνο στους νομούς
που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης από 20/8/2019 μέχρι 14/9/2019 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο
στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.
Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου
5 της παρούσης.
8.-Απαγορεύται το κυνήγι του λαγού καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
9.- Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα των θηρεύσιμων ειδών με τις παρακάτω εξαιρέσεις: α)στο νομό Λέσβου
συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο επιτρέπεται
το κυνήγι της, τις παρακάτω ημερομηνίες (Κυριακές): 15/9/2019,22/9/2019,2
9/09/2019,06/10/2019,13/10/2019,20/10/2019,27/10/2019 και 03/11/2019, συνολικά για οκτώ εξόδους. β) στους νομούς Σάμου και Χίου στην περιοχή της
Α΄Κ.Ο.Κ.& Δωδεκανήσων επιτρέπεται το κυνήγι της από 15/9/19 έως 30/11/19
και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η νήσος Χίος όπου
επιτρέπεται από 15/9/2019 έως 30/11/2019 μόνο της ημερομηνίες: 14/9/2019,
15/9/2019, 21/9/2019, 22/9/2019,28/9/2019,29/9/2019,5/10/2019,6/10/2019,12
/10/2019,13/10/2019,19/10/2019,20/10/2019,26/10/2019,27/10/2019,2/11/201
9,3/11/2019,9/11/2019,10/11/2019,16/11/2019 και 17/11/2019,23/11/2019 και
24/11/2019 και 30/11/2019.γ) στη Νήσο Γαύδο και στη Γαυδοπούλα η θήρα
επιτρέπεται μόνο τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
10.-Απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας καθ’ όλη τη διάρκεια
της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.
11.- Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη την κυνηγετική
περίοδο στη Νήσο Τήλο.
12.- Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται
το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας
79/409/ΕΟΚ.
13.- Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας στις ζώνες Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3 &
Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού όπως αυτές είχαν καθοριστεί με
την αρίθμ 40390/1-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Δ΄446) .
14.-Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται
από τις ζώνες Α.ΑΒ1, ΑΒ2, Α1,Β1 του «εθνικού πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς»
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σύμφωνα με την αρίθ. 172337/1266/26-07-2018 (ΦΕΚ 3120Β΄)απόφαση ΥΠΕΝ.
15.-Παρατείνετε για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της
161977/2659/19-10-2017(ΦΕΚ3885 Β΄) απόφασης του ΥΠΕΝ,περί «απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή-Ιλισσίων».
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ :
1.1.-Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2.- Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3.-Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις Θήρας ορισμένης χρονικής
διάρκειας.
1.4-Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5.-Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6.-Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7.- Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί
θήρας σύμφωνα με την αρίθ. 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/ 18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012 και ισχύει.
1.8.- Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών και σε
όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές
αποφάσεις.
1.9- Στους αρχαιολογικούς χώρους ,ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς
προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
1.10.-Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους σε απόσταση μέχρι 250 μέτρων από την εξωτερική
περίφραξη αυτών.
2.-Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των θηραμάτων εκτός εκείνων τα
οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. Επιτρέπεται –κατ’ εξαίρεση- για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις Nήσους Λήμνο και
Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν
δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται µε απόφαση του Σ.Α.Δ. µετά από
εισήγηση της αρµόδιας δασικής αρχής.
3.- Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και
μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που έχουν καθοριστεί από
τις Δασικές Αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
4.- Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού
δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή
της παρ.3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969.Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση από την οικεία Δασική Αρχή, ειδικότερης για το
θέμα αυτό Δ.Α.Δ.αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.
Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί( αποκλειόμενης απλής λωρίδας),
ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.
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Συμβουλές
για την έναρξη
Ôï Ä.Ó.
ôïõ Óõëëüãïõ åý÷åôáé
óå üëïõò ôïõò êõíçãïýò
ÊáëÞ ÊõíçãåôéêÞ ×ñïíéÜ!
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ

Ï ÓÊÕËÏÓ ÌÁÓ

Ôï ðñþôï ðñÜãìá ðïõ ðñÝðåé íá êÜíïõìå, åßíáé Ýíá ðïëý
êáëü óÝñâéò óôï áõôïêßíçôï ðïõ Ý÷ïõìå ãéá êõíÞãé. Åéäé
êÝò óõóôÜóåéò êáé õðïäåßîåéò äåí ìðïñþ íá êÜíù. Áõôü
üìùò ðïõ èÝëù íá óáò ðù åßíáé: Óêåöôåßôå ðüóï ôáëáéðù
ñåßôáé ôï áõôïêßíçôü ìáò áöïý èÝëïõìå íá ðÜìå áêñéâþò
óôïí ôüðï ôïõ êõíçãßïõ. Äåí ðåñðáôÜåé êáíåßò óÞìåñá.
Ãéá íá ìç ìáò óõìâåß ëïéðüí ôï áðñüïðôï êáé ìáò ÷áëÜóåé
ç Ýîïäüò ìáò, áò åðéóêåöôïýìå ôï óõíåñãåßï ìáò ãéá ðëÞ
ñç Ýëåã÷ï. ØÕÃÅÉÏ – ËÁÓÔÉ×Á – ÌÇ×ÁÍÇ – ÖÑÅÍÁ. Áãá
ðçôïß óõíÜäåëöïé êáé êÜôé áêüìç. ÐÑÏÓÏ×Ç – ÐÑÏÓÏ×Ç
– ÐÑÏÓÏ×Ç üôáí ïäçãåßôáé ðñïò ôï êõíÞãé. Êõñßùò óôçí
åðéóôñïöÞ üôáí ç êïýñáóç åßíáé ìåãÜëç. Áí óáò ðéÜíåé
ýðíïò ìçí äéóôÜóåôå íá óôáìáôÞóåôå êáé íá ôïí «áñðÜ
îåôå» Ýóôù ãéá 15 ëåðôÜ. Åßíáé êñßìá ìéá ùñáßá Ýîïäïò íá
êáôáëÞîåé óå äñÜìá. ¼ðùò åðßóçò, áí Ý÷åôå áñãÞóåé, ìçí
ôñÝ÷åôå óáí ôñåëïß íá ðñïëÜâåôå. Äåí ÷Üèçêå ï êüóìïò
áí ðÜôå ëßãï áñãüôåñá.

Åßðáìå üôé ðñéí ôçí «Üãéá» ìÝñá, êáëÞ ðñïðüíçóç. Öáãçôü
ëßãï, áëëÜ êáëü. ÅðåéäÞ áõôÞí ôçí åðï÷Þ ðéÜíïõí ôóéìðïý
ñéá, ìçí ôá ôñáâÜôå íá ôá âãÜëåôå. Ñáíôßóôå ôá ìå åéäéêü
öÜñìáêï, íá ðÝóïõí ìüíá ôïõò.

ÓÕÌÐÅÑÉÖÏÑÁ

ÈÝëù íá ðù äõï ëüãéá ãéá ôç óõìðåñéöïñÜ óôá êõíçãïôü
ðéá. Óåâüìáóôå ôá êáôáöýãéá. ¢ãíïéá Íüìïõ, äéáôÜîåùí
êáé ôïðéêþí áðáãïñåýóåùí ÄÅÍ äéêáéïëïãåßôáé. Óôï êõíÞ
ãé ãéá ôïõò ÊÕÍÇÃÏÕÓ éó÷ýåé ç ðñïôåñáéüôçôá. ÐÜìå ðÜ
ñá ðÝñá. Äåí áîßæåé íá âñéæüìáóôå êáé íá êáôáëÞãïõìå óå
áëÞôéêåò óõìðåñéöïñÝò. Áí Ýôóé óêÝöôåóôå êáèßóôå óðß
ôé óáò. ×áéñåôÜôå ôï óõíÜäåëöï êõíçãü, ôï ãåùñãü, ôïí
ôóïðÜíï. Êáé ðïôÝ ìçí Ý÷åôå ôï «íïýìåñï» óôï ìõáëü óáò.
Ìéá ùñáßá êõíçãåôéêÞ Ýîïäïò äåí åßíáé áðáñáßôçôï íá óõ
íïäåýåôáé áðü ìåãÜëï íïýìåñï. ÕðÜñ÷åé êáé ôï áýñéï.
ÁõôÜ êáé ÊÁËÁ ÊÕÍÇÃÉÁ óå ÏËÏÕÓ ÌÁÓ!
			
Ó.Ó.

ÊÁÔÁÓÊÇÍÙÓÇ

ÐÑÏÓÏ×Ç!
Äåí êõíçãÜìå êïíôÜ óå óðßôéá, óå óôáýëïõò, óå
ìáíôñéÜ. Äåí êáôáóôñÝöïõìå ôïõò öñÜ÷ôåò êáé
ôá óýñìáôá. Óåâüìáóôå ôçí îÝíç ðåñéïõóßá. ¼óï
ëéãüôåñåò ãêñßíéåò õðÜñ÷ïõí, ôüóï ôï êõíÞãé ìáò
ãßíåôáé áðïëáõóôéêüôåñï.

Ìçí îå÷íÜôå, áí êáôáóêçíþóåôå, íá Ý÷åôå ìáæß óáò áðù
èçôéêÜ öéäéþí, óêïñðéþí êáé êïõíïõðéþí. Ç áãïñÜ ðëïý
óéá óå ôÝôïéá åßäç.

ÁÔÏÌÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ

Óáêßäéï êáëü, áíáôïìéêü ãéá íá äÝíåé óôçí ðëÜôç óùóôÜ.
Ðáãïýñé ãéá íåñü, ëßãï ìåãáëïýôóéêï, ãéá ìáò êáé ãéá ôï
óêõëß ìáò. Öáñìáêåßï ìå ôá óôïé÷åéþäç. ¼óïé ðáßñíåôå
öÜñìáêá, ìçí ôá îå÷íÜôå. ÖÜñìáêá ãéá ôóßìðçìá öéäéþí
êáé ãéá äçëçôçñßáóç ôïõ óêýëïõ ìáò. Ôþñá ãéá ðåñéóóü
ôåñá, óôá åéäéêÜ êáôáóôÞìáôá ôùí óõíáäÝëöùí ìáò êõ
íçãþí. ¼ìùò ìçí êïõâáëÜôå ðåñéóóüôåñá áð’ áõôÜ ðïõ
ðñÝðåé.
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¼óïé áðü ôïõò êõíçãïýò Ý÷ïõí öèáñìÝíåò
êõíçãåôéêÝò Üäåéåò ìðïñïýíå íá ôéò
áíôéêáôáóôÞóïõí óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ
Ý÷ïíôáò ìáæß ôïõò ðñüóöáôç öùôïãñáößá êáé ôçí
Üäåéá êáôï÷Þò üðëïõ.
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κυνολογικά

ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

“

>>

Την 29/05/2019 έλαβαν χώρα στην
αίθουσα του σκοπευτηρίου του
Κ.Σ Ιωαννίνων, αρχαιρεσίες για την
εκλογή του Τακτικού Διοικητικού
Συμβουλίου του Κυνοφιλικού Ομίλου
Ιωαννίνων, οι οποίες ανέδειξαν τους:

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
(Α.Κ.Ι)
Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Ιωαννίνων διοργανώνει Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) Πρακτικού Κυνηγίου για Βρετανικούς & Ηπειρωτικούς Δείκτες CAT, σε ορτύκι εκτροφής για τις
08 Σεπτεμβρίου 2019 στο Μέτσοβο (περιοχή Προφήτης Ηλίας).
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6944174610 – 6977996965

>>

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ - ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Ιωαννίνων θα διαθέτει περίπτερο στη
γιορτή του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων όπου θα υπάρξει ενημέρωση για τις προσεχής κυνοφιλικές εκδηλώσεις
αλλά και για εγγραφή μελών. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6944174610 – 6977996965

Εξελεγκτική επιτροπή:
1. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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και πετρέλαιο θέρμανσης

Επιλέγω γνήσια συστήματα BRC

εξουσιοδοτημένο
συνεργείο

BRC

(Πίσω από τη Nissan)
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συνταγή κυνηγιού

Επιμέλεια:
Ελένη Τσικουρά

Ορτύκια με Μελιτζάνες
Εκτέλεση

Βάζουμε τα ορτύκια στη μαρινάτα
για 6-12 ώρες. Τα βγάζουμε και
τα ψήνουμε στο γκριλ, αλείφοντάς
τα συχνά με λάδι. Σε καυτό λάδι
τηγανίζουμε τις μελιτζάνες και τις
ντομάτες ελαφρά αλευρωμένες.
Χτυπάμε στο σέικερ τον χυμό
λεμονιού, τη ρίγανη, το θυμάρι, το
σκόρδο και λίγο λάδι. Στρώνουμε
τις μελιτζάνες και τις ντομάτες
και τις πασπαλίζουμε με αλάτι.
Βάζουμε επάνω τα ψημένα ορτύκια
και περιχύνουμε με τη σάλτσα.
Γαρνίρουμε τις ελιές και το τυρί
κομμένο σε μικρούς κύβους.

Υλικά

• 4 ορτύκια κομμένα στη μέση
• 1 μεγάλη μελιτζάνα σε φέτες
• Αλεύρι
• 1 μεγάλη ντομάτα σε φέτες
• 1 φλιτζάνι λάδι
• ½ φλιτζάνι χυμός λεμονιού
• 1 κουταλάκι ρίγανη
• 1 κουταλάκι θυμάρι
• 1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη
• Λίγες ελιές μαύρες
• 100 γρ. τυρί φέτα
• Αλάτι

Καλή Επιτυχία

Ορτύκια

Σάλτσα

γεμιστά με σάλτσα σταφυλιού

• 20 γρ. βούτυρο
• 1 κουταλιά αλεύρι
• 1 φλιτζάνι χυμός λεμονιού
• 1 φλιτζάνι σταφύλια μαύρα
μοσχάτα
• 2 κουταλιές κρασί μαυροδάφνη

Εκτέλεση

Μαρινάρουμε τα ορτύκια για 6-12
ώρες. Τα βγάζουμε από τη μαρινάτα,
αλατοπιπερώνουμε και τα αλείφουμε
με βούτυρο. Ανακατεύουμε όλα τα
υπόλοιπα υλικά και γεμίζουμε τα
ορτύκια. Δένουμε τα πόδια τους, τα
τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο και τα
βάζουμε σε ταψί. Τα ψήνουμε σε μέτρια
δυνατό φούρνο για 1 ώρα. Βγάζουμε το
αλουμινόχαρτο και τα ψήνουμε για 10
λεπτά ακόμη. Περιχύνουμε τη σάλτσα
πάνω στα ορτύκια και τα σερβίρουμε

Υλικά

• 8 ορτύκια
• 20 γρ. βούτυρο
• Αλάτι
• Πιπέρι
• 1 ½ φλιτζάνι ρύζι βρασμένο
• 1 κουταλάκι δενδρολίβανο
ψιλοκομμένο
• 2 κουταλάκια μουστάρδα
•1 φλιτζάνι αμύγδαλα ψημένα και
σπασμένα
• 2 κουταλιές μέλι

ζεστά.
Σάλτσα: Σωτάρουμε το βούτυρο. Προσθέτουμε το αλεύρι, το
ροδίζουμε και ρίχνουμε το χυμό σταφυλιού και τη μαυροδάφνη.
Κόβουμε τις ρόγες των σταφυλιών στη μέση, αφαιρούμε τα
κουκούτσια και τις ρίχνουμε στο τηγάνι. Τα αφήνουμε να βράσουν,
ώσπου να δέσει η σάλτσα.

Καλή Επιτυχία
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συνταγή κυνηγιού

Πέρδικες στη Γάστρα
Εκτέλεση

Κόβουμε τις πέρδικες σε
μερίδες και τις μαρινάρουμε
για 24 ώρες. Σε καυτό λάδι
σωτάρουμε το κρέας και
σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε τις πιπεριές και
τις ντομάτες και συνεχίζουμε το σωτάρισμα. Ρίχνουμε
τις ελιές, το δενδρολίβανο,
το φασκόμηλο, το κάρι, τον
πολτό και το αλατοπίπερο. Τ’
ανακατεύουμε όλα μαζί και τ’
αδειάζουμε στη γάστρα. Σκεπάζουμε και τα βάζουμε στο
φούρνο για 1 ½ ώρα στους
200° C .

Καλή Επιτυχία

Υλικά (4 άτομα)
•2-3 πέρδικες
•2 μεγάλες κόκκινες πιπεριές σε
φέτες
•4 ντομάτες κομμένες στα
τέσσερα
•½ φλιτζάνι λάδι
•1 φλιτζάνι λευκό κρασί
•1 φλιτζάνι πολτός φρέσκιας
ντομάτας
•½ φλιτζάνι ελιές καθαρισμένες
•1 κουταλιά δενδρολίβανο
ψιλοκομμένο
•1 κουταλιά φασκόμηλο
ψιλοκομμένο
•½ κουταλιά κάρυ
• Αλάτι, πιπέρι

Αφοί Μπάρμπα ο.ε.

Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής OPEL
6ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών
Τηλ.: 26510 92919, 93803
κιν.: 6945 996727
Fax: 26510 93804
e-mail:
e-barbas@otenet.gr
Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Λ
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για να μαθαίνουμε!

Το πιθάρι της γνώσης!(32)

Γράφει:
ο Ν. Σπίγγος

Όλοι πρέπει να θυμόμαστε πως έχουμε πάρα πολλούς λόγους να υπερασπιζόμαστε το κυνήγι. ΄Ισως ο κυριότερος είναι ότι ως δραστηριότητα είναι ταυτισμένη με τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Οι επτά ομοσπονδίες, οι κυνηγετικοί σύλλογοι και η Συνομοσπονδία μας έχουν πρωταρχικό οικολογικό ρόλο παρεμβαίνοντας για την
διαφύλαξη της άγριας ζωής, όπως: αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, έλεγχος υγροβιοτόπων,, παράνομη ξύλευση, σπορές, εκτροφεία
απελευθερώσεις, πρόληψη πυρκαγιών, χρηματοδότηση μελετών και εν τέλει υπεύθυνη διαχείρηση. Ας μας πει κάποιος, ποιος άλλος ή
ποια άλλη οργάνωση, φορέας υπηρεσία κλπ μπορεί να υπερηφανεύεται για κάτι παρόμοιο!
Η πληθυσμιακή κατάσταση των θηραμάτων, δεν είναι αυτή που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αρνητική διάθεση των κυνηγών για την
έγκαιρη έκδοση της κυνηγετικής τους άδειας. Αυτό που πρωτίστως τους δημιουργεί αναστολές είναι το οικονομικό κόστος. Θεωρώ ότι
το κράτος, μειώνοντάς το, θα έχει πολλαπλάσια μεγαλύτερο όφελος!
Έχουμε ξαναπεί πως, από τα 534 είδη θηλαστικών και πτηνών (116 & 418 αντίστ.) μόνο τα 37 ( 5 & 32 αντιστ. επίσης) επιτρέπεται να
κυνηγηθούν στην Ελλάδα. Τα επιτρεπόμενα λοιπόν αυτά είδη, που απαντώνται σε μεγάλους πληθυσμούς, καθόλου δεν απειλούνται &
δεν κινδυνεύουν από την νόμιμη άσκηση θήρας. Και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να διαταράσουν την οικολογική ισοροπία.
Η υπερβολική σιγουριά στις δυνατότητές μας, στον κυνηγότοπο, είναι αυτή που πολλές φορές προκαλεί τα ατυχήματα. Κατ΄ αρχάς
η ασφάλεια του όπλου από μόνη της ΔΕΝ διασφαλίζει την αποφυγή της εκπυρσοκρότησης. Την αποφυγή της εκπυρσοκρότησης την
διασφαλίζει ΜΟΝΟ το ανοικτό όπλο!
Παλιός αλλά μάστορας κυνηγός μου τόνισε: Το τρυγόνι δεν συνπεριφέται σαν τα τσιχλοκότσυφα αν ενοχληθεί. Για την διαφυγή του «σαϊτεύει» κυριολεκτικά το δένδρο και εξαφανίζονται με ασφάλεια από την αντίθετη πλευρά. Έτσι γίνεται –σχεδόν- αόρατο από τον κυνηγό.
Δικαίωμα στο θήραμα έχουμε όλοι. Ενοείται οι νόμιμοι κυνηγοί. Το όποιο θήραμα πρέπει να το μοιραζόμαστε με σύννεση και ευγένεια.
Προσοχή όμως: ΄Εχουμε ιερή υποχρέωση να το διαχειριζόμαστε με προσοχή σεβόμενοι τρόπους και κάρπωση. Τίποτα στη φύση δεν
είναι ... ανεξάντλητο!
Ο θείος, παλιός και παθιασμένος τρυγονάς στα μέρη μας, έλεγε και ξανάλεγε: Το τρυγονοκυνήγι δεν είναι για τους υπναράδες. Αυτοί,
έτσι κι αλλοιώς είναι χαμένοι από χέρι. Το τρυγόνι σε θέλει κατά τις 6, το πολύ 6.30΄ στο πόστο σου. Διαφορετικά πάει το πρώτο μπάσιμο!
Και αφού σε κάνα δυο μήνες πλησιάζει η έναρξη, ας έχουμε κατά νου: Εάν το τρυγόνι ενοχληθεί, μια από τις βασικές κινήσεις του είναι
να πετάξει στο κοντινότερο ξερό δένδρο (κατά προτίμηση κυπαρίσσι). Όσα δένδρα ή χωράφια και νάχει ο κάμπος αυτό θα προτιμήσει να
πάει να καθίσει σ΄ εκείνο.
Και να θυμάσθε: ΄Ενας από τους βασικότερους παράγοντες, που μας συνοδεύουν στην έναρξη είναι η νευρικότητα. Τις πρώτες μέρες
είμαστε –σχεδόν- όλοι «τσιτωμένοι». Καθένας βέβαια για τους δικούς του λόγους. Αλλά –σχεδόν- όλοι. Η ξαφνική εικόνα, το πέρασμα,
οι ήχοι, η ταχύτητα των πουλιών και βασικώς το άγχος του αποτελέσματος όλα επιδρούν στην ατσαλοσύνη της τουφεκιάς με το γνωστό
αποτέλεσμα.

Και για να ΜΗΝ ξεχνάμε τους «φίλους μας», τους αφιερώνω τα λόγια του αξέχαστου γιατρού & κυνηγού Πόλυ Μυλωνά:
«Πολλοί τον κυνηγό τον λένε «φονιά»! Θα ΄ταν τέτοιος αν εκείνοι που τρώνε κρέας ζώων είναι … «κανίβαλοι». Αυτά!

Ανέκδοτο!

άνω
Όλα τα παρόαπ
το ανέκδοτο]

[εκτός φυσικά απ
ις και απόψεις
αποτελούν θέσε ειδικών.
ι
επιστημόνων κα έλλειψη
θεί η
Ας μου συγχωρε οποία οφείλεται
οράς, η
προσωπικής αναφ ι μόνον λόγους!
σε τεχνικούς κα
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Κατεβαίνει ο Χριστούλης στη γη να τσεκάρει την κατάσταση. Σε κάποια φάση, μπαίνει σ΄ ένα μπαράκι που μπεκροπίνουν ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και μια ... Ελληνάρα. Στη μπάρα ο Χριστός, ξανθός, μακρυμάλλης, ψιλολετσέ,
τον βλέπει ο Γερμανός λέγοντας στον μπάρμαν: «Κέρασε το παλληκάρι μια μπιρίτσα, φαίνεται διψασμένο»! Κερνάει
ο μπάρμαν, την πίνει ο Χριστούλης, όλα καλά. ΄Υστερα από λίγο φωνάζει ο Γάλλος τον μπάρμαν: «Κέρασε ,ρε, το
παλληκάρι ένα μπουκάλι κρασί. Ντροπή να κάθεται στον πάγκαο έτσι σκέτος, χρονιάρες μέρες»! Κερνάει ο μπάρμας,
όλα καλά. ΄Υστερα από λίγο πετιέται και ο ΄Ελληνας: «Κέρασε, ρε, λέει του μπάρμαν, το παλληκάρι ένα καραφάκι ούζο
με μια σπέσιαλ ποικιλία, τον βλέπω πεινασμένο, χρονιάρες μέρες...» Πίνει, τρώει ο Χριστούλης και μετά σηκώνεται.
Πάει στην παρέα και αγγίζει τον Γερμανό στον ώμο. Αυτός πετιέται, του φιλάει το χέρι και του λέει: «Χριστέ μου! Σ΄
ευχαριστώ! Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι που μου πέρασαν μεμιάς τα αρθριτικά μου»! Αγγίζει και τον Γάλλο στον ώμο,
πετιέται αυτός, του φιλάει το χέρι και λεέι: «Χριστέ μου! Σ΄ ευχαριστώ! Πάει το άσθμα μου, πέρασε! Το νιώθω»! Κάνει
ν΄ αγγίξει και τον Έλληνα, οπότε τραβιέται πίσω αυτός και λέει: «Χριστούλη μου, νάσαι καλά, αλλά ... χειρονομίες δεν
γουστάρω! Είδα κι έπαθα να τη βγάλω την ... αναπηρική σύνταξη»!
Ε Τ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
Ιούνιος 2019

οι κυνηγοί & τα
επαγγέλματα τους

Guns Finish Strong
by Konstantinos lentzis

H-146
Graphite Black

H-185
Blue Titanium

H-170
Titanium

H-151
Satin Aluminum

H-236
O.D. Green

H-265
Flat Dark Earth

H-148
Burnt Bronze

H-220
Ridgeway Blue

Όλη η διαδικασία της βαφής των όπλων
γίνεται εξ ολοκλήρου στο οπλουργείο μας
Ανεξαρτησίας 117, Ιωάννινα Τ.Κ. 45444
τηλ.: 26510 22503 • email: klentzis@gmail.com
fb: Οπλουργείο Λέντζης Γ. Κωνσταντίνος

www.lentzis.gr
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ΧΑΘΗΚΑΝ
1.- Χάθηκε στις 7/4/2019 στην Αετοράχη γιούρα θηλυκό, μεγάλης ηλικίας (10
χρονών ) χρώματος μαύρο-καφέ. Φέρει
λουρί και κουδουνάκι.
Πληροφορίες: κ.Πιπεριάς Χρήστος τηλ.:
6951655564
2.- Χάθηκε στις 11/4/2019 στα Καρδαμίτσια αρσενικό plott ,χρώματος τιγρέ
σκούρο 16 μηνών. Φέρει πράσινο φωσφοριζέ λουράκι και γαργάλι.
Πληροφορίες: κ. Αηδόνης Βασίλειος
τηλ.:6942204653
3.-Χάθηκε στις 4/4/2019 από την Καλούτσιανη πόϊντερ θηλυκό 11 χρονών, άσπρο
με μαύρες πίκες και μαύρο κεφάλι.
Πληροφορίες: κ. Βασίλης, τηλ.:
6972699465
4.- Χάθηκε στο Νεοχωρόπουλο θηλυκό
αριέγις άσπρο με μαύρο κεφάλι. Φέρει
λουρί, κουδουνάκι και τσιπάκι.
Πληροφορίες: κ. Θεοδώρου Σωτήριος,
τηλ.: 6932718033
5.-Χάθηκε στη γέφυρα Πεδινής, γκέκικο
θηλυκό, χρώματος μαύρο-καφέ. Φέρει
πράσινο λουρί και τσοκάνι.
Πληροφορίες: κ. Μπούλτζος Θεοφάνης,
τηλ.: 6974843524
6.-Χάθηκε στις 18/4/2019 στην περιοχή
Κόντσικα-Ασβεστοχώρι τρίχρωμο θηλυκό
γκέκας- μπιγκλς. Φέρει λουρί κόκκινο και
τσιπάκι. Δίδεται αμοιβή.
Πληροφορίες: κ. Χαραλάμπης Βασίλειος,
τηλ.: 6946285869
7.-Χάθηκε στις 20/5/2019 στο Πανηπειρωτικό αρσενικό μπαλκάν (λαγόσκυλο) 6
χρονών.Φέρει ταυτότητα με τα στοιχεία
του ιδιοκτήτη κουδουνάκι και τσιπάκι.
Πληροφορίες: κ. Γείτονας Δημήτριος

Ð Ù Ë Ï Õ Í Ô Á É

τηλ.: 6955474749
8.- Χάθηκαν στις 20/5/2019 από το
Ελληνικό 2 αρσενικά γκέκας ,χρώματος
μαύρα, 11 χρονών και 12 μηνών .Φέρουν
λουράκια και ταυτότητα με τα στοιχεία του
ιδιοκτήτη.
Πληροφορίες: κ. Παπαδημητρίου Βασίλειος, τηλ.: 6972836612
9.-Χάθηκε στις 1/6/2019 στη Ζωοδόχο
σέττερ αρσενικό 3 ½ χρονών, άσπρο μαύρο (με μεγάλα μαύρα μπαλώματα)
Πληροφορίες: κ. Τζώρτζης Χρήστος,
τηλ.: 6973339113
10.-Χάθηκε στις 20/5/2019 από το Κρυφοβό πόιντερ αρσενικό άσπρο-μαύρο ενός
(1) έτους.Φέρει κόκκινο λουράκι.
Πληροφορίες: κ.Καλατζής Λάμπρος,
τηλ.: 6947426726
11.- Χάθηκαν στις 14/7/2019 από το
Πολύδροσο 2 κουτάβια 3 μηνών αρσενικό
και θηλυκό, χρώματος μαύρο-καφε.
Πληροφορίες: κ. Μάκης Θεόδωρος, τηλ.:
6944860050
12.-Χάθηκε στις 25/7/2019 από τα Καρδαμίτσια γκριφόν αρσενικό, χρώματος
μαύρο-καφέ, 2 χρονών. Φέρει πορτοκαλί
φωσφοριζέ λουράκι.
Πληροφορίες: κ.Ράπτης Βασίλειος, τηλ.:
6948548621
13.-Χάθηκε στις 20/7/2019 από Καραδήμα αγγλικό σέττερ θηλυκό 10 ετών,
άσπρο με μαύρες πίκες. Φέρει λουράκι
δερμάτινο, κουδουνάκι και τσιπάκι.
Πληροφορίες: κ.Αντωνίου Δημήτριος,τηλ.: 6946318667

ΒΡΕΘΗΚΑΝ
1.-Βρέθηκε στις 21/3/2019 στα Καρδαμίτσια κολάρο G.P.S.

-
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Πληροφορίες στο τηλ.: 6947370524
2.-Βρέθηκε στις 11-12/6/2019 στα Καρδαμίτσια γκέκας θηλυκό ενός (1) έτους
περίπου, χρώματος μαύρο-καφέ .Φέρει
λουράκι με κρίκο
Πληροφορίες στο τηλ.:6970889321
3.-Βρέθηκε στις 6/4/2019 στη Μάζια
θηλυκό πόσαβατς ηλικίας 7-9 χρονών,
κόκκινο στο σώμα και λευκό στη μούρη.
Πληροφορίες στο τηλ.:6947323866

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
1.-Πωλούνται 2
λαγόσκυλα αρσενικό και θηλυκό 3
½ ετών εκπαιδευμένα στο λαγό με
άριστο χαρακτήρα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6976129518

ΚΛΑΠΗΚΑΝ
1.-Κλάπηκε στις 23/5/2019 στα Ιωάννινα
(Δωδώνης 24) σέττερ θηλυκό 45 ημερών
αρσενικό, άσπρο με μαύρο στη μούρη.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6945557573
2.-Κλάπηκε 17-18/6/2019 στην Ελεούσα
κούρτχααρ αρσενικό 2 μηνών χρώματος
άσπρο-μαύρο. Φέρει λουρί πορτοκαλί και
έχει τσιπάκι.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6936678275

ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ
1.-Περιφέρεται στο δάσους του «Φρόντζου» γκέκας αρσενικό 2 χρονών με
λουράκι.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6981838494

www.ksioan.gr
μπείτε στο site μας
και ενημερωθείτε

Στείλτε μας το
άρθρο σας.
Μοιραστείτε τις
σκέψεις σας!
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• e-mail: info@ksioan.gr
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