
Όπως είναι γνωστό σήµερα η κυνηγετική δραI
στηριότητα εκτός από την αδικαιολόγητη πολεµιI
κή των αντικυνηγετικών οργανώσεων, δέχεται και
µια
εξίσου αδικαιολόγητη και ατεκµηρίωτη πολεµική
από το καινούργιο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Η πολεµική αυτή θέλει να αγνοεί όλες τις ενέρI
γειες και δράσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων
προς όφελος του περιβάλλοντος και να προβάλλει
µόνο επιχειρήµατα που προέρχονται από συναιI
σθηµατισµούς και φθηνή αντικυνηγετική προπαI
γάνδα.
Επειδή εµείς οι κυνηγοί αποτελούµε τους µοναδιI
κούς, στην πράξη και όχι στα λόγια, προστάτες
του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα αποτελούµε
ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοιI
νωνίας, πρέπει οι πολιτικές µας επιλογές στις
επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σήµερα
περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να έχουν ως πρώτο
κριτήριο την συνέχιση της νόµιµης κυνηγετικής
δραστηριότητας.

Γι’ αυτό
Θεωρούµε το κυνήγι ως

παράµετρο της πολιτικής µας επιλογής.

Μην ξεχνάµε ότι πολλά θέµατα που αφορούν το
κυνήγι είναι στην αρµοδιότητα του ΠεριφερειI
άρχη και ότι θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο η αρI
µοδιότητα αυτή, όπως προβλέπεται από τις σχετιI
κές δηλώσεις για τον αυξηµένο ρόλο της
Περιφέρειας.

Η µελλοντική εποµένως συµπεριφορά απέναντι
στο κυνήγι από τον Περιφερειάρχη που θα εκλε�
γεί έχει τεράστια σηµασία για µας τους
κυνηγούς
Εποµένως, πρέπει ν’ ακολουθήσουµε στις επεI
ρχόµενες εκλογές τα εξής
κριτήρια:
1. Αρνούµαστε ψήφο σε πολιτικούς σχηµατιI
σµούς και πρόσωπα που είναι εναντίον του
κυνηγίου!
2. Υπερψηφίζουµε τον υποψήφιο κυνηγό, όπου
υπάρχει, ανεξάρτητα της πολιτικής παράταξης
στην οποία ανήκει ο καθένας
3. Επιλέγουµε τους υποψηφίους που µε τον ένα ή
τον άλλο τρόπο στηρίζουν τις θέσεις µας
4. Έτσι επιβραβεύουµε εκείνους που µας έχουν
βοηθήσει, δείχνοντας την αναγνώριση που κάθε
πολιτικός πρέπει να έχει για τις πράξεις του από
το εκλογικό σώµα.
Η επιλογή µας µε βάση τα παραπάνω κριτήρια θα
µας επιτρέψει να συνεχίσουµε να διατηρούµε και
να ασκούµε το κυνήγι ως µορφή διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος, ως πράξη συλλογής καI
ρπών από τη φύση στο πλαίσιο της σύγχρονης
κυνηγετικής αντίληψης, όπως προέκυψε µέσα
από πρόσφατες έρευνες και µελέτες.

Ο ΠΡΟΕHΡΟΣ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑHΟHΗΜΑΣ
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2010

H Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος ζητά από τους κυνηγούς στις
εκλογές του Νοέµβρη να ψηφίσουν µε πρώτο κριτήριο τους υποψήφιους

ΠΟΥ ΑΠΟHΕHΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Η Κυνηγετική Οµοσπονδία Μακεδονία – Θράκης,
την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 στην αντιπροσωπεία
της SUZUKI ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ στη Θεσσαλονίκη, πραγI
µατοποίησε την παράδοσης 23 νέων τετρακίνητων
οχηµάτων σε Κυνηγητικούς Συλλόγους µέλη της, για
την ενίσχυση της φύλαξης και της προστασίας του πεI
ριβάλλοντος.

Τα τετρακίνητα αυτοκίνητα έχουν αγοραστεί αποκI
λειστικά από τα χρήµατα των Ελλήνων κυνηγών και η
αγορά τους αποτελεί άλλη µία επιβεβαίωση του τεράI
στιου έργου των κυνηγετικών οργανώσεων, που είναι
οι µοναδικές οργανώσεις που πληρώνουν για την προI
στασία του περιβάλλοντος.

Τα αυτοκίνητα παραδόθηκαν στους Κυνηγετικούς
Συλλόγους, όπου θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
από τους υπαλλήλους της ΚΟΜΑΘ, οµοσπονδιακούς
θηροφύλακες.

Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο ΝοI
µάρχης Θεσσαλονίκης και υποψήφιος ΠεριφερειI
άρχης κ. Παναγιώτης Ψωµιάδης, όπου και συµβολικά
παρέδωσε το 1ο όχηµα.

Παρευρέθησαν επίσης το �ιοικητικό Συµβούλιο
της ΚΟΜΑΘ, το προσωπικό της, πολλοί Πρόεδροι
Κυνηγετικών Συλλόγων και οµοσπονδιακοί θηροφύλαI
κες, ο Καθηγητής της �ασολογίας κ.Βλάχος, εκπρόσωI
πος του ΕΚΠΑΖΠ, οι επίτιµοι Πρόεδροι της ΚΟΜΑΘ κ.
Συρρής και �έλλιος, και πολλοί άλλοι.

Η ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ παρέδωσε 23 νέα οχήµατα για την ενίσχυση της θηροφύλαξης

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 Τιµή 0,001 Ε

ΣΥΝ
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∆ιαµαρτυρία Κυνηγετικών
Συλλόγων ∆υτικής Μακεδονίας
για την τροποποίηση των ορίων

Κ.Α.Ζ. Νεστορίου

Με την παρούσα επιστολή µας, οι Κυνηγετικοί
Σύλλογοι της Περιφέρειας µας, εκφράζοντας
τα δέκα χιλιάδες µελή µας, θέλουµε να εκφράI
σουµε την αντίθεση µας για την αυθαίρετη
κατά την άποψη µας και παρά την αρνητική ειI
σήγηση των δυο Κυνηγητικών Συλλόγων του
Νοµού Καστοριάς, τροποποίηση των ορίων του
Καταφυγίου Άγριας Ζώης Νεστορίου – Κοτύλης
µε την υπ. αριθµ.: 9102/378 απόφαση που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 262 �΄/15I05I2010.
Θεωρούµε πως, η αιτιολόγηση της απόφαση για
τη αύξηση της έκτασης της περιοχής κατά 5χιI
λιαδες στρέµµατα περίπου, µε την ένταξη της
περιοχής των «Λιβαδιών Κοτύλης» εντός του
καταφυγίου, διότι η περιοχή αποτελεί βιότοπο
του ζαρκαδιού τελείως προσχηµατική.

Και τούτο γιατί όπως γνωρίζεται, αφ΄ ενός το
κυνήγι του ζαρκαδιού δεν επιτρέπεται στη
χώρα µας και αφ΄ ετέρου γιατί είναι αστείος ο
ισχυρισµός καθώς όλη η περιοχή του ΚΑΖ ΝεI
στορίου αλλά και όλος ο ορεινός όγκος της πεI
ριοχής ως τα όρια του ελληνικού Γράµµου
τουλαχιστον, αποτελεί ιδανικό ενδιαίτηµα για
το ζαρκάδι και όλα τα αλλά είδη της άγριας
πανίδας που απαντώνται, θηρεύσιµα και µη.

Πέραν των άνω δεν γνωρίζουµε να έχει πρI
οβεί η �/νση �ασών Καστοριά τα τελευταία
χρόνια, όπως ορίζεται από τον νόµο περί «ίδρυI
σης καταφυγίων άγριας ζωής», ούτε σε κάποια
µελέτη που να αιτιολογεί την απόφαση σας,
αλλά ούτε σε ενέργειες βελτίωσης ενδιαιτηµάI
των εντός του ΚΑΖ Νεστορίου που να αιτιολοI
γούν την απόφαση σας αυτή. Σε αντίθεση µε
τους Κυνηγητικούς συλλόγου στου Νοµού ΚαI
στοριάς που κάθε χρόνο προβαίνουν σε µια
σειρά παρεµβάσεων, µε σπορές αγρών, δενδρI
οφυτεύσεις, υδροµαστεύσεις, τόσο εντός όσο
και εκτός ΚΑΖ.

Θεωρούµε πως απώτερος σκοπός της τροI
ποποίησης των ορίων του ΚΑΖ Νεστορίου, είναι
η ένταξη εντός αυτού, του «Μνηµείου εθνικής
συµφιλίωσης» και των εγκαταστάσεων που
έχουν κατασκευαστεί, εγκαταστάσεις που δεν
θα µπορούσαν να κτιστούν εάν η περιοχή ήταν
από την αρχή ενταγµένη σε ΚΑΖ.

Η αξιοποίηση του χώρου δεν έρχεται σε ανI
τίθεση µε την άσκηση της θήρας, καθώς η δαI
σική νοµοθεσία ορίζει σαφείς αποστάσεις
θήρας από τα όρια οικισµών αλλά και µεµονωI
µένων εγκαταστάσεων, που θεωρούµε πως
καλύπτουν απόλυτα της ανάγκες χρήσης και
του συγκεκριµένου χώρου.

Χρονικά δε, η άσκηση της θήρας ασκείται
σε περίοδο µε ελάχιστη ως
Μηδενική επισκεψηµότητα της περιοχή από

άτοµα που δεν ασχολούνται µε τη θήρα.
�εν πρέπει δε να διαφεύγει της προσοχής

σας, πως θήρα αποτελεί για όλους τους ορειI
νούς οικισµούς µια όχι αµελητέα εισοδηµατική
πρόσοδο των µονίµων κατοίκων τους .

Πέραν των άνω, θα πρέπει να σας επισηµάI
νουµε ότι από τούδε και πέρα θα δώσουµε
ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή και στις όποιI
ες επιπλέων παρεµβάσεις πραγµατοποιηθούν,
για να είµαστε σίγουροι ότι εµπίπτουν στα όσα
προβλέπει ο �ασικός Κώδικας για τα καταI
φύγια άγριας ζωής.

Θεωρούµε δεδοµένο πως κάθε πολίτης είναι
ίσως απέναντι στο νόµο, είτε πρόκειται για τον
πιο απλό καθηµερινά µοχθούντα , είτε πρόκειI
ται για τον πιο εξέχοντα άρχοντα ή οικονοµικό
παράγοντα, τόσο στις υποχρεώσεις όσο και ως
προς τα δικαιώµατα .

Θεωρώντας πως η απόφαση σας έρχεται σε
αντίθεση µε τα άρθρα 253I254 Ν.� 86/1969
του �ασικού κώδικα επιθυµούµε να επανεξεI
τάσετε την απόφαση σας, επιφυλασσόµενοι
κάθε νόµιµου δικαιώµατος µας για το σύνολο
των µελλών των Συλλόγων µας .

Οι πρόεδροι των Κυνηγητικών Συλλόγων
Περιφέρειας Hυτικής Μακεδονίας

Την �ευτέρα 23 Αυγούστου 2010 πραγµατοποιήθηκε
στο Άργος Ορεστικό η προγραµµατισµένη ΠεριφερειI
ακή συνάντηση των Κυνηγητικών Συλλόγων �υτικής
Μακεδονίας. Την εκδήλωση φιλοξένησε και οργάνωI
σε ο Κυνηγητικός Σύλλογος Άργους Ορεστικού .

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι και από τους έντεκα
Κυνηγητικούς Συλλόγους της Περιφέρειας µας,
καθώς ο Κ.Σ. �εσκάτης είχε προβεί σε έκτακτες εκI
λογές και δεν διέθετε εκλεγµένο �ιοικητικό
Συµβούλιο. Την ΣΤ΄ Κ.Ο. ΜΑ.–Θ. εκπροσώπησε το
µέλος του �.Σ. �ηµήτριος Παγούνης αντιπρόεδρος
του Κ.Σ. Κοζάνης .
Στην συνάντηση παρέστει, εκπροσωπώντας τον δήµαI
ρχο Άργους Ορεστικού Τοτονίδη Νικόλαο, ο αντιδήI
µαρχος και µέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου ΤσιγαI
ρίδας Αλέξανδρος
Την συνάντηση απασχόλησαν θέµατα κυνηγητικού

ενδιαφέροντος, όπως η καλύτερη διαχείριση της θηρI
οφύλαξης, έργο που προσφέρουν οι ίδιοι οι
Κυνηγητικοί Σύλλογοι µε την λειτουργία της ΟµοI
σπονδιακής Θηροφυλακής και των Θηροφυλάκων
των Συλλόγων µε δίκες του δαπάνες.
Ενηµερώθηκαν οι σύλλογοι για την επερχόµενη ανI

τικατάσταση των παλαιοτέρων οχηµάτων των ΟµοI
σπονδιακών θηροφυλάκων µε νέα και την διάθεση
των παλιών οχηµάτων στους Κυνηγητικούς συλλόγοI
υς µετά από κλήρωση και έναντι ενός χαµηλού τιµήI
µατος .
Ένα ακόµα θέµα που απασχόλησε την συνάντηση,

καθώς άρχισε η νέα κυνηγετική περίοδος, είναι οι
δράσεις ώστε να αποκλειστούν οι περιπτώσεις ατI
υχηµάτων κατά την διάρκεια της κυνηγητικής δραI
στηριότητας και η συνετή άσκηση της, η διοργάνωση
σεµιναρίων µε θέµα την βιολογία της άγριας πανίδας,
η χρήση του όπλου και µαθήµατα πρώτον βοηθειών.
Επίσης την συνάντηση απασχόλησε η καλύτερη προI

βολή των δράσεων των κυνηγετικών συλλόγων στους
πολίτες της Περιφέρειας µας , δράσεις που άπτονται
όχι µόνο της φύλαξης των θηραµάτων και της προI
στασίας του περιβάλλοντος αλλά και η συµβολή τους
σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Τέλος οι εκπρόσωποι των συλλόγων προχώρησαν

στην εκλογή νέου περιφερειακού εκπρόσωπου ο
οποίος θα παρακολουθεί θα κωδικοποιεί και θα µεI
ταφέρει τις απόψεις των συλλόγων στο �.Σ της
Κυνηγητικής Οµοσπονδίας ΜακεδονίαςI Θράκης ενώ
παράλληλα θα φροντίζει για την καλύτερη ενηµέρωση
των συλλόγων για τις δράσεις του �.Σ της ΟµοσπονI
δίας µας.
Τη διάθεση να είναι υποψήφιος για την θέση κατέθεI

σε ο πρόεδρος του Κ.Σ. Εορδαίας και µη υπάρχουσας
άλλης υποψηφιότητας εκλέχθηκε οµοφώνως νέος
περιφερειακός εκπρόσωπος αντικαθιστώντας στη
θέση αυτή τον πρόεδρο του Κ.Σ. Γρεβενών Στέφανο
Αρµένη.

Του ευχόµαστε καλή επιτυχία.

Περιφερειακή συνάντηση Κυνηγετικών
Συλλόγων ∆υτ. Μακεδονίας στο Άργος Ορεστικό

Μελέτες, επιχειρήµαI
τα, θέσεις, απόψεις
και πάνω απ’ όλα
γνώση έφεραν την
Οµοσπονδία δύο βήI
µατα µπροστά από τις
αντικυνηγετικές ορI
γανώσεις που το µόνο
που είχαν να καταθέI
σουν προς το νέο ΥποI
υργείο Περιβάλλοντος
και Κλιµατικής ΑλλαI
γής ήταν το αντικI

υνηγετικό τους µένος. Σε καµία περίπτωση δεν θεωρI
ούµε ότι κερδίσαµε κάτι και δεν υπερηφανευόµαστε για
τίποτε, σε ότι αφορά την χλωρίδα και την πανίδα δεν
υπάρχουν κερδισµένοι και χαµένοι. Υπάρχει µόνο η
φύση και η υποχρέωση όλων να την προστατεύουµε.
Όσο και αν επιχειρείται από κάποιους να µας παρουσιάI
ζουν ως εχθρούς την φύσης και του περιβάλλοντος δεν
θα τα καταφέρουν. Τα έργα µας και η σοβαρότητα που
αντιµετωπίζουµε τον διαχειριστικό µας ρόλο αποτελούν
απτές αποδείξεις.
Την ώρα που οι περισσότερες περιβαλλοντικές ορI
γανώσεις δεν προσήλθαν καν στην σύσκεψη προI
τιµώντας τον κλεφτοπόλεµο δια του ΣτΕ και την λασποI
λογία δια του τύπου, η Κυνηγετική Συνοµοσπονδία

προσήλθε µε σύσσωµο το επιστηµονικό της προσωπικό
και µε µια πολυσέλιδη έκθεση µέσα στην οποία περιλαµI
βάνονται όλα τα επιστηµονικά στοιχεία πάνω στα οποία
στηρίζεται η επιχειρηµατολογία των κυνηγών όχι µόνο γι’
αυτά τα οποία δικαιούνται αλλά και πολλά από εκείνα τα
οποία προσφέρουν στην υπόθεση περιβάλλον, σε µια
στιγµή που κανένας άλλος από εκείνους που διατείνονται
ότι προσφέρουν δεν έχει βάλει από την τσέπη του έστω
και 1,00 ευρώ.
Είναι σε όλους γνωστό ότι όλες οι δράσεις των κυνηγών
είναι αυτοχρηµατοδοτούµενες, να σηµειωθεί ότι στην
ρυθµιστική 2010I2011 οι κυνηγοί θα καταβάλουν
1.000.000,00 ευρώ περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά
στα ταµεία του κράτους, µέσω της αύξησης 5,00 ευρώ
στα τέλη αδειών θήρας κάθε άδειας. Οι κυνηγετικές ορI
γανώσεις αφαίρεσαν αυτό το ποσό τµηµατικά από τα
έσοδα των Συλλόγων, των Οµοσπονδιών και της ΣυνοµοI
σπονδίας, µε αποτέλεσµα η άδεια να κοστίζει ίδια µε
πέρυσι, φυσικά αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη προσπάθεια
από όλους µας για να αυξήσουµε µε λιγότερα χρήµατα τις
φιλοθηραµατικές δράσεις µας.

του Νίκου Τσιόµπρα
Περιφερειακού Εκπροσώπου Κ.Σ.

�υτικής Μακεδονίας & Προέδρου Κ.Σ. Εορδαίας

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές
η νέα Ρυθµιστική
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α΄.
1. Καθορίζουµε την διάρκεια της κυνηγετικής περιI
όδου για το κυνηγετικό έτος 2009 – 2010 από 20
Αυγούστου 2010 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2011.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιI
τρέπουµε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus
cuniculus) µέχρι την 10 Μαρτίου 2011.
3. Τα επιτρεπόµενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική
περίοδος και οι µέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο
µέγιστος αριθµός θηραµάτων κατά είδος, που επιI
τρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ηµερήσια
έξοδό του, αναφέρονται στο συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ
ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙ�ΩΝ».
4. Απαγορεύουµε το κυνήγι της µπεκάτσας
(Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το
βράδυ.
5. Περιορίζουµε την χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης
για άσκηση κυνηγίου από 15.09.2010 µέχρι και
20.01.2011 σε τρεις (3) ηµέρες την εβδοµάδα (ΤεI
τάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις
ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το
κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του ΑγριI
όχοιρου (Sus scrofa).
6. Επιτρέπουµε το κυνήγι αγριόχοιρου (Sus scrofa)
σε οµάδες µέχρι δέκα (10) κυνηγών, µε δικαίωµα
θήρευσης µέχρι τεσσάρων (4) ατόµων κατά οµάδα
και ηµερήσια έξοδο. Εξαιρείται η περιοχή της ΠελοI
ποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως
την 31.12.2010 και ο επιτρεπόµενος αριθµός θηρεI
υοµένων ατόµων επίσης περιορίζεται σε δύο (2)
άτοµα. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωI
γής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε
όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός
φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώµα του,
καθώς και τις χοιροµητέρες αυτών. Επίσης απαγορI
εύεται το κυνήγι αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια.
7. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρI
ούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ.
8. Επιτρέπουµε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes
vulpes) από 15.09.2010 µέχρι και 20.01.2011 µε την
χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου
δίωξης και από 21.01.2011 µέχρι και 28.02.2011
χωρίς σκύλο δίωξης. Στους νοµούς που έχουν χαρI
ακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι το κυνήγι της αλεI
πούς (Vulpes vulpes) απαγορεύεται.
9. Επιτρέπουµε το κυνήγι του πετροκούναβου
(Martes foina) από 15.09.2010 µέχρι και 20.01.2011
µε την χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και
σκύλου δίωξης και από 21.01.2011 µέχρι και
28.02.2011 χωρίς σκύλο δίωξης.
�ιευκρινίζουµε ότι η χρησιµοποίηση σκύλου δίωξI
ης στο κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου
υπόκειται στους περιορισµούς της παραγράφου (5)
κεφαλαίου Α΄ της παρούσης.
10. Το κυνήγι του φασιανού (Phasianus colchicus)
απαγορεύεται στις νήσους Λήµνου, Σάµου και Αγ.
Ευστράτιου.
11. Παρατείνουµε την ισχύ της παραγράφου (Α) της
αρ. πρωτ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ.
1657/Β/21.08.07) απόφασής µας «Τροποποίηση
ρυθµίσεων θήρας», από 20.08.10 έως 14.09.10.

Β΄. 1. Απαγορεύουµε το κυνήγι:

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 �ρυµών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων
κατά µήκος της χερσαίας µεθοριακής γραµµής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300)
µέτρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περI
ιορισµοί θήρας σύµφωνα µε το άρθρο 6 της
414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί �αI
σικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω
πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σηµείο 22 του πρI
οοιµίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν
εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχεI
τικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόI
πους και µνηµεία χωρίς προηγούµενη άδεια του
Υπουργού Πολιτισµού.
2. Απαγορεύουµε την αγοραπωλησία όλων των
ειδών θηραµάτων, εκτός εκείνων τα οποία πρI

οέρχονται από εκτροφεία (δηµόσια ή ιδιωτικά), από
τις ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές ή από το
εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδιI
κασίες απόκτησής τους.
3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα
κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοI
κούνελου στις νήσους Λήµνο & Θηρασιά, όπου οι
υπερπληθυσµοί έχουν διαταράξει το οικοσύστηµα
και έχουν δηµιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήµατα
και καταστροφές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
Οι υπερπληθυσµοί και οι ζηµιές πιστοποιούνται από
επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους της
�ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της �ιεύθυνσης
�ασών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης
Γεωργικών Συνεταιρισµών.
Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση αγοραπωλI
ησίας γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Περιφέρειας µετά από εισήγηση της αρµόδιας
δασικής αρχής.
4. Η εκγύµναση των κυνηγετικών επιτρέπεται αποκI
λειστικά και µόνο στους περιορισµένους χώρους
εκγύµνασης που καθορίζονται από τις δασικές
αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
Γ΄. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου,
λαγού, µπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεI
ούνται να φέρουν στον κορµό του σώµατός τους ένI
δυµα φωσφορίζοντος χρώµατος πορτοκαλί (αποκI
λειόµενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική
πλευρά, προς αποφυγή ατυχηµάτων.
�΄. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προI
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολοI
γισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑeΤΗΣ

Ρυθµίσεις θήρας
για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011

Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδηµητικών πουλιών» µε αποφάσεις του
Υπουργού Γεωργίας µέχρι την 18.12.1985, καθώς και µε την ανωτέρω (21) σχετική.
** Από 1/3 – 10/3 µόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 31.12.2010 και ο επιτρεπόµενος αρI
ιθµός θηρευοµένων ατόµων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτοµα. Απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Εύβοια.
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Φασιανού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄, παρ. 10.
***** Εκτός από την περιοχή της Α΄Κ.Ο.

Στον χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του �.Σ. της
ΚΟΜΑΘ κ. Ιωάννης Πολυχρόνης τόνισε ότι τα
νέα αυτοκίνητα θα χρησιµοποιηθούν άµεσα για
την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν
υλοποίηση της πάγιας πολιτικής της ΟµοσπονI
δίας για ενίσχυση της περιφέρειας και δείχνει
µε τον πιο σαφή τρόπο ότι οι κυνηγετικές ορI
γανώσεις και θέλουν και µπορούν να προσφέρI
ουν και ευελπιστούµε ότι και η επίσηµη πολιτεία
θα αντιληφθεί κάποτε το πραγµατικό και εθεI
λοντικό έργο που επιτελούµε, µακριά από επιI
δοτούµενα προγράµµατα και µόνο µε την βοήθI
εια του Έλληνα κυνηγού

Στην περιφέρεια µας αντικαταστάθηκαν µε
νέα οχήµατα των συλλόγων Γρεβενών, �εσκάτI
ης, Άργους Ορεστικού, Εορδαίας και Φλώρινας.

Επίσης µετά από απόφαση της γενικής
συνέλευσης της Οµοσπονδίας µας , διατέθηκαν
στους Συλλόγους Εορδαίας, Βελβεντού, Άργους
Ορεστικού, Γρεβενών, Αµυνταίου και Σιάτιστας
κατόπιν κλήρωσης, τα οχήµατα που αντικαθιI
στώνται, έναντι µικρού τιµήµατος, αποφασισµέI
νο από την γενική συνέλευση.
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Στις 19/9/10 ,ηµέρα Κυριακή και ώρα 19I00 τεI
λέστηκε εσπερινός στο εκκλησάκι του Άγιο
Ευστάθιο που κτίστηκε µε δαπάνες του ΚυνηγεI
τικού Συλλόγου �εσκάτης και βρίσκεται στο όρος
Καµβούνια στην περιοχή Κοροµηλιά, στο δρόµο
προς Ελάτη.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο δήµαρχος του
�ήµου �εσκάτης κ. Νίκος Μίγκος ,ο αντιδήµαI
ρχος κ. Παπαντώνης Γεώργιος ,ο υποψήφιος δήI
µαρχος για τον νέο �ήµο �εσκάτης κ. ΚαραστέρI
γιος �ηµήτρης, πλήθος κόσµου και πολλά µικρά
παιδιά.
Μετά την τελετή προσφέρθηκαν δωρεάν αναI
ψυκτικά, ποτά και φαγητό.
Ο Άγιος Ευστάθιος ο Πλακίδας, υπήρξε µέγας στρI
ατηλάτης στη Ρώµη το 98 µ.Χ. και πέθανε µαρτυρI
ικά το 126 µ.Χ. Η µνήµη του «γιορτάζεται» στις 20
Σεπτεµβρίου. Ο Άγιος υπήρξε άξιος και λαµπρός
κυνηγός. Σε καιρό ειρήνης για να µην µένει ο στρI
ατός άεργος και συνηθίζει στην ανανδρία, εκI
γύµναζε τους στρατιώτες στο κυνήγι διαφόρων
ζώων κατά το οποίο λάµβανε και ο ίδιος µέρος.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ η έκθεση θηράµατος σε δηµόσια θέα βάση του
HΑΣΙΚΟΥ ΚΩHΙΚΑ (νδ.86/1969 άρθρο 258 παράγραφος 2 και
287 παρ.11.)
Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ τιµωρείτε µε φυλάκιση µέχρι 1 χρόνο η µε χρI
ηµατική ποινή ή και τις δύο ποινές.
Επίσης µπορεί να κατατεθεί και µήνυση ακόµη και αγωγή για
προσβολή της προσωπικότητας αυτού που είναι υποχρεωµέI
νος να βλέπει ένα τέτοιο θέαµα.
Το θέµα µας όµως είναι τι κακό κάνουν γενικά στο κυνήγι τέI
τοιες συµπεριφορές ‘’κυνηγών’’.
Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή.
Στην εποχή των πατεράδων µας ο κυνηγός µετά από ένα επιτI
υχηµένο κυνήγι τοποθετούσε το λαγό πίσω στο σακίδιο µε
τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνετε διακριτικά, και να σταµατά στη
πλατεία του χωριού για το καθιερωµένο ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙ που για
µεζέ είχε τις ατελείωτες ιστορίες που διηγούνταν προς τους
υπόλοιπούς κυνηγούς άλλοτε µε δόσεις υπερβολής και άλλοI
τε µε ειλικρίνειας, είχε πάντα όµως το σεβασµό του κόσµου .
Αυτή η εποχή έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Στη σηµερινή πραγµατικότητα τα πράγµατα είναι διαφορετιI
κά ,πόσοι από εµάς δεν έχουµε δει ‘’ κυνηγούς ’’ να φτάνουν
στα άκρα .Υπήρξαν φορές που εγώ σαν κυνηγός ένιωσα ντρI
οπή όταν έβλεπα ‘’κυνηγούς’’ να περιφέρουν µε τα αγροτικά
τους αυτοκίνητα αγριογούρουνα µέσα στη πόλη η στα χωριά
και να κορνάρουν λες και γίνεται ΓΑΜΟΣ.
Άλλες φορές να έχουν κρεµάσει τα θηράµατα από τους καθI
ρέπτες τον αυτοκινήτων και να τα περιφέρουν µέσα στον
κόσµο προκαλώντας δυσµενή σχόλια για τους κυνηγούς.
Μπορώ να γράψω πολλά γεγονότα αλλά δεν είναι αυτό το θέµα
µας.
Το θέµα µας είναι ότι µε αυτές τις συµπεριφορές ευτυχώς
λίγων ‘’κυνηγών’’ δίνουµε από µόνοι µας όπλα στο ‘’αντίπαλο
στρατόπεδο’’ για να µας χτυπήσουν .όπως να δηµοσιευτούν
φωτογραφίες από τέτοιες ενέργειες στις εφηµερίδες προI
καλώντας την οργή του κόσµου.
Σε µια εποχή που το κυνήγι βάλλεται από πάρα πολλούς ,και
περνάει µια µεγάλη κρίση, πρέπει πρώτα από όλους εµείς οι
κυνηγοί να διαφυλάξουµε το κυνήγι, και µετά να απαιτήσουµε
από άλλους αρµόδιους τη βοήθεια τους.
Ευτυχώς οι πλειονότητα των κυνηγών βοηθά προς τη σωστή
κατεύθυνση και έτσι υπάρχει ελπίδα για το µέλλον .

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΗΡΑΣ Κ. Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ

�εντροφύτευση µε 150 άγριες µηλιές, άγριες αχλαI
διές και άγριες κερασιές, τις οποίες ο Κυνηγετικός
Σύλλογος Γρεβενών προµηθεύτηκε από το �ασαρχείο
Καλαµπάκας µέσω της �/νσης �ασών Γρεβενών,
πραγµατοποίησαν οι θηροφύλακες, συµβάλλοντας έτσι
µε το δικό τους τρόπο στην προσπάθεια βελτίωσης των
βιοτόπων της περιοχής.

Παράλληλα µε µεγάλη επιτυχία εφαρµόζεται και
φέτος το πρόγραµµα βελτίωσης ενδιαιτηµάτων του
Κυνηγετικού Συλλόγου σε συνεργασία µε την ΣΤ’
ΚΟΜΑΘ και µε την χρηµατοδότηση της Κυνηγετικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδας. Πραγµατοποιήθηκαν µε µεI
γάλη επιτυχία σπορές σε αγροτικές εκτάσεις άνω
των 50 στρεµµάτων στην ευρύτερη περιοχή του �ήµου
Γόργιανης.

∆εντροφύτευση
από τους θηροφύλακες µας
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ �ΕΣΚΑΤΗΣ

Την Κυριακή 5I9I2010 στην αίθI
ουσα του δηµοτικού συµβουλίου
στο �ηµαρχείο , πραγµατοποιI
ήθηκαν οι εκλογές του κυνηγετιI
κού συλλόγου �εσκάτης για την
ανάδειξη νέου διοικητικού
συµβουλίου. Παραβρέθηκαν και
ψήφισαν 123 άτοµα µέλη του Κ.Σ.
�εσκάτης. Για το νέο �.Σ του
Κ.Σ.� εκλέχτηκαν µε αλφαβητιI
κή σειρά οι παρακάτω .
1. Βάσσος Σπυρίδων
2. Γκανταΐφης Ευθύµιος
3. Λάµαρης Γεώργιος
4. Μπάκαβος Νικόλαος
5. Πέτσας Ιωάννης
6. Χατζηζήσης Λάµπρος
Τη �ευτέρα 6I9I2010 συνήλθαν
τα νεοεκλεγµένα µέλη του �.Σ.
στα γραφεία του Κ.Σ.�. για τη
διανοµή των αξιωµάτων .

Το H.Σ. του Κ.Σ.Hεσκάτης απα�
ρτίζεται ως εξής:
1. Γκανταΐφης Ευθύµιος πρόεδρος
2. Λάµαρης Γεώργιος αντ/δρος
3. Πέτσας Ιωάννης γεν. γραµ.
4. Βάσσος Σπυρίδων κοσµήτορας
5. Παπαευθυµίου Κων/νος ταµίας

(προταθείς οµόφωνα
από τη γενική συνέλευση )
6. Μπάκαβος Νικόλαος µέλος
7. Χατζηζήσης Λάµπρος µέλος
Αναπληρωµατικά µέλη .
1. Βακάλης Νικόλαος
2. Μολόχας Κων/νος
3. Τσιουτσιούµης Θεµιστοκλής

Για το �.Σ.
Ο πρόεδρος

Γκανταΐφης Ευθύµιος

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στον προαύλιο χώρο εκδηλώσεων του κτιρίου του ποI
λιτιστικού συλλόγου στο µαγευτικό �ενδροχώρι, στους
πρόποδες του όρους Μαλιµάδι, σε µια ειδυλιακή καλοI
καιρινή βραδιά, πραγµατοποιήθηκε µέσα σε άριστο
κλίµα µε απόλυτη επιτυχία την Τετάρτη 18 Αυγούστου
2010, η ετήσια καθιερωµένη εκδήλωση του 1ου
Κυνηγετικού Συλλόγου Καστοριάς “Κυνηγετικό αντά�
µωµα” µε την έναρξη της νέας Κυνηγετικής περιό�
δου.
Μέσα σε ένα εγκάρδιο κλίµα και σε φιλική ατµόσφαιI
ρα όπως ταιριάζει σε όλη την κυνηγετική οικογένεια,
οι παρευρισκόµενοι αφού αντάλλαξαν ευχές για καλή
κυνηγετική χρονιά µε πολλά και καλά κυνήγια διασκέI

δασαν µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και χόρεψαν
κάτω από ντους ήχους της ορχήστρας του δεξιοτέχνη
του κλαρίνου και πολλά υποσχόµενου ταλέντου Κώστα
Ευαγγέλου σε ένα ποικίλο λαϊκό πρόγραµµα .
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του 1ου Κυνηγετικού ΣυλλόI
γου Καστοριάς , αφού καλωσόρισαν τους συναδέλφοI
υς κυνηγούς , έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό , πέρα
από την διοργάνωση της εκδήλωσης, στην φιλοξενία ,
στον χορό και στην διασκέδαση, τόσο των επισήµων
που µε την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση όσο
και όλων των παρισταµένων συναδέλφων κυνηγών.
Το �ιοικητικό Συµβούλιο του 1ου Κυνηγετικού ΣυλλόI
γου θέλει να ευχαριστήσει δηµόσια , τόσο τον Πρόεδρο

της Κοινότητας Καστρακίου κ. Μπάσιο Αθανάσιο , όσο
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο �ενδροχωρίου για την παI
ραχώρηση του χώρου, όπως επίσης και τους ευγενιI
κούς κατοίκους του �ενδροχωρίου για την φιλοξενία
που µας προσέφεραν και την µαζική συµµετοχή τους
στην εκδήλωση.
Ευχόµενοι σε όλους τους φίλους κυνηγούς Καλή
Κυνηγετική Χρονιά, Πολλά και Καλά Κυνήγια µε προI
σοχή πάνω απ’ όλα και σύνεση, σας περιµένουµε πάλι
όλους και περισσότερους ακόµη στο καινούριο αντάI
µωµα του χρόνου τέτοιον καιρό.

Το H. Σ. του Συλλόγου

Την Κυριακή 16 Μαΐου 2010 µε τη συµµετοχή λίγων
δυστυχώς παρευρισκοµένων πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο Συνεδριακό Κέντρο
του Εκθετηρίου �ηµοπρατηρίου Καστοριάς. Στη συνέλευI
ση αυτή πάρθηκαν µετά από συζητήσεις οι παρακάτω αποI
φάσεις:

Εγκρίθηκαν ο Απολογισµός του 2010
και ο Προϋπολογισµός του 2011.

Εγκρίθηκε η πρόταση για την συνέχιση της είσπραξης της
Έκτακτης Εισφοράς υπέρ Συλλόγου µε τη διαφορά ότι το
ποσό της µειώθηκε από 30,00€ σε 20,00€, καθώς και της
έκτακτης εισφοράς υπέρ της ΣΤ΄ Κυνηγετικής ΟµοσπονI
δίας Μακεδονίας I Θράκης ποσού 5,00€.
Για τις ανάγκες της γραµµατειακής υποστήριξης του
Συλλόγου, αλλά και τις ανάγκες για θηροφύλαξη κατά την
Κυνηγετική περίοδο 2010I2011 θα απασχοληθούν και
φέτος δύο εποχιακοί υπάλληλοι.
Όλες οι καθιερωµένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα
πραγµατοποιηθούν και γι’ αυτή τη χρονιά, ενώ παράλληλα
το �.Σ. είναι σε συζητήσεις για να παρθούν οι σχετικές
αποφάσεις για την πραγµατοποίηση έργων σύµφωνα µε τα
οικονοµικά αποθέµατα που θα προκύψουν από τα έσοδα
της κυνηγετικής περιόδου που αναµένουµε. Για το λόγο
αυτό είµαστε πάντα ανοιχτοί στις δικές σας προτάσεις και
παρατηρήσεις.
Στο προηγούµενο τεύχος σας είχαµε προαναγγείλει τις πρI
ογραµµατισµένες δραστηριότητες του Συλλόγου για την
άνοιξη µε σπορές, δενδροφυτεύσεις κ.α. Παράλληλα έχοI
υµε καταθέσει στην �ασική Αρχή του Νοµού µας τα αιτήI
µατα µας για διάθεση θηραµάτων προς απελευθέρωση και
είµαστε σε αναµονή για την έγκριση τους πάντα σε συνερI
γασία µε το �ασαρχείο.
Τέλη Μαΐου µέλη του �.Σ. και κυνηγοί του Συλλόγου µας
συµµετείχαν στην πεζοπορία που πραγµατοποιήθηκε στο
Γράµµο, κάνοντας επαφές µε τους διάφορους φορείς που

συµµετείχαν και κάνοντας σε αυτούς γνωστές τις θέσεις
του κυνηγετικού κόσµου για την αρµονική συνύπαρξη της
άσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο
του Νοµού µας και την παράλληλη προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και το σεβασµό απέναντι στην πανίδα
αυτού.
Λίγες µέρες αργότερα στις αρχές Ιουλίου δώσαµε το
παρόν στην ορεινή και ολιγοκατοίκητη Γράµµουστα σε µια
εκδήλωση που πραγµατοποίησε ο �ήµος Νεστορίου. Ήταν
η ‘Γιορτή του τσαγιού’ που έδωσε ζωντάνια στο χωριό πρI
οσελκύοντας επισκέπτες απ’ όλο το Νοµό και όχι µόνο,
καθώς και επισήµους φορείς που τίµησαν την εκδήλωση.
Πήραµε την πρωτοβουλία να κάνουµε αισθητή την παρουI
σία του Συλλόγου µοιράζοντας το 5η έκδοση της εφηµεI
ρίδας των 10.000 κυνηγών της �υτικής Μακεδονίας ‘ Περί
Κυνηγεσίας ’ για να κάνουµε γνωστό το έργο και τις δραI
στηριότητες που δηµοσιεύονται σε αυτήν. Την ίδια στιγµή
έγινε διανοµή συσκευασιών χυµών, µια δωρεά του ΣυλλόI
γου σον κόσµο που παρευρέθηκε στη Γράµµουστα την
ζεστή αυτή καλοκαιρινή µέρα.
Θέλαµε µε αυτή την κίνηση να µεταφέρουµε το µήνυµα ότι
οι κυνηγοί όλο το καλοκαίρι βρίσκονται κοντά στη φύση,
είναι καθηµερινοί περιπατητές και φύλακες της και
συµµετέχουν ανελλιπώς σε εκδηλώσεις που την αφορούν.
Αποσπώντας θετικά σχόλια από κόσµο και φορείς για την
κίνησή µας θέλουµε να σας µεταφέρουµε την ικανοποίηση
που νιώσαµε.
Τέλος, είµαστε χαρούµενοι που και σε αυτό το τεύχος έχοI
υµε να σας ανακοινώσουµε την ολοκλήρωση ενός έργου.
Είχαµε προαναγγείλει την κατασκευή µιας ποτίστρας στη
θέση ‘Σκοτίδα’ , η οποία και ολοκληρώθηκε και είµαστε σε
διαδικασία κατασκευής ενός κιόσκι , αυτή τη φορά στο
δήµο Κορεστείων. Κλείνουµε, λοιπόν, ‘επί τω έργω’ µε την
υπόσχεση στο επόµενο τεύχος να δηµοσιεύσουµε φωτοI
γραφίες και από τις δύο αυτές κατασκευές.

Από το �.Σ. του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Καστοριάς
ευχές για µία καλή κυνηγετική περίοδο 2010I2011, χωρίς
χρονικούς και θηραµατικούς περιορισµούς για το κυνήγι
και άφθονα θηράµατα.

Κυνηγετικό Αντάµωµα στο �ενδροχώρι Καστοριάς

1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καστοριάς



ΘΘηηρρεεύύσσιιµµαα  ΠΠττηηννά  κ΄  Θηλαστικά
ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οο  χχρρόόννοοςς  θθήήρρααςς  κκ  οο  ααρριιθθµµόόςς  οορρίζετε  από  την  Ρυθµιστική  θήρας  2010-2011

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010

Καρακάξα I Pica pica Κάργια I Corvus monendula
Σταχτοκουρούνα I Corvus corone Ψαρόνι I Sturnus vulgaris

Αγριοπερίστερο I Columba livia Κεδρότσιχλα I Turdus pilaris Κελαηδότσιχλα I Turdus philomelos Κοκκινότσιχλα I Turdus illiacus

Ορτύκι I Coturnix coturnix Σταρήθρα I Alauda arvensis Τρυγόνι I Streptopelia turtur Τσαρτσάρα I Turdus viscivorus

Καρακάξα I Pica pica Κάργια I Corvus monendula Σταχτοκουρούνα I Corvus corone Ψαρόνι I Sturnus vulgaris

Κυνηγετικός φαI
σιανός I Phasianus
colchicus cynigetiI
cus

Νησιώτικη
πέρδικα I
A l e c t o r i s
chukar

Πετροπέρδικα I
Alectoris graeca

Κότσυφας I
T u r d u s
merula

Μπεκάτσα I
Scolopax rusticoI
la

ΘΘΗΗΡΡΡΡΕΕΥΥΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΠΠΤΤΕΕΡΡΟΟΤΤΑΑ



ΥΥ∆∆ΡΡΟΟΒΒΙΙΑΑ  &&  ΠΠΑΑΡΡΥΥ∆∆ΑΑΤΤΙΙΑΑ

Θηρεύσιµα  Πτηννάά  κκ΄́  ΘΘηηλλαασσττιικκάά
των  οποίων  ο  χρόνος  θήρας  κ  ο  αριθµός  ορρίίζζεεττεε  ααππόό  ττηηνν  ΡΡυυθθµµιισσττιικκήή  θθήήρρααςς  22001100--22001111

Κιρκίρι I Anas crecca Κυνηγόπαπια I Aythya ferina Μπεκατσίνι I Gallinago gallinago Νερόκοτα I Gallinula chloropus

Πρασινοκέφαλη I Anas
platyrhynchos

Σαρσέλα I Anas querquedula Σουβλόπαπια I Anas acuta Σφυριχτάρι I Anas penelope

Τσικνόπαπια I Aythya fuligula Φαλαρίδα I Fulica atra Χουλιαρόπαπια I Anas clypeata Ασπροµετοπωχηνα  anser albifrons

καληµανα vanellus vanellus ΦΛΥΑΡΟΠΑΠΙΑ(ΚΑΠΑΚΛΗΣ)
anas  strepera

ΥΥ∆∆ΡΡΟΟΒΒΙΙΑΑ  &&  ΠΠΑΑΡΡΥΥ∆∆ΑΑΤΤΙΙΑΑ
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Την Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου 2010 ο 2ος Κυνηγετικός Σύλλογος Άργους ΟρεI
στικού, µε ευκαιρία  της  έναρξης της νέας κυνηγετικής περοιόδου προέβη σε αγιαI
σµό ενός ξύλινο οικήµατος 60 τ. µέτρων , το οποίο ονοµάστηκε «Το Σπίτι του
Κυνηγού» και το οποίο ανεγέρθηκε µε την αµέριστη βοήθεια  και  συνεργασία µε τον
�ήµο Άργους Ορεστικού για να διευκολύνει τους κυνηγούς, αλλά  και τους περιπατI
ητές στην περιοχή.

Το οίκηµα στήθηκε  στο παρκάκι, θέση «Κιόσκι»,  που είχε διαµορφώσει ο ΣύλλοI
γος εδώ και πολλά  χρονιά  στο Μαυροβούνι, στην νέα βιοµηχανική περιοχή ΚαστοI
ριάς. 

Ο αγιασµός  πραγµατοποιήθηκε στις 12 µ.µ. όπου παρευρέθηκαν έκτος από µεI

γάλο αριθµό συναδέλφων και φίλων κυνηγών, επίσης και  ως επίσηµοι καλεσµένοι
του συλλόγου µας  ο �ήµαρχος Άργους Ορεστικού κ. Τοτονίδης Νικόλαος, ο �ιοικI
ητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Άργους Ορεστικού κ. Κοτσώνης Κωνσταντίνος,
υποδιοικητής κ. Κωστόπουλος Βασίλειος καθώς επίσης και θεσµικοί φορείς της πεI
ριοχής µας.

Επίσης µας τίµησε µε την παρουσία του  βουλευτής της Νέας �ηµοκρατίας κ.
Ζήσης Τζηκαλάγιας.
Το γλέντι κράτησε  ως αργά το απόγευµα, µε άφθονο ποτό,  τις ψησταριές να

διαχέουν την  µυρωδιά   του ψηµένου κρέατος στην γύρω περιοχή καθώς και µε άφI
θονα πειράγµατα και πολύ καλαµπούρι.

Το Σπίτι του Κυνηγού

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Ηµέρα Κυριακή, το τζάκι σιγοκαίει, τα παΐδια παίζουν ευI
τυχισµένα, η ευωδία από το φαγητό που σιγοψήνεται έχει
γεµίσει το σπίτι. Η µητέρα απολαµβάνει αυτήν την υπέρI
οχη µέρα παρέα µε τα παιδία  και το  αγαπηµένο   της
κέντηµα……
Τότε ακούγεται να ανοίγει η αυλόπορτα, τα παιδία πετάI
γονται και τρέχουν προς τα ήξω. Αρχίζουν να φωνάζουν ,
και πέφτουν στην αγκαλιά του πατέρα που µόλις επέστρI
εψε από το κυνήγι. Η σύζυγος αγκαλιάζει και φιλά  στοI
ργικά τον άντρα της, αµέσως του φέρνει καθαρά ρούχα
και στρώνει το κυριακάτικο τραπέζι. Όλοι µαζί ως αγαπI
ηµένη οικογένεια τρώνε , ενόσω ο πατέρας διηγείται την
κυνηγητική µέρα που πέρασε….
Τι όµορφη σκηνή!.... Θυµίζει παραµύθι…  Άραγε πόσοι
από εµάς τους κυνηγούς  ζούµε ανάλογες στιγµές στην
κυνηγετική µας καθηµερινότητα ;… µάλλον ελάχιστοι!. 
Η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική. Με την έναI
ρξη της κυνηγητικής περιόδου αρχίζει και η γκρίνια των
γυναικών.  Η µέρα Κυριακή ενδείκνυται  για ξεκούραση
και απόλαυση οικογενειακών στιγµών. 
Έλα όµως που  για µερικούς είναι η µοναδική  ευκαιρία
να πάνε για  κυνήγι και να ανταµώσουν  µε την κυνηγητιI
κή παρέα….
Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβληµα και η αιτία του τσαI
κωµού στο  ζευγάρι.
Σας παραθέτω κάποιους διαλόγους µεταξύ του κυνηγιού
και της συζύγου του , που αποδεικνύουν ότι προκειµένου
να πάει για κυνήγι ο άντρας άλλα λέει και άλλα εννοεί….
ΣΥΖΥΓΟΣ: Αύριο έχει βαφτίσια τον µικρό της η ΒαI
σούλα….
ΚΥΝΗΓΟΣ: �εν έχω και πολύ όρεξη βρε αγάπη µου, πήI
γαινε εσύ. ( Σιγά µην αφήσω το καρτέρι µου  για να έρθω
στα παλιοβαφτίσια….)

ΣΥΖΥΓΟΣ: Αύριο  το µεσηµέρι θα σου  φτιάξω το αγαπI
ηµένο σου φαγητό.  Μουσακά.
ΚΥΝΗΓΟΣ: Σαν να πάχυνα τώρα τελευταία µωρό µου,
λέω να κάνω λίγο κράτει. ( Μετά από τις µπεκάτσες  δεν
ξέρεις πόσο πατάει ένα τσιπουράκι µε µεζέ µε την παρέα,
γι αυτό άσε……)
ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγάπη µου θα πας αύριο το πρωί για ψώνια
γιατί νιώθω κουρασµένη;
ΚΥΝΗΓΟΣ: Αύριο συγκεκριµένα µάτια  µου θα µας κάI
νουν επιθεώρηση και πρέπει να είµαι στη δουλειά από
νωρίς ( Τι µας λες …. και ποιος θα πάει να  ‘κόψει’ τα γοI
υρούνια πρωί  πρωί;.. ο γείτονας;..)
ΣΥΖΥΓΟΣ: Το πρωί λέω να πάµε στην  µητέρα  µου στο
χωριό να την δούµε…..
ΚΥΝΗΓΟΣ: �εν ξέρω βρε αγάπη µου άλλα νοµίζω είπε ότι
αύριο θα χιονίσει. Πάµε άλλη µέρα. ( τελευταία µέρα
κυνηγιού και θα πάω να δω την µάνα  σου;;… Μάλλον τρI
ελάθηκες!!!)
Πολλοί από σας  χαµογελάτε διαβάζοντας τα παραπάνω.
Ο λόγος είναι προφανής… 
Σίγουρα έχετε ζήσει ανάλογες καταστάσεις στο σπίτι σας!
Και οπωσδήποτε την συνέχεια την γνωρίζετε, τσακωθήI
κατε µε την γυναικά σας, γίνατε µαλλιά κουβάρια. ΑποτέI
λεσµα: η σύζυγος σας δεν µιλιόταν και  εσείς φυσικά πήI
γατε σαν κύριοι  για κυνήγι.
Αν έγιναν όλα τα παραπάνω…. Συγχαρητήρια!!!!  

Είστε γνήσιος κυνηγός µεν, κακός σύντροφος  δε…
Χρειάζεστε άµεση βοήθεια για να µην καταλήξετε  στους
δικηγόρους. Πρέπει να κάνετε κάποιες αποχωρήσεις
έτσι ώστε να ικανοποιήσετε εν µέρη την σύζυγο σας.
I Αφιερώστε µια Κυριακή ( του µήνα, του χρόνου,….)
στην οικογένεια  σας
I Πηγαίνετε που πηγαίνετε για κυνήγι, τουλάχιστον το µεI

σηµέρι γυρίστε  στο σπίτι σας να φάτε οικογενειακά. �εν
θα χαλάσει ο κόσµος  αν δεν πάτε για τσίπουρα….
I Προτείνετε στη σύζυγο σας να γίνει και αυτή κυνηγός
και να έρχεται µαζί σας.  ( λίγο απίθανο φυσικά….)

Έτσι θα µετριαστεί κάπως η γκρίνια και εσείς θα
πηγαίνετε ήσυχος για κυνήγι.
Οφείλουµε  όµως να πούµε στις αγαπηµένες µας συντρI
όφους να µας καταλάβουν λιγάκι.
Το κυνήγι  για εµάς είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής
µας και γι αυτό ζούµε και αναπνέουµε κάθε στιγµή. Είναι
η ευκαιρία να γευτούµε τους καρπούς  της φύσης µέσω
της  περιπέτειας.
Κλείνοντας πρέπει να παραδεχτούµε και να οµολογήσοI

υµε µε την σειρά µας ότι κατανοούµε το πρόβληµα τους
και ότι θα κάνουµε το καλύτερο δυνατά για να τις κάνοI
υµε  ευτυχισµένες.

Αλλά τι κάθοµαι και λέω;….. 
Ξέχασαν ότι είναι…. σύζυγοι κυνηγών;;;;;….

επάγγελµα: σύζυγος …..κυνηγού!!
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Συµµετοχή του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοζάνης στην 
26η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση  στα Κοίλα Κοζάνης

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης  ενηµερώθηκε
το πρωί του Σαββάτου 25/09/2010 από την ΠυροσβεI
στική Υπηρεσία  Κοζάνης, για τραυµατισµένο  ερωI
διό  στην λίµνη των Σερβίων στην  περιοχή του ΝαυI
τικού οµίλου. 

Ειδοποιήθηκε  ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου και
µέλος της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας ΜακεδονίαςI
Θράκης  �ηµήτρης Παγούνης ο οποίος ενηµέρωσε
τον επιστηµονικό συνεργάτη της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ, δαI
σοπόνος Ισαάκ Ιωάννης, να µετέβει αµέσως στην πεI
ριοχή και να χειριστεί το θέµα. Τον ερωδιό ( σταχτοI
τσικνιάς ) πρωτοαντιλήφθηκε  ο κ. Ηλίας
Σµαραγδής, σπουδαστής του  ΤΕΙ Κοζάνης ο οποίος
έκανε µια αγωνιώδη τηλεφωνική προσπάθεια να
βρει κάποιον ενδιαφερόµενο, προσπαθώντας να επιI
κοινωνήσει µε την Ορθολογική Εταιρία, τόσο στην
Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, όπου δυστυχώς
απαντούσε µόνο ο τηλεφωνητής.

Έκπληξη µας προκαλεί  το γεγονός πως ενώ ενI
ηµερώθηκε  και η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης, κατά
τα λεγόµενα του  κ Σµαραγδή, η µονή βοήθεια που
προσέφερε,  ήταν το τηλέφωνο  του Κέντρου  ΠερίθI
αλψης  Καστοριάς, το οποίο όµως αδυνατούσε να
προσφέρει άµεσα βοήθεια και έδωσε µόνο οδηγίες
για µεταφορά του πτηνού αφού πιαστεί,  µε χαρτόI
κουτο στην Καστοριά.

Το πτηνό είχε πιαστεί σε παραγάδι τόσο από το ράI
µφος όσο και στην πατούσα ενώ η πετονιά είχε
τυλιχθεί γύρο από το κορµί του µε κίνδυνο να πεθάI
νει αν δεν απελευθερωνόταν άµεσα.

Με την βοήθεια του θηροφύλακα του Κ.Σ. Σερβίων
Τιάκου Γεώργιου του  αφαιρέθηκαν τα αγκίστρια και
αφέθηκε  ελεύθερο.

«Εντυπωσιακό το περίπτερο  του  Συλλόγου Κυνηγών
Κοζάνης  στη 26η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση  στα
Κοίλα Κοζάνης. Οι κυνηγοί προτάσσουν την προστασία
του περιβάλλοντος µε µια σειρά δραστηριότητες όπως
τη διανοµή σπόρων  µέσα σε σακουλάκια , σε όλους
τους επισκέπτες του περιπτερού.»    

Με τέτοια σχόλια υποδέχτηκε  ο τοπικός τύπος του
Νοµού Κοζάνης  την τρίτη  συµµετοχή του ΚυνηγετιI
κού Συλλόγου Κοζάνης µε ενηµερωτικό περίπτερο,
στην  Εµποροβιοτεχνική Έκθεση που πραγµατοποιI
ήθηκε  από τις  23 έως τις 28  του Σεπτέµβρη.

Ο αριθµός των επισκεπτών, ήταν ιδιαίτερα αυξηµέI
νος παρά τις άσχηµες καιρικές συνθήκες , ενώ  το πεI
ρίπτερο του Συλλόγου αποτέλεσε πόλο έλξης όλων
των φιλών κυνηγών της Περιφέρειας �υτικής ΜακεI
δονίας.

Πρέπει να αναφερθεί πως το περίπτερο επισκέφI
θηκαν  ο Υφυπουργός  Υποδοµών Μεταφορών και �ικI
τύων κ. Μαγκριώτης Ιωάννης ,  οι βουλευτές του
Νοµού Γεώργιος Κασαπίδης,  Αθανασιάδης ΑλέξανI
δρος, ο Νοµάρχης  Κοζάνης  κ. Γεώργιος  �ακής,  ο
αντινοµάρχης κ. Σβώλης Γεώργιος,  ο νοµαρχιακός
σύµβουλος  κ. Μαργαρίτης Γεώργιος, ο  �ήµαρχος
Κοζάνης κ. Μαλούτας  Λάζαρος και πολλοί πολιτευτές
του Νοµού. 
Επίσης  ο βουλευτής και υποψήφιος δήµαρχος  ΘεσI
σαλονίκης  Γκιουλέκας  Κωνσταντίνος . 

Το περίπτερο µας επισπεύτηκαν  και οι �ιοικητές
Ασφάλειας , Τροχαίας και Πυροσβεστικής υπηρεσίας
του νοµού µας µε  τους οποίους η συνεργασία του
Συλλόγου  υπήρξε πάντοτε άψογη και υποδειγµατική.

Στο περίπτερο προβλήθηκαν όλες οι φιλοθηραµατιI
κές δράσεις  στις οποίες προβαίνει ο Σύλλογος µας ,
µε την αγορά νέου οχήµατος 4χ4 µε καρότσα, ώστε να
µπορεί να συνδράµει   καλύτερα στην πυροπροστασία
και στην θηροφύλαξη του Νοµού µας , µε την τοποθI
έτηση ποτιστρών σε άνυνδρα σηµεία , τις σπορές αρI
αβόσιτου και σιτηρών για  όλα τα θηλαστικά και πτηνά,
για την παρασκευή και διανοµή  σακουλιών µε σπόρI
ους , ώστε κάθε κυνηγός µε δική του αυτενέργεια να
προχωρήσει στη δηµιουργία ενός πυρήνα διατροφής
για το αγαπηµένο είδος που κυνηγάει,  τις ενηµερωτιI
κές εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί ώστε να γίνει καI
τανοητό σε κάθε µέλος του Συλλόγου πως η ανάδειξη
και προβολή του κυνηγιού είναι προσωπική επιλογή
του κάθε µέλους .

Ο  Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης  αισθάνεται την
υποχρέωση να ευχαριστήσει θερµά την Νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση Κοζάνης για την διάθεση του περιπτέρI
ου, τη  ΣΤ΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Μακεδονίας I
Θράκης για την υλική υποστήριξη, τα κυνηγετικά ένI
τυπα «Έθνος κυνήγι» και «Ελεύθερο τύπο κυνήγι» ,
για  τα περιοδικά που µας έστειλαν και διανεµήθηκαν
δωρεάν στους επισκέπτες  του περιπτερού.

Το  �.Σ. του Συλλόγου

Στις 17 του Σεπτέµβρη ηµέρα Παρασκευή όπως
κάθε χρόνο  έτσι και φέτος ξεκίνησε  το ετήσιο µας
«σαφάρι».
Σηµείο συνάντηση όλων το εξωκλήσι της Ανάληψης
στο Παλιοχώρι. 
Πρώτη έφτασε η παρέα του Τζάλια του Γιώργου.
Αργότερα και η παρέα του Κύρου  Κύρου.
Κατά την διάρκεια της ηµέρας και µεταξύ ψητών και
κρασιού , έφτασε και η παρέα του  Αραµπατζή του
Γιώργου  και άλλοι  φίλοι  µη κυνηγοί. Με ποτό,
ψητά  και καλαµπούρια  µπροστά στη φωτιά  πέραI
σε η πρώτη µας µέρα .
�Και επιτέλους χάραξε το Σάββατο.
Και  αφού όλοι  φάγαµε από ένα πιάτο  πατσά  από

τον σεφ της παρέας Γκανάτσιο Τάκη, χωριστήκαµε
και ο καθένας κυνήγησε στο µέρος του.
Για καλή µας τύχη και µετά από ώρες αστοχίας,  ο

Τόλης  ανιψιός του Κύρου και µικρότερος όλης της
παρέας,  χτύπησε έναν «λάγαρο» που είναι και ο
πρώτος της καριέρας του. Του ευχόµαστε ολόψυχα
«όλα ψόφια».
Για µας αυτή η επιτυχία ήταν αρκετή για την πρώτη

µέρα της  εξόρµησης µας.
Επιστρέψαµε στην καλύβα και µε ρακές και µεζέI
δες  γλεντήσαµε δεόντως την µεγάλη του  επιτυχία.

Η δύση  του Σαββάτου πέρασε µε το κεµπάπ,
κρασί, µε  πολλές παλιές ιστορίες από τους µεI
γαλύτερους,( που δεν τις χωρούν τρία βιβλία µαζί)
και πειράγµατα µεταξύ µας .
Την Κυριακή το πρωί µετά τον καθιερωµένο πατσά

του µάστερσεφ, χωριστήκαµε πάλι και κινήσαµε για
τα στέκια  που κυνηγούµε ο καθένας .
Μετά από ώρες και αφού χτυπήθηκαν δυο λαγοί,
γυρίσαµε και φάγαµε « οτ΄ απόµνεν».
Το  φετινό µας εναρκτήριο σαφάρι αφιερώνεται στον
Γιάννη Κύρου που πέρσι παραµονές του κυνηγιού
έπαθε ένα πολύ σοβαρό ατύχηµα µας στεναχώρησε
και µας έλειψε πολύ . Ευτυχώς µε τη βοήθεια  του
θεού φέτος είναι υγιέστατος κοντά µας και µας
ετοίµασε το πιο νόστιµο ρυζόγαλο από όλες τις φορές
, καθώς ήταν παράδοση στην παρέα µας την ΠαρασI
κευή  πριν την έναρξη, να µας  το φτιάχνει εκεί  επί
τόπου.
Γιάννη µας  να σαι πάντα γέρος και  ας µας «το  τρως

το µσό  από τον τσέντζερ».

Βασίλης Χατζηγεωργίου
Κοσµήτορας του Κ.Σ. Κοζάνης.
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Ο Κυνηγετικός Σύλλογος  Βελβεντού δραστηριοποιI
είται στην περιοχή ανατολικά της λίµνης του ΠολύφυI
του   και του ποταµού Αλιάκµονα στα Πιέρια Όρη.
Αποτελείται από 130 µέλη που συµµετέχουν ενεργά σε
κάθε του  δραστηριότητα.
Πρωτοστάτησε  µε τα µέλη του  στην κατάσβεση της
δασικής πυρκαγιάς  το 2007  στα Πιέρια στην περιοχή
του  Καταφυγίου.  

Έχει  άριστη συνεργασία  µε τον  δήµο του ΒελβενI
τού,  µε τον οποίο από κοινού έχει συγκροτηθεί οµάδα
πυρασφάλεια και εκτάκτων περιστατικών.
Σε συνεργεία και µε την υλική υποστήριξη του �ήµου

µας έχουµε προχωρήσει στην κατασκευή  θέσεων µε
κιόσκια,  έχουµε µε προσωπική εργασία των µελών
µας, στην αναπαλαίωση  µε πέτρα  και  επαναυδροδότI
ηση παλιών ποτιστρών στο δάσος σε περισσότερα από
τρία σηµεία, προσφέροντας  νερό και χώρο ανάπαυσης
σε κάθε ορειβάτη, στην  διαδροµή  προς τον ορεινό οιI
κισµό Καταφύγιο,  πατρίδα  του  περιβόητου Ζορµπά
του   συγγραφέα  Νίκου  Καζαντζάκη.

Επίσης όλο το καλοκαίρι µε το πυροσβεστικό όχηµα
που διαθέτει ο δήµος Βελβεντού , ο Σύλλογος πραγµαI
τοποιούσε  περιπολίες για την πυροπροστασία του ορI
εινού όγκου  του �ήµου µας.

Παράλληλα όπως  πέρσι  προχωρήσαµε  και  στην
φέτος  σε σπορές  ενοικιαζόµενων και δηµόσιων εκτάI
σεων, στα πλαίσια του προγράµµατος βελτίωσης ενδιI
αιτηµάτων και σε συνεργασία  µε την Οµοσπονδία µας

και την οικονοµική  συµβολή  της Κ.Σ.Ε. 
Την χειµερινή περίοδο προγραµµατίσαµε να προI

βούµε  σε   ρίψη τροφών, ώστε να υπάρχει  άφθονη
για την  άγρια πανίδα  της περιοχής µας .

Τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά από τις  διαπιI
στώσει των νέων γεννήσεων  αγριογούρουνων στην
περιοχή µας αλλά και από τον διαρκώς αυξανόµενο
αριθµό  ζαρκαδιών που εµφανίζονται πια  σε όλη  την
έκταση του �ήµου µας ανάµεσα στις αγροτικές καλI
λιέργειες και ως την όχθη της λίµνης .

Θεωρούµε υποχρέωση µας να ευχαριστήσουµε
τον �ήµαρχο µας  Μανόλη Στεργίου, για τις ενέργειI
ες που έκανε  ώστε να  ευοδωθεί η µετεγκατάσταση
του πυρήνα προσαρµογής  του Συλλόγου µας,  σε νέο
χώρο που παραχωρείται στο Σύλλογο µας  στη θέση
«Παναγιά» .

Είµαστε  στην ευχάριστη θέση να ενηµερώσουν
υµε τα µέλη µας ότι  στον σύλλογο  έχει παραχωρηθI
εί  κατόπιν  κλήρωση και µε ένα χαµηλό τίµηµα  ένα
από τα  23 οχήµατα  4χ4 που αντικαταστάθηκαν µε
νέα από την Οµοσπονδία µας .

Επίσης ότι ο σύλλογος είναι   έτοιµος να προκI
ηρύξει την απασχόληση για ορισµένο  χρονικό διάI
στηµα  εποχικό θηροφύλακα µε την κάλυψη των δαI
πανών  από τη  ΣΤ΄Κ.Ο.ΜΑ.IΘ.

Ο Πρόεδρος
ΜΠΟΥΝΤΙΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ
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Σε σίγουρα χέρια βρίσκεται πλέον ένα θηλυκό ελάφι που ενI
τοπίστηκε τραυµατισµένο το βράδυ της Τετάρτης 25 Αυγούστου
από δύο µέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Πτολεµαΐδας, τα
οποία και ενηµέρωσαν άµεσα τους υπεύθυνους για το περιI
στατικό, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να
µην κινδυνεύει  η ζωή του. 
Οι δύο κυνηγοί κ.κ. Βασίλης Κόλλιας και Γιάννης Μπαλαχτσής
βρήκαν το άτυχο τετράποδο τραυµατισµένο στα όρια του �ηµοI
τικού �ιαµερίσµατος Μηλοχωρίου στο �ήµο Μουρικίου και ειI
δοποίησαν αµέσως τον Οµοσπονδιακό Θηροφύλακα της ΣΤ΄
Κυνηγετικής Οµοσπονδίας ΜακεδονίαςIΘράκης κ. Γιώργο ΤρI
ιανταφυλλίδη, που έχει έδρα του τον Κυνηγετικό Σύλλογο ΠτοI
λεµαΐδας. Εκείνος µε τη σειρά του, ακολουθώντας όλες τις πρI
οβλεπόµενες για ανάλογες περιπτώσεις διαδικασίες, αφού
ενηµέρωσε και τη �ασική Υπηρεσία (�ασαρχείο) Κοζάνης και
το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων στην Καστοριά, έσπευσε
στην περιοχή και στη συνέχεια µετέφερε το τραυµατισµένο
ζώο στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, όπου και φιλοξενήθηκε
σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο.  
Ο κ. Τριανταφυλλίδης, συνοδευόµενος από τον επιστηµονικό
συνεργάτη της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας κ. Γιάννη Ισαάκ,
µετέφερε το ζαρκάδι στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων
στην Καστοριά, προκειµένου να εξεταστεί  από τον υπεύθυνο
του Σταθµού, από όπου δυστυχώς δεν υπήρξε η δυνατότητα να
προσφερθεί στο  άτυχο θηλαστικό καµία άλλη  βοήθεια.
Όπως διαπιστώθηκε, το ζαρκάδι, ηλικίας περίπου δεκαπέντε
µηνών, φέρει κάταγµα στον αυχένα (µεταξύ 3ου και 4ου σπονI
δύλου) και προσωρινά του τοποθετήθηκε νάρθηκας, ενώ του
χορηγήθηκε φαρµακευτική αγωγή. 
Η κατάσταση της υγείας του είναι αρκετά σοβαρή, και µετά από
επικοινωνία των υπευθύνων µε την Κτηνιατρική Σχολή της
Θεσσαλονίκης, θεωρήθηκε βέβαιο χρειάζεται χειρουργική
επέµβαση για την πιθανή  αποκατάσταση του προβλήµατος.
Έτσι  το συµπαθές τετράποδο επέστρεψε αναγκαστικά  το απόI
γευµα  της ίδιας µέρας στις εγκαταστάσεις του Κυνηγετικού
Συλλόγου Πτολεµαΐδας.  Σε συνέχεια  την  Παρασκευή  27

Αυγούστου παραδόθηκε στην �ασική Υπηρεσία Κοζάνης ώστε
να διακοµισθεί στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε επέµβαI
ση. 
Όσο για το πώς προέκυψε ο τραυµατισµός του ζαρκαδιού, ο κ.
Τριανταφυλλίδης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το ζώο προσέγI
γισε τον οικισµό Μηλοχωρίου και καταδιωκόµενο από αδέσποI
τους σκύλους, έντροµο προσπάθησε να τους αποφύγει. ΠέραI
σε το δρόµο, διέσχισε το ποτάµι και κάνοντας ένα µεγάλο άλµα
προσέκρουσε σε περίφραξη, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί
και να µείνει ακινητοποιηµένο στο χώρο όπου και το εντόπιI
σανI ευτυχώςI λίγο αργότερα οι δύο κυνηγοί, µέλη του
Κυνηγετικού Συλλόγου Πτολεµαΐδας, που ειδοποίησαν το θηρI
οφύλακα και όλοι µαζί συνέβαλαν καθοριστικά για τη διάσωσή
του. 

Κυνηγοί έσωσαν τραυµατισµένο ζαρκάδι στο
Μηλοχώρι του δήµου Μουρικίου της Εορδαίας 

Ο Κυνηγετικός σύλλογος Εορδαίας  στα πλαίσια  των
φιλοθηραµατικών του  δραστηριοτήτων και από τις
συνδροµές των µελών του  προέβει, για την νέα κυνηγεI
τική περίοδο, στην πρόσληψη τριών  εποχικών θηροφυI
λάκων, για την καλύτερη επιτήρηση  της περιοχής
ευθύνης του .

Οι  προσληφθέντες θηροφύλακες είναι οι :
Τζούρας Αθανάσιος µε αριθµό τηλ.  6972213334 

Γαβριηλίδης Νικόλαος µε αριθµό τηλ.6970881614
Σιώµος  Γεώργιος  µε αριθµό τηλ.  6977662192

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι κυνηγοί  να  κάνουν
χρήση των κινητών σε κάθε περίπτωση που  είναι µάρτI
υρες  µιας κυνηγητικής παράβασης ώστε  να µπορέσουν
οι θηροφύλακες άµεσα να παρέµβουν

Νέοι θηροφύλακες 
στον Κ.Σ. Εορδαίας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Τσοτυλίου  είναι ένας από τους δυο
κυνηγητικούς συλλόγους της επαρχίας Βοΐου, µε έδρα τον
οµώνυµο δήµο όπου βρίσκατε και  το δασαρχείο  της περιοχής .
Έχει 350 περίπου µελή και συµµετέχει ενεργά τα τελευταία  χρόI

νια   στο πρόγραµµα βελτίωσης ενδιαιτηµάτων σε συνεργασία µε
την  ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ και την χρηµατοδότηση  της Κ.Σ.Ε.
Η χρηµατοδότηση  είναι ανταποδοτική των εισφορών των κυνηγών

προς την Οµοσπονδία και την Συνοµοσπονδία µας. Έτσι τον τελευI
ταίο χρόνο ο Σύλλογος µας   έχει αγοραστεί ποσότητα καλαµποκιού
και σιτηρών δυο χιλιάδων πεντακοσίων κιλών (2500), αξίας  500
ευρώ και έγιναν  ρίψεις εντός καταφυγίου, κατά την διάρκεια όλου
του χειµώνα.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΒΙΑ

Νέα του κυνηγετικού συλλόγου 

Η συµµετοχή του κυνηγετικού συλλόγου στα κοινωνικά δρώµενα του
δήµου Σερβίων για ακόµη µια φορά ήταν ενεργή και κρίθηκε απαρI
αίτητη. Συγκεκριµένα στης 13/6/2010 πραγµατοποιήθηκε ο πέµπτος
πανελλήνιος ποδηλατικός γύρος της λίµνης πολυφύτου του δήµου ΣεI
ρβίων που διοργανώνει ο αιµοδοτικός σύλλογος υπό την αιγίδα της
πανελλήνιας ποδηλατικής οµοσπονδίας.
Η εκκίνηση γίνεται από την κεντρική πλατεία Σερβίων µε την συµµεI
τοχή µικρών και µεγάλων ποδηλατών, οι επαγγελµατίες αθλητές
ξεχώρισαν βέβαια από την πρώτη στιγµή και διάνυσαν την διαδροµή
πάνω από την γέφυρα Σερβίων περάσανε από το τοπικό διαµέρισµα
των ηµέρων, περάσανε πάνω από την στέψη του φράγµατος, περάσαI
νε από τα τοπικά διαµέρισµα, Πλατανορεύµατος, Καστανιάς, Λάβας
και τερµατίσανε πάλη στην κεντρική πλατεία Σερβίων. 
Η διαδροµή είναι συνολικού µήκους σαράντα πέντε χιλιοµέτρων.  Η

συµµετοχή του κυνηγετικού συλλόγου ήταν µε συνολικά δέκα οχήµαI
τα, συγκεκριµένα µε τρία τζιπ της οµοσπονδίας µε τους ΟµοσπονδιαI
κούς  θηροφύλακες  Λάλο Σωτήρη, Μπησύρη Σάκη – και ΠαπαδόI
πουλο Νίκο, άλλα πέντε οχήµατα µε εθελοντές από το τµήµα πολιτικής
προστασίας και δύο µοτοσικλετιστών. Όλοι τοποθετηθήκαµε σε καίρI
ια σηµεία που µας υπέδειξε ο υπεύθυνος αλυτάρχης του αγώνα, επιI
σηµαίνοντας στους ποδηλάτες την σωστή διαδροµή και προστατεύονI
τας τους από τα διερχόµενα αυτοκίνητα  Μετά το πέρας της διαδροµής
και σε ειδική εκδήλωση που έγινε ο αλυτάρχης µας ευχαρίστησε ιδιI
αιτέρα και εντυπωσιάστηκε από την προθυµία και αρίστη συνεργασίας
µας και εµείς από µέρους του κυνηγετικού συλλόγου του υποσχεθήI
καµε ότι του χρόνου η συµµετοχή µας θα είναι µε περισσότερα οχήI
µατα και ανθρώπινο δυναµικό, ώστε η διοργάνωση να γίνει µε όσων
το δυνατών λιγότερες δυσκολίες.

έφυγε από κοντά µας

Έφυγε από κοντά µας πολύ πρόωρα
ένα ιδιαιτέρα ενεργό µέλος της
κυνηγετικής οικογένειας του τόπου
µας,  οµαδάρχης τµήµατος πολιτικής
προστασίας και εξαίρετος κυνηγός
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΖΑΛΟΥΜΗΣ.

Ένας συνάδελφος  που πρόσφερε
άδολα στον σύλλογο µας µε όλες του
τις δυνάµεις, µα πάνω από όλα θα µας
λήψης Γιάννη σαν άνθρωπος, θα µας
λήψη η ζεστή και αγνή καρδιά σου. 
Καλό ταξίδι ‘προϊστάµενε’ όπως µας
άρεσε να σε αποκαλούµε.                      

� / Σ    ΣΕΡΒΙΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ο 2ος  Κυνηγετικός Σύλλογος Αµυνταίου ιδρύθηκε το
1976 και έχει έργα 400 µέλη.  Εκτός από  τον  οµοσπονI
διακό Θηροφύλακα  απασχολεί  έναν εποχικό  θηροφύλαI
κα  και µια γραµµατέα. �ιαθέτει για την καλύτερη εκτέλεI
ση του έργου της θηροφυλακής  2 οχήµατα  4χ4 , ένα της
Οµοσπονδιακής θηροφυλακής και ένα θηροφύλακα του
Συλλόγου. Η περιοχή δραστηριοποίησης  του Συλλόγου
µας  είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες από άγρια πανίδα,
καθώς   περιλαµβάνει τις  τέσσερεις µεγάλες  λίµνες της
�υτικής Μακεδονίας ,  τις  Ζάζαρη, Χειµαδίτιδα, Πετρών
και  Βεγορίτιδα. Εκτός από τη δράση του για τη φύλαξη του
θηραµατικού  πλούτου της περιοχής , ο Σύλλογος αποτελεί
ένα  ενεργητικό στοιχείο σε όλες τις  τοπικές δραστηριότI
ητες.

Έτσι συµµετέχει στην Πολιτική Προστασία της περI
ιοχής µας,  µε την εθελοντική οµάδα που έχει συγκροτήσει
µετά την ένταξη του στον κατάλογο της γ.γ.  Πολιτικής  ΠρI
οστασίας. Επίσης θετικές εντυπώσεις  σε όλους όσους παI
ραβρέθηκαν,  έχει αφήσει η περσινή και η  φετινή εκδήI
λωση κατά την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου  που
έκανε ο Σύλλογος µας , µια εκδήλωση που θέλουµε  να
καθιερώσουµε.  Αξίζει να αναφερθεί στις δραστηριότητες
του Συλλόγου  η ενεργητική συµµετοχή στο Πρόγραµµα
βελτίωσης ενδιαιτηµάτων,  σε συνεργασία µε τη ΣΤ’
ΚΟΜΑΘ.

Τελευταία προβήκαµε  στην ολοκληρωτική συντήρηI
σηI επιδιόρθωση του  παλαιού Αγροτικού κτηνιατρείου,
στο οποίο στεγάζεται   εδώ και αρκετά  χρόνια  ο Σύλλογος
µας.

Ο σύλλογος µας  συµµετέχοντας ενεργά κάθε χρόνο
στο πρόγραµµα  βελτίωσης  ενδιαιτηµάτων   σε συνεργασία

µε τη ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ και µε την χρηµατοδότηση της Κ.Σ.Ε πρI
αγµατοποιεί  µια σειρά από παρεµβάσεις όπως σπορές  µε
καλαµπόκι  ψυχανθή και σιτηρά σε ενοικιαζόµενες εκτάI
σεις, καθώς και ρίψεις  τροφών  κύρια κατά την χειµερινή
περίοδο όπου επικρατούν ακραίες θερµοκρασίες στην πεI
ριοχή µας,  προσφέροντας  τροφή στις χιλιάδες των
πτηνών που βρίσκουν καταφύγιο στις λίµνες µας .

Επίσης  κάθε χρόνο  τοποθετούνται ενηµερωτικές πιI
νακίδες, κατασκευάζονται  και συντηρούνται ποτίστρες και
ταΐστρες για  την άγρια πανίδα,  

�απανήθηκαν συνολικά για ενοικίαση σαράντα εφτά
(47) στρεµµάτων, για καλλιεργητικές εργασίες και για
σπόρο  το ποσό των δυο  χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι
(2500) ευρώ. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει,  ότι παρόλο  ο
Σύλλογος µας είναι  µικρός σε αριθµό  µελών, η δράση και
το  έργο του είναι κατά πολύ µεγαλύτερο, απολαµβάνοντας
την εκτίµηση και τον σεβασµό της τοπικής κοινωνίας. 

Αυτό οφείλεται  στο µεράκι , στην αγάπη στον ενθουI
σιασµό και την εθελοντική προσφορά όλων των µελών του.

Το �.Σ. του Κ.Σ.  Αµυνταίου  

�ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Μια όµορφη βραδιά  απόλαυσαν  τα µέλη και οι φίλοι του
Κ. Σ.  Αµυνταίου το Σάββατο 7 Αυγούστου   εν’ όψη της
έναρξης της  νέας κυνηγετικής  περιόδου,  στον προI
αύλιο χώρο των γραφείων του Συλλόγου . Μια βραδιά µε
παραδοσιακή µουσική και  κέφι που κράτησε µέχρι τις
πρωινές  ώρες.
Την εκδήλωση  τίµησαν µε την παρουσία τους,  εκτός
από τις εκατοντάδες των µελών του Συλλόγου ( πολλοί µε
τις οικογένειες τους ), ο δήµαρχος  Αµυνταίου  ΘεοI
δωρίδης  Κων/νος,  ο δήµαρχος  Αετού  Αναστασιάδης
Σταύρος. Επίσης ο πρόεδρος του  Κυνηγητικού Συλλόγου
Εορδαίας Τσιόµπρας Νικόλαος   και  ο επιστηµονικός
συνεργάτης  της  ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ  της Περιφέρειας  �υτικής
Μακεδονίας   Ισαάκ Ιωάννης . Είναι  ένα εγχείρηµα που
µε πολλή σκέψη και τόλµη έλαβε ο Σύλλογος  την προηI
γούµενης  χρόνια και που µετά την ευτυχία της φετινής
του επανάληψης, την θετική ανταπόκριση που βρήκε
από τον κόσµο του Αµυνταίου, σκέφτεται να  το καθιεI
ρώσει για κάθε νέα έναρξη  κυνηγετικής περιόδου . 

Κυνηγητικό  γλέντι  
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Η  Λεϊσµανίαση του σκύλου είναι µία λοιµώδης νόσος
ευρέως διαδεδοµένη στην περιοχή της µεσογείου. Τα κρI
ούσµατα και στη χώρα µας είναι πολυάριθµα και αυξάI
νονται συνεχώς. Θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι η
µάστιγα τις εποχής για τον κόσµο των σκύλων. 

Γνωστή και ως «καλαζάρ»  αναστατώνει κάθε ζωόφιI
λο κάθε φορά που γίνεται λόγος γι΄ αυτό και υποπτεύεται
ότι µπορεί και ο δικός του σκύλος να νοσεί. Ωστόσο είναι
και µια αρκετά παρεξηγηµένη ασθένεια για την οποία θα
πρέπει ο κόσµος να ενηµερώνεται σωστά και να µάθει να
την αντιµετωπίζει µε µεγαλύτερη ψυχραιµία. Απόλυτη πρI
οστασία από τη λεϊσµανίαση είναι αλήθεια πως ακόµη δεν
έχει βρεθεί. Όσα περισσότερα µέτρα παίρνει κάποιος
είναι τόσο καλύτερα για το ζώο του. Το ελάχιστο που µποI
ρεί να κάνει ένας κυνηγός είναι συχνοί, τουλάχιστον
εβδοµαδιαίοι ψεκασµοί γύρο από το χώρο που ζούνε οι
σκύλοι, στα σπιτάκια και στα δένδρα µε ένα δυνατό παραI
σιτοκτόνο, χρήση λουριών που είναι εντοµοαπωθητικά και
ενδείκνυνται για λεϊσµανίαση ( scalibor ) και αλλαγή
αυτών κάθε 4 µήνες ξεκινώντας από Μάρτιο , Απρίλιο,
µέχρι Οκτώβριο, Νοέµβριο η χρήση για το ίδιο χρονικό
διάστηµα αµπουλών µε εντοµοαπωθητική δράση ( AdvanI
tix ) κάθε 2I3 εβδοµάδες, επιπρόσθετα στον έλεγχο της
νόσου βοηθάει πολύ ο καθηµερινός ψεκασµός των
σκύλων µε σπρέι σιτρονελας ¨η άλλων εντοµοαποθητικών
ουσιών κάθε σούρουπο ¨η τουλάχιστον αµέσως πριν
βγουν οι σκύλοι  για κυνήγι. 

�εν πρέπει να ξεχνάµε πως όσο πιο σωστά τρέφεται
ένα ζώο και είναι απαλλαγµένο από άλλες ασθένειες (παI
ρασιτισµοί, ερλιχίωση, αβιταµινώσεις)  τόσο πιο οπλιI
σµένη είναι η άµυνα του για να αντιµετώπιση τη λεϊI
σµανίαση. 

Σηµαντικό είναι να µην αναπαράγονται ζώα µε λεϊI
σµανίαση είτε θηλυκά είτε αρσενικά γιατί παρόλο που
επισήµως οι έρευνες δεν έχουν αποδείξει ότι µπορεί να
µεταδοθεί στους απογόνους, πιστεύεται πως σε συγγενή
ζώα µπορεί να είναι γραµµένο στο γεννητικό τους υλικό η
ευαισθησία του προς τη συγκεκριµένη νόσο.

�ευτερευόντως σε ένα θηλυκό σκυλί που είναι φοI
ρέας θα µπορούσε να ενεργοποιηθεί η λοίµωξη µετά τη
γέννα λόγω της καταπονήσεως του οργανισµού του.

Γίνεται σαφές πως είναι εξίσου σηµαντική η διάγνωση
της νόσου για την οποία είναι απαραίτητες οι εργαστηριαI
κές εξετάσεις.

Τέτοιες είναι  τα τεστ λεϊσµανίασης του εµπορίου που

χρησιµοποιούν τη µέθοδο         ( LISA) και γίνεται άµεσα
στα κτηνιατρεία ή µεθόδους εµµέσου ανοσοφθορισµού
( IFA ) που γίνεται µε αποστολή κατεψυγµένου ορού αίµαI
τος σε εξειδικευµένα εργαστήρια και µας δίνη τη
δυνατότητα να µάθουµε το ποσοστό µόλυνσης ενός
σκύλου εκφρασµένο σε τίτλο αντισωµάτων ώστε να
ελέγχουµε και τα αποτελέσµατα της θεραπείας, η αλυσιI
δωτή αντίδραση της πολυµεράσεις ( PCR ) που γίνεται µε
χρήση βιολογικού υλικού και θα πρέπει το ζώο να µεταφI
ερθεί στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας και η
κυτταρολογική εξέταση από παρακέντηση λεµφαδένων
που γίνεται µέσα στα κτηνιατρεία. Το πιο αξιόπιστο αποτέI
λεσµα για το εάν ένα ζώο νοσεί το παίρνουµε όταν
συνδυαστούν τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω µεθόδοI
υς γιατί η αλήθεια είναι πως υπάρχουν περιπτώσεις λεϊI
σµανιακών σκύλων στους οποίους όλοι οι µέθοδοι βγήκαν
αρνητική. Έτσι γίνεται σαφές πως τίποτα δεν είναι απόλI
υτο στη λεϊσµανίαση. Εφόσον τεθεί σωστά η διάγνωση το
επόµενο βήµα είναι να βρούµε το ποσοστό µόλυνσης και
να γίνει αιµατολογικός και βιοχηµικός έλεγχος ώστε να
διαπιστωθεί τυχόν αναιµία, βλάβη στα νεφρά, ήπαρ κ.α.

Τελικό βήµα είναι ο έλεγχος της νόσου, ο οποίος έχει
ως βάση την καθηµερινή χρήση χαπιών αλλοπουρινόλης
διηρηµένων καλυτέρα σε δύο ίσες δόσεις πρωί και
βράδυ. Εφόσον ο τίτλος είναι πάνω από 1/100 και το ζώο
έχει εµφανίσει συµπτώµατα προχωρούµε στη χρήση
ένεση αντιµονιούχου µεγλουµίνης καθηµερινά επί 20I40
µέρες εφόσον η λειτουργία των νευρών είναι καλή ή τη
χρήση σιροπιού µιλτεφοσίνης  καθηµερινά επί 28 µέρες. 

Τα χάπια αλλοπουρινόλης συνεχίζονται εφ΄όρου
ζωής  ή έως ότου ο τίτλος αντισωµάτων µηδενιστή. 

Κάθε λεϊσµανιακό σκυλί που κυκλοφορεί ή ζει στο
σπίτι µας χωρίς να παίρνει θεραπεία και να προστατεύεται
ώστε να µην το τσιµπήσουν και µολύνει και άλλες σκνίπες
αποτελεί πηγή της νόσου. Γι αυτό όλοι φέρουµε ευθύνη
και οφείλουµε να εξετάζουµε κάθε 6I12 µήνες τα σκυλιά
µας και τα ζώα που είναι φορείς της λεϊσµανίασης ή νοI
σούν, να µπαίνουν σε θεραπεία γιατί έτσι παύουν να αποI
τελούν κίνδυνο για τα υπόλοιπα ζώα.

Αφροδίτη Κοσµατοπούλου
Κτηνίατρος� Κοζάνη

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Μετά από πολύµηνη  εναγώνια
αναµονή  βρέθηκε ο τυχερός
που είχε πετύχει τον λαχνό  µε
το πρώτο δώρο  της κλήρωσης
του ετήσιου  χώρου µας  αρχές
του χρόνου.  Επρόκειτο για ένα
όχηµα 4χ4  LADA.
Ο τυχερός  είναι ο συντοπίτης

µας έµπορος χαλιών
Σιάµκουρης Πέτρος, που είχε
ξεχασµένο τον λαχνό για πάνω
από τέσσερεις µήνες  σε
συρτάρι του σπιτιού του και
ευτυχώς  η σύζυγος του το
ανακάλυψε και δεν το
θεώρησε άχρηστο χαρτί ώστε
να το καταστρέψει.
Η παράδοση του οχήµατος
έγινε στα γραφεία του
συλλόγου µας τον Ιούνιο που
µας πέρασε. Να του
ευχηθούµε µε την έναρξη της
νέας κυνηγετικής περιόδου
και «καλά κυνήγια» µιας και
δεν είναι ακόµα  κυνηγός ;

Στις  18/4/2010 ο Σύλλογος πραγµατοποίησε την ετήσια
Γενική Συνέλευση των µελών του. 
Επιλογή  του διοικητικού  συµβουλίου ήταν να µη γίνει η
γενική συνέλευση µε  παραδοσιακό τρόπο σε κάποια
αίθουσα ή κέντρο αλλά  στην τοποθεσία Παλαιοχώρι και
στην συνέχεια ακολούθησε δενδροφύτευση απ' όλους
τους παρευρισκοµένους, συµµετέχοντας έτσι  στον εµI
πλουτισµό και στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος.
Την Παγκοσµία ηµέρα  Περιβάλλοντος  ο Σύλλογος πρI

αγµατοποίησε επιχείρηση  καθαριότητας στις πλαγιές
του δρόµου προς Κορυφή, τοποθετώντας κάδους και πιI
νακίδες  θυµίζοντας στους περαστικούς  ότι το δάσος
είναι το δεύτερο σπίτι  τους , όπου περνούν ατελείωτες
ώρες κοντά του και δεν πρέπει να το ρυπαίνουν .

Την Κυριακή 8/8/2010 διοργάνωσε ο Σύλλογος στο
πεδίο βολής Φλώρινας, την δεύτερη γιορτή κυνηγιού,
στα πλαίσια της οποίας, πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία
σκοπευτικοί αγώνες, µε µεγάλη συµµετοχή των µελών
του. Νικητές  ανεδείχθησαν οι :
1ος  Σαλαπάνης  Χρήστος,   2ος  Ιορδάνου  Θεόδωρος, 
3ος �ηµητρίου  Αντώνιος,    4ος  Πανίδης Λεωνίδας.
5ος Χριστοφόρου   Σωτήριος.

Πρέπει να αναφέρουµε  πως και φέτος ο Σύλλογος
µας  πραγµατοποιεί ένα εκτεταµένο πρόγραµµα  σπορών
σε αγρούς στα πλαίσια  του προγράµµατος βελτίωσης ενI
διαιτηµάτων σε συνεργασία µε τη ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ και µε την
χρηµατοδότηση της  Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδας. Έχουν γίνει σπορές  ανάλογες  του θηραµατιI
κού είδους που  θέλουµε να ευνοηθεί  σε όλη την έκταI
ση του νοµού µας  µε ιδιαίτερα καλά  αποτελέσµατα  από
τα σηµάδια της επισκεψηµότητα που έχουν  οι σπορές
µας  από είδη της άγριας πανίδας.
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