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Η  ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ … 

… ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ, ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ 

                ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ, 

     ΘΑ ΤΗΣ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4             ΚΥΝΗΓΟΣ  ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ 
………………………………………………………………………………………….. 

 

Λαθροθηρία:   Κυνηγετική δραστηριότητα µε τη χρήση απαγορευµένων µεθόδων 

σύλληψης θηραµάτων και άλλων ειδών πανίδας. 

 

Η λαθροθηρία αποτελεί σοβαρή απειλή για τα θηράµατα και την υπόλοιπη άγρια ζωή.  

Πέρα από τα πολλά προβλήµατα που δηµιουργεί, έχει σοβαρό αρνητικό αντίχτυπο  στη 

διεξαγωγή του αθλήµατος του κυνηγιού.  Ιδιαίτερα αρνητικές είναι ορισµένες µέθοδοι 

λαθροθηρίας όπως π.χ.  η χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών, η χρήση προβολέων, 

παγίδων και σιγαστήρων ή η χρήση διχτύων και ξόβεργων. 

 

Οι πιο πάνω µέθοδοι παγίδευσης υπεξαιρούν σηµαντικό αριθµό θηραµάτων, θηράµατα  

τα οποία θα καρπώνονταν οι νόµιµοι κυνηγοί.   

 

 

 

 

 

Ηχοπαραγωγικές συσκευές µίµησης των άγριων πτηνών. 

Η διάδοση των ηχοπαραγωγικών συσκευών έχει δυστυχώς εξαπλωθεί τα τελευταία 

χρόνια. Οι συσκευές αυτές χρησιµοποιούνται από µεγάλο αριθµό κυνηγών.   

  

Η µέθοδος αυτή είναι παράνοµη και δε σέβεται τους υπόλοιπους κυνηγούς που κυνηγούν 

νόµιµα και δεν προκαλούν µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούν.    

 

Η Νοµοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για πρόσωπα που κατέχουν, χρησιµοποιούν, 

εισάγουν ηχοπαραγωγικές συσκευές άγριων πτηνών:  πρόστιµο Λ.Κ. 10,000  ή φυλάκιση 

µέχρι και τρία χρόνια ή και τις δύο ποινές. 

 

Παράνοµες µέθοδοι παγίδευσης λαγών. 

Η λαθροθηρία του λαγού γίνεται κυρίως 

τη νύχτα µε τη χρήση όπλου και προβολέα 

καθώς και µε τη χρήση συρµάτων και 

παγίδων. Είναι δύσκολο να υπολογίσουµε 

τον αριθµό των λαγών που θανατώνονται 

κάθε χρόνο από την παράνοµη παγίδευση, 

αυτός είναι όµως σίγουρα µεγάλος. 

Αποτέλεσµα της παράνοµης παγίδευσης 

είναι η αισθητή µείωση του αριθµού των 

λαγών  που παραµένουν για κάρπωση. 

 

 

 

 

Η λαθροθηρία «κλέβει» το θήραµα από τον νόµιµο κυνηγό, αµαυρώνει την 

εικόνα του κυνηγού και έχει αρνητικές επιπτώσεις στο άθληµα του κυνηγιού. 



Με λίγα λόγια, η λαθροθηρία αφαιρεί από το σύνολο των διαθέσιµων λαγών 

σηµαντικούς πληθυσµούς που διαφορετικά  θα διατίθεντο για κάρπωση από τον νόµιµο 

κυνηγό.   

 

Οι απόλυτοι αριθµοί των λαγών που αφαιρούνται από τη λαθροθηρία δεν 

αντικατοπτρίζουν όµως την πραγµατική τους µείωση. Η πραγµατική µείωση των λαγών 

είναι πολλαπλάσια: ένας λαγός όταν αναπαραχθεί δίνει στον συνολικό πληθυσµό έναν 

αρκετά µεγάλο αριθµό απογόνων.  Για παράδειγµα, αν αφαιρεθούν 5 θηλυκά άτοµα 

λαγών από µια περιοχή και µε δεδοµένο ότι ο λαγός αναπαράγεται κατά µέσο όρο 5 

φορές το χρόνο, ότι η αναπαραγωγή αρχίζει για τα νεαρά έπειτα από παρέλευση 4-5 

µηνών και δεδοµένου ότι κάθε γέννα αποδίδει δύο λαγουδάκια, τότε η πραγµατική 

µείωση είναι 68 λαγοί.  

 

Η Νοµοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για τα άτοµα που λαθροθηρούν :  πρόστιµο 

Λ.Κ. 10,000  ή φυλάκιση µέχρι και τρία χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές.   Επιπλέον, το 

δικαστήριο δηµεύει αυτόµατα οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο, µέσο µεταφοράς ή άλλο 

αντικείµενο µε το οποίο διαπράχτηκε το αδίκηµα, εκτός και αν  αιτιολογηµένα 

αποφασίσει διαφορετικά. 

 

Παράνοµη σύλληψη των άγριων πτηνών µε τη χρήση διχτύων ή ξόβεργων. 

Η πιο πάνω µέθοδος παγίδευσης εξολοθρεύει µεγάλους αριθµούς πτηνών και δε 

συµβάλλει στη διατήρησή τους.  Είναι µη επιλεκτική µέθοδος παγίδευσης -δεν επιλέγεις 

δηλαδή τα θηράµατα που θέλεις να θηρεύσεις-  η οποία αφανίζει τόσο προστατευόµενα 

πτηνά όσο και θηρεύσιµα.   Το κύριο πρόβληµα παρουσιάζεται κατά τις µεταναστευτικές 

περιόδους οπότε περνούν από τη χώρα µας πολλά πτηνά.  Παλαιότερα το πρόβληµα ήταν 

µεγαλύτερο και υπήρξε µάλιστα διεθνής κατακραυγή κατά  της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

και, δυστυχώς λανθασµένα, κατά των κυπρίων κυνηγών.       

 

Η Νοµοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για πρόσωπα που κατέχουν, χρησιµοποιούν, 

εισάγουν δίχτυα ή ξόβεργα:  πρόστιµο Λ.Κ. 10,000  ή φυλάκιση µέχρι και τρία χρόνια ή 

και τις δύο ποινές. 

 

Η Θηροφυλακή διεξάγει περιπολίες ολόκληρο το 24ωρο για την πρόληψη και την 

πάταξη κάθε µορφής παρανοµίας.   

 

Η χρήση των πιο πάνω µεθόδων, ειδικότερα της παγίδευσης των άγριων πτηνών, έχει 

στρέψει την κοινή γνώµη κατά των κυνηγών, ενώ οι επιπτώσεις στο νόµιµο άθληµα είναι 

πολλές, αφού αδίκως κατηγορούνται οι κυνηγοί από τους τουρίστες, τους περιηγητές ή 

άλλα οργανωµένα σύνολα.  Οι καταγγελίες κατά  της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι  

πολλές και αµαυρώνουν την εικόνα της Κύπρου αλλά και του κύπριου κυνηγού.   

 

 

 

 



Ηµεροµηνία: Περιουσία που κλάπηκε 

& αναφορά εγκλήµατος 

Ταµείο Θήρας 

Υπουργείο Εσωτερικών 

1453, Λευκωσία 

Τύπος Εγκλήµατος: 

 Κλοπή δηµόσιας περιουσίας.  

 

Ηµεροµηνία Εγκλήµατος: 

 

Συµβαίνει καθόλη τη διάρκεια του έτους 
 

Ώρα που συνέβηκε: 

24 ώρες το εικοσιτετράωρο 
 

Τοποθεσία: 

Σε όλη την επικράτεια της Κύπρου 
 

Ουσιώδη ευρήµατα: 

 Από την εµπειρία µας  προκύπτει ότι η 

µεγαλύτερη σε ζηµιά λαθροθηρία 

πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και αρκετές φορές, πριν από το 

πρώτο φως της µέρας. Η λαθροθηρία 

διεξάγεται ακόµα και κατά τη διάρκεια 

της µέρας και δεν είναι λίγες οι φορές 

που γινόµαστε µάρτυρες µιας τέτοιας 

δραστηριότητας. Πρέπει όµως να 

παραδεχτούµε, ότι η λαθροθηρία που 

γίνεται κατά τη διάρκεια της µέρας είναι 

λιγότερο επιζήµια παρά αυτή που 

διεξάγεται τη νύχτα.  
Περιουσία 

που κλάπηκε 

Ποσότητα Εκτιµηµένη 

αξία 

Περιουσία 

που κλάπηκε 

Ποσότητα Εκτιµηµένη 

αξία 

Λαγοί 40,000 το 

χρόνο 

 £ 700,000 Περδίκια 60,000 το 

χρόνο 

£ 105,000 

Εκτός από τα δύο πιο πάνω είδη, θύµατα λαθροθηρίας πέφτουν και άλλα θηράµατα (π.χ. φραγκολίνες, 

φάσσες, τσίχλες, υδρόβια πτηνά), άγρια πτηνά (π.χ  αµπελοπούλια, σπίνοι, µελισσοφάγοι) καθώς και 

άλλα είδη, τα οποία κινδυνεύουν µε αφανισµό. Το µέγεθος της απώλειάς τους όµως,  δεν µπορεί να 

υπολογιστεί σε αριθµούς. 

Ύποπτος  Θύµα 

Ονοµατεπώνυµο: το όνοµα του Λαθροθήρα Ονοµατεπώνυµο: το ∆ΙΚΟ ΣΟΥ όνοµα 

∆ιεύθυνση:  

 
Οδός:                                          Αρ.: 

Πόλη: 

∆ιεύθυνση:  
  
Οδός:                                          Αρ.: 

Πόλη: 

Σηµειώσεις: Τα θύµατα µπορούν να βοηθήσουν σε πολύ µεγάλο βαθµό στη σκιαγράφηση του 

ύποπτου. Η αδιαφορία όµως που επιδεικνύουν τα θύµατα, ζηµιώνει πρώτα τους ίδιους και κατ’ 

επέκταση το Κράτος.  



Ο ΛΑΘΡΟΘΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ… 

Κλέβει το χόµπι και την πανίδα του τόπου, του 

δικού σου τόπου  και των παιδιών σου. Είσαι το 
θύµα του στον ίδιο βαθµό όπως και να σου 

έκλεβε το σπίτι..  

….ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ 

Ο λαθροθήρας κλέβει θήραµα και λεφτά απευθείας 

από την τσάντα και το πορτοφόλι του νόµιµου 

κυνηγού.    

 

 

 

         Η ΠΑΛΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

 

«Η λαθροθηρία είναι φαινόµενο που εµφανίζεται από τότε που ο άνθρωπος είχε 
ανάγκη το  κρέας για να τραφεί». Τα πράγµατα σήµερα δεν είναι πλέον έτσι˙ οι καιροί 

έχουν αλλάξει και η λαθροθηρία σήµερα γίνεται για καθαρά οικονοµικούς λόγους. Η 

λαθροθηρία, αποτελεί σήµερα µεγάλο έγκληµα και κλοπή του κράτους.  

 

«Οι λαθροθήρες είναι φτωχοί άνθρωποι που προσπαθούν να πιάσουν κάτι».  Αντίθετα, 
η µεγάλη πλειοψηφία αυτών που έχουν συλληφθεί εργάζεται και έχει την οικονοµική 

δυνατότητα να αγοράσει αυτοκίνητο, όπλο, φυσίγγια κ.α. για να κυνηγήσει παράνοµα. 

Είναι επιδειξιοµανείς, άπληστοι, και αυτά  είναι που τους σπρώχνουν στη λαθροθηρία. 

 

«Εντάξει καλέ, πιάνουν µόνο αυτά που θέλουν». ∆υστυχώς πιάνουν όσα µπορούν να 

πιάσουν. Η απληστία γίνεται σιγά-σιγά για τον λαθροθήρα, βίωµα  

 

«Οι λαθροθήρες δε διαφέρουν από τους νόµιµους κυνηγούς». Αυτοκίνητα, προβολείς, 

δίχτυα, σιδεροπαγίδες˙  οι λαθροθήρες χρησιµοποιούν  οποιοδήποτε µέσο για να πιάσουν 

οποιοδήποτε ζώο ή άγριο πτηνό, σε οποιανδήποτε στιγµή της ηµέρας σε όλη τη διάρκεια 

του χρόνου. Οι νόµιµες µέθοδοι και οι περιορισµοί που θέτει ο νόµος - περίοδοι 

κυνηγίου, απαγορευµένες περιοχές κυνηγίου, επιτρεπόµενες ώρες κυνηγίου, το ΚΟΤΑ 

κ.α,- δε σηµαίνουν τίποτα στα αυτιά και τα µάτια ενός λαθροθήρα. 

 

«Σε µένα, η λαθροθηρία δε δηµιουργεί κανένα πρόβληµα». Βοηθάς να χαθεί ένα µέρος  

της άγριας ζωής του τόπου σου και των χρηµάτων σου. Από το κυνήγι εργοδοτούνται, 

άµεσα ή έµµεσα, χίλιες περίπου οικογένειες. Ο λαθροθήρας κλέβει µέρος του 

εισοδήµατος αυτών των οικογενειών. 

 

«Η λαθροθηρία είναι πρόβληµα που αφορά το Ταµείο Θήρας» Η εγκληµατικότητα 

αποτελεί πρόβληµα που αφορά όλους. Μόνο µε την ευαισθητοποίηση και τη βοήθεια 

του απλού κυνηγού, θα καταφέρει η Θηροφυλακή να συλλάβει τους λαθροθήρες και να 

αµβλύνει το πρόβληµα. 

 

«Πως µπορώ να βοηθήσω;» Μη δικαιολογείς τους λαθροθήρες. Μην ανέχεσαι το 

λαθροκυνήγι µέσα στην παρέα σου παραβλέποντας το γεγονός. 
 

   



∆ώσε ακριβείς πληροφορίες όπως πιο κάτω: 

 

 

Περιγραφή Υπόπτου: 

Όνοµα: …………………………………………….. 

∆ιεύθυνση: ………………………………………… 

Πόλη: ………………………………………………. 

Ηλικία: …………………………………………….. 

 
Περιγραφή οχήµατος: 

Μάρκα: …………………… Μοντέλο ……………… Αρ. Εγγ: ………… 

Χρώµα: ……………………………….  

Άλλα χαρακτηριστικά: …………………………………………………… 

 

Περιγραφή Λαθροθηρίας: 

Τοποθεσία: ………………………………………… 

Πότε  γίνεται: ………………………………………. 

Τι ακριβώς συµβαίνει: …………………………….. 

……………………………………………………… 

Τι λαθροκυνηγά: …………………………………… 

Μπόρεσες ποτέ να δεις το θήραµα που έπιασε παράνοµα;……………… 

Πού συνηθίζει να το αποθηκεύει: ………………………………………. 

Άλλες, πρόσθετες πληροφορίες που νοµίζετε ότι είναι 

σηµαντικές:……………………………………………………………… 

 

 

 

 
Η κύρια δραστηριότητα της Θηροφυλακής του Ταµείου Θήρας είναι η πάταξη της 

λαθροθηρίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν καταγγελθεί 1142 υποθέσεις 

λαθροθηρίας  ενώ άλλες τόσες έχουν αποτραπεί χάρη στην επιµόρφωση που 

προσφέρεται στους κυνηγούς από Λειτουργούς του Ταµείου Θήρας.    

 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο η περιστασιακή λαθροθηρία όσο και η 

λαθροθηρία που γίνεται σε επαγγελµατική βάση, έχουν µειωθεί σηµαντικά. ∆υστυχώς 

όµως, έστω και σε µειωµένο βαθµό, η λαθροθηρία συνεχίζει να υπάρχει ως φαινόµενο 

και να προκαλεί αρκετή ζηµιά στην πανίδα του τόπου µας.  

 

Φίλε κυνηγέ, εσύ που προσφέρεις από το εισόδηµά σου για να χαίρεσαι το αγαπηµένο 

σου χόµπι και το περιβάλλον, µη γίνεσαι το θύµα κάποιων που θεωρούν τον εαυτό τους 

πιο έξυπνο από εσένα. Βοηθώντας τη Θηροφυλακή να συλλάβει όσους παρανοµούν, 

βοηθάς τον ίδιο σου τον εαυτό, βοηθάς το περιβάλλον, εξασφαλίζεις κάτι καλύτερο για 

τα παιδιά σου.   
 

 


