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ΚΘΤΘΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΟΥ

ΡΛΛΟΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
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(Alectoris Chucar Cypriotes)

Εφαρμογι Ορκολογικϊν μζτρων διαχείριςθσ φυςικϊν πλθκυςμϊν νθςιωτικισ πζρδικασ
Δεφτερο Τεφχοσ
Λζροσ 2014

Α’ ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ
ΚΘΤΘΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΟΥ

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΛΚΟΣ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΟΚΟΛΟΓΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ
(Alectoris Chucar Cypriotes)
Σε διαφορετικι πρόταςθ

Ανάλυςθ ςτόχων και μζτρων

Λζροσ 2014

“ Η ενδυνάμωση των φυσικών πληθυσμών
της νησιωτικής πζρδικας μπορεί να επιτευχθεί,
με την εφαρμογή μιας συνολικής, ουσιαστικής και
κυρίως με γνώση φιλοθηραματικής πολιτικής.”

Λζροσ 2014

ΕΦΑΜΟΓΘ ΟΚΟΛΟΓΛΚΩΝ ΜΕΤΩΝ ΚΘΑΜΑΤΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ
ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ

Ταυτότθτα : πιλοτικό πρόγραμμα εκτροφισ και φυςικισ αναπαραγωγισ νθςιωτικισ πζρδικασ (Alectoris Chucar Cypriotes).
Σκοπόσ: αναβάκμιςθ τθσ κυνθγετικισ δραςτθριότθτασ ( με τθν αφξθςθ τθσ
κάρπωςθσ και τθσ κυνθγετικισ ευκαιρίασ), παράλλθλα με τθν προςταςία και
αφξθςθ των κθραματικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ.

ΜΕΤΑ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ
Γενικόσ προβλθματιςμόσ
Συςτθματικι κατάταξθ – ονοματολογία κθραματικοφ είδουσ
Γενετικό υλικό
Ρεριβάλλον διαβίωςθσ
Υγιεινι κατάςταςθ
Ορκολογικι διαχείριςθ πλθκυςμϊν νθςιωτικισ πζρδικασ
 Κυνθγετικι κάρπωςθ ωσ ρυκμιςτικόσ παράγοντασ
 Ενίςχυςθ φυςικϊν πλθκυςμϊν
 Διοικθτικόσ διαχωριςμόσ των βιοτόπων εφαρμογισ του προγράμματοσ ςε κυνθγετικοφσ τομείσ
 Καταγραφι και διαχωριςμόσ βιοτόπων που κα δεχκοφν ςτθ χωροκράτειά τουσ, με τθ διαδικαςία τθσ απελευκζρωςθσ άτομα νθςιωτικισ
πζρδικασ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν
 Ενζργειεσ για εμπλουτιςμό βιοτόπων
 Δραςτθριότθτα γραφείου κιρασ
 Μελζτθ - παρατιρθςθ - καταγραφι

Το υποδιαχείριςθ κθραματικό είδοσ, που εντάςςεται ςτθν εφαρμογι του ςυνολικοφ μασ Ορκολογικοφ ςχεδιαςμοφ, αειφορικϊν ςτόχων και δράςεων, είναι θ
νθςιωτικι πζρδικα, (Alectoris Chucar Cypriotes), που ενδθμεί ςτισ κυνθγετικζσ
περιφζρειεσ τθσ Ομοςπονδίασ μασ και όχι μόνο.
Ζνα κθραματικό είδοσ ανεκτίμθτθσ φυςικισ κλθρονομιάσ, για τουσ τόπουσ μασ
και τθν δραςτθριότθτά μασ, που αναηθτεί μια ςφγχρονθ , ελπιδοφόρα, ορκολογικι φιλοκθραματικι κυνθγετικι πολιτικι.

;
ΓΕΝΛΚΟΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΣ

ΓΕΝΛΚΟΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΣ
Οι κυνθγετικζσ οργανϊςεισ ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία κιρασ, μζςα από
μια ςυνεχι, επίπονθ και πολυδάπανθ διαδικαςία, κάκε χρόνο υλοποιοφνε ςχεδιαςμοφσ και δράςεισ, με κυρίαρχο ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ πανίδασ διαφόρων περιοχϊν ανά τθ χϊρα.
Μια από τισ κφριεσ πρακτικζσ των τελευταίων ετϊν, αποτζλεςε θ ειςαγωγι
ςτουσ βιοτόπουσ εκτρεφόμενων ατόμων, για τθν ενίςχυςθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ.
Η ανάγκθ για απελευκζρωςθ ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ με ςκοπό τθν ανάκαμψθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν, εντάχκθκε, ωσ ζνα ορκολογικό μζτρο διαχείριςθσ του ςυγκεκριμζνου ενδθμικοφ κθραματικοφ είδουσ.
Με τθν τεχνθτι παραγωγι ενόσ μεγάλου αρικμοφ ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ,
και κάτω από απόλυτα ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ εκτροφισ, ςτοχεφςαμε ςτο ηθτοφμενο, αγνοϊντασ πειςματικά το αυτονόθτο.
Ουςιαςτικά, καταςκευάςαμε ζνα κθραματικό άτομο, οικόςιτθσ ςυμπεριφοράσ, με πολφ χαμθλι βιωςιμότθτα, ακατάλλθλο και επιεικϊσ επικίνδυνο για να
ενταχκεί ςτο βίωμα τθσ άγριασ ηωισ.
Θ αντικατάςταςθ τθσ φυςικισ γζννθςθσ από τθν τεχνθτι διαδικαςία, δθμιοφργθςε ζνα κθραματικό οργανιςμό ευάλωτο ςτθν εμφάνιςθ των κθραματικϊν αςκενειϊν, χωρίσ να ζχει τθ ςτοιχειϊδθ ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ μεταβαλλόμενεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ.
Η παραγωγι των ςυγκεκριμζνων ατόμων, ζωσ και ςιμερα αποτελεί τθ μοναδικι
φιλοκθραματικι πολιτικι ςτο πρόβλθμα τθσ μείωςθσ των φυςικϊν πλθκυςμϊν,
μια πολιτικι που θ ςυνζχεια τθσ, ςυνεχίηει να μεταφζρει το πρόβλθμα από το εκτροφείο ςτθ φφςθ.
Σχεδιαςμοί, ςτρατθγικζσ που ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τθν απελευκζρωςθ, ενδφονται βαςικζσ αρχζσ, τον χρόνο, τον τόπο και τθν αρικμθτικι ποςότθτα, των ατόμων, που προορίηονται για να ακολουκιςουν τθ διαδικαςία τθσ απελευκζρωςθσ.
Θ ποιότθτα υγείασ και φυςικισ κατάςταςθσ των ατόμων που προορίηονται για
να ακολουκιςουν τθ διαδικαςία τθσ απελευκζρωςθσ, πρζπει να αποτελεί τον κυρίαρχο κανόνα.
Αναγκαία αςφαλιςτικι δικλείδα κα πρζπει να αποτελεί θ γενετικι ποικιλότθτα,
διότι είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθ βραχυπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ
επιβίωςθ των οργανιςμϊν.

Δεν είναι δυνατόν να απαιτοφμε ςιμερα από ζνα κθραματικό άτομο τεχνθτισ
παραγωγισ, να ειςαχκεί ςτο ενδιαίτθμα και ςτθ ςυνζχεια να είναι ικανό να λειτουργιςει με μια διαφορετικι ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ, ακολουκϊντασ πιςτά τουσ
βαςικοφσ κανόνεσ , που ζχει κζςει θ φφςθ για τθν επιβίωςθ των κθραματικϊν ατόμων ςτθν άγρια ηωι.
Η ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία του κακολικοφ βιαςμοφ του τρόπου ηωισ, των κθραματικϊν ατόμων, αλλά και τα αρνθτικά αποτελζςματα των απελευκερϊςεων,
μασ οδιγθςαν ςε ζνα ςυνεχι και αναγκαίο προβλθματιςμό, που αναηθτοφςε και
αναηθτεί μια διαφορετικι λφςθ, ουςίασ και ςυνζχειασ τθσ κθραματικισ παρουςίασ.
Η εκπόνθςθ και ςτθ ςυνζχεια θ υλοποίθςθ του πιλοτικοφ μασ προγράμματοσ,
εκτροφισ και φυςικισ αναπαραγωγισ νθςιωτικισ πζρδικασ, ζχει ωσ βαςικό ςτόχο
να αποτελζςει τθ διαφορετικι πρόταςθ, φιλοδοξεί να εμπνεφςει νζα, αποδεκτά
δεδομζνα, ορκολογικισ διαχείριςθσ των πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ,
αναδεικνφοντασ τθν αναγκαιότθτα τθσ κθραματικισ αειφορίασ. Ρρζπει να γίνει
επιτζλουσ κατανοθτό, ότι θ ενίςχυςθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ
πζρδικασ, αποτελοφςε και ςυνεχίηει να αποτελεί ςτόχο βαρφνουςασ ςθμαςίασ,
διότι αναγνωρίηεται ωσ μια από τισ ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ ςτθν αλάνκαςτθ
λειτουργία τθσ φφςθσ.
Η ςτόχευςθ τθσ γενικισ λειτουργίασ του πιλοτικοφ μασ ςχεδιαςμοφ, αντιλαμβάνεται πλιρωσ, τθν αναγκαιότθτα, απόκτθςθσ ενόσ κθραματικοφ ατόμου, το οποίο
κατά τθν ειςαγωγι του ςε ζνα ενδιαίτθμα, δεν κα προκαλεί ςοβαροφσ κινδφνουσ
διατάραξθσ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ.
Η προςαρμοςτικότθτα του κατά τθν επαναειςαγωγι του ςτθ φφςθ, δεν κα εμφανίηει μειωμζνα ποςοςτά επιβίωςθσ ςε ςχζςθ με τα άγρια άτομα και δεν κα παρουςιάηει γενετικι διαφοροποίθςθ μεγάλου μεγζκουσ, από τα άτομα του ιδίου
είδουσ που διαβιϊνουν ςτθν περιοχι τθσ απελευκζρωςθσ.
Στοχεφςαμε ςιμερα ςτθ χάραξθ μιασ ςυνολικισ ςτρατθγικισ, για τθν ενίςχυςθ
των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ, θ οποία κατευκφνεται από
βαςικζσ αρχζσ και δεν προκαλεί κίνδυνο γενετικισ ρφπανςθσ ςτουσ φυςικοφσ
πλθκυςμοφσ.
Το τελικό αποτζλεςμα τθσ κθραματικισ παραγωγισ, μασ αποδίδει ζνα ποιοτικό
πλθκυςμό, ο οποίοσ ζχει παραχκεί και εκτραφεί ςτθν περιοχι εξάπλωςθσ του υποείδουσ, με ταυτότθτα πολυςφνκετθσ και άριςτθσ γενετικισ ποικιλότθτασ.
Η φυςικι διαδικαςία παραγωγισ αποτελεί τον κανόνα για τθν απόκτθςθ κθραματικοφ κεφαλαίου με άριςτα φαινοτυπικά χαρακτθριςτικά κάκε οργανιςμοφ, κατάλλθλου για να ειςαχκεί ωσ ο νζοσ πλθκυςμόσ ςτθ χωροκράτεια του υποψιφιου
βιοτόπου μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (αρχι του ιδρυτι), καλφπτοντασ τθ γενετικι απόςταςθ από τα άτομα του κατοικοφντα φυςικοφ κθραματικοφ πλθκυςμοφ.

ΣΥΣΤΘΜΑΤΛΚΘ ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΛΑ

Το γζνοσ Alectoris ανικει ςτθν τάξθ των ορνικόμορφων ι γαλλόμορφων πτθνϊν,
των οποίων θ εμφάνιςθ ανάγεται ςτθν Ραλαιόκαινθ εποχι, δθλαδι πριν από περίπου 50 -60 εκατομμφρια χρόνια.
Αυτι θ μεγάλθ τάξθ περιλαμβάνει 94 γζνθ με 263 ςυνολικά είδθ. Η οικογζνεια
των Phasianidae και υπογζνεια Perdicinae όπου ανικει το γζνοσ Alectoris, αρικμϊν 204 και 132 είδθ, αντίςτοιχα, που ζχουν παγκόςμια εξάπλωςθ, ςε όλα ςχεδόν
τα είδθ χερςαίων οικοςυςτθμάτων. Οι πζρδικεσ του γζνουσ Alectoris ζχουν παρόμοια ανατομικά και μορφολογικά χαρακτθριςτικά, αλλά μποροφν να διακρικοφν
ςε 7 είδθ με βάςθ χαρακτθριςτικά του προςϊπου, από τα ςχζδια του φτερϊματοσ
ςτο λαιμό και από τισ φωνζσ τουσ, που είναι χαρακτθριςτικζσ για κάκε είδοσ. Δφο
είδθ πζρδικασ Alectoris απαντϊνται ςτον Ελλαδικό χϊρο, θ Alectoris graeca (ορεινι πζρδικα) και θ Alectoris Chucar (νθςιϊτικθ πζρδικα).

ALECTORIS CHUKAR

Α’ ΟΝΟΜΑΣΛΑ : Νθςιωτικι πζρδικα
Β’ ΟΝΟΜΑΣΛΑ : Υποείδθ και Γεωγραφικι εξάπλωςθ : Στθν Ελλάδα υπάρχουν δφο
υποείδθ τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ (Alectoris Chucar).

Το ζνα (A.C. Cypriotes) εξαπλϊνεται ςτα νθςιά του Αιγαίου, τθν Κριτθ και τθν Κφπρο και το άλλο ( A.C Kleini ) ςτθ Θράκθ όπου και προςεγγίηει τα όρια εξάπλωςθσ
τθσ ορεινισ πζρδικασ ςτθν περιοχι τθσ Κομοτθνισ.
Συςτθματικι κατάταξθ νθςιωτικισ πζρδικασ (Alectoris Chucar Cypriotes)
Βαςίλειο: Animalia
Φφλο : Chordata
Υπόφυλο : Vertebrata
Κλάςθ : Aves
Υποκλάςθ : Neornithes
Υπζρταξθ : Neognathae
Τάξθ : Galliformes
Υπόταξθ : Galli
Οικογζνεια : Phasianidae
Υποοικογζνεια : Perdicinae
Γζνοσ : Alectoris
Chucar

ΜΟΦΟΛΟΓΛΑ ΚΘΑΜΑΤΛΚΟΥ ΕΛΔΟΣ

Alectoris Chucar
O ραιηλόο είλαη κπέδ.
Έρεη θαζηαλόγθξηδε ξάρε
Οη σηηθέο ρώξεο είλαη θαζηαλέο
Μαύξν πεξηιαίκην ζε ζρήκα V
Βηόηνπνο: Νεζηά Αηγαίνπ, Κξήηε Αλ. Θξάθε
Τςόκεηξν 50-2000κέηξσλ
Γπλαηή θσλή-κνηάδεη κε θαθάξηζκα θόηαο
Πεξίνδνοαλαπαξαγσγήο:Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο-Απξίιηνο-ΜάηνοΗνύληνο-Ηνύιηνο(έσο θαη ηελ απεμάξηεζε ησλ λεαξώλ)
Λεπθή ισξίδα δελ πεξηβάιεη ην κέησπν.

ΑΝΑΛΥΣΘ ΣΥΝΟΛΛΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΚΟΛΟΓΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ
ΡΕΔΛΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΜΕΤΩΝ ΦΛΛΟΚΘΑΜΑΤΛΚΘΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘΣ ΡΛΛΟΤΛΚΘΣ ΔΑΣΘΣ ΚΑΛ ΑΕΛΦΟΛΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Κ.Σ ΛΕΟΥ

ΕΚΤΟΦΘ ΚΘΑΜΑΤΛΚΟΥ ΕΛΔΟΥΣ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ

ΦΥΣΛΚΘ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘ
ΚΘΑΜΑΤΛΚΟΥ ΕΛΔΟΥΣ
ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ

ΟΚΟΛΟΓΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ
ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ
ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ

Α’ ΣΤΑΔΛΟ
ΕΚΤΟΦΘ

Β’ ΣΤΑΔΛΟ
ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΛΚΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΘ ΜΕΤΩΝ

Οι κυριότεροι από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ που ιεραρχιςαμε, ωσ κανόνεσ εφαρμογισ μζτρων τθσ πιλοτικισ μασ δράςθσ είναι οι εξισ :

Γενετικό υλικό
Ρεριβάλλον διαβίωςθσ
Υγιεινι κατάςταςθ
Συνκικεσ διατροφισ
Ορκολογικι διαχείριςθ
Μελζτθ – παρατιρθςθ – καταγραφι

ΓΕΝΕΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ
Θ γενετικι ποικιλότθτα είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθ βραχυπρόκεςμθ και
μακροπρόκεςμθ επιβίωςθ των οργανιςμϊν, παρζχοντασ τουσ τθ δυνατότθτα
τθσ προςαρμογισ ςε μεταβαλλόμενεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Η ζλλειψθ γενετικισ ποικιλομορφίασ εμφανίηεται λόγω μείωςθσ του πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ, με αποτζλεςμα τθν απουςία μεταλλάξεων. Οι ςυγκεκριμζνεσ μεταλλάξεισ
παρζχουν τθν πρϊτθ φλθ, για πειραματιςμό βιολογικοφ ςυςτιματοσ με ςκοπό
τθν κατάκτθςθ νζων περιβαλλόντων ι τθν αντιμετϊπιςθ μελλοντικϊν περιβαλλόντων, που εγείρουν απαιτιςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ, που οι οργανιςμοί
μποροφν να αντιμετωπίηουν ςιμερα. Ραρζχονται δθλαδι, ςτουσ οργανιςμοφσ
δυνατότθτεσ για εκμετάλλευςθ ι αντιμετϊπιςθ αλλαγϊν του περιβάλλοντοσ.
Άμεςθ ςυνζπεια τθσ προςαρμογισ αυτισ είναι και θ εξζλιξθ των βιολογικϊν
ομάδων. Επομζνωσ, θ εξάλειψθ τθσ προχπάρχουςασ γενετικισ ποικιλομορφίασ,
κα οδθγιςει τον υποδιαχείριςθ κθραματικό πλθκυςμό ςε γενετικι κατάπτωςθ.
Θ γενετικι κατάπτωςθ δθμιουργεί ελαττωμζνθ ικανότθτα του πλθκυςμοφ να
προςαρμόηεται ςε αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ, με επακόλουκο τον αυξθμζνο
κίνδυνο εξαφάνιςθσ του πλθκυςμοφ. Σε μικροφσ πλθκυςμοφσ ζνασ επιπλζον
κίνδυνοσ μείωςθσ τθσ γενετικισ ποικιλομορφίασ, είναι θ γενετικι παρζκκλιςθ.
Συγκεκριμζνα, ςε μικροφσ πλθκυςμοφσ μποροφν να ενςωματωκοφν και να διατθρθκοφν τόςο επιβλαβείσ, όςο και ωφζλιμεσ μεταλλάξεισ. Υπάρχει, επομζνωσ,
το ενδεχόμενο μια ωφζλιμθ λειτουργία να τροποποιθκεί ι να αυξθκοφν κλθρονομικζσ αςκζνειεσ και ο πλθκυςμόσ να τείνει προσ εξαφάνιςθ. Τα ανωτζρω, αποτελοφν για τθν πιλοτικι μασ δράςθ, απόλυτοι κανόνεσ εφαρμογισ και το κεμζλιο τθσ αναπαραγωγικισ διαδικαςίασ. Το αρχικό κθραματικό κεφάλαιο που
κα επιλεγεί για να αποτελζςει τουσ γεννιτορεσ, με ςκοπό να “κτίςει” ζναν νζο
ποιοτικό κθραματικό πλθκυςμό, πρζπει να ζχει ταυτότθτα προζλευςθσ φυςικισ
παραγωγισ. Τα φαινοτυπικά χαρακτθριςτικά κάκε ατόμου πρζπει να είναι άριςτα, και να παρουςιάηει ιδιαίτερθ και αξιόλογθ γενετικι δομι.

ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ ΓΕΝΘΤΟΩΝ
Θ πρϊτθ κατθγορία γεννθτόρων, αποτελείται από άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ, που ζχουν ςυλλθφκεί με τθ μζκοδο τθσ ηϊγρθςθσ, άγρια πουλιά που
διαβιοφςαν ςε καταφφγια άγριασ ηωισ (Κ.Α.Ζ.).
Θ δεφτερθ κατθγορία γεννθτόρων, αποτελείται από άτομα νθςιωτικισ
πζρδικασ, που προζρχονται από φωλεοποίθςθ και επϊαςθ γεννθτόρων (αναπαραγωγικι δραςτθριότθτα ατόμων ςε κατάςταςθ κθραματικισ αιχμαλωςίασ).
Θ τρίτθ κατθγορία γεννθτόρων, αποτελείται από άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ, που προζκυψαν από επϊαςθ με κλϊςεσ (νάνεσ) φυλισ ΒΑΤΑΜ.
Θ επιλογι για επϊαςθ αυγϊν πζρδικασ με κλϊςςεσ νάνεσ φυλισ BATAM πθγάηει από δφο βαςικοφσ λόγουσ:
α) Από ςυλλογι αυγϊν πζρδικασ λόγω διάςπαρτθσ ωοτοκίασ οριςμζνων γεννθτόρων κατά τθ διάρκεια τθσ αναπαραγωγισ.
β) Από ςυλλογι αυγϊν πζρδικασ άγριων ατόμων που φωλεοποίθςαν ςε καταφφγια άγριασ ηωισ (Κ.Α.Ζ.). ι ςε χϊρουσ εκγφμναςθσ Κυνθγετικϊν Κυνϊν.

Οι τρεισ κατθγορίεσ γεννθτόρων μασ αποδίδουν δυο κατθγορίεσ
νεοςςϊν τθν Α1 και Α2
ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΝΕΟΣΣΩΝ Α1

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΝΕΟΣΣΩΝ Α2

Επικυμθτά φαινοτυπικά γνωρίςματα γεννθτόρων των τριϊν κατθγοριϊν
για τθν πιλοτικι μασ δράςθ.
Τζτοια χαρακτθριςτικά είναι, ο κανονικόσ χρωματιςμόσ του φτερϊματοσ, να μθν
εμφανίηουν διάφορεσ πακιςεισ ι διάφορεσ αναπθρίεσ (τφφλωςθ, ςτραβά δάχτυλα, κακόςχθμο ράμφοσ ι λαιμό).
Οι γεννιτορεσ τθσ πιλοτικισ μασ δράςθσ πρζπει να ζχουν ταυτότθτα προζλευςθσ
αποκλειςτικά και μόνο φυςικισ παραγωγισ. Αποκλείονται κθραματικά άτομα
τεχνθτισ παραγωγισ.

Ζ νξζή δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ γελλεηόξσλ, απνηειεί γηα
ηελ πηινηηθή καο δξάζε, ζεκαληηθόηαην βηνινγηθό παξάγνληα. Η νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηάο καο, πνπ αθνξά ηελ σνπαξαγσγή θαη ηελ πνηόηεηα ησλ
παξαγόκελσλ λενζζώλ απνηειεί θαλόλα νπζίαο.
Γηα ηελ απνθπγή γελλεηηθνύ εθθπιηζκνύ ηνπ πιεζπζκνύ ησλ παξαγόκελσλ αηόκσλ, θάζε ρξόλν έλα πνζνζηό γελλεηόξσλ ζα πεξλά ηε δηαδηθαζία ηεο
αλαλέσζεο, ζα δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε πνπιηά δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο πνπ ζα έρνπλ
δηαθνξεηηθό γελόηππν. Η ελέξγεηά καο απηή απνζθνπεί λα απνηειέζεη απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε ,γηα ηε δηαηήξεζε πγεηώλ, εύξσζησλ θαη γελεηηθά άξηζησλ απνγόλσλ.
ην γεληθό ζρεδηαζκό επηινγήο γελλεηόξσλ, δηαηεξήζακε έλα επηπιένλ
αξηζκό γελλεηόξσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο είλαη ηα άηνκα εθεδξείαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηπρόλ ζηείξσλ αξζεληθώλ, θαζώο θαη εθείλσλ ησλ αηόκσλ πνπ εκθαλίδνπλ έληνλε ηε ζπλήζεηα ηεο απγνθαγίαο.
Ζ ειηθία ησλ αηόκσλ πνπ απνηεινύλ ηνπο γελλήηνξεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 3-4 έηε,δηόηη ηα πνζνζηά σνπαξαγσγήο, γνληκόηεηαο θαη εθθνιαπηηθόηεηαο ησλ απγώλ κεηώλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο ησλ γελλεηόξσλ.

ΧΩΟΣ ΔΛΑΒΛΩΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΛΚΘΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ ΓΕΝΝΘΤΟΩΝ.
Ο χϊροσ διαβίωςθσ (κλωβόσ) και αναπαραγωγισ των γεννθτόρων, ζχει καταςκευαςτεί με τζτοιο τρόπο, που να προςομοιάηει κατά το δυνατόν με το φυςικό
περιβάλλον, χϊμα, κάμνουσ και αποξθραμζνα χόρτα.
Είναι ςθμαντικό το κθραματικό άτομο να ζχει τθ δυνατότθτα, για να αποκρφψει
και να καταςκευάςει τθ φωλιά του.
Απορρίψαμε τθν καταςκευι δαπζδου με μεταλλικό διχτυωτό και επιλζξαμε ζδαφοσ για τθ δραςτθριότθτα των γεννθτόρων, διότι θ πιλοτικι μασ δράςθ αποκλείει επιλογζσ ςυνκθκϊν τεχνθτισ εκτροφισ.
Δίνουμε περιςςότερο βάροσ ςτθν υγιεινι των χϊρων και πρόλθψθ των αςκενειϊν, διότι θ πζρδικα ζχει πολφ μεγάλθ ευαιςκθςία ςτισ αςκζνειεσ, κοκκιδίαςθ
και ζντεροθπατίτιδα.

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΓΡΑΖ

1.

Δγθαηάζηαζε Α′ ζηαδίνπ αλαπαξαγσγήο.

Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο είλαη νη θισβνί αλαπαξαγσγήο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα γελλεηόξσλ ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο κε θσδηθό πηινηηθήο δξάζεο Κ.Γ.Α1.Η
πξνέιεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γελλεηόξσλ, πξνέξρεηαη από άγξηα άηνκα λεζησηηθήο
πέξδηθαο, ηα νπνία έρνπλ ζπιιεθζεί κε ηε κέζνδν ηεο δώγξεζεο από ελδηαηηήκαηα θαηαθπγίσλ άγξηαο δσήο.

2.

Δγθαηάζηαζε β′ ζηαδίνπ αλαπαξαγσγήο.

Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο είλαη νη θισβνί αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο γελλεηόξσλ ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο κε θσδηθό πηινηηθήο δξάζεο Κ.Γ.Α2.Η πξνέιεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γελλεηόξσλ, πξνέξρεηαη από άηνκα λεζησηηθήο πέξδηθαο
πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα θσιενπνηήζνπλ θαη λα επώαζνπλ ηα απγά ηνπο ζε ζεξακαηηθή
αηρκαισζία.

ΣΤΑΔΛΟ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ ΕΡΩΑΣΘΣ ΑΥΓΩΝ ΚΑΛ ΑΝΑΚΕΨΘΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ ΜΕ ΚΛΩΣΣΕΣ ΝΑΝΕΣ ΦΥΛΘΣ(ΒΑΤΑΜ)

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ, πεγάδεη κέζα από έλα βαζηθό πξνβιεκαηηζκό, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηάζπαξηεο σνηνθίαο νξηζκέλσλ γελλεηόξσλ λεζησηηθήο πέξδηθαο ε ησλ αηόκσλ
πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα επσάζνπλ ηα απγά ηνπο.
Τν δεηνύκελν γηα ηνλ πηινηηθό καο ζρεδηαζκό, είλαη ε απόθηεζε παξαγόκελνπ ζεξακαηηθνύ θεθαιαίνπ αηόκσλ λεζησηηθήο πέξδηθαο κε θπζηθή δηαδηθαζία θαη όρη ηερλεηή.
Επηιέμακε σο ηδαληθόηεξε ιύζε, γηα θπζηθή επώαζε ησλ απγώλ λεζησηηθήο πέξδηθαο,
θόηεο λάλεο θπιήο (ΒΑΤΑΜ).
Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο κεηά από κηα ζπλνιηθή αμηνιόγεζε επηιέρζεθε λα απνηειέζεη ηε
ζεηή κεηέξα, θπζηθήο παξαγσγήο αηόκσλ λεζησηηθήο πέξδηθαο. Να δηδάμεη εθείλνπο ηνπο
αλαγθαίνπο ηξόπνπο θαη ηηο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο παξαγόκελνπο λενζζνύο
πνπ απαηηεί ην βίσκα ηεο άγξηαο δσήο. Η ζπλνιηθή δξάζε ηνπ ζπγθξηκέλνπ ζηόρνπ δηαρσξίδεηαη ζε δπν βαζηθά ζηάδηα εθαξκνγήο.
Σν πξώην ζηάδην ηεο δξαζηεξηόηεηαο πεξηιακβάλεη ηνλ εηδηθό ρώξν δηαβίσζεο ησλ ππνςήθησλ θισζώλ.
Σν δεύηεξν ζηάδην ηεο δξαζηεξηόηεηαο πεξηιακβάλεη ηνλ εηδηθό ρώξν εγθαηάζηαζεο θισβώλ επώαζεο απγώλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλάζξεςεο λενζζώλ λεζησηηθήο πέξδηθαο κε θιώζεο λάλεο.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΡΑΖ
α) Τα απγά ησλ γελλεηόξσλ λεζησηηθήο πέξδηθαο πνπ πξνθύπηνπλ από δηάζπαξηε σνηνθία, ζπιιέγνληαη θαη ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθό ρώξν. Η ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή ησλ
απγώλ ηίζεηαη ζε κηα κηθξή ρξνληθή αλακνλή, γηα επεξρόκελε ζπκκεηνρή ηνπο, ζηελ δηαδηθαζία επώαζεο κε θιώζεο λάλεο.
β)Παξαηεξνύκε θαη θαηαγξάθνπκε ην βίσκα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππνςήθησλ θισζώλ, ηε ζηηγκή πνπ κηα θόηα (Νάλα) εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα επσάζεη ηα απγά
ηεο, κεηαθέξεηαη ζε θισβό επώαζεο θαη αλάζξεςεο λενζζώλ. Σηνλ ζπγθεθξηκέλν θισβό
βξίζθεηαη ζε αλακνλή ηερλεηή θσιηά κε απγά, πνπ πξνέξρνληαη από δηάζπαξηε σνηνθία γελλεηόξσλ λεζησηηθήο πέξδηθαο. Σηε ζπλέρεηα ε λάλα αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία
επώαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απγώλ, σο ζεηή κεηέξα ζα ζπλερίζεη ην ξόιν ηεο θαη γηα
ηελ αλάζξεςε ησλ κειινληηθώλ λενζζώλ ζηε ρσξνθξάηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θισβνύ.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ
ΓΔΝΝΖΣΟΡΩΝ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΔΡΓΗΚΑ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ.
Η ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή απνηειεί πξάμε νπζίαο, γηα ηελ νινθιεξσκέλε γλώζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θάζε δεύγνπο γελλεηόξσλ. Σε εηδηθά έληππα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ, θαηαγξάθεηαη ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ
ηεο αλαπαξαγσγηθήο δξάζεο ηνπ θάζε δεύγνπο, κε ζθνπό ηε ζσζηή επηινγή ησλ αηόκσλ πνπ ζα εληαρζνύλ ζηελ νκάδα ησλ γελλεηόξσλ ηεο επεξρόκελεο αλαπαξαγσγηθήο
πεξηόδνπ.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΘΖΡΑΜΑΣΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ.
Τν ηειηθό αξηζκεηηθό ζεξακαηηθό απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλαπαξαγσγηθή
δξαζηεξηόηεηα ηεο πηινηηθήο καο δξάζεο, ηίζεηαη ζε κηα πιήξε αμηνιόγεζε, κε ζηόρν ηνλ
δηαρσξηζκό ησλ ζεξακαηηθώλ αηόκσλ ηεο λεζησηηθήο πέξδηθαο. Από ηνλ ζπγθεθξηκέλν
δηαρσξηζκό καο πξνθύπηνπλ δπν ζεξακαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ παξαγόκελνπ ζεξακαηηθνύ θεθαιαίνπ.
Ζ Πξώηε ζεξακαηηθή θαηεγνξία, πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ πξόεθπςαλ από θσιενπνίεζε θαη επώαζε γελλεηόξσλ λεζησηηθήο πέξδηθαο. Τα άηνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αμηνινγνύληαη σο κειινληηθνί γελλήηνξεο ηεο επεξρόκελεο αλαπαξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ηεο πηινηηθήο καο δξάζεο. Τα επηπιένλ άηνκα ζα είλαη ππνςήθηα γηα λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο απειεπζέξσζεο κε ζθνπό ηνλ εκπινπηηζκό ησλ βηνηόπσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Α.Υ.Β.
Ζ δεύηεξε ζεξακαηηθή θαηεγνξία, πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ πξνέθπςαλ από επώαζε κε θιώζεο λάλεο. Τα άηνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εληάζζνληαη ζην ζρεδηαζκό ησλ εκπινπηηζκώλ, γηα ελδπλάκσζε πιεζπζκώλ λεζησηηθήο πέξδηθαο, πνπ ελδεκνύλ ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ βηνηόπσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Α.Υ.Β.

Α’ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ
ΚΘΤΘΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΟΥ
ΤΚ.85400

ΡΛΛΟΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΕΚΤΟΦΘΣ ΚΑΛ ΦΥΣΛΚΘΣ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘΣ
ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ
(Alectoris Chucar Cypriotes)
ϋϋΑΤΕΜΛΣ 2010ϋϋ
Καταγραφι ορκολογικϊν μζτρων διαχείριςθσ κθραματικϊν πλθκυςμϊν νθςιωτικισ πζρδικασ.
ΓΑΦΕΛΟ ΚΘΑΣ(καταγραφι δραςτθριότθτασ γεννθτόρων).
Κωδικόσ Κλωβοφ αναπαραγωγισ ΚΑ 15
Ταυτότθτα προζλευςθσ γεννθτόρων
Άτομο αρςενικό Από ςφλλθψθ (ΚΑΗ) με τθ μζκοδο τθσ ηϊγρθςθσ
Άτομο κθλυκό Από επϊαςθ γεννθτόρων νθςιωτικισ πζρδικασ
Καταςκευι φωλιάσ

Ναι



Πχι

Ημερομθνία ζναρξθσ ωοτοκίασ 2-2-2014
Ημερομθνία λιξθσ ωοτοκίασ 06-03-2014
Αρικμόσ αυγϊν
22
Ωοτοκία γεννθτόρων Διάςπαρτθ
Εντόσ φωλιάσ
Επϊαςθ αυγϊν Ναι



Πχι

Ροςοςτό επιτυχίασ εκκόλαψθσ αυγϊν
Νεοςςοί που προζκυψαν 20
Βακμόσ αξιολόγθςθσ γεννθτόρων Α
Ο ΥΡ.ΚΘΑΣ

ΡΑΥΛΛΔΘΣ ΧΟΝΘΣ
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Β

Θ ΥΡ.ΓΑΦΕΛΟΥ ΚΘΑΣ

ΘΣΥΧΟΥ ΛΩΑΝΝΑ

Γ
Ο ΥΡ.ΕΚΤΟΦΘΣ
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Υγιεινι Κατάςταςθ
Η υγιεινι κατάςταςθ των χϊρων που εξελίςςεται θ δραςτθριότθτα τθσ πιλοτικισ
μασ δράςθσ , αποτελεί το κεμζλιο λίκο, για το ξεκίνθμα που κα επιφζρει κετικά
αποτελζςματα.
Η εφαρμογι των κανόνων για ςωςτι υγιεινι των χϊρων, που αποτελοφν το περιβάλλον τθσ αναπαραγωγικισ δραςτθριότθτασ των ατόμων, κα “κτίςει” το ποιοτικό κθραματικό κεφάλαιο τθσ ςυνολικισ μασ δράςθσ.
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Βαςικοί κανόνεσ
Κακαριότθτα όλοσ ο χϊροσ που εξελίςςεται θ πιλοτικι δράςθ μζςα και ζξω,
πρζπει να είναι απόλυτα κακαρόσ,(κίνδυνοσ μετάδοςθσ αςκενειϊν και προςζλκυςθ εντόμων ).
Τα νεκρά πουλιά πρζπει να καίγονται ι να κάβονται. Η μετάδοςθ, από διαςπορά μικροβίων ι παραςίτων, μιασ αρρϊςτιασ ζχει αυτι τθν αιτία πολφ
ςυνθκιςμζνθ.
Οι κεραπείεσ γίνονται μόνο μετά από διάγνωςθ γιατροφ. Χοριγθςθ άςχετων
φαρμάκων, προκαλεί κακυςτζρθςθ ςτθ κεραπεία των πουλιϊν και φυςικά
τθν επιδείνωςθ τθσ υγείασ τουσ. Η αλόγιςτθ χριςθ προκαλεί δθμιουργία
φαρμακοαντοχϊν.
Για κάκε μειωμζνθ απόδοςθ του κθραματικοφ κεφαλαίου, για κάκε ανωμαλία, ΥΡΑΧΕΛ ΚΑΡΟΛΑ ΑΛΤΛΑ . Αυτι κα πρζπει να βρεκεί όςο το δυνατό πιο
ςφντομα και να αντιμετωπιςτεί.

Συνκικεσ διατροφισ
Τον πιο ςθμαντικό ρόλο ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικότθτασ του εκτροφείου παίηει θ διατροφι.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των βιολογικϊν τουσ αναγκϊν, τα κθραματικά άτομα τθσ
εκτροφισ μασ, πρζπει να λαμβάνουν με τθν τροφι τουσ θμερθςίωσ οριςμζνθ ποςότθτα κρεπτικϊν ουςιϊν, ςε περίπτωςθ που οι κρεπτικζσ ουςίεσ βρίςκονται ςε
ανεπάρκεια, ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ των ατόμων, τότε κα επικρατιςουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν ωοπαραγωγι, τθν εκκολαπτικότθτα, τθ ςωματικι ανάπτυξθ, το φτζρωμα, τθ διατιρθςθ τθσ καλισ υγιεινισ κατάςταςθσ κακϊσ και ςτθ
φυςικι αντίςταςθ των πτθνϊν ζναντι των αςκενειϊν.
Οι τροφικζσ απαιτιςεισ των κθραματικϊν ατόμων ποικίλουν με τθν θλικία και
το φυςιολογικό τουσ ςτάδιο.
Στουσ νεοςςοφσ οι απαιτιςεισ ςε πρωτεΐνεσ είναι υψθλότερεσ από ότι εκείνεσ
των ενθλίκων ατόμων και μεταξφ των τελευταίων οι απαιτιςεισ των κθλυκϊν ςε
αςβζςτιο είναι πιο αυξθμζνεσ, κατά τθν περίοδο τθσ ωοπαραγωγισ απ’ ότι κατά
τθ λοιπι περίοδο τθσ ηωισ τουσ.

ΗΣΖΡΔΗΟ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΔΡΓΗΚΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ ΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΜΑ ΓΡΑΖ.
πζηαηηθά

ύλζεζε ηηεξεζίνπ (%)
Δλαθηήξην

Πξσηεΐλεο%

Ωνηνθίαο

20

16

2,7

2,8

4,5

3,8

3,2

Μεηαβνιηζηέα ελέξγεηα Κcal/kg 2800

2700

2700

Ληπαξέο νπζίεο%
Κπηηαξίλεο%

25

Αλάπηπμε

3,7

Αζβέζηην%

1,2

1,2

3,0

Φώζθνξνο%

0,8

0,7

0,5

5000

5000

5000

1500

1500

20

20

20

5

5

5

Zho mg/kg

120

120

120

Mhso4 H2O mg/kg

140

140

140

6

6

6

Νηαζίλε mg/kg

40

40

40

Φνιηθό νμύ mg/kg

0,5

0,5

0,5

Βηηακίλε AI.U/kg
Βηηακίλε D3 I.U/kg
Βηηακίλε E I.U/kg
Βηηακίλε Β12 I.U/kg

Ρηθνβιαβίλε mg/kg

1500

ΚΘΑΜΑΤΛΚΟ ΕΛΔΟΣ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘ ΡΕΔΛΚΑ
(Alectoris Chucar)
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΝΔΘΜΛΚΟΥ ΚΘΑΜΑΤΛΚΟΥ ΕΛΔΟΥΣ
Βαςικζσ αρχζσ
Το ηθτοφμενο για το ςυγκεκριμζνο κθραματικό είδοσ είναι θ προςταςία και
θ αφξθςθ του κθραματικοφ πλθκυςμοφ του.
Θ κετικότερθ λφςθ πθγάηει μζςα από μια λελογιςμζνθ διαχείριςθ και
προςταςία, προςαρμοςμζνθ ςτθν αρχι τθσ αειφορίασ.
Βαςικόσ ςτόχοσ ςτθ κθραματικι διαχείριςθ του ςυγκεκριμζνου είδουσ, κα
πρζπει να είναι θ αφξθςθ του εναπομείναντοσ κθραματικοφ κεφαλαίου ςτουσ
βιοτόπουσ τθσ κυνθγετικισ περιφζρειασ μασ μετά τθ λιξθ του Κυνθγίου.
Το πλθκυςμιακό μζγεκοσ του εναπομείναντα κθραματικοφ κεφαλαίου,
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα τθσ αφξθςθσ του αποτελζςματοσ τθσ
αναπαραγωγικισ προςπάκειασ των ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ.
Ο τρόποσ και θ επιλογι τθσ κυνθγετικισ κάρπωςθσ, δθλαδι πόςα, πότε,
που και πωσ κα καρπωκοφμε, τα κθραματικά άτομα από ζνα κθρεφςιμο
πλθκυςμό νθςιωτικισ πζρδικασ, κα πρζπει να ζχει ςτόχο τθ λελογιςμζνθ
κάρπωςθ, που λειτουργεί με τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ.
Στον τρόπο κάρπωςθσ κα πρζπει να εναρμονίηονται οι αναγκαίοι κανονιςμοί
που εγγυϊνται τθν Κυνθγετικι ςυνζχεια.
Οι χρονικοί περιοριςμοί, οι χωρικοί περιοριςμοί και το θμεριςιο όριο κάρπωςθσ, εφαρμόηονται πάντα ςφμφωνα με τθν “κατάςταςθ” των ατόμων που
αποτελοφν ζνα κθραματικό πλθκυςμό, ο οποίοσ πρόκειται να ενταχκεί ςτθν
Κυνθγετικι διαχείριςθ.
Πταν λζμε “κατάςταςθ” ενόσ κθραματικοφ πλθκυςμοφ εννοοφμε τα ςτοιχεία ςχετικά με τον απόλυτο πλθκυςμό που διαβιεί ςε μια περιοχι.

Δθλαδι, πόςα άτομα του είδουσ υπάρχουν ςε μια υπό διαχείριςθ περιοχι
και πόςα άτομα αναλογοφν ςτθ μονάδα επιφάνειασ), ςτοιχεία ςχετικά με τθν
ποιότθτα του ενδιαιτιματοσ του.
Στθ δικι μασ περίπτωςθ απαραίτθτθ πρζπει να είναι και θ γνϊςθ ςτοιχείων
που αφοροφν τισ απϊλειεσ του κθραματικοφ πλθκυςμοφ, φυςικζσ ι ανκρωπογενισ, μζςα ςτισ οποίεσ εντάςςεται φυςικά και θ Κυνθγετικι κάρπωςθ.
Η καταγραφι και θ παρατιρθςθ των αποτελεςμάτων που προκφπτουν από
τθ γενικι δραςτθριότθτα τθσ πιλοτικισ μασ δράςθσ, αποτελεί κανόνα ουςίασ
και κυρίωσ πρωταρχικισ ςθμαςίασ ενζργεια. Η καταγραφι των αποτελεςμάτων που προκφπτει από τα ειδικά ςχεδιαςμζνα ζντυπα, κα μασ οδθγιςει ςε
ςαφι ςυμπεράςματα, απορρίπτοντασ ςφάλματα και παραλιψεισ, που δθμιουργοφν αρνθτικζσ ςυνκικεσ για τθ κιρα και τθ ςωςτι διαχείριςθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν.

ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΘ ΚΑΡΩΣΘ
ΩΣ ΑΕΛΦΟΛΚΟΣ ΥΚΜΛΣΤΛΚΟΣ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ
«Φζρουςα ικανότθτα Ενδιαιτιματοσ» είναι ζνασ επιςτθμονικόσ όροσ για το
μζγιςτο αρικμό ατόμων που μπορεί να διατθριςει το ενδιαίτθμα μιασ περιοχισ.
Θ «Βιολογικι αφξθςθ» αναφζρεται ςτον αρικμό των ατόμων, ςε ζνα δεδομζνο πλθκυςμό που κάλυψε τθ φζρουςα ικανότθτα του ενδιαιτιματοσ.»
Ραράδειγμα: Εάν υπάρχουν 4 πζρδικεσ ςε ζνα ενδιαίτθμα ωσ αρχικό αναπαραγόμενο κεφάλαιο και γεννιοφνται 15 νεοςςοί, ο νζοσ πλθκυςμόσ κα είναι:
4+15=19.
Εάν, κατά τθ χρονικι περίοδο τθσ αναπαραγωγικισ αφξθςθσ, ζχουμε φυςιολογικι εμφάνιςθ των παραγόντων που ρυκμίηουν το μζγεκοσ τθσ αφξθςθσ αναπαραγωγισ και πεκάνουν 5 νεοςςοί, ο πλθκυςμόσ που κα δθμιουργιςει το ετιςιο όριο αφξθςθσ κα είναι: 19-5 = 14.
Σφμφωνα με το μζγεκοσ των παραγόντων και τθ μείωςθ του πλθκυςμοφ κα
πρζπει να ρυκμίςουμε τθν κυνθγετικι κάρπωςθ ϊςτε ο τόκοσ να μεγιςτοποιείται ςτο διθνεκζσ.
Επομζνωσ, με τθ χρονικι λιξθ τθσ κιρευςθσ των πλθκυςμϊν πρζπει να διαςφαλίςουμε τθν επιβίωςθ ικανοφ αρικμοφ ατόμων (το λεγόμενο εναπομείναντα κθραματικό κεφάλαιο), για να παράγεται μια ικανοποιθτικι κυνθγετικι
κάρπωςθ τθν επόμενθ χρονιά (ο λεγόμενοσ τόκοσ).

Ροιο πρζπει να είναι το κεφάλαιο, ϊςτε ο τόκοσ να μεγιςτοποιείται ςτο διθνεκζσ; Ο τόκοσ αυτόσ ονομάηεται από τουσ επιςτιμονεσ «μζγιςτθ αειφορικι κάρπωςθ» (ΜΑΚ) και πραγματοποιείται όταν το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ βρίςκεται
ςτο μιςό τθσ φζρουςασ ικανότθτασ του ενδιαιτιματοσ (Κ). Η δυναμικι των περιςςοτζρων πλθκυςμϊν δεν είναι τόςο απλι, διότι το ενδιαίτθμα δεν παραμζνει ςτακερό, ιδίωσ όςον αφορά τισ καιρικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ επιδροφν ςτθν επιβίωςθ

των νεοςςϊν και των ενιλικων ατόμων. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι το φψοσ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ και τθσ μζγιςτθσ αειφορικισ κάρπωςθσ, το οποίο κυμαίνεται
ετθςίωσ.

Ετιςιο μζγεκοσ πλθκυςμοφ
ενόσ βιοτόπου
(φψοσ φζρουςασ ικανότθτασ)

Εμφάνιςθ ρυκμιςτικϊν παραγόντων
(αρπακτικότθτα, καιρικζσ ςυνκικεσ)

Εναπομείναντα
κθραματικό κεφάλαιο

Μζγιςτθ αειφορικι
κάρπωςθ

Εναπομείναντα κθραματικό
κεφάλαιο μετά τθ λιξθ του κυνθγιοφ

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΚΘΑΜΑΤΛΚΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ
ΑΤΟΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΘΝ ΑΕΛΦΟΛΑ

ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ

Απελευκζρωςθ κθραματικϊν ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ
Αποτελεί το “ςυνδετικό κρίκο” μεταξφ των εγκαταςτάςεων εκτροφισ και του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Θ απελευκζρωςθ των ατόμων τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ με ςκοπό τθν ποιοτικι ενίςχυςθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν είναι το βαςικό “εργαλείο”, το οποίο οι κυνθγετικζσ οργανϊςεισ το χρθςιμοποιοφν για να αποκτιςουν κθρεφςιμο πλεόναςμα,
είτε για τθν αφξθςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ κάρπωςθσ, είτε για τθν βραχυπρόκεςμθ
αφξθςθ τθσ κυνθγετικισ κάρπωςθσ.
Για τον παραπάνω ςκοπό, θ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ του ςτόχου επιβαρφνει πολλοφσ ανκρϊπουσ με χάςιμο χρόνου, με κόπουσ και ελπίδεσ που δεν
εκφράηονται και δεν ποςοτικοποιοφνται.
Επομζνωσ, πρζπει να γίνει κατανοθτό από όλουσ μασ ότι θ απελευκζρωςθ αποτελεί ςτόχο βαρφνουςασ ςθμαςίασ.
Υπάρχουν πολλά προβλιματα και κίνδυνοι που πρζπει να αντιςτακμιςτοφν, κατάλλθλα, τόςο κατά τθν εξζταςθ τθσ ςκοπιμότθτασ αυτισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ, όςο και κατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ.
Ενίςχυςθ φυςικϊν πλθκυςμϊν με ςκοπό τθν αφξθςθ του κθραματικοφ πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ.
Ρριν από τθν εκπόνθςθ κάκε διαχειριςτικοφ ςχεδιαςμοφ που ζχει ωσ βαςικό
ςτόχο, τθν ενίςχυςθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ, είναι απολφτωσ απαραίτθτο να είναι γνωςτά τα εξισ:
α) Θ αναγνϊριςθ τθσ βαςικισ αιτίασ που λειτουργεί ωσ αρνθτικόσ παράγοντασ
και μειϊνει το μζγεκοσ του κθραματικοφ πλθκυςμοφ.
β) Θ αναγνϊριςθ των οικολογικϊν και βιολογικϊν απαιτιςεων του κθραματικοφ είδουσ και να ζχει εξεταςκεί κατά πόςο οι ςυνκικεσ του βιοτόπου τισ καλφπτουν ι ςε πιο βακμό απαιτείται ι είναι δυνατι θ βελτίωςθ τουσ.
Επομζνωσ, θ διαδικαςία τθσ ενδυνάμωςθσ των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ, για να αποτελζςει διαχειριςτικό μζτρο αφξθςθσ ενόσ κθραματικοφ
πλθκυςμοφ, πρζπει να πλθροί εκείνεσ τισ προχποκζςεισ που παίηουν βαςικό ρόλο
για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ.
Θ απελευκζρωςθ δεν αποτελεί διαδικαςία μεταφοράσ του προβλιματοσ από
το εκτροφείο ςτθ φφςθ, αλλά τθ διαδικαςία που ςτοχεφει ςτθν αναγκαιότθτα ανάκαμψθσ των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ, με άτομα που είναι
ικανά να ικανοποιιςουν τισ βιολογικζσ τουσ ανάγκεσ, να αναπτυχκοφν και ςτθ ςυνζχεια να δϊςουν απογόνουσ, εμπλουτίηοντασ με τον τρόπο αυτό ζνα ενδιαίτθμα.

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑ ΔΝΗΥΤΖ ΦΤΗΚΩΝ
ΠΛΖΘΤΜΩΝ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΔΡΓΗΚΑ ΣΟΤ ΒΗΟΣΟΠΟΤ ΣΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑ.
Βαζηθέο αξρέο
1. Πξηλ από ηελ εθαξκνγή θάζε ζρεδηαζκνύ απειεπζέξσζεο αηόκσλ λεζησηηθήο
πέξδηθαο, είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ησλ νηθνινγηθώλ θαη βηνινγηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ ζεξακαηηθνύ είδνπο.
2. ε έλα εκπινπηηζκό πνπ έρεη ζηόρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ θπζηθώλ πιεζπζκώλ ησλ αηόκσλ ηεο λεζησηηθήο πέξδηθαο, επηηαθηηθή αλάγθε θξίλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ είδνπο ηνπ.
3. Βαζηθόο ζηόρνο ζε κηα απειεπζέξσζε είλαη ε άξηζηε πνηόηεηα, πγείαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ.
4. Δπηινγή βηνηόπσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ άξηζηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα ηα ζεξακαηηθά άηνκα πνπ ζα δερζνύλ ζηε ρσξνθξάηεηά ηνπο κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απειεπζέξσζεο.
5. Άηνκα πνπ αθνινύζεζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο απειεπζέξσζεο κε ζθνπό λα αλαπηπρηνύλ ζε έλα βηόηνπν θαη ζηε ζπλέρεηα λα δώζνπλ απνγόλνπο, πξέπεη
λα έρνπλ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά γηα πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη λα είλαη ηθαλά
γηα ηηο βηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο ζην βίσκα ηεο άγξηαο δσήο.
6. Ο ρξόλνο ηεο απειεπζέξσζεο παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ επηηπρία ηνπ
εκπινπηηζκνύ.
7. Γελ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα απειεπζεξσκέλα άηνκα θαη ηα άηνκα ηνπ θαηνηθνύληα πιεζπζκνύ.
8. Πιήξε αμηνιόγεζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αύμεζε ελόο απειεπζεξσκέλνπ πιεζπζκνύ.
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ΛΕΑΧΘΣΘ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΣΤΟΧΟΥ ΓΛΑ ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ
ΕΚΤΟΦΘ
ΣΤΑΔΛΟ ΕΞΟΛΚΕΛΩΣΘΣ ΡΕΔΛΚΩΝ (ΤΣΟΥΚΑ)
ΚΛΩΒΟΛ ΜΕΛΚΛΑΣ

ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ ΒΛΟΤΟΡΩΝ
ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΣΘΣ
Καλλιζργειεσ – ςπορζσ – παροχζσ νεροφ

ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΡΥΘΝΩΝ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ
ΣΤΟΥΣ ΒΛΟΤΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΘΑΜΑΤΛΚΩΝ ΑΡΑΚΤΛΚΩΝ
Εφαρμογι διαχειριςτικϊν μζτρων

ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΣΘ ΡΕΔΛΚΩΝ (ΤΣΟΥΚΑ)
Τεχνθτισ εκτροφισ
Σε βιοτόπουσ που πλθροφν τα απαραίτθτα
ςτοιχεια

ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΣΘ ΡΕΔΛΚΩΝ (ΤΣΟΥΚΑ)
Φυςικισ εκτροφισ
Σε απομακρυςμζνουσ βιοτόπουσ

ΜΕΛΕΤΘ-ΡΑΑΤΘΘΣΘ-ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΚΘΑΜΑΤΛΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΚΘΣΑΝ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΡΕΛΖΥΚΕΩΣΘΣ

ΣΤΑΔΛΟ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ
ΡΕΔΛΚΑΣ

ΑΕΛΦΟΛΚΘ ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ
(Κυμαινόμενθ Κάρπωςθ)
(ΒΑΚ-ΜΑΚ)

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΣ ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΛΟΤΟΡΩΝ ΤΘΣ ΝΘΣΟΥ ΛΕΟΥ ΣΕ ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΟΥΣ ΤΟΜΕΛΣ
Η ςυνολικι χωροκράτεια των βιοτόπων τθσ νιςου Λζρου χωρίηεται ςε τρεισ κυνθγετικοφσ τομείσ:
1. Βόρειοσ Κυνθγετικόσ Τομζασ
2. Κεντρικόσ Κυνθγετικόσ Τομζασ
3. Νότιοσ Κυνθγετικόσ Τομζασ

Οι περιοχζσ των Κυνθγετικϊν Τομζων οριοκετοφνται ςε χάρτθ τθσ νιςου Λζρου
κατάλλθλθσ κλίμακασ, αποτελοφνται ςτο ςφνολο τουσ από κυνθγετικζσ περιοχζσ
και καταφφγια άγριασ ηωισ.
Ο κάκε κυνθγετικόσ τομζασ εκπροςωπείται από τον υπεφκυνό του. Ο υπεφκυνοσ
του κυνθγετικοφ τομζα ςυγκροτεί τθν ομάδα του και κατευκφνει τισ δράςεισ τθσ.
Αντικείμενο κάκε ομάδασ είναι οι εξισ δράςεισ:
1. Ραρατιρθςθ – Μελζτθ – Καταγραφι τθσ ”κατάςταςθσ” των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ .
2. Ενζργειεσ για προςταςία και αναβάκμιςθ του ενδθμικοφ κθραματικοφ είδουσ.
3. Υλοποίθςθ φιλοκθραματικϊν ςτόχων και δράςεων του Συλλόγου
4. Ζλεγχοσ – λειτουργία πυρινων προςαρμογισ
5. Συναντιςεισ υπευκφνων και μελϊν, των κυνθγετικϊν τομζων με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων, για χάραξθ ςυνολικισ φιλοκθραματικισ ςτρατθγικισ του
Συλλόγου, που αφορά τθ διαχείριςθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ
πζρδικασ.

ΒΟΕΙΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΧΩΟΚΑΤΕΛΑ ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΘΣ
ΝΘΣΟΥ ΛΕΟΥ

ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛ ΑΡΟΨΕΩΝ)
ΒΛΟΤΟΡΟΛ

 Ροιο πρόβλθμα κεωρείτε μεγαλφτερο ςτθ χωροκράτεια ενόσ βιοτόπου
που ςυμβάλει ςτθ μείωςθ των κθραματικϊν πλθκυςμϊν;
Χωροκράτεια και ονομαςία βιοτόπου:
Α)…………………………………………………………………….
Β)…………………………………………………………………….

Εμφάνιςθ και ονομαςία βιοτόπου:
Α)…………………………………………………………………….
Β)…………………………………………………………………….

Ρρόταςθ:
Α)…………………………………………………………………….
Β)…………………………………………………………………….

ΡΥΘΝΕΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΘΑΜΑΤΩΝ
 Ροιοσ πυρινασ προςαρμογισ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ζδωςε τθν αναμενόμενθ
αφξθςθ των κθραματικϊν πλθκυςμϊν;
A Ρυρινασ προςαρμογισ
………………………………………………………….

ΑΡΑΚΤΛΚΟΤΘΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΘΑΜΑΤΛΚΟΥΣ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥΣ
 Ροιοσ βιότοποσ κωρείται ότι εμφανίηει μεγάλθ αφξθςθ των αρπακτικϊν κθραματικϊν ειδϊν ;

Α) Ρεριοχι
……………………………………………………………………
Β) Ρεριοχι
…………………………………………………………………….

ΛΑΚΟΚΘΛΑ
 Ροια περιοχι, κατά τθ γνϊμθ ςασ, παρουςιάηει παράνομεσ ςυμπεριφορζσ;
Α) Ρεριοχι
……………………………………………………………………
Β) Ρεριοχι
…………………………………………………………………….
Ρροτάςεισ :
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………

ΚΘΑΜΑΤΑ

Α) Ρεριοχι
……………………………………………………………………
Β) Ρεριοχι
…………………………………………………………………….

 Άποψθ για τθν ςυμπεριφορά των κθραμάτων :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
ΦΛΛΟΚΘΑΜΑΤΛΚΑ ΕΓΑ
 Ροιο ζργο κεωρείτε αναγκαίο να πραγματοποιθκεί ςτθ χωροκράτεια ενόσ
βιοτόπου, το οποίο κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ των κθραμάτων;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΚΥΝΘΓΟΥ

………………………………………………………………………………………..
ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ…………………………………………………….

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ ΒΛΟΤΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΟΥ ΝΑ ΔΕΧΚΟΥΝ
ΜΕ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΣΘΣ ΑΤΟΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ
ΤΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΤΘΓΟΛΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΘΝ ΑΝΑΚΑΜΨΘ ΤΩΝ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ

ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΚΑΛ ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ ΒΛΟΤΟΡΩΝ ΡΟΥ ΚΑ ΔΕΧΚΟΥΝ ΣΤΘ ΧΩΟΚΑΤΕΛΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΣΘΣ ΑΤΟΜΑ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ
ΡΕΔΛΚΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΘΝ ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΤΩΝ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ
Στο ςχεδιαςμό δράςθσ για εμπλουτιςμό βιοτόπων με άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ, απαραίτθτοσ κρίνεται ο διαχωριςμόσ βιοτόπων ςε κατθγορίεσ. Αφοφ πρϊτα εξετάςουμε κατά πόςο οι ςυνκικεσ του βιοτόπου καλφπτουν, και ςε ποιο
βακμό, τισ οικολογικζσ και βιολογικζσ απαιτιςεισ του κθραματικοφ είδουσ,
καταγράφουμε τισ χωροκράτειεσ των βιοτόπων επί χάρτου κατάλλθλθσ κλίμακασ και τισ διαχωρίηουμε ςε τρεισ κατθγορίεσ.
Θ πρϊτθ κατθγορία βιοτόπων με κωδικό ΚΒ1 , περιλαμβάνει χωροκράτειεσ βιοτόπων, οι οποίεσ είναι υποβακμιςμζνεσ και δεν παρζχουν τα απαραίτθτα
ςτοιχεία, για το βίωμα των κθραματικϊν ατόμων ςτθ άγρια ηωι (τροφι – νερό κάλυψθ). Η ενίςχυςθ των φυςικϊν πλθκυςμϊν των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν,
γίνεται μόνο με άτομα φυςικισ εκτροφισ.
Θ δεφτερθ κατθγορία βιοτόπων με κωδικό ΚΒ2, περιλαμβάνει χωροκράτειεσ
βιοτόπων, οι οποίεσ ζχουν δεχκεί εργαςίεσ βελτίωςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηονται
ςε ικανοποιθτικό βακμό, οι βιολογικζσ απαιτιςεισ των απελευκερωμζνων ατόμων ( τροφι – κάλυψθ – φωλεοποίθςθ ).
Θ Τρίτθ κατθγορία βιοτόπων με κωδικό ΚΒ3, περιλαμβάνει χωροκράτειεσ βιοτόπων, οι οποίεσ είναι ςε κζςθ να προςφζρουν ςτα κθραματικά άτομα τεχνθτισ, κυρίωσ, εκτροφισ και τα ςτοιχεία που χρειάηονται για τθν επιβίωςθ τουσ
(τροφι – νερό και προςταςία) .
Ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ενίςχυςθσ των φυςικϊν πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ, καταλιγει ςτθν γενικι λειτουργία των πυρινων προςαρμογισ
των τριϊν κυνθγετικϊν τομζων και ςτθν αναγκαία εφαρμογι όλων των βαςικϊν αρχϊν για ορκολογικζσ απελευκερϊςεισ, με όλεσ εκείνεσ τισ ουςιαςτικζσ
ενζργειεσ τθσ κυνθγετικισ μασ οργάνωςθσ για προςταςία και αναβάκμιςθ των
πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ. Είναι πλζον γνωςτό ςε όλουσ μασ ότι, ςε
μια απελευκζρωςθ αυτό που κα δϊςουμε, αυτό κα πάρουμε.

ΧΑΤΗΣ ΡΕΙΟΧΩΝ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΕΔΙΚΑΣ

ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Π.Α.Τ.Β
Οη πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα Π.Α.Υ.Β είλαη πεξηνρέο ππνβαζκηζκέλσλ βηνηόπσλ ηεο λήζνπ Λέξνπ.
Η έθηαζε ηεο ρσξνθξάηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ είλαη 12,35 η.ρικ. Οη πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Α.Υ.Β ζα δερζνύλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απειεπζέξσζεο άηνκα
λεζησηηθήο πέξδηθαο, ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο ζεξακαηηθήο θαηεγνξίαο.
1. Πεξηνρή: Κιεηδί-Εύκε.
2. Πεξηνρή: Καηαβαηή.
3. Πεξηνρή: Μάξθειιν-Μαύξεο

ΡΥΘΝΕΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ
ΚΘΑΜΑΤΛΚΩΝ ΕΛΔΩΝ

Η πλιρθσ εγκατάςταςθ των πυρινων προςαρμογισ ςτουσ βιοτόπουσ του πιλοπρογράμματοσ μασ, αποτελοφν αξιόλογο διαχειριςτικό μζτρο αφξθςθσ κθραματικϊν πλθκυςμϊν.
Σε ζνα υποβακμιςμζνο κθραματικά βιότοπο αντιλαμβανόμαςτε τθν ανάγκθ
τθσ αφξθςθσ των πλθκυςμϊν, ϊςτε να επιφζρουμε μια ανάλογθ αφξθςθ τθσ
κάρπωςθσ των ειδϊν.
Η αναβάκμιςθ του βιοτόπου ποιοτικά και ποςοτικά, εκφράηεται μζςα από τθν
αφξθςθ των κθραματικϊν ειδϊν.
Η επιτυχία που αφορά τθν εξαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ ςτθν κάρπωςθ εξαρτάται από τθν πλιρθ λειτουργία των πυρινων προςαρμογισ.

Ο ςυντονιςμόσ και θ δράςθ των ομάδων παρατιρθςθσ και υποςτιριξθσ των
πυρινων προςαρμογισ εντάςςεται μζςα ς’ ζνα πλαίςιο ουςίασ, ςυντονιςμοφ
και δράςθσ.
Ο ζλεγχοσ και θ τροφοδοςία των πυρινων προςαρμογισ καταγράφεται χρονικά ςτο βιβλίο βιοτόπων και ενθμερϊνεται από τον ςυντονιςτι και τον Ομοςπονδιακό, για να ζχουμε τθν πλθρζςτερθ εικόνα τθσ λειτουργίασ των πυρινων
προςαρμογισ .
Η περίοδοσ τθσ αφξθςθσ των κθραματικϊν ειδϊν από τθν αναπαραγωγικι
προςπάκεια, είναι μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, θ οποία εντάςςεται ςτουσ βαςικοφσ ςτόχουσ δράςθσ τθσ οργάνωςισ μασ ζωσ τθν ζναρξθ τθσ νζασ κυνθγετικισ
περιόδου.

Διαδικαςία
Οι πυρινεσ προςαρμογισ ελζγχονται ςε κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα
ανά κυνθγετικό τομζα.

Οι υπεφκυνοι των τομζων αξιολογοφν, ςυντονίηουν και ελζγχουν ςε ςυνεργαςία με τον ςυντονιςτι, τον Ομοςπονδιακό και τθν Ομάδα υποςτιριξθσ
βιοτόπων.

Οι παράγοντεσ που επιφζρουν αρνθτικά αποτελζςματα καταγράφονται και
αξιολογοφνται .

Βαςικόσ ζλεγχοσ τροφοδοςίασ (φδατοσ – τροφισ) ςτα ςυγκροτιματα των
πυρινων προςαρμογισ. Με τθν ανωτζρω δράςθ και τθν ορκι λογικι διορκϊνουμε το αδφνατο ςθμείο ενόσ βιοτόπου, ϊςτε να αποδϊςουμε ςτο κιραμα τα απαραίτθτα (τροφι – νερό) για τθ ςυνζχεια τθσ επιβίωςισ του.

Καταγραφι τθσ ποςοςτιαίασ αφξθςθσ ι μείωςθ των κθραματικϊν ειδϊν
ςτθν ακτίνα δράςθσ του πυρινα προςαρμογισ για μελλοντικοφσ ςχεδιαςμοφσ και ςτόχουσ.

Διαδικαςία απελευκζρωςθσ ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ ςτισ κατθγορίεσ βιοτόπων ΚΒ2 και ΚΒ3 με λειτουργία και υποςτιριξθ πυρινων προςαρμογισ

Το τοπογραφικό ανάγλυφο τθσ περιοχισ που κα εγκαταςτακεί το ςυγκρότθμα του πυρινα προςαρμογισ, κα πρζπει να αποτελείται από τθν φπαρξθ καλλιεργειϊν, από βλάςτθςθ χαμθλι που γειτνιάηει με θμιορεινά ςυγκροτιματα.
Ο χϊροσ του πυρινα να είναι περιφραγμζνοσ με υλικά που παρζχουν τθν δυνατότθτα ςτα πουλιά να ειςζρχονται και να εξζρχονται με άνεςθ.
Εντόσ του
πυρινα τοποκετοφμε τον κλωβό προςαρμογισ, μια ταΐςτρα και μια ποτίςτρα .

Η ποτίςτρα κα ζχει τθν δυνατότθτα να δζχεται νερό από μια πλαςτικι δεξαμενι μεγάλθσ χωρθτικότθτασ ι από τα φδατα τθσ βροχισ που κα ςυλλζγονται από
μια κυματιςτι λαμαρίνα .
Θ μεταφορά των πουλιϊν ςτουσ κλωβοφσ προςαρμογισ γίνεται με μεγάλθ
προςοχι ϊςτε να μθν δθμιουργιςουμε άγχοσ ςτα μεταφερόμενα πουλιά .
Εντόσ του κλωβοφ τοποκετοφμε ζνα μικρό αρικμό πουλιϊν, τα οποία και κα
αποτελζςουν τουσ οδθγοφσ για τα απελευκερωμζνα πουλιά. Είναι τα πουλιά δείκτεσ για τθν παρουςία νεροφ και τροφισ.
Εκτόσ του κλωβοφ και από τα κιβϊτια μεταφοράσ απελευκερϊνεται ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ ατόμων. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι και ο ενδεικτικόσ -περίπου δζκα
άτομα- για να μθν ζχουμε μεγάλο ςυνωςτιςμό ςτο χϊρο και να αποφφγουμε τον
κίνδυνο τθσ αρπακτικότθτασ.
Τα πουλιά που ζχουν τοποκετθκεί εντόσ του κλωβοφ κα παραμείνουν για ζνα
χρονικό διάςτθμα, περίπου πζντε (5) θμερϊν και μετά κα απελευκερωκοφν με τα
πουλιά τθσ δεφτερθσ ομάδασ.
Αυτι θ διαδικαςία κα ακολουκθκεί και για τα πουλιά τθσ δεφτερθσ απελευκζρωςθσ .
Η πρϊτθ ομάδα των ατόμων, θ οποία ζχει εγκαταςτακεί ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο, είναι, κατά κάποιο τρόπο, ικανι να διδάξει το νζο τρόπο ηωισ ςτα άτομα τθσ
δεφτερθσ ομάδασ . Για ζνα χρονικό διάςτθμα και ζωσ ότου εγκαταςτακεί ο κθραματικόσ πλθκυςμόσ ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο δεν πρζπει να δθμιουργιςουμε όχλθςθ ςτα πουλιά .

Απελευκζρωςθ ατόμων πζρδικασ φυςικισ εκτροφισ .

Α’ ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ
ΚΘΤΘΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΟΥ

“ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΚΟΛΟΓΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ
ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ
ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ”
(Σε διαφορετικι πρόταςθ)

Συνολικόσ ςχεδιαςμόσ και λειτουργία φιλοκθραματικοφ ςτόχου,
με ςκοπό τον επιτυχι αναπλθκυςμό απομακρυςμζνων βιοτόπων προγράμματοσ περιοχϊν (Ρ.Α.Υ.Β)
Με κωδικό ΚΒ1

Λζροσ 2014

ΡΛΛΟΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΟΚΟΛΟΓΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ
ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ
Εφαρμογι ορκολογικισ διαχείριςθσ μζτρων αναπλθκυςμοφ απομακρυςμζνων
βιοτόπων με άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ
Μζςα από ζνα ςυνεχι και κυρίωσ ςυνολικό προβλθματιςμό για τθν αναγκαιότθτα
διατιρθςθσ των πλθκυςμϊν τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ, και τθν αναβάκμιςθ τθσ κυνθγετικισ κάρπωςθσ, ςτα ενδιαιτιματα τθσ κυνθγετικισ περιφζρειασ μασ, αναηθτιςαμε ςτόχουσ που εγγυϊνται τθν κυνθγετικι αειφορία.
Ο πρότυποσ ςχεδιαςμόσ δράςθσ και ςτρατθγικισ, για εφαρμογι ορκολογικϊν μζτρων, του πιλοτικοφ μασ προγράμματοσ, ςτοχεφει ςτθν επιτυχι εγκατάςταςθ, νζου
ποιοτικοφ πλθκυςμοφ ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ ςε απομακρυςμζνουσ βιοτόπουσ, περιοχζσ που ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ χωροκράτειάσ τουσ, δεν ζχουν τα
απαραίτθτα ςτοιχεία για το βίωμα των απελευκερωμζνων ατόμων ςτθν άγρια ηωι.
Θ ςυνολικι δράςθ για εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου ςτόχου, φιλοδοξεί να δϊςει
τθν πρζπουςα λφςθ, ςτο πρόβλθμα των εμπλουτιςμϊν με άτομα τεχνθτισ εκτροφισ.
Θ υλοποίθςθ των φιλοκθραματικϊν μασ ςτόχων, εφαρμόηεται ςε περιοχζσ που
αποτελοφν φυςικό χϊρο εξάπλωςθσ τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ.
Οι ενδθμοφντεσ φυςικοί πλθκυςμοί των περιοχϊν αυτϊν, ζχουν υποςτεί κατακόρυφθ πτϊςθ, ςε πολλζσ δε περιπτϊςεισ υπάρχει και εξαφάνιςθ των πλθκυςμϊν.
Θ εφαρμογι των μζτρων για επίτευξθ του κθραματικοφ ςτόχου, κεμελιϊνει μια
ορκολογικι διαχείριςθ ςε διαφορετικι πρόταςθ με γνϊςθ και αειφορικι πρακτικι.
Τα κθραματικά άτομα τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ που επιλζγθκαν για να ακολουκιςουν τθ διαδικαςία τθσ απελευκζρωςθσ, με ςκοπό να εμπλουτίςουν τουσ βιοτόπουσ του προγράμματοσ (Ρ.Α.Υ.Β.) και ςτθ ςυνζχεια με τθν αναπαραγωγικι τουσ
προςπάκεια, να “ κτίςουν “ ζνα νζο ποιοτικό κθραματικό πλθκυςμό, ζχουν ταυτότθτα προζλευςθσ ατόμων φυςικισ αναπαραγωγισ.
Ανάλυςθ δράςθσ και τεχνικοφ φιλοκθραματικοφ ςχεδιαςμοφ εφαρμογϊν
για αναπλθκυςμό απομακρυςμζνων βιοτόπων με άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ
Ρροπομπόσ τθσ φιλοκθραματικισ δράςθσ αποτελεί θ καλλιζργεια και
ςπορά εντόσ περιφραγμζνου χϊρου, που αποτελοφν απαραίτθτα ςτοιχεία για τον ςιτιςμό των απελευκερωμζνων ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ.
Υλοποίθςθ εργαςιϊν ανωτζρου ςτόχου μινα Νοζμβριο.

Κατά το πρϊτο ιμιςυ του μινα Λανουαρίου και εφόςον οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι κατάλλθλεσ πραγματοποιείται απελευκζρωςθ τεςςάρων ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ, τα οποία είναι άγρια πουλιά και προζρχονται
με τθ μζκοδο τθσ ηϊγρθςθσ, από καταφφγια άγριασ ηωισ. Μαηί με τα ςυγκεκριμζνα άτομα απελευκερϊνονται οκτϊ άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ,
φυςικισ αναπαραγωγισ τα οποία προζρχονται από τθ δραςτθριότθτα
μασ τθσ πιλοτικισ μασ δράςθσ. Τα πρϊτα δφο ηεφγθ των άγριων πουλιϊν
αποτελοφν τουσ κθδεμόνεσ των υπόλοιπων για διδαχι τρόπων βιϊματοσ
ςτθν άγρια ηωι. Ο ανωτζρω αρικμόσ είναι ενδεικτικόσ, ςκοπόσ μασ όμωσ
είναι να μθν απελευκερϊςουμε ςτο ενδιαίτθμα μεγάλο αρικμό πουλιϊν ,
διότι κα προςελκφςουμε αρπαγζσ. Εντόσ του κλωβοφ εξοικείωςθσ και
προςαρμογισ τοποκετοφνται οκτϊ άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ, άτομα
που κα αποτελζςουν το μόνιμο κατοικοφντα πλθκυςμό εντόσ του ςυγκροτιματοσ. Ο ανωτζρω ςτόχοσ αποςκοπεί ςτο να αντιλθφκοφν τα απελευκερωμζνα άτομα, ότι εντόσ του ενδιαιτιματοσ υπάρχει παρουςία και
δραςτθριότθτα ατόμων ίδιου είδουσ. Θ επιςκεψιμότθτα των απελευκερωμζνων ατόμων εντόσ του ενδιαιτιματοσ κα αποτελεί γνωςτικό αντικείμενο τθσ παρουςίασ νεροφ και τροφισ, που είναι απαραίτθτα ςτοιχεία για
τθν εξζλιξθ τθσ κθραματικισ ηωισ των ατόμων που εντάςςονται ςτο φιλοκθραματικό ςτόχο για το κτίςιμο ενόσ νζου πλθκυςμοφ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.
Κατά το ιμιςυ του μινα Φεβρουαρίου απελευκερϊνουμε τα άτομα από
τον κλωβό εξοικείωςθσ και προςαρμογισ. Τθν ίδια ακριβϊσ χρονικι ςτιγμι εντόσ του κλωβοφ φωλεοποίθςθσ και επϊαςθσ αυγϊν πζρδικασ ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ, τοποκετείται ζνα ηεφγοσ για δραςτθριότθτα
αναπαραγωγισ. Εντόσ τθσ χωροκράτειασ του ςυγκεκριμζνου κλωβοφ το
ηεφγοσ κθραματικϊν ατόμων, κα ακολουκιςει τθ διαδικαςία τθσ αναπαραγωγισ, (φωλεοποίθςθ- επϊαςθ αυγϊν, ανάκρεψθ νεοςςϊν).
Το ηεφγοσ που κα επιλζγεται για να δραςτθριοποιθκεί ςτθν ανωτζρω διαδικαςία κα είναι άτομα που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι μασ δράςθ τθν
προθγοφμενθ αναπαραγωγικι περίοδο, και ιταν ικανά να μασ αποδϊςουν νεοςςοφσ.
Κατά το ιμιςυ του μινα Μαρτίου εντόσ του κλωβοφ επϊαςθσ αυγϊν νθςιωτικισ πζρδικασ, τοποκετείται ςε τεχνθτι φωλιά, κλϊςςα – νάνα για να
επωάςει αυγά νθςιωτικισ πζρδικασ. Πταν προκφψουν οι νεοςςοί, παραμζνουν με τθ κετι μθτζρα του εντόσ του κλωβοφ για ζνα χρονικό διάςτθμα δφο εβδομάδων και αμζςωσ μετά ειςζρχονται με τθν κλϊςςα ςτθν
χωροκράτεια του κλωβοφ εξοικείωςθσ και προςαρμογισ. Οι νεοςςοί τθσ
νθςιωτικισ πζρδικασ παραμζνουν ςτον κλωβό, ζωσ ότου είναι ικανοί να
ικανοποιιςουν τισ ατομικζσ τουσ ανάγκεσ. Αμζςωσ μετά εξζρχονται από
τισ ειδικζσ κυρίδεσ διαφυγισ ςτο ενδιαίτθμα, για ςυνζχεια τθσ κθραματικισ τουσ ηωισ.

ΡΛΘΘΣ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΦΛΛΟΚΘΑΜΑΤΛΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΓΛΑ ΕΜΡΛΟΥΤΛΣΜΟ ΒΛΟΤΟΡΩΝ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΚΒ1

ΚΛΩΣΣΑ (ΝΑΝΑ) ΜΕ ΝΕΟΣΣΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΕΔΙΚΑΣ ΣΤΗ ΧΩΟΚΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΛΩΒΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΕΔΙΚΑΣ

ΦΩΛΕΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΩΑΣΗ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗ ΧΩΟΚΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΕΔΙΚΑΣ

Ανάλυςθ φιλοκθραματικοφ ζργου

1

Κλωβόσ εξοικείωςθσ και προςαρμογισ ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ .

2

Κλωβόσ αναπαραγωγισ και ενθλικίωςθσ νεοςςϊν νθςιωτικισ πζρδικασ .

3

Κλωβόσ επϊαςθσ αυγϊν νθςιωτικισ πζρδικασ, με κλϊςςα νάνα φυλισ (ΒΑΤΑΜ).

4

Κάμερα καταγραφισ δραςτθριότθτασ απελευκερωμζνων ατόμων νθςιωτικισ
πζρδικασ .

5

Καλλιζργεια – ςπορά.

6

Υδροροι ομβρίων υδάτων.

7

Ροτίςτρα ατόμων νθςιωτικισ πζρδικασ.

8

Συλλζκτθσ ομβρίων υδάτων και ςκζπαςτρο ταΐςτρασ.

9

Ταΐςτρα (καρπϊν – ςπόρων ).

10

Υδατοδεξαμενι.

11

Σκζπαςτρο κλωβοφ .

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΑΛΝΟΤΥΡΛΚΩΝ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΩΝ ΓΝΩΛΣΜΑΤΩΝ ΚΘΑΜΑΤΛΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ ΦΥΣΛΚΘΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΘΤΘΣ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘΣ
Κθραματικά άτομα που προορίηονται για να ακολουκιςουν τθ διαδικαςία
τθσ απελευκζρωςθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των πλθκυςμϊν

ΑΤΟΜΟ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ
ΦΥΣΛΚΘΣ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘΣ
Α.Φ.Α.

ΑΤΟΜΟ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ
ΤΕΧΝΘΤΘΣ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘΣ
Α.Τ.Α.

ΚΘΑΜΑΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑ

Α.Τ.Α.

Α.Φ.Α.

ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΡΟΣΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΘΣ

Α.Φ.Α.

Α.Τ.Α.

ΣΤΑΔΛΑ ΚΘΑΜΑΤΛΚΘΣ ΕΞΕΛΛΞΘΣ
Α) Στάδιο εξοικείωςθσ

Α.Τ.Α.

Α.Φ.Α.

Β)Απελευκζρωςθ ατόμου (ειςαγωγι ςτο ενδιαίτθμα)

Α.Φ.Α.

Α.Τ.Α.

Γ)Βίωμα ςτθν άγρια ηωι ( 10 θμζρεσ μετά τθν απελευκζρωςθ)

Α.Φ.Α.

Α.Τ.Α.

Δ)Βίωμα ςτθν άγρια ηωι ( 20 θμζρεσ μετά τθν απελευκζρωςθ)

Α.Φ.Α.

Α.Τ.Α.

Ε) Αναπαραγωγικι προςπάκεια κθραματικοφ είδουσ

Χ-20%
ΑΡΩΛΕΛΑ ΕΡΛ ΤΘΣ % ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΜΕΝΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΛΑΚΟΥ ΜΕΓΕΚΟΥΣ ΑΡΟ
ΔΛΑΦΟΕΣ ΑΛΤΛΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΘΤΘΣ ΕΚΤΟΦΘΣ
Α.Τ.Α.

Η) ΡΕΛΟΔΟΣ ΕΡΩΑΣΘΣ

Χ-35%
ΑΡΩΛΕΛΑ ΕΡΛ ΤΘΣ % ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΜΕΝΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΛΑΚΟΥ ΜΕΓΕΚΟΥΣ ΑΡΟ
ΔΛΑΦΟΕΣ ΑΛΤΛΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΘΤΘΣ ΕΚΤΟΦΘΣ
Α.Τ.Α.

Θ) ΡΕΛΟΔΟΣ ΕΚΟΛΑΨΘΣ ΝΕΟΣΣΩΝ

Α.Φ.Α.

Χ-50%
ΑΡΩΛΕΛΑ ΕΡΛ ΤΘΣ % ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΜΕΝΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΛΑΚΟΥ ΜΕΓΕΚΟΥΣ ΑΡΟ
ΔΛΑΦΟΕΣ ΑΛΤΛΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΘΤΘΣ ΕΚΤΟΦΘΣ
Α.Τ.Α.

Κ) ΡΕΛΟΔΟΣ ΕΝΘΛΛΚΛΩΣΘΣ ΝΕΟΣΣΩΝ

Α.Φ.Α

Χ-60%
ΑΡΩΛΕΛΑ ΕΡΛ ΤΘΣ % ΑΡΕΛΕΥΚΕΩΜΕΝΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΛΑΚΟΥ ΜΕΓΕΚΟΥΣ
ΑΡΟ ΔΛΑΦΟΕΣ ΑΛΤΛΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΘΤΘΣ ΕΚΤΟΦΘΣ
Α.Τ.Α.

Λ) ΡΕΛΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Α.Φ.Α.

Χ-70%
ΑΡΩΛΕΙΑ ΕΡΙ ΤΗΣ % ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΜΕΝΟΥ ΡΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΡΟ
ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΚΤΟΦΗΣ
Α.Τ.Α.

Κ) ΡΕΛΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ ΝΕΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΩΝ

Α.Τ.Α.

Χ-80%
ΑΡΩΛΕΙΑ ΕΡΙ ΤΗΣ % ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΜΕΝΟΥ ΡΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΑΡΟ ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΚΤΟΦΗΣ
Α.Τ.Α.

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ
Οι απϊλειεσ ςτο πλθκυςμιακό κεφάλαιο απελευκερωμζνων ατόμων φυςικισ αναπαραγωγισ ςτθ διαδικαςία τθσ καταγραφισ μασ δεν είναι υπολογίςιμεσ διότι ζχουμε αφξθςθ του τελικοφ αποτελζςματοσ των ατόμων που
ςυμμετείχαν ςτθν αναπαραγωγικι διαδικαςία.
Οι απϊλειεσ ςτο πλθκυςμιακό κεφάλαιο απελευκερωμζνων ατόμων τεχνθτισ αναπαραγωγισ ςτθ διαδικαςία τθσ καταγραφισ μασ αντιςτοιχοφν ζωσ το
80%.

Γενικά ςυμπεράςματα, τα οποία προζκυψαν από τθ γενικι δραςτθριότθτα
των ατόμων τθσ πιλοτικισ δράςθσ.
Αξιολόγθςθ
Δραςτθριότθτα των γεννθτόρων ζτοσ 2013
Το 80% των ατόμων που ςυμμετείχαν ςτθν αναπαραγωγικι διαδικαςία
,(γεννιτορεσ ςε κατάςταςθ κθραματικισ αιχμαλωςίασ) φωλεοποίθςαν.
Απϊλειεσ ατόμων παραγόμενου κθραματικοφ κεφαλαίου τθσ πιλοτικισ
μασ δράςθσ, από αςκζνειεσ ι άλλεσ αιτίεσ, ωσ το ςτάδιο ενθλικίωςθσ
2%.
Άτομα που προζκυψαν από τθ φυςικι αναπαραγωγι και ακολοφκθςαν τθ διαδικαςία τθσ απελευκζρωςθσ με ςκοπό τον εμπλουτιςμό δφο
βιοτόπων, με τθ μετζπειτα αναπαραγωγι τουσ προςπάκεια δθμιοφργθςαν ικανοποιθτικό πλθκυςμιακό μζγεκοσ του κατοικοφντα πλθκυςμοφ.
α) Βιότοποσ ςτθ νιςο Λειψϊν, απελευκερωμζνα άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ (Φεβρουάριοσ 2013) δεκαζξι άτομα (Αφγουςτοσ 2013) αρικμόσ κατοικοφντα κθραματικοφ πλθκυςμοφ εξιντα πζντε άτομα.
β) Βιότοποσ ςτθ νιςο τθσ Λζρου, απελευκερωμζνα άτομα νθςιωτικισ πζρδικασ (Φεβρουάριοσ 2013) ζξι άτομα (Αφγουςτοσ 2013) αρικμόσ κατοικοφντα κθραματικοφ πλθκυςμοφ τριάντα πζντε άτομα.
Καταγραφι πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ από κθραματικι κάρπωςθ.

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ :ΚΘΑ
Τομζασ : προςταςία αναβάκμιςθ και αειφορικι διαχείριςθ κθραματικϊν πλθκυςμϊν
Η ςυνολικι δράςθ του Διοικθτικοφ ςχεδιαςμοφ και θ δράςθ τθσ Ομοςπονδιακισ
κθροφυλακισ, τροφοδοτοφν ,με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ με βάςθ δεδομζνων κακ ‘ όλθ τθ χρονικι διάρκεια εφαρμογισ του πιλοπρογράμματοσ.
Η ςυγκεκριμζνθ βάςθ ονομάηεται γραφείο προγραμματιςμοφ κιρασ και ζχει ωσ
αντικείμενο τθ ςυλλογι όλων των πλθροφοριϊν, ςχετικά με τθ κιρα και τθν άγρια
ηωι.

ΜΕΛΕΤΘ – ΡΑΑΤΘΘΣΘ – ΚΑΤΑΓΑΦΘ

Η ςυνολικι γνϊςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ αποτελεί κανόνασ
ουςίασ ςε ζνα ςφγχρονο μοντζλο ορκολογικισ διαχείριςθσ .
Η πλιρθ ανάλυςθ των ςτοιχείων που προκφπτουν μζςα από μια ςυνολικι παρατιρθςθ και καταγραφι του ςτόχου, μασ οδθγεί, ςε χριςιμα και αναγκαία ςυμπεράςματα, τα οποία με τθ ςειρά τουσ κα μασ οδθγιςουν ςτθ λιψθ ι τθν απόρριψθ
οριςμζνων μζτρων.

1. Εφαρμογι τθσ καταμζτρθςθσ και καταγραφισ του εναπομείναντοσ κθραματικοφ κεφαλαίου (κάκε Φεβρουάριου) του ζτουσ που ανικει ςτθ χρονικι διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ.
2. Καταμζτρθςθ και καταγραφι τθσ αφξθςθσ από τθν αναπαραγωγικι προςπάκεια των ατόμων τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ (κάκε Αφγουςτο) του ζτουσ
που ανικει ςτθ χρονικι διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ.
3. Καταγραφι τθσ κάρπωςθσ ετιςιασ κυνθγετικισ περιόδου.
4. Καταγραφι τθσ εξζλιξθσ των ετιςιων κυνθγετικϊν καρπϊςεων και τθσ ετιςιασ ποςοςτιαίασ μεταβολισ του πλθκυςμοφ.
5. Θ ςυλλογι των ςτοιχείων κα τυπϊνεται κάκε χρόνο ςε ειδικά ςχεδιαςμζνα ζντυπα υπό μορφι γραφθμάτων.
6. Καταγραφι τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ τθσ πιλοτικισ μασ δράςθσ εκτροφισ και φυςικισ αναπαραγωγισ ατόμων τθσ νθςιωτικισ πζρδικασ.
Α. Καταγραφι του τελικοφ αποτελζςματοσ τθσ αναπαραγωγικισ μασ δραςτθριότθτασ των γεννθτόρων .
Β. Αξιολόγθςθ και διαχωριςμόσ των παραγόμενων ατόμων ςε κθραματικζσ
κατθγορίεσ του πιλοτικοφ μασ ςχεδιαςμοφ.

ΑϋΚΥΝΘΓΕΤΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΚΘΤΘΣ – ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΚΥΝΘΓΕΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΟΥ
E –mail: Kynsyler@otenet.gr

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΚΟΛΟΓΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΕΔΛΚΑΣ
(ALECTORIS CHUCAR CYPRIOTES)
Σε διαφορετικι πρόταςθ.

Για τθν εκπόνθςθ του διαχειριςτικοφ

Θ υπεφκυνθ του γρ. προγραμματιςμοφ

Ιςυχου Λωάννα

Ο υπεφκυνοσ κιρασ

Ραυλίδθσ Χρόνθσ

Μήκομα οπεοζύκμο ζήναξ

Μέζα από έκα ζοκεπή, ακαγθαίμ θαη θονίςξ ζοκμιηθό πνμβιεμαηηζμό, γηα ηηξ ανκεηηθέξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημύκ ζήμενα ζηε ζήνα, ακαδεηήζαμε με λεθάζανε θαη θονίςξ
αγςκηζηηθή ζθέρε, δνάζεηξ πμο πνμςζμύκ ηε ζοκέπεηα ηεξ θοκεγεηηθήξ μαξ δναζηενηόηεηαξ.
Μέζα από ημ πηιμηηθό μαξ πνόγναμμα, μνζμιμγηθήξ δηαπείνηζεξ ζεναμαηηθώκ πιεζοζμώκ "Άνηεμηξ 2010" εθπμκήζαμε θαη ζηε ζοκέπεηα οιμπμηήζαμε, έκα δηαπεηνηζηηθό
ζηόπμ μοζίαξ.
Τε ζογθεθνημέκε θηιμζεναμαηηθή δνάζε ηεκ μκμμάζαμε πηιμηηθή δνάζε, εθηνμθήξ
θαη θοζηθήξ ακαπαναγςγήξ κεζηςηηθήξ πένδηθαξ, με θονίανπμ ζηόπμ ηεκ απόθηεζε ηεξ
πμηόηεηαξ ηςκ αηόμςκ πμο πνμμνίδμκηαη γηα κα αθμιμοζήζμοκ ηε δηαδηθαζία ηεξ απειεοζένςζεξ. Η ζοκμιηθή ζηόπεοζε ημο πηιμηηθμύ, μνζμιμγηθμύ ζπεδηαζμμύ, αηζημδμλεί
κα εθπκεύζεη κέα ζύγπνμκα θαη θονίςξ επηζηεμμκηθά απμδεθηά δεδμμέκα γηα ημοξ ζπεδηαζμμύξ ηςκ εμπιμοηηζμώκ, κα πνμςζήζεη θαη κα δηαζθαιίζεη ηε ζεναμαηηθή αεηθμνία.
Ο ζεναμαηηθόξ πιεζοζμόξ ηςκ αηόμςκ ηεξ κεζηςηηθήξ πένδηθαξ, είκαη έκαξ μμκαδηθόξ θαη ακεθηίμεημξ πιμύημξ ηεξ άγνηαξ πακίδαξ ηεξ πενηθένεηάξ μαξ. Αθηηκμβμιεί
ακάγθεξ, ηδηαηηενόηεηεξ, απαναίηεηα μεκύμαηα, αγςκίαξ, επηβίςζεξ θαη ζεναμαηηθήξ ζοκέπεηαξ. Εάκ όιμη μαδί δεκ αηζζακζμύμε αοηέξ ηηξ βαζηθέξ πνμηεναηόηεηεξ, ηηξ ακάγθεξ
ημο θοκεγεηηθμύ ζήμενα, πμηέ δεκ ζα πμνεοζμύμε ζε έκα ειπηδμθόνμ θαη αηζηόδμλμ θοκεγεηηθό αύνημ.
Από βάζε θανδηάξ έκα μεγάιμ εοπανηζηώ ζε όιμοξ ημοξ ζοκηειεζηέξ ηεξ επίηεολεξ ημο ζογθεθνημέκμο ζθμπμύ.
Ιδηαίηενα, ζεςνώ πνέμξ ροπήξ κα απεοζύκς έκα μεγάιμ εοπανηζηώ ζημκ πνόεδνμ,
ηα μέιε θαη ζοκαγςκηζηέξ ημο Δημηθεηηθμύ Σομβμοιίμο, άιια θαη ζημοξ επηζηεμμκηθμύξ
ζοκενγάηεξ ηεξ Ομμζπμκδίαξ μαξ, Σάζο ακούλη και Γλίμα Διαμαμηή, πμο όια αοηά ηα
πνόκηα, με ηδηαίηενε αγάπε ζηήνηλακ θαη πνμώζεζακ ηα μνάμαηά μαξ.′ Εκα μεγάιμ εοπανηζηώ εθ μένμοξ ημο Σοιιόγμο μαξ, άιια θαη εμμύ ημο ηδίμο, ζημκ πνόεδνμ ηομ Γιάμμη
ηομ Αγγέλου πμο ήηακ θαη είκαη πανόκ ζε όιεξ ηηξ πνμζπάζεηεξ ημο Σοιιόγμο, ζημκ
Ομμζπμκδηαθό Φαζόλη Παμαγιώηη γηα ηεκ ακεθηίμεηε βμήζεηά ημο, ζημκ ήνςα ημκ ούλο ηομ Γιώργο, πμο έδςζε όιμ ημο ημ είκαη γηα ηεκ επίηεολε ημο ζογθεθνημέκμο ζθμπμύ,
ζηεκ ζοκενγάηηδά μμο ηεκ Γιάμμα ηημ Καζηή γηα ημ ζοκεπή αγώκα ηεξ θαη ηεκ ζοκμιηθή
πνμζπάζεηά ηεξ γηα ηεκ επίηεολε ηςκ θηιμζεναμαηηθώκ ζηόπςκ ημο Σοιιόγμο μαξ.

Σημκ Γναμμαηέα ηομ Γιώργο ηομ Καμίηζη γηα ηεκ ηδηαίηενε αγάπε ημο θαη ηεκ
ζομπανάζηαζή ημο ζε θάζε βήμα ημο Σοιιόγμο μαξ, ημκ Ταμία Γιώργο κουμπάρο πμο
αθμύναζηα γηα δέθα ηέζζενα πνόκηα οπενεηεί ημ Σύιιμγμ θαη ημ όναμά μαξ. ′Εκα μεγάιμ
εοπανηζηώ ζημκ επηζηεμμκηθό ζοκενγάηε ημο πνμγνάμμαημξ ημκ θηεκίαηνμ Μιχάλη Κομηραθούρη, πμο αθμύναζηα ζομπμνεύεηαη με ηηξ ακάγθεξ ημο Σοιιόγμο μαξ.
Από βάζε θανδηάξ έκα μεγάιμ εοπανηζηώ ζημοξ θοκεγμύξ πμο αθηένςζακ ημκ
πμιύηημμ πνόκμ ημοξ, ώζηε κα γίκεη πναγμαηηθόηεηα ε πηιμηηθή μαξ δνάζε. Σημκ Γιώργο
Φιλιππίδη, ζημκ Καζηή Γεώργιο, ζημκ Κουλουργιώηη Γμμαμουήλ, ζημκ Καζηή Νικόλαο,
ζημκ Κουβά Παμηελή, ζημκ Χαριμό Βαζίλειο,ζημκ Αμμούζη Νικόλαο,ζημκ Θεοχάρη
Γιώργο,ζημκ Άζβεζηά Χρίζηο,ζημκ Ρεμπούλη Βαζίλη,ζημκ Νηαλλαρή Κωμ/μο,ζημκ
Νηεληγιώργη Παμαγιώηη,ζημκ Κεθάλα Ηλία,ζημκ ωηήρη Πολίηη, ζημκ Πλόχωρο
Βαλάμηη θαη Γιαμμακό Γμμαμουήλ.

Ιδηαίηενε όμςξ οπμπνέςζε αηζζάκμμαη γηα κα απεοζύκς έκα μεγάιμ εοπανηζηώ ζε όιμοξ
ημοξ θοκεγμύξ πμο αηζζάκμκηαη ηεκ μέγηζηε ακαγθαηόηεηα ηεξ πνμζηαζίαξ θαη ηεξ ζοκέπεηαξ ηςκ ζεναμαηηθώκ πιεζοζμώκ .

ΡΑΥΛΛΔΘΣ ΧΟΝΘΣ ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΚΘΑΣ
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