
   
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 
   Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παράνοµη Θανάτωση Πουλιών, το οποίο 
συνδιοργανώθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης και το Ταµείο Θήρας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στα πλαίσια της Σύµβασης της Βέρνης για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και τους 
Φυσικούς Οικοτόπους, πραγµατοποιήθηκε στη Λάρνακα, µεταξύ 6 και 8 Ιουλίου, 2011. 
Παρέστησαν 100 σύνεδροι που εκπροσωπούσαν ενδιαφερόµενους φορείς, 
συµπεριλαµβανοµένων των Συµβαλλόµενων Μερών και Παρατηρητών της Σύµβασης της 
Βέρνης, διεθνών οργανισµών, εθνικών και τοπικών αρχών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
που ασχολούνται µε τη διατήρηση της φύσης, συµπεριλαµβανοµένων και κυνηγετικών 
οργανώσεων, επιστηµονικών και ερευνητικών σωµάτων, τουριστικής βιοµηχανίας, των 
αστυνοµικών αρχών και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 
   Αναγνωρίζοντας ότι οι πληθυσµοί πολλών ειδών αγρίων πτηνών τόσο στην Ευρώπη όσο 
και σε παγκόσµιο επίπεδο µειώνονται µε γρήγορους ρυθµούς οι κυβερνήσεις έχουν 
υιοθετήσει διάφορα µέτρα για την διατήρηση των πτηνών, οι σύνεδροι συµφώνησαν ότι είναι 
αναγκαία η άµεση λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης θανάτωσης. 
   Παρά τις προσπάθειες πού καταβάλλονται από πολλές κρατικές αρχές, η παράνοµη 
θανάτωση και το εµπόριο άγριων πουλιών εξακολουθούν ν’ αποτελούν σοβαρό 
πανευρωπαϊκό πρόβληµα µε εµφανείς περιφερειακές εξάρσεις σε συγκεκριµένες περιοχές, 
πράγµα που επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα όλης της ηπείρου.  Σε µερικές 
Ευρωπαϊκές χώρες, η κινητήρια δύναµη αυτών των δραστηριοτήτων είναι κυρίως το άµεσο ή 
έµµεσο οικονοµικό κέρδος που αποφέρει σε συγκεκριµένα άτοµα ή σε κυκλώµατα 
οργανωµένου εγκλήµατος, δηµιουργώντας παράνοµα (αφορολόγητα) κέρδη που δεν 
συνδέονται µε τις βασικές ανάγκες επιβίωσης του ανθρώπου. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
πολλαπλές διαστάσεις της παράνοµης θανάτωσης, παγίδευσης και εµπορίας πουλιών στην 
Ευρώπη, όπως είναι οι οικολογικές/περιβαλλοντικές, νοµικές, οικονοµικές, κοινωνικές και 
πολιτικές παράµετροι, ένας συνδυασµός µέτρων, πολιτικών και στρατηγικών είναι αναγκαίος 
για την επίλυση του προβλήµατος. Αυτά τα µέτρα θα πρέπει να συνδυάζουν µε ευαισθησία 
την εφαρµογή νοµικών µέτρων (όπως είναι οι νοµικές και δικαστικές διαδικασίες, η 
αποτελεσµατική διερεύνηση και η επάρκεια των δικαστικών ποινών), εκπαιδευτικά µέτρα και 
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, και ιδιαίτερα συγκεκριµένων στοχευµένων οµάδων 
(πχ κυνηγοί, γεωργοί, παιδιά, νεολαία κλπ) εξασφαλίζοντας πολιτική στήριξη κυρίως µε την 
ενδυνάµωση του επιχειρησιακού δυναµικού των αρµοδίων αρχών εφαρµογής της 
νοµοθεσίας.  
    Οι συµµετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παράνοµη Θανάτωση Πουλιών 
καλούν τους υπεύθυνους φορείς, τις κυβερνήσεις, τις τοπικές κοινότητες, τις αρχές 
εφαρµογής της νοµοθεσίας, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται µε τη 
διατήρηση της φύσης συµπεριλαµβανοµένων των κυνηγετικών οργανώσεων, να 
καταδικάσουν χωρίς ενδοιασµό όλες τις µορφές παράνοµης θανάτωσης και εµπορίου 
πουλιών, να επιδείξουν µηδενική ανοχή στην παράνοµη θανάτωση, και να διαδραµατίσουν 
πλήρη και ενεργό ρόλο στον αγώνα ενάντια στην παράνοµη αυτή δραστηριότητα, που 
απειλεί σοβαρά τη βιοποικιλότητα, βλάπτοντας τόσο τη φύση όσο και την ανθρώπινη 
κοινωνία. Πιο αναλυτικές εισηγήσεις θα δοθούν, για πιθανή υιοθέτηση, κατά την 31η 
συνάντηση της Μόνιµης Επιτροπής της Σύµβασης της Βέρνης, η οποία θα γίνει στο 
Στρασβούργο στις 29 Νοεµβρίου – 2 ∆εκεµβρίου 2011. 

        Οι εισηγήσεις αυτές περιλαµβάνουν: α). Την ανάγκη ενδυνάµωσης της επιβολής της 
νοµοθεσίας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διάπραξης των εγκληµάτων που αφορούν πουλιά, 



   
 
µέσω/ θέσπισης ορθών στόχων, επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης και συνεργασίας β). 
Την ανάγκη αναγνώρισης της παράνοµης θανάτωσης και εµπορίας πουλιών ως ένα 
σηµαντικό ρίσκο στην επίτευξη και διατήρηση σε ευνοϊκό καθεστώς των πληθυσµών 
πουλιών και ως ζηµιά στις δράσεις διατήρησης που εφαρµόζουν τα συµβαλλόµενα Μέρη µε 
αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση, στο νόµιµο κυνήγι, τη γεωργία και τους τουριστικούς 
τοµείς και γ). Την ανάγκη ανάπτυξης, επιχορήγησης και στήριξης των εθνικών στρατηγικών 
επικοινωνίας προωθώντας το διάλογο µεταξύ των σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων και το 
ευρύτερο κοινό. 

 
   Την ίδια στιγµή, οι συµµετέχοντες στο Συνέδριο στη Λάρνακα εκφράζουν τις θερµές τους 
ευχαριστίες στις Κυπριακές αρχές για την ευγενική φιλοξενία που παρασχέθηκε. 
 
 
Έγινε στη Λάρνακα στην Κύπρο, 7 Ιουλίου 2011         
 


