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Eξώφυλλο:

το

«O Σωτηράκης δοξάζει το θεό
που τον αξίωσε να ανεβαίνει
στα ψηλά βουνά!!»

στα Γιάννενα
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Από το βήμα του Προέδρου
Συνάδελφοι,
Μια νέα κυνηγετική χρονιά ξεκινάει με ελπίδα και προσμονή ότι φέτος θα
κυνηγήσουμε χωρίς εμπόδια, χωρίς αναίτιες απαγορεύσεις, χωρίς αψυχολόγητες προσεγγίσεις στη δραστηριότητα των κυνηγών. Πιστεύουμε ότι
η λογική και η σωφροσύνη θα πρυτανεύσουν ενάντια στον ακραίο ακτιβισμό και γιατί όχι στον ρατσισμό απέναντι στην κυνηγετική οικογένεια.
-Ελπίζουμε εμάς τους κυνηγούς να μας έκανε πιο σοφούς η περιπέτεια
που περάσαμε για να αφήσουμε το αντάρτικο του καφενείου και να συντονιστούμε γύρω από τις κυνηγετικές οργανώσεις για να τις σπρώξουμε
να ασχολούνται ΜΟΝΟ για το κυνήγι και όχι για αλλότρια και προσωπικές
επιδιώξεις. Το κυνήγι έχει ανάγκη από ανθρώπους προσηλωμένους στη
διασφάλιση της κυνηγετικής δραστηριότητας και όχι αυτούς που το χρησιμοποιούν ως μέσο καταξίωσης και ανάδειξης σε άλλες δράσεις.
Όσες αδυναμίες και εάν έδειξαν οι συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις βρήκαν το βηματισμό τους σε αντίθεση με τις μη συνεργαζόμενες που
χάθηκαν τελείως.
Θα παροτρύνω τους σωστούς κυνηγούς να βγούνε μπροστά, να πάρουν
την υπόθεση σωστό κυνήγι στα χέρια τους, για να τραβήξουν σε αυτό το

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

δρόμο τους λίγους ανεγκέφαλους και άφρονες που με τις απερίσκεπτες
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ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΥΤΡΑΣ

ενέργειες, λερώνουν την κυνηγετική οικογένεια και απαξιώνουν την κυνηγετική δράση.
Καλά κυνήγια σε όλους και χωρίς ατυχήματα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
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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
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τουφεκιές

1,5 ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ!!!!

Π

έρασε κιόλας 1,5 χρόνος από
την τελευταία επαφή μας…
συνέβησαν τόσα πολλά, στον
κόσμο, στην Ελλάδα, στην κοινωνία,
στο κυνήγι!!! Ο κορωνοϊός, γονάτισε
τους πάντες και τα πάντα! Μας άλλαξε τρόπο ζωής, μας άλλαξε σαν
ανθρώπους! Όλοι μας κι ο καθένας
χωριστά, ξέρει τον «τουρβά» του, σε
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο… Στο κυνήγι όμως, τι είχαμε;
Είχαμε μία «φυσιολογική» έναρξη
για την κυνηγετική περίοδο 20202021 κι αυτό μέχρι το Νοέμβρη, όπου
είχαμε το lockdown…την απαγόρευση δηλαδή της μετακίνησης για τη
δραστηριότητα του κυνηγίου…τραγελαφικά πράγματα συνέβησαν!
Απ΄τη μια τους πειθαρχημένους κι
ευσυνείδητους κυνηγούς κι απ’ την
άλλη, τους απείθαρχους και με αντι-

συναδελφική συμπεριφορά κυνηγούς, αλλά σίγουρα με γερό πορτοφόλι, που μάλλον δεν τους κόστισε!
Είχαμε και την ΚΣΕ με τα όργανά της
και τον πρόεδρό της, να συμπεριφέρονται ανεύθυνα και διχαστικά!!
Είχαμε απόντες τους θηροφύλακες,
είχαμε «καραούλια», είχαμε παλικαροσύνες και αναστάσεις βρυκολάκων του παρελθόντος, μέχρι και
ανάσταση του κόμματος ΚΕΚ, που
έγινε ΚΕΚΑ είχαμε!!!
Και σ’ όλα αυτά τα τραγελαφικά, οι
πειθαρχημένοι να είναι οι μεγάλοι
χαμένοι!!! Για μια ακόμη φορά απεδείχθη ότι, στην πιο πολυσυλλεκτική
ανθρώπινη δραστηριότητα, υπάρχει
έλλειψη παιδείας και συναδελφοσύνης!!! Περισσεύει δε η άγνοια νόμου
και η παρανομία, για κάτι που εγώ
λέω ότι είναι «χόμπι», άλλοι το λένε

«άθλημα» ή «τρόπο ζωής»!!! Όμως
πέραν όλων των παραπάνω, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι: « Η
απαγόρευση του κυνηγίου και του
ψαρέματος, ήταν πέρα για πέρα λάθος, από πλευράς πολιτείας».
Οι λόγοι έχουν ειπωθεί και γραφτεί
κατά κόρον, όλη την επίμαχη περίοδο, από ενημερωμένους ανθρώπους
του κυνηγίου και μη, χωρίς κορώνες, αφορισμούς και βρισιές, παρά
με επιχειρήματα, όπως πρέπει να γίνεται στα μεγάλα και σοβαρά θέματα
που μας απασχολούν!!! Ευχή μου είναι, να μην το ξαναζήσουμε όλο αυτό
και πάλι… και δεν θα το ξαναζήσουμε, αν επιδείξουμε ευθύνη και σεβασμό στον εαυτό μας, στην οικογένειά
μας, στους συνανθρώπους μας !!!

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2021-2022

Κ

αι την ώρα που θα
διαβάζετε τις «ΤΟΥΦΕΚΙΕΣ», ήδη η
ρυθμιστική θα έχει σταλεί
στους συλλόγους και ίσως
να έχει αρχίσει και η έκδοση των αδειών… Αυτή
την ώρα που γράφω, η νέα
ρυθμιστική έχει δύο σημαντικές αλλαγές : Η μία
αφορά το κυνήγι του τρυγονιού και συγκεκριμένα,
μείωση του αριθμού των
θηρεύσιμων πουλιών και
η ηλεκτρονική καταγραφή
αυτών και η άλλη είναι οι
τιμές των αδειών κυνηγίου
για τη νέα περίοδο…Για την
πρώτη, ακούγονται πολλά…αντιπαρέρχομαι τους
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αφορισμούς, τις βρισιές και
χωρίς παιδεία σχόλια των
«παλικαράδων»…Βεβαίως
φαίνεται ότι υπάρχει κοινοτική οδηγία, με εισχωρήσεις
των γνωστών περιβαλλοντολογικών οργανώσεων.
Όμως και αυτή θα είναι
όπως οι τόσοι και τόσοι άλλοι «περιορισμοί» των προηγουμένων ετών !! Το θέμα
του τρυγονιού έχει απασχολήσει κι όχι άδικα, πάρα
πολύ τους κυνηγούς με τα
όργανά τους τα προηγούμενα χρόνια, αφού πράγματι υπάρχει κατάφορη
αδικία στο κυνήγι του από
τους Έλληνες κυνηγούς, σε
σχέση με άλλους Ευρω-

παίους κι Αφρικανούς, που
κυνηγάνε τα ίδια πουλιά.
Για τις τιμές των αδειών,
να πούμε ότι σίγουρα θα
είναι φτηνότερες, αφού το
κράτος αναγνωρίζοντας την
περσινή «αδικία», αφαιρεί
τα δικαιώματά του από την
άδεια κυνηγίου…οι «ωφελημένοι» και πάλι θα είναι
οι «απείθαρχοι»… Βέβαια,
αυτό θα ισχύει ΜΟΝΟ για
εκείνους που είχαν βγάλει
πέρυσι άδεια κυνηγίου…
να λοιπόν που θα φανεί και
ποιοι δεν είχαν βγάλει άδεια
πέρυσι και δεν έχασαν κι
αγωνιστική…και ήταν αυτοί
που διαμαρτύρονταν κιόλας,
με βρισιές κι αφορισμούς!
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Γράφει:
ο Σωτήρης Σακαβίτσης

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

Έ

να θέμα δυσανάλογο!! Ένα θέμα
το οποίο πολλές φορές στο παρελθόν έχει απασχολήσει τη
στήλη. Πράγματι είναι πίστη πλέον
ότι αυτό που μειώθηκε πολύ, είναι οι
άδειες κυνηγίου κι όχι οι ενεργοί κυνηγοί. Αρκεί να σας πω τούτο. Κάποια

μέρα τον Χειμώνα και τότε που για λίγο
είχε επιτραπεί το κυνήγι, θηροφύλακας την «έστησε» ελέγχοντας το πρωί
τους κυνηγούς για άδεια. Αποτέλεσμα, οι 4 στους 10 κυνηγούς δεν είχαν
άδεια κυνηγίου και μάλιστα παλιοί κι
επώνυμοι, που στο καφενείο είχαν κι

έχουν λόγο επικριτικό!! Καιρός πλέον
η θηροφυλακή να μπει επιτακτικά κι
αυστηρά στον έλεγχο για το θέμα αυτό.
Οι λόγοι πολλοί…ένας είναι ότι πολλά
θεσμικά μας όργανα δεν θ’ αντέξουν
και θα κλείσουν, λόγω οικονομικής
δυσπραγίας…

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ
Η
ΚΣΕ και τα παπαγαλάκια
της, στις σπάνιες ενημερώσεις της κι αναφερόμενη
στο θέμα της λαθροθηρίας, περηφανεύεται ότι η λαθροθηρία έχει μειωθεί λόγω της θηροφύλαξης…κατά
πρώτον η στήλη παραδέχεται ότι η
θηροφυλακή λειτουργεί κι όταν αυτή
βέβαια καθοδηγείται σωστά και προγραμματισμένα. Όμως δυστυχώς, τα
συνεχή κρούσματα λαθροθηρίας,
που είχαμε στην περιοχή μας αλλά
και σ’ όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με
τα ρεπορτάζ, καταρρίπτουν αυτόν το
μύθο.
Απεναντίας, σε ορισμένες περιοχές η λαθροθηρία ανθεί και μάλιστα
από επώνυμους !!! Στην επικράτεια
της Ε΄ΚΟΗ, κατά την προηγούμενη
περίοδο, είχαμε αρκετά κρούσματα λαθροθηρίας και μάλιστα μερικά «τρανταχτά». Τα αποκαλώ έτσι,
γιατί είχαν κι έχουν παρενέργειες,
που ξεφεύγουν κι από τα κυνηγετικά όρια….Ένα μπορούμε να τους
πούμε : «Αφού ρε θέλετε να πάτε για
παρανομία, να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας..έτσι κάνουν οι άντρες και
δεν φυλάνε κατουρημένες ποδιές
μετά για να γλυτώσουν, λέγοντας ένα
σωρό βλακείες, ανακρίβειες, ψέματα
και γελοίες δικαιολογίες…»
Η λαθροθηρία δε που έλαβε χώρα
στην περιοχή του Ζαγορίου το Μάρτη, δημιούργησε τόσες παρενέργειες
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και κλυδωνισμούς, που στο μέλλον
θα δούμε και θ’ ακούσουμε πολλά…
Αποτέλεσμα αυτής είναι οι κλυδωνισμοί στην Ε΄ΚΟΗ…1ον : Δεν βγήκε
ποτέ δελτίο τύπου από την Ε΄ΚΟΗ,
όπως έτρεχε να το κάνει για άλλες
περιπτώσεις λαθροθηρίας. Βλέπετε εδώ είχαμε επώνυμους…στη
συνέχεια έχουμε επιστολή από τον
αντιπρόεδρο και υπεύθυνο θήρας
της Ε΄ΚΟΗ Παναγιώτη Σκαμαντζούρα, προς όλους τους συλλόγους της
Ε΄ΚΟΗ, με την οποία ενημερώνει
αυτούς για το γεγονός και για την
προσπάθεια συγκάλυψης αυτής από
το υπόλοιπο συμβούλιο της Ε΄ΚΟΗ.
Τ’ ακούτε ; Προσπάθεια συγκάλυψης
!!! Που θα έπρεπε όλοι τους να είχαν
παραιτηθεί αντρίκια και ξεκάθαρα…
Η συνέχεια βεβαίως θα δοθεί στα
δικαστήρια, αφού ο πρόεδρος της
Ε΄ΚΟΗ Νίκος Παπαγρηγορίου έκανε μήνυση στον αντιπρόεδρο Πάνο
Σκαμαντζούρα, με την οποία ζητά
υψηλή χρηματική αποζημίωση, επικαλούμενος την ηθική του ζημία και
αποκατάσταση… Οπότε το «έργο» θα
έχει πλοκή μεγάλη, μέχρι να φτάσουμε στο «καθαρτήριο».
Να είστε σίγουροι όμως, ότι ήλθε η
ώρα να δικαιωθεί ο Κυνηγετικός
Σύλλογος Ιωαννίνων για τη στάση
του τόσα χρόνια και για την αντιπαράθεσή του με την Ε΄ΚΟΗ. Μια αντιπαράθεση που δεν ήταν από καπρίτσιο,
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αλλά επειδή βασίζονταν σε στοιχεία,
τα οποία κατά καιρούς τα έκανε γνωστά σ΄όλα τα μέλη του κι όχι μόνο.
Όμως η Ε΄ΚΟΗ λειτουργώντας εκδικητικά και έστρεψε εναντίον του σχεδόν όλους τους υπόλοιπους συλλόγους της χωροκράτειάς της και ποτέ
δεν παραδέχτηκε τα λάθη της και
δυστυχώς είναι πολλά, δεν δέχτηκε
ποτέ τη συνεργασία με τον μητροπολιτικό της και μεγαλύτερο σύλλογό
της… Τώρα ναι, θα αποκαλυφθούν
πολλά, που θα υπερβαίνουν τα όρια
της «συγνώμης»….
Ω

Α

Ν

Ν

Ι

Ν

Ω

Ν

55

τουφεκιές
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών & Αλιέων...ΚΕΚΑ

“Κ

αι να που το lockdown
λειτούργησε σαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
ξαναφέρνοντας στην επιφάνεια το
αποτυχημένο στο παρελθόν ΚΕΚ…
Προσωπικά πάντα ήμουν αντίθετος με αυτό το «κόμμα», γιατί έβλεπα ότι αυτού του είδους οι κινήσεις
απέτυχαν παντού στην Ευρώπη. Σε
μια Ευρώπη με κυνηγετική παιδεία,
με σημαντικές προσωπικότητες να
συμμετέχουν σ’ αυτές. Βέβαια τα γε-

ΘΗΡΑΜΑΤΑ
ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ:
Θα μας φάνε! Πιάστηκε παντού
πλέον και σε ανεξέλεγκτους
αριθμούς. Πολλές είναι οι φωνές
αγωνίας αλλά χωρίς πρόγραμμα
πραγματικό, για τον έλεγχο των
πληθυσμών του και κυρίως όπου
αυτοί έχουν ξεφύγει οφθαλμοφανώς και χωρίς μελέτες ειδικών…
ΛΑΓΟΣ:
Ο λαγός είναι σε καλούς πληθυσμούς παντού! Η φύση αντιστέκεται!
ΠΕΡΔΙΚΑ:
Υπάρχει πρόβλημα! Πολλά τα ταμπάνια! Η πέρδικα έχει αλλάξει
χωροκράτεια…σπάνια κυνηγός
θα την βρει στα σπανά, στον τόπο
της…πλέον ζευγαρώνει, γεννάει,
μεγαλώνει, ζει, στα γκρέμια και
στα ντυμένα….οι περισσότερες
πεθαίνουν από γεράματα πλέον!
Εδώ ν’ αναφερθώ για λίγο στο
αποτυχημένο από την Ε΄ΚΟΗ
εκτροφείο ορεινής πέρδικας στα
Πράμαντα…καμία η προσφορά
του τόσα χρόνια λειτουργίας του,
παρά μία οικονομική αφαίμαξη
των κυνηγών. Χρήματα τα οποία
θα μπορούσαν να προσφέρουν
με άλλον τρόπο στην ανάπτυξη
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γονότα με δικαίωσαν και με το παραπάνω, μετά τα γνωστά γεγονότα του
παρελθόντος παραμονές εκλογών…
Ένα κόμμα, για να λέγεται κόμμα
και να έχει αξιώσεις κύριοι, πρέπει
να έχει πρόγραμμα για την κοινωνία. Ποιος θα το κάνει αυτό το πρόγραμμα; Η Βουλή δεν είναι καφενείο, όπου όλοι μεταξύ τσίπουρου
και οίνου, λύνουν τα προβλήματα
του κόσμου. Εξάλλου, το κυνήγι και
το ψάρεμα, κατά τας γραφάς, είναι

ΝΕΑ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ

της πέρδικας. Αν εκτρέφονταν
τόσο εύκολα η Γκρέκα-Γκρέκα,
θα το έκαναν πολλοί και θα είχαμε απελευθερώσεις αλα Τσούκαρ….Κάποτε είχα πει: «Σεβαστή η προσπάθεια κύριοι, όμως
απέτυχε και θα είναι στοιχείο
θάρρους να πείτε, το κλείνουμε
και προσανατολιζόμαστε σε άλλου είδους προσπάθεια..» Όμως
αυτή η εμμονή άλλες σκέψεις
φέρνει….
ΑΛΕΠΟΥ:
Ξαναπιάστηκε…την ξεπέρασε
την αρρώστια των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα τη μείωσή της…έχει όμως από πέρυσι
που γέμισε ο τόπος απ’ αυτές…
μπήκαν μέσα στα χωριά, στις πόλεις, στις αυλές των σπιτιών…
έγιναν νοικοκυρές πλέον και
μάλιστα σε μερικά μέρη έγιναν
νυχτερινές ατραξιόν, αφού παρελαύνουν μεταξύ των τουριστών!!!
Μέριμνα και προγραμματισμοί
για έλεγχο των πληθυσμών της,
ούτε λόγος να γίνεται. Κάτι ανάλογο με το λύκο δηλαδή και οσονούπω με το τσακάλι… Στα μέρη
μου εμφανίστηκαν τσακάλια,
μετά από 50-55 χρόνια!!!
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ένα «χόμπι», που γίνονται από πολίτες τον ελεύθερο χρόνο και χωρίς
κέρδος. Ένα κόμμα επενδύεται από
προσωπικότητες, που θα έχουν απήχηση στην κοινωνία, έστω και για
το ελάχιστο του 3%...Εδώ κύριοι δεν
καταφέρατε δια της ΚΣΕ τόσα χρόνια,
να αλλάξετε τα απαρχαιωμένα-χουντικά καταστατικά, θέλετε να κάνετε
κόμμα; Ν’ αλλάξετε τι;

ΟΙ ΤΟΥΦΕΚΙΕΣ εύχονται καλή κυνηγετική χρονιά, με υγεία και με κυνήγια που
θα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους,
καλύτερους κυνηγούς. Και πάντα να θυμόμαστε δύο πράγματα: «Σεβόμαστε την
προτεραιότητα στον κυνηγότοπο και δεν
ενοχλούμε τον συγκυνηγό..»… «Δεν προσπαθούμε να καταξιωθούμε μέσα από το
κυνήγι. Δεν είναι καλός κυνηγός αυτός
που βαράει πολλά θηράματα. Καλός κυνηγός είναι αυτός που σέβεται τον εαυτό του, το συνάδελφο και το θήραμα…»
«Φοράμε πάντα το πορτοκαλί γιλέκο, για
να μηδενίσουμε την πιθανότητα θανατηφόρων ατυχημάτων….»
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δραστηριότητες
«Αφού έκαναν και
αυγά είναι αποτελεσματικοί οι Φασιανοί
στον κλωβό του
Συλλόγου»

«Η βρύση του «Ηγούμενου» διαχρονικά
ξεδιψάει τους κυνηγούς»

«Οι κυνηγοί τιμούν τη δραστηριότητα
του Σκοπευτηρίου»
«Σύντομα θα καπνίσει
και για μέρες»
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ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ
ακουστικά βαρηκοΐας

Ωτοασπίδες για κυνηγούς
µειώνουν αυτόµατα το θόρυβο
έως και -30db
Ειδική προσφορά σε µέλη
Κυνηγητικών Συλλόγων

-15%

Ισχύει µέχρι 31/12/121

Καλέστε µας σήµερα!

Τηλ.: 26510-32204

Σταυρούλα Κουρλού
Εξυπηρέτηση Πελατών - Υπεύθυνη Λύσεων Φροντίδας της Ακοής

28ης Οκτωβρίου 31 (1ος όροφος),
Ιωάννινα, www.akoi.gr, info@akoi.gr

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

99

Όσοι συνάδελφοι θεωρήσουν
άδεια κυνηγίου
έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021
μετέχουν με τον αύξοντα αριθμό θεώρησης της
άδειας κυνηγίου
Σε μεγάλη κλήρωση με πολλά

ΔΩΡΑ

«Για να μας βλέπουν οι συγκυνηγοί
Για να συμμετέχουμε στις δράσεις
του Συλλόγου»
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κυνηγετικά

Κείμενο – Φωτό:
Σπύρος Μέμος

Ας δούμε τη θετική πλευρά…

Γ

ρήγορα πέρασε και πάλι
ο χρόνος από τη λήξη του
κυνηγιού. Άλλη μια έναρξη
πλησιάζει, άλλο ένα αυγουστιάτικο πρωινό στα καρτέρια του
τρυγονιού και τα σταρένια μονοπάτια
των καλοκαιρινών λόφων για ορτύκια.
Τα συναισθήματα είναι ανάμικτα.
Από τη μια η χαρά που συντροφεύει πάντα τον κυνηγό στο ξεκίνημα,
από την άλλη η πικρία για την άδικη
συμπεριφορά απέναντί μας την προηγούμενη σεζόν, σε συνδυασμό με
την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα
για τον επερχόμενο Χειμώνα.
Τα λόγια δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στρεβλά συνθήματα, αμφίβολες προθέσεις κάτω από εντυπωσιακές λέξεις, απόψεις ξέψυχες και
ξεπερασμένες, ντυμένες με μοντέρνα
ρούχα. Κυριαρχεί η ένταση, η πόλωση και οι φωνές, ενώ οι μετρημένες
και νηφάλιες απόψεις δεν πιάνουν
τόπο. Η απαραίτητη συνεργασία για
να ξεπεραστούν τα προβλήματα δίνει
αμέσως τη θέση της στην εχθρότητα
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αν ο άλλος δεν συμφωνεί με τις αμετακίνητες απόψεις μας.
Όταν τα πράγματα είναι ήρεμα,
είμαστε όλοι «καλοί» και τα έχουμε «καλά» με όλους. Όταν όμως τεθεί κάποιο ζήτημα, τότε φαίνεται το
πραγματικό μας πρόσωπο γιατί τοποθετούμαστε ανοιχτά με κάποια πλευρά. Αν οι δυσκολίες συνεχίσουν να
εντείνονται, σε λίγο καιρό δεν θα
μείνει κανείς που να μην έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, ως εχθρός ή
φίλος του κυνηγιού.
Από την άλλη, ίσως αυτές οι δυσκολίες φέρουν και κάτι θετικό. Ίσως
μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να επανατοποθετηθούμε σε ένα περιβάλλον
που αλλάζει.
Δεν μπορούμε πλέον να πάμε με
τα εμπροσθογεμή για αγριογούρουνα. Δεν μπορούμε με παλιά όπλα,
δηλαδή με ξεπερασμένες νοοτροπίες και τακτικές, να υποστηρίξουμε
αποτελεσματικά τη δεινή θέση στην
οποία φαίνεται ότι περιέρχεται το κυνήγι στους νέους πολιτικούς σχεδια-
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σμούς. Τα πράγματα για μας δεν πάνε
καλά. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να
ξεκαθαρίσουμε την ταυτότητά μας.
Γιατί ακόμη και η γλώσσα δέχεται
επίθεση. Έτσι όπως πάει, κανείς δεν
ξέρει σε λίγο καιρό τι σημασία θα περιέχεται σε έννοιες όπως περιβάλλον, ευζωία, κυνήγι, χαρά, ευεξία,
φύση, παιδεία, άθληση, αγροτιά και
τόσες άλλες…
Σήμερα είναι η ελάττωση των κυνηγών, η στείρωση των ζώων, οι
σπονδυλωτές απαγορεύσεις κυνηγίου, η απειλή μείωσης των θηρεύσιμων ειδών, η αλιεία, αύριο θα
είναι κάτι άλλο. Δε γίνεται δουλειά
να τρέχουμε κάθε φορά να μπαλώνουμε τρύπες, που πάντοτε θα
ανοίγουν. Ίσως έφτασε ο καιρός να
επιδιώξουμε ένα συνολικό όραμα
και να βάλουμε τα πράγματα σε μια
στέρεη βάση. Ας γυρίσουμε πίσω να
μελετήσουμε ποιοι ήμασταν, να εξετάσουμε ποιοι είμαστε στο παρόν και
να αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να
είμαστε στο μέλλον…
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ενημέρωση

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ – Δ.Α.Δ. – ΕΘΝΙΚΟΙ
ΔΡΥΜΟΙ – Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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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

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
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.

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

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
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Αρένα, κατέρχονται ακολουθώντας
το ρέμα Κόκκινη Πέτρα μέχρι γέφυρα
Μαυρόλακκου όπου άρχισαν.
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 - Καστανέας, 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.
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,
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Αώος Π. ρ. Μυλοπόταμος.Δ. Μετσόβου
και Δ.Δ.
5.- Καταφύγιο: Ελευθέρου - Παπίγκου Δήμου Κόνιτσας έκτασης 36.000
στρεμμάτων.
Όρια: Γέφυρα Αώου Π., θ. Κάστρο –
Τσούμα - Καψάλα- Αιμινάδια, υψ. Τραπεζίτσα, 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

Κ

Υ

Ν

Η

Γ

Ε

Τ

Ι

Κ

Ο

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, υψοδείκτης 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
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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 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
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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).

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
ρ. «Κοροβέσιου» την «Ιερά Μονή Θεοτόκου Τσούκας» και πάντα με Β.κατεύθυνση και καθοδική πορεία πλέον καταλήγει
στη γέφυρα «Τσιμόβου»

13.- Καταφύγιο: Ασπραγγέλων – Ελάτης, έκτασης 7.100 στρεμμάτων.
Όρια: Αγ. Νικόλαος Ασπραγγέλων, δρ.
Ιωαννίνων - Ασπραγγέλων, νεκροταφείο
,δρ. αγροτικός, Καραμπέτση, κορυφή
Χαραμαντά- Βρύση - Βαθύλακκος – Υψ.
Στίμα, Θ. Λάπατο, ρ. Δικόρυφου Ελάτης –
Γ. Αθανάσιος στρεμμ.

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

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.
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.
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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.
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«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 στρεμμά-
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των, 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 καθο-

δικά 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
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.

C1022

CT210

ARMOTION EVO - J
GULLUK PROJECT

Τζάκετ υψηλής ανθεκτικότητας

ARMOTION EVO - V
Γιλέκο κυνηγιού
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ARMOTION EVO - J

GALTUR - J

Παντελόνι κυνηγιού

Τζάκετ υψηλής ανθεκτικότητας

Τζάκετ κυνηγιού
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ
ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΛΒΑΝΙΑ

8

6

5

3

7

2

4

14

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

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

Κ.Α.Ζ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΕΤΙΟΥ.
Κ.Α.Ζ. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ.
Κ.Α.Ζ ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΠΑΔΩΝ.
Κ.Α.Ζ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ- ΠΑΠΙΓΚΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΠΑΠΙΓΚΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΚΟΥΠΑΚΙΩΝ.
Κ.Α.Ζ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΠΑΝΑΓΙΑ –ΚΟΥΡΟΥΖΑ- ΜΑΚΡΑΛΕΞΗ.
Κ.Α.Ζ ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ-ΕΛΑΤΗΣ.
Κ.Α.Ζ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΘΈΣΗ «ΤΣΟΎΜΑ ΜΠΆΡΜΠΑ».
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

2021-2022 ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

12

10

13

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
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9

Ν. ΑΡΤΑΣ

1

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15

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 20212022 μέχρι τη λήξη της και κατά τη διάρκεια του κυνηγίου,
δηλαδή 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 2021-2022
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ 1
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ
					
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
					
1
Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)*
20/8-14/9
15/9-10/3
Όλες
15/9-10/1
Τετ.Σ.Κ.
2
Λαγός (Lepus europaeus) **		
15/9-20/1
Τετ.Σ.Κ
3
Αγριόχοιρος (Sus scrofa)		
20/8-14/9
15/9-28/2
Όλες
4
Αλεπού (Vulpes vulpes)
5
Πετροκούναβο		
15/9-28/2
Όλες

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ
Χωρίς περιορισμό
1
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ / Δενδρόβια-Εδαφόδια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Σιταρήθρα
20/8-14/9
Φάσα
20/8-14/9
Αγριοπερίστερο
20/8-14/9
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)
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)		
Πετροπέρδικα ( Alectoris graeca) ***		
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)****
Φασιανός (Phasianus colchicus) 		

15/9-10/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-28/2
15/9-20/2
15/9-28/2
15/9-28/2
15/9-20/2
15/9-28/2
15/9-28/2
15/9-28/2
15/9-28/2
15/9-28/2
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
6
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 από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
12 συνολικά από όλα τα είδη
10
10
10

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 Γαλαξιδίου), β) GR 1140009 ( 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 (Β΄415/23-02-2012)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 1230003) και στην περιοχή του Έλους Αρτζάν(ΖΕΠ GR 1230005).
****** Για το τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 145.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή κατά 50% σε σχέση με το μέσο όρο των καρπώσεων μεταξύ των ετών 2013-2018.
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ενημέρωση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
2021- 2022

Με Υπουργική απόφαση το κυνήγι για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022 καθορίζεται ως ακολούθως:
Α΄- 1.-Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
για τον κυνηγετικό χρόνο 2021-2022 από 20/8/2021 μέχρι
28/2/2022.
2.- Kατ’ εξαίρεση της παραπάνω γενικής ρύθμισης, επιτρέπεται η θήρα του Αγριοκούνελου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2022.
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 15/9/2021 μέχρι 20/1/2022 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 ).Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων
δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης
αγριόχοιρων και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται.
6.-Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι
δέκα (10) κυνηγών με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και 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 των χοιρομητέρων αυτών.
7.-Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15/9/2021 μέχρι 20/1/2022 με τη χρησιμοποίηση
κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21/1/2022
μέχρι 28/2/2022 χωρίς σκύλο δίωξης μόνο στους νομούς
που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς
και στις ζώνες διάβασης από 20/8/2021 μέχρι 14/9/2021 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)στην Π.Ε. (Νομό) Λέσβου συμπεριλαμβα-
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νομένης και της νήσου Λήμνου επιτρέπεται το κυνήγι της,
τις παρακάτω ημερομηνίες: (Τετάρτη) 15/9/2021 και (Κυριακές) 19/9/2021,26/9/2021,03/10/2021,10/10/2021,17/10/
2021,24/10/2021, 31/10/2021 , συνολικά για οκτώ εξόδους.
β) στις Π.Ε. (Νομούς ) Σάμου και Χίου στην περιοχή της
Α΄Κ.Ο.Κ.& Δωδεκανήσων επιτρέπεται το κυνήγι της ως
εξής: στην Π.Ε (Νομό) Σάμου από 15/9/2021 έως 30/11/2021
και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Στην Π.Ε (
Νομό) Χίου επιτρέπεται από 15/9/2021 έως 30/11/2021 τις
ημέρες Σάββατο- Κυριακή
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 40390/110-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Δ΄446) .
14.- Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην
περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1,Β1 του
«εθνικού πάρκου Κοτυχίου- Στροφυλιάς», σύμφωνα με την
12365/17-3-2009 Κ.Υ.Α(Δ΄159) απόφαση ΥΠΕΝ.
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 μήΛ
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κος 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. 414985/2911-85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/ 18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική
απόφαση Η.Π 8353/276/Ε103ΦΕΚ415Β 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 & Αθλητισμού.
1.10.-Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις
και κατά την περίοδο λειτουργίας τους σε απόσταση μέχρι
250 μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
1.11.-Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης και με έκδοση Δασικής Απα-

γορευτικής Διάταξης.
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.

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.

άρθρο

Τα αγαρικά μανιτάρια
του φθινοπώρου

Τ

ο φθινόπωρο είναι η εποχή των μανιταριών. Ανάμεσα σε τόσα είδη που
βγαίνουν, ξεχωρίζουν τα πιο
νόστιμα (για μένα) μανιτάρια,
τα λεγόμενα «αγαρικά». Αυτή
η κατηγορία έχει πολλά είδη,
εκ των οποίων τα περισσότερα
τρώγονται.
Βγαίνουν στις άκρες των δασικών δρόμων, σε λιβάδια, στις
άκρες δασών και στα βουνά
(αλπική ζώνη), σε υψόμετρο
έως και 2000μ. Το μεγαλύτερο
απ’αυτά τα είδη είναι το «αγαρικό το μεγαλοπρεπές».
Αυτό το μανιτάρι το συναντάμε,
σε οροπέδια και ψηλά βουνά. Η
διάμετρος του καπέλου ξεπερνάει πολλές φορές και τα 25cm.
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Επιμέλεια:
Χρήστος Μαυρογιώργος

Μερικά είδη αγαρικών, βγαίνουν και αργά την άνοιξη, αλλά
τα περισσότερα από τα τέλη Αυγούστου έως τέλη Οκτωβρίου.
Είναι πολύ νόστιμα μανιτάρια
και εύκολα αναγνωρίζονται, αρκεί να ξεχωρίζουμε τα τοξικά,
που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Αυτά είναι: το αγαρικό το
ξανθόδερμο και το αγαρικό του
Μύλλερ. Αυτά τα μανιτάρια κιτρινίζουν έντονα με το άγγιγμα
και έχουν μυρωδιά ιωδίου ή
φαινόλης.
Προσοχή όμως, αν δεν τα γνωρίζουμε καλά, δεν τα μαζεύουμε. Τα αγαρικά μαγειρεύονται
με διάφορους τρόπους. Ψητά,
τηγανητά, στην κατσαρόλα κλπ.
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άρθρο

Αξιολόγηση της εκτροφής και
απελευθέρωσης λαγών:
προϋποθέσεις και τεχνικές
X. Σώκος12*, Π. Μπίρτσας2,3, Β. Σπύρου4, X. Ιακωβάκης1, X. Μπιλλίνης1
1
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2
Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης
3
Εργαστήριο Άγριας Πανίδας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙΛάρισας
4
Εργαστήριο Λοιμωδών Νοσημάτων, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Λάρισας

Ο

ι προς απελευθέρωση λαγοί
μπορεί να αποκτώνται από
εντατική ή εκτατική εκτροφή ή
από μεταφορά άγριων λαγών.
Αυτό συνεπάγεται διαφορετικό κόστος
αλλά και διαφορετική ικανότητα επιβίωσης. Η επιβίωση στη φύση είναι πολύ
μικρή για τους εντατικά εκτρεφόμενους
λαγούς, βελτιώνεται για τους εκτατικά
εκτρεφόμενους λαγούς και αυξάνεται
ακόμα περισσότερο για τους μεταφερόμενους άγριους λαγούς. Σε κάθε περίπτωση η πρακτική της απελευθέρωσης
λαγών βρέθηκε να έχει ελάχιστα ανταποδοτικά οφέλη ως προς το κόστος.
Στις περιοχές όπου εφαρμόστηκαν απελευθερώσεις δεν αυξάνεται σοβαρά ο
πληθυσμός και η κυνηγετική κάρπωση.
Οι κίνδυνοι γενετικής υποβάθμισης και
μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών στους άγριους πληθυσμούς είναι
πιθανοί.
Εισαγωγή
Η εκτροφή του λαγού δεν ενδείκνυται
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ως οικονομικά συμφέρουσα επένδυση
για την παραγωγή κρέατος. Ωστόσο, η
υψηλή ζήτηση για τη Θήρα του λαγού
είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των
προσπαθειών για την αύξηση των πληθυσμών του είδους με την εκτροφή και
την απελευθέρωση του. Τις απελευθερώσεις λαγού υποστηρίζουν μερικοί
κυνηγοί θεωρώντας πως αποτελεί την
εύκολη λύση για την αύξηση των πληθυσμών του. Οι εκτροφείς, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός αυτό, αναπτύσσουν την
εκτροφή του λαγού ως μια επιχείρηση
ζωικής παραγωγής. Από την άλλη, οι
θηραματολόγοι, εδώ και αρκετές δεκαετίες ανησυχούν για τις επιπτώσεις των
απελευθερώσεων του λαγού στη φύση.
Οι απελευθερώσεις λαγών πραγματοποιούνται κυρίως στα κράτη της Νότιας
και Ανατολικής Ευρώπης και ανέρχονται
σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα
κάθε έτος. Στην Ελλάδα οι απελευθερώσεις εκτρεφόμενων λαγών είχαν ευρεία
εφαρμογή κατά τη δεκαετία του 1990. Στη
συνέχεια, η αρμόδια Δασική Υπηρεσία
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ριγράφονται σε σχετική Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. 98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α/
.), με αποτέλεσμα σήμερα να εκτρέφονται και να απελευθερώνονται μερικές
χιλιάδες λαγών.

αναθεώρησε τη σκοπιμότητα των απελευθερώσεων και δεν ενέκρινε στους
προϋπολογισμούς των κυνηγετικών οργανώσεων δαπάνες που αφορούσαν την
αγορά λαγών.
Από το 2008 οι δαπάνες αυτές μπορούν
και πάλι να εγκριθούν εφόσον έχουν
τηρηθεί μερικές προϋποθέσεις που πε-

οπότε το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται
να είναι μικρό.
Οι απελευθερώσεις λαγών επομένως,
είναι κατάλληλες μόνο στις περιοχές που
έχει μειωθεί σοβαρά ο άγριος πληθυσμός και έχει βρεθεί και αντιμετωπιστεί
η αιτία που προκάλεσε τη μείωση αυτή.
Η περίπτωση αυτή όμως είναι πολύ
σπάνια, ο λαγός έχει την ικανότητα να διατηρεί έστω μικρούς πληθυσμούς και να
αποικίζει περιοχές.

Σκοπιμότητα της απελευθέρωσης
Στις περιοχές όπου εφαρμόστηκαν απελευθερώσεις δεν αυξάνεται σοβαρά ο
πληθυσμός και η κυνηγετική κάρπωση,
κυρίως λόγω μικρής επιβίωσης των
απελευθερωμένων ζώων (Σχήμα 1).
Η τιμή αγοράς ενός εκτρεφόμενου λαγού
ξεπερνά τα 100€. Η απελευθέρωση 30
λαγών θα κοστίσει τουλάχιστον 3.000€.
Σύμφωνα με έρευνες εκτιμάται πως
στην καλύτερη περίπτωση από τους 30
λαγούς θα επιβιώσουν οι πέντε για λίγους μήνες. Άρα, ο κάθε λαγός που θα
επιβιώσει για λίγους μήνες θα κοστίσει
τουλάχιστον 600€. Οι λαγοί αυτοί επίσης,
λόγω του στρες που θα υποστούν από
την αλλαγή περιβάλλοντος, θα εμφανίσουν μικρή αναπαραγωγική ικανότητα

Ζητήματα γενετικής και παθολογίας
στις απελευθερώσεις λαγών
Ο λαγός είναι είδος της άγριας πανίδας,
συνεπώς η γενετική ποικιλότητα και η
εξελικτική διαδικασία είναι θέματα της
νομοθεσίας και των στρατηγικών για
τη διατήρηση της φύσης. Σύμφωνα με
τη Σύμβαση για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων
(Βέρνη 1979) πρέπει να αποφεύγεται η
επιλογή και ενίσχυση γνωρισμάτων τα
οποία δεν είναι αντιπροσωπευτικά του

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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άρθρο
άγριου πληθυσμού των ειδών. Συνεπώς
η εκτροφή και απελευθέρωση λαγών
πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι στον άγριο πληθυσμό δεν
θα εισαχθούν γονίδια που δεν παρατηρούνται στην περιοχή, αλλά και δεν θα
επηρεαστεί η εξέλιξη του είδους.
Εια το λαγό στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί γενετικές διαφορές μεταξύ γεωγραφικών περιοχών. ΙΊροτείνεται λοιπόν να
καθοριστούν οι Σημαντικές Εξελικτικές
Μονάδες, δηλαδή γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δεν πρέπει να γίνεται
εισαγωγή γενετικού υλικού από άλλες
περιοχές της χώρας. Ένα παράδειγμα
είναι πιθανό στη Δυτική Ελλάδα οι λαγοί
να έχουν προσαρμοστεί στις δυσμενείς
συνθήκες της υγρασίας σε αντίθεση με
τους λαγούς της Νοτιοανατολικής Ελλάδας που αντέχουν περισσότερο στην ξηρασία. Έτσι η Δυτική Ελλάδα πρέπει να
οριστεί ως διαφορετική Εξελικτική Μονάδα από αυτή της Ανατολικής Ελλάδας
και λαγοί δεν πρέπει να μεταφέρονται
και να απελευθερώνονται από τη μία περιοχή στην άλλη.
Ο υγειονομικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει εργαστηριακούς ελέγχους των
ζώων για αιμορραγική νόσο, ψευδοφυματίωση, παστεριδίαση, κοκκιδίαση,
τοξοπλάσμωση και άλλα νοσήματα που
αποδεδειγμένα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες στον άγριο πληθυσμό του λαγού, αλλά και τον άνθρωπο
και τα αγροτικά ζώα. Επιπρόσθετα, πρέπει να καθοριστούν ποια είναι τα παθογόνα και το φορτίο όπου καθιστούν ένα
λαγό ακατάλληλο προς απελευθέρωση.
Οι γεννήτορες πρέπει να προέρχονται
από τη γηγενή πανίδα κάθε Εξελικτικής
Μονάδας και τα εκτροφεία να πιστοποιούνται για αυτό. Τα πιστοποιητικά υγειονομικού και γενετικού ελέγχου πρέπει
να εκδίδονται μέσω της Δασικής Υπηρεσίας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη
δειγματοληψία και την επιλογή των Εργαστηρίων.
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BREITHORN PRO

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

199,00€

XALOC

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

Παντελόνι 687

Παντελόνι 600

Παντελόνι SAFETY

Παντελόνι 623

Ελαστικό, Dry-fast και
διαπνέον.

100% βαμβακερό
μπεκατσοπαντέλονο με
Teflon.

Ripstop stretch,
υδρόφοβο και διαπνέον.

Ελαφρύ και ελαστικό,
με extra ενισχυμένο
ύφασμα στα πόδια.

54,00€

47,00€

79,00€

119,00€

59,00€

ΓΙΑ DC & TT

x2
Κεραία SUPRA
505012 για κολάρα
GARMIN

19,50€

Γιλέκο 731

T-Shirt AMBIT

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

Τεχνικά T-Shirt με τεχνολογία
Quick-Dry.

18,00€

49,00€

15,00€

Μπλούζα TEMPUS

Αδιάβροχη ζακέτα Softshell,
διαπνέον και αντιανεμική.

Μπλούζα Fleece με φερμουάρ. Ελαφριά,
ζεστή και διαπνέον.

58,00€

20,00€

Κεραία GPS
αυτοκινήτου
FLEX

74,00€
Θήκη
σιλικόνης
Astro

Ζακέτα 274Ο

Φυσίγγια
Παγάνας
σε τιμή σοκ

Θήκη
σιλικόνης
Alpha

15,00€

x25
.

Κεραία
OMEGA
505032
για GPS

37,50€

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

KLARUS XT12GT HUNTING KIT

Επαναφορτιζόμενος, πολύ δυνατός
1600 Lumens με απόσταση δέσμης
603m

134,90€

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

συνταγές

Επιμέλεια:
Τσικουρα Ελένη

Μπεκάτσες με μυρωδικά
στη γάστρα
Εκτέλεση

Καθαρίζετε και πλένετε καλά τις
μπεκάτσες και τις μαρινάρετε για 12
ώρες.
Τις στραγγίζετε και τις κόβετε σε μερίδες. Πασπαλίζετε με αλάτι και πιπέρια κομμάτια, και ψιλοκόβετε όλα τα
μυρωδικά και τα λαχανικά.
Σοτάρετε τα κομμάτια των πουλιών με το κρεμμύδι μέχρι να ροδίσουν και
τα σβήνετε με το κρασί. Προσθέστε όλα τα μυρωδικά, την ψιλοκομμένη
ντομάτα και το καρότο, ανακατεύετε και τ’ αδειάζετε στη, γάστρα.
Σκεπάστε το σκεύος και βάλτε το στο φούρνο για 2 ώρες περίπου στους
180 βαθμούς. Ρίξτε λίγο ζεστό νερό αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
Σερβίρετε σε πιατέλα και γαρνίρετε με πιλάφι ή μακαρόνια.

Υλικά

4 μπεκάτσες (1 κιλό περίπου)
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
3 καρότα ψιλοκομμένα.
11/2 ματσάκι σέλινο
1/2 ματσάκι μαϊντανό
1/2 ματσάκι άνηθο
1/2 ματσάκι δυόσμο
1 ώριμη ντομάτα ψιλοκομμένη
4 κουταλιές της σούπας λάδι Αλατοπίπερο

Για την μαρινάδα
3 φλιτζάνια λευκό κρασί
1 φλιτζάνι λάδι
3-4 κόκκους χοντρό πιπέρι
3 φύλλα δάφνης
1 μέτριο κρεμμύδι κομμένο
2 σκελίδες σκόρδο κομμένο σε φέτες

Καλή Επιτυχία

Αγριογούρουνο
κοκκινιστό
με μανιτάρια

Υλικά

2 κιλά κρέας κομμένο σε μερίδες
1 κιλό μανιτάρια
2 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 ποτήρι λευκό κρασί
2-3 φύλλα δάφνη
2 ξυλάκια κανέλα
Αλάτι, μπαχάρι, πιπέρι
1 σφηνάκι κονιάκ
1/3 κουταλιά ζάχαρη
1 κουταλιά πελτέ ντομάτας

Εκτέλεση

Μαρινάρουμε το κρέας από την
προηγούμενη μέρα, αφήνοντας 24
ώρες στο ψυγείο
Κόβουμε το κρέας σε κομματάκια
και αφήνουμε το λάδι να κάψει.
Ρίχνουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τα μανιτάρια και το κρέας και
τσιγαρίσουμε μέχρι
να ροδίσει το κρέας. Σβήνουμε με
1 ποτηράκι λευκό κρασί. Ανακα-

Για την μαρινάδα
Ελαιόλαδο
Κρασί λευκό-ξύδι μπαλσάμικο
Φύλλα δάφνης
2 ξυλάκια κανέλα
1 σφηνάκι ούζο
Πιπέρι σε κόκκους
Μπαχάρι, μοσχοκάρυδο
1 πιπεριά κομμένη σε φέτες
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τεύουμε για λίγα λεπτά και ρίχνουμε τα φύλλα δάφνης, την κανέλα,
το αλάτι, το πιπέρι, το κονιάκ και τη
ζάχαρη. Ανακατεύουμε τον πελτέ
σε ένα ποτήρι νερού από την μαρινάδα και βράζουμε για όση ώρα
χρειαστεί μέχρι να μαλακώσει το
κρέας. Μπορούμε να συνοδεύουμε το κρέας με πατάτες ,ρύζι ή ότι
άλλο μας αρέσει.

Καλή Επιτυχία
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ΚΟΡΜΟΣ
Εκτέλεση

Λιώνουμε σε μπεν-μαρί τη μαύρη κουβερτούρα. Βράζουμε τη ζάχαρη
με νερό. Αναμειγνύουμε σε μπόλ τους κρόκους με το σιρόπι, μέχρι να
κρυώσει. Ρίχνουμε απαλά τη λειωμένη σοκολάτα στο μείγμα των αυγών και προσθέτουμε τη σαντιγί.
Ακλουθούμε την ίδια διαδικασία και για τη μους σοκολάτας γάλακτος.
Λιώνουμε σε μπεν-μαρί την λευκή κουβερτούρα. Χτυπάμε την κρέμα και προσθέτουμε απαλά τη λιωμένη σοκολάτα. Η θερμοκρασία δεν
πρέπει να ξεπερνά τους 35οC.
Φτιάχνουμε το παντεσπάνι: σε ένα μπόλ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη για 10 λεπτά. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το κακάο και το ρίχνουμε
απαλά στο μείγμα με τα αυγά. Μοιράζουμε το μείγμα σε τρία αλουμινένια ταψάκια και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC. για
περίπου 7 λεπτά.
Σε μια φόρμα μακρόστενη ρίχνουμε τη μους της άσπρης σοκολάτας,
από πάνω τοποθετούμε ένα στρώμα παντεσπάνι σοκολάτας, συνεχίζουμε με τη μους σοκολάτας γάλακτος, παντεσπάνι, μους μαύρης σοκολάτας και τελειώνουμε με παντεσπάνι.
Αφήνουμε στην κατάψυξη για 24 ώρες, ξεφορμάρουμε και διακοσμούμε όπως μας αρέσει.

Υλικά

Μους μαύρης σοκολάτας
7 κρόκους
125 γρ.ζάχαρη
85ml νερό
220 γρ.κουβερτούρα μαύρη
400ml κρέμα
Μους σοκολάτας γάλακτος
7 κρόκους
125 γρ.ζάχαρη
85ml νερό
220 γρ.σοκολάτα γάλακτος
400ml κρέμα
Μους λευκής σοκολάτας
250ml κρέμα
90γρ.λευκή κουβερτούρα
Παντεσπάνι σοκολάτας
8 αυγά
250γρ ζάχαρη,
250γρ. αλεύρι
20γρ.κακάο

Καλή Επιτυχία
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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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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

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
OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Λεωφόρος Δωδώνης 115, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr
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 11531
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για να μαθαίνουμε!

Γράφει:
ο Ν. Σπίγγος

Το πιθάρι της γνώσης!(11)

Το αυχενικό σύνδρομο, δυστυχώς ταλαιπωρεί πολλούς κυνηγούς γιατί αποτελεί σημαντική αιτία να στερηθούν το κυνήγι. Ο καλύτερος
τρόπος αντιμετώπισης είναι η προσφυγή στον ειδικό [γιατρό].
Η κυνηγετική δεοντολογία, αν και «άγραφη», έχει τεράστιο ειδικό βάρος, γιατί πρωτίστως είναι ζήτημα πολιτισμού και παιδείας, γι’ αυτό
θα πρέπει να τηρείται από το σύνολο των κυνηγών. Οι κυνηγετικοί σύλλογοι -μεταξύ των άλλων βαρών- ας επωμισθούν και το βάρος
της συνεχούς υπόμνησης στα μέλη τους.
Κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες [ειδικότερα σε κρύο και παγωνιά] για να μην ξεπαγιάσουμε ΔΕΝ αφήνουμε την θερμοκρασία
του σώματός μας να φύγει, να «χαθεί», προς τα έξω. Τα θερμικά εσώρουχα είναι απαραίτητα, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Υπόψη πως,
η κύρια μηχανή θερμότητας είναι ο κορμός και οι μηροί μας.
Το καθάρισμα, το μάδημα δηλ. των μικρών ιδίως θηραμάτων μας δίνει ευκρινώς την εικόνα της τουφεκιάς μας πάνω στο πουλί. Είναι
πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον αριθμό των σκαγιών στις αποστάσεις που τουφεκάμε και την καλή ή όχι διασπορά του φυσιγγίου.
Η αιολική ενέργεια [αιολικά πάρκα κλπ.] μπορεί να είναι μια από τις λεγόμενες ήπιες και καθαρές πηγές ενέργειας, ενέχει όμως θανάσιμο κίνδυνο για τα πουλιά. Χιλιάδες πουλιά κάθε χρόνο χάνονται άδοξα από τις ανεμογεννήτριες.
Τα σύγχρονα σούπερ ποζέ -συνήθως- έχουν μηχανισμό πάνω στην πλάκα της σκανδάλης και σπιράλ ελατήρια. Τα σπιράλ ελατήρια
είναι –κατά τους ειδικούς πάντα- πιο αξιόπιστα από τα V και αν ποτέ εξασθενήσουν αλλάζουν εύκολα.
«Ρίχνοντας» δυο διαφορετικά φυσίγγια των 32 γρμ. τα οποία παράγουν τις ίδιες πιέσεις, μπορεί να δώσουν διαφορετικό λάκτισμα, επειδή -ίσως- χρησιμοποιούν διαφορετικές πυρίτιδες με διαφορετική χημική σύνθεση!
Οι φανατικοί βαλτοκυνηγοί συνήθως των πολύ ψυχρών περιοχών για να λύσουν το πρόβλημα των φυσιγγίων τους –όσον αφορά την
απόδοση- προσφεύγουν στις ιδιογομώσεις, όντες όμως γνώστες της ασφάλειας των κατασκευών τους.
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η φροντίδα του όπλου μας για να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ΔΕΝ είναι μόνον θέμα του κατά πόσο
ο καθένας από μας είναι μερακλής, πάνω από όλα είναι θέμα ασφαλείας τόσο δικιάς μας, όσο και της παρέας μας.
Όταν έχει φεγγάρι, από ψηλά το ορτύκι βλέπει τα πάντα, γι’ αυτό και ταξιδεύει μόνο τη νύχτα με «πλοηγό» το φεγγάρι και τ΄ αστέρια. Το
χάραμα ψάχνει ασφαλές μέρος να προσγειωθεί & να τραφεί!

ΑΝΈΚΔΟΤΟ!
ΤΟ ΦΑΞ
Ένας μεγαλοεπιχειρηματίας, στέλνει από τη Θεσσαλονίκη όπου είχε πάει για δουλειές,
ένα φαξ στη γυναίκα του, λέγοντάς της πως θα γυρίσει μια μέρα νωρίτερα από ότι είχε
σχεδιάσει.
Γυρνάει σπίτι του λοιπόν και βλέπει τη γυναίκα του στο κρεβάτι με άλλον άντρα. Αηδιασμένος και πικραμένος φεύγει από το σπίτι και πάει σε ξενοδοχείο. Την άλλη μέρα τον
πήρε στο κινητό η πεθερά του έχοντας μάθει τι έγινε, και αφού τον παρηγόρησε λίγο, του
είπε πως αποκλείεται η κόρη της να έκανε κάτι τέτοιο χωρίς αιτία και αφού μάθαινε το
γιατί, θα του ξανατηλεφωνούσε. Πράγματι, ύστερα από ένα δεκάλεπτο τον παίρνει πάλι στο
τηλέφωνο και του λέει:
- Δε σου έλεγα ότι σίγουρα θα υπήρχε μια δικαιολογία; Μόλις ξαναμίλησα μαζί της. ΔΕΝ
είχε πάρει το φαξ!!!

ω
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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

Συνάδελφε, θυμήσου
τα θηράματα δε μας βλέπουν
ο συγκυνηγός ΝΑΙ

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

ΤΩΡΑ

και πετρέλαιο θέρμανσης

Επιλέγω γνήσια συστήματα BRC

εξουσιοδοτημένο
συνεργείο

BRC

(Πίσω από τη Nissan)
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8ΒΟΛΟ με Buffer & συγκεντρωτήρα

9ΒΟΛΟ με Buffer

12ΒΟΛΟ Semi-Magnum με Buffer & συγκεντρωτήρα

10ΒΟΛΟ Magnum με Buffer & συγκεντρωτήρα

12ΒΟΛΟ Magnum με Buffer & συγκεντρωτήρα

15ΒΟΛΟ Magnum με Buffer
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

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