
Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών “ Οδηγία για τα Πτηνά” 

 

ΠΟΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ/Η ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ;  

2.6.23 Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι αυτό συνάδει µε την αρχή της πλήρους 

προστασίας, όπως αυτή ερµηνεύτηκε από το ∆ικαστήριο, τα κράτη µέλη πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν, στο σχετικό γεωγραφικό επίπεδο στο οποίο 

πρόκειται να εφαρµοστεί η κλιµάκωση, ότι δεν υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι 

συγχύσεως και παρενόχλησης.  

2.6.24 Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο συγχύσεως, πρέπει να κατηγοριοποιηθούν οι 

‘παρόµοιες’ οµάδες θηρεύσιµων πτηνών που χρησιµοποιούν κατά την ίδια χρονική 

περίοδο τους ίδιους τύπους ενδιαιτηµάτων, καθώς και να καθορισθούν ίδιες 

ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της θήρας για αυτές τις οµάδες, κατά τρόπο που να 

αποφεύγονται οι επικαλύψεις µε περιόδους απαγόρευσης της θήρας. Επίσης, πρέπει 

να καθοριστεί ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η θήρα δεν εγκυµονούν 

σηµαντικό κίνδυνο συγχύσεως µεταξύ διαφορετικών θηρεύσιµων ειδών.  

2.6.25 Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο παρενόχλησης, υπάρχει ανάγκη, αφενός, να 

εξισορροπηθεί η ένταση, η συχνότητα και η διάρκεια της θήρας και, αφετέρου, η 

ύπαρξη και εγγύτητα επαρκών περιοχών απαλλαγµένων από παρενόχληση που να 

προσφέρουν επαρκή σίτιση και χώρους για κούρνιασµα.  

2.6.26 Για να διασφαλιστεί η τήρηση των παραπάνω διατάξεων, πρέπει να ληφθούν 

επαρκή µέτρα εφαρµογής.  

2.6.27 Τέλος, πολύτιµο µέσο διαχείρισης, σε περιοχές όπου ενδέχεται να ισχύει 

κλιµάκωση των κυνηγετικών περιόδων62, θα ήταν να λαµβάνονται πλήρως υπόψη η 

θήρα και άλλες πιθανές παρενοχλήσεις των πτηνών, καθώς και η χρήση των φυσικών 

πόρων από αυτά. Αυτού του είδους ο σχεδιασµός πρέπει να περιλαµβάνει και 

επιστηµονική παρακολούθηση µε σκοπό την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων 

στα εµπλεκόµενα είδη πτηνών.  

2.6.28 Για την εξέταση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται µε σκοπό τη 

διασφάλιση της συµβατότητας των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης προτείνεται η 

διαµόρφωση ενός διαγράµµατος (Σχήµα 4). 

 



 
 

Περισσότερα στο:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunti

ng_guide_el.pdf 

 
 


