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Το Ταμείο Θήρας μέσα στα πλαίσια της αντικειμενικής ενημέρωσης που επιθυμεί να 

προσφέρει στον κυνηγόκοσμο, θέλει να πληροφορήσει τα πιο κάτω, σχετικά με την 

κατάσταση που παρουσιάζουν οι πληθυσμοί των λαγών και των περδικιών:  

 

Η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων σε συνάρτηση με την 

έρευνα κάρπωσης (η οποία αποτελεί και η ίδια ένα είδος παρακολούθησης του 

πληθυσμού των θηραμάτων) αποτελούν από κοινού ένα διαχειριστικό εργαλείο 

ελέγχου των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων.  Επιπλέον, οι εποχιακές 

καταμετρήσεις δίδουν στοιχεία και για την επιτυχία αναπαραγωγής κάποιου είδους.  

Ακόμα, η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων είναι και μια ένδειξη επιτυχίας 

ή όχι των διαχειριστικών μέτρων του παρελθόντος.   

        

Μέσα στα πλαίσια των διαχειριστικών προγραμμάτων του Ταμείου Θήρας, 

διεξάγονται σε παγκύπρια κλίμακα, στις ίδιες περιοχές για σκοπούς σύγκρισης, δύο 

καταμετρήσεις αγρίων πτηνών (χειμερινή και θερινή) στις οποίες καταγράφονται και 

όλα τα θηράματα.  

 

Κατά τη 1η καταμέτρηση, η οποία διεξάγεται περί το τέλος του χειμώνα, 

καταγράφονται τα αναπαραγωγικά ζεύγη (δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο του 

πληθυσμού στο έτος) ενώ κατά τη 2η γίνεται μια εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής και 

επιτυχίας φωλεοποίησης.   

 

Οι ετήσιες θερινές καταμετρήσεις λαμβάνουν χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο. Οι αριθμοί που καταγράφονται δείχνουν την κατάσταση των πληθυσμών 

των ειδών σε συγκεκριμένες αντιπροσωπευτικές περιοχές, την περίοδο εκείνη, κατά 

τη συγκεκριμένη μέρα (για κάθε περιοχή).   

 



 

 

Τονίζεται ότι οι καλοκαιρινές καταμετρήσεις γίνονται κάθε χρόνο πριν την έναρξη των 

απελευθερώσεων οπότε και αποκλείεται η συμπερίληψη των όποιων 

απελευθερωμένων θηραμάτων στις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας μας. 

 

Επίσης στις ίδιες περιοχές διεξάγεται και μια 3η νυκτερινή καταμέτρηση η οποία 

στοχεύει στην παρακολούθηση των πληθυσμών των λαγών, της αλεπούς αλλά και 

των νυκτόβιων άγριων πτηνών.   

 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις του Ταμείου 

Θήρας όπως αυτές έχουν προκύψει από την επεξεργασία των πιο πάνω 

καταμετρήσεων. 

 

1. Οι αριθμοί των περδικιών παρουσιάζονται παγκυπρίως σχεδόν κατά 10% 

υψηλότεροι από τους αντίστοιχους του 2011, η οποία ήταν μια αρκετά καλή 

χρονιά για το είδος.  Η αύξηση στον πληθυσμό των περδικιών κατά το 2012 

υπονοεί και αύξηση στην κάρπωση κατά την επερχόμενη κυνηγετική περίοδο η 

οποία όμως δεν θα πρέπει να αναμένεται να είναι και ποσοτικά αντίστοιχη 

στην αύξηση που παρουσίασαν οι πληθυσμοί κατά την περίοδο των 

καταμετρήσεων οπότε δεν θα πρέπει να αναμένεται και αντίστοιχη αύξηση της 

κάρπωσης.  Οι λόγοι είναι ποικίλοι όπως οι ιδιάζουσες συνθήκες της 1ης μέρας 

κυνηγίου (καιρικές συνθήκες, δυσανάλογη κυνηγετική πίεση σε διάφορες 

περιοχές, κ.α.), που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό και την κάρπωση συνολικά 

αφού ένα ποσοστό γύρω στο 25% του συνόλου των περδικιών που θηρεύονται 

σε όλη την κυνηγετική περίοδο, θηρεύονται την 1η μέρα κυνηγίου!   

 

2. Οι πληθυσμοί των λαγών παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 30% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το ποσοστό μείωσης είναι 

διαφορετικό ανά περιοχές και επαρχίες δηλ. σε κάποιες περιοχές η μείωση είναι 

μεγαλύτερη του 30%, σε άλλες μικρότερη ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές 

παρουσιάζεται ακόμα και αύξηση του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη εικόνα που 

παρουσιάζουν οι πληθυσμοί του λαγού πιστεύεται ότι είναι άμεσα συσχετισμένοι 

με την ασθένεια που είχε εμφανιστεί στους λαγούς την περίοδο Ιανουαρίου – 

Απριλίου η οποία, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο δελτίο τύπου της 

Υπηρεσίας μας (ημερομηνία 15/6/2012), έπληξε ζώα που θα αναπαράγονταν με 

αποτέλεσμα η αναπαραγωγή του είδους να είναι μειωμένη. 

 



 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρόμοιες αυξομειώσεις στους 

πληθυσμούς των λαγών έχουν παρουσιαστεί και στο παρελθόν για διάφορους 

άλλους λόγους αλλά λόγω της δυναμικής που παρουσιάζουν οι πληθυσμοί των 

μικρών θηραμάτων, η ανάκαμψη επιτυγχάνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι (Ταμείο 

Θήρας, ΚΟΚ & ΔΑΖ, Κυνηγετικοί Σύλλογοι, αλλά πρωτίστως ο κάθε απλός κυνηγός 

ξεχωριστά) να εργαστούμε έτσι ώστε η ανάκαμψη των πληθυσμών να επιτευχθεί το 

συντομότερο δυνατό. Καθοριστικοί παράγοντες για επίτευξη των πιο πάνω είναι η 

τήρηση της αρχής της αειφορίας της κάρπωσης, ο σεβασμός των απαγορευμένων 

περιοχών κυνηγίου που αποτελούν την κύρια πηγή τροφοδότησης των περιοχών 

κυνηγίου, η πάταξη κάθε μορφής λαθροθηρίας καθώς και ο σεβασμός και η τήρηση 

του ανώτατου αριθμού θηραμάτων ανά κυνηγό ανά εξόρμηση (Κότα).  

Τέλος η Υπηρεσία μας καταδικάζει με βδελυγμία τη θανάτωση δεκάδων σκυλιών από 

«φόλες» σε διάφορες περιοχές, φαινόμενο το οποίο παρουσίασε μεγάλη έξαρση τις 

τελευταίες εβδομάδες. Το μόνο που καταφέρνουν οι εγκληματίες που τοποθετούν 

φόλες είναι να αμαυρώνουν το όνομα της κοινότητας στην οποία εντοπίζονται οι 

«φόλες» ενώ παράλληλα προκαλούν ένα πολύ οδυνηρό θάνατο για τα αθώα αυτά 

ζώα ενώ για τους ιδιοκτήτες των ζώων και τις οικογένειες τους, ο θάνατος του ζώου 

είναι ένα σοβαρό ψυχολογικό πλήγμα αφού αυτά τα ζώα πολλές φορές αποτελούν 

αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας.  

Για τον πιο πάνω λόγο, θα πρέπει οι κυνηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 

επιλέγουν περιοχές για να κυνηγήσουν ενώ θα πρέπει πάντοτε να έχουν μαζί τους, 

κιβώτιο πρώτων βοηθειών, το οποίο έχει ετοιμαστεί από Κτηνίατρο και διαθέτει όλα 

τα απαιτούμενα. Στο σημείο αυτό η Υπηρεσία μας κάνει σαφές σε όλους όσους 

προβαίνουν σε αυτού του είδους τις ενέργειες ότι, σε περίπτωση εντοπισμού τους, θα 

αντιμετωπιστούν με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα και θα ληφθούν εναντίον τους 

όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.  
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