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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13           ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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Το κυνήγι στην Κύπρο διέπεται σήµερα από τις Οδηγίες και τους κανονισµούς που 

ακολουθούνται σε όλες τις χώρες µέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Οδηγία Αγρίων 

Πτηνών (79/409/ΕΕC) που θεσπίστηκε το 1979, είναι η κύρια Οδηγία  που ρυθµίζει 

θέµατα κυνηγίου και γενικής διατήρησης της πτηνοπανίδας. Η Οδηγία αυτή µαζί µε τη 

Σύµβαση για την Προστασία των Ευρωπαϊκών Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας 

Ζωής (ή Σύµβαση της Βέρνης) αποτελούν σήµερα τα δύο σηµεία αναφοράς για θέµατα 

ρύθµισης του κυνηγίου και προστασίας της πτηνοπανίδας.  

 

Η Οδηγία Αγρίων Πτηνών  θέτει ως ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία των αγρίων 

πτηνών τον καθορισµό ορισµένων σηµαντικών περιοχών προστασίας, ή Περιοχών 

Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas, SPAs).  Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

αφορούν στην προστασία σπάνιων ειδών πτηνών ή πτηνών που απειλούνται µε 

εξαφάνιση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πτηνά αυτά  καθορίζονται στο 

Παράρτηµα Ι, της Οδηγίας 79/409/EEC και είναι, µεταξύ άλλων, οι ερωδιοί, τα 

φλαµίνγκο, οι πελαργοί, οι αετοί, τα ενδηµικά είδη της Κύπρου (τρυποράσιης και 

σκαλιφούρτα), κ.λπ.  

 

Η Οδηγία 79/409 καθορίζει επίσης τα θηρεύσιµα είδη. Στο Παράρτηµα ΙΙ/1 της Οδηγίας 

περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά κοινά στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδη που δε 

διατρέχουν κανέναν άµεσο κίνδυνο µείωσης των πληθυσµών τους σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  Σε όλες τις χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης τα είδη αυτά θηρεύονται κατά τις 

επιτρεπόµενες περιόδους.  Τα πτηνά που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ/1 είναι η 

φάσσα, η µπεκάτσα, ορισµένα είδη πάπιας κ.α. 

 

Το Παράρτηµα ΙΙ/2 της σχετικής Οδηγίας 

περιλαµβάνει πτηνά τα οποία είναι 

θηρεύσιµα µόνο στις χώρες οι οποίες έχουν 

ζητήσει να επιτρέπεται το κυνήγι τους, και 

αυτό, έπειτα από έγκριση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και µετά την προσκόµιση των 

αναγκαίων επιστηµονικών στοιχείων.  Σε 

αυτά τα είδη περιλαµβάνονται το τρυγόνι, 

το ορτύκι, όλα τα είδη τσιχλών, η πέρδικα 

και η φραγκολίνα.       

 

Όσον αφορά την Κύπρο, τα είδη που έχουν 

περιληφθεί στο Παράρτηµα ΙΙ/2, 

καθορίστηκαν κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις την περίοδο 1999-2003.  Με 

αίτηµά της η Κύπρος είχε τότε ζητήσει όπως το κυνήγι ειδών που παραδοσιακά 

θηρεύονται νόµιµα στη ∆ηµοκρατία επιτραπεί και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 



Ένωση.  Τέτοια είδη είναι το τρυγόνι, το ορτύκι, η φραγκολίνα, το περδίκι και οι τσίχλες.  

Το αίτηµα της Κύπρου αντιµετωπίστηκε στην αρχή µε επιφύλαξη. Στη συνέχεια όµως, 

και αφού προσκοµίστηκαν επιπρόσθετα επιστηµονικά στοιχεία που αφορούσαν τους 

πληθυσµούς των ειδών και την κάρπωσή τους στην Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έδωσε την έγκρισή της. 

 

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει ήδη εναρµονιστεί µε την Οδηγία 79/409/EEC του Νόµου 

περί ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Αγρίων Πτηνών και Θηραµάτων (152 (Ι) / 2003)   

και η ισχύουσα  νοµοθεσία έχει θεσπίσει όλες τις αναγκαίες πρόνοιες που  

περιλαµβάνονται στην σχετική οδηγία.  Σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/EEC, για κάθε 

θηρεύσιµο είδος θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη  τα ακόλουθα:   

α.  οι αρχές της ισορροπηµένης ρύθµισης της θήρας, β.  η συµβατότητα της θήρας µε το 

επίπεδο του πληθυσµού, γ. η γεωγραφική κατανοµή των ειδών, και δ.  οι ρυθµοί  

αναπαραγωγής.  

 Οι πιο πάνω πρόνοιες έχουν ενσωµατωθεί και στην εθνική νοµοθεσία 152 (Ι) / 2003. 

 

Έπειτα από την πλήρη ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 

έχει αναπόφευκτα, υποχρέωση να διεξαγάγει επιστηµονικές έρευνες για κάθε είδος που 

θηρεύεται στην Κύπρο. Τα αποτελέσµατα των ερευνών θα παρουσιάζονται στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον κάθε τριετία ή όταν αυτά ζητηθούν. Οι επιστηµονικές 

µελέτες δεν πρέπει κατ’ ουδένα λόγο να θεωρούνται και να αντιµετωπίζονται ως 

«υποχρέωση» ή ως  «αγγαρεία» την οποίαν επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Οι 

µελέτες αυτές στοχεύουν στη λήψη των ορθών διαχειριστικών µέτρων και την ανάληψη 

της κατάλληλης δράσης  ώστε  να διατηρηθούν τα θηρεύσιµα είδη και να αυξηθεί ο 

αριθµός τους. 

 

Μια σηµαντική πρόνοια για τη ρύθµιση του κυνηγίου η οποία και περιλαµβάνεται στην 

Ευρωπαϊκή Οδηγία και στη σχετική εθνική νοµοθεσία είναι η απαγόρευση του κυνηγίου 

κατά την περίοδο της φωλεοποίησης των ειδών και κατά τις διάφορες φάσεις της 

αναπαραγωγής και εξάρτησής τους.  Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να επιδεικνύεται όσον 

αφορά τα αποδηµητικά είδη τα οποία δε θα πρέπει να θηρεύονται κατά την περίοδο της 

αναπαραγωγής ή της επιστροφής τους 

προς τους τόπους φωλεοποίησης.  

 

Τα στοιχεία που όλες οι χώρες µέλη 

αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και αφορούν θέµατα πτηνοπανίδας και 

κυνηγίου, εξετάζονται από την 

επιστηµονική επιτροπή Ornis 

Committee, η οποία συνέρχεται 1-2 

φορές το χρόνο.  Η Ornis Committee 

αποτελείται από αντιπροσώπους των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και συντονίζεται από τη 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Οι τελικές αποφάσεις λαµβάνονται από τη Γενική 



∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (D.G. X.I), κατόπιν µελέτης των 

εισηγήσεων και των συµπερασµάτων της Ornis Committee.   

 

Πέρα από τις περιοδικές εκθέσεις που τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει στοιχεία σε πιο τακτά διαστήµατα και εφόσον 

κρίνει ότι είναι αναγκαίο, ειδικά όταν έχει ενώπιόν της συγκεκριµένες καταγγελίες από 

πολίτες ή οργανωµένα σύνολα. 

 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η αρµόδια αρχή 

που,  σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  λαµβάνει όλες 

τις αποφάσεις.  

 Οι οποιεσδήποτε ερωτήσεις που απευθύνονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δύο  αυτά σώµατα συντονίζονται για να 

υπάρχουν κοινές θέσεις και αρχές. Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (D.G. X.I) µελετά τα σχετικά αιτήµατα και, κοινοποιεί τις θέσεις και 

αποφάσεις της στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Οι χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρµόδια Επιτροπή δυνατόν να προβεί 

στη λήψη διαφόρων µέτρων.   Σε ακραίες περιπτώσεις και εφόσον η χώρα µέλος δε 

συµµορφώνεται προς τις συστάσεις της Επιτροπής , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να 

παραπέµψει την συγκεκριµένη υπόθεση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. .     

 

 

 

 

 


