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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

………………………………………………………………………………………….. 

Το κυνήγι στην Κύπρο 

 

Το εγχειρίδιο αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στον νέο αλλά και στον παλιό, έμπειρο 

κυνηγό χρήσιμες πληροφορίες για το άθλημα του κυνηγιού, τη βιολογία και τη 

διαχείριση της άγριας ζωής. Στοχεύει επίσης στο να δώσει την κατάλληλη ενημέρωση 

για θέματα που αφορούν την προσωπική ασφάλεια του κυνηγού.   

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, δίνονται σε απλή και κατανοητή μορφή.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να εμβαθύνετε σε κάποια θέματα, αυτό 

μπορείτε να το πράξετε με δική σας, προσωπική πρωτοβουλία. Η Υπηρεσία μας, στο 

πλαίσιο του καθορισμένου χρόνου, σας παρέχει τη γενική, βασική πληροφόρηση  για 

τα θέματα αυτά. Σημειώστε επίσης, ότι για κάποια από τα θέματα που σας 

παρουσιάζουμε, πιθανόν, σε άλλα βιβλία για το κυνήγι, να βρείτε διαφορετικές 

απόψεις και εκτιμήσεις.  

 

Τόσο η προσπάθειά μας για την επιμόρφωσή σας, όσο και ο θεσμός της 

παρακολούθησης μαθημάτων και ο θεσμός των εξετάσεων, αποσκοπούν στο να 

δημιουργήσουν ευσυνείδητους, «σωστούς» αθλητές κυνηγούς που θα έχουν τις 

βασικές γνώσεις για την άγρια ζωή της Κύπρου και  οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα 

βοηθήσουν στη διατήρησή της. Οι «σωστοί» κυνηγοί που θα δημιουργηθούν με αυτό 

τον τρόπο, θα συμβάλουν ώστε το άθλημα του κυνηγιού να κληροδοτηθεί και στις 

επόμενες γενιές, διαιωνίζοντας έτσι την παράδοση χιλιάδων χρόνων. Το κυνήγι είναι 

άλλωστε πια συνώνυμο με την ιστορία του νησιού μας, τους μύθους και τους θρύλους 

του.  
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Εικ. 1.2 Άδεια Κυνηγίου που εκδόθηκε το 1897 στον Χατζηνικόλα  του Χατζηβασίλη 

από τη Βατυλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βατυλή είναι ένα από τα χωριά όπου 

οργανώθηκε από τους κατοίκους, λόγω του πάθους τους για το άθλημα του κυνηγίου,  

ένας από τους αρχαιότερους κυνηγετικούς Συλλόγους. Οι Βατυλιώτες, φανατικοί 

κυνηγοί είναι  οι πρώτοι που θεμελίωσαν, το άθλημα αυτό, ως παράδοση. 
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Εικ. 1.3 Το πίσω μέρος της άδειας όπου φαίνονται  οι νόμοι της εποχής καθώς και τα 

επιτρεπόμενα θηρεύσιμα είδη, στην Ελληνική και Αρχαία Τουρκική γλώσσα. 

Ορισμένα από τα θηρεύσιμα είδη της τότε εποχής ήταν το ελάφι, το αγρινό οι 

πουρτάλες κ.λ.π  

 

Ενδείξεις επίσης έχουμε και για το ότι η διαχείριση του κυνηγιού έχει τις ρίζες της 

παλιά, πολύ παλιά.  Ευρήματα και μαρτυρίες αρχαιολόγων αναφέρουν ότι στους 

οικισμούς του βασιλείου της Αμαθούντας καθώς και σε άλλα βασίλεια, επιτρεπόταν η 

θήρα μόνο των αρσενικών ελαφιών, ενώ τα θηλυκά ελάφια προστατεύονταν για 

σκοπούς αναπαραγωγής.   

 

Άλλη μια απόδειξη για το ότι το κυνήγι είχε από τα αρχαία χρόνια τους δικούς του 

κανόνες και τη δική του νομοθεσία, μας δίνει η άδεια κυνηγίου που εκδόθηκε το 1897 

και στην οποίαν αναγράφονται τόσο οι νόμοι της εποχής όσο και τα επιτρεπόμενα 

θηρεύσιμα είδη. Ορισμένα μάλιστα από τα θηρεύσιμα είδη της τότε εποχής ήταν το 

ελάφι, το αγρινό οι πουρτάλες κ.α.   

 

Η μυθολογία λοιπόν αλλά και οι θρύλοι της Κύπρου επιβεβαιώνουν τη στενή 

σύνδεση των κατοίκων του νησιού με το κυνήγι που αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, 

κομμάτι του πολιτισμού μας. Του λόγου το αληθές αποδεικνύει και ο μεγάλος 
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αριθμός ενεργών αθλητών κυνηγών στην Κύπρο, ένα ποσοστό σε αναλογία 

πληθυσμού, που ίσως να είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Επιπλέον, το 

άθλημα του κυνηγιού στην Κύπρο  έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών αθλητών, σε 

ευρύ φάσμα ηλικιών, από οποιοδήποτε άλλο σπορ. Θα μπορούσαμε επομένως να 

πούμε, ότι το κυνήγι για τους Κύπριους είναι τρόπος ζωής.  

 

Τελειώνοντας, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τα προβλήματα -και είναι 

αρκετά-  που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίζει το κυνήγι ως άθλημα στην Κύπρο. 

Τα κυριότερα από αυτά είναι: 

 

 

1. Καταστροφή βιοτόπων: χρόνο με το χρόνο οι βιότοποι μικραίνουν, 

λιγοστεύουν. Μαζί τους  λιγοστεύουν και οι πληθυσμοί των διαφόρων ειδών. 

Δύο από τους σοβαρότερους παράγοντες καταστροφής των βιοτόπων είναι η 

μεγάλη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη και η συνεχής οδοποιία. 

 

2. Αστυφιλία:  η συνεχής μετακίνηση του πληθυσμού στις πόλεις από την 

ύπαιθρο και τα χωριά είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλειφτούν οι γεωργικές 

καλλιέργειες που αποτελούσαν πηγή καλής ποιότητας τροφής για την άγρια 

ζωή. 

  

3. Πολέμιοι του κυνηγιού: οι νεότεροι δεν  έχουν σήμερα τους δεσμούς που 

είχαν οι παλαιότεροι με τη γη˙ πιστεύουν ότι το φαγητό μας βρίσκεται στις 

υπεραγορές και τα ταχυφαγεία. Ως αποτέλεσμα, έχουν αναπτύξει 

υπερευαισθησίες για τα δικαιώματα των ζώων και ασκούν πιέσεις για 

απαγόρευση του κυνηγιού. 

  

4. Λαθροθήρες και ασυνείδητοι κυνηγοί: οι κάποιοι, λίγοι στον αριθμό, 

«κακοί» κυνηγοί, αμαυρώνουν το όνομα του αθλητή κυνηγού και γίνονται η 

αφορμή και η αιτία για να ασκηθούν αυξημένες πιέσεις για απαγόρευση του 

κυνηγιού. 

 

Σημαντικοί παράγοντες που θα συμβάλουν στο να αποτραπεί η καταστροφική 

επίδραση αυτών των παραγόντων στο άθλημα του κυνηγιού είναι η νομιμότητα και η 

ευσυνειδησία που πρέπει να επιδεικνύει κάθε κυνηγός στις εξορμήσεις του.  

 

Το σωστό κυνήγι και η διατήρησή του μέσα στο χρόνο είναι αποτέλεσμα σωστής 

αντιμετώπισης που κατ’ ουδένα λόγο δεν εξαρτάται από το αν ο αθλητής κυνηγός 

πέτυχε ή δεν πέτυχε τον ανώτατο αριθμό θηραμάτων (Quota), χτύπησε ή δε χτύπησε 

θήραμα ή αν τελικά αυτό που του προέκυψε ήταν απλώς ένας περίπατος στη φύση. Ο 

αθλητής κυνηγός θα πρέπει να απολαμβάνει το κυνήγι στο πλαίσιο των κανονισμών 

που το διέπουν.  

 

Η κυνηγετική εμπειρία είναι πηγή εσωτερικού πλούτου. Η επιστροφή από μια 

κυνηγετική εξόρμηση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πρέπει να  βρίσκει τον κυνηγό 

περήφανο για μια επιπλέον εμπειρία που απέκτησε. Όπως περήφανος πρέπει να είναι 

ο κυνηγός αφού μπορεί ακόμα να βρίσκει ήσυχους βιότοπους για να εξορμά, 

βιότοπους όπου το θήραμα έχει τη δυνατότητα και μπορεί να αναπαραχθεί. 
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Ο αθλητής κυνηγός καθόλου δεν υπολογίζει το χρηματικό κόστος, τον κόπο και το 

χρόνο που σπαταλά για να καρπωθεί ένα θήραμα ή, έστω, για να έχει απλώς την 

ευκαιρία να το κυνηγήσει. Η ευχαρίστηση που έχει ένας κυνηγός από το κυνήγι, δεν 

μπορεί να μετρηθεί σε χρήμα. Τα οφέλη που αποκομίζει ο κυνηγός είναι 

συναισθηματικής, φυσικής και, μερικές φορές, πνευματικής αξίας. Σύμφωνα με 

επίσημα στοιχεία, οι κύπριοι κυνηγοί αναλώνουν χιλιάδες ανθρωπομέρες κάθε χρόνο 

για το κυνήγι.  Έχουν μάλιστα αποδείξει ότι για να στηρίξουν το αγαπημένο τους 

άθλημα, δε φείδονται ούτε κόπων ούτε χρημάτων. 

 

Η ορθή και συνετή διαχείριση, η διατήρηση και η προστασία της άγριας ζωής είναι οι 

παράγοντες που θα εξασφαλίσουν ευοίωνες προοπτικές για το κυνήγι., ώστε να 

μπορέσουν οι κύπριοι κυνηγοί να κληροδοτήσουν, σε σωστές βάσεις, το άθλημα στις 

επόμενες γενιές.   
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     Η ηθική του 

        Κυνηγού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2             Η  ΗΘΙΚΗ  ΤΟΥ  ΚΥΝΗΓΟΥ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ο κυνηγός ο οποίος μαθαίνει τα βασικά στοιχεία για την ασφαλή χρήση των 

πυροβόλων όπλων, πρέπει παράλληλα να  αναπτύξει και αίσθημα ευθύνης απέναντι 

στο άθλημα του κυνηγιού.    

 

Το να κατανοήσει ο κυνηγός τι πραγματικά σημαίνει «διαχείριση της άγριας ζωής» 

είναι εξίσου σημαντικό όσο και το να χειρίζεται με ασφάλεια ένα πυροβόλο όπλο. Ο 

κάθε κυνηγός, νέος ή έμπειρος, οφείλει να διαμορφώσει ένα δικό του κανόνα ηθικής 

συμπεριφοράς που θα τον βοηθήσει να λειτουργεί σωστά στις κυνηγετικές του 

εξορμήσεις.  Ο κανόνας αυτός μπορεί να ονομαστεί «ηθική του κυνηγού». 

 

Αυτόν τον κανόνα ηθικής ο κυνηγός πρέπει να τον ακολουθεί, τόσο όταν κυνηγά 

μόνος όσο και όταν κυνηγά με φίλους.  

 

Παραθέτουμε πιο κάτω τις έξι αρχές που πρέπει να αποτελούν μέρος του κανόνα 

ηθικής του κυνηγού και να εφαρμόζονται κατά γράμμα: 

 

 

Εικ. 2.1 Κάθε σωστός κυνηγός 

τηρεί τις αρχές (Νόμους)  και τους 

κανονισμούς του κυνηγίου και 

ευγενικά  απαιτεί και από τους 

άλλους κυνηγούς να κάνουν το ίδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Θα θεωρώ τον εαυτό μου φιλοξενούμενο στην ξένη γη, θα σέβομαι την ξένη 

ιδιοκτησία˙ έτσι, θα είμαι ευπρόσδεκτος εκεί και στο μέλλον.  

2. Θα τηρώ τις αρχές της σωστής χρήσης των όπλων και θα απαιτώ με ευγένεια 

από τους άλλους κυνηγούς να κάνουν κι αυτοί το ίδιο.  

3. Θα τηρώ τις αρχές (νόμους) και τους κανονισμούς του κυνηγιού και θα 

απαιτώ με ευγένεια και από τους άλλους κυνηγούς να κάνουν κι αυτοί το ίδιο. 

4. Θα κάνω ότι μπορώ για ν’ αποκτήσω τις κατάλληλες σκοπευτικές και 

κυνηγετικές ικανότητες που θα διασφαλίζουν καθαρό και «τίμιο» κυνήγι. 

5. Θα υποστηρίζω τις προσπάθειες για τη διαχείριση του θηράματος και γενικά 

θα βοηθώ στη διατήρηση της άγριας ζωής. 

6. Θα μεταδώσω στους νεότερους κυνηγούς τις αναγκαίες γνώσεις και θα 

φροντίσω να αποχτήσουν τις ικανότητες που χρειάζεται ένας «σωστός» και με 

ήθος κυνηγός.  
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Δικαιώματα και προνόμια  

     

Τα δικαιώματα του κάθε πολίτη διασφαλίζονται τόσο από το Σύνταγμα της 

Δημοκρατίας όσο και από τις Διεθνείς Συνθήκες και είναι αναφαίρετα. Ο πολίτης 

οφείλει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που του παρέχονται στο πλαίσιο πάντα της 

νομοθεσίας του κράτους. Τέτοιο δικαίωμα είναι για παράδειγμα, το δικαίωμα 

κατοχής γης, σύμφωνα με το οποίο ο κάθε ιδιοκτήτη μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γη 

του στο πλαίσιο πάντα της νομοθεσίας. 

     

Προνόμια ονομάζουμε τα ωφελήματα τα οποία δίνονται σε άτομα ή σε σύνολο 

ατόμων. Τα ωφελήματα αυτά, τα προνόμια δηλαδή, δίνονται σε άτομα τα οποία 

πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα προνόμια, σε αντίθεση με τα δικαιώματα, μπορεί 

κάποιος να τα απωλέσει αν δεν ακολουθήσει τους συγκεκριμένους κανονισμούς και 

τους ειδικούς περιορισμούς, Τα προνόμια, επιπλέον, περνούν από αξιολόγηση και 

έλεγχο. Για παράδειγμα, δικαίωμα είναι η ελευθερία της σκέψης, η θρησκεία κ.λπ.  

Προνόμιο είναι να έχεις άδεια οδηγού, να είσαι μέλος σε ένα σύλλογο κ.λπ.   

Το κυνήγι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα προνομίου. Το προνόμιο του να είσαι 

κυνηγός ρυθμίζεται με νόμους και κανονισμούς. Όλα τα είδη πανίδας ελέγχονται από 

το κράτος και είναι ιδιοκτησία του κράτους. Τα επιτρεπόμενα θηράματα δικαιούνται 

να τα καρπούνται μόνο οι κάτοχοι άδειας κυνηγιού και αυτό, μόνο στις επιτρεπόμενες 

περιόδους και τις επιτρεπόμενες περιοχές  στο πλαίσιο της νομοθεσίας και σύμφωνα 

πάντα με τις επιτρεπτές μεθόδους.   

 

Δικαιώματα και Προνόμια 

Θέμα Δικαίωμα; Προνόμιο; 

Θρησκεία 
ν  

Οδήγηση αυτοκινήτου 
 ν 

Εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
ν  

Κυνήγι 
 ν 

Ελεύθερη διακίνηση 
ν  

Συμμετοχή σε ομάδα / 

σύλλογο. 
 ν 

 

Γραπτοί  και άγραφοι νόμοι 

 

Εκτός από τους γραπτούς νόμους υπάρχουν επίσης και οι άγραφοι νόμοι και κώδικες, 

τους οποίους οι κυνηγοί θα πρέπει να ακολουθούν.  Οι άγραφοι νόμοι και οι κώδικες 

του κυνηγού έχουν να κάνουν με το σεβασμό στο θήραμα, το σεβασμό στη γη που 

ζούμε. Έχουν να κάνουν με το σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων 

αλλά και το σεβασμό του εαυτού μας. Οι άγραφοι αυτοί κώδικες δεν είναι νόμοι,˙ 

είναι όμως το ίδιο σημαντικοί μ’ αυτούς. Έχουν να κάνουν με το τι είναι ηθικό, 

σεβαστό, δίκαιο και ορθό.   

 

Ο κυνηγός θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους γραπτούς νόμους, κανένας όμως 

νόμος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, όλα τα ενδεχόμενα. Γι’ αυτό, 

στους γραπτούς νόμους που πρέπει να ακολουθεί και να τηρεί ο κυνηγός, πρέπει να 
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προσθέσει και τους άγραφους νόμους και κώδικες. Οι άγραφοι νόμοι και οι κώδικες 

καθορίζουν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς το οποίον πρέπει να ακολουθούν όλοι 

όσοι θέλουν να ονομάζονται αθλητές κυνηγοί (sportsmen).  Σημειώστε ότι υπάρχουν 

πολλές «γκρίζες ζώνες» -θέματα δηλαδή που είτε δεν ερμηνεύονται πάντοτε με 

σαφήνεια, είτε επιδέχονται διπλή ερμηνεία-  όσον αφορά τη γενική δεοντολογία. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, ο κυνηγός  θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την προσωπική του 

κρίση και λογική. 

 

Νόμοι του κυνηγιού 

 

Ένας σωστός και ηθικός κυνηγός πρέπει να ακολουθεί και να τηρεί όλους τους 

νόμους του κυνηγιού για τους εξής βασικούς λόγους: 

 

1. Διασφαλίζουν την ασφάλεια και το συμφέρον των πολιτών. 

 

2. Εξασφαλίζουν και εγγυώνται ίσες ευκαιρίες κυνηγιού για όλους. 

 

3. Προστατεύουν και διατηρούν την άγρια ζωή. 

 

Οι νόμοι του κυνηγιού διαφέρουν από κράτος σε κράτος˙ έχουν όμως όλοι ως βασικό 

άξονά τους τις πιο πάνω αρχές. Όσοι παραβιάζουν τους νόμους θεωρούνται 

εγκληματίες.    

 

Πολλοί νόμοι αφορούν την προστασία του άγριου θηράματος. Σ΄ αυτούς 

περιλαμβάνεται και ο νόμος των κλειστών περιόδων κυνηγιού που σκοπό έχει να 

προστατέψει το θήραμα σε εποχές που θεωρούνται καθοριστικές για την ανάπτυξη 

και τη διατήρησή του. Τέτοια περίοδος  είναι αυτή της αναπαραγωγής. Άλλος νόμος, 

ο νόμος για τον Ανώτατο Αριθμό Θηραμάτων (Quota),  σκοπό έχει να δώσει τη 

δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους κυνηγούς να συμμετάσχουν στην 

επιτρεπόμενη συγκομιδή. Ο καλός και «σωστός» κυνηγός κατανοεί και σέβεται τους 

περιορισμούς όσον αφορά τις κλειστές περιόδους και τον Ανώτατο Αριθμό 

Θηραμάτων (Quota).  

 

Νόμοι για τη δημόσια ασφάλεια 

Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και η συνεχής μείωση των περιοχών για 

κυνήγι καθιστούν αναγκαία την επιβολή ρυθμίσεων για την ορθολογική διεξαγωγή 

του κυνηγιού. Παραδείγματα τέτοιων ρυθμίσεων είναι: 

 

1. Η απαγόρευση του κυνηγιού σε ακτίνα 500 μέτρων από οικιστικές περιοχές 

και σε ακτίνα 200 μέτρων από μεμονωμένες κατοικίες. 

2. Η απαγόρευση των πυροβολισμών από, προς ή πάνω από δημόσιους δρόμους.  

3. Η απαγόρευση της ρίψης σκυβάλων. 

4. Η απαγόρευση της μεταφοράς συναρμολογημένων ή έμφορτων όπλων σε 

οχήματα. 
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Άγραφοι νόμοι 

 Ο «σωστός» κυνηγός υπακούει τόσο στους γραπτούς νόμους της Δημοκρατίας, όσο 

και στους άγραφους ή ηθικούς νόμους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο, ο 

κυνηγός έχει το δικαίωμα να αποκομίσει μιαν ορισμένη ποσότητα θηράματος, το 

λεγόμενο Quota,. Ένας «σωστός» όμως κυνηγός, θα φροντίσει να κυνηγήσει μόνο το 

θήραμα που χρειάζεται, ασχέτως αν αυτό είναι λιγότερο απ’ αυτό που δικαιούται να 

πάρει. Το μέλλον του κυνηγιού είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ευσυνειδησία του 

κυνηγού να  λειτουργεί με βάση όχι το δικό του συμφέρον αλλά το καλό του 

αθλήματος γενικότερα.  

 

Τα σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας και τα υψηλής αποτελεσματικότητας όπλα, δίνουν 

στον κυνηγό μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στο θήραμα. Επιπλέον, εφόσον το κυνήγι 

της τροφής δεν αποτελεί πια άμεση και επιτακτική ανάγκη, ο κυνηγός δηλαδή δεν 

κυνηγά πλέον για να επιβιώσει, να τραφεί, αφού την τροφή του την εξασφαλίζει πολύ 

πιο εύκολα, επικρατεί γενικά η εντύπωση ότι οι κυνηγοί έχουν χάσει το σεβασμό τους 

προς την άγρια ζωή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας αληθινός κυνηγός δε χάνει ποτέ αυτό το σεβασμό. Αντιθέτως, νοιάζεται πολύ 

για την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να προσπαθεί ο ίδιος να 

μεταδώσει και σε άλλους κυνηγούς τις δικές του ηθικές αρχές που είτε έχει 

καλλιεργήσει από μόνος του είτε τις έχει αποκτήσει από άλλους. Προβαίνει μάλιστα, 

με διακριτικό τρόπο, και σε υποδείξεις προς τους άλλους όταν πιστεύει πως αυτοί 

έχουν λάθος.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.2.2 Ο αληθινός, αθλητής

κυνηγός θα πάρει μόνο το θήραμα

που χρειάζεται, ακόμα κι αν αυτό

είναι λιγότερο του Quota. O

«κρεατοσυλλέκτης» κυνηγός έχει

χάσει το σεβασμό του για την

άγρια ζωή και λειτουργεί εις

βάρος όλων των άλλων κυνηγών

και του θηράματος.   

M.Antoniou
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                                                                                                 ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 

                                                                                                  ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

                                                                                                      ΚΑΘΑΡΗ      

                                                                                                 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2.3  Ο σεβασμός στην άγρια ζωή επιβάλλει την προστασία του φυσικού 

                περιβάλλοντος και την μη απόρριψη σκουπιδιών και κενών φυσιγγίων.  

 

Ο «σωστός» κυνηγός θα αντιμετωπίσει δραστικά τέτοια φαινόμενα όπως είναι οι 

πυροβολισμοί σε πινακίδες ή σήματα τροχαίας, η λαθροθηρία, το κυνήγι του 

θηράματος με το αυτοκίνητο και η αλόγιστη και απρόσεχτη χρήση των όπλων. Δε θα 

διστάσει μάλιστα να προβεί και σε παρατηρήσεις προς αυτούς που προβαίνουν σε 

τέτοιες πράξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ευσυνείδητος κυνηγός, ο κυνηγός με ήθος, καταγγέλλει τους λαθροθήρες και 

γενικότερα τους παρανομούντες. Γνωρίζοντας μάλιστα  πόσο σημαντική είναι η 

υπακοή στους νόμους όπως και η διατήρηση της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος, 

είναι πάντα έτοιμος να καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης. 

 

Οι ασυνείδητοι κυνηγοί αδιαφορούν για το πώς συμπεριφέρονται στις κυνηγετικές 

τους εξορμήσεις, δε νοιάζονται για το τι και πώς πυροβολούν. Με τη συμπεριφορά 

τους αυτή, έχουν προκαλέσει μάλιστα προβλήματα στους ευσυνείδητους κυνηγούς 
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αφού έχουν δημιουργήσει μια εικόνα «ωμού» κυνηγού, «κυνηγού χωρίς 

συναίσθημα».  

 

Είναι λοιπόν στο χέρι κάθε ευσυνείδητου κυνηγού να παρουσιάσει την σωστή εικόνα 

του κυνηγού, του κυνηγού που δεν πυροβολεί αλόγιστα και είναι ο «Πραγματικός 

Οικολόγος».  

 

 

 

        ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ                ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ.2.4  Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 

                                              ΚΥΝΗΓΙΟΥ  ΝΟΜΟ 

Οι ευθύνες του κάθε κυνηγού 

Ο κυνηγός είναι υπόλογος  στον εαυτό του και στους άλλους κυνηγούς.  Μερικοί από 

τους βασικούς κανόνες για την ασφάλεια του κυνηγού είναι:  

 

1. Ο καλός κυνηγός πρέπει να φροντίζει να είναι πάντοτε ορατός: γι’ αυτό, 

όπως άλλωστε το επιβάλλει ο νόμος για ορισμένα είδη κυνηγίου, πρέπει να 

φορά, σακάκι ή γιλέκο το οποίο θα καλύπτει το 30 % τουλάχιστον του 

σώματός του ή καπελάκι έντονου χρώματος, κατά προτίμηση  φωσφορίζον 

πορτοκαλί που είναι καλύτερα ορατό το σούρουπο ή την αυγή. Ένα άλλο 

πλεονέκτημα που έχει το «κυνηγετικό πορτοκαλί», όπως ονομάζεται, είναι ότι 

δεν υπάρχει στη φύση, οπότε το μάτι δεν μπορεί να το συγχύσει με άλλα 

χρώματα. Στις ΗΠΑ, χρησιμοποιούσαν παλαιότερα το κόκκινο χρώμα, 

πρόσφατες όμως μελέτες κατέδειξαν ότι το κόκκινο όταν εκτίθεται στο φως 

της μέρας, φαίνεται καφετί.  

      Η εφαρμογή αυτού του κανόνα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των  

      κυνηγετικών ατυχημάτων στο ελάχιστο. 

 

2. Άριστη γνώση του όπλου: o κυνηγός οφείλει να γνωρίζει τα πάντα για το 

όπλο του και την ασφαλή χρήση του. Πρέπει πάντα να το διατηρεί καθαρό και 

σε καλή κατάσταση γιατί ακόμα και μια μικρή ανωμαλία μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.  

 

3. Επίγνωση των φυσικών δυνατοτήτων: ο κυνηγός πρέπει να ξέρει ποιες είναι 

οι φυσικές του δυνατότητες και να μην προσπαθεί να τις υπερβεί. Πρέπει να 

φορά τον κατάλληλο ρουχισμό και να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει επίσης να έχει πάντα μαζί του ένα 

κιβώτιο πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος.  
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4. Καλή φυσική κατάσταση: η κούραση και η ανυπομονησία είναι σοβαροί 

λόγοι ατυχημάτων. Έχετε υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους σας να 

είσαστε σε καλή φυσική κατάσταση κατά την κυνηγετική σας εξόρμηση. 

Πρέπει επίσης να φροντίζετε να κυνηγάτε μέσα στα όρια που η φυσική σας 

κατάσταση επιτρέπει. Ο ανυπόμονος κυνηγός βλέπει θήραμα εκεί που δεν 

υπάρχει με αποτέλεσμα να γίνεται επικίνδυνος για τους συντρόφους του αφού 

δεν μπορεί να αναγνωρίσει σωστά το στόχο του. 

 

5. Μη κατανάλωση αλκοόλ και φαρμακευτικών ουσιών: η κατανάλωση 

αλκοόλ και φαρμακευτικών ουσιών πριν ή κατά τη διάρκεια του κυνηγιού 

μπορεί να αλλοιώσει τον τρόπο σκέψης και την αντίδρασή σας, την όραση ή 

την ακοή σας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύετε κι εσείς αλλά και οι γύρω σας.   

  

 

 

 Τα πέντε στάδια του αθλητή κυνηγού 

 

Με το πέρασμα των χρόνων ο κυνηγός αλλάζει. Ανάλογα με την ηλικία του και με τα 

χρόνια που κυνηγά, αλλάζουν και οι απόψεις του για το «επιτυχημένο κυνήγι».  

 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, οι κυνηγοί μπορούν να καταταχτούν στις πιο 

κάτω κατηγορίες: 

 

Στάδιο 1
ο

  - Ο κυνηγός που αρέσκεται στους πολλούς πυροβολισμούς:  Ο κυνηγός 

που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία συνδέει την ικανοποίησή του στο κυνήγι με 

τη δυνατότητα να πυροβολήσει όσο το δυνατόν περισσότερες φορές.  Δε νοιάζεται 

καθόλου για το αν θα αστοχήσει˙ το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πυροβολήσει 

όσο πιο πολλά θηράματα και όσες πιο πολλές φορές μπορεί. Όσο πιο πολλές φορές 

τραβήξει τη σκανδάλη τόσο το καλύτερο γι’ αυτόν. Ο κυνηγός που βρίσκεται σε αυτή 

την κατηγορία μπορεί να είναι επικίνδυνος για τους συντρόφους του που κυνηγούν 

μαζί του.     

 

Στάδιο 2
ο

  – Ο κυνηγός που αρέσκεται να χτυπά πάντα το κότα (Quota):   Και σε 

αυτήν την κατηγορία ο κυνηγός συνδέει την ικανοποίησή του με τη δυνατότητα να 

πυροβολήσει πολλές φορές. Σ’ αυτό το στάδιο, ο κυνηγός μετρά την επιτυχία με βάση 

τον αριθμό θηραμάτων που θηρεύει. Όσο πιο πολλά, τόσο το καλύτερο. Μην αφήνετε 

το πάθος σας να σας παρασύρει και να σας κάνει να υποτιμάτε τη σοβαρότητα της 

δικής σας ασφάλειας και των συντρόφων σας σε κάθε μεμονωμένη στιγμή.  

 

Στάδιο 3
ο

 –  Ο κυνηγός του τροπαίου:  Ο κυνηγός συνδέει την επιτυχία του με την 

ικανότητα να θηρεύσει ένα συγκεκριμένο θήραμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη «αξία».  

Αυτό το είδος κατηγορίας ισχύει για τους κυνηγούς που θηρεύουν μεγάλα θηράματα 

όπως ελάφια κ.λπ.  Στην Κύπρο ισχύει για αυτούς που θηρεύουν μόνο λαγό. 

 

Στάδιο 4
ο

  – Ο μεθοδικός κυνηγός:  Αυτός ο κυνηγός έχει όλον τον σχετικό 

εξοπλισμό. Το κυνήγι είναι γι’ αυτόν  ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή 

του, είναι τρόπος ζωής.  Γι’ αυτόν, η ικανοποίηση συνδέεται με τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιεί για να θηρεύσει το θήραμα. Ναι μεν η θήρευση είναι σημαντική, 

σημαντικότερος όμως  είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται για τη θήρευση και ποτέ η 

25

g



ποσότητα. Μια συναρπαστική «φέρμα» του σκύλου του για παράδειγμα, είναι ικανή 

να τον κάνει  να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.   

 

Στάδιο 5
ο

  – Ο αθλητής κυνηγός:  Όσο πιο μεγάλος σε ηλικία είναι ο κυνηγός και 

όσο πιο πολλή εμπειρία έχει στο κυνήγι, τόσο πιο αθλητής κυνηγός είναι. Η  

ικανοποίηση γι’ αυτόν βρίσκεται τώρα στη συνολική εμπειρία του κυνηγιού, στη 

δυνατότητα να βρίσκεται με φίλους, να βρίσκεται έξω στην ύπαιθρο και να 

απολαμβάνει το φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά, έχουν μεγαλύτερη αξία από την 

επιθυμία να χτυπήσει θήραμα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η θήρευση δεν είναι 

αυτοσκοπός. 

 

Σημειώστε, ότι όχι όλοι οι κυνηγοί περνούν απ’ αυτές τις φάσεις - κατηγορίες και 

όσοι περνούν, όχι αναγκαστικά και μ’ αυτήν τη σειρά.  

 

Η κατάταξη των κυνηγών στις κατηγορίες μπορεί να γίνει και με βάση το είδος του 

θηράματος που κυνηγούν. Πολλοί κυνηγοί έχουν επίσης διαπιστώσει ότι η γνωριμία 

και συναναστροφή τους με αθλητές κυνηγούς που αποτελούν υπόδειγμα όσον αφορά 

τη συμπεριφορά τους στο κυνήγι, η κατάλληλη εκπαίδευση καθώς και το διάβασμα 

σχετικών βιβλίων τούς έχει βοηθήσει να περάσουν πολύ γρήγορα από ορισμένα 

στάδια και να γίνουν καλοί, αθλητές κυνηγοί.     

 

Εσείς, ως κυνηγός, που βρίσκεστε τώρα;  Σε ποιαν κατηγορία θα θέλατε να 

ανήκετε;   

 

“O κυvηγός πoυ ξεκιvά για τo βoυvό, 

πρέπει vα αφήσει στo σπίτι τov τίτλo και 

τη θέση πoυ η κoιvωvία τoύ έχει δώσει. 

Στo βoυvό πρέπει να είvαι όλoι 

"κυvηγoί" και τίπoτε παραπάvω”.   
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                                            Κεφάλαιο 3 

                               Διαχείριση 

   Της Άγριας Ζωής 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ 

                                                                                                                 ΠΕΡΙΟΧΗ 

                                                                                                               ΚΥΝΗΓΙΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Εισαγωγή. 

 

Σχεδόν όλοι αγαπάμε και απολαμβάνουμε την άγρια ζωή. Ας σκεφτούμε μόνο το 

θέαμα που προσφέρει ένας αετός που πετά στον ουρανό, το αγρινό που ανεβαίνει μια 

βραχώδη πλαγιά,  η αγριόπαπια που κολυμπά. Ας σκεφτούμε τη χαρά που προσφέρει 

το κελάηδημα ενός πουλιού!  

 

Η αγάπη μας για την άγρια ζωή είναι αληθινή, για να έχει όμως αξία πρέπει να 

συμβάλλει στη σωστή διαχείριση και τη διατήρηση του άγριου περιβάλλοντος και της 

πανίδας. 

 

Με τον όρο άγρια ζωή εννοούμε όλα τα  είδη του ζωικού βασιλείου που ζουν 

ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή είδη που 

εκτρέφονται από τον άνθρωπο ή ζουν σε περιορισμένη έκταση και σε συνθήκες 

διαφορετικές από αυτές του φυσικού τους βιοτόπου.  

 

Η διαχείριση των θηραμάτων και της άγριας ζωής (Wildlife management) είναι 

επιστήμη και τέχνη μαζί. Ελέγχει τον αριθμό των άγριων ζώων, τη χωροκατανομή και 

την ποιότητά τους.  Αυτό, πρέπει να επιτυγχάνεται σε ισορροπία και αρμονία και 

πάντοτε σε σχέση και με τις άλλες χρήσεις της γης.  

 

Η σωστή διαχείριση επιτυγχάνεται με την καίρια και αποτελεσματική επέμβαση, είτε 

άμεσα, στους ίδιους δηλαδή τους πληθυσμούς των άγριων ζώων (έλεγχος κάρπωσης, 

εισαγωγή, εμπλουτισμός κ.λπ.), είτε  έμμεσα, στη φύση δηλαδή, με την αλλαγή της 

ποιότητας των βιοτόπων τους (βελτίωση βιοτόπων). 

 

Η διαχείριση της άγριας ζωής επικεντρώνεται κυρίως στα σπονδυλωτά και 

συγκεκριμένα στα θηλαστικά και τα πτηνά. Η διαχείριση των ιχθύων έχει αναπτυχθεί 

σχεδόν ξεχωριστά, ενώ για τη διαχείριση των ερπετών και των αμφιβίων δεν έχει 

επιδειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή σε ορισμένα απειλούμενα είδη.  

 

Πατέρας της επιστήμης της διαχείρισης των θηραμάτων και της άγριας ζωής 

θεωρείται ο Αμερικανός καθηγητής Άλντο Λέοπολντ (Aldo Leopold). Οι αρχές της 

σύγχρονης διαχείρισης της άγριας ζωής στηρίζονται, και έχουν ακολούθως 

αναπτυχθεί, στη βάση των αρχών της οικολογίας και της φιλοσοφίας που 

εμπεριέχονται στο βιβλίο του «Διαχείριση Θηραμάτων» (Game management) που 

κυκλοφόρησε το 1953. 

 

Η άγρια ζωή περιλαμβάνει μια  μεγάλη ποικιλομορφία ζωικών πληθυσμών που 

αλληλοεπιδρούν, τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.  
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                                       Στατιστική                 Οικονομία 

 

Ζωολογία                                                                                             Λιμνολογία   

 

    

 

                                                                                                              Ηθολογία 

Οικολογία 

                                                                                                                                                                    

                                                         

 

Βιολογία           Εδαφολογία 

                     

                                     Λιβαδοπονία                   Γενετική 

 

Τα άγρια ζώα διακρίνονται σε θηρεύσιμα  και μη θηρεύσιμα.  

 

Θηρεύσιμα: είναι τα ζώα που μπορούμε να κυνηγήσουμε. Τα ζώα αυτά 

προστατεύονται με  νομοθεσία η οποία  καθορίζει: 

1. τον ανώτατο αριθμό θηραμάτων που μπορούν να θηρευτούν ή/και να έχει 

στην κατοχή του ένας κυνηγός σε μια κυνηγετική εξόρμηση, το ΚΟΤΑ 

(Quota) δηλαδή.  

2. το θηρεύσιμο είδος.  

3. την περίοδο κατά την οποία το κυνήγι επιτρέπεται.   

 

Μη θηρεύσιμα: Στα μη θηρεύσιμα είδη ανήκουν όλα τα υπόλοιπα ζώα. 

Προστατεύονται κι αυτά με την ίδια  νομοθεσία που προστατεύονται τα θηρεύσιμα 

είδη. Επίσης προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς (Συνθήκες 

Βέρνης, Ουάσινγκτον, Ράμσαρ, κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε.).  

 

Επίσης, τα είδη της άγριας ζωής διακρίνονται σε ενδημικά, επιδημητικά και 

αποδημητικά.  

 

Ενδημικά είναι τα είδη τα οποία συναντούμε μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ή 

σε μια μόνο χώρα και είναι  μοναδικά. Τέτοια ζώα είναι για παράδειγμα  το Αγρινό η 

Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και ο Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax) που 

συναντούμε στην Κύπρο.   

 

Επιδημητικά είναι τα είδη εκείνα που καθόλη τη διάρκεια του χρόνου ζουν στην ίδια 

περιοχή, μπορούμε όμως να τα βρούμε και σε άλλες χώρες ή περιοχές. Τέτοια ζώα 

είναι το περδίκι, ο λαγός, η φραγκολίνα, η αλεπού κ.λπ.  

 

Αποδημητικά είναι αυτά που μετακινούνται εποχιακά σε διαφορετικά γεωγραφικά 

πλάτη για να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες επιβίωσης (διαχείμαση) και 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ 

             ΖΩΗΣ

Εικ.3.1 Για να είναι η διαχείριση της άγριας ζωής όσο το δυνατόν πιο άρτια,

πρέπει ο διαχειριστής της να έχει βασικές γνώσεις, όχι μόνο βιολογίας, αλλά

ταυτόχρονα και άλλων επιστημών όπως της Οικολογίας, Λιμνολογίας,

Δασολογίας, Συμπεριφοράς Ζώων, Ζωολογίας, Ηθολογίας, Εδαφολογίας,

Οικονομίας κ.λ.π. 
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αναπαραγωγής. Τέτοια είδη είναι για παράδειγμα το τρυγόνι, οι πάπιες, οι τσίκλες 

κ.λπ., που την άνοιξη μετακινούνται από το Νότο προς το Βορρά, από  χώρες της 

Αφρικής όπου διαχειμάζουν προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου 

αναπαράγονται. Το φθινόπωρο, η μετακίνηση γίνεται αντίστροφα.  

 

Η άγρια ζωή είναι σημαντική πηγή αισθητικής, επιστημονικής γνώσης, ψυχαγωγίας 

και εισοδήματος. Είναι ευαίσθητη σε οποιεσδήποτε αλλαγές και είναι πολύτιμη γιατί 

φανερώνει την ποιότητα του περιβάλλοντος -δίνει στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, 

τη χλωρίδα και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν ένα είδος. Η υγιής πανίδα 

φανερώνει καλής ποιότητας περιβάλλον, λίγη ή καθόλου άγρια ζωή, δείχνει ότι κάτι 

πάει στραβά.  

 

Η μελέτη της άγριας ζωής οδηγεί στη βαθύτερη έννοια κι εκτίμησή της. Για να 

απολαμβάνουμε και να καρπούμαστε τα οφέλη που προκύπτουν από την άγρια ζωή, 

πρέπει να μάθουμε πώς να τη διαχειριζόμαστε σωστά. Η σωστή διαχείριση είναι ο 

βασικός και κύριος παράγοντας διατήρησης της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος. 

 

Έννοιες της διαχείρισης της άγριας ζωής. 

 

Η διαχείριση της άγριας ζωής (Wildlife Management) ορίζεται σαν η επιστήμη και η 

τέχνη που διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά των βιοτόπων, τον πληθυσμό των άγριων 

ζώων , των ενεργειών των ανθρώπων για συγκεκριμένους ανθρώπινους σκοπούς.  

 

 

Η διαχείριση ενός βιότοπου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: 

1. την αύξηση ή τη μείωση του πληθυσμού ενός είδους,  

2. τη μεταβολή της χωροταξικής του κατανομής   

3. ή, ανάλογα με το διαχειριστικό σχέδιο, ακόμη και την τροποποίηση της 

ποικιλότητας των ζωικών ειδών.  

Ο όρος βιότοπος (habitat) ορίζεται ως το 

άθροισμα όλων των περιβαλλοντικών 

παραγόντων που συνυπάρχουν σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή: τροφή, νερό, 

κάλυψη, είδος εδάφους, βροχόπτωση, 

θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, υψόμετρο, 

τύπο, είδος και δομή βλάστησης κ.α. 

 

Εικ.3.2 Οι κυριότερες βασικές ανάγκες 

του βιότοπου που επηρεάζουν άμεσα την 

άγρια ζωή είναι η τροφή, το νερό, η 

κάλυψη και ο χώρος.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να 

βρίσκονται διαθέσιμα σε τέτοια 

ποσότητα, ποιότητα και κατανομή στο 

χώρο ώστε να ικανοποιούνται οι 

βιολογικές ανάγκες των ζώων καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδίως στις χρονικές 

εκείνες περιόδους οι οποίες είναι οι πιο κρίσιμες για την επιβίωση και την 

αναπαραγωγή τους. 

 

ΤΡΟΦΗ              ΚΑΛΥΨΗ          ΝΕΡΟ

      ΧΩΡΟΣ 
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Τροφή 

   Κάλυψη 

  Οικότονος* 

Τροφή 

Κάλυψη 

  Οικότονος* 

Νερό 

Νερό 

Νερό 

 

Εικ.3.4 Η πιο πάνω διαμόρφωση ενός          Εικ.3.5 Η πιο πάνω διαμόρφωση ενός   

βιοτόπου είναι φτωχή σε άγρια ζωή.              βιοτόπου είναι πλούσια σε άγρια ζωή. 

* οικότονος:  Βλέπε στο κείμενο πιο κάτω. 

 

 

 

 

  

Κατανομή στο χώρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.3.3 

Με τον όρο κατανομή στο χώρο εννοούμε τη διευθέτηση της τροφής, της κάλυψης 

και του νερού στο χώρο σε μια περιοχή,, έτσι που αυτή να καθορίζει τους αριθμούς 

της άγριας ζωής και της διασποράς της.  Καλύτερη κατανομή στο χώρο σε ένα 

βιότοπο έχουμε  όταν οι βασικές ανάγκες της άγριας ζωής συναντιούνται σε μικρά 

τεμάχια που γειτνιάζουν μεταξύ τους, βρίσκονται δηλαδή σε μικρή απόσταση το ένα 

απ’ το άλλο. Ένα παράδειγμα άριστου βιοτόπου είναι το πιο κάτω.  
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Τροφή:  

 

Για τα ζώα έχει μεγάλη σημασία η εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας και 

ποιότητας τροφής. Τα ζώα που τρέφονται επαρκώς, βρίσκονται σε καλή, υγιεινή 

κατάσταση, έχουν ψηλό ποσοστό γεννητικότητας και μεγαλύτερη αντοχή σε όλες τις 

μορφές και τα αίτια θνησιμότητας.  

 

Με την τροφή, τα ζώα καλύπτουν τις ανάγκες τους σε θρεπτικά στοιχεία και 

ενέργεια. Τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά που εξασφαλίζουν με την τροφή τους 

είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα ανόργανα στοιχεία και οι βιταμίνες. 

Η τροφή περιέχει και άλλα συστατικά ουσιώδους σημασίας για τα ζώα, όπως 

μακροστοιχεία και μικροστοιχεία,  που τα χρειάζονται όμως σε μικρότερη ποσότητα.   

 

 

 

Καλοκαίρι                                                                                              Φθινόπωρο 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Χειμώνας                                                                                                Άνοιξη 

 

 

 

 

Εικ. 3.6 Οι τροφικές απαιτήσεις δεν είναι οι ίδιες για όλα τα είδη ζώων. Διαφέρουν 

ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την εποχή.  Στην πιο πάνω εικόνα βλέπουμε τις 

διαφορετικές επιλογές τροφής της αλεπούς σε κάθε εποχή. 

 

Τα σαρκοφάγα, αντιμετωπίζουν συνήθως πρόβλημα ποσότητας τροφής και όχι 

ποιότητας. Αντιθέτως, τα φυτοφάγα, τρεφόμενα με είδη μικρής θρεπτικής αξίας, 

αντιμετωπίζουν κυρίως πρόβλημα ποιότητας τροφής. Για το λόγο αυτό τρέφονται 

επιλεκτικά με είδη και μέρη  φυτών πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και με μεγάλο 

βαθμό πεπτικότητας. Όταν τα είδη αυτά ή τα μέρη τους δεν είναι διαθέσιμα σε 

επαρκή ποσότητα, τότε τα ζώα αναγκάζονται να τραφούν με είδη μικρότερης 

θρεπτικής αξίας και πεπτικότητας με αποτέλεσμα να υποσιτίζονται. Η έλλειψη 

επαρκούς ποσότητας και ποιότητας τροφής δεν επηρεάζει μόνο την επιβίωση των 

ζώων ενός είδους αλλά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της 

αναπαραγωγής του.  
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Τα είδη τροφής μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 

1
η

 κατηγορία:   

Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται όλα τα είδη τροφής που τα διάφορα είδη της 

άγριας ζωής προτιμούν.  

Τα είδη τροφής που εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία είναι πλούσια σε θρεπτικά 

στοιχεία και έχουν μεγάλο βαθμό πεπτικότητας. Στους βιότοπους όπου υπάρχουν 

αυτά τα είδη τροφής, τα ζώα τρέφονται αποκλειστικά με αυτά.  

 

2
η

 κατηγορία:  

Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται τα είδη τροφής με πολύ χαμηλή θρεπτική αξία 

για τα ζώα. Με αυτά τα είδη αναγκάζονται να τραφούν τα ζώα αν σε έναν βιότοπο 

δεν υπάρχουν τα είδη τροφής της πρώτης κατηγορίας. Η υγεία των ζώων που 

τρέφονται με αυτά τα είδη τροφής δεν είναι σε καλή κατάσταση, τα ζώα έχουν 

ελάχιστο ή καθόλου ποσοστό γεννητικότητας και είναι ευάλωτα σε όλες τις μορφές 

θνησιμότητας. 

 

3
η

 κατηγορία: 

Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται όλα τα υπόλοιπα είδη τροφής. Τα είδη αυτά, 

δεν έχουν σχεδόν καθόλου θρεπτική αξία για τα ζώα και καθόλου πεπτικότητα. Τα 

ζώα που τρέφονται με τροφή αυτής της κατηγορίας είναι όπως και να μην τρέφονται 

καθόλου και είναι καταδικασμένα σε θάνατο.  

 

Κάλυψη: 

Ο βιότοπος θα πρέπει να διαθέτει ανάλογη δομή και τύπο βλάστησης ώστε τα ζώα να 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε κάλυψη. Στις πιο κάτω εικόνες βλέπουμε μερικά 

είδη κάλυψης:  

                                                                              

        Εικ.3.7                                    Εικ.3.8                                      Εικ.3.9    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

Εικ.3.7 Η φωλιά ενός αετού βρίσκεται σ’ ένα ψηλό δέντρο όπου τα αβγά και οι 

νεοσσοί είναι προστατευμένα από τρωκτικά και άλλα αρπακτικά. 

Εικ.3.8 Η κουφάλα ενός δέντρου αποτελεί μια καλή κρυψώνα για ένα θουπί. 

Εικ.3.9 Το συγκεκριμένο είδος βλάστησης ενός βιοτόπου προσφέρει πλήρη κάλυψη 

σε έναν λαγό. 
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Με τον όρο κάλυψη δεν αναφερόμαστε μόνο στην ύπαρξη κατάλληλης βλάστησης 

αλλά και σ’ όλα εκείνα τα στοιχεία του βιοτόπου τα οποία εξασφαλίζουν την 

αναπαραγωγή και την επιβίωση ενός ζώου, όπως π.χ. κουφάλες σε δέντρα, 

πετρώματα, είδη δέντρων, γκρεμοί κ.λπ. 

 

 

Χώρος: 

Η άγρια ζωή απαιτεί έναν ορισμένο ελάχιστο χώρο μέσα στον οποίον δυνατόν να 

καλυφτούν οι βασικές βιολογικές ανάγκες. Ο χώρος αυτός ονομάζεται ελάχιστος 

ζωτικός χώρος και η έκτασή του ποικίλει στα διάφορα είδη. Παίρνουμε για 

παράδειγμα, ένα ζευγάρι αετών, το αιχμαλωτίζουμε σε ένα κλουβί και του 

προσφέρουμε τροφή, νερό και κάλυψη. Παρόλο που οι βασικές ανάγκες των πουλιών 

ικανοποιούνται, ο χώρος όμως που έχουν στη διάθεσή τους, δεν είναι αρκετός, με 

αποτέλεσμα τα πουλιά αυτά να μην μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν 

κανονικά. 

 

Νερό: 

Το νερό είναι απαραίτητο για 

κάθε είδος άγριας ζωής. Η λήψη 

νερού γίνεται με την πόση, την 

τροφή, την υγρασία και κατά το 

μεταβολισμό των λιπών και των 

υδατανθράκων της τροφής. 

Οι απαιτήσεις των ζώων σε νερό 

ποικίλουν ανάλογα με την εποχή 

(καλοκαίρι, χειμώνας), τις 

απαιτήσεις του είδους και το 

στάδιο ανάπτυξης του ζώου. 

Ο παράγοντας νερό λανθασμένα 

θεωρείται στην Κύπρο ως ο 

πλέον περιοριστικός παράγοντας όσον αφορά την αύξηση του πληθυσμού των 

θηραμάτων και κακώς η ανάγκη των θηραμάτων για νερό συγκρίνεται και ταυτίζεται 

με αυτήν των ανθρώπων.  

 

Με βάση τις ανάγκες του κάθε είδους σε νερό, η άγρια ζωή μπορεί να χωριστεί σε 

τρεις γενικές κατηγορίες:. 

 

1
η 

κατηγορία: 

Τα ζώα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία χρειάζονται καθαρό, τρεχούμενο 

νερό για να μπορέσουν να επιζήσουν (αγρινό, τσίχλα, τρυγόνι). 

 

2
η

 κατηγορία: 

Τα ζώα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία πίνουν καθαρό τρεχούμενο νερό, αν 

αυτό υπάρχει στην περιοχή τους. Αν δεν υπάρχει, τότε παίρνουν νερό από την 

υγρασία, την τροφή και κατά το μεταβολισμό. Τα ζώα αυτής της κατηγορίας 

ευδοκιμούν καλύτερα στις περιοχές που υπάρχει νερό (περδίκι, λαγός). 
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3
η

 κατηγορία:  

Τα ζώα που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή δε χρειάζονται φρέσκο, τρεχούμενο 

νερό αλλά παίρνουν το νερό από την τροφή τους, την υγρασία και κατά το 

μεταβολισμό της τροφής ( τσαλαπετεινός, ορτύκι, μπεκάτσα). 

 

 

Έννοιες, ορισμοί και νόμοι της άγριας ζωής. 

 

Φυτοφάγα ζώα (Herbivores) : Τα ζώα που τρέφονται αποκλειστικά με φυτά ή μέρη 

φυτών (λαγός). 

 

Σαρκοφάγα ζώα (Carnivores): Ζώα που τρέφονται αποκλειστικά με άλλα ζώα 

(λιοντάρι, αετός, γεράκι) 

 

Παμφάγα (Omnivores): Ζώα που τρέφονται με φυτικά και ζωικά είδη (αλεπού, 

ποντίκα ) 

 

Νεκροφάγα (Scavengers): Ζώα που τρέφονται αποκλειστικά με τα πτώματα άλλων 

ζώων (γύπες). 

 

 

Περιοχή ενδημίας (Home – range): 

 

Περιοχή ενδημίας είναι η γεωγραφική περιοχή την οποίαν ένα είδος χρησιμοποιεί για 

να ικανοποιήσει τις καθημερινές του ανάγκες σε τροφή, νερό, κάλυψη, καθώς και τις 

ανάγκες για αναπαραγωγή και μεγάλωμα των νεογνών/ νεοσσών του. Ένα ζώο περνά 

όλη του τη ζωή σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή και δε μετακινείται σε άλλην.  

 

Το μέγεθος της περιοχής ενδημίας δεν είναι το ίδιο για κάθε είδος και διαφέρει από 

εποχή σε εποχή και από περιοχή σε περιοχή και αυτό, ανάλογα με την πυκνότητα του 

πληθυσμού του συγκεκριμένου είδους, τη χωροδιάταξη των απαιτήσεων (τροφή, 

νερό, κάλυψη, χώρο) και το είδος της ποιότητας του βιοτόπου.  

 

Ένα καλό παράδειγμα για να αντιληφτούμε την περιοχή ενδημίας ενός είδους είναι η 

περίπτωση ενός λαγού που καταδιώκεται από σκύλους ιχνηλάτες. Παρατηρούμε 

πολλές φορές, ότι ο λαγός, έπειτα από 1-2 λεπτά καταδίωξης επιστρέφει στην περιοχή 

απ’ όπου ξετρύπωσε.  Αυτό δε γίνεται επειδή οι σκύλοι είναι τόσο έξυπνοι που 

κάνουν τον λαγό να επιστρέψει, αλλά επειδή έπειτα από κάποια απόσταση (1-2 

χιλιόμετρα, ίσως και περισσότερο) ο λαγός φτάνει στα όρια της περιοχής του και έτσι 

αναγκάζεται να επιστρέψει πίσω και να κινηθεί σε περιοχή που είναι γνώριμη σε 

αυτόν.      

 

Χωροκράτια (Territory): 

Χωροκράτια είναι ένα συγκεκριμένο μέρος της περιοχής ενδημίας ή και ολόκληρη η 

περιοχή ενδημίας την οποίαν ένα ζώο, ένα ζεύγος ή μια ομάδα ζώων του ίδιου είδους 

υπερασπίζονται ενάντια σε άλλα ζώα του ίδιου είδους. Είναι δηλαδή μια περιοχή την 

οποία μια ομάδα ζώων κάνει δική της και δεν επιτρέπει σε άλλα ζωά να την 

κατοικήσουν. 
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Οικοφωλιά (Niche): 

Η οικοφωλιά είναι ο ρόλος (η εργασία) που έχει ένα είδος  ζώου στο βιότοπο. Πρέπει 

να κατανοήσουμε ότι η παρουσία ενός είδους σε μια περιοχή δεν είναι τυχαία, αλλά 

είναι αποτέλεσμα της ικανότητάς του να επιβιώνει και να αναπαράγεται στο 

συγκεκριμένο βιότοπο. Η ικανότητα αυτή αποκτήθηκε με φυσική επιλογή (Natural 

Selection) και οφείλεται σε διάφορες ανατομικές και φυσιολογικές προσαρμογές 

καθώς και σε τρόπους συμπεριφοράς (Behavior). 

 

Ζωοχωρητικότητα (Carrying Capacity):  

Η ζωοχωρητικότητα του βιοτόπου είναι μια από τις πιο 

σημαντικές οικολογικές αρχές στη διαχείριση της 

άγριας ζωής. Ο όρος χρησιμοποιείται για να καθορίσει 

τον μέγιστο αριθμό ζώων ενός είδους που μπορεί να 

ζήσει σε μια περιοχή χωρίς να προκαλεί υποβάθμιση 

του βιοτόπου. Όταν οι πληθυσμοί  ενός βιοτόπου 

βρίσκονται κάτω από τα όρια της ζωοχωρητικότητας 

του, τα ζώα τους έχουν κανονική σωματική ανάπτυξη, 

άριστη κατάσταση υγείας και είναι απαλλαγμένα από 

παράσιτα και ασθένειες.  

  

 

 

                                                                                  Ετήσια  

                                                                           Παραγωγή 

 

 

 

                                                                                     Αποδημία 

                                             Γεννήσεις                       

                                              

                                                                                                                                         

 

 

                                                           

                                                          ΒΙΟΤΟΠΟΣ                                       

 

 

                                                                                     

                                                                      

 

 

 

   

                                                                             

                                                                                   Ρύπανση 

                                                                             Ασθένειες, Κυνήγι 

                                                                                   Αρπακτικά 

                                                                                    Πείνα, Ηλικία 

                                                                                    Ατυχήματα                     M.Antoniou 

                                                                                                                                                                          

 

                          Εικ. 3.10  Η ζωοχωρητικότητα ενός βιοτόπου 

Υπερπληθυσμός 

 ΖΩΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

περίσσευμα 

Χωρητικότητα 2 λίτρα 
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Βιοποικιλότητα (Biodiversity): 

Όσο περισσότερα διαφορετικά είδη υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο βιότοπο τόσο 

μεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητα. Η βιοποικιλότητα μιας περιοχής χαρακτηρίζεται 

από την ποικιλομορφία των ειδών και την αφθονία κάθε είδους. 

 

Οικότονος, κρασπεδικός βιότοπος (Edge effect, ecotone): 

Οικότονος είναι ο βιότοπος που δημιουργείται στη ζώνη επαφής ή μετάβασης δύο 

διαφορετικών τύπων βλάστησης όπως δάσος – λιβάδι, πυκνή βλάστηση –λιβάδι, 

βαλτότοπος – λιβάδι, κ.λπ. Στον οικότονο υπάρχουν γενικά περισσότερα είδη άγριας 

ζωής από ότι σε άλλους γειτονικούς βιότοπους. 

 

 

                                                                  

Εικ.3.11 Χαρακτηριστική 

εικόνα ενός                                                             

κρασπεδικού βιοτόπου 

(οικότονου) όπου  και 

συναντούμε τα περισσότερα είδη 

άγριας ζωής                                                            

 

 

 

 

 

 

Η δυναμική του πληθυσμού. 

 

Κατά τη διαχείριση της άγριας ζωής είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση ή και τη μείωση των άγριων πληθυσμών. 

Αυτό ορίζεται ως η δυναμική των πληθυσμών. Ως πληθυσμός ορίζεται η ομάδα ζώων 

του ιδίου είδους που ζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η δυναμική αναφέρεται στις 

μεταβολές. Η δυναμική του πληθυσμού δηλώνει τις μεταβολές των πληθυσμών που 

γίνονται στο χρόνο. Η μελέτη της δυναμικής των  πληθυσμών μάς βοηθά να 

κατανοήσουμε τόσο την ανάγκη διαχείρισης των άγριων πληθυσμών όσο και το είδος 

της διαχείρισης που επιβάλλεται. Ο ρυθμός γεννητικότητας και ο ρυθμός 

θνησιμότητας είναι οι δύο κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική των 

πληθυσμών.  

 

Ρυθμός γεννήσεων:  

Τα περισσότερα είδη έχουν ψηλό ρυθμό γεννήσεων. Τα μικρότερα σε ανάστημα είδη 

έχουν ψηλότερο ρυθμό γεννήσεων από τα πιο μεγάλα όπως π.χ. ένας λαγός από ένα 

αγρινό. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό γεννήσεων είναι: 

 

1. Αριθμός απογόνων ανά γέννα. 

2. Αριθμός γεννήσεων ετησίως. 

      3.   Ηλικία κατά την οποίαν αρχίζει η αναπαραγωγή. 
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Εικ.3.12 Στο πιο κάτω σχήμα βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού ανά έτος ενός 

ζεύγους περδικιών με πολύ ψηλό ρυθμό γεννήσεων .    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ζεύγη                   Νεοσσοί  *                           Σύνολο 

 

  1
ο

 Έτος                  1                                   6                                               8 

 

  2
ο

 Έτος                   4                                  24                                            32 

 

  3
ο

 Έτος                 16                                  96                                            128 

 

  4
ο

 Έτος                  64                                 348                                          512 

 

  5
ο

 Έτος                  256                              1536                                         2048 

 

 

*  Ο αριθμός των νεοσσών που επιβιώνουν σε ένα έτος και μπορούν  να φτάσουν σε 

ηλικία αναπαραγωγής. Σημειώνεται, ότι τα περδίκια έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό 

απογόνων ανά έτος απ’ ότι φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα, λίγα όμως από αυτά 

επιβιώνουν. 

 

Ρυθμός θανάτων: 

Τα περισσότερα είδη έχουν ψηλό ρυθμό θανάτων. Τα μικρότερα σε ανάστημα είδη 

έχουν ψηλότερο ρυθμό θανάτων απ’ ότι τα μεγαλύτερα σε ανάστημα. Οι 

σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό θανάτων είναι: 

 

1. Πείνα (υποσιτισμός) – ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. 

2. Αρπακτικά ζώα – αν η κάλυψη δεν είναι αρκετή. 

3. Λαθροθηρία – χάνονται κυρίως ζώα τα οποία μετέχουν ή πρόκειται να 

συμμετάσχουν στην αναπαραγωγή. 

4. Αρρώστιες και παράσιτα. 
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5. Ανταγωνισμός – μεταξύ ζώων του ίδιου είδους (Ενδοειδικός Ανταγωνισμός) 

και μεταξύ ζώων διαφορετικών ειδών (Διαειδικός Ανταγωνισμός).  

6. Ατυχήματα. 

7. Δηλητηριάσεις, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα. 

8. Κυνήγι – χάνονται ζώα τα οποία, έτσι κι αλλιώς, θα πέθαιναν από πείνα ή 

άλλους λόγους. 

 

Αν ο ρυθμός γεννήσεων είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό θανάτων τότε σημειώνεται 

αύξηση του πληθυσμού. Αν ισχύει το αντίθετο, τότε παρατηρείται μείωση του 

πληθυσμού. Τα θηράματα της Κύπρου (λαγός, πέρδικα, φραγκολίνα , τρυγόνι κ.λπ.) 

ανήκουν στην κατηγορία των ειδών που έχουν και ψηλό ρυθμό γεννήσεων και ψηλό 

ρυθμό θανάτων. Η ανανέωση του πληθυσμού κυμαίνεται μεταξύ του 60- 80 τοις 

εκατόν (turnover rate) ανάλογα με το είδος. το μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό του 

πληθυσμού των θηραμάτων της Κύπρου, ανάλογα με το είδος, πεθαίνει πριν κλείσει 

το πρώτο έτος ζωής του. Το ποσοστό αυτό καλύπτεται από την ετήσια παραγωγή 

(γεννήσεις).  

 

Διαδοχή (Succession): 

Η βιοκοινότητα (τα ζώα και τα φυτά) ενός οικοσυστήματος δεν εμφανίζεται απότομα 

αλλά, μέχρις ότου πάρει την τελική της μορφή, περνά από διάφορα εξελικτικά 

στάδια,. Αυτό, μπορεί να πάρει εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. 

 

Πρωτογενής διαδοχή >>>>>> ΣΕΙΡΑ >>>>>> ΚΟΡΥΦΩΣΗ 

(First stage of succession) >>>>>> Second (Different stages of succession) 

>>>>>> Κορύφωση 

 

 

Μονοετή φυτά >>> Πολυετή φυτά >>> Πολυετείς θάμνοι >>> δέντρα (Πεύκα) 

>>> Βαλανιδιές, οξιές. 

 

 

 

M.A

 

Εικ. 3.13  Στάδια Διαδοχής 

 

Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι τα διαφορετικά είδη ζώων είναι προσαρμοσμένα σε 

διαφορετικά στάδια διαδοχής. 

 

Οικολογία: 

Ο όρος «οικολογία» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον γερμανό ζωολόγο Ernest 

Haeckel, που θεωρείται και ο πατέρας της επιστήμης. Η οικολογία ορίζεται ως η 

επιστήμη που μελετά τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών και του 

περιβάλλοντός τους.  
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Νόμος του ελαχίστου ή νόμος του Liebig (Law of limiting factors): 

Η απουσία ενός θρεπτικού στοιχείου ή άλλου παράγοντα, καθιστά αδύνατη την 

επιβίωση ενός οργανισμού. Το στοιχείο εκείνο που απαντά σε ελάχιστη ποσότητα, σε 

σύγκριση με εκείνην που απαιτείται για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, 

επηρεάζει και την αφθονία του. 

 

Ιεραρχία (Hierarchy): 

Τα είδη που ζουν σε ομάδες ή αγέλες έχουν ανεπτυγμένη κοινωνική οργάνωση και 

συνοχή. Τα μέλη των ομάδων αυτών τα  χαρακτηρίζει μια ειδική συμπεριφορά 

κοινωνικής ιεραρχίας.  

 

Ανταγωνισμός (Competition): 

Ανταγωνισμό ονομάζουμε την αλληλοεπίδραση δύο οργανισμών που ανταγωνίζονται 

για να χρησιμοποιήσουν ή να αποκτήσουν τον ίδιο πόρο. Το φαινόμενο αυτό 

εκδηλώνεται μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους (Ενδοειδικός Ανταγωνισμός) ή μεταξύ 

ατόμων διαφορετικών ειδών (Διαειδικός Ανταγωνισμός).   

 

Η αρχή του αποκλεισμού από ανταγωνισμό (Competitive exclusion principle). 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ειδών για τον ίδιο πόρο δεν μπορεί να 

συνεχιστεί για απεριόριστο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή θα εξαφανιστεί είτε το ένα 

είδος είτε το άλλο. 

 

Κρίσιμη πυκνότητα (Threshold Frequency): 

Όταν το μέγεθος του πληθυσμού είναι μικρότερο της ζωοχωρητικότητας του 

βιοτόπου, τότε η αύξηση του πληθυσμού είναι μεγάλη. Αν όμως η πυκνότητα του 

πληθυσμού είναι πολύ μικρή, αν δηλαδή δεν ζουν το ένα κοντά στο άλλο, η αύξηση 

του πληθυσμού μπορεί να είναι μικρή ή και αρνητική, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός 

να κινδυνεύει ακόμα και με αφανισμό. 

 

Τροφική αλυσίδα (Food chain): 

Ανάλογα με τις διατροφικές τους συνήθειες, οι οργανισμοί χωρίζονται σε: 

 

                                           1.  Αυτότροφους ή παραγωγούς (φυτά) 

                                           2.  Πρωτεύοντες καταναλωτές (φυτοφάγα ζώα) 

                                     3.  Δευτερεύοντες καταναλωτές (σαρκοφάγα ζώα) 

                                     4.  Τριτεύοντες καταναλωτές (νεκροφάγα ζώα) 

 

 

 

Τα φυτά έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και, με τη βοήθεια 

ενός μηχανισμού που ονομάζεται Φωτοσύνθεση, να συνθέτουν οργανικές ουσίες από 

ανόργανα συστατικά του εδάφους και από το νερό. Τα φυτοφάγα ζώα παίρνουν την 

ενέργεια αυτή από τα φυτά με την τροφή. Η τροφή ακολούθως μεταφέρεται στα 

σαρκοφάγα ζώα που τρέφονται με τα φυτοφάγα και γενικά, όπως φαίνεται και στο 

πιο κάτω σχήμα, η ενέργεια  μεταφέρεται στο οικοσύστημα από τον έναν οργανισμό 

στον άλλον μέσω της τροφής με συγκεκριμένη ροή και σε στάδια μεταβίβασης 

γνωστά ως τροφική αλυσίδα.  

Βλέπουμε πιο κάτω τη δομή της τροφικής αλυσίδας σε απλουστευμένη μορφή 

πυραμίδας. . 
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Εικ.3.14   ΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

 

 

       

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                                                                                                             

                                                                                                   M.Antoniou

 

 

Όλοι οι οργανισμοί όταν πεθαίνουν αποσυντίθενται και, με τη βοήθεια 

μικροοργανισμών που βρίσκονται στο έδαφος, μετατρέπονται σε ανόργανα 

συστατικά. Τα συστατικά αυτά  τα παίρνουν στη συνέχεια τα φυτά και με τον τρόπο 

αυτό ξαναρχίζει ο μηχανισμός  της Φωτοσύνθεσης. Οι οργανισμοί που μετέχουν σ’ 

αυτήν τη διαδικασία  ονομάζονται Αποικοδομητές. 

 

 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ 

 

1. Εποχιακές διακυμάνσεις: 

 

Η κύρια περίοδος ανάπτυξης των φυτών στο βόρειο ημισφαίριο είναι η 

άνοιξη. Τα φυτοφάγα, και κατά συνέπεια τα σαρκοφάγα, έχουν προσαρμοστεί 

στις εποχιακές αυτές μεταβολές της βλάστησης με έναν αντίστοιχο ετήσιο 

κύκλο αυξομείωσης του πληθυσμού τους.  

 

Αυτότροφοι ή παραγωγείς (Φυτά)

Πρωτεύοντες Καταναλωτές 

        (Φυτοφάγα Ζώα) 

Δευτερεύοντες Καταναλωτές 

     (Σαρκοφάγα Ζώα) 

Τριτεύοντες Καταναλωτές 

        (Νεκροφάγα Ζώα) 

Ηλιακή Ενέργεια 

Μικροοργανισμοί 

(Αποικοδομητες) 
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                 Ο «επιπλέον» πληθυσμός μειώνεται από τους εξής παράγοντες: 

  

 

 

 

                                                           

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Άνοιξη          Καλοκαίρι      Φθινόπωρο    Χειμώνας           

 

 

Α=   Απεριόριστη αναπαραγωγή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν   

        Περιοριστικοί Παράγοντες.   

           Β=     Μέση Ετήσια Αναπαραγωγή.  

           C=    Ετήσιο Αναπαραγωγικό Απόθεμα.   

 

* Οι κυνηγοί μειώνουν τον  ετήσιο «επιπλέον» πληθυσμό ο οποίος,  

έτσι κι αλλιώς, θα μειωνόταν. 

 

          Η ζωοχωρητικότητα (Carrying Capacity)  της γης αυξάνεται την  

          άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού όταν οι διαθέσιμες ποσότητες  

          τροφής και κάλυψης αυξάνονται.  Αυτός ο υγιής βιότοπος θα γεμίσει  

          με νεαρά πουλιά και θηράματα.  Προς το τέλος του καλοκαιριού,  

          όταν οι πληθυσμοί των ειδών και οι διαθέσιμες ποσότητες τροφής και  

          η κάλυψη φτάσουν στο ανώτατο σημείο, μερικά πτηνά θα αρχίσουν να  

          πεθαίνουν.   

 

 

 

 

Τα διάφορα είδη, γεννούν τα νεογνά τους κατά την άνοιξη, περίοδο με 

αφθονία τροφής ενώ στη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, ο 

πληθυσμός τους μειώνεται λόγω έλλειψης τροφής, λόγω της ύπαρξης 

παρασίτων, αρπακτικών, και ασθενειών. Το χειμώνα αγγίζει το χαμηλότερο 

επίπεδο. Στην αρχή της επόμενης άνοιξης, το μέγεθος του πληθυσμού ενός 

είδους είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτό της προηγούμενης άνοιξης. 

 

Με λίγα λόγια, ο πληθυσμός ενός είδους στη διάρκεια του έτους παρουσιάζει 

έναν κύκλο αυξομείωσης. Αυξάνεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 

             

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

ΠΕΙΝΑ 

 

ΡΥΠΑΝΣΗ 

 

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ 

 

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ 

 

ΚΥΝΗΓΙ*

Αύξηση Πληθυσμού 
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λόγω της γέννησης νέων ζώων και μειώνεται, λόγω θνησιμότητας, στην 

υπόλοιπη περίοδο του χρόνου .  

 

 

2. Πολυετείς διακυμάνσεις: 

 

Εκτός από τις εποχιακές διακυμάνσεις ορισμένοι πληθυσμοί άγριων ζώων 

εμφανίζουν και πολυετείς διακυμάνσεις, γνωστές  ως κύκλοι. 

 

Χαρακτηριστικό αυτών των κύκλων είναι το ότι οι πληθυσμοί, ανάλογα με το 

είδος, φτάνουν το μέγιστο και το ελάχιστο σημείο ακολουθώντας μια 

περιοδικότητα τεσσάρων έως δέκα χρόνων. Αυτές οι διακυμάνσεις 

ονομάζονται πολυετείς ομαλές, κυκλικές  διακυμάνσεις.  

 

Πληθυσμιακές διακυμάνσεις παρουσιάζουν σχεδόν όλα τα είδη. Οι 

διακυμάνσεις αυτές δεν εμφανίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για 

μερικές από αυτές είναι δυνατόν να δοθεί επιστημονική ερμηνεία, γενικά 

όμως η επιστήμη δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τους λόγους που τις 

προκαλούν.  

 

 

Μέσα διαχείρισης της άγριας ζωής. 

 

Τα προγράμματα διαχείρισης πρέπει να είναι ευέλικτα  για να ανταποκρίνονται στις 

συνεχείς αλλαγές των περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα σωστά προγράμματα 

χρησιμοποιούν σε συνδυασμό όλα τα διαθέσιμα μέσα. Οι διαχειριστές συλλέγουν 

κατά τη διάρκεια του χρόνου πληροφορίες για το περιβάλλον καθώς και στοιχεία για 

την άγρια ζωή, ούτως ώστε να προσδιορίσουν και να επιλέξουν τα σωστά 

προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουν.  

 

Νόμοι: Όταν στον άνθρωπο κάτι δεν αρέσει, μια κατάσταση για παράδειγμα, τότε 

φτιάχνει έναν νόμο που θα «δαμάσει» αυτή την κατάσταση. Οι νόμοι για τη 

Διαχείριση της Άγριας Ζωής  είναι αναγκαίοι, απαραίτητοι. Αν οι νόμοι αυτοί δεν 

είναι ευέλικτοι, δε βασίζονται σε βιολογικά δεδομένα και δεν εφαρμόζονται σε 

συνδυασμό με άλλα μέσα διαχείρισης, δεν έχουν αξία.  

 

Σήμερα επικρατεί η τάση της απόλυτης προστασίας ενός είδους. Η προσέγγιση αυτή 

είναι λανθασμένη. Οι νόμοι που προσφέρουν απόλυτη προστασία σε ένα είδος είναι 

άκαμπτοι και αποκλείουν τη χρήση άλλων μέσων. Οι νόμοι πρέπει να είναι ευέλικτοι 

και να προσαρμόζονται ανάλογα με τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και 

τους ζωικούς πληθυσμούς. Μ’ αυτό τον τρόπο, η διαχείριση γίνεται πιο 

αποτελεσματική.  
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Αρπακτικά πτηνά. 

Αρπακτικά πτηνά ονομάζουμε τα είδη της άγριας ζωής  που τρέφονται με άλλα είδη 

όπως π.χ. πουλιά , ερπετά , έντομα και θηλαστικά. Ο άνθρωπος καταπολεμούσε 

παλαιότερα τα αρπακτικά  πιστεύοντας ότι προκαλούν σημαντικές ζημιές στα 

θηρεύσιμα είδη, αυτό όμως έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα, αφού τα αρπακτικά, 

που τρέφονται κυρίως με ασθενικά είδη με χαμηλή προσαρμοστικότητα στην άγρια 

φύση, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του πληθυσμού των άλλων ειδών.  

Τα αρπακτικά συμβάλλουν επιπλέον, στη ρύθμιση ορισμένων ειδών που  

δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αναπαραγωγή των θηρεύσιμων ειδών. Τέτοια 

είδη είναι οι νυφίτσες. 

 

Τα αρπακτικά προστατεύονται από την Κυπριακή Νομοθεσία και από τις Διεθνείς 

Συμβάσεις. Πολλά από αυτά, λόγω της ευαισθησίας που επιδεικνύουν σε 

παρενοχλήσεις, απειλούνται με αφανισμό. Στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

βιωσιμότητα των αρπακτικών, συγκαταλέγονται και οι χαμηλοί ρυθμοί 

αναπαραγωγής, αφού πολλά είδη  χρειάζονται 4-5 χρόνια για να φτάσουν σε ηλικία 

που να μπορούν να αναπαραχθούν και γεννούν πολύ λίγα αυγά (αρκετές φορές ένα).  

 

Τα αρπακτικά χαρακτηρίζονται από ασύγχρονη εκκόλαψη των αυγών (οι νεοσσοί  

δεν εκκολάπτονται ταυτόχρονα, αλλά  σε διαφορετικές χρονικές στιγμές), πράγμα 

που τα βοηθά να ρυθμίζουν τον πληθυσμό τους σε περιόδους αφθονίας ή έλλειψης 

τροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.15 Παλαιότερα ο άνθρωπος καταπολεμούσε τα αρπακτικά  αφού πίστευε ότι 

προκαλούσαν σημαντικές ζημιές στα θηρεύσιμα είδη. Η καταπολέμηση αυτή όμως 

έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα αφού τα  αρπακτικά συμβάλλουν στην ρύθμιση 

ορισμένων ειδών που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αναπαραγωγή των 

θηρεύσιμων ειδών, όπως για παράδειγμα  οι νυφίτσες. 

       Πρόκειται να   

      εξοντώσουν τα  

      αρπακτικά!!!   

   M.Antoniou 
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Κορακοειδή 

Η οικογένεια των κορακοειδών εκπροσωπείται στην Κύπρο από πέντε είδη: 

Pica pica (Κατσικορώνα), Corvus corone (Κόρωνος), Corvus monedula (Κολιός), 

Corvus corax (Κλόκκαρος), Garrulus glandarius (Κίσσα). Τα τρία πρώτα είδη είναι 

θηρεύσιμα, ο κλόκκαρος και η κίσσα είναι προστατευόμενα.   Ο κλόκκαρος 

απειλείται με αφανισμό αφού σε όλη την Κύπρο έχουν παραμείνει μόνο 4-7 ζευγάρια 

ενώ η κατσικορώνα, ο κόρωνος και ο κολιός υπάρχουν σε μεγάλη αφθονία. Ιδιαίτερα 

τα δύο πρώτα, η κατσικορώνα και ο κόρωνος, παρουσιάζουν μεγάλη πυκνότητα σε 

ορισμένες έντονα διαταραγμένες περιοχές, με αποτέλεσμα να προκαλούν   σοβαρά 

προβλήματα στη γεωργία , τη κτηνοτροφία αλλά και στα υπόλοιπα άγρια πτηνά. 

 

Τα κορακοειδή είναι παμφάγα ευκαιριακά είδη.  Τρέφονται με ό,τι υπάρχει σε 

αφθονία, ανάλογα με την εποχή. Η επίδρασή τους στα θηρεύσιμα είδη εξαρτάται από 

την αφθονία τους, την αφθονία των θηρεύσιμων ειδών, ή την αφθονία της 

εναλλακτικής τροφής και την κάλυψη του βιοτόπου. 

 

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι γενικά σε τοπική κλίμακα και σε 

υποβαθμισμένους βιότοπους με μειωμένη κάλυψη.  Εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα, 

επιβάλλεται η διοργάνωση εκστρατειών καταπολέμησης του πληθυσμού τους με τη 

χρήση επιλεκτικών μεθόδων όπως είναι η χορήγηση ειδικών και περιορισμένων 

αδειών κυνηγίου, ούτως ώστε τα προβλήματα να περιορίζονται. Είναι όμως γενικά 

παραδεκτό ότι σε καλής ποιότητας βιότοπους με επαρκή κάλυψη, η επίδραση των 

κορακοειδών στα θηρεύσιμα είδη δεν είναι σημαντική. 

 

Εμπλουτισμός: 

 

Ο εμπλουτισμός στοχεύει στην αύξηση και την  ανάπτυξη  της πανίδας σε περιοχές 

όπου υπάρχουν μικροί ή καθόλου πληθυσμοί ζώων.  Μπορεί να επιτευχθεί με την 

απελευθέρωση ζώων που εκτρέφονται από τον άνθρωπο σε φάρμες ή με τη μεταφορά 

ζώων από μια υγιή περιοχή σε μια άλλην.  

 

Πολλά από τα πρώτα προγράμματα εμπλουτισμού που εφαρμόστηκαν δεν έλαβαν 

υπόψη τους περιορισμούς της φύσης. Αν ο άνθρωπος προωθεί τα θηράματα  μέσα σε 

ένα περιβάλλον με περιορισμένη χωρητικότητα, τότε το θήραμα θα εξαλειφτεί 

εντελώς. Ένα καλό περιβάλλον μπορεί να συντηρεί μεγάλο αριθμό ζωικών ειδών, ένα 

φτωχό όμως  περιβάλλον μπορεί να συντηρεί μόνο μικρό αριθμό ειδών. 

 

Οι κακές καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες μειώνουν την ποσότητα θηράματος  

ακόμα και σε ένα καλό βιότοπο. Όταν όμως οι συνθήκες βελτιώνονται, οι πληθυσμοί 

ανακάμπτουν. Όταν ο βιότοπος είναι σε καλή κατάσταση ο εμπλουτισμός συνήθως 

δεν είναι αναγκαίος.  

 

Ο εμπλουτισμός είναι χρήσιμος μόνο εκεί που ο περιοριστικός παράγοντας δεν είναι 

πλέον ιδιαίτερα έντονος και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει θήραμα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, προτού οι διαχειριστές άγριας ζωής απελευθερώσουν οποιαδήποτε ζώα, 

μελετούν προσεκτικά την περιοχή και τη βελτιώνουν. Με αυτό τον τρόπο οι 

πιθανότητες επιτυχίας του προγράμματος είναι περισσότερες. 
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Εισαγωγή ξενικών ειδών άγριας ζωής:  

 

Ένα άλλο είδος εμπλουτισμού ήταν 

παλαιότερα η εισαγωγή ξενικών ειδών. 

Το είδος αυτό στόχευε στην ανάπτυξη 

ξενικών ειδών σε βιότοπους 

παρόμοιους με αυτούς του εξωτερικού, 

χωρίς όμως να επηρεάζεται η 

υπάρχουσα άγρια ζωή ή το περιβάλλον. Είναι σήμερα αποδεδειγμένο ότι η 

απελευθέρωση ξενικών ειδών στο περιβάλλον, εγκυμονεί τεράστιο κίνδυνο για την 

γηγενή πανίδα, και γι αυτό έχει απαγορευτεί τόσο 

από την Κρατική Νομοθεσία όσο και από τις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες. Εκτός όμως από τα προβλήματα 

που τα ξενικά είδη μπορούν να προκαλέσουν στην 

τοπική πανίδα, προβλήματα δυνατόν να 

δημιουργηθούν και στα ίδια τα εξωτικά είδη λόγω 

της ακαταλληλότητας των βιοτόπων, με αποτέλεσμα 

αυτά να μην επιβιώνουν τελικά. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η διαβίωση των 

εξωτικών ειδών στους βιότοπους δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.  

 

Η ποντίκα.

Η ποντίκα είναι είδος παμφάγο που έχει εισαχθεί στην Κύπρο παλαιότερα και σήμερα 

προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην άγρια ζωή. Απαντά σε όλο το νησί.  Σε μεγάλους 

αριθμούς, επηρεάζει αρνητικά τα θηράματα αλλά και τα άλλα είδη άγριας ζωής αφού 

τρέφεται με τα αυγά και τους νεοσσούς των πτηνών και τα νεογνά των λαγών.   

 

Η πιο επιτυχημένη μέθοδος καταπολέμησης της ποντίκας, είναι η βιολογική 

καταπολέμησή της από αρπακτικά και νυκτόβια είδη.  Ειδικά το ανθρωποπούλι, είδος 

νυκτόβιο, μπορεί να μειώσει σε μεγάλους αριθμούς την ποντίκα -ένα ζευγάρι 

ανθρωποπουλιών μπορεί να καταναλώσει 3.000 ποντίκες ετησίως.   Γι’ αυτό το λόγο 

ενθαρρύνεται η φωλαιωποίησή του με την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών στην 

ύπαιθρο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην προστασία όλων των αρπακτικών 

ειδών όπως π.χ. φαλκονιών, γερακιών, αετών κ.λπ..          

 

 

 

Διαχείριση των βιοτόπων:

 

Οι βιότοποι είναι ο κύριος και σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιβίωση 

της άγριας ζωής. Στην Κύπρο όμως, οι βιότοποι νοσούν σε σοβαρό βαθμό˙ άλλοι 

θυσιάζονται στο βωμό της οικιστικής ανάπτυξης,  της εξεύρεσης περισσότερου 

χώρου, φαγητού κ.λ.π., και άλλοι καταστρέφονται από αποχετεύσεις και 

αδικαιολόγητες πυρκαγιές ή κάψιμο. Χωρίς βιότοπους, δεν υπάρχει άγρια ζωή.  
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Εικ. 3.16 Ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης ανευθυνότητας και της έλλειψης 

περιβαλλοντικής συνείδησης, τόσο τα προστατευόμενα είδη όσο και γενικά η άγρια 

ζωή απειλούνται καθημερινά από πολλούς παράγοντες. Στην πιο πάνω εικόνα 

βλέπουμε σε σχηματική απεικόνιση μερικούς από τους παράγοντες που απειλούν την 

άγρια ζωή. 

 

Η διαχείριση των βιοτόπων στοχεύει κυρίως στο να αποτρέψει την καταστροφή τους. 

Η σωστή διαχείρισή τους συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασής τους ή στη 

δημιουργία νέων βιοτόπων.  

 

Το κυνήγι: Είναι ένα πολύτιμο μέσο διατήρησης της άγριας ζωής. Το κυνήγι βοηθά 

ώστε να διατηρηθεί ο αριθμός των ζώων στο επίπεδο της χωρητικότητας του 

βιοτόπου.  Όταν ο αριθμός των ζώων είναι μεγαλύτερος από τη δυνατή χωρητικότητα 

του βιοτόπου, ο βιότοπος θα καταστραφεί και τα επιπλέον ζώα θα πεθάνουν. Το 

κυνήγι είναι στενά ελεγχόμενο και συμβάλλει στην εξάλειψη των ζώων που 

περισσεύουν στο βιότοπο κάθε χρόνο. Το κυνήγι, επομένως (όπως φαίνεται στο πιο 

κάτω σχήμα), βοηθά στον αποτελεσματικό έλεγχο των άγριων πληθυσμών και 

στην προστασία των βιοτόπων από την καταστροφή.  
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Εικ. 3.17 Η συμβολή του κυνηγιού στον έλεγχο των πληθυσμών της άγριας ζωής και 

στην προστασία των βιοτόπων από την υποβάθμιση. 

 

Το κυνήγι χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα διαχείρισης της άγριας ζωής. Τα 

προγράμματα αυτά αναπτύσσονται και λειτουργούν χάρη στα έσοδα από τις  άδειες 

κυνηγίου, τις άδειες κατοχής όπλων, τις εισφορές των κυνηγών κ.λπ. Οι πόροι αυτοί 

χρησιμεύουν για τη διαχείριση του θηράματος και άλλων ζώων. Οι κυνηγοί είναι 

επομένως η βασική πηγή εισοδήματος που συμβάλλει στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων διαχείρισης του θηράματος και άλλων ζώων.  

 

Ενημέρωση του κοινού: Η ενημέρωση είναι αναγκαία για να πληροφορηθεί, να 

κατανοήσει και να αποδεχτεί το κοινό τα προγράμματα αυτά. Όταν το κοινό γνωρίζει 

για την άγρια ζωή και τις ανάγκες της, τότε υποστηρίζει την όλη προσπάθεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Εικ.3.18 Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ταμείου Θήρας 
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Υπάρχει, για παράδειγμα, μια μερίδα ατόμων που αντιτίθεται στο κυνήγι. Αυτοί, 

λανθασμένα βέβαια,  υποστηρίζουν πως για την εξάλειψη κάποιων ειδών ευθύνεται 

το άθλημα του κυνηγιού. Υποστηρίζουν επίσης πως το κυνήγι δημιουργεί επιπλέον 

κινδύνους γι’ αυτά. Στην πραγματικότητα, η αιτία καταστροφής πολλών βιοτόπων 

και επομένως της εξαφάνισης ορισμένων ειδών, είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα 

γενικότερα.  

 

 

 

 

Εικ. 3.19 Η μητέρα 

φύση μπορεί να 

διατηρεί τα πάντα σε 

ισορροπία χωρίς την 

ανθρώπινη παρέμβαση. 

Από τη στιγμή όμως 

που ο άνθρωπος 

παρεμβαίνει, η 

διατήρηση αυτής της 

ισορροπίας επιβάλλει 

την επιβολή σωστών 

διαχειριστικών μέτρων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μητέρα Φύση

Άγρια Ζωή 

Ανθρώπινες Δραστηριότητες 
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Η άγρια ζωή και η συνέχισή της είναι θέμα που αφορά όλη την ανθρωπότητα. Αυτή 

που ορίζει κατά πόσο η άγρια ζωή θα επιβιώσει ή όχι, είναι η ανθρώπινη 

δραστηριότητα, γι’ αυτό, είναι απαραίτητο  να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε 

για τη διασφάλιση του μέλλοντός της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.20  Οι καιροί αλλάζουν και  το μέλλον της άγριας ζωής γίνεται όλο και πιο 

αβέβαιο. Προτού πάρουμε θέση πάνω σε οποιαδήποτε σχετικά θέματα, πρέπει όλοι να 

αποκτήσουμε τις αναγκαίες γνώσεις και να  κατανοήσουμε σωστά τα γεγονότα. Αν 

έχουμε αμφιβολίες, φροντίζουμε να απευθυνθούμε στους αρμόδιους φορείς για να 

πάρουμε την σωστή πληροφόρηση. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε το συναίσθημα να 

μας καθοδηγεί, γιατί αυτό μπορεί να φέρει τ’ αντίθετα αποτελέσματα.  

  

Οι καιροί αλλάζουν...

51

g



 

 

 

Διαχείριση των βιοτόπων: Υποστηρίζουμε τα προγράμματα διατήρησης και 

ανάπτυξης των βιοτόπων.  

 

Οργάνωση της διαχείρισης: Υποστηρίζουμε τις κρατικές αρμόδιες υπηρεσίες στην 

προσπάθεια που καταβάλλουν. Για οποιεσδήποτε απορίες πάνω σε ένα θέμα, 

συμβουλευόμαστε τους Λειτουργούς του Ταμείου θήρας.  

 

 

Κυνήγι: Απαραίτητο μέσο διαχείρισης που λειτουργεί θετικά για την άγρια ζωή και 

τους βιότοπους. Το κοινό που γνωρίζει τον πραγματικό και σωστό ρόλο του 

κυνηγιού, αποδέχεται τη δραστηριότητα αυτή και τη στηρίζει. Το αντικυνηγετικό 

αίσθημα είναι, πολλές φορές αποτέλεσμα κακών εμπειριών με άτομα κυνηγούς και 

μάλλον έχει ως αντικείμενο την εικόνα του ασυνείδητου κυνηγού  κατά του οποίου 

στρέφεται, παρά την εικόνα του αθλητή κυνηγού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.3.21 

Η κατάλληλη επιμόρφωση που στοχεύει στην καλύτερη ποιότητα των κυνηγών, 

συμβάλλει στην εξάλειψη του προβλήματος Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι 

σωστοί κυνηγοί.  

 

Χρηματοδότηση: Ο καθένας μας πρέπει να είναι πρόθυμος να προσφέρει όσο 

περισσότερα μπορεί για την άγρια ζωή.  Η υλική προσφορά του καθενός μας είναι 

σημαντική. Όσο πιο πολλά επενδύσουμε στην άγρια ζωή τόσο πιο μεγάλο θα είναι το 

όφελός μας. 

Σκοπός της ίδρυσης του Ταμείου Θήρας είναι η προστασία, η ανάπτυξη και η 

διαχείριση των άγριων πτηνών και των θηραμάτων. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν 

επένδυση που εξασφαλίζει το μέλλον της άγριας ζωής και χρηματοδοτούνται από τον 

προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας. Τα έσοδα του Ταμείου Θήρας προέρχονται από 

τις ανανεώσεις των αδειών κυνηγίου και των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, 

52

g



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Antoniou

Εικ. 3.22 Η προσφορά των κυνηγών στη Διαχείριση της άγριας ζωής. 

 

Για να πραγματοποιήσει τους στόχους του, το Ταμείο Θήρας χρηματοδοτεί τις 

ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

1. Βελτίωση βιοτόπων (επιλεγμένη σπορά ψυχανθών, δημητριακών, 

καρποφόρων δένδρων και θάμνων σε περιοχές με περιορισμένη ποσότητα 

τροφής). 

2. Ερευνητικά προγράμματα για άγρια πτηνά και θηράματα (γίνονται με 

σκοπό να εφαρμοστούν τα ορθά διαχειριστικά μέτρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί 

η διατήρηση και η αύξηση των ειδών). Οι συγκεκριμένες μελέτες βοηθούν 

στη στήριξη των θέσεών μας όσον αφορά το κυνήγι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στον καθορισμό των θηρεύσιμων ειδών κάθε χρόνο, όπως το επιβάλλει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως αυτό προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 

είναι δηλαδή έσοδα που προέρχονται από την τσέπη του κύπριου κυνηγού. 

Μπορούμε λοιπόν κατ’ επέκταση να πούμε, ότι ο «αιμοδότης» για την προστασία και 

την ανάπτυξη της άγριας ζωής, είναι ο ίδιος ο κυνηγός.  
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Συγκριτική συνολική κάρπωση του λαγού και της πέρδικας τα έτη  

1999, 2000, 2001, 2002 και 2003. 
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  Συγκριτική κάρπωση  περδικιού 

3. Επιμόρφωση των κυνηγών και περιβαλλοντική εκπαίδευση  (ενημέρωση 

των κυνηγών και του κοινού σε θέματα κυνηγίου, άγριας ζωής και 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος). 

4. Αναρρωτήριο άγριας ζωής (περίθαλψη και ακολούθως απελευθέρωση και 

επανεγκατάσταση  των τραυματισμένων ορφανών ή άρρωστων άγριων 

πτηνών και θηλαστικών στο φυσικό περιβάλλον). 

5. Πάταξη της Λαθροθηρίας. 

 

 

Οι έρευνες που διεξάγονται είναι αναγκαίες για την ορθή διαχείριση των θηραμάτων 

και του κυνηγίου.  Όπως για παράδειγμα φαίνεται στις μελέτες κάρπωσης, η θήρευση 

των μικρών θηραμάτων παρουσιάζει αυξομείωση, η οποία είναι χαρακτηριστική των 

μικρών θηραμάτων, που όμως μακροχρόνια παρουσιάζει μία σταθερότητα στην 

συγκριτική ετήσια κάρπωση.   
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                  Κεφάλαιο  4

                            Κυνηγός και  

       Λαθροθηρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ … 

… ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ, ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ

                ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ, 

     ΘΑ ΤΗΣ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ 
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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. 
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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 Δημοκρατίας 

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 Δημοκρατίας είναι  

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

Διεύθυνση:  

 

Οδός:                                          Αρ.: 

Πόλη: 

Διεύθυνση:  

  

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.  
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         Η ΠΑΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ 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». Δυστυχώς 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. 

 

   

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.    
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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. Δυστυχώς 

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.   

 

 

 

Περιγραφή Υπόπτου: 

Όνομα: …………………………………………….. 

Διεύθυνση: ………………………………………… 

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:……………………………………………………………… 

 

 

 

Δώσε ακριβείς πληροφορίες όπως πιο κάτω: 
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   Κεφάλαιο 5 (Μέρος Α) 

 

     Αναγνώριση 

      Θηραμάτων  
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 5    (  )        
…………………………………………………………………………… 
 
                

    ,        
 .          

               
. 

 
 
 

1. Anser alpifrons (  )  
 
 
 
 
2. Anser anser ( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anas penelope ( ) 
 
 
 

 
4. Anas strepera ( ) 

 
 
 
 

5. Anas crecca ( , ) 
 
 
 
 

6. Anas platyrhynchos ( ) 
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7. Anas acuta ( , ) 
 
 
 
 
 

8. Anas querquedula (  )  
 
 
 
 
 

9. Anas clypeata ( )  
 
 
 
 

10. Aythya ferina ( ) 
 
 
 
 
 

11. Aythya fuligula ( ) 
 
 
 
 
 
12. Alectoris chukar ( )  

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Phasianus colchicus ( ) 
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14. Coturnix coturnix ( ) 

 
  
 
 
 

15. Francolinus francolinus ( )  
 
 
 
 
 
16. Fulica atra (   ) 
 
 
 
17.Lymnocryptes minimus ( ) 
 
 
 
 
 
17. Gallinago gallinago( ) 

 
 
 
 
 
 

19.Scolopax rusticola ( ) 
 
 
 
20.Columba livia ( )  
 
 
 
 
 
21. Columba palumbus ( )  
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22. Columba oenas (Φασσοπέζουνο)  

 

 

 

 

 

 

23. Streptopelia turtur (Τρυγόνι) 

 

 

 

 

 

24. Streptopelia decaocto (Φιλικουτούνι) 

 

 

 

 

 

 

25.Alauda arvensis (Τρασιήλα) 

 

 

 

 

 

26.Turdus merula (Μαυρόπουλος ή Κότσυφας) 

 

 

 

 

 

 

27. Turdus pilaris (Τριζάρα) 

 

 

 

 

28. Turdur philomenus (Τσιχλα)  

 

 

 

 

 

 

 

29.Turdur iliacus (Κοκκινότσιχλα) 
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30. Turdur viscivorus (Τρυγονότσιχλα) 

 

 

 

 

 

 

31. Sturnus vulgaris (Μαυροπούλι) 

 

 

 

 

32. Pica pica (Κατσικορώνα) 

 

 

 

 

 

33. Corvus monedula (Κολιός) 

 

 

 

 

 

 

34. Corvus corone (Κόρωνος) 
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Κεφάλαιο 5 (Μέρος Β) 

 

  Αναγνώριση των 

Ειδών Άγριας Ζωής 
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g



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5    (ΜΕΡΟΣ Β)       ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΗΝΩΝ   

                                                    ( ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ) 

……………………………………………………………………………..   

                                                              

 

1. PODICIPEDIDAE 

 

                                                                                        

                                                                        β. 

                                         

α. 

γ.

α. Podiceps nigricollis (Βουτηχτάρι)  

 

β. Podiceps cristatus (Βουτηχτάρα)  

 48 εκ.  Σκουφοβουτηχτάρα.  Το πιο μεγάλο από την κατηγορία των βουτηχτάρων 

που επισκέπτεται την Κύπρο.  Περνά από το νησί σε μικρούς αριθμούς. Μερικά 

πουλιά ξεχειμωνιάζουν σε υδατοφράκτες.   .   

γ.  Tachybaptus ruficollis (Κωλοβούτης)  

27 εκ.  Μικρό βουτηχτάρι η νανοβουτηχτάρι.  Το πιο μικρό και πιο κοινό από τα 

βουτηχτάρια που επισκέπτονται τη Κύπρο.  Πολύ κοινό υδρόβιο που είτε περνά είτε 

ξεχειμωνιάζει στη Κύπρο ενώ αρκετά ζευγάρια γεννούν αν τα επίπεδα νερού είναι 

ικανοποιητικά στους υγροτόπους.   

       M.Antoniou

 M.Antoniou

M.Antoniou
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                                               β. 

 

γ. 

α. 

                                                  

 

  

  

  

M.A

M.A

 

M.A

P

                                                                                                                                                                                                                                 

 
  . Phalacrocorax carbo ( )  
  91 .    .       

        .      
 . Phalacrocorax pygmeus (   ) 
 . Phalacrocorax aristotelis ( )  
   76 .     ,     .  

      P. carbo  ( ).   
 
 

 

2. PHALACROCORACIDAE 
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3. PELECANIDAE 

 

 

 

 

 

α.                                                           

                                               

 

 

                                                     β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος) 

140-160 εκ.  Αρκετά σπάνιος περαστικός επισκέπτης.  Μπορούμε συνήθως να τον 

συναντήσουμε  στις δύο αλυκές.  

β. Pelecanus crispus (Αργυροπελεκάνος).  

 160-180 εκ.  Πολύ σπάνιος περαστικός επισκέπτης και είδος που κινδυνεύει 

παγκόσμια.   

 

 

 

 

 

M.A

M.A
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γ. Nycticorax nycticorax  

(Νυκτοκόρακας)  

  60 εκ.  Αρκετά συνήθης περαστικός 

επισκέπτης που κάποτε φωλιάζει σε πυκνούς 

υγρότοπους. Κυνηγά την τροφή του και κατά 

τη διάρκεια της νύχτας  

 

 

 

 

 

α. Botaurus stellaris  (Βούταυρος)  

76 εκ.  Σπάνιος περαστικός επισκέπτης, που έρχεται κυρίως την άνοιξη.  Προτιμά 

ρηχούς υγρότοπους με πυκνή βλάστηση. 

β. Ixobrychus minutus  (Ιξόβρυχος ο μικρός)  

35 εκ.  Αρκετά συνήθης επισκέπτης που προτιμά τους υγρότοπους.  Έχει παρόμοιες 

συνήθειες με το προηγούμενο είδος, όπως π.χ. στον τρόπο που κυνηγά.     

M.Antoniou

 

 

 

4. ARDEIDAE 

 

 

α.                                                               β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.AntoniouM.Antoniou
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δ. 

                                                                                  

                                                                            

 

                                                                                   ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         στ. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Antoniou

 

M.Antoniou

M.Antoniou

δ. Ardeola ralloides (Ερωδιίσκος ο ραλλοειδής ή βατραχοφάς) 

 46 εκ.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης σε υγρότοπους με πυκνή βλάστηση.     

     ε. Egretta garzetta (Λευκοερωδιός ο μικρός)  

            56 εκ.  Αρκετά συνήθης περαστικός επισκέπτης. Επισκέπτεται την Κύπρο 

ιδιαίτερα  την άνοιξη. Στο παρελθόν, έχει φωλιάσει στην Κύπρο   

 

77

g



    στ. Bubulcus ibis (Ερωδιός ο βουκόλος ή Γελαδάρης)  

    51 εκ.  Περαστικός επισκέπτης που έρχεται σε μικρούς αριθμούς κυρίως την 

άνοιξη.  Τον συναντάμε να περιφέρεται ανάμεσα στις αγελάδες στο Λιβάδι 

Φασουρίου. 

   

                                                                       η. 

 

ζ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θ. 

 

 

 

ζ. Ardea purpurea (Ερωδιός ο 

πορφυρός) 

  79 εκ.  Αρκετά συνήθης περαστικός 

επισκέπτης, που έρχεται κυρίως την άνοιξη.  

η. Egretta alba (Λευκοερωδιός ο 

μέγας)   

90 εκ.  Το πιο σπάνιο είδος ερωδιού που 

έρχεται στην Κύπρο.  Απαντά τόσο ως 

περαστικός όσο και ως χειμερινός επισκέπτης, 

σε πολύ μικρούς αριθμούς.   

Θ. Ardea cinerea.  (Γκρίζος Ερωδιός)  

91 εκ.  Πολύ κοινός περαστικός αλλά και 

χειμερινός επισκέπτης σε μεγάλους σχετικά, με 

τα αλλά είδη ερωδιών, αριθμούς.  Είναι ο πιο 

μεγάλος ερωδιός που έρχεται στη Κύπρο.  

Υπάρχουν καταγραφές ότι έχει φωλιάσει στο 

παρελθόν. 

M.Antoniou

 

M.Antoniou

M.Antoniou
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5. CICONIIDAE 

 

 

α. 

 

 

 

                                                                    β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Ciconia ciconia (Ασπροπελαργός)  

102 εκ.  Σχετικά σπάνιος περαστικός επισκέπτης, που έρχεται κυρίως το φθινόπωρο.  

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, μεγάλοι αριθμοί του είδους φτάνουν κάποιες 

χρονιές στην Κύπρο από τον Αύγουστο, σε πεδινές κυρίως περιοχές με καλλιέργειες,.  

 

β. Ciconia nigra (Μαυροπελαργός) 

  97 εκ.  Πολύ σπάνιος επισκέπτης και είδος που κινδυνεύει παγκόσμια.     

 

 

 

 

M.Antoniou

M.A
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                                                    β. 

α. 

 

 

 

M.Antoniou

M.Antoniou

 

 

α. Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα)  

 56 εκ.  Αρκετά κοινό περαστικό είδος, που έρχεται κυρίως την άνοιξη. Συχνάζει σε 

υγρότοπους όπως είναι το Λιβάδι Φασουρίου, η Λίμνη Ορόκλινης, κ.α. 

β. Platalea leucorodia (Κουταλομύτης)  

  86 εκ.  Αρκετά σπάνιος περαστικός επισκέπτης που έρχεται το φθινόπωρο αλλά και 

την άνοιξη, σε μικρούς όμως αριθμούς.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. THRESKIORNITHIDAE 
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7. PHOENICOPTERIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Phoenicopterus rubber (Φλαμίνγκο) 

 

 127 εκ.  Πολύ κοινός χειμερινός επισκέπτης που έρχεται στη Κύπρο σε μεγαλους 

αριθμούς που κάποτε ξεπερνούν και τις 10 χιλιάδες.  Ξεχειμωνιάζει στις 2 αλυκές.   

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Antoniou
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α. 

 

 

 

 

 

       β. 

 

γ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A

M.A

M.A

 

α. Cygnus Cygnus (Κύκνος ο μουσικός) 

     β. Cygnus olor (Kύκνος)  

  152 εκ.  Κύκνος ο βουβός η ο άφωνος.  Επισκέπτεται την Κύπρο περιοδικά το 

χειμώνα σε μικρούς αριθμούς.  Κάποτε, σε περιόδους βαρυχειμωνιάς, οι αριθμοί του 

είδους στη Κύπρο αυξάνονται.   

    γ. Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)  

  70 εκ.  Χειμερινός επισκέπτης. Τη συναντάμε κυρίως γύρω από τις αλυκές, στη 

Λάρνακα.  Έρχεται σε αριθμούς που κυμαίνονται από μερικές δεκάδες σε αρκετές 

εκατοντάδες (στο παρελθόν, η προσέλευσή της ήταν περισσότερο πολυάριθμη). 

 

 

 

 

8. ANATIDAE 
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. Tadorna tadorna (    ) 

  61 .    .    ,    2   
    .   

. Tadorna ferruginea ( )  
 64 .    .     ,   

 .   
. Anas Platyrhynchos  ( )  
  58 .     ,        

.        .   
   

 
 
 
 
                                              

 

δ.   

 

 

 

 

      ε. 

 

 

 

                

 

 

 

 

               στ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A

M.A

M.A
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ζ. Anas acuta (Ψαλιδονούρα) 

56 εκ.  Σύνηθες είδος πάπιας ιδιαίτερα ως περαστικός επισκέπτης, παρόλο που στην 

Κύπρο ξεχειμωνιάζει σε μικρότερους αριθμούς.   

η. Anas clypeata (Κουταλομύτα) 

  51 εκ.  Είδος πάπιας με πολύ χαρακτηριστικό ράμφος.  Συνήθης χειμερινός 

επισκέπτης, κάποτε κατά χιλιάδες.     

θ.  Netta rufina (Τσόκκος)  

46 εκ. Σπάνιος χειμερινός επισκέπτης.   

ι. Anas crecca. (Σαρσελλι.) 

 36 εκ.  Το πιο μικρό είδος πάπιας που έρχεται στη Κύπρο.  Απαντάται σε πολύ 

μεγάλους αριθμούς τόσο σαν περαστικός αλλά και σαν χειμερινός επισκέπτης.   

 

 

 

 

                                                       ζ.                               

 

 

 

η. 

 

 

 

 

 

                                                 θ. 

 

ι. 

 

M.A

M.A

M.A

M.A
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                                         κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ.                                                           μ. 

   

 

                                                                  ξ. 

                  

ν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  κ. Aythya ferina. (Νήσσα η ερυθροκέφαλος) 

  46 εκ.   Αρκετά κοινός χειμερινός επισκέπτης. 

   

 

M.A

M.A

M.A

M.A

M.A
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λ. Aythya marila (Γαλανόραμφος) 

μ. Oxyura leucocephala (Πάπια η πυγμάχος) 

ν. Mergus serrator (Πριονόραμφος ο λοφιοφόρος) 

ξ. Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη) 

 

ο.                                                                 

              π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  σ. 

ρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο.Anser anser (Σταχτόχηνα) 

π.Anas Penelope (Σφυρικτάρι) 

ρ. Anas strepera (Φλυαρόπαπια) 

σ. Anas Querquedula.  ( Ανοιξιάτικο σαρσέλλι η Μασουρατζής)  

38 εκ Έρχεται κυρίως την άνοιξη σε μικρούς αριθμούς όπου και μερικά ζευγάρια 

μένουν και φωλιάζουν.     

 

 

 

M.A

M.A

M.A M.A
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α. Alectoris chukar (Πέρδικα) 

  33 εκ.  Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος που απαντά σε όλα τα υψόμετρα, από την 

παραλιακή ζώνη μέχρι και τις ψηλότερες βουνοκορφές του Τροόδους.   

β. Francolinus francolinus (Φραγκολίνα) 

  34 εκ.  Τοπικά συνήθης μόνιμος κάτοικος που απαντά κυρίως σε πεδινές και 

ημιορεινές περιοχές, ιδιαίτερα κοντά σε πυκνή, ψηλή βλάστηση και καλλιέργειες.  Τα 

α. 

 

 

 

   β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. 

 

M.A

M.A

Φραγκολίνα 

(Θηλυκό άτομο) 

 

Φραγκολίνα  

(Αρσενικό άτομο) 

M.A

M.A

9. PHASIANIDAE 
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τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί η γεωγραφική εξάπλωση του είδους σε όλες τις 

επαρχίες.  

γ. Coturnix coturnix. ( Ορτύκι, λαχτοκουντούρι).  

 18 εκ.  Κοινός περαστικός επισκέπτης παρόλο που ορτύκια απατούνται ολόχρονα σε 

ορισμένες περιοχές της Κύπρου όπου και φωλιάζουν. 

 

 

 

 

 

                           δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        δ.   Phasianus colchicus (Φασιανός) 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

M.Antoniou
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α. Porzana parva (Μικροπουλλάι)  

 

β. Fulica atra (Μαυρόκοτα) 

  38 εκ.  Καραπαττάς.  Συνήθης περαστικός, χειμερινός επισκέπτης.  Αρκετά ζευγάρια 

γεννούν σε υδατοφράχτες και άλλους υγρότοπους όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.   

                                                  β. 

α. 

 

 

  γ. 

 

 

 

 

 

 

 

δ. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A

M.A

M.A

 

M.A

 

10. RALLIDAE 
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γ. Gallinula chloropus (Νερόκοτα)  

  33 εκ.  Αρκοπουλάδα, αρκοπετείναρο.  Συνήθης περαστικός και χειμερινός 

επισκέπτης.  Κάποια ζευγάρια  φωλιάζουν σε υγρότοπους όταν τα επίπεδα νερού 

είναι επαρκή.      

δ. Rallus aquaticus. (Νεροπουλλάδα)  

 28 εκ.  Τακτικός περαστικός και χειμερινός  

επισκέπτης σε μικρούς αριθμούς.  Έχει φωλιάσει στο παρελθόν σε βαλτούς. 

 

 

 

     11. GRUIDAE 

 

                                                                                   Grus grus (Γερανός) 

  115 εκ.  Κοινός 

περαστικός 

επισκέπτης ο οποίος 

περνά από τη Κύπρο 

σε μεγάλα κοπάδια 

τόσο το φθινόπωρο 

(κυρίως μέσα 

Οκτωβρίου) αλλά και 

την άνοιξη.  Ακόμα 

ένα μικρότερο είδος 

γερανού, το 

Anthropoides virgo 

επισκέπτεται την 

αλυκή Ακρωτηρίου σε 

μικρότερους αριθμούς 

(μερικές εκατοντάδες) 

μέσα Αυγούστου – 

αρχές Σεπτεμβρίου 

όπου και σταματά για 

λίγο, καθοδόν προς 

την Αφρική.  
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α. Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)  

  38 εκ.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης, που έρχεται κυρίως την άνοιξη.  Όταν τα 

επίπεδα νερού είναι επαρκή, αρκετά ζευγάρια μένουν για να γεννήσουν.     

β. Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα) 

  43 εκ.  Αρκετά σπάνιος περαστικός επισκέπτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό μακρύ 

και γυριστό ράμφος.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α.                                                                          β.   
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12. RECURVIROSTIDAE 
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                            Himantopus ostralegus (Στρειδοφάγος) 

 

14. BURHINIDAE 

 

 

 

 

Burhinus oedicnemus 

(Τρουλλουρία) 

 

41 εκ.  Μόνιμος κάτοικος που 

απαντά τοπικά σε μικρούς 

αριθμούς, ιδιαίτερα σε 

ημιερημικές, πεδινές και ανοιχτές 

περιοχές.  Κάποια πούλια, περνούν 

κατά τη μετανάστευση από την 

Κύπρο  

M.Antoniou
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13. HAEMATOPODIDAE 
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15 CHARADRIIDAE. 

                                                                       β. 

α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      δ. 

γ. 
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ε.                                                                  στ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M.Antoniou 

M.Antoniou 

 
. Pluvialis apricaria ( )  

  28 .           
  .  

. Hoplopterus spinosus ( ) 
27 .  .        

  .      ,     
  .     .   

. Vanellus vanellus (   ) 
  30 .  , .       

       .   
. Glareola pratincola ( ) 

  25 .         .  
  .       .  

. Charadrius dubius. (  ).   
 15 .      .     

    .  
. Charadrius alexandrinus.  ( ).  

16 .   .         , 
    . 
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α. 

 

      γ. 

                       

              β. 
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16. SCOLOPADIDAE 
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                  δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Lymnocryptes minimus (Πικατσόνι) 

β.  Scolopax rusticola (Πικάτσα) 

34 εκ.  Συνήθης χειμερινός επισκέπτης.  Προτιμά τις δασώδεις, υγρές περιοχές αλλά 

και τις καλλιέργειες όπως περιβόλια και αμπέλια.  Κινείται κυρίως κατά τη διάρκεια 

της νύχτας.    

γ. Arenaria interpres (Χαλικοκυλίστης)  

δ. Gallinago gallinago.(Κουφοπεκατσίνι)

 27 εκ.  Σχετικά κοινός περαστικός αλλά και χειμερινός επισκέπτης.  Προτιμά 

μικρούς και ρηχούς υγροτόπους.   
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α. Larus fuscus (Γλάρος ο μελάχρους) 

β. Larus genei (Γλάρος ο λεπτομύτης) 

  43 εκ.  Συνήθης περαστικός, χειμερινός επισκέπτης, όχι όμως τόσο κοινός όπως ο 

προηγούμενος.  Απαντά τόσο σε ακτές όσο και στις  αλυκές.   

γ. Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος Γλάρος) 

  36 εκ.  Πολύ κοινός χειμερινός επισκέπτης που έρχεται στην Κύπρο σε μεγάλους 

αριθμούς.  Απαντά σε παραλίες αλλά και σε σκουπιδότοπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. 

  β.  

 

                               γ.  
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δ.                                                            ε. 

 

 

 

 

δ. Larus cachinnas.   

55 - 67 εκ.  Κοινός μόνιμος κάτοικος και περαστικός επισκέπτης.  Φωλιάζει σε 

απόκρημνους παραθαλάσσιους γκρεμνούς αλλά και σε βραχονησίδες.     

ε. Larus audouinii.  

 50 εκ.  Σπάνιος μόνιμος κάτοικος που φωλιάζει σε μια αποικία στα νησιά Κλείδες, 

κοντά στο Ακρωτήριο του Απόστολου Ανδρέα.  Είδος που κινδυνεύει με αφανισμό.   

 

18. STERNIDAE 

 

 

                                                     β. 

 

 

α. 
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         γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Chlidonias leucopterus (Νεροχελίδονο) 

β. Sterna dougalii (Ροδογλάρονο) 

γ. Sterna hirundo (Γλαρόνι)

  36 εκ.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται την άνοιξη.  Απαντά σε μικρές 

ομάδες σε διάφορους υγρότοπους.. 

 

 

19. COLUMBIDAE 

 

α.  

  β. 
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            γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Columba palumbus (Φάσα) 

 41 εκ.  Συνήθης μόνιμος κάτοικος. Όταν στις βόρειες χώρες είναι βαρυχειμωνιά, 

αρκετά πουλιά του είδους έρχονται να ξεχειμωνιάσουν στην Κύπρο.  

β. Straptopelia turtur (Τρυγόνι) 

  28 εκ.  Πολύ συνήθης περαστικός επισκέπτης κατά την περίοδο της μετανάστευσης, 

Αρκετά όμως ζευγάρια, μένουν και αναπαράγονται στην Κύπρο. 

γ. Columba livia (Αρκοπέζουνο)

  33 εκ.  Συνήθης μόνιμος κάτοικος από τον οποίον προέρχεται το ήμερο περιστέρι.  

Φωλιάζει σε αποικίες σε απόκρημνους γκρεμούς, τόσο παραθαλάσσια όσο και στην 

ενδοχώρα.   

 

δ.

 

        ε. 

 

 

δ.Columba oenas (Φασσοπέζουμο) 

ε. Streptopelia decaocto (Φιλικουτούνι)  

31 εκ.  Κοινός μόνιμος κάτοικος που απαντάται κυρίως κοντά σε ανθρώπινους 

οικισμούς.  Είναι είδος ασιατικό που αποικεί την Ευρώπη τα τελευταία 100 χρόνια 

κινούμενο δυτικά. 
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 α. Cuculus canorus. ( Κούκος η φασσοτριγωνο). 

 33 εκ.    Κοινός περαστικός επισκέπτης ειδικά την άνοιξη.  Είναι και αυτό είδος   

παρασιτικό δηλαδή γεννά τα αυγά του σε φωλιές άλλων πουλιών, συνήθως πιο  

μικρών από αυτό. 

  β. Clamator glandarius (Κούκος)  

39 εκ.  Σχετικά συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται κυρίως την άνοιξη.  

Είναι είδος παρασιτικό, γεννά δηλαδή τα αυγά του σε φωλιές άλλων πουλιών και 

ιδιαίτερα στη φωλιά της καρακάξας (κατσικορώνας). 

  

21. TYTONIDAE 

Tyto alba (Ανθρωποπούλι) 

 

34 εκ.  Ανθρωποπούλι. Συνήθης 

μόνιμος κάτοικος του οποίου οι 

αριθμοί πιθανόν να έχουν 

υπολογιστεί.  Προτιμά τις 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τις 

κτηνοτροφικές περιοχές όπου 

αφθονεί η κύρια τροφή του, τα 

ποντίκια. 
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M.Antoniou 

M.Antoniou 

20. CUCULIDAΕ        

101

g



 

                              

22. STRIGIDAE 

 

α.                                                                 β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. 

 

 

α.Αthena noctua (Κουκουβάγια) 

22 εκ.  Κουκουφκιάος.  Συνήθης μόνιμος κάτοικος.  

Παρόλο που είναι νυκτόβιος όπως και τα άλλα είδη 

της οικογένειάς του, απαντά και κατά τη διάρκεια 

της μέρας.  Φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων και 

τρύπες χαλασμάτων και τρέφεται με ποντίκια και 

μικρά πουλιά.     

β. Otus scops (Θουπί) 

  19 εκ.  Η πιο μικρή κουκουβάγια που υπάρχει 

στην Κύπρο. Είναι ενδημικό υποείδος.  Φωλιάζει 

και αυτό σε κουφάλες και τρέφεται με έντομα και 

ποντίκια.   

γ. Asio otus ( Αρκοθουπος, νανομπουφος)  

36 εκ.  Μεγάλο είδος κουκουβάγιας το οποίο είναι 

και μόνιμος κάτοικος αλλά και μεταναστευτικός 

επισκέπτης.  Φωλιάζει σε φωλιές άλλων πουλιών 

κυρίως του κορώνου.    
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23. APODIDAE 

 

Apus apus. 16 εκ.  

Πετροχελίδονο.  Πολύ 

κοινός περαστικός 

επισκέπτης και είδος που 

έρχεται σε μεγάλους 

αριθμούς στο νησί για να 

φωλιάσει.  Φωλιάζει 

κυρίως σε ανθρώπινους 

οικισμούς 

 

 

 

 

 

 

 

24.CORACIDAE 

 

Coracias garrulous 

(Καρακάξα η Βένετη ή Βενετιά ή 

Κράγκα ) 

 

16 εκ.  Είδος που επισκέπτεται την Κύπρο 

το χειμώνα, περνά όμως απ’ εδώ και την 

άνοιξη.  Συχνάζει σε υγρότοπους αλλά και 

σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου κυνηγά 

μικρά ψάρια  
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α. Halcyon smyrnensis (Αλκυών η Σμυρνέικη) 

β. Ceryle rudis (Ασπρόμαυρη Αλκυόνη)  

28 εκ.  Σχετικά σπάνιος περαστικός επισκέπτης που απαντά κυρίως σε υδατοφράκτες 

και σε αλυκές.   

γ. Alcedo atthis (Αλκυώνη) 

16 εκ.  Είδος που επισκέπτεται την Κύπρο το χειμώνα αλλά  πολλές φορές και την 

άνοιξη.  Συχνάζει σε υγρότοπους αλλά και σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου κυνηγά 

μικρά ψάρια.   

 

 

 

α. 

 

                       β. 

 

 

                 γ. 
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α. Merops superciliosus (Πρασινομελλισοφάγος)  

30 εκ.  Σπάνιος περαστικός επισκέπτης που έρχεται κυρίως την άνοιξη.  Κινείται σε 

μικρότερες ομάδες απ’ ότι ο πιο συνήθης μελισσοφάγος.     

β. Merops apiaster (Μελισσοφάγος)  

28 εκ.  Πολύ συνήθης περαστικός επισκέπτης, ιδιαίτερα το φθινόπωρο.  Κάποια 

ζευγάρια φωλιάζουν σε τρύπες που ανοίγουν σε όχθες ποταμών.  Τρέφεται με 

ιπτάμενα έντομα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. 

 

 

 

 

 

   β. 
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27.UPUPIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

             Upupa epops (Πουπούξιος ή Τσαλαπετεινός) 

28 εκ.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται κυρίως την άνοιξη.  Πολλά 

ζευγάρια μένουν και φωλιάζουν στην Κύπρο σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.  

Φωλιάζει συνήθως σε κουφάλες γέρικων δέντρων ενώ η τροφή του αποτελείται 

κυρίως από ασπόνδυλα.  

   

 

 

28. ALAUDIDAE 

 

 

      α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           α.  Galerida cristata (Κορυδαλλός) 
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17 εκ.  Σκορταλλός η τσούρουλλος.  Συνήθης μόνιμος κάτοικος σε πεδινές και 

ημιορεινές ανοικτές περιοχές.   

  

 

β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Lullula arborea. ( Τρασιηλουα). 

 15 εκ.   Σχετικά κοινός μόνιμος κάτοικος αλλά και χειμερινός επισκέπτης.  Το 

καλοκαίρι φωλιάζει σε ορεινές περιοχές ενώ το χειμώνα απαντάται σε πεδινές κυρίως 

περιοχές.   

 

 

 

          γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. Alauda arvensis.  (Τρασιήλα χειμωνιάτικη). 

 18 εκ.   Πολύ κοινός χειμερινός επισκέπτης που έρχεται κοπαδιαστά σε μεγάλους 

αριθμούς κατακλύζοντας σε πεδινές καλλιεργημένες περιοχές.  Είδος που μειώνεται 

σε όλη την Ευρώπη.   
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30. MOTACILLIDAE  

                                                               

 

                                                          β.              

α. 

 

 

                                γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Motacilla flava (Ζευγαλάτης) 

17 εκ.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται στην Κύπρο κυρίως την άνοιξη.  

Οι φυλές του είδους διακρίνονται για την ποικιλία των χρωματικών αποχρώσεων. 

Φωλιάζει στο νησί σε μικρούς αριθμούς.     

β. Motacilla alba (Μαυρόασπρος Ζευγαλάτης)  

18 εκ.  Πολύ συνήθης περαστικός και χειμερινός επισκέπτης.  Ξεχειμωνιάζει σε 

πεδινές και ημιορεινές κυρίως περιοχές ενώ περιστασιακά κάποια ζευγάρια 

φωλιάζουν στην Κύπρο.   

γ. Motacilla citreola (Ζευγαλάτης ο Ασιατικός) 
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31.TIMALIIDAE 

 

 

 

           Panurus biarmicus  

             (Μουστακαλής)  

 

 

 

 

 

 

32.PARIDAE                                       β. 

α. 

 

 

 

            α. Parus atter (Ελατοπαπαδίτσα ή Μουγιαννούι) 

11 εκ.  Ενδημικό υποείδος και μόνιμος κάτοικος της Κύπρου.  Συχνάζει σε ορεινές 

περιοχές, κυρίως σε δάση.   

           β. Parus major (Τσαγκαρούδι).  

14 εκ Κοινός μόνιμος κάτοικος σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές.  Συχνάζει ακόμη 

σε κήπους σπιτιών στις πόλεις και τα χωριά.   
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33.TICHODROMADIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Tichodroma muraria (Tοιχοδρόμος) 

 

 

 

 

34.ORIOLIDAE 

 

 

 

 

 

                     

       Oriolus oriolus 

 (Συκοφάγος ή Κλορκός) 

  24 εκ.  Αρκετά συνήθης 

περαστικός επισκέπτης κυρίως 

την άνοιξη.  Μερικά ζευγάρια 

μένουν στη Κύπρο και 

φωλιάζουν σε ορεινές 

περιοχές.   
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35. STURNIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris  

(Μαυρόπουλος) 

 

 22 εκ.  Ψαρόνι, μαυροπούλι.  Πολύ συνήθης 

χειμερινός επισκέπτης.  Είναι είδος κοινωνικό 

και κινείται σε μεγάλες αγέλες ακόμα και στις 

πόλεις. 

 

 

 

 

36. LANIIDAE 

 

 

α.                                                                β. 
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γ.                                                              δ. 

 

 

     

α. Lanius senator (Δακκανούρα 19 εκ.)  

19 εκ.  Δακκανούρα.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης. Μερικά ζευγάρια του είδους 

φωλιάζουν στην Κυπρο.       

β. Lanius minor (Δακκανούρα   20 εκ.)  

20 εκ.  Μεγάλη δακκανούρα.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται κυρίως το 

φθινόπωρο.   

γ. Lanius collurio (Δακκανούρα 17 εκ.)  

17 εκ.  Δακκανούρα.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης.  

δ. Lanius nubicus. (  Δακκανουρα 17 εκ. ) 

 Πολύ κοινός περαστικός επισκέπτης, πολλά ζευγάρια του είδους φωλιάζουν στη 

Κύπρο. 
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α. Corvus monedula (Κολιός)   

 33 εκ.  Μόνιμος κάτοικος, τοπικά πολύ συνήθης.  Το πιο μικρό είδος κορακοειδούς.  

Είναι κοινωνικό είδος, κινείται σε αγέλες και φωλιάζει σε αποικίες πάνω σε 

απόκρημνους βράχους.   

 

β. Corvus corax (Κλόκκαρος) 

 64 εκ.  Σπάνιος μόνιμος κάτοικος και το πιο μεγάλο είδος κορακοειδούς.  Συχνάζει 

σε ορεινές περιοχές με απότομους βράχους όπου και φωλιάζει. 

 

γ. Pica pica (Καρακάξα ή Κατσικορώνα)    

46 εκ.  Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος σε πεδινές και ημιορεινές ανοιχτές κυρίως 

περιοχές.   

 

α. 

 

 

 

 

                                                                    β. 

 

 

 

 

 

 

γ. 
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δ.                                                                        ε.  

 

 

 

 

δ. Corvus corone (Κοράζινος)  

47 εκ.  Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος σε ημιορεινές και πεδινές περιοχές.   

ε. Garrulus glandarius (Κίσσα)  

34 εκ.    Συνήθης μόνιμος κάτοικος σε δασικές και παραδασώδεις περιοχές. 
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δ. 
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γ. Passer domesticus 

(Σπουργίτης ή Στρούθος) 

 14.5 εκ.  Το πιο σύνηθες είδος πουλιού στην Κύπρο που απαντά σε όλες τις περιοχές.   

Απαντά σε μεγαλύτερες πυκνότητες κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς και 

καλλιέργειες. 

δ. Passer 

(θηλυκό, με παρόμοιο χρωματισμό και στα τρία πιο πάνω είδη) 

39. FRINGILLIDAE                                             β. 

 

                                                                       

α.     

 

                                                                   

                        

                                                                                    

 

 

                                                         

                        

  

                                                  

 

 

                                                                                 γ. 

               

α. Loxia curvirostra 

(Σταυρομύτης)  

16.5 εκ.  Μόνιμος κάτοικος, τοπικά συνήθης σε 

μεγάλο υψόμετρο.  Τρέφεται με πινόλια 

(κουκουνάρια, καρπός του πεύκου) γι’ αυτό και 

φωλιάζει σχετικά νωρίς για να μπορεί να θρέψει τους 

νεοσσούς του με τα ώριμα πινόλια. 

β. Carduelis carduelis 

(Σγαρτίλι ή Καρδερίνα)  

12 εκ.  Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος της Κύπρου 

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χρώματα. 

γ. Carduelis cannabina 

(Κοτσιηνάρα ή Τσακροσγάρτιλο)   

13.5 εκ.  Συνήθης μόνιμος κάτοικος ενώ εμφανίζεται 

και ως μεταναστευτικό είδος     
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δ. Carduelis chloris                                                                  δ. 

(Φλώρος ή Λουλουδάς)  

14.5 εκ.  Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος ενώ 

περνά και από την Κύπρο ως μεταναστευτικό 

είδος. 

                                                                                        

 

ε. Fringila coelebs.  (Σπιννος) 

15 εκ.   Μόνιμος κάτοικος αλλά τόσο περαστικός 

αλλά και χειμωνιάτικος επισκέπτης.  Φωλιάζει σε 

ορεινές και ημιορεινές περιοχές παρόλο που το 

χειμώνα απαντάται σε όλα τα υψόμετρα.      

 

 

 

 

 

 

          ε. 
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40. TURTIDAE 

 

                                                                                    β. 

 

             α. 

 

 

 

                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                           γ. 

 

 

 

 

 

  α. Εrithacus rubecula (Κοτσιηνοπάππουφος ή κοκκινολαίμης)   Πολύ 

συνήθης χειμερινός επισκέπτης.       

   β.  Luscinia megarhynchos (Αηδόνι) 

  16 εκ.  Αρκετά συνήθης περαστικός επισκέπτης. Αρκετά  ζευγάρια του είδους 

μένουν και φωλιάζουν σε ορεινές περιοχές.   

   γ. Saxicola torquata (Παπαδιά) 

  13 εκ.  Πολύ συνήθης χειμερινός επισκέπτης.   
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                                                                        ε. 

δ.                                                          

          

                                στ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Luscinia svecica (Γαλαζολαίμης) 

.  14 εκ.  Σχετικά συνήθης χειμερινός και περαστικός επισκέπτης. 

ε. Luscinia luscinia (Τσιχλαηδόνι)  

16 εκ.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης, κυρίως την άνοιξη.  Μοιάζει πολύ με το 

αηδόνι. 

στ. Tarsiger cyanurus (Αηδών ο Κυάνουρος)  
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ζ. 

ζ.    Oenanthe deserti  

            (Οινάνθη της Ερήμου) 

        η.  Oenanthe hispanica  

(Οινάνθη η Ισπανική)  

         14 εκ.  Σχετικά συνήθης περαστικός 

         επισκέπτης, κυρίως την άνοιξη 

θ.   Oenanthe lugenss    

(Ασπροκωλού) 

 

 

 

η. 

                   θ. 

 

 

 

                            ι1.                                            ι2. 
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   ι.   Oenanthe cypriaca (Σκαλιφούρτα) 

1. Με κανελί χρώμα κατά την περίοδο του Φθινοπώρου  

2. Κανονικό χρώμα   

14.5 εκ.  Πολύ σύνηθες ενδημικό είδος, δηλαδή είδος που φωλιάζει μόνο στην 

Κύπρο.  Το χειμώνα διαχειμάζει στην Αφρική.  Είδος που προτιμά ανοικτές 

περιοχές παρόλο που μερικές φορές φωλιάζει και σε δάση.    

 

            κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ. Oenanthe oenanthe.   

  15 εκ  Πολύ κοινός περαστικός επισκέπτης και κατά τις 2 περιόδους της αποδημίας.   

 

 

 

 

λ. 

       μ. 
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                                           ν. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     λ. Monticola saxatilis  (Πετροκότσυφας)  

      19 εκ.  Πετροκότσυφας.  Σπάνιος περαστικός επισκέπτης, που έρχεται κυρίως την    

       άνοιξη.   

μ. Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)  

20 εκ.  Γαλαζοκότσυφας.  Μόνιμος κάτοικος σε μικρούς αριθμούς.  Έρχεται στο 

νησί και ως περαστικός, χειμερινός επισκέπτης. 

 ν.  Monticola  

( θηλυκό, με παρόμοιο χρωματισμό και στα δύο είδη ) 

 

 

ξ.                                                                                                     ο. 

 

 

ξ. Phoenicurus phoenicurus (Φοινίκουρος ο κοτσιηνονούρης) 

 14 εκ.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται κυρίως την άνοιξη  

ο. Phoenicurus ochruros (Φοινίκουρος ο καρβουνιάρης)  

 14 εκ.  Συνήθης χειμερινός επισκέπτης αλλά και περαστικός μετανάστης..    
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π. Turdus merula (Μαυρότσιηκλα)  

 25 εκ.  Συνήθης χειμωνιάτικος επισκέπτης. Ορισμένα ζευγάρια του είδους 

φωλιάζουν σε ορεινές ρεματιές.  

ρ. Turdus viscivorus (Τρυγονότσιηκλα)  

.27 εκ.  Μεγάλη τρυγονότζικλα.  Όχι τόσο κοινή όπως τη πιο πάνω αλλά έρχεται το 

χειμώνα σε ποικίλους αριθμούς ανάλογα με τη βαρυχειμωνιά.   

 σ. Turdus philomelos (Tσιήκλα)  

 26 εκ.  Πολύ συνήθης χειμερινός αλλά και περαστικός επισκέπτης.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π.  

           ρ.   

σ. 
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τ. Turdus pilaris (Τριζάρα)  

26 εκ.  Συνήθης χειμερινός επισκέπτης, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.  

υ. Turdus iliacus (Κοκκινότσιχλα)  

  21 εκ.  Κοτσινότζικλα.  Το πιο μικρό είδος τσίκλας που έρχεται στη Κύπρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ. 

    υ. 
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41. SYLVIIDAE 

 

α. 

                β. 

 

γ. 

α. Sylvia curruca (Σύλβια η φλύαρη)

13.5 εκ.  Μικρό συκαλλίδι.  Πολύ συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται 

κυρίως την άνοιξη.   

β.  Hippolais pallida (Τριβιτούρα)  

13.5 εκ.  Αρκετά σύνηθες μεταναστευτικό είδος που φωλιάζει σε διάφορες περιοχές 

ανεξαρτήτως υψόμετρου.   

γ. Cettia cetti.  (Ψευταηδόνι). 

 14 εκ   Μόνιμος κάτοικος πεδινών και ημιορεινών περιοχών με πυκνή βλάστηση.   
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δ. 

ε. 

                                 στ. 

δ. Acrocephalus arundinaceus (Ακροκέφαλος ο τσιχλόμορφος) 

ε. Sylvia atricapilla (Αμπελοπούλι)  

14 εκ.  Πολύ συνήθης περαστικός επισκέπτης. Αρκετά πούλια ξεχειμωνιάζουν στην 

Κύπρο.  Κάποια ζευγάρια κάποτε μένουν και φωλιάζουν. 

στ. Sylvia melanothorax (Τρυπομάζης ή Τρυποράσιης)  

13.5 εκ.  Ενδημικό είδος, φωλιάζει δηλαδή μόνο στην Κύπρο.  Συχνάζει σε πεδινές 

και ημιορεινές περιοχές με πυκνή, χαμηλή βλάστηση.  Φωλιάζει σε ακανθώδεις 

θάμνους.   
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42. EMBERIZIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emberiza melanocephala.  (Κρασοπούλλι, στρουφαήδονο)  

16.5 εκ  Είδος που έρχεται στη Κύπρο για να φωλιάσει από τις μακρινές Ινδίες.  

Συχνάζει σε ημιορεινές περιοχές και προτιμά ιδιαίτερα καλλιέργειες αμπελιών. 

 

 

 

 

43. TROGLODYTIDAE 

 

 

Troglodytes troglodytes.  

 

 9.5 εκ.  Τρυποκάρυδο, τρυποφράκτης.  

Κοινός μόνιμος και ένα από τα πιο μικρά 

πουλιά που απατούνται στο νησί.  
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α. 
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                                                                      β. 
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α. Aguila chrysaetos- Golden Eagle (Χρυσαετός) 

          β. Hieraaetus fasciatus- Bonelli’s Eagle (Αετός του Μπονέλλι) 

 66-74 εκ.  Περτικοσιάχινο, Σπιζαετός. Αετός μεσαίου μεγέθους που ζει μόνιμα στην 

Κύπρο.  Φωλιάζει σε απόμερες περιοχές. Ο πληθυσμός του μειώθηκε αισθητά τις 

τελευταίες δεκαετίες.  Τρέφεται με πουλιά, μικρά θηλαστικά, σαύρες και φίδια. 

 

 

44. ACCIPITRIDAE 
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γ.                                                                                              ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        δ. 

γ. Buteo lagopus 

                (Rough legged Buzzard) 

           δ. Pernis aprivorus (Honey Buzzard)  

           ε. Buteo buteo (Buzzard)  

51-56 εκ.  Βαρβακίνα, γέρακας.  Συνήθης περαστικός 

επισκέπτης ο οποίος περνά από το νησί σε μεγάλους 

αριθμούς κυρίως το φθινόπωρο.  Τρέφεται με ποντίκια 

και μικρά πουλιά.   

                                   

                                  στ. 

 

 

 

 

 

 

         στ. Buteo rufinus 

              (Long legged Buzzard) 

  .  61-66 εκ.  Αετοβαρβακίνα.  Σπάνιος μόνιμος 

κάτοικος και χειμερινός επισκέπτης.  Είδος που 

φωλιάζει στην Κύπρο σε μικρούς αριθμούς.  

Τρέφεται κυρίως με ποντίκες και πουλιά.   
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             ζ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gyps fulvus (Γύπας) 

100 εκ.  Μόνιμος κάτοικος οι αριθμοί του οποίου μειώνονται χρόνο με το χρόνο, 

ιδιαίτερα εξαιτίας της χρήσης δηλητηρίων από ασυνείδητους βοσκούς για 

καταπολέμηση των αλεπούδων.  Δυστυχώς, σήμερα έχουν απομείνει μόνο γύρω στα 

12 ζευγάρια. Είναι αποκλειστικά πτωματοφάγο ζώο, δηλαδή καθαρίζει την ύπαιθρο 

από τα πτώματα ζώων.   
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45. PANDIONIDAE 
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                                       Pandion haliaetus. ( Ψαραετός)  

51-58  Σπάνιος περαστικός επισκέπτης που απαντάται κυρίως σε υδατοφράκτες όπου 

ψαρεύει κυρίως ψάρια αλλά και κυνηγά υδρόβια πουλιά. 
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α. Falco vespertinus (Μαυροσιάχινο) 

  30 εκ.  Κοτσινοπόδαρο φαλκόνι.  Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται 

κυρίως το φθινόπωρο.  Το βλέπουμε κατά δεκάδες πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σε 

παραλιακές κυρίως περιοχές.  Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με μεγάλα έντομα και 

μικρές σαύρες.   

 

                                                     β. 

 γ. 

α. 

γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 δ. 
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46.FALCONIDAE 
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β. Falco tinnunculus (Σιαχίνι ή Ανεμογάμης) 

  34 εκ.  Κίτσης, σιαχίνι.  Μόνιμος κάτοικος, πολύ συνήθης. Μικρού μεγέθους 

φαλκόνι το οποίο απαντά σε μεγαλύτερες πυκνότητες σε πεδινές και ημιορεινές 

ανοιχτές περιοχές.  Αιωρείται πολύ χαρακτηριστικά στον αέρα καθώς ψάχνει για την 

τροφή του η οποία αποτελείται από σαύρες, ποντίκια και μικρά πουλιά.    

γ. Falco naumanni (Σιαχίνι) 

δ. Falco (θηλυκό, παρόμοιου χρωματισμού και στα τρία είδη) 

 

 

                                                                       στ. 

            ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε.  Falco subbuteo (Ιέραξ ο δενδρόβιος) 

 Δεντρογέρακας.  Μεσαίου μεγέθους φαλκόνι περαστικός επισκέπτης. Σύμφωνα με 

στοιχεία των τελευταίων χρόνων, το είδος φωλιάζει στην Κύπρο σε μικρούς 

αριθμούς.  Τρέφεται με μικρά πουλιά τα οποία πιάνει στον αέρα.   

στ. Falco eleonorae (Μαυρομάτης ή Γεράκι της Ελεονόρας) 

  38 εκ. .  Είδος φαλκονιού που έρχεται στην Κύπρο για να φωλιάσει σε αποικίες που 

έχει σε απόκρημνους, παραθαλάσσιους γκρεμούς.  Είδος που ξεχειμωνιάζει στη 

Μαγαδασκαρη.  Την άνοιξη τρέφεται κυρίως με ιπτάμενα έντομα ενώ κατά την 

περίοδο αναπαραγωγής, στα μέσα του καλοκαιριού, κυνηγά μικρά αποδημητικά 

πουλιά που τα πιάνει όταν αυτά μπαίνουν στην Κύπρο από τη θάλασσα  

  .    
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                          ζ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζ. Falco peregrinus. (Πετρίτης).   

 38-48 εκ.  Μεγάλο φαλκόνι, μόνιμος κάτοικος του νησιού σε μικρούς αριθμούς.  

Ίσως είναι το πιο γρήγορο αρπαχτικό πουλί.  Φωλιάζει σε απότομους γκρεμνούς τόσο 

στα παράλια όσο και στην ενδοχώρα.  Τρέφεται με μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 

πουλιά (πάπιες, περιστέρια, κορακοειδή) που πιάνει στον αέρα.     
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         Κεφάλαιο 5 (Μέρος Γ) 

 

      Αναγνώριση  

  Θηραμάτων καθώς 

          �ετούν 
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 (ΜΕΡΟΣ Γ)   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΠΕΤΟΥΝ 

…………………………………………………………………………..

Θάμπος, χάραμα, καταχνιά… Σε ένα φόντο με πολλές ακαθόριστες σκιές και 

ελάχιστο φως, ο κυνηγός πασχίζει να ξεδιαλύνει ήχους και ιπτάμενες φιγούρες. Είναι 

η στιγμή που ξεκινά η μεγάλη αναμέτρηση, λίγο βιαστικά για μερικούς, λίγο 

καθυστερημένα για κάποιους άλλους. Η φύση ξυπνά και ξαναγεννιέται κάθε στιγμή 

μέχρι ο ζωοδότης ήλιος να γείρει για να αναπαυτεί στο απλησίαστο βασίλειό του. Ο 

κυνηγός, μαγεμένος από το θορυβώδες ξύπνημα της φύσης, εκστασιάζεται προς 

στιγμήν και λίγο μετά, προσπαθεί να εντοπίσει το θήραμα για να το διεκδικήσει. 

Όμως τα πράγματα εκείνες τις στιγμές δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Το λιγοστό φως, η 

αγωνία, τα σβέλτα φτερουγίσματα των πουλιών και οι μπερδεμένοι ήχοι ολόγυρα, 

δημιουργούν πολλές φορές, ένταση και δυσκολία, στην αναγνώριση του θηράματος.  

Δυστυχώς, σε κάποια στιγμή, ένα άσχετο με το ζητούμενο θήραμα πουλί,  απλώς και 

μόνο  επειδή η φιγούρα του έμοιαζε αρκετά με εκείνην του θηράματος, βρίσκεται στο 

στόχαστρο του όπλου. Έστω κι αν οι περιπτώσεις αυτές είναι λίγες, , σε μια 

προσπάθεια να σας εξοικειώσουμε με τα θηρεύσιμα είδη αλλά και με εκείνα που ο 

νομοθέτης αποφάσισε να προστατεύσει, παρουσιάζουμε παρακάτω μερικές σκοτεινές 

φιγούρες, όπως αυτές φαίνονται στο λιγοστό φως.  
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8. 

 

 

7. 
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12. 

13. 

 

                                               14. 

 

 

 

1) Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)  

2) Πέρδικα (Alectoris chukar)  

3) ) Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)  

4) Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)  

5) Φάσσα (Columba palumbus)  

6) Ψαλίδα (Anas acuta)  

7) Φαλαρίδα (Fulica altra) 

8) Χουλιαρόπαπια ή Κουταλάς (Anas clypeata) 

9) Μαυροκέφαλη (Aythya fuligula)  

10) Κουρούνα (Corvus corone) 

11) Ασπρομέτωπη (Anser albifrons)  

12) Κάργια ή Καλιακούδα (Corvus monedula) 

13) Καρακάξα (Pica pica)  

14) Αγριοπερίστερο (Columba livia) 
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         Κεφάλαιο 5 (Μέρος Δ) 

 

 Φίδια της Κύ�ρου 
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Α) ΜΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΦΙΔΙΑ 

 

 

Typhlops vermicularis (ο Ανήλιος)                    Coluber nummifer (Ξυλότροπος) 

Coluber cypriensis (το Κυπριακό φίδι)                 Natrix natrix cypriaca  

                                                                              (το Κυπριακό νερόφιδο) 

 

 

 

 

                                     Coluber jugularis (το Μαύρο φίδι) 
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Β) ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΙΔΙΑ 

 

Telescopus fallax cyprianus (Τρόπης)                             Malpolon monspessulanus  

                                                                                             Insignitus  (Σαπίτης) 

 

 

 

 

 

 

Γ) ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΙΔΙΑ 

 

Macrovipera lebetina cypriensis (Φίνα ή οχιά) 
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Κεφάλαιο 5 (Μέρος Ε) 

 

    Τα κυριότερα είδη 

     Άγριας Ζωής  

                       
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ ΠΑΠΙΑ (Anas platyrhynchos) 

                                                  Κοινή ονομασία: Πρασινοκέφαλη πάπια, Αρκοπαπίρα 

                                                     Κανναούρα, Πελεζικκάς 

                                                     Ταξινόμηση: 

                                                    Κλάση: Aves (Πτηνά) 

                                                    Τάξη: Anseriformes  

                                                    Είδος: Anas platyrhynchos 

                                                    Περιγραφή: 

 

                                               Είναι  πάπια μεγάλου μεγέθους.  Το αρσενικό έχει πράσινο 

                                                κεφάλι και σε αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται η κοινή  

                                                 ονομασία του είδους.  Το στήθος του έχει σκούρο καφετί 

                                                χρωματισμό που χωρίζεται  από τον πράσινο λαιμό του με 

                                                έναν άσπρο δακτύλιο.  Το ράμφος του είναι κίτρινο και τα 

                                               πόδια του είναι χρώματος πορτοκαλί.  Το θηλυκό  έχει γενικά  

                                               καστανωπό χρωματισμό και πρασινόγκριζο ράμφος. 

                                                Μήκος: 50-60 cm. 

                                                Βιότοπος: 

                                                Συχνάζει σε βάλτους, υδατοφράκτες, λίμνες, ποταμούς και  

                                                δεξαμενές. 

                                                Αναπαραγωγή: 

                                                Φωλιάζει την περίοδο Απριλίου-Μαΐου.  Κατασκευάζει 

                                                φωλιά στο έδαφος, μέσα σε πυκνή βλάστηση κοντά σε  

                                               νερό.  Γεννά 10 πρασινωπά αυγά.  Η επώαση διαρκεί γύρω  

                                                στις 22-28 μέρες.  Τα νεαρά μπορούν να πετάξουν 2  

μήνες, περίπου, μετά την εκκόλαψή τους. 

                                                 Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

                                                Είναι χειμερινός επισκέπτης της Κύπρου, μερικά όμως 

                                                  πουλιά μένουν εδώ και φωλιάζουν.  Η δημιουργία   
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(ΜΕΡΟΣ Ε)          ΤΑ ΚΥΡΙΟTΕΡΑ   ΕΙΔΗ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΓΥΠΑΣ (Gyps fulvus) 

Κοινή ονομασία: Γύπας, Όρνιο, Γιούπας 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Accipitriformes (Ιερακόμορφα) 

Οικογένεια: Accipitridae (Ιερακίδες) 

Είδος: Gyps fulvus 

 

Περιγραφή: 

Είναι το πιο μεγάλο από τα πουλιά που μένουν 

μόνιμα στην Κύπρο.  Έχει  φτέρωμα σε ανοιχτό καφέ 

χρώμα ενώ τα άκρα των φτερούγων και της ουράς 

του είναι μαύρα. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το 

λευκό χνούδι που καλύπτει το κεφάλι και το μακρύ 

λαιμό του.  Ο μακρύς λαιμός του τον βοηθά να 

βυθίζει εύκολα το κεφάλι του μέσα στα εντόσθια των 

νεκρών ζώων με τα οποία τρέφεται. Τα ώριμα πουλιά 

έχουν άσπρη τραχηλιά στη βάση του λαιμού τους, ενώ στα νεαρά πουλιά η τραχηλιά 

είναι χρώματος καφέ.  Τα αρσενικά και τα θηλυκά είναι παρόμοια στην εμφάνιση. 

 

Μήκος: 95-110 εκ. 

Βιότοπος: 

Συχνάζει κυρίως σε ανοιχτές περιοχές, σε πεδιάδες αλλά και σε βραχώδεις ή ορεινές 

περιοχές και γενικά όπου υπάρχει πιθανότητα να βρει την τροφή του. 

Διατροφή: 

Τρέφεται αποκλειστικά με πτώματα νεκρών ζώων και προκειμένου να ψάξει για την 

τροφή του πετά σε μεγάλες αποστάσεις.  Ο ρόλος του γύπα καθώς και των άλλων 

πτωματοφάγων ζώων είναι σημαντικός για το λόγο ότι «καθαρίζει» τις γύρω περιοχές 

από τα νεκρά ζώα.  Με τον τρόπο αυτό διατηρεί το περιβάλλον καθαρό και έμμεσα 

εμποδίζει την πιθανή ανάπτυξη μολυσματικών ασθενειών. 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει κατά αποικίες σε απότομους γκρεμούς την περίοδο  από τον Ιανουάριο 

μέχρι τον Μάρτιο. Ο γύπας γεννά ένα μόνο άσπρο αυγό, το οποίο επωάζουν και οι 

δύο γονείς για  48-54 μέρες περίπου.  Οι νεοσσοί παραμένουν στη φωλιά 110-115 

μέρες περίπου.  Γίνονται ανεξάρτητοι μερικές βδομάδες μετά την εγκατάλειψη της 

φωλιάς τους.  Τα νεαρά πουλιά  ωριμάζουν σε ηλικία 5-6 ετών. 

Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου αλλά κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Απαντά σε 

πολλές περιοχές, κυρίως στους γκρεμούς της Επισκοπής Λεμεσού όπου φωλιάζει, 

στους γκρεμούς του Αγίου Ιωάννη Πάφου αλλά και στα δάση Πάφου και Τροόδους 

όπου υπάρχουν πηγές. Παλαιότερα, υπήρχαν αρκετοί γύπες στην Κύπρο, τα 

τελευταία όμως χρόνια ο πληθυσμός τους μειώθηκε δραματικά, κι αυτό λόγω της 

δηλητηρίασής τους από δολώματα που εσφαλμένα χρησιμοποιήθηκαν για την 
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καταπολέμηση δήθεν επιβλαβών ζώων, λόγω της έλλειψης τροφής και της 

καταστροφής των βιοτόπων τους και εξαιτίας των πυροβολισμών από ασυνείδητους.  

Το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με το Ταμείο Θήρας και Πανίδας, τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και τους διάφορους περιβαλλοντικούς 

συνδέσμους, εφαρμόζει από το 1987 σχέδιο προστασίας του είδους με θετικά 

αποτελέσματα.  Είναι προστατευόμενο είδος. 

 

 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ (Athene noctua) 

Κοινή ονομασία: Κουκουβάγια ή Κουκκουφκιάος  

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Strigiformes 

Οικογένεια: Strigidae (Γλαυκίδες) 

Είδος: Athene noctua 

 

Περιγραφή: Είναι μικρού μεγέθους κουκουβάγια με 

σχετικά μεγάλο, πλατύ και  στρογγυλεμένο κεφάλι. 

Έχει γκριζοκαφετί χρώμα με άσπρες κηλίδες. Τα 

μάτια της είναι κίτρινα και έχει κοντή ουρά.  

Αρσενικό και θηλυκό έχουν παρόμοια εμφάνιση. 

 

Μήκος: 22-27½ εκ.. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε ανοικτούς, βραχώδεις τόπους με 

δέντρα, σε παρυφές δασόφυτων περιοχών, σε κατοικημένες περιοχές, σε ημιερημικές 

περιοχές, σε άγονες και πετρώδεις εκτάσεις.  Αποφεύγει τα μεγάλα υψόμετρα. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται κυρίως με έντομα (π.χ. σκαθάρια), τρωκτικά και βατράχια.  Κατά την 

περίοδο αναπαραγωγής τρέφεται με πουλιά (κυρίως σπουργίτες).  Συνήθως, κυνηγά  

κατά τις ώρες της ανατολής και της δύσης του ήλιου, αλλά μπορούμε να τη δούμε  

καθόλη τη διάρκεια της μέρας. 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει κατά την περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο και γεννά 4-6 αυγά σε 

τρύπες γκρεμών, κουφάλες δέντρων, κτήρια και  δόμες από πέτρες.  Γεννά επίσης, σε 

τεχνητές φωλιές.  Η επώαση διαρκεί 28 μέρες και την αναλαμβάνει αποκλειστικά το 

θηλυκό, ενώ το αρσενικό κουβαλά σ' αυτό τροφή.  Οι νεοσσοί παραμένουν στη 

φωλιά για έναν περίπου μήνα μετά την εκκόλαψή τους.  

 

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Είναι συνήθης μόνιμος κάτοικος της Κύπρου.  Είναι προστατευόμενο είδος. 
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ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ ΠΑΠΙΑ (Anas platyrhynchos)

Κοινή ονομασία: Πρασινοκέφαλη πάπια, Αρκοπαπίρα, Κανναούρα, Πελεζικκάς 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Anseriformes (Χηνόμορφα) 

Οικογένεια: Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Anas platyrhynchos 

 

Περιγραφή: 

Είναι  πάπια μεγάλου μεγέθους.  Το 

αρσενικό έχει πράσινο κεφάλι και σε 

αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται και η 

κοινή ονομασία του είδους.  Το στήθος 

του έχει σκούρο καφετί χρώμα και χωρίζεται από τον πράσινο λαιμό 

του με έναν άσπρο δακτύλιο.  Το ράμφος του είναι κίτρινο και τα πόδια του είναι 

χρώματος πορτοκαλί.  Το θηλυκό  έχει γενικά καστανωπό χρώμα και πρασινόγκριζο 

ράμφος. 

 

Μήκος: 50-60 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε βάλτους, υδατοφράκτες, λίμνες, ποταμούς και δεξαμενές. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται με υδρόβια βλάστηση, μικρούς υδρόβιους οργανισμούς, χόρτα και σπόρους. 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει την περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο. Κατασκευάζει φωλιά στο 

έδαφος, μέσα σε πυκνή βλάστηση κοντά σε νερό.  Γεννά 10-12 πρασινωπά αυγά.  Η 

επώαση διαρκεί γύρω στις 22-28 μέρες.  Τα νεαρά μπορούν να πετάξουν 2 περίπου 

μήνες μετά την εκκόλαψή τους. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι χειμερινός επισκέπτης της Κύπρου. Μερικά όμως  πουλιά μένουν εδώ και 

φωλιάζουν.  Η δημιουργία πολλών υδατοφρακτών τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, 

βοήθησε στην αύξηση των ζευγαριών του είδους αυτού που αναπαράγονται εδώ.  

Συναντάται στους υγροβιότοπους Ακρωτηρίου, στις αλυκές Λάρνακας, στη λίμνη 

Παραλιμνίου, στους υδατοφράκτες Άχνας και Ασπρόκρεμου και αλλού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Antoniou

153

g



 

ΘΟΥΠΙ (Otus scops cyprius) 

Κοινή ονομασία: Θουπί, Γκιώνης 

 

Ταξινόμηση:  

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Strigiformes (Γλαυκόμορφα) 

Οικογένεια: Strigidae (Γλαυκίδες) 

Είδος: Otus scops cyprius 

 

Περιγραφή: 

Είναι το πιο μικρό και λεπτοκαμωμένο είδος 

κουκουβάγιας που απαντά στην Κύπρο.  Έχει 

γενικά σκούρο γκριζοκαφετί χρώμα με άσπρα 

στίγματα στη ράχη και σκούρες γραμμές κατά 

μήκος ολόκληρου του σώματός του.  Το κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι οι δύο ανασηκωμένες 

τούφες φτερών που έχει στο κεφάλι του που δίνουν 

την εντύπωση ότι έχει εξωτερικά αυτιά.  Τα 

αρσενικά και τα θηλυκά πουλιά είναι όμοια στην 

εμφάνιση.  Τα  πουλιά του είδους αυτού που ζουν 

μόνιμα στην Κύπρο θεωρείται ότι ανήκουν σε 

ξεχωριστό ενδημικό υποείδος και έχουν πιο σκούρο 

γκρίζο χρωματισμό. 

 

Μήκος: 19-21εκ.. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε αραιά δάση, κήπους, φάρμες, πάρκα, ελαιώνες αλλά και σε κατοικημένες 

περιοχές.  Είναι νυκτόβιο είδος. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται κυρίως με έντομα.   

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει την περίοδο από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο σε κουφάλες δέντρων, σε 

τρύπες τοίχων, σε παλιές φωλιές άλλων πουλιών (κυρίως κορακοειδών), αλλά και σε 

τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει το Ταμείο Θήρας. Γεννά συνήθως 2-5 αυγά 

άσπρου χρώματος. Η επώαση διαρκεί 24-26 μέρες και την αναλαμβάνει το θηλυκό.  

Οι νεοσσοί εγκαταλείπουν τη φωλιά τους έπειτα από 3 περίπου βδομάδες.  Οι γονείς  

φροντίζουν τους νεοσσούς για περίπου 15 μέρες ακόμα μετά την εγκατάλειψη της 

φωλιά τους. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι αρκετά συνήθης και μόνιμος κάτοικος της Κύπρου και θεωρείται ενδημικό 

υποείδος.  Μερικά άλλα πουλιά του είδους αυτού  επισκέπτονται το νησί κατά τις 

μεταναστεύσεις. Απαντά σε πολλές περιοχές, σε όλα τα υψόμετρα.  Είναι 

προστατευόμενο είδος. 
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TΖΙΗΚΛΑ (Turdus philomenus)  

Κοινή ονομασία: Τζίκλα 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόμορφα) 

Οικογένεια: Turdidae (Τουρδίδες) 

Είδος: Turdus philomelos 

 

Περιγραφή: 

Ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον Κότσυφα, 

αλλά είναι κάπως μικρότερο πουλί.  Αρσενικό 

και θηλυκό έχουν την ίδια εμφάνιση.  Το χρώμα 

του είναι καφέ προς λαδί (κεφάλι, ράχη, ουρά, 

φτερούγες, πόδια, ράμφος).  Το στήθος και τα 

πλευρά του είναι κιτρινωπά με καφέ στίγματα.  

Το κάτω μέρος του είναι άσπρο. 

 

Μήκος: 23 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Προτιμά ανοικτές περιοχές με δέντρα και θάμνους.  Συναντάται επίσης σε δασώδεις 

περιοχές κωνοφόρων και πλατύφυλλων δέντρων.  Έχει ιδιαίτερη προτίμηση σε 

περιοχές με υγρό έδαφος όπου βρίσκονται ασπόνδυλα σε μεγάλους αριθμούς. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται με καρπούς δέντρων (π.χ. ελιές), σαλιγκάρια, έντομα, σκουλήκια.  

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει 2-3 φορές το χρόνο σε δέντρα ή θάμνους.  Κατασκευάζει κυπελλοειδή 

φωλιά και γεννά 4-6 αυγά χρώματος πρασινομπλέ.  Η επώαση διαρκεί σχεδόν δύο 

βδομάδες και την αναλαμβάνει μόνο το θηλυκό.  Οι νεοσσοί εγκαταλείπουν τη φωλιά 

15 μέρες μετά την εκκόλαψή τους.  Η περίοδος φωλιάσματος αρχίζει γύρω στα τέλη 

Μαρτίου και διαρκεί μέχρι τον Ιούλιο. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Είναι μεταναστευτικό είδος που έρχεται στην Κύπρο σε μεγάλους αριθμούς από τον 

Οκτώβριο. Αρκετά πουλιά ξεχειμωνιάζουν στο νησί, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, 

όταν δηλαδή υπάρχει υγρασία και αρκετή τροφή. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι 

μερικά ζευγάρια φωλιάζουν στην Κύπρο.  Είναι είδος θηρεύσιμο. 
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ΦΑΣΣΑ (Columba palumbus)  

Κοινή ονομασία: Φάσσα 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Columbiformes (Περιστερόμορφα) 

Οικογένεια: Columbidae (Περιστερίδες) 

Είδος: Columba palumbus 

 

Περιγραφή:  

Το πιο μεγάλο είδος περιστεριού στην 

Ευρώπη.  Έχει γενικά γκρίζο χρώμα,  ενώ στο 

στήθος του το χρώμα είναι κρασωπό. 

Χαρακτηριστικό του είναι η μεγάλη άσπρη 

κηλίδα στον αυχένα.  Οι φτερούγες του  έχουν 

από μιαν άσπρη λωρίδα η καθεμιά που 

διακρίνεται στο πέταγμα.  Η άκρη της ουράς 

του είναι μαύρη.  Το ράμφος είναι κίτρινο και  

τα πόδια χρώματος βυσσινί. Αρσενικό και 

θηλυκό είναι τα ίδια στην εμφάνιση.  Τα 

νεαρά δεν έχουν άσπρο στον αυχένα. 

 

Μήκος: 38-43 εκ. 

 

Βιότοπος:   

Συχνάζει κυρίως σε δασώδεις περιοχές και σε πάρκα, αλλά και σε ανοιχτούς χώρους, 

που τους επισκέπτεται για αναζήτηση τροφής. Κινείται, κυρίως, σε μεγάλες αγέλες. 

 

Διατροφή:  

Τρέφεται με σπόρους και καρπούς δέντρων, θάμνων, ψυχανθών και δημητριακών. 

 

Αναπαραγωγή:  

Φωλιάζει 1-3 φορές τον χρόνο κατά την περίοδο από τον Μάρτιο μέχρι τον 

Αύγουστο.  Γεννά 2 αυγά άσπρου χρώματος σε πρόχειρη φωλιά που κατασκευάζει με 

λίγα λεπτά κλαδιά σε ψηλά κλαδιά δέντρων ή θάμνων. Η επώαση διαρκεί  16-17 

μέρες και την αναλαμβάνουν με τη σειρά και οι δύο γονείς.  Οι γονείς ταΐζουν τους 

νεοσσούς τους με υγρό που παράγεται στον πρόλοβό (πουππούφι) τους κατά τις 

πρώτες 5-6 μέρες μετά την εκκόλαψη.  Στις τρεις πρώτες βδομάδες, οι νεοσσοί 

τρέφονται από τους γονείς τους με σπόρους.  

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου. Μερικά πουλιά του είδους αυτού έρχονται από 

τις βορειότερες χώρες στην Κύπρο για να ξεχειμωνιάσουν. Συναντάται σε μεγάλους 

αριθμούς στα δάση Πάφου, Τροόδους, Αδελφοί και Μαχαιρά, καθώς και στην 

οροσειρά του Πενταδάκτυλου και σε ημιορεινές περιοχές σε πιο μικρούς αριθμούς.  

Είναι θηρεύσιμο είδος. 
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ΚΙΤΣΗΣ (Falco tinnunculus) 

Κοινή ονομασία: Κίτσης: Σιαχίνι, Ανεμογάμης 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Falconiformes (Ιερακόμορφα) 

Οικογένεια: Falconidae (Φαλκονίδες) 

Είδος: Falco tinnunculus 

Περιγραφή:  

Είναι το πιο σύνηθες αρπακτικό πουλί της Ευρώπης και 

είναι γεράκι μετρίου μεγέθους.  Το αρσενικό έχει γκρίζο 

κεφάλι, ενώ η ράχη του και το πάνω μέρος των φτερούγων 

του είναι καστανόχρωμα με μικρές μαύρες κηλίδες.  Το 

κάτω μέρος του σώματός του είναι ανοιχτόχρωμο καφετί με 

μαύρες κηλίδες.  Η ουρά του είναι γκρίζα, με μαύρη λωρίδα στην άκρη.  Τα πόδια 

του είναι κίτρινα.  Το θηλυκό έχει γενικά καφετί χρώμα με μικρές μαύρες κηλίδες.  

Τα νεαρά μοιάζουν με τα θηλυκά. 

 

Μήκος: 31-37 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές, πεδιάδες, 

ελαφρά δασώδεις περιοχές, έλη,  βάλτους, 

βραχότοπους, ακόμη και σε κατοικημένες 

περιοχές. 

Διατροφή: 

Τρέφεται κυρίως με ποντικούς καθώς και με 

μικρά πουλιά, ερπετά, αμφίβια και έντομα.  

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που 

κυνηγά, αφού ισορροπεί στον αέρα σε 

σταθερό σημείο και μόλις εντοπίσει τη λεία 

του, ορμά στο έδαφος και τη συλλαμβάνει. 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου σε παλιές φωλιές άλλων πουλιών (κυρίως 

κορακοειδών), σε δέντρα, καθώς επίσης σε διάφορα κτήρια, βράχους και τεχνητές 

φωλιές.  Γεννά συνήθως 3-6 αυγά κιτρινοκαφέ χρώματος με καφεκόκκινα στίγματα.  

Η επώαση διαρκεί 27-29 μέρες και την αναλαμβάνει το θηλυκό.  Οι νεοσσοί μένουν 

στη φωλιά  περίπου 27-32 μέρες.  Είναι εντελώς ανεξάρτητοι σε ηλικία δύο μηνών 

περίπου. 

Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι συνήθης και μόνιμος κάτοικος της Κύπρου.  Απαντά σε πολλές περιοχές, 

κυρίως στα παράλια, σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές. 
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ΣΚΑΛΙΦΟΥΡΤΑ (Oenanthe cypriaca) 

Κοινή ονομασία: Σκαλιφούρτα, Παπαούρα, Ασπροτζιεφαλούσα,  Ασπροκωλού. 

 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόμορφα)  

Οικογένεια: Turdidae (Τουρδίδες) 

Είδος: Oenanthe cypriaca 

 

Περιγραφή: 

Ανήκει στην ίδια οικογένεια με την 

τζίκλα (Turdus philomelos), αλλά είναι 

πολύ  πιο μικρό σε μέγεθος πουλί και 

εντελώς διαφορετικό στην όψη.  Γενικά 

έχει μαυρόασπρο χρώμα.  Το πάνω μέρος 

της κεφαλής, ο αυχένας, το κάτω μέρος 

του σώματος και το ουροπήγιό του είναι 

άσπρα.  Το κάτω μέρος της κεφαλής, οι 

φτερούγες και η ράχη του είναι μαύρα.  

Τη χειμερινή περίοδο το χρώμα του είναι πιο μουντό και το κάτω μέρος του σώματός 

του αποκτά ένα πορτοκαλοκαφέ χρωματισμό.  Το θηλυκό είναι παρόμοιο με το 

αρσενικό, όμως το πάνω μέρος της κεφαλής του είναι ελαφρά πιο σκοτεινό.  Το 

ράμφος του είναι λεπτό, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα εντομοφάγα πουλιά. 

 

 

Μήκος: 14-15 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει κυρίως σε ανοιχτούς χώρους με βράχους, σκόρπια δέντρα και θάμνους.  

Συχνάζει, επίσης, σε δασώδεις, σε κατοικημένες και σε καλλιεργημένες εκτάσεις.  

Κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος τα αρσενικά επιλέγουν τις κορυφές των δέντρων 

και των πασσάλων για να κελαηδούν και να προσελκύουν τα θηλυκά. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται  με  έντομα (μυρμήγκια, σκαθάρια, ακρίδες). 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει μια με δυο φορές το χρόνο κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Φτιάχνει τη 

φωλιά του μέσα σε διάφορες τρύπες που βρίσκονται σε βράχους, σε όχθες ποταμών, 

σε πρανή δρόμων, σε δέντρα, σε σωρούς από πέτρες, ακόμη και σε στέγες σπιτιών, σε 

ράφια αποθηκών, σε μεταλλικούς σωλήνες και σε τενεκεδάκια.  Γεννά συνήθως 4-5 

αυγά γαλάζιου χρώματος με σκούρα καστανά στίγματα.  Η επώαση διαρκεί 13-14 

μέρες και την αναλαμβάνει κυρίως το θηλυκό.  Οι νεοσσοί είναι έτοιμοι να πετάξουν 

13-15 μέρες μετά την εκκόλαψη. 
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Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Το είδος αυτό φωλιάζει μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο γι' αυτό, 

παρόλο που είναι μεταναστευτικό είδος, θεωρείται ως το ένα από τα δύο ενδημικά 

είδη πουλιών που ζουν στην Κύπρο. Διαχειμάζει στο νότιο Σουδάν και στην 

Αιθιοπία, περνώντας από το Ισραήλ και την Αίγυπτο.  Είναι σύνηθες είδος στην 

Κύπρο και απαντά  σε μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, από τις παραλίες μέχρι και τις 

ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σκαλιφούρτα έχει 

αναγνωριστεί ως ξεχωριστό είδος, μόλις το 1982.  Προηγουμένως θεωρείτο υποείδος 

κάποιου άλλου συγγενικού πουλιού  (Oenanthe pleschanka).  Είναι προστατευόμενο 

είδος.

 

                     Σκαλιφούρτα με το χαρακτηριστικό κανελί χρώμα  

                     κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου. 
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ΑΓΡΙΟΠΕΡΙΣΤΕΡΟ (Columba livia) 

 

Κοινή ονομασία: Αγριοπερίστερο, Αρκοπέζουνο 

 

Ταξινόμηση:  

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Columbiformes (Περιστερόμορφα ) 

Οικογένεια: Columbidae (Περιστερίδες) 

Είδος: Columba livia 

 

Περιγραφή: 

Είναι το είδος από το οποίο 

προήλθε το γνωστό μας ήμερο 

περιστέρι. Έχει  γενικά γκρίζο 

χρωματισμό και χαρακτηριστικό 

άσπρο ουροπήγιο. Οι φτερούγες 

είναι επίσης γκρίζες με δύο μαύρες 

γραμμές η καθεμιά. Το ράμφος 

του είναι χρώματος γκρίζου 

σκούρου έως μαύρου ενώ τα πόδια 

του είναι χρώματος  βυσσινί. 

Αρσενικό και θηλυκό είναι ίδια 

στην εμφάνιση. 

 

Μήκος: 30-35 εκ. 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε βραχώδεις ακτές ή άλλες απόκρημνες ορεινές περιοχές, ενώ αναζητεί την 

τροφή του σε καλλιεργημένες κυρίως εκτάσεις με δημητριακά. 

Διατροφή: Τρέφεται με σπόρους. 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει 2-3 φορές το χρόνο, κυρίως την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, 

σχηματίζοντας αποικίες σε βράχους και σπηλιές.  Γεννά  δύο αυγά άσπρου χρώματος.  

Η επώαση διαρκεί 16-18 μέρες και την αναλαμβάνουν και οι δυο γονείς.  Τις πρώτες 

μέρες μετά την εκκόλαψή τους, οι νεοσσοί τρέφονται από τους γονείς με ένα υγρό 

που το εκκρίνουν από τον πρόλοβό τους (πουππούφι).  Στη συνέχεια οι γονείς 

τρέφουν τους νεοσσούς τους με σπόρους για περίοδο 3-4 βδομάδων. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Είναι μόνιμος και συνήθης κάτοικος της Κύπρου.  Συναντάται, σε μεγάλους 

αριθμούς, στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου.  Επίσης συχνάζει σε απόκρημνες 

περιοχές στον Ακάμα,  το Ακρωτήρι, την Επισκοπή, το Πισσούρι και το Τρόοδος.  

Είναι θηρεύσιμο είδος. 
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ΤΡΥΓΟΝΙ (Streptopelia turtur) 

Κοινή ονομασία: Τρυγόνι 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Columbiformes  (Περιστερόμορφα) 

Οικογένεια: Columbidae  (Περιστερίδες) 

Είδος: Streptopelia turtur 

 

Περιγραφή:  

Είναι σχετικά μικρό είδος 

περιστεροειδούς πουλιού.  Έχει 

καστανωπό στήθος με ροζ 

απόχρωση.  Κύριο χαρακτηριστικό 

του είναι ένα σημάδι που έχει στα 

πλευρά του λαιμού του και που 

αποτελείται από μικρές 

εναλλασσόμενες  άσπρες και 

μαύρες λωρίδες.  Οι φτερούγες του 

έχουν ένα πορτοκαλί προς καφετί 

χρώμα και τα φτερά τους είναι 

μαύρα στο κέντρο. Η ουρά του  

είναι μαύρημε άσπρη λωρίδα προς 

την άκρη της. Τα πόδια και ο 

οφθαλμικός δακτύλιος έχουν βυσσινί χρώμα. Αρσενικό και θηλυκό είναι όμοια στην 

εμφάνιση.  Τα νεαρά έχουν γενικά πιο καφετί χρωματισμό, αλλά δεν έχουν τα 

σημάδια στο λαιμό. 

 

Μήκος: 25-27 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε ημιορεινές περιοχές, δάση, πάρκα, γεωργικές και άλλες ανοιχτές 

περιοχές. 

 

Διατροφή: Τρέφεται με σπόρους. 

 

Αναπαραγωγή:  

Φωλιάζει 1-2 φορές το χρόνο την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου. Γεννά δυο αυγά 

άσπρου χρώματος σε φωλιά που κατασκευάζει από λεπτά κλαδιά σε δέντρα ή σε 

θάμνους.  Η επώαση διαρκεί 13-14 μέρες και την αναλαμβάνουν και οι δύο γονείς με 

τη σειρά.  Την πρώτη βδομάδα μετά την εκκόλαψη, οι γονείς τρέφουν τους νεοσσούς 

τους με υγρό που παράγεται στον πρόλοβό (πουππούφι) τους. Τις επόμενες τρεις 

βδομάδες οι νεοσσοί τρέφονται από τους γονείς τους με σπόρους.   

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Είναι πολύ σύνηθες μεταναστευτικό είδος στην Κύπρο, κυρίως κατά την ανοιξιάτικη 

μετανάστευση.  Πολλά ζευγάρια του είδους αυτού μένουν την άνοιξη στο νησί για να 

φωλιάσουν. Συναντάται κυρίως σε δασικές περιοχές όπως στα δάση Τροόδους, 

Αδελφοί και Μαχαιρά, και Πάφου.  Είναι είδος το οποίο μειώνεται κυρίως λόγω των 

μονοκαλλιεργειών στους χώρους αναπαραγωγής και της παρατεταμένης ανομβρίας 

στους χώρους διαχείμασης. 
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ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΥΛΙ (Tyto alba) 

Κοινή ονομασία: Ανθρωποπούλι ή Χαροπούλι  

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Strigiformes  (Γλαυκόμορφα)  

Οικογένεια: Tytonidae (Τυτονίδες) 

Είδος: Tyto alba  

 

Περιγραφή:  

Είναι ανοιχτόχρωμη κουκουβάγια 

μετρίου μεγέθους.  Το πάνω μέρος της 

κεφαλής, του σώματος και των 

φτερούγων του είναι χρυσαφί με άσπρα 

και μαύρα στίγματα.  Το  κάτω μέρος 

του σώματος και των φτερούγων του 

είναι άσπρο.  Το πρόσωπό του είναι 

άσπρο προς κρεμ και έχει σχήμα 

καρδιοειδές.  Οι φτερούγες και τα πόδια 

του είναι σχετικά μακριά.  Την 

ονομασία Ανθρωποπούλι την πήρε λόγω 

της ανθρωπόμορφης όψης του ενώ 

Χαροπούλι ονομάστηκε λόγω του 

ανάλαφρου πετάγματός του, της λευκής 

εμφάνισής του στο σκοτάδι και της ανατριχιαστικής φωνής του. 

Αρσενικό και θηλυκό έχουν την ίδια εμφάνιση.  

Μήκος: 33-39 εκ.. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε ανοικτές περιοχές με αραιά δέντρα, φάρμες και άλλες αγροτικές και 

κατοικημένες περιοχές.  Είναι αποκλειστικά νυκτόβιο είδος και τη μέρα βρίσκει 

καταφύγιο σε σκοτεινά μέρη όπως αποθήκες, εκκλησίες, εγκατελελειμμένα κτήρια 

και μεγάλα δέντρα. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά, όπως ποντίκες και κάποτε με μικρά πουλιά, βατράχους 

και έντομα.  Η αύξηση του είδους αυτού θα συμβάλει στην καταπολέμηση των 

επιβλαβών τρωκτικών. 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει συνήθως την περίοδο Μαρτίου–Ιουνίου σε τρύπες μέσα σε αποθήκες, 

εκκλησίες, εγκαταλειμμένα κτήρια, σε απόκρημνες πλαγιές, καθώς και σε τεχνητές 

φωλιές που έχει τοποθετήσει το Ταμείο Θήρας και το Τμήμα Δασών.  Γεννά 4-7 ή και 

περισσότερα αυγά άσπρου χρώματος.  Η επώαση διαρκεί 30-34 μέρες και την 

αναλαμβάνει το θηλυκό.  Οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς και 

εγκαταλείπουν τη φωλιά όταν γίνουν περίπου δύο μηνών.  Αν υπάρχει αρκετή τροφή, 

το Ανθρωποπούλι φωλιάζει και γεννά συνήθως δύο φορές. 
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Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου.  Είναι προστατευόμενο είδος, αλλά παρά το το 

γεγονός αυτό, πολλά πουλιά θανατώνονται και πολλές φωλιές καταστρέφονται από 

ασυνείδητους. Αιτία γι’ αυτό είναι η λανθασμένη σύνδεση του πουλιού με  

δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις.  Αντιθέτως, το Ανθρωποπούλι είναι πολύ ωφέλιμο 

πουλί αφού τρέφεται κυρίως με επιβλαβή τρωκτικά. Για το λόγο αυτό  και με σκοπό 

την αύξηση και την εξάπλωση του πληθυσμού του είδους αυτού έχουν τοποθετηθεί 

πολλές τεχνητές φωλιές.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, με την επέκταση του 

οδικού δικτύου σε αγροτικές κυρίως περιοχές, πολλά Ανθρωποπούλια σκοτώνονται 

από διερχόμενα αυτοκίνητα. 

 

 

ΠΕΡΔΙΚΑ ( Alectoris chukar)

Κοινή ονομασία: Πέρδικα 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Galliformes (Ορνιθόμορφα) 

Οικογένεια: Phasianidae (Φασιανίδες) 

Είδος: Alectoris chukar 

 

Περιγραφή: 

Είναι το πιο γνωστό θηραματικό είδος πουλιού 

στην Κύπρο.  Το πάνω μέρος του σώματός του 

και το στήθος του έχουν γκριζοκαφετί 

χρωματισμό ενώ το κάτω μέρος έχει πιο ανοιχτό 

καφετί χρώμα. Τα πλευρά του καλύπτονται με 

κάθετες μαύρες και άσπρες εναλλασσόμενες 

λωρίδες. Ο λάρυγγάς του είναι άσπρος και 

περιβάλλεται από μια μαύρη λωρίδα, η οποία 

περνά από το μάτι και καταλήγει πάνω από το 

ράμφος του. Το ράμφος, ο οφθαλμικός δακτύλιος 

και τα πόδια του είναι κόκκινα.  Το αρσενικό 

είναι λίγο πιο εύσωμο από το θηλυκό, αλλά 

παρόμοιο στην εμφάνιση. 

 

Μήκος: 32-35 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές, βραχώδεις περιοχές με θαμνώδη 

βλάστηση αλλά και σε αραιά δάση.  Την περίοδο του καλοκαιριού μέχρι το χειμώνα, 

κινείται σε αγέλες.  Ζευγαρώνουν στο τέλος του χειμώνα και αρχίζουν να φτιάχνουν 

φωλιές. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται με σπόρους, χόρτα, καρπούς και έντομα. 
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Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει συνήθως μία φορά και κάποτε δύο φορές το χρόνο κατά την περίοδο 

Μαρτίου-Απριλίου. Γεννά συνήθως 12-18 αυγά άσπρου χρώματος με πυκνές καφέ 

κηλίδες σε φωλιά που κατασκευάζει με αγριόχορτα στο έδαφος, συνήθως κάτω από 

θάμνους.  Η επώαση διαρκεί γύρω στις 24 μέρες και την αναλαμβάνει κυρίως το 

θηλυκό.  Αν η φωλιά χαλάσει, η πέρδικα την ξαναφτιάχνει αλλού.  Μετά την 

εκκόλαψη, οι νεοσσοί ακολουθούν τους γονείς τους για αναζήτηση τροφής.  Τα 

νεαρά  πουλιά, αν και είναι ικανά να πετάξουν στις τρεις βδομάδες, εξακολουθούν να 

μένουν με τους γονείς τους για αρκετούς μήνες ακόμα. 

 

 

Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι μόνιμος και συνήθης κάτοικος της Κύπρου.  Συναντάται σε όλες σχεδόν τις 

περιοχές του νησιού.  Είναι το κύριο θηραματικό πτηνό της Κύπρου. 

 

ΦΡΑΓΚΟΛΙΝΑ (Francolinus francolinus) 

 

Κοινή ονομασία: Φραγκολίνα 

 

Ταξινόμηση:  

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Galliformes (Ορνιθόμορφα) 

Οικογένεια: Phasianidae (Φασιανίδες) 

Είδος: Francolinus francolinus 

 

Περιγραφή: 

Ανήκει στην ίδια οικογένεια με την πέρδικα 

(Alectoris chukar), αλλά είναι λίγο πιο μεγάλη 

σε μέγεθος.  Το αρσενικό έχει μαύρο λάρυγγα, 

μαύρο στήθος, καθώς επίσης και ένα μέρος 

του λαιμού του. Ο λαιμός χωρίζεται από το 

στήθος του με ένα καστανόχρωμο περιλαίμιο 

ενώ στα μάγουλά του διακρίνεται μια άσπρη 

βούλα.  Στον αυχένα, τους ώμους και τα 

πλευρά του έχει διασκορπισμένες άσπρες 

κηλίδες. Οι φτερούγες του είναι 

καστανόχρωμες, ενώ η ουρά του είναι 

καλυμμένη με οριζόντιες ασπρόμαυρες 

λωρίδες. Το θηλυκό έχει γενικά  

καστανόχρωμο χρωματισμό με σκούρες 

κηλίδες, ενώ διακρίνεται έντονα το καστανοκόκκινο σβέρκο του.  Τα αρσενικά  

μοιάζουν με τα θηλυκά.   

 

Μήκος: 33-36 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (μέχρι 700μ. υψόμετρο) με ποώδη ή 

θαμνώδη βλάστηση, σε παραποτάμιες και καλλιεργημένες εκτάσεις (αμπέλια, 
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περιβόλια, σπαρτά).  Κινείται σε μικρότερες ομάδες απ’ ότι η πέρδικα, που σπάνια 

ξεπερνούν τα δέκα πουλιά. 

 

 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται με σπόρους, χόρτα, καρπούς και με μικρά έντομα (σκαθάρια, ακρίδες, 

μυρμήγκια). 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει συνήθως μια φορά και κάποτε δυο φορές το χρόνο κατά την περίοδο 

Μαρτίου-Ιουνίου.  Γεννά συνήθως 8-12 αυγά χρώματος λαδί μέχρι κιτρινοκαφέ σε 

κοιλότητα στο έδαφος που την επιστρώνει με χόρτα.  Η επώαση διαρκεί 18-19 μέρες 

και την αναλαμβάνει το θηλυκό.  Μετά την εκκόλαψη, οι νεοσσοί  ακολουθούν τη 

μητέρα τους για αναζήτηση τροφής.  Τα νεαρά πουλιά μένουν με τους γονείς τους τον 

πρώτο χειμώνα της ζωής τους. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου και απαντά κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές 

της Πάφου, της Λεμεσού και της Καρπασίας.  Παλαιότερα  το είδος αυτό ήταν πολύ 

πιο σύνηθες.  Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από το Ταμείο Θήρας και 

Πανίδας για εμπλουτισμό και άλλων περιοχών με αυτό το είδος.  Ως αποτέλεσμα, 

μπορεί κανείς σήμερα να το συναντήσει σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.  Είναι 

θηρεύσιμο είδος στην Κύπρο.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Κύπρος είναι το 

δυτικότερο όριο της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους αυτού παγκοσμίως. 

 

ΟΡΤΥΚΙ (Coturnix coturnix) 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Galliformes (Ορνιθόμορφα)      

Οικογένεια: Phasianidae 

(Φασιανίδες)  

Είδος: Coturnix coturnix 

 

Περιγραφή: 

Είναι το πιο μικρό από τα είδη της 

οικογένειάς του.  Το αρσενικό έχει 

γενικά καφετί χρώμα. Ο λάρυγγάς 

του είναι μαύρος και χωρίζεται στα δύο μεμια  άσπρη λωρίδα σε σχήμα “υ”.  Ο 

λάρυγγάς του μπορεί να είναι κάποτε και καφέ. Το στήθος του είναι καφετί ενώ το 

κάτω μέρος του σώματός του είναι ασπριδερό. Το πλαϊνό φτέρωμά του έχει καφετί 

χρώμα με άσπρες κηλίδες. Το πάνω μέρος του σώματός του έχει πιο σκούρο καφετί 

χρωματισμό με γκριζόασπρες κηλίδες.  Η ουρά του είναι πολύ κοντή.  Το θηλυκό έχει 

γενικά γκρίζο με καφετί χρωματισμό με σκούρα στίγματα στο στήθος και άσπρο με 

καφέ λαιμό. Τα νεαρά μοιάζουν με τα θηλυκά. 

 

Μήκος: 16-18 εκ. 

 

Βιότοπος: 
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Συχνάζει σε καλλιεργημένες ή χορταριασμένες κυρίως πεδινές περιοχές αλλά και σε 

ημιορεινές και ορεινές περιοχές.  Οι βιότοποί του χαρακτηρίζονται από τη χαμηλή 

βλάστηση και τα πολύ λίγα δέντρα. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται με σπόρους, χόρτα και μικρά έντομα. 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει σε ανοιχτές, πεδινές κυρίως περιοχές, κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου.  

Γεννά 7-12 αυγά χρώματος κρεμ με πυκνές και μεγάλες καφετιές κηλίδες σε φωλιά 

που κατασκευάζει με λίγα ξερά χόρτα κάτω από μικρούς θάμνους.  Η επώαση διαρκεί 

17-20 μέρες και την αναλαμβάνει το θηλυκό.  Οι νεοσσοί  εγκαταλείπουν τη φωλιά 

μαζί με τη μητέρα τους λίγες ώρες μετά την εκκόλαψή τους.  

 

Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου. Άλλα πουλιά του είδους αυτού έρχονται στο 

νησί κατά τις μεταναστεύσεις, κυρίως το φθινόπωρο.  Είναι θηρεύσιμο είδος. 

 

ΜΠΕΚΑΤΣΑ (Scolopax rusticola) 

Κοινή ονομασία: Μπεκάτσα 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόμορφα) 

Οικογένεια: Scolopacidae (Σκολοπακίδαι) 

Είδος: Scolopax rusticola 

 

Περιγραφή: 

Είναι σωματώδες πουλί 

με ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό το 

μεγάλο του ράμφος 

(μήκος μέχρι 8 εκ.) και 

τα κοντά του πόδια.  

Έχει μαυροκαφέ χρώμα 

με ασπριδερές 

ραβδώσεις στην κεφαλή, 

το λαιμό και την πλάτη.  

Το χρώμα τού κάτω 

μέρους του κορμιού του είναι καστανό με ελαφρές σκούρες ραβδώσεις. Η ουρά του 

είναι πολύ μικρή. 

 

Μήκος:  33-35 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε δασώδεις περιοχές με πυκνή, χαμηλή βλάστηση.  Προτιμά τα υγρά, 

μαλακά εδάφη όπου βρίσκει την τροφή του χρησιμοποιώντας το μακρύ του ράμφος. 
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Διατροφή: 

Με το μακρύ του ράμφος ανασύρει σκουλήκια, που είναι η κύρια τροφή του από 

υγρά εδάφη, σάπια φύλλα και θάμνους.  Τρέφεται επίσης με νύφες εντόμων, κυρίως 

σκαθαριών.  Κινείται νωρίς το πρωί και το σούρουπο.  

 

  

 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγή αρχίζει στα μέσα Μαρτίου.  Φωλιάζει στο έδαφος και γεννά 4 αυγά 

χρώματος καφέ σκούρου.  Η επώαση γίνεται από το θηλυκό και διαρκεί 22 μέρες. 

Αμέσως μετά την  εκκόλαψη οι νεοσσοί ακολουθούν τους γονείς τους και τρέφονται 

μόνοι τους.  Μπορούν να πετάξουν πέντε περίπου βδομάδες μετά την εκκόλαψή τους. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Η Μπεκάτσα είναι πουλί που έρχεται στην Κύπρο από το Νοέμβριο ως το 

Φεβρουάριο για να ξεχειμωνιάσει.  Αρκετά πουλιά διαχειμάζουν στην Κύπρο, αν οι 

συνθήκες είναι ιδανικές (βροχερός καιρός). Είναι θηρεύσιμο είδος. 

 

 

ΚΟΤΣΥΦΑΣ (Turdus merula) 

Κοινή ονομασία:  Kότσυφας, Μαυρόπουλος, Τζερκομούττης 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά)  

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόμορφα) 

Οικογένεια: Turdidae ( Τουρδίδες) 

Είδος: Turdus merula 

 

Περιγραφή: 

Ανήκει στην ίδια οικογένεια με την τζίκλα 

(Turdus philomelos), αλλά είναι κάπως 

μεγαλύτερος.  Το αρσενικό έχει γενικά μαύρο 

χρωματισμό.  Το ράμφος και ο δακτύλιος γύρω 

από το μάτι του έχουν κίτρινο χρώμα.  Το θηλυκό 

έχει γενικά σκούρο καφετί χρωματισμό και 

σκούρο ράμφος. Τα νεαρά πουλιά  μοιάζουν με 

τα θηλυκά.                                                         

 

Μήκος: 24-25 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε δάση, πάρκα, κήπους, θάμνους αλλά και σε κατοικημένες περιοχές. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται κυρίως στο έδαφος με έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια αλλά και με 

καρπούς. 
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Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει 1-2 φορές το χρόνο,   κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Φτιάχνει 

κυπελλοειδή φωλιά, τοποθετημένη σε διχάλωση δέντρων ή θάμνων, αλλά και σε 

κτήρια.  Γεννά 4-5 αυγά πρασινογάλανου χρώματος με καφετιά στίγματα.  Η επώαση 

διαρκεί 13-14 μέρες και την αναλαμβάνει κυρίως το θηλυκό.  Οι νεοσσοί 

εγκαταλείπουν τη φωλιά τους , 15 περίπου μέρες μετά την εκκόλαψη. 

 

 

 

Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι συνήθης χειμωνιάτικος επισκέπτης της Κύπρου.  Μερικά πουλιά του είδους 

αυτού μένουν εδώ για να φωλιάσουν σε ορεινές περιοχές.   Απαντά σε πολλές 

περιοχές σε όλα τα υψόμετρα.  Είναι θηρεύσιμο είδος. 

 

 

ΤΡΥΠΟΜΑΖΗΣ (Sylvia melanothorax) 

Κοινή ονομασία: Τρυπομάζης ή Τρυποράσιης 

 

Ταξινόμηση:  

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόμορφα) 

Οικογένεια: Sylviidae ( Συλβιίδες) 

Είδος: Sylvia melanothorax          

 

Περιγραφή: 

Είναι ενδημικό πουλί της Κύπρου.  Έχει 

χρώμα γκριζόμαυρο.  Το κεφάλι στο 

αρσενικό είναι μαύρο ενώ στο θηλυκό 

είναι γκρίζο.  Στο κάτω μέρος εκτός από 

την κοιλιά, το αρσενικό έχει αδρά 

μαύρα στίγματα που στο θηλυκό είναι 

πιο αραιά.  Επίσης, το αρσενικό έχει 

άσπρο «μουστάκι» και κόκκινο 

δακτύλιο γύρω από τα μάτια.  Στο 

θηλυκό οι δακτύλιοι αυτοί είναι 

ξεθωριασμένοι. 

 

Μήκος:  13½ εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε πυκνές θαμνώδεις περιοχές, από παραθαλάσσιες μέχρι και ορεινές.  Το 

συναντάμε στο δάσος του Ακάμα αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Κύπρου 

(Παραλίμνι, Αγρός κ.λπ.). Αποφεύγει τις ανοικτές ή καλλιεργημένες περιοχές και τα 

πυκνά δάση. 

Διατροφή: 

Τρέφεται κυρίως με έντομα και αράχνες. 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου και γεννά 3-5 αυγά χρώματος κρεμ.  Την 

επώασή τους που διαρκεί 12-13 μέρες, την αναλαμβάνει το θηλυκό.  Η φωλιά του 
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κατασκευάζεται κυρίως σε πυκνούς θάμνους, σε χαμηλό ύψος από το έδαφος (μέχρι 

μ.), αλλά και σε δέντρα και έχει κυπελλοειδές σχήμα. Είναι φτιαγμένη από λεπτά 

αγριόχορτα. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Είναι σύνηθες είδος σε κατάλληλους βιότοπους.  Αρκετά πουλιά διαχειμάζουν στη 

Μέση Ανατολή (Ισραήλ, Ιορδανία) και τη Βορειοανατολική Αφρική.  Επιστρέφει 

στην Κύπρο για να φωλιάσει, στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου.  Στην Κύπρο 

πολλά πουλιά που ζουν σε ψηλό υψόμετρο (πάνω από 1000μ.) κατεβαίνουν σε 

χαμηλότερες περιοχές. 

 

ΣΠΙΝΟΣ (Fringilla coelebs) 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Aves (Πτηνά) 

Τάξη: Passeriformes 

(Στρουθιόμορφα) 

Οικογένεια: Fringillidae ( Σπιζίδες)  

Είδος: Fringilla coelebs 

 

Περιγραφή: 

Ανήκει στην ίδια οικογένεια με την 

καρδερίνα (Carduelis carduelis), τον 

φλώρο (Carduelis chloris), τον σταυρομύτη (Loxia curvirostra) και το καναρίνι 

(Serinus canaria).  Το πάνω μέρος του κεφαλιού και ο αυχένας του αρσενικού, έχουν 

γκριζογάλανο χρώμα, ενώ τα μάγουλά του και το κάτω μέρος του σώματός του έχουν 

το κόκκινο χρώμα της σκουριάς. Το ράμφος του έχει γκριζωπό χρώμα, η ράχη του 

είναι καστανοκόκκινη ενώ το ουροπήγιό του είναι πρασινωπό. Οι φτερούγες του 

έχουν σκούρο προς μαύρο χρώμα με δύο χαρακτηριστικές άσπρες λωρίδες. Η ουρά 

του έχει επίσης σκούρο προς μαύρο χρώμα, τα εξωτερικά της όμως φτερά, είναι 

άσπρα. Το θηλυκό έχει γενικά καστανόγκριζο χρωματισμό, ενώ οι φτερούγες και η 

ουρά του  είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα μέρη του αρσενικού. Τα νεαρά μοιάζουν 

με τα θηλυκά πουλιά.  Τα αρσενικά πουλιά έχουν ωραίο και δυνατό χαρακτηριστικό 

κελάηδημα. 

 

Μήκος: 14-16 εκ. 

 

Βιότοπος: 

Συχνάζει σε δάση, πάρκα, κήπους, αγροτικές περιοχές ακόμη και κοντά σε 

κατοικημένες περιοχές. 

Διατροφή: 

Τρέφεται κυρίως με σπόρους και καρπούς.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναπαραγωγής, όταν ταΐζει τους νεοσσούς του, τρέφεται και με  έντομα. 

 

Αναπαραγωγή: 

Φωλιάζει 1-2 φορές το χρόνο κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Φτιάχνει τη φωλιά 

του που έχει κυπελλοειδές σχήμα, σε δέντρα και ψηλούς θάμνους. Γεννά συνήθως 4-

5 γαλαζοπράσινα ή ελαφρώς καφετιά αυγά με σκούρα στίγματα. Η επώαση διαρκεί 

12-14 μέρες και την αναλαμβάνει το θηλυκό.  Οι νεοσσοί εγκαταλείπουν τη φωλιά 

τους 15 περίπου μέρες μετά την εκκόλαψη. 
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Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Είναι πολύ σύνηθες είδος και μόνιμος κάτοικος της Κύπρου.  Άλλα πουλιά του είδους 

έρχονται στο νησί κατά τις μεταναστεύσεις, κυρίως το χειμώνα.  Είναι 

προστατευόμενο είδος. 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΓΡΙΝΟ ( Ovis orientalis ophion) 

 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Mammalia (Θηλαστικά) 

Τάξη: Artiodactyla (Αρτιοδάκτυλα)                     

Οικογένεια:  Bovidae (Βοοειδή).  

Υποοικογένεια:   Caprinae (Καπρίναι) 

Είδος: Ovis orientalis ophion 

 

Περιγραφή: 

Το Κυπριακό Αγρινό είναι ενδημικό υποείδος άγριου προβάτου και είναι το 

μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό της Κύπρου. Είναι ασιατικής προέλευσης και, 

σύμφωνα με ευρήματα σε οικισμούς της Νεολιθικής Εποχής, βρίσκεται στο νησί για 

τουλάχιστον 8000 χρόνια,.  Είναι το μικρότερο είδος άγριου προβάτου στον κόσμο.  

Το αρσενικό αγρινό φέρει μεγάλα δρεπανοειδή κέρατα που γυρίζουν προς τα πίσω.  

Τα κέρατα μεγαλώνουν με την ηλικία και έχουν σχέση με τη διατροφή και την 

κληρονομικότητα.  Το τρίχωμά του το χειμώνα είναι πυκνό και έχει χρώμα κόκκινο 

με καφέ ανοιχτό στην πλάτη. Το κάτω μέρος του λαιμού του είναι μαύρο. Κατά την 

περίοδο της αναπαραγωγής, το αρσενικό φέρει ένα μεγάλο άσπρο σημάδι στα 

πλευρά.  Το καλοκαίρι, το τρίχωμά του είναι κοντό και λείο, χρώματος καφέ, ενώ το 

κάτω μέρος του ασπρίζει. Το θηλυκό δεν έχει κέρατα.   

 

Μήκος: 

Το ύψος του αγρινού μέχρι τον ώμο, είναι 60-65 εκ. και τα κέρατά του έχουν μήκος 

45-60 εκ. Το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 30-45 κιλών,. Τα θηλυκά είναι 

ελαφρύτερα. 

 

Βιότοπος: 

Προτιμά απόκρημνες και απότομες περιοχές όπου υπάρχουν ανοιχτοί χώροι 

κατάλληλοι για βοσκή, επιλέγει όμως και δέντρα ή/και απότομους βράχους όπου 

βρίσκει καταφύγιο. Δεν προτιμά το πυκνό δάσος, γιατί δεν του προσφέρει υψηλής 

ποιότητας τροφή. 
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Διατροφή: 

Τρέφεται με ποώδη φυτά, βλαστούς δέντρων και θάμνων, καρπούς που ποικίλουν 

ανάλογα με την εποχή και τις τροφικές ανάγκες του είδους. Το καλοκαίρι βόσκει 

νωρίς το πρωί ή κατά το σούρουπο, ενώ, για να προστατευτεί από τις ψηλές 

θερμοκρασίες, τρέφεται, πολλές φορές, και κατά τη διάρκεια της νύχτας,. 

 

 

Αναπαραγωγή: 

Τα αρσενικά και τα θηλυκά ζουν σε ξεχωριστές ομάδες, σμίγουν όμως κατά την 

αναπαραγωγή (Οκτώβριος–Νοέμβριος). Τα μεγάλα, κυρίαρχα αρσενικά αγρινά 

θέτουν υπό τον έλεγχό τους ομάδες θηλυκών και τις προστατεύουν από άλλα 

αρσενικά. Το αρσενικό, ζευγαρώνει σε ηλικία μεγαλύτερη των έξι χρόνων ενώ το 

θηλυκό μπορεί να ζευγαρώσει από τα 2 του χρόνια.  Προς το τέλος της εγκυμοσύνης 

τους που διαρκεί 5½ μήνες, τα θηλυκά καταφεύγουν σε απότομες πλαγιές ή γκρεμούς 

όπου γεννούν 1 ή 2 νεαρά (τέλος Μαρτίου – αρχές Μαΐου).  Οι πιθανότητες για 

απόχτηση διδύμων είναι μεγαλύτερες στις παρυφές του δάσους, όπου η ποιότητα 

τροφής είναι καλύτερη. Όταν τα νεαρά μεγαλώσουν κάπως, κατεβαίνουν, μαζί με 

άλλα θηλυκά που έχουν και τα μικρά τους μαζί, σε πιο ομαλές περιοχές για 

αναζήτηση βοσκής, Τα νεαρά μένουν με τη μητέρα τους και μετά τον 

απογαλακτισμό. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο: 

Το Κυπριακό Αγρινό ζει στην περιοχή του Δάσους Πάφου, σε μια έκταση που 

καλύπτει 700 τετρ. χλμ. Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, το αγρινό έφτασε στα πρόθυρα 

του αφανισμού αλλά με την κήρυξη του τελευταίου καταφυγίου του, του Δάσους 

Πάφου, σε προστατευόμενη περιοχή και την απομάκρυνση των κοπαδιών από την 

περιοχή, το αγρινό σώθηκε και από τότε ο πληθυσμός του άρχισε να μεγαλώνει., Ο 

αριθμός των αγρινών στην Κύπρο, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ανέρχεται 

σήμερα στις 3000. Οι μεγαλύτερες πυκνότητες παρουσιάζονται στις παρυφές του 

δάσους, όπου ο βιότοπος είναι καλύτερος. Εκεί όμως εμφανίζονται και κάποια 

προβλήματα που σχετίζονται με ζημιές που τα αγρινά προκαλούν σε αμπέλια, 

περιβόλια, δημητριακά και άλλες καλλιέργειες της περιοχής. 

 

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα το Κυπριακό Αγρινό είναι: 

α) η ξηρασία και η έλλειψη νερού λόγω της δέσμευσης των επιφανειακών νερών  

    και των νερών των πηγών του δάσους σε ντεπόζιτα για ύδρευση. 

β) οι δασικές μονοκαλλιέργειες και η δημιουργία αναβαθμίδων.  

γ) η ανάπτυξη του οδικού δικτύου μέσα στο δάσος.  

δ) η από κοινού βοσκή με αιγοπρόβατα στις παρυφές του δάσους που ενέχει τον  

    κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών.  

ε) η λαθροθηρία.   

 

Το Κυπριακό Αγρινό είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος και αποτελεί το κόσμημα 

της κυπριακής φύσης. 
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ΑΛΕΠΟΥ (Vulpes vulpes indutus) 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Mammalia (Θηλαστικά) 

Τάξη: Carnivora (Σαρκοφάγα) 

Οικογένεια: Canidae ( Κανίδες) 

Είδος: Vulpes vulpes indutus 

 

Περιγραφή: 

Είναι το μόνο άγριο αρπακτικό 

θηλαστικό στην Κύπρο.  Είναι 

συγγενικό είδος με τον σκύλο και είναι 

μεγαλύτερο από τη γάτα.  Έχει γενικά 

καστανοκόκκινο ή καστανοκίτρινο 

τρίχωμα, αλλά υπάρχουν και 

αλεπούδες με πιο σκουρόχρωμο ή 

ανοιχτόχρωμο τρίχωμα. Τα αυτιά της 

αλεπούς είναι μεγάλα, μυτερά και 

όρθια και το ρύγχος της είναι σχετικά 

μυτερό.  Η ουρά της είναι φουντωτή και μεγάλη. 

 

Μήκος: 90-140 εκ (περιλαμβάνεται και η ουρά που έχει μήκος 32-48 εκ) 

 

Βιότοπος: 

Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες συνθήκες και συχνάζει σχεδόν παντού.  Προτιμά 

περιοχές με ποικιλία βιοτόπων (π.χ. ανοιχτά λιβάδια κοντά σε δασώδεις περιοχές, 

πυκνούς θάμνους, βοσκές, μικρούς υγρότοπους).  Απαντά επίσης κοντά σε αγροτικές 

και κατοικημένες περιοχές. 

 

Διατροφή: 

Τρέφεται με πολλά είδη ζώων και φυτών  και θεωρείται παμφάγο ζώο. Η τροφή της 

αποτελείται κυρίως από ποντίκια, λαγούς, νεκρά ζώα, σκουπίδια και διάφορα είδη 

φρούτων.  Τρέφεται και με διάφορα είδη φυτών και πουλιών, με αυγά, με έντομα, με 

σκουλήκια αλλά και με ερπετά. Προτιμά να κυνηγά είδη τα οποία βρίσκονται σε 

αφθονία και τα οποία μπορεί να συλλαμβάνει εύκολα.  

 

Αναπαραγωγή: 

Γεννά μια φορά το χρόνο μέσα σε σπηλιές ή άλλες κοιλότητες ή τρύπες που σκάβει 

στο έδαφος. Οι φωλιές της χαρακτηρίζονται για τις πολλές εισόδους και εξόδους. 

Ζευγαρώνει κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και η εγκυμοσύνη της 

διαρκεί 52-53 περίπου μέρες. Το θηλυκό γεννά συνήθως 4-8 νεογνά, σπανίως μέχρι 

και 12, κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου.  Όταν τα νεογνά γεννηθούν, είναι 

τυφλά και κουφά και έχουν σοκολατί καφέ τρίχωμα. Ανοίγουν τα μάτια τους σε 

ηλικία 11-14 ημερών.  Απογαλακτίζονται σε περίοδο 6-12 βδομάδων και για τη 

διατροφή τους φροντίζουν και οι δύο γονείς. Τα νεαρά, μένουν με τους γονείς τους 

μέχρι το φθινόπωρο, μετά απομακρύνονται σταδιακά, από την περιοχή της φωλιάς 

και ανεξαρτητοποιούνται. 
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Κατάσταση και εξάπλωση  στην Κύπρο: 

Η αλεπού είναι ενδημικό είδος και τη συναντούμε σε όλο το νησί, σε διάφορα 

υψόμετρα. Τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες, θεωρήθηκε επιβλαβές είδος 

και πολεμήθηκε έντονα. Πολλές επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν ότι έχει πολύ 

μικρή επίδραση στους πληθυσμούς των θηρεύσιμων ζώων και την πτηνοτροφία, ενώ 

είναι ωφέλιμο είδος για τη γεωργία αφού συμβάλλει στη μείωση των πληθυσμών των 

επιβλαβών τρωκτικών και των ακρίδων. 

 

 

 

 

ΛΑΓΟΣ (Lepus europaeus) 

Ταξινόμηση: 

Κλάση: Μammalia 

Τάξη: Lagomorpha 

Οικογένεια: Leporidae 

Είδος: Lepus europaeus 

 

Περιγραφή: 

Ο λαγός είναι θηλαστικό 

μεσαίου μεγέθους (μήκος 50-

60 εκ, ύψος 20-30 εκ και βάρος 

3-6 Kg). Παρουσιάζει έντονες 

διαφορές στο μέγεθος και το 

χρώμα του ανάλογα με την 

περιοχή εξάπλωσής του. 

Απαντά σε όλη την Ευρώπη, 

τη Μ. Ασία, την Αραβία, τη Β. 

Αφρική, ενώ έχει 

απελευθερωθεί στη Β. 

Αμερική, την Αυστραλία και 

τη Ν. Ζηλανδία. Το χρώμα του 

τριχώματός του είναι καστανόγκριζο στο πάνω μέρος του, ενώ ασπρίζει από κάτω και 

είναι πιο κοντό στις νότιες περιοχές εξάπλωσής του.  Το κεφάλι του είναι μεγάλο και 

τα μάτια του βρίσκονται λοξά και πλαγίως του κεφαλιού του, γι’ αυτό και βλέπει 

καλύτερα στο πλάι παρά μπροστά. Τα αυτιά του είναι μακριά, όρθια και πολύ 

ευαίσθητα.  Οι πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις του λαγού είναι η ακοή και η όσφρηση. 

 

Βιότοπος:  

Απαντά σε ποικιλία οικοτόπων, από επίπεδες καλλιέργειες μέχρι ορεινές δασώδεις 

περιοχές παρόλο που προτιμά θαμνότοπους ή αραιά δάση κοντά σε γεωργικές 

εκτάσεις. Αποφεύγει τα πολύ ψηλά υψόμετρα και τις πολύ ψυχρές και υγρές 

περιοχές. 
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Διατροφή: 

Η τροφή του αποτελείται από τρυφερούς βλαστούς, καρπούς, δημητριακά, χόρτα και 

λαχανικά, ενώ σε περιόδους έλλειψης καλής τροφής τρέφεται ακόμα και με φλοιούς 

δέντρων.  Πίνει νερό μόνο σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας ή όταν θηλάζει.  Συνήθως 

οι ανάγκες του σε νερό καλύπτονται από την τροφή του. 

   

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, παρόλο που η κύρια αναπαραγωγική 

περίοδός του είναι μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου και Μαΐου. Την περίοδο 

αναπαραγωγής του επηρεάζει και μειώνει η ανομβρία. Η περίοδος κύησης διαρκεί 

γύρω στις 42 μέρες και γεννά 1-4 λαγουδάκια. Τα λαγουδάκια γεννιούνται με ανοιχτά 

μάτια και πλήρες τρίχωμα, θηλάζουν για 1 περίπου μήνα και ωριμάζουν σε ηλικία 7-8 

μηνών. Οι ενήλικες λαγοί ζουν μέχρι 3-4 χρόνια.   

 

 

Συνήθειες: 

Παρόλο που είναι ζώο μοναχικό, συχνά απαντάται σε μικρές ομάδες που τρέφονται 

μαζί.  Κινείται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύκτας, συνήθως πριν ξημερώσει και 

μετά τη δύση του ήλιου.  Τη μέρα κρύβεται σε κοιλότητες (κούτση, μονή) που 

φτιάχνει γύρω από θάμνους, δέντρα και άλλα είδη κάλυψης.  Οι κοιλότητες αυτές 

έχουν προσανατολισμό που ποικίλει ανάλογα με την εποχή (π.χ. το χειμώνα 

βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να ηλιάζεται και να αποφεύγει τη βροχή και το κρύο).  

Ζει όλη τη ζωή του σε μια περιοχή περίπου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου , της 

οποίας γνωρίζει τα πάντα όσον αφορά το που να βρει την τροφή του, που να 

καλυφθεί και από πού να διαφύγει σε περίπτωση κινδύνου. 

 

Κατάσταση και εξάπλωση στη Κύπρο: 

Όντας το πιο σημαντικό θήραμα στην Κύπρο, ο λαγός είναι συνδεδεμένος με την 

κυπριακή και ιδιαίτερα με την κυνηγετική παράδοση. Απαντά σε όλη την Κύπρο, από 

τις παράλιες περιοχές μέχρι και την κορυφή του Ολύμπου παρόλο που οι 

περισσότεροι λαγοί ζουν σε θαμνώδεις, ημιορεινές περιοχές κοντά σε καλλιέργειες.  

Το κυνήγι του λαγού διεξάγεται κάθε χρόνο, σε επιλεγμένες περιοχές, κατά την 

περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. Σημαντικό μέρος του βιοτόπου του είναι 

απαγορευμένο για κυνήγι. 
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                  Κεφάλαιο 6 

 

 Κυνηγετικά Ό�λα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6                      ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Η διαφορά των κυνηγετικών όπλων (shotguns) με άλλα όπλα, έγκειται στο γεγονός 

ότι έχουν συνήθως μακρύτερες κάννες και τα εσωτερικά τοιχώματα των καννών τους 

είναι συνήθως λεία.  

 

Αν κάνουμε τη σωστή επιλογή, το κυνηγετικό μας όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τόσο για το κυνήγι όσο και για σκοποβολή (skeet, trap, sporting). Αυτό μπορεί να 

καταστεί δυνατό χάρη στα διάφορα φυσίγγια και τις συσφίγξεις (chokes) που μπορεί 

να επιλέξει ο κυνηγός.   

 

Τα κυνηγετικά όπλα που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο είναι δύο ειδών. Τα 

μονόκαννα και τα δίκαννα.  

Υπάρχουν δύο ειδών δίκαννα:. Τα πλαγιόκαννα (side by side), των οποίων οι κάννες 

είναι η μια κοντά στην άλλην και αυτά των οποίων οι κάννες είναι η μια πάνω στην 

άλλην (over under).  

Τα κυνηγετικά όπλα ανοίγουν συνήθως στο μέρος της ένωσης της κάννης με το 

κοντάκι όπου και τοποθετούμε τα φυσίγγια με το χέρι. Όλα τα κυνηγετικά όπλα είναι 

οπισθογεμή, το φυσίγγιο δηλαδή μπαίνει στο όπλο από την πίσω μεριά της κάννης. 

Στην περίπτωση των δίκαννων, στις πλείστες περιπτώσεις, η μια κάννη έχει 

διαφορετικό τσοκ από την άλλη (recess chokes). Στα πλαγιόκαννα η αριστερή κάννη 

έχει τσοκ με μεγαλύτερη σύσφιγξη από τη δεξιά. Στα «over under» η πάνω κάννη έχει 

τσοκ με μεγαλύτερη σύσφιγξη από την κάτω κάννη. Μερικά δίκαννα έχουν δύο 

σκανδάλες για επιλογή της κάννης από την οποία  θα πυροβολήσουμε πρώτα.  Άλλα 

είναι μονοσκάνδαλα και άλλα έχουν επιλογέα πάνω στην ασφάλεια ή πάνω στη 

σκανδάλη. 

 

Κατά τον πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο, τα σκάγια εξέρχονται από τις κάννες. 

Μόλις αυτά φύγουν από τις κάννες αρχίζουν να διασκορπίζονται. Όσο πιο μεγάλη 

είναι η απόσταση που διανύουν τόσο πιο πολύ σκορπίζονται μέχρι που 

διασκορπούνται τόσο πολύ και δε χτυπούν το στόχο. Όταν ένα πουλί για παράδειγμα 

περνά από μια βολή χωρίς να χτυπηθεί, αυτό σημαίνει ότι τα σκάγια άνοιξαν αρκετά 

και κανένα σκάγι δεν το χτύπησε.  
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Στο πιο πάνω σχήμα φαίνεται η διατομή μιας τυπικής κάννης κυνηγετικού όπλου 

gauge 12.  

 

Ξεκινώντας από τα αριστερά βλέπουμε τη θαλάμη του όπλου, το τμήμα της κάννης 

δηλαδή που δέχεται το φυσίγγιo. H θαλάμη μπορεί να έχει μήκος από 65 μέχρι 76 χιλ. 

και στις περιπτώσεις των super magnum, το μήκος της θαλάμης φτάνει τα 89 χιλ. 

(3,5''). Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μη χρησιμοποιούμε φυσίγγια με μήκος 

κάλυκα μεγαλύτερο από τη θαλάμη του όπλου. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει 

κίνδυνος η κάννη να εκραγεί και να τραυματιστούμε, είτε εμείς είτε οι διπλανοί μας.  

Το μήκος του κάλυκα μετριέται πριν από τη γόμωση ή μετά τη βολή και σε καμιά 

περίπτωση όταν το φυσίγγι είναι κλειστό.  

 

Αμέσως μετά τη θαλάμη υπάρχει ο κώνος προσαρμογής. Είναι το τμήμα της κάννης 

που εισάγει τη γόμωση στην κυρίως κάννη. Το μήκος και η ποιότητα λείανσης του 

κώνου επηρεάζουν την κατανομή των σκαγιών αλλά και το «κλώτσημα» του όπλου. 

Ένας απότομος κώνος προκαλεί παραμορφώσεις στα σκάγια καθώς αυτά εισέρχονται 

στην κυρίως κάννη, με αποτέλεσμα η κατανομή στο στόχο να είναι φτωχή . Το 

τελείωμα της θαλάμης και ο κώνος είναι τα συνηθέστερα σημεία στα οποία μπορεί να 

εμφανιστεί κάποια οξείδωση, γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο 

καθάρισμα. Αυτό συμβαίνει γιατί στο μέρος αυτό υπάρχει η μεγαλύτερη καταπόνηση 

κατά τη βολή και επιπλέον η λείανση εκεί δεν είναι τόσο καλή όσο στην κυρίως 

κάννη, με αποτέλεσμα να "κρατά" κατάλοιπα πυρίτιδας κ.λπ.  

 

Μετά τον κώνο προσαρμογής ακολουθεί η κυρίως κάννη ή αυλός όπως αποκαλείται 

μερικές φορές. Η διάμετρος (για το gauge 12) κυμαίνεται από 18,2 έως 18,6 χιλ. ενώ 

η τυπική  διάμετρος είναι 18,55 χιλ. Μια σύγχρονη τάση (Back bore, Optimal bore) 

υπαγορεύει ακόμα μεγαλύτερες διαμέτρους που φτάνουν μέχρι και τα 19,0 χιλ. Τα 

όπλα με στενή κάννη 18,2 - 18,3 χιλ. «κλωτσάνε» περισσότερο.  

 

 

 

 

�Η κάννη του κυνηγετικού όπλου  
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Στο τέλος του αυλού υπάρχει στένωμα (σύσφιγξη κάννης) που ονομάζεται τσοκ.  Το 

τσοκ ρυθμίζει τη διασπορά των σκαγιών στο στόχο. Όσο πιο στενό (σφιχτό) είναι το 

τσοκ τόσο πιο μικρή είναι η διασπορά στα σκάγια, με αποτέλεσμα η πυκνότητα της 

βολής σε μεγαλύτερες αποστάσεις να είναι μεγαλύτερη. Το μειονέκτημα όμως του 

στενού τσοκ είναι ότι στις κοντινές-μεσαίες αποστάσεις (όπου πραγματοποιούνται οι 

περισσότερες βολές), ο κύκλος των σκαγιών είναι πολύ μικρός, με αποτέλεσμα να 

έχουμε πολλές αστοχίες. 

 

 

Το μήκος των καννών. 

 

Τα πιο συνηθισμένα μήκη καννών είναι 26, 28 και 30 ίντσες. Υπάρχουν βέβαια 

μακρύτερα και κοντύτερα. Πολλοί πιστεύουν ότι οι μακρύτερες κάννες χτυπούν πιο 

μακριά και πιο δυνατά από τις πιο κοντές, αυτό όμως είναι λάθος. Στην 

πραγματικότητα χτυπούν το ίδιο. Οι μακρύτερες κάννες βοηθούν στο να 

σημαδεύουμε καλύτερα και χρησιμοποιούνται για το κυνήγι της πάπιας και της 

χήνας. Οι κοντές κάννες χρησιμοποιούνται για τα πυκνά μέρη, για το κυνήγι του 

λαγού και της πέρδικας.  

 

Τα μοντέρνα φυσίγγια, ανάλογα με τη γόμωση, επιτυγχάνουν μέγιστη ταχύτητα με 

κάννες 24 ιντσών. Με μακρύτερες κάννες η βολή επιβραδύνεται λόγω της τριβής που 

δημιουργείται μετά το σημείο των 26 ιντσών. 

 

 

Σύσφιγξη ή Τσοκ 

 

Το τσοκ (choke) είναι το μέγεθος της σύσφιγξης στη διάμετρο της κάννης, στο 

στόμιό της. Στην Κύπρο, για να καθοριστεί το μέγεθος της σύσφιγξης, 

χρησιμοποιείται συνήθως η ορολογία ένα, δύο, τρία , τέσσερα και πέντε (όπως 

φαίνεται πιο κάτω ). Το  μέγεθος της 

σύσφιγξης (choke) καθορίζει και το 

μέγεθος της διασποράς των σκαγιών. 

Είναι εύκολο να αντιληφτούμε τι κάνει 

το choke αν παρατηρήσουμε το στόμιο 

ενός λάστιχου νερού. 

 

Εικ 6.1 Όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα , στο λάστιχο με το πλατύ 

στόμιο, το νερό θα ανοίγει σε μεγάλη 

ακτίνα χωρίς να φτάνει μακριά. Όταν 

μεταβάλουμε το μέγεθος του στομίου με 

το δάχτυλό μας, αλλάζει το μέγεθος της 

ακτίνας και, ως αποτέλεσμα,, η απόσταση που φτάνει το νερό. Όταν το λάστιχο έχει 

στενό στόμιο, ελευθερώνει μια λεπτή δέσμη νερού που φτάνει πολύ μακριά.  

 

Το μέγεθος του τσοκ αναγράφεται πάνω στην κάννη, στα πολυτσοκ αναγράφεται 

πάνω στο τσοκ. Στην κάννη αναγράφεται επίσης και το μέγεθος της θαλάμης που 

προσδιορίζει και το μέγεθος του φυσιγγίου που επιδέχεται το όπλο μας. Είναι πολύ 

M.Antoniou
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Σύσφιγξη 
Συγκέντρωση (%) σε κύκλο 76εκ σε 

διάφορες αποστάσεις (μέτρα) 

Τσοκ 

Inch MM Εύρος(mm) 

Συμβολισμός 

27,5 32,0 36,5 41,0 43,5 50,0 55,0 

       S      SKEET 

 
0,000 0,00 0,00-0,03         S 60 49 40 33 27 22 18 

5.   CL     Cylinder 0,005 0,13 0,05-0,15 * * * * * 72 60 50 41 33 27 22 

4.   1/4    Improved 

            Cylinder 
0,010 0,25 0,20-0,30 * * * * 77 65 55 46 38 30 25 

3.   1/2   Modified 

            Choke 
0,020 0,51 0,40-0,60 * * * 83 71 60 50 41 33 27 

2.   3/4   Improved 

            Modified 
0,030 0,76 0,70-0,80 * * 91 77 65 55 46 37 30 

1.   1/1   Full choke 

 

 

0,040 1,02 0,90-1,20 * 100 84 70 59 49 40 32 

 

    Full Choke                                                     Improved Choke                   

 

 

 

 

 

Modified Choke                                                Cylinder Choke 

 

 

 

 

 

1. (Full Choke) 

Είναι το τσοκ με τη μεγαλύτερη σύσφιγξη. Συγκρατεί σε πλήρη συρρίκνωση 

τα σκάγια. Χρησιμοποιείται για μεγάλες αποστάσεις και είναι ιδανικό για το 

κυνήγι πάπιας και χήνας.  

 

2. (Improved modified) 

Το improved modified είναι πιο ανοιχτό από το full choke και χρησιμοποιείται 

για το κυνήγι πάπιας, χήνας και τζιήκλας, περδικιού και λαγού σε ανοιχτούς 

χώρους. 

 

3. (Modified choke) 

      Το modified choke έχει πιο μικρή σύσφιγξη από το improved choke και   

      χρησιμοποιείται για όλα τα κυνήγια. 

επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε φυσίγγια μεγαλύτερα από το μέγεθος που καθορίζει ο 

κατασκευαστής του όπλου. 

 

Συγκεντρώσεις κυνηγετικών όπλων
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4. (Improved cylinder) 

Το improved cylinder είναι πιο ανοιχτό από το modified και χρησιμοποιείται 

για όλα τα κυνήγια εκτός από το κυνήγι των υδροβίων.  

 

5. (Cylinder) 

Το Cylinder τσοκ δεν είναι στην πραγματικότητα τσοκ, δεν έχει δηλαδή 

καθόλου σύσφιγξη αφού η διάμετρος της κάννης και του τσοκ είναι η ίδια. Το 

cylinder είναι ιδανικό για κυνήγι σε μέρη με πυκνή βλάστηση και για πολύ 

κοντινές αποστάσεις.  

  

6. Εναλλασσόμενες συσφίξεις (πολυτσοκ) 

Οι εναλλασσόμενες συσφίξεις ή πολυτσοκ αφαιρούνται και τοποθετούνται 

στο στόμιο της κάννης με το χέρι ή με τη χρήση ειδικών εργαλείων. Αυτό 

είναι  όμως επικίνδυνο σε περιοχές με αρκετούς κυνηγούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full Choke  

Χρησιμοποιείται για βολή μεταξύ 

40,5 και 49,5 μέτρων.  

 

 

 

 

Modified Choke 

Χρησιμοποιείται για βολή μεταξύ 

22,5 και 40,5 μέτρων. 

 

 

 

 

 

Improved Cylinder 

Χρησιμοποιείται για βολή 

μέχρι 31,5 μέτρα. 

 

 

Διαμέτρημα ( gauge, bore,  caliber ) 

 

Τα κυνηγετικά όπλα ταξινομούνται βάσει του διαμετρήματος. Συγκεκριμένα, για να 

βρούμε το  διαμέτρημα ενός όπλου, χρησιμοποιούμε τέλεια σχηματισμένες μπάλες 
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                                            Σκάγια 

 

                                                        Σώμα  

 

                                        Πιστονάκι ή τάπα 

 

 

                                     Κάλυκας 

 

                                                        Μπαρούτι 

 

 

 

                                                         Καψούλι 

 

 

 

Εικ.6.2 

Το καψούλι χρησιμοποιείται για να ανάψει το μπαρούτι. Είναι ένα εκρηκτικό μίγμα 

που όταν χτυπηθεί από τον επικρουστήρα (βελόνα του όπλου) εκρήγνυται ή καίγεται 

πολύ γρήγορα. Αυτή η μικρή έκρηξη ή σπινθήρας ανάβει το μπαρούτι. 

Κατά την καύση του, το μπαρούτι αλλάζει μορφή και από στερεό μετατρέπεται σε 

αέριο δημιουργώντας πολύ μεγάλη πίεση μέσα στον κάλυκα. Η πίεση αυτή πρέπει να 

απελευθερωθεί και θα απελευθερωθεί από το σημείο που έχει τη λιγότερη αντίσταση.  

 

από καθαρό μολύβι των οποίων η διάμετρος ισούται με τη διάμετρο του εσωτερικού 

της κάννης του όπλου. Ανάλογα με το πόσες τέτοιες μπάλες χρειάζονται για να 

φτάσουμε το βάρος της 1 λίμπρας (1Kg = 2,2 λίμπρες), παίρνει και το όνομά του το 

όπλο. Για παράδειγμα, αν χρειάζονται 12 μπάλες, το διαμέτρημά  του είναι 12 και το 

όπλο ονομάζεται 12άρι, αν χρειάζονται 20 το διαμέτρημά του είναι 20 και ονομάζεται 

20άρι κ.ο.κ  

Τα κυνηγετικά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Κύπρο είναι το 12άρι, το 

16άρι, το 20άρι, το 28άρι και 0,410 (flobert) . Το πιο διαδεδομένο στην Κύπρο είναι 

το 12άρι. 

 

 

 

Φυσίγγια.  

Τα κύρια μέρη ενός φυσιγγίου είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Κάλυκας. 

2. Καψούλι. 

3. Μπαρούτι. 

4. Πιστονάκι ή Τάπα. 

5. Σκάγια. 
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Το σημείο που έχει τη μικρότερη αντίσταση είναι το μπροστινό μέρος του φυσιγγίου. 

που ωθεί το πιστόνι με τα σκάγια έξω από το φυσίγγιο και την κάννη με πολύ μεγάλη 

ταχύτητα.  

 

       

 

 

 

 

 

                   Διαμέτρημα       Μέγεθος Θαλάμης     Σύσφιγξη Κάννης   

 

 

 

 

 

 

 

     Εικ. 6.3  Πάνω στο όπλο αναγράφονται το μέγεθος της θαλάμης του όπλου,  

                      η σύσφιγξη της κάννης καθώς και το διαμέτρημα. 

 

Πάνω στα φυσίγγια αναγράφεται το μέγεθος του κάθε φυσιγγίου σε μιλίμετρα ή 

ίντσες. Πάνω στο όπλο αναγράφεται το μέγεθος της θαλάμης. Σε καμιά περίπτωση 

δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φυσίγγια μεγαλύτερα από τη θαλάμη του όπλου.  

 

Τα μεγέθη των φυσιγγίων αρχίζουν από 50 mm (2,1 ίντσες) μέχρι και 82.3mm (3 ½ 

ίντσες). 

 

Τα φυσίγγια magnum δε χτυπούν μεγαλύτερες αποστάσεις από τα άλλα φυσίγγια. Τα 

magnum περιέχουν απλώς πιο πολύ μπαρούτι και σκάγια από τα άλλα φυσίγγια με 

αποτέλεσμα να βελτιώνεται η διασπορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Επίσης, όταν σε 

ένα όπλο αναγράφεται η ονομασία magnum ή «3 ίντσες», αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει 

να χρησιμοποιούμε μόνο φυσίγγια magnum ή ότι με φυσίγγια magnum θα έχουμε 

καλύτερα αποτελέσματα.  

 

Το νούμερο του φυσιγγίου καθορίζεται από τη διάμετρο των σκαγιών. Το μικρότερο 

συνήθως μέγεθος σκαγιού είναι το 9 και παίρνει περίπου 585 σκάγια για 30gr. 

 

Άλλα μεγέθη είναι το 12, που είναι το πιο μικρό, και τα 11, 10, 6, 8 ½, 8, 7 ½, 7, 6, 5, 

4, 3, 2, 1, ΒΒ, Τ, F. 

 

 

 

 

 

 

 

M.A
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                                                                                Μέγεθος σφαιριδίων 

Νούμερο  

Σφαιριδίων 

9 8 1/2 8 7 1/2 6 5 4 2 1 ΒΒ Τ F 

Διάμετρος 

Σφαιριδίων σε 

ίντσες 

0,08 0,085 0,09 0,095 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,2 022 

Διάμετρος 

Σφαιριδίων σε 

εκατοστά 

0,2 0,22 0,23 0,24 0,28 0,3 0,33 0,38 0,41 0,46 0,5 0,56 

Ποσότητα 

σφαιριδίων ανά 

ουγκιά (28g) 

περίπου 

585 - 410 350 225 170 135 87 - 50 - - 

 

 

 

Μερικά όπλα έχουν καλύτερα αποτελέσματα 

διασποράς με μερικά μεγέθη σκαγιών, σε 

διαφορετικό βάρος γόμωσης ή ακόμη με 

διαφορετικές μάρκες φυσιγγίων. Ας δούμε πώς 

βρίσκουμε τον καλύτερο τύπο φυσιγγίου για 

κάθε όπλο.  

 

Εικ.6.4 Ετοιμάζουμε τετράγωνα κομμάτια 

χαρτιού με πλευρές 40 ίντσες και από το κέντρο 

του τετραγώνου σχεδιάζουμε κύκλους με ακτίνα 

15 ιντσών. Πυροβολούμε κατά των στόχων από 

τα 36 μέτρα. Μετρούμε τις τρύπες στον κύκλο 

κάθε στόχου.   

 

Γνωρίζουμε από πριν τον αριθμό των σκαγιών για κάθε νούμερο φυσιγγίου και κάθε 

βάρος γόμωσης. Διαιρούμε τον αριθμό όλων των τρυπών μέσα στον κύκλο με τον 

αριθμό των σκαγιών σε κάθε φυσίγγιο για να βρούμε το ποσοστό. Το φυσίγγιο που θα 

δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το ιδανικό για το όπλο μας. Πρέπει επίσης να 

παρατηρήσουμε κατά πόσο υπάρχουν κενά στη διασπορά ή κατά πόσο η διασπορά 

δεν είναι ομοιόμορφη.  Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να πειραματιστούμε με 

διαφορετική γόμωση ή διαφορετική μάρκα φυσιγγίων για να βρούμε το πιο 

κατάλληλο φυσίγγιο για το όπλο μας.  

 

36 m

M.A
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Οι καιρικές συνθήκες και η επίδρασή τους στην απόδοση των φυσιγγίων 

 

Στην Κύπρο επικρατεί η εντύπωση ότι οι καιρικές συνθήκες, όπως είναι η 

κατεύθυνση του ανέμου (βόρειος, νότιος, ανατολικός, δυτικός), η θερμοκρασία, η 

ηλιοφάνεια, η περίοδος της μέρας (αν είναι πρωί ή απόγευμα), διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην απόδοση του φυσιγγίου. Η  πεποίθηση  αυτή έχει επιφέρει 

σύγχυση στον κύπριο κυνηγό και τον έκανε  να  μεταφέρει μαζί του στο  κυνήγι 

διάφορους τύπους φυσιγγίων διαφόρων κατασκευαστών.  

 

Σε αντίθεση με την Κύπρο, την άποψη αυτή δεν ενστερνίζεται καμιά άλλη χώρα στον 

κόσμο και κανένας κυνηγός αλλά και κανένα σοβαρό εργοστάσιο δε διαχωρίζει τα 

φυσίγγιά του ανάλογα με τον καιρό.   

 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει στη βάση διαφορετικών κλιματολογικών 

συνθηκών, διαφορετικών τύπων φυσιγγίων και  διαφορετικών κατασκευαστών, έχει 

διαφανεί ότι η διαφορά στην απόδοση των φυσιγγίων οφείλεται στη μείωση της 

θερμοκρασίας η οποία έχει ως επακόλουθο τη μείωση της πίεσης και της ταχύτητας 

βολής. Οι διαφορές όμως που παρουσιάζονται στην απόδοση των φυσιγγίων είναι 

μηδαμινές και αμελητέες και δε χρήζουν προσοχής.  

 

Παραδείγματα: 

 

Στους 20°C: 

Φυσίγγιο τύπου Χ. Πιέσεις 650 bar, ταχύτητα Vo 395 m/s 

Φυσίγγιο τύπου Ψ. Πιέσεις 820 bar, ταχύτητα Vo 420 m/s 

Στους 10°C: 

Φυσίγγιο τύπου Χ. Πιέσεις 625 bar, ταχύτητα Vo 390 m/s 

Φυσίγγιο τύπου Ψ. Πιέσεις 800 bar, ταχύτητα Vo 410 m/s 

Στους 0°C: 

Φυσίγγιο τύπου Χ. Πιέσεις 600 bar, ταχύτητα Vo 380 m/s 

Φυσίγγιο τύπου Ψ. Πιέσεις 750 bar, ταχύτητα Vo 400 m/s 

 

Οι μικρές διαφορές που παρουσιάζονται στην πίεση και την ταχύτητα βολής στα πιο 

πάνω παραδείγματα οφείλονται στο ότι όταν ο καιρός είναι ζεστός μειώνεται η 

σχετική υγρασία της πυρίτιδας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιέσεις και κατ’ 

επέκταση η ταχύτητα βολής καθώς και η ανάκρουση (κλώτσημα). 

 

Όταν ο καιρός είναι κρύος τότε συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο,. αυξάνεται δηλαδή  η 

σχετική υγρασία της πυρίτιδας, μειώνονται οι πιέσεις που αναπτύσσονται και κατ’ 

επέκταση μειώνεται η ταχύτητα βολής και η ανάκρουση. 

 

Όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω παραδείγματα οι διαφορές δεν είναι σημαντικές 

και η επιτυχία στο κυνήγι δεν επηρεάζεται κατ’ ουδένα λόγο από τους παράγοντες 

αυτούς.  
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. 

 

Η άκαπνη πυρίτιδα που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα φυσίγγια είναι πολύ λιγότερο 

διαβρωτική σε σχέση με τη μαύρη πυρίτιδα που χρησιμοποιείτο στο παρελθόν. Αυτό 

βοηθά στην καλύτερη συντήρηση των όπλων. Αν έχετε  το όπλο σας σε ασφαλές και 

ξηρό μέρος και έπειτα από κάθε χρήση το καθαρίζετε και το λιπαίνετε, τότε αυτό θα 

αντέξει μια ζωή.  

Οι σωστοί κυνηγοί έχουν πάντα το όπλο τους καθαρό και φροντίζουν να το 

συντηρούν. Ένα όπλο σε καλή κατάσταση είναι πολύ πιο ασφαλές από ένα 

ασυντήρητο και παραμελημένο όπλο. 

Γι’ αυτό, ακόμα κι αν το όπλο σας δεν 

έχει καθόλου πυροβολήσει, πρέπει να 

καθαρίζεται έπειτα από κάθε χρήση,. 

Προτού αρχίσουμε να καθαρίζουμε το 

όπλο, ελέγχουμε αν είναι άδειο. Για να 

καθαρίσουμε την κάννη, 

χρησιμοποιούμε καθαρτικό. 

Βουρτσίζουμε τις ακαθαρσίες, τη 

σκόνη και τα φύλλα που μπορεί να 

υπάρχουν στην κάννη και τα κλειδιά.  

Χρησιμοποιούμε συντηρητικό προτού 

το φυλάξουμε. Μια οριζόντια 

τοποθέτηση πάνω σε κρεμασταράκια 

(όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα) 

για παράδειγμα, είναι ιδανική. Κατά 

την αποθήκευση, το όπλο πρέπει να 

τοποθετείται με την κάννη προς τα 

κάτω, κι αυτό γιατί όταν η κάννη είναι 

σε οριζόντια θέση ή γερμένη προς τα 

κάτω μειώνεται η ποσότητα των 

λαδιών ή των άλλων υγρών 

συντήρησης που εισέρχεται στα 

κλειδιά του. 

 

Εικ.6.5 Μια οριζόντια τοποθέτηση, πάνω σε κρεμασταράκια (όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα) για παράδειγμα, είναι ιδανική. Ένα όπλο αποθηκευμένο πρέπει να 

τοποθετείται με την κάννη προς τα κάτω. Με την κάννη οριζόντια ή προς τα κάτω 

μειώνεται η ποσότητα λαδιών ή άλλων υγρών συντηρήσεως που μπαίνει στα κλειδιά 

του. 

 

Δεν αφήνουμε ποτέ ένα όπλο στη θήκη του για μεγάλη περίοδο. Η θήκη τραβά 

υγρασία και προκαλεί σκουριά. Ανοίγουμε λίγο το φερμουάρ της θήκης για να 

κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας. 

 

Παίρνουμε το κυνηγετικό μας όπλο για σέρβις σε αναγνωρισμένο οπλουργό μια φορά 

το χρόνο.  
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Υλικά Συντήρησης: 

 

1. Καθαριστική βέργα 

2. Μεταλλική Βούρτσα 

3. Μαλακό ρούχο 

4. Χαρτοπετσέτες  

5. Λάδι κάθαρσης 

6. Λάδι συντήρησης 

7. Πινέλο ή οδοντόβουρτσα 

 

 

Κοντάκι: 

 

- Κρατούμε το κοντάκι με το ένα χέρι, το τινάζουμε δυνατά για να φύγει 

               το νερό που πιθανόν να έχει μείνει στο μηχανισμό (κλειδιά). 

- Με ένα πινέλο ή μια οδοντόβουρτσα καθαρίζουμε το μηχανισμό από 

               λάσπες, φύλλα, αίμα, και οποιοδήποτε άλλο ξένο σώμα.  

- Με ένα κομμάτι ρούχο αλείφουμε με λάδι κάθαρσης τα εξωτερικά  

               σημεία του μηχανισμού. 

- Αφήνουμε το λάδι κάθαρσης πάνω στο μηχανισμό για δέκα λεπτά  

               περίπου. 

- Σκουπίζουμε καλά με ένα μαλακό ρούχο ή  χαρτί υγείας τα σημεία        

               που είχαμε αλείψει με λάδι.  

- Στη συνέχεια βάζουμε λάδι συντήρησης πάνω σε ένα μαλακό ρούχο  

               και αλείφουμε το μηχανισμό. 

- Για το ξύλινο μέρος του κοντακιού, χρησιμοποιούμε λάδι ειδικό για  

               τη συντήρηση του ξύλου. 

- Για να καθαρίσουμε το παρακόντακο, χρησιμοποιούμε την ίδια  

               μέθοδο όπως στο κοντάκι.  

 

Κάννες:  

- Καθαρίζουμε τις κάννες από νερό που πιθανόν να υπάρχει.  

- Παίρνουμε ένα μαλακό ρούχο ή μια χαρτοπετσέτα (χαρτί υγείας) και   

               καθαρίζουμε όσο πιο σφιχτά μπορούμε το εξωτερικό των καννών, το  

               χώρο μεταξύ των καννών και το χώρο ανάμεσα στη ρήγα και την  

               κάννη,. 

- Στη συνέχεια βάζουμε λάδι κάθαρσης στο εσωτερικό των καννών. 

- Αφήνουμε το λάδι κάθαρσης να δράσει για δέκα λεπτά περίπου.  

- Στη συνέχεια διπλώνουμε και τυλίγουμε μια χαρτοπετσέτα  (ή μαλακό  

               ρούχο) και τη σπρώχνουμε με την καθαριστική βέργα μέσα στις  

               κάννες (η χαρτοπετσέτα  πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά μέσα στις  

               κάννες). 

- Κατόπιν, συνδέουμε τη βούρτσα  με την καθαριστική βέργα και με  

               μικρές, κοφτές, μπρος–πίσω κινήσεις καθαρίζουμε την περιοχή κατά  

               μήκος του εσωτερικού των καννών για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη από  

               υπολείμματα μολύβδου.  

- Στη συνέχεια, διπλώνουμε και τυλίγουμε μια χαρτοπετσέτα (χαρτί  

               υγείας) ή μαλακό ρούχο και το σπρώχνουμε μέσα στις κάννες με την  

               καθαριστική βέργα.  
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- Επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρις ότου η χαρτοπετσέτα βγαίνει από  

               την κάννη όσο το δυνατόν πιο καθαρή. 

- Βάζουμε λάδι συντήρησης πάνω σε ένα μαλακό ρούχο και αλείφουμε  

               το εξωτερικό και το εσωτερικό των καννών.  

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 

Να θυμάστε πάντα ότι, προτού χρησιμοποιήσουμε ξανά το όπλο, πρέπει να 

αφαιρέσουμε το λάδι από το εσωτερικό των καννών με ένα ρούχο . 

 

- Μη βάζετε υπερβολικό λάδι στο όπλο. 

- Πριν χρησιμοποιήσετε ένα καινούριο όπλο, καθαρίστε το.  

- Όταν τοποθετείτε το όπλο σας στη θήκη, να κρατάτε τις κάννες με ένα 

ρούχο και να αποφεύγετε να αφήνετε τον ιδρώτα να πέσει πάνω γιατί 

αυτό μπορεί να δημιουργήσει σκουριά.  

 

Σε περίπτωση που το όπλο μένει για αρκετό καιρό αχρησιμοποίητο, ελέγχετέ το σε 

τακτά χρονικά διαστήματα για να είσαστε σίγουροι ότι δεν έχει σκουριάσει.  

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Οι σωστοί και υπεύθυνοι κυνηγοί γνωρίζουν ποια είναι τα κατάλληλα φυσίγγια για το 

όπλο τους. Η διάμετρος της κάννης σε κάθε σύγχρονο όπλο, είναι σφραγισμένη. Η 

διάμετρος είναι επίσης σημειωμένη στη βάση κάθε φυσιγγίου και σε κάθε κουτί που 

τα περιέχει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε τα σωστά φυσίγγια.  

 

Το μέγεθος των σκαγιών είναι σημειωμένο στα κουτιά των φυσιγγίων. Δεν 

κυνηγούμε τσίχλες με φυσίγγια Νο 2, ούτε λαγούς με φυσίγγια Νο 9. Κυνηγούμε 

πάντοτε με το σωστό για το όπλο μας και για το θήραμα που θα χτυπήσουμε  μέγεθος 

σκαγιών .  

 

Ένας προσεχτικός κυνηγός δε χρησιμοποιεί φυσίγγια magnum σ’ ένα όπλο που είναι 

φτιαγμένο μόνο για κανονικές γομώσεις. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.  

 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 

 

Είναι γεγονός ότι η αναγόμωση των φυσιγγίων είναι οικονομική για την τσέπη μας. 

Οι υπεύθυνοι κυνηγοί ακολουθούν προσεκτικά τις διαδικασίες αναγόμωσης, 

χρησιμοποιούν τη σωστή γόμωση, χειρίζονται κι αποθηκεύουν με ασφάλεια τον 

οπλισμό τους και τηρούν το νόμο ή τους κανονισμούς που αφορούν την αποθήκευση 

πυρίτιδας και σωστής αναγόμωσης.  

 

Οι ποσότητες πυρίτιδας πρέπει να φυλάγονται πάνω απ’ όλα μακριά από τα παιδιά. 

Πρέπει επίσης να κρατούνται μακριά από φωτιά, τσιγάρα και άλλα εύφλεκτα υλικά, 

σε ξηρό, δροσερό και ασφαλισμένο μέρος.  
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ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑ (ή ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ) 

 

Ο κάθε κυνηγός πρέπει να μελετήσει και να γνωρίζει καλά τους πίνακες βαλλιστικής 

για το όπλο και τα φυσίγγιά του. Για να είναι το κυνήγι ασφαλές, πρέπει ο κυνηγός να 

γνωρίζει πόσο μακριά χτυπά το όπλο του. Ο σωστός κυνηγός πυροβολεί μόνο θήραμα 

το οποίο είναι σίγουρος ότι αμέσως μετά θα πέσει κάτω σε μικρή μάλιστα απόσταση 

από το σημείο που πυροβολήθηκε. Δεν πυροβολούμε θηράματα που βρίσκονται πολύ 

μακριά από εμάς γιατί το μόνο που πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές, είναι να 

τραυματίσουμε, χωρίς να το καταβάλουμε, το θήραμα και αυτό να πεθάνει την ίδια 

μέρα ή μερικές μέρες αργότερα από αιμορραγία ή μόλυνση.  

Ο κυνηγός, έχει επίσης υποχρέωση να αναγνωρίζει το στόχο του και ότι βρίσκεται 

πίσω από αυτόν. Τα περισσότερα σύγχρονα όπλα χτυπούν σε πιο μακρινή απόσταση 

από την έκταση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί. Αν έχετε έστω και την παραμικρή υποψία ότι η τουφεκιά είναι. 

επικίνδυνη, μην την επιχειρήσετε. 

 

 

Εικ.6.6 Ο πιο πάνω πίνακας απεικονίζει την απόσταση την οποία μπορούν να 

καλύψουν τα σφαιρίδια ανάλογα με το μέγεθός τους, έτσι που να έχουν τη 

δυνατότητα να τραυματίσουν ανεπανόρθωτα ή  να σκοτώσουν ακόμα και άνθρωπο. 
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Ο κυνηγός ή ο σκοπευτής, πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις χειρισμού του 

όπλου και να το χειρίζεται υπεύθυνα.  Σύμφωνα με τις στατιστικές, σχεδόν όλα τα 

κυνηγετικά ατυχήματα συμβαίνουν εξαιτίας ανεύθυνου χειρισμού.  

 

Το κλειδί για ασφαλές κυνήγι είναι ο σωστός και υπεύθυνος χειρισμός του όπλου. 

Από τη στιγμή που ο κυνηγός παίρνει στα χέρια του ένα όπλο, εισέρχεται σ’ ένα 

σύστημα του οποίου έχει τον απόλυτο έλεγχο. Είναι δηλαδή ο κυνηγός το μόνο μέρος 

του συστήματος που μπορεί να καταστήσει ένα όπλο ασφαλές ή μη. 

 

Το κυνήγι και η σκοποβολή ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλών αθλημάτων. 

Σκοπός μας είναι να επισημάνουμε τα βασικά στοιχεία που θα διασφαλίσουν τον 

ασφαλή χειρισμό και την σωστή αποθήκευση του όπλου. Έτσι, πιστεύουμε ότι θα σας 

δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια για να κυνηγάτε με ασφάλεια. Μην ξεχνάτε, πως ο 

κυνηγός-σκοπευτής, αυτός ο ίδιος, είναι το κλειδί της επιτυχίας.   

Να υπενθυμίζετε πάντα στους άλλους, και ειδικά στα παιδιά και τους μη κυνηγούς, 

πόσο αναγκαίος είναι ο σωστός χειρισμός του όπλου, τόσο για την ασφάλεια των 

κυνηγών όσο και για τη δική τους. Η προσοχή πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως 

στους νέους κυνηγούς οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για το κατά πόσο 

χειρίζονται επαρκώς ικανοποιητικά το όπλο. Μη διστάζετε  ποτέ να επεμβαίνετε όταν 

πρόκειται για τέτοια θέματα. Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος παραβιάζει τους 

κανονισμούς ασφάλειας, είναι υποχρέωσή σας να του υποδείξετε τον σωστό τρόπο 

και τους κανονισμούς ασφάλειας. 

 

              ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

1. Η κάννη να είναι πάντα στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση.  

 

Αυτός είναι και ο πιο βασικός κανόνας ασφάλειας. Αν ο καθένας κρατούσε το 

όπλο προσεκτικά, και είχε την κάννη στραμμένη μόνο προς το σημείο που 

σκοπεύει να πυροβολήσει, τότε δε θα υπήρχαν καθόλου ατυχήματα. Αυτό 

είναι πολύ απλό και επαφίεται στον 

καθένα μας να το εφαρμόσει 

Ποτέ δε σημαδεύουμε κάτι που δεν 

σκοπεύουμε να πυροβολήσουμε. 

Αυτό είναι σημαντικό κυρίως στη 

γέμιση και την απογέμιση. Με αυτό 

τον τρόπο, κανείς δεν κινδυνεύει σε 

περίπτωση εκπυρσοκρότησης.  

Ασφαλής κατεύθυνση είναι η 

κατεύθυνση στόχευσης κατά την 

οποία  τα σκάγια δεν είναι δυνατόν να 

χτυπήσουν κάποιον. Η κατεύθυνση 

αυτή μπορεί να είναι είτε προς τα 

πάνω είτε προς τα κάτω, ποτέ όμως προς την κατεύθυνση κάποιου ατόμου ή 

αντικειμένου που δεν είναι στόχος. Ακόμα κι όταν πυροδοτούμε ένα άδειο 

όπλο δεν πρέπει ποτέ να σκοπεύουμε προς μιαν κατεύθυνση. Είναι σημαντικό 

να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε ασφαλείς συνήθειες. 
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Πρέπει οπωσδήποτε να κρατάμε την κάννη στραμμένη προς ασφαλή 

κατεύθυνση και να έχουμε τον έλεγχό της σε περίπτωση πτώσης ή 

παραπατήματός μας. Αυτή είναι δική μας ευθύνη και μόνο εμείς μπορούμε να 

τη σεβαστούμε..  

Να χειρίζεστε πάντα το όπλο σας όπως και αυτό να ήταν πάντα γεμάτο. 

2. Όταν τα όπλα δε χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι άδεια. 

 

Τα όπλα πρέπει να είναι γεμισμένα μόνο όταν είμαστε σε κατάλληλη περιοχή, 

έτοιμοι δηλαδή για να κυνηγήσουμε. Ακόμα και όταν τα όπλα και τα φυσίγγια 

δε χρησιμοποιούνται, πρέπει και τότε να είναι ασφαλή για όλους.. Ο 

ιδιοκτήτης του όπλου δεν πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά σε μη 

κυνηγούς και ιδιαίτερα σε παιδιά .  

Απογεμίζουμε πάντα το όπλο μας μόλις σταματήσουμε να κυνηγάμε ή ακόμα 

και όταν κάνουμε διάλειμμα. Ένα γεμάτο όπλο δεν έχει θέση κοντά ή μέσα σε 

αυτοκίνητα και κτήρια. Απογεμίζουμε  και αποσυναρμολογούμε αμέσως το 

όπλο μετά το κυνήγι και, προτού το μεταφέρουμε με το αυτοκίνητο  στο σπίτι, 

το τοποθετούμε σε θήκη.  

Όποτε χρησιμοποιούμε ή δανείζουμε ένα όπλο, το ανοίγουμε κι ελέγχουμε τη 

θαλάμη για να βεβαιωθούμε πως είναι άδειο. Όταν δεν το χρησιμοποιούμε, το 

έχουμε πάντα ανοιχτό. Ποτέ δε θεωρούμε πως ένα όπλο είναι άδειο αν δεν το 

ελέγξουμε. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό ενός έμπειρου χειριστή. 

Ποτέ δεν ανεβαίνουμε σε φράκτες, δέντρα ή κάνουμε ακροβατικά με γεμάτο 

όπλο. Η κοινή λογική και οι βασικοί κανόνες απαιτούν την απογέμιση του 

όπλου για μέγιστη ασφάλεια. Ποτέ δε σπρώχνουμε ή τραβούμε ένα γεμάτο 

όπλο. Ποτέ δε μεταφέρουμε ένα όπλο στη θήκη του γεμάτο, πάντοτε το 

αδειάζουμε.   

Το όπλο πρέπει να αποθηκεύεται σε ασφαλές μέρος στο σπίτι σας και να είναι 

πάντα άδειο στη θήκη του. Πρέπει, ιδίως, να αποθηκεύουμε το όπλο  σε μέρος 

στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά˙ τα όπλα ενθουσιάζουν τα μικρά παιδιά 

και η φυσική, νεανική τους περιέργεια μπορεί να έχει δυσάρεστα 

αποτελέσματα. 

3.  Δε βασιζόμαστε ποτέ στις εργοστασιακές ασφάλειες του όπλου μας. 

 

Χειριζόμαστε το όπλο όπως και να είναι έτοιμο να πυροδοτήσει οποιανδήποτε 

στιγμή, ανεξάρτητα από το αν πιέζουμε ή όχι τη σκανδάλη. Στο όπλο, η 

ασφάλεια είναι μηχανισμός που δυνατόν να μη λειτουργήσει την κατάλληλη 

στιγμή. Από  λάθος επίσης μπορεί να θεωρήσουμε πως το όπλο μας είναι 

ασφαλισμένο ενώ στην πραγματικότητα να μην είναι. Η ασφάλεια είναι 

απλώς ένα συμπλήρωμα στο σωστό χειρισμό του όπλου. Ποτέ δεν πρέπει να 

είμαστε απρόσεκτοι θεωρώντας ότι το όπλο μας είναι ασφαλισμένο.  

Δε βάζουμε ποτέ το χέρι στη σκανδάλη αν δε σκοπεύουμε να πυροβολήσουμε 

και κατά τη γέμιση – άδειασμά του. Ποτέ δεν πατάμε  τη σκανδάλη κι όταν 

ακόμα το όπλο είναι ασφαλισμένο. Υπάρχει πιθανότητα το όπλο να 

πυροβολήσει οποιανδήποτε στιγμή χωρίς καν ν’ αγγίξουμε τη σκανδάλη, 

ακόμα και μετά την απασφάλιση. Επίσης, ποτέ δε βάζουμε την ασφάλεια σε 

ενδιάμεση θέση.  
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Τυχόν χτύπημα ή τράνταγμα, ανεξάρτητα απ’ τη θέση του μοχλού ασφαλείας, 

μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό πυροδότησης. Αυτό μπορεί να συμβεί 

και χωρίς να ενοχληθεί η σκανδάλη, με πτώση για παράδειγμα. Ποτέ δεν 

ακουμπούμε ένα γεμάτο όπλο όπου βρούμε γιατί υπάρχει περίπτωση να 

γλιστρήσει και να πέσει με αρκετή δύναμη και να εκπυρσοκροτήσει. Το μόνο 

ασφαλές όπλο είναι το ανοικτό και το άδειο. Η ασφάλεια του όπλου είμαστε, 

σε τελική ανάλυση, εμείς και όσα γνωρίζουμε.  

Προτού χρησιμοποιήσετε το όπλο σας διαβάστε τους κανονισμούς ασφάλειας 

της κατασκευάστριας εταιρίας για να ενημερωθείτε για την ασφάλειά του και 

τον τρόπο λειτουργίας της. Να θυμάστε πάντα πως εσείς, σε συνδυασμό με το 

σωστό χειρισμό του όπλου, είστε πάντα η καλύτερη ασφάλεια. 

4. Αναγνωρίζουμε το στόχο μας και τι υπάρχει πίσω του. 

 

Από τη στιγμή που πυροβολούμε, χάνουμε 

πλέον κάθε έλεγχο πάνω στα σκάγια, δεν 

είμαστε σίγουροι πού θα καταλήξουν. Γι’ αυτό, 

αν δεν αναγνωρίσουμε πρώτα το στόχο μας, 

δεν πυροβολούμε. Πρέπει να είμαστε πάντα 

σίγουροι πως πίσω από το στόχο μας δε 

βρίσκεται κάποιο έμψυχο ον ή κάποιο 

αντικείμενο που θα μπορούσε να χτυπήσουμε. 

 

 

 

 

Εικ. 6.7 Ποτέ δεν πυροβολούμε αν 

δεν αναγνωρίσουμε το στόχο μας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Εικ. 6.8   Αναγνωρίζουμε το στόχο  

                                                                        μας και τι υπάρχει πίσω του. 

 

Επίσης, ποτέ δεν πυροβολούμε κάτι που κινείται ή κάνει θόρυβο χωρίς να 

είμαστε απόλυτα σίγουροι για το τι είναι αυτό. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα 

αμέλειας όσον αφορά  την ασφάλεια των άλλων. Πριν πυροβολήσετε, 

σιγουρευτείτε λοιπόν για τον ακριβή στόχο σας. Σημαντικό είναι επίσης να 

υπολογίσετε και την πιθανή κατεύθυνση που θα έχουν τα σκάγια που δε θα 

χτυπήσουν το στόχο ή θα εξοστρακιστούν σε άλλη κατεύθυνση.  
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6. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα φυσίγγια. 

 

Πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα φυσίγγια για 

το όπλο μας. Φροντίζουμε να διαβάζουμε προσεκτικά όλες τις 

προειδοποιήσεις που αναγράφονται στο βιβλιάριο χειρισμού του όπλου  και 

στο κουτί των φυσιγγίων. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                               Εικ. 6.9 Χρησιμοποιούμε κατάλληλα φυσίγγια. 

 

Πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα φυσίγγια για 

το όπλο μας. Φροντίζουμε να διαβάζουμε προσεκτικά όλες τις 

προειδοποιήσεις που αναγράφονται στο βιβλιάριο χειρισμού του όπλου  και 

στο κουτί των φυσιγγίων. 

Τα ακατάλληλα ή λανθασμένα φυσίγγια μπορεί να καταστρέψουν το όπλο ή 

ακόμα και να τραυματίσουν κάποιον. Ένα και μόνο ακατάλληλο φυσίγγιο 

είναι ικανό να καταστρέψει το όπλο. Ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να 

ελέγξουμε την καταλληλότητά του είναι μόνο ένα δευτερόλεπτο. 

Χρησιμοποιούμε μόνο τα φυσίγγια που ταιριάζουν ακριβώς στο όπλο μας. 

 

Τα όπλα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και δοκιμασμένα για να 

ταιριάζουν ακριβώς με φυσίγγια εργοστασίων. Τα φυσίγγια που 

κατασκευάζουμε ή αναγεμίζουμε εμείς και διαφέρουν από τις πιέσεις των 

εργοστασιακών γομώσεων ή από προβλεπόμενα συστατικά, είναι επικίνδυνα 

και για τον οπλισμό αλλά και για τον άνθρωπο. Δε χρησιμοποιούμε 

λανθασμένες αναγομώσεις ή φυσίγγια με άγνωστα συστατικά.  

Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε φυσίγγια που έχουν βραχεί. Δε 

ραντίζουμε τα φυσίγγια με λάδια ή καθαρτικά ούτε τα τοποθετούμε σε όπλα 

υπερβολικά λαδιασμένα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν φτωχή ανάφλεξη, ή 

μειωμένη απόδοση ή να κάνουν ζημιά στο όπλο ή στον χειριστή ή και σε 

άλλους. 

Κάθε φυσίγγιο πρέπει να ελέγχεται προτού μπει στο όπλο. Ποτέ δεν 

χρησιμοποιούμε καταστραμμένα ή υποδεέστερα ή αλλοιωμένα φυσίγγια – τα 

λεφτά που θα εξοικονομήσουμε δεν αξίζουν μπροστά στη ζημιά που θα 

προκαλέσουμε στο όπλο.   
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6. Αν το όπλο δεν πυροδοτήσει με το τράβηγμα της σκανδάλης χειριστείτε 

το προσεκτικά. 

 

Ένα φυσίγγιο μπορεί περιστασιακά να μην πυροδοτήσει με το πάτημα της 

σκανδάλης. Σε μια τέτοια περίπτωση, γυρίζουμε την κάννη προς ασφαλή 

κατεύθυνση και περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα. Κρατούμε το πρόσωπο μακριά 

από τη θαλάμη. Ανοίγουμε προσεκτικά τα κλειδιά, το απογεμίζουμε και 

απορρίπτουμε το φυσίγγιο.  

Έχετε πάντα στο νου ότι όταν υπάρχει φυσίγγιο στη θαλάμη, ακόμη και αν σε 

προηγούμενη προσπάθεια μας να πυροβολήσουμε αυτό δεν πυροδότησε, το 

όπλο είναι γεμάτο κι έτοιμο να πυροδοτήσει. Μπορεί οποιανδήποτε στιγμή να  

πυροδοτήσει, γι’ αυτό να θυμάστε τον κανόνα 1 (η κάννη να είναι πάντα 

στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση).  

 

7. Φορούμε πάντα προστατευτικά γυαλιά στο κυνήγι και  ωτοασπίδες κατά 

τη σκοποβολή. 

 

Τα σφαιρίδια των σκαγιών και ο ήχος ενός πυροβολισμού μπορούν να 

επηρεάσουν ίσως και ανεπανόρθωτα, την όραση και την ακοή μας, γι’ αυτό 

οφείλουμε να τα προφυλάσσουμε συνεχώς. 

Τα μάτια των κυνηγών αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους κατά τη 

διάρκεια του κυνηγιού. .Όλοι ανεξαιρέτως οι σκοπευτές πρέπει κατά τη 

σκοποβολή να φορούν προστατευτικά γυαλιά και κατάλληλες ωτοασπίδες. Τα 

γυαλιά προστατεύουν από κλαδιά, σκάγια, χώματα, πέτρες, κομμάτια 

σπασμένου δίσκου ή και εκπυρσοκρότηση του όπλου και οι ωτοασπίδες 

προφυλάσσουν την ακοή μας από τον ήχο που κάνει ο πυροβολισμός. Τα 

γυαλιά είναι απαραίτητα κατά τη λύση και τη συντήρηση του όπλου διότι 

προφυλάσσουν τα μάτια από ελατήρια ή άλλα κομμάτια και λάδια. Έστω και 

αν ακόμα αποφασίσουμε να μη χρησιμοποιήσουμε ωτοασπίδες, δεν πρέπει 

κατ’ ουδένα λόγο να αγνοήσουμε την προστασία που μας παρέχουν τα γυαλιά 

στο κυνήγι. Στην αγορά υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία από τέτοια γυαλιά 

και ωτοασπίδες.  

Αυτός ο κανόνας ασφάλειας αναφέρεται μόνο στην προσωπική προφύλαξη 

του σκοπευτή και βοηθά στη σκόπευση, αυξάνοντας έτσι την ευχαρίστηση 

από το άθλημα.   

8.Σιγουρευόμαστε ότι η κάννη δεν περιέχει εμπόδια ή βουλώματα πριν από 

την πυροδότηση. 

 

Προτού γεμίσουμε το όπλο, κοιτάζουμε μέσα από την κάννη για να δούμε αν 

υπάρχουν οποιεσδήποτε ακαθαρσίες. Ακόμα και λίγη σκόνη, χιόνι ή επιπλέον 

συντηρητικό ή σκουριά, δυνατόν να αυξήσουν επικίνδυνα την πίεση 

φουσκώνοντας ή και σκάζοντας την κάννη με την πυροδότηση με αποτέλεσμα 

να τραυματίσουν τον ίδιο τον σκοπευτή ή τους παρευρισκόμενους. Έπειτα 

από κάθε χρήση του όπλου, πρέπει πάντοτε να καθαρίζουμε την κάννη με 

καθαριστήρα και ρούχο για να φύγουν τα στοιχεία που προκαλούν σκουριά  

g



195

Αν ο θόρυβος ή η ανάκρουση μάς φαίνεται αδύνατη ή ελαττωματική, 

ανοίγουμε το όπλο αμέσως κι ελέγχουμε την κάννη για ακαθαρσίες.  

Προσοχή! Αν τοποθετήσουμε στην κάννη μικρότερο φυσίγγιο από αυτό που 

προβλέπεται, αυτό δυνατόν να  παγιδευτεί στην κάννη και όταν μετά 

χρησιμοποιήσουμε κανονικό φυσίγγιο η κάννη μπορεί να σκάσει. Γι’ αυτό και 

πρέπει να ελέγχουμε κάθε φυσίγγιο που χρησιμοποιούμε. 

Ποτέ δεν προσπαθούμε να καθαρίσουμε τις κάννες του όπλου μας, 

πυροβολώντας. 

9. Κάνουμε σέρβις τακτικά στο όπλο και δεν το μετατρέπουμε.  

 

Το όπλο σας έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να λειτουργεί με βάση τις 

προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές ή 

μετατροπές του όπλου μετά την κατασκευή, το κάνουν επικίνδυνο και 

καθιστούν άκυρες τις εγγυήσεις των εργοστασίων. Με βάση τη νομοθεσία, οι 

οποιεσδήποτε μετατροπές συνιστούν παρανομία. Με το να επεμβαίνουμε στη 

σκανδάλη, στο μοχλό ασφαλείας ή σε άλλο μηχανισμό ή με το να αφήνουμε 

ανειδίκευτα άτομα να διορθώνουν ή να μετατρέπουν το όπλο μας, 

διακινδυνεύουμε την ασφάλειά μας και την ασφάλεια των άλλων. Το μόνο 

που συνήθως επιτυγχάνουμε είναι να το καταστρέψουμε. Το όπλο πρέπει να 

ελέγχεται τακτικά από οπλουργό, τόσο από πλευράς ασφάλειας όσο και 

επιδόσεων. 

Το όπλο είναι μηχανισμός ο οποίος δεν αντέχει αιώνια και φθείρεται. Ο 

τακτικός έλεγχος και το σέρβις είναι απαραίτητα.  

 

10. Γνωρίζουμε τα μηχανικά μέρη και τα άλλα χαρακτηριστικά του όπλου 

μας. 

 

Τα όπλα δεν είναι όλα τα ίδια. Η μέθοδος χειρισμού κάθε όπλου διαφέρει 

ανάλογα με τα μηχανικά χαρακτηριστικά του. Προτού χρησιμοποιήσουμε το 

όπλο μας, πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τον τύπο του, τους κανόνες γέμισης, 

αδειάσματος, μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού του.  

 

Το να έχει κάποιος στην κατοχή του ένα όπλο, είναι ευθύνη. Πρέπει να 

γνωρίζουμε πώς να το χρησιμοποιούμε, πώς να το χειριζόμαστε και πώς να το 

αποθηκεύουμε με ασφάλεια. Δε χρησιμοποιούμε ποτέ ένα όπλο αν δεν  

έχουμε άριστη γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών του και της ασφαλούς 

χρήσης του.  
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11. Αποφύγετε τους πυροβολισμούς σε σκληρές επιφάνειες 

Αποφύγετε να πυροβολείτε σε σκληρές επιφάνειες όπως πέτρες, βράχους, 

κορμούς δέντρων, μεταλλικές πινακίδες, ακόμα και στην επιφάνεια  του 

νερού. Ο κίνδυνος εξοστρακισμού των σφαιριδίων είναι μεγάλος, η 

κατεύθυνση τους άγνωστη και οι συνέπειες για εσάς και τους γύρω σας 

απρόβλεπτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6.10 Αποφεύγουμε να πυροβολούμε πάνω σε σκληρές επιφάνειες, ή 

πάνω στην επιφάνεια του νερού γιατί υπάρχει περίπτωση εξοστρακισμού των 

σφαιριδίων. 

 

12. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοολούχων ή φαρμακευτικών ουσιών 

πριν ή κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. 

 

Η κατανάλωση αλκοολούχων ή ναρκωτικών ουσιών πριν ή κατά τη διάρκεια 

του κυνηγιού δυνατόν να αλλοιώσει τον τρόπο σκέψης και αντίδρασής σας, 

την όραση ή την ακοή σας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύετε εσείς και οι γύρω 

σας. Αν είστε άρρωστος ή παίρνετε φάρμακα τα οποία μπορεί να 

προκαλέσουν υπνηλία ή κούραση, είναι προτιμότερο να ΜΗΝ πάτε κυνήγι. 

 

                «Το αλκοόλ, τα φάρμακα και τα όπλα δε συνδυάζονται». 

 

Κύριες αιτίες ατυχημάτων. 

 

Σε σχέση με άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα ατυχήματα στο κυνήγι 

δεν είναι τόσο συχνά. Μπορούμε να κατατάξουμε τα ατυχήματα που δυνατόν να 

συμβούν στο κυνήγι με βάση τις αιτίες που τα προκάλεσαν, σε τρεις κύριες 

κατηγορίες:  

1) ατυχήματα που συνέβησαν λόγω παράβασης των κανονισμών 

ασφαλείας (γεμάτα όπλα μέσα σε οχήματα),  

2) ατυχήματα που συνέβησαν λόγω της λανθασμένης κρίσης του κυνηγού  

      (λανθασμένη αναγνώριση του στόχου ή του περιβάλλοντος) 

3) ατυχήματα που συνέβησαν λόγω αδεξιότητας ή απειρίας (πτώσεις, γέμιση  
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     – απογέμιση ή πάτημα της σκανδάλης). 

Τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας  ή στο σπίτι, είναι πολύ 

περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν στο κυνήγι. Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν, 

το ποσοστό των θανάτων από κυνηγετικά ατυχήματα είναι πολύ χαμηλό, σχεδόν 

αμελητέο, σε σχέση με θανάτους από άλλα ατυχήματα. Το κυνήγι είναι πιο ασφαλές 

άθλημα από πολλά άλλα γνωστά αθλήματα. 

 

Ένας υπεύθυνος κυνηγός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε  πολύ άγριες, 

δύσβατες, ορεινές περιοχές για κυνήγι. Και η Κύπρος διαθέτει πολλές τέτοιες 

περιοχές! Τα θηράματα απολαμβάνουν την προστασία που τους προσφέρουν οι 

περιοχές αυτές και ξέρουν πώς να κινούνται με άνεση και ασφάλεια εκεί που εμείς 

μπορεί να δυσκολευόμαστε να περπατήσουμε.  

  

Ειδικοί κανόνες για εμπόδια σε ανώμαλο έδαφος. 

 

1. Απογεμίζουμε πάντα το όπλο μας σε απότομες βουνοπλαγιές ή  όταν 

διασχίζουμε ένα ποτάμι. Σε περίπτωση πτώσης, είμαστε προετοιμασμένοι να 

ελέγξουμε την κάννη. 

2. Φοράμε γερές μπότες ή γερά παπούτσια για σταθερό πάτημα και καλή 

υποστήριξη του αστραγάλου. Ποτέ δεν τρέχουμε και ποτέ δεν πηδούμε με 

γεμάτο όπλο. 

3. Για να περάσουμε με ασφάλεια έναν φράκτη, απογεμίζουμε και ανοίγουμε το 

όπλο. Τοποθετούμε το όπλο στο έδαφος με την κάννη γυρισμένη στην 

αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτήν που θα κινηθούμε. Είναι προτιμότερο να 

περάσουμε από κάτω από το συρματόπλεγμα παρά από πάνω. Αν περνούμε το 

φράκτη μαζί με άλλους, απογεμίζουμε όλα τα όπλα. Ο πρώτος από εμάς που 

θα περάσει το φράκτη, παίρνει όλα τα όπλα, ένα– ένα, με τις κάννες 

στραμμένες προς τα πάνω. Οι υπόλοιποι μπορούν να περάσουν με ασφάλεια. 

4. Προτού γεμίσουμε το όπλο μας, ελέγχουμε την κάννη. Αν το όπλο έπεσε 

κάτω, άγγιξε το έδαφος ή έπεσε μέσα σε σκόνες ή χιόνι, δυνατόν να έχει 

βουλώσει. Καθαρίζουμε κάθε ακαθαρσία πριν από την αναγόμωση και κατά 

τη διάρκεια του κυνηγίου. 

 

Εντολές  ασφαλούς σκόπευσης 

 

Όλα τα ατυχήματα δυνατόν να προληφθούν. Το κλειδί για την αποφυγή 

κυνηγετικών ατυχημάτων, είναι η πρόληψη. Τα περισσότερα ατυχήματα 

συμβαίνουν λόγω άγνοιας των κανονισμών ασφαλείας. Για να αποτρέψουμε 

οποιοδήποτε ατύχημα από το να συμβεί, πρέπει να γνωρίσουμε καλά και να 

εφαρμόζουμε τους κανονισμούς αυτούς.  

 

Οι υπεύθυνοι κυνηγοί γνωρίζουν και ακολουθούν τους παρακάτω απλούς 

κανόνες: 

 

1. Ελέγχουμε τον προσανατολισμό της κάννης τους όπλου.  

 

2. Μεταφέρουμε με ασφάλεια το όπλο με το μοχλό ασφαλείας στη θέση 

ασφάλειας μέχρι να είμαστε έτοιμοι για σκόπευση. 
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3.  Δεν αγγίζουμε τη σκανδάλη μέχρι να είμαστε έτοιμοι να πυροβολήσουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Εικ. 6.11 Δεν αγγίζουμε τη σκανδάλη μέχρι να είμαστε έτοιμοι να πυροβολήσουμε. 

 

 

      4.  Αναγνωρίζουμε το στόχο μας και ό,τι υπάρχει πίσω απ’ αυτόν. 

 

5.  Ξέρουμε τα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά κάθε θηράματος. 

 

6. Χειριζόμαστε το όπλο όπως και να είναι γεμάτο. 

 

7. Διατηρούμε την κάννη και τα κλειδιά καθαρά χωρίς εμπόδια και 

χρησιμοποιούμε φυσίγγια κατάλληλα για το όπλο μας. 

 

8. Απογεμίζουμε το όπλο όταν δεν το χρησιμοποιούμε και το αφήνουμε ανοιχτό. 

Τα όπλα μεταφέρονται άδεια και αποσυναρμολογημένα από και προς τις περιοχές 

κυνηγίου. 

 

9. Ποτέ δε σημαδεύουμε κάτι που δε θέλουμε να σκοτώσουμε. Αποφεύγουμε τα 

παιχνίδια με το όπλο. 

 

10. Ποτέ δεν πηδούμε φράκτες, δεν ανεβαίνουμε σε δέντρα και δεν πηδούμε 

χαντάκια με γεμάτο όπλο. Ποτέ δεν τραβούμε τα όπλα από την κάννη. 

 

11. Ποτέ δεν πυροβολούμε σε επίπεδες, σκληρές επιφάνειες ή στο νερό. 

 

12. Αποθηκεύουμε τον οπλισμό και τα πυρομαχικά σε ασφαλές μέρος μακριά από 

παιδιά και ανεύθυνους ενήλικες. 

 

13. Αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ και φαρμάκων πριν ή κατά τη 

διάρκεια του κυνηγιού. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η εκτίμηση της απόστασης ανάμεσα σε εμάς και το στόχο είναι πολύ σημαντικός 

παράγοντας ασφάλειας και απαιτεί εξάσκηση. Η εξάσκηση βοηθά να εκτιμούμε 

σωστά κατά πόσο ο στόχος μας είναι μέσα στις δυνατότητες του όπλου. Υπάρχουν 

αρκετοί τρόποι για να μάθουμε να εκτιμούμε σωστά τις αποστάσεις. Μία από τις 

καλύτερες μεθόδους που μπορούμε να εφαρμόσουμε, είναι να εκτιμήσουμε πρώτα 

μια απόσταση και μετά να τη μετρήσουμε με βήματα. Με τον τρόπο αυτό θα ξέρουμε 

τον συγκεκριμένο αριθμό βημάτων που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη απόσταση. Οι 

πρόσκοποι π.χ., για να βρίσκουν αποστάσεις, μαθαίνουν να μετρούν τα βήματά τους. 

Για παράδειγμα, περπατούμε μερικές φορές  μια απόσταση 100 ποδιών (30,5 μέτρων) 

μετρώντας τα βήματά μας κάθε φορά. Αν ο αριθμός των βημάτων που κάναμε για να 

διανύσουμε αυτή την απόσταση ήταν 50,, αυτό σημαίνει πως ένα βήμα αντιστοιχεί σε 

2 πόδια (0,61 μέτρα) περίπου. 

 

Έτσι, πρώτα εκτιμούμε την απόσταση από έναν φράκτη, ένα δέντρο ή ένα χαντάκι 

και μετά καλύπτουμε αυτή την απόσταση περπατώντας για να δούμε πόσα βήματα θα 

κάνουμε. Σύντομα θα μπορούμε να εκτιμούμε με ακρίβεια οποιανδήποτε απόσταση. 

 

Σημάδι και στοιχειώδης σκόπευση. 

Ο ασφαλής και υπεύθυνος χειρισμός του οπλισμού βασίζεται στην καλή γνώση των 

βασικών αρχών σκόπευσης. Η επιτυχία στο κυνήγι ή την σκοποβολή βασίζεται στο 

σημάδι. Οι στοιχειώδεις κανόνες σκόπευσης διδάσκουν το τι μπορεί να κάνει ένα 

όπλο και πώς να το κάνει. Το σημάδι είναι η ικανότητα που αναπτύσσουμε ώστε οι 

βολές μας να καταλήγουν εκεί που θέλουμε.  

 

Πώς όμως θα εφαρμόσουμε τις αρχές αυτές για να έχουμε ένα ασφαλές και  υπεύθυνο 

κυνήγι;  

Οτιδήποτε γνωρίζουμε για τον οπλισμό, το κυνήγι, την ασφάλεια και τη σωστή 

σκόπευση είναι καλά αποθηκευμένο στο μυαλό μας. Το μυαλό ελέγχει τα μάτια, τα 

αυτιά και τα χέρια καλύτερα κι από έναν υπολογιστή. Αυτό λέγεται συντονισμός. Οι 

πληροφορίες διοχετεύονται στον εγκέφαλο, υπόκεινται σε επεξεργασία, και 

ακολούθως δίνονται οι κατάλληλες εντολές στα διάφορα μέρη. Τι ακριβώς όμως 

γίνεται όσον αφορά το κυνήγι;  

 

Όλες οι αισθήσεις εργάζονται ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα ούτως ώστε να 

αποφασίσουν κατά πόσο θα πυροβολήσουμε ή όχι. Αν τα δεδομένα που 

διοχετεύονται  στον εγκέφαλο είναι πραγματικά και σωστά όπως και ο στόχος μας, 

τότε, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάρουμε θήραμα στο σπίτι. Αν όμως τα δεδομένα με 

τα οποία θα τροφοδοτήσουμε τον εγκέφαλο είναι λανθασμένα, ο εγκέφαλος μπορεί 

να ξεγελαστεί το ίδιο όπως και ένας υπολογιστής και το αποτέλεσμα να μην είναι το 

επιθυμητό.  

 

Αν έχουμε μειωμένη ή ελαττωματική όραση είναι πιθανόν να δυσκολευτούμε στην 

αναγνώριση του στόχου ή στο τι υπάρχει πίσω απ’ αυτόν (άλλοι κυνηγοί).   
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Πριν από το κυνήγι, ο υπεύθυνος κυνηγός εξετάζει την όρασή του . Αν χρειάζεται να 

φορέσει γυαλιά, χρησιμοποιεί τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Αυτά βοηθούν 

στην όραση, προστατεύουν τα μάτια και διευκολύνουν την ακριβή σκόπευση. 

 

Κυρίαρχο μάτι. 

Σε όλους σχεδόν τους σκοπευτές, το ένα μάτι δίνει καλύτερες πληροφορίες από το 

άλλο. Το μάτι αυτό ονομάζεται κυρίαρχο 

μάτι. Μπορούμε να διαπιστώσουμε πιο 

είναι με μια μικρή δοκιμή. 

Στεκόμαστε σε απόσταση 10 ποδιών από 

ένα μικρό αντικείμενο. Έχουμε ανοιχτά 

και τα 2 μάτια. Τεντώνουμε τα χέρια 

μπροστά και σχηματίζουμε ένα τρίγωνο, 

όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα.  

Κοιτάζουμε μέσα από αυτό εστιάζοντας 

στο αντικείμενο και με τα δύο μάτια. 

Μετακινούμε το τρίγωνο προς τα μάτια 

μας. Για να συνεχίσουμε να βλέπουμε το 

αντικείμενο, το τρίγωνο θα κινηθεί από 

μόνο του προς το κυρίαρχο μάτι.  

 

                                                    

                                

Πριν από την αγορά ενός όπλου και πριν από τη σκόπευση, είναι βασικό να 

γνωρίζουμε ποιο είναι το κυρίαρχο μάτι μας. Αν 

είμαστε δεξιόχειρες και το κυρίαρχό μας μάτι είναι 

το δεξί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο και αν 

είμαστε αριστερόχειρες και το κυρίαρχό μας μάτι 

είναι το αριστερό.  Όπλα υπάρχουν και για τις δύο 

περιπτώσεις. Οι αριστερόχειρες με κυρίαρχο μάτι 

το δεξί, μπορούν να χρησιμοποιούν όπλα για 

δεξιόχειρες. Οι δεξιόχειρες όμως με κυρίαρχο μάτι 

το αριστερό, πιθανόν να χρειάζονται βοήθεια. 

Καλό είναι λοιπόν, να συμβουλευτούν έμπειρους 

εκπαιδευτές για να τους βοηθήσουν.  

 

 

 

Οι στοιχειώδεις κανόνες της σκόπευσης με κυνηγετικό όπλο. 

 

Η σκόπευση με κυνηγετικό όπλο είναι πολύ διαφορετική από τη σκόπευση με 

τυφέκιο που ρίχνει μόνο ένα βλήμα ( στρατιωτικό τυφέκιο, αεροβόλο κλπ). Με το 

τυφέκιο  σκοπεύεις ακριβώς στο στόχο, ενώ με το κυνηγετικό «δείχνεις» το στόχο. 

Γι’ αυτό, οι στοιχειώδεις κανόνες της σκόπευσης με κυνηγετικό είναι διαφορετικοί.  

Η ακριβής σκόπευση απαιτεί μια γρήγορη σειρά από ενέργειες που εμπλέκουν το 

σώμα, το όπλο και τα μάτια. Για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, οι ενέργειες 

αυτές πρέπει να γίνουν με ομαλή, συντονισμένη κίνηση. 
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Η σωστή στάση 

 

Η σωστή κυνηγετική 

στάση μοιάζει μ’ αυτήν 

ενός πυγμάχου (βλ. 

διπλανό σχήμα). Πόδια 

ανοιχτά, ισορροπημένα, 

χέρια και κορμός 

ελεύθερα, να κινούνται 

δεξιά και αριστερά του 

στόχου. Η στάση αυτή 

πρέπει να είναι άνετη και 

φυσική για να επιτρέπει 

γρήγορη κίνηση προς 

κάθε κατεύθυνση. 

                                                        Εικ.6.14  Η σωστή στάση 

 

Όταν πυροβολούμε, το βάρος μας μετατοπίζεται στο μπροστινό πόδι (αριστερό για 

τον δεξιόχειρα, δεξί για τον αριστερόχειρα). Το μπροστινό χέρι κρατά το ποδαράκι 

και φυσικά, δείχνει προς την πλευρά του στόχου. Δε σημαδεύουμε με το όπλο – 

απλώς δείχνουμε το στόχο. 

 

Επιλογή όπλου. 

 

Καθοριστικά στοιχεία για την επιλογή όπλου για τον δεξιόχειρα ή τον αριστερόχειρα 

σκοπευτή, είναι το κυρίαρχο μάτι και το χέρι. Τα όπλα έχουν διάφορα μεγέθη 

κοντακιών. Τα κοντάκια, έχουν επίσης διαφορετικές κλίσεις. Τοποθετούμε το κοντάκι 

του άδειου όπλου στο εσωτερικό του αγκώνα ώστε το  δάχτυλό μας να αγγίξει άνετα 

τη σκανδάλη. Ανυψώνουμε το όπλο φέρνοντας το κοντάκι πρώτα στο μάγουλο και 

μετά στον ώμο. Τα μάτια μας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα σκοπευτικά και με 

το στόχο. 

 

Εικ. 6.15 Τα μέρη του όπλου 

 

                              2                     3                                                  4                             5 

          1 
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1. Line of sight                       10. Trigger guard 

2. Safety                                 11. Action 

3. Top lever                            12. Fore ends 

4. Ventilated rib                      13. Barrel  

5. Front sight                          14. Muzzle 

6. Butt plate                            15. Drop at heel 

7. Toe                                      16. Drop at comp 

8. Straight- wrist stock 

9. Trigger 

 

                

 

Εικ. 6.16 Τύποι κοντακιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Semipistol grip stock)         (Pistol grip stock)       (Monte Carlo stock)      (Straight hand stock)

  Κοντάκι τύπου                 Κοντάκι τύπου                Κοντάκι                    Αγγλικού τύπου 

 « Ημιπιστολέ »                    « πιστολέ »                 Μοντε Κάρλο                  Ίσιο κοντάκι 

                     

          

Επώμιση του όπλου. 

Η κίνηση της τοποθέτησης του όπλου στον ώμο λέγεται επώμιση του όπλου. 

Τοποθετούμε αρχικά το μάγουλο στο κοντάκι και μετά το φέρνουμε στον ώμο μας. 

Με αυτό τον τρόπο έχουμε πάντα την ίδια θέση σκόπευσης.  

 

Δεν κάνουμε ποτέ το λάθος να φέρουμε το όπλο πρώτα στον ώμο και μετά να 

κατεβάσουμε το κεφάλι ώστε το μάγουλο ν’ αγγίζει το κοντάκι. Με αυτό τον τρόπο 

γίνονται σκοπευτικά λάθη που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του 

στόχου. 
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  Εικ.6.17  Μετρικές Διαστάσεις Κοντακίου 

 

 α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Μάτια στο στόχο. 

 

Έχουμε και τα δυο μάτια 

ορθάνοιχτα κι εστιάζουμε στον 

κινούμενο στόχο, όχι στην 

κάννη ή τα σκοπευτικά. Καθώς 

κοιτάζουμε το στόχο, 

επωμίζουμε το όπλο σωστά, 

και μ’ αυτό δείχνουμε προς την 

περιοχή του στόχου. 

Θυμόμαστε πως δε 

σημαδεύουμε το στόχο, αλλά 

τον δείχνουμε. 

                           

                                                               Εικ.6.18  Μάτια στο στόχο 

 

 

 Πάτημα της σκανδάλης.  

 

Το κυνηγετικό όπλο δεν το πυροδοτούμε με αργή, σταθερή πίεση στη σκανδάλη όπως 

γίνεται με άλλα όπλα. Το πάτημα στη σκανδάλη είναι συνειδητό και παρόμοιο με το 

πάτημα του πλήκτρου μιας γραφομηχανής˙ γρήγορο αλλά όχι σκληρό. 

 

 

β γ 

δ 

ε 

στ

ζ 

η α.   Comp distance 

β.  Drop at comp 

γ.   Drop at heel 

δ.   Monte Carlo 

ε.   Pitch 

στ. Grip Length 

ζ.   Grip 

η.   Grip Height 

g



 

Προσκόπευση. 

 

Προσκόπευση είναι η σκόπευση μπροστά από τον κινούμενο στόχο και είναι 

απαραίτητη για κάθε κινούμενο στόχο. Αν πυροβολούμε κατευθείαν στον κινούμενο 

στόχο, μέχρι τη στιγμή που η βολή θα φτάσει το σημείο εκείνο, ο στόχος θα έχει ήδη 

περάσει, δε θα βρίσκεται πια εκεί. Με σωστή προσκόπευση ο στόχος και τα σκάγια 

συναντούνται στο ίδιο σημείο συγχρόνως. Με την εξάσκηση, η προσκόπευση γίνεται 

ασυναίσθητα. 

 

 

 Επιβράδυνση Βολής       Μηχανική            Ανθρώπινη                 Ταχύτητα 

                                      Επιβράδυνση          Επιβράδυνση               Στόχου                                              

                                                                                      

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.6.19  Προσκόπευση 

 

 

Κινητή προσκόπευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ.6.20   

Για τον αρχάριο σκοπευτή, η μέθοδος της κινητής προσκόπευσης είναι η πιο εύκολη. 

Μετακινούμε την κάννη συνεχώς έτσι ώστε να δείχνει στον κινούμενο στόχο. 

 

M.A
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Για τον αρχάριο σκοπευτή, η μέθοδος της κινητής προσκόπευσης είναι η πιο εύκολη. 

Μετακινούμε την κάννη συνεχώς έτσι ώστε να δείχνει στον κινούμενο στόχο. 

Ακολουθούμε την τροχιά πτήσης αυξάνοντας συνεχώς την ταχύτητα της κίνησης 

μέχρι που η κάννη να ξεπεράσει ελαφρά το στόχο και μετά πυροβολούμε. 

Συνεχίζουμε την κίνηση κατά την πυροδότηση και έπειτα απ’ αυτήν.  

Η κίνηση ύστερα από τη βολή είναι πολύ σημαντική. Αυτό λέγεται εξακολούθηση. 

Βοηθά στην αποτροπή της σκόπευσης πίσω από το στόχο. 

 

 

Σταθερή προσκόπευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.6.21     

Η σταθερή προσκόπευση είναι μέθοδος προσκόπευσης που χρησιμοποιείται επιτυχώς 

από πολλούς κυνηγούς. Ο κυνηγός σημαδεύει το στόχο και μετακινεί το όπλο 

μπροστά του διατηρώντας το στην ίδια ευθεία με την τροχιά του στόχου και σε 

σταθερή απόσταση απ’ αυτόν.  Πυροβολεί  και συνεχίζει την κίνηση. Όταν η κίνηση 

είναι ομαλή, η σκόπευση είναι συνήθως ακριβής. Αν βιαστούμε ή αν δεν ελέγξουμε 

σωστά το όπλο, η βολή δε θα χτυπήσει ή δε θα σκοτώσει τελικά το θήραμα. Για να 

έχουμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά το χρόνο ανταπόκρισης, την εκτίμηση της 

ταχύτητας και της απόστασης του στόχου και την προσκόπευση, απαιτείται μεγάλη 

πείρα κι εξάσκηση. 

 

Όταν καταφέρουμε να χτυπήσουμε το θήραμα, πρέπει να το περισυλλέξουμε όσο πιο 

γρήγορα μπορούμε γιατί, αν αυτό είναι μόνο πληγωμένο, πιθανόν να ξεφύγει μέσα 

στους θάμνους ή την πυκνή βλάστηση. Ο κυνηγετικός σκύλος μάς βοηθά πολύ να 

εντοπίσουμε και να περισυλλέξουμε το θήραμα.  

 

 

 

 

 

 

     M.A 

Φανταστικός 

στόχος 
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Λάκτισμα ή ανάκρουση (Κλώτσημα) 

 

Η ερμηνεία της ανάκρουσης, «κλωτσήματος», του όπλου, δίνεται από τους νόμους 

της Φυσικής. Το φαινόμενο αυτό, φαινόμενο της δράσης και της αντίδρασης, 

εμφανίζεται κάθε φορά που ένα κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκροτεί, και αυτό, γιατί για 

κάθε δράση του όπλου (εκπυρσοκρότηση) υπάρχει και μια ίση και αντίθετη 

αντίδραση, (ανάκρουση ή «κλώτσημα»).  

 

Το «κλώτσημα» του όπλου είναι ενοχλητικό, πολλές φορές και οδυνηρό για τον 

κυνηγό αφού δυνατόν να προκαλέσει πρόβλημα στον ώμο και το μάγουλό του. Η 

ανάκρουση όμως είναι ικανή να καταστρέψει κι αυτήν ακόμα την απόλαυση του 

κυνηγιού αφού αποσπά την προσοχή του κυνηγού από την εφαρμογή της 

σκοπευτικής τεχνικής και αυξάνει τις πιθανότητες να αναπτύξει ο κυνηγός το 

δυσάρεστο σύμπτωμα «flinching». 

 

Την ανάκρουση, «κλώτσημα», δυνατόν να προκαλέσουν:    

 

1. ο μη ορθός τρόπος επώμισης του όπλου. 

2. το γεγονός ότι το κοντάκι δεν είναι στα μέτρα μας. 

3. η αυξημένη γόμωση των φυσιγγίων, π.χ φυσίγγια magnum.  

4. η μείωση του βάρους του όπλου. Όσο το βάρος του όπλου μειώνεται τόσο 

αυξάνεται η ένταση της ανάκρουσης. 

5. το ύψος του κοντακιού. Ένα χαμηλό κοντάκι κάνει την ανάκρουση πιο 

αισθητή απ’ ότι ένα άλλο, ψηλό κοντάκι. 

6. η κλίση του κοντακιού. Ένα ίσιο. κοντάκι «κλωτσάει» λιγότερο απ’ ότι 

ένα άλλο με υπερβολική παρέκκλιση. 

7. Ο κοντός κώνος προσαρμογής μετά τη θαλάμη και ο στενός αυλός.  

 

Πως επιλύεται το πρόβλημα; 

 

1. συμβουλευτείτε  έναν ειδικό για να διορθώσετε τυχόν λάθη κατά την επώμιση 

και εξασκηθείτε σε αυτήν. 

2. συμβουλευτείτε ένα ειδικό για το κατά πόσο το όπλο είναι στα μέτρα σας. 

3. μειώστε κατά μερικά γραμμάρια τη γόμωση των φυσιγγίων σας. Ένα φυσίγγιο 

με 30 γρ. γόμωση δε σκοτώνει λιγότερο από ένα φυσίγγιο με 36γρ. γόμωση.  

4. να θυμάστε ότι οι βαριές γομώσεις «κλωτσούν» περισσότερο σε ένα ελαφρύ 

όπλο από ότι σε ένα βαρύτερο όπλο. 

5. να θυμάστε επίσης, ότι είναι πιθανόν ένα όπλο χαμηλού βάρους, να «κλωτσά» 

πολύ πιο έντονα απ’ ότι ένα άλλο με το ίδιο βάρος διαφορετικού όμως 

κατασκευαστή.  

 

Αν δοκιμάσετε όλες τις πιο πάνω λύσεις και το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, 

τότε η καλύτερη λύση είναι να αλλάξετε το όπλο σας με ένα καινούργιο, το οποίο 

έχετε προηγουμένως δοκιμάσει και σας έχει ικανοποιήσει.  
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ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ. 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ασφαλισμένη μεταφορά του όπλου οι οποίοι 

αναφέρονται πιο κάτω. Μ’ αυτούς, το όπλο είναι έτοιμο γι’ άμεση χρήση, αλλά ποτέ 

δε είναι στραμμένο  προς άλλους κυνηγούς.  

 

 

Α) Ο καλύτερος τρόπος είναι η μεταφορά και με 

τα δύο χέρια. Δίνει τον καλύτερο έλεγχο της 

κάννης. Με το ένα χέρι κρατάμε το λεπτό μέρος 

του κοντακιού (λαβή) και με το άλλο κρατάμε το 

παρακοντάκιο . 

Άλλοι τρόποι είναι:  

Β) Η μεταφορά με τον αγκώνα. Το όπλο είναι 

παγιδευμένο στον αγκώνα του κυρίαρχου χεριού. 

Η κάννη είναι στραμμένη στο έδαφος. Ο τρόπος 

αυτός δε χρησιμοποιείται όταν περπατάμε πίσω 

από άλλους.  

 

Γ) Η μεταφορά με το ένα χέρι. Το όπλο κρέμεται 

προς τα κάτω και συγκρατείται από το κοντάκι με 

το ένα χέρι . Ο τρόπος αυτός δε χρησιμοποιείται 

όταν περπατάμε πίσω από άλλους. 

 

Δ) Η μεταφορά με τον ώμο. Το όπλο τοποθετείται 

πάνω στον ώμο με την κάννη στραμμένη προς τα 

πάνω. Το χέρι βρίσκεται στο λεπτό μέρος του 

κοντακιού. Ο τρόπος αυτός δε χρησιμοποιείται 

όταν περπατάμε μπροστά από άλλους και όταν 

περνάμε κάτω από δέντρα και θάμνους. 

 

Ε) Η μεταφορά του όπλου μπορεί επίσης να γίνει 

με ειδικό κορδόνι  μεταφοράς στον ώμο και με 

την κάννη να είναι στραμμένη προς τα πάνω. 

Χρησιμοποιείται για ειδικούς τύπους όπλων όταν 

περπατάμε  κάτω από δέντρα. 

 

Εικ. 6.22 Τρόποι μεταφοράς του όπλου 
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Ανεξάρτητα με ποιον τρόπο γίνεται η μεταφορά, είναι απαραίτητο να τηρούνται 

ορισμένοι κανόνες: 

 

1. Ο μοχλός ασφάλειας είναι στη θέση λειτουργίας. 

2. Το δάχτυλο δεν αγγίζει τη σκανδάλη. 

3. Η κάννη είναι πάντοτε στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση ώστε να 

ελέγχουμε το όπλο μας. 

4.  Το όπλο είναι άδειο μέχρι τη στιγμή που θα                                                                        

αρχίσουμε να κυνηγάμε.  

 

Πρώτο παράδειγμα: Τρεις κυνηγοί κινούνται ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο πρώτος 

κυνηγός κρατά το όπλο με την κάννη στραμμένη προς τα εμπρός, δεν το κρατά  ποτέ 

στον ώμο. Ο μεσαίος κυνηγός το κρατά με την κάννη στραμμένη στο πλάι.. Ο 

τελευταίος, το κρατά με την κάννη στραμμένη στο πλάι ή προς τα πίσω.  

Δεύτερο παράδειγμα: Τρεις κυνηγοί κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας που 

βρίσκεται στα αριστερά, κρατά το όπλο με την κάννη στραμμένη προς τα αριστερά ή 

προς τα εμπρός. Ο κυνηγός που βρίσκεται στα δεξιά, το κρατά με την κάννη 

στραμμένη προς στα δεξιά ή προς τα εμπρός και ο μεσαίος, πάντα προς τα εμπρός. 

 

Είναι σημαντικό όταν χειριζόμαστε ένα όπλο να ελέγχουμε πάντα την κατεύθυνση 

της κάννης. Αυτό θα μας βοηθήσει να αποτρέψουμε τυχόν τραυματισμό σε 

περίπτωση εκπυρσοκρότησης. Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός κανόνας ασφάλειας. 

Ποτέ δε σημαδεύουμε κάτι το οποίο δε θέλουμε να χτυπήσουμε. 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ 

 

Πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί στο χειρισμό των όπλων και στο κυνήγι. Σε 

μερικές μάλιστα περιπτώσεις πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί :  

 

1. Όταν, λόγω αρκετής πείρας που δυνατόν να έχουμε, νομίζουμε πως τα 

ξέρουμε όλα. Σε τέτοια περίπτωση, μπορεί να είμαστε απρόσεκτοι ακόμα κι 

αν γνωρίζουμε τον ασφαλή χειρισμό του όπλου μας, . Είναι τα 

αντανακλαστικά μας αρκετά γρήγορα για ν’ αποφύγουμε ένα ατύχημα; 

2. Όταν μεταφέρουμε ένα όπλο σε ανώμαλο έδαφος ή μέσα από εμπόδια. Πρέπει 

να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρισκόμαστε κοντά σε σπίτια ή 

οχήματα. 

3. Προς το τέλος της μέρας όταν, λόγω κούρασης  ίσως, τα αντανακλαστικά μας 

πιθανόν να εξασθενήσουν, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει  ο χειρισμός του 

όπλου.  

4. Μόλις αντιληφτούμε  το θήραμα. Ο ενθουσιασμός μπορεί να μας κάνει να 

πυροβολούμε απρόσεκτα. Την ανυπομονησία αυτή δεν μπορούμε να την 

προβλέψουμε στην προετοιμασία διότι παρουσιάζεται μόνο κατά τον 

εντοπισμό του θηράματος. Γι’ αυτό, μόλις δούμε το θήραμα, διπλασιάζουμε 

την προσοχή μας. Αναγνωρίζουμε σωστά το στόχο. 
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5. Όταν οι άλλοι κυνηγοί νομίζουν ότι ξέρουν ή όταν αγνοούν τους κανόνες 

ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε υποχρέωση να τους κάνουμε 

παρατήρηση και να τους υποδείξουμε το σωστό. Οι κυνηγοί αυτοί μπορεί να 

είναι φίλοι μας, με τη λανθασμένη συμπεριφορά τους όμως είναι επικίνδυνοι 

για όλους.  

6. Όταν το όπλο δεν πυροβολήσει με το πάτημα της σκανδάλης. 

Προσανατολίζουμε την κάννη προς ασφαλή κατεύθυνση για τουλάχιστον 10 

δευτερόλεπτα και μετά ανοίγουμε και αφαιρούμε τα φυσίγγια. 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ 

 

Μερικοί κυνηγοί πυροβολούν βεβιασμένα. Αν δε βιάζονταν, θα ήταν πιο εύστοχοι. 

Προτού ο κυνηγός πυροβολήσει, πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για το στόχο.  

 

Προτού πυροβολήσουμε πρέπει:  

1. Να αναγνωρίζουμε το στόχο. 

2. Να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για θηρεύσιμο είδος. 

3.  Να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, κτήρια ή κατοικίδια ζώα 

στη γραμμή πυρός. 

 

Ποτέ δεν πυροβολούμε αν δε δούμε ολόκληρο το ζώο ή το πουλί. 

 

Διατηρούμε τον έλεγχό μας. Στο κυνήγι, καθώς είμαστε προσηλωμένοι στην εύρεση 

θηράματος, ξαφνιαζόμαστε εύκολα και αντιδρούμε αυθόρμητα ακόμα και σε κάθε 

σπάσιμο ή τρίξιμο κλαδιού. Να μην ξεχνάμε ποτέ, ότι πρέπει να διατηρούμε τον 

έλεγχό μας και να μην αντιδρούμε πυροβολώντας σε κάθε ήχο που ακούμε και να μην 

πυροβολούμε σε ότι γενικά κινείται.   

Είναι σημαντικό να: 

1. ξέρουμε πώς μοιάζει το θήραμα στο περιβάλλον του. Γι’ αυτόν το λόγο, 

προτού αρχίσει το κυνήγι, καλό είναι να κάνουμε μερικές αναγνωριστικές 

εξορμήσεις. Έτσι θα μάθουμε αρκετά, τόσο για την ύπαιθρο όσο και για τις 

συνήθειες του θηράματος.  

2. είμαστε σίγουροι πως αυτό που θα πυροβολήσουμε είναι το σωστό ζώο.  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

 

Ο καλός κυνηγός πυροβολεί άμεσα και με ακρίβεια. Ποτέ δεν πυροβολεί προς τη 

μεριά του θηράματος χωρίς να έχει ακριβή στόχο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να 

χτυπήσει κάτι άλλο. Γνωρίζει τις δυνατότητές του και ξέρει πότε μπορεί να είναι 

εύστοχος.  

 

Στόχος του καλού κυνηγού δεν είναι να πληγώσει το θήραμα. Αν αντιμετωπίσει 

τέτοιο δίλημμα, προτιμά να το αφήσει να ξεφύγει. Αυτός είναι αυτοέλεγχος. Ο καλός 

κυνηγός εξασκείται εντατικά ώστε να είναι σε θέση να πυροβολεί αρκετά καλά και να 

σκοτώνει το θήραμα καθαρά και επί τόπου. 
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Ζώνες ασφαλούς κυνηγίου. 

 

Αν κυνηγούμε μαζί με άλλους κυνηγούς φροντίζουμε να συμφωνούμε εκ των 

προτέρων για το ποια περιοχή  θα καλύπτει ο καθένας. Η περιοχή αυτή ονομάζεται 

ζώνη πυρός του σκοπευτή. Ο καθορισμός της περιοχής είναι πολύ σημαντικός κατά 

την ομαδική εξόρμηση στο κυνήγι 

μικρού θηράματος αφού οι 

κυνηγοί κυνηγούν ο ένας κοντά 

στον άλλον.  Οι πυροβολισμοί σε 

λάθος κατεύθυνση μπορεί να 

χτυπήσουν άλλους κυνηγούς. 

 

Ας χρησιμοποιήσουμε 3 κυνηγούς 

σ’ ένα παράδειγμα ασφαλών 

πυροβολισμών. 

Στην περίπτωση αυτή κυνηγούν 

περδίκια. Ο μεσαίος κυνηγός, 

ρίχνει στα πουλιά που 

εμφανίζονται στη μέση και πετούν 

προς τα εμπρός, ο κυνηγός αριστερά, σε 

πουλιά που πετούν αριστερά και ο 

κυνηγός δεξιά, σε πουλιά που πετούν δεξιά. Κανένας δεν πυροβολεί σε πουλιά που 

πετούν προς τα πίσω δια μέσου της γραμμής πυρός των κυνηγών. Αν ένα πουλί πετά 

χαμηλά ανάμεσα σε δύο κυνηγούς, κανένας δεν πρέπει να το πυροβολήσει.  .  

 

Ποτέ δε γυρίζουμε το όπλο προς τους άλλους κυνηγούς ακόμη και αν σημαδεύουμε 

το θήραμα κατά την προσκόπευση.  

 

Όταν κυνηγούμε, είμαστε συνήθως διασκορπισμένοι σε μεγάλες περιοχές. Πρέπει  

όμως να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται οι υπόλοιποι και γι’ αυτό, 

φροντίζουμε κατά διαστήματα να τους εντοπίζουμε. Με αυτό τον τρόπο 

προστατευόμαστε από τους πυροβολισμούς.  

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Σε μια οικογένεια κυνηγών πρέπει όλοι να γνωρίζουν για το κυνήγι και τους 

κανονισμούς του γενικά αλλά και για τη χρήση του όπλου, τη συντήρηση και τους 

κινδύνους που κρύβει η απρόσεκτη χρήση του.  

 

Το όπλο πρέπει να φυλάγεται σε θήκη σε ασφαλές μέρος, άδειο και χωριστά από 

πυρομαχικά.  

 

Ο κάτοχος άδειας κυνηγίου οφείλει να γνωρίζει τους νόμους και να τους υπακούει.  

Στο κυνήγι, σε αντίθεση με άλλα αθλήματα, δεν υπάρχουν διαιτητές για να 

επιβλέπουν και να επιβάλλουν την τήρηση των κανονισμών. Διαιτητές και υπεύθυνοι 

για την ασφάλεια και την έννομη τάξη στο άθλημα, είμαστε, κατά κάποιον τρόπο, 

εμείς. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε για την τήρηση των νόμων και των κανονισμών 

και δεν πρέπει να ανεχόμαστε όσους δεν υπακούνε σε αυτούς ή δε σέβονται την 

προσωπική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα των άλλων. 

Εικ.6.23 Ζώνες ασφαλούς κυνηγίου 

210

g



               

 

 

 

                  Κεφάλαιο 7 

 

 

        Σκό�ευση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                            ΣΚΟΠΕΥΣΗ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Το άθλημα της σκοποβολής έχει δώσει στην Κύπρο πάρα πολλές διεθνείς διακρίσεις. 

Για να αποκτήσει τις σκοπευτικές ικανότητες που θα τον κάνουν πιο αποτελεσματικό 

όσον αφορά τη στόχευση, ο νέος κυνηγός οφείλει να εξασκηθεί επαρκώς στη 

σκοποβολή και να εξοικιωθεί με τη χρήση του όπλου. Με τον τρόπο αυτό θα 

αποφευχθούν ή θα μειωθούν οι τραυματισμοί των θηραμάτων κατά την κυνηγετική 

εξόρμηση. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ) ιδρύθηκε το 1983, από τα ιδρυτικά 

σωματεία των επαρχιών Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου 

και σήμερα απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη: 

 

Σκοπευτική Οργάνωση Λευκωσίας  ΣΚΟΛΕΥ Ιδρυτικό Μέλος  

Σκοπευτική Οργάνωση Λεμεσού  ΣΚΟΛΕΜ Ιδρυτικό Μέλος 

Σκοπευτική Οργάνωση Αμμοχώστου  ΣΚΟΑΜ Ιδρυτικό Μέλος 

Σκοπευτικός Όμιλος Λάρνακας  ΣΚΟΛΑΡ Ιδρυτικό Μέλος 

Σκοπευτικός Όμιλος Πάφου   ΣΚΟΠΑΦ Ιδρυτικό Μέλος 

Σκοπευτική Οργάνωση Κερύνειας  ΣΚΟΚΕΡ Τακτικό/ Ιδρυτικό Μέλος 

Σκοπευτική Οργάνωση  

Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου  ΣΚΟΕΠΑ Τακτικό Μέλος 

 

Η Ομοσπονδία διοικείται από 18μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν 3 

εκπρόσωποι της κάθε επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Πάφου, 

Λάρνακας και Κερύνειας. 

 

Η ΣΚΟΚ είναι μέλος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και της 

Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και είναι το επίσημο αναγνωρισμένο 

αθλητικό όργανο που συντονίζει, διευθύνει, εποπτεύει και προωθεί το άθλημα της 

σκοποβολής σταθερού και κινητού στόχου στην Κύπρο. Η Ομοσπονδία επιχορηγείται 

από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. 

 

Η ΣΚΟΚ υπάγεται και είναι μέλος των πιο κάτω διεθνών αθλητικών σωματείων: 

 

Διεθνής Ομοσπονδία Σκοποβολής   ISSF 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σκοποβολής ESC 

Διεθνής Ομοσπονδία Σπόρτινγκ  FITASC 

Κοινοπολιτειακή Ομοσπονδία Σκοποβολής CSF 
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ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

Με τη συνεργασία των σκοπευτικών οργανώσεων μελών της, η Ομοσπονδία, , 

εποπτεύει και διευθύνει την εξάσκηση των πιο κάτω αθλημάτων σκοποβολής, στις 

κατηγορίες ανδρών, γυναικών, εφήβων και νεανίδων και διοργανώνει επίσημα 

πρωταθλήματα σε ετήσια βάση. 

 

Αθλήματα κινητού στόχου (πήλινων δίσκων) 

 

1.  Τραπ   Ολυμπιακό άθλημα 

2.  Σκητ   Ολυμπιακό άθλημα 

3.  Διπλό Τραπ  Ολυμπιακό άθλημα 

4.  Σπόρτινγκ / ΦΙΤΑΣΚ Μη Ολυμπιακό άθλημα 

5 . Γιουνιβέρσαλ Τρέντς         Μη Ολυμπιακό άθλημα 

 

 

Αθλήματα Σταθερού στόχου 

Αεροβόλο Τουφέκι  10μ. Ολυμπιακό άθλημα 

Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. Ολυμπιακό άθλημα 

 

 

1. ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΠ 

 

Το άθλημα Τραπ, 

διεξάγεται σε πεδίο 

βολής που αποτελείται 

από 5 σκοπευτικές 

θέσεις (βατήρες) 

διαστάσεων 1.0 Χ 1.0μ. 

που είναι 

τοποθετημένες, σε 

ευθεία γραμμή, σε 

απόσταση 3 έως 3.3 μ. 

η μια από την άλλην.  

 

                                                    Εικ. 7.1 Το άθλημα ΤΡΑΠ 

 

Πίσω από την πρώτη θέση, σε απόσταση 2 μέτρων, είναι τοποθετημένη μια έκτη 

θέση (βατήρας) για τον σκοπευτή που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δίσκοι 

απελευθερώνονται από 15 σκοπευτικές μηχανές (5 ομάδες των 3 μηχανών) που είναι 

τοποθετημένες σε καταπακτή. Η οροφή της καταπακτής βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο 

με τους βατήρες και σε απόσταση 15 μέτρων από αυτούς.  

 

Σε κάθε έναν από τους 5 βατήρες αντιστοιχούν 3 μηχανές, οι οποίες είναι 

τοποθετημένες σε απόσταση από 1.00 ως 1.10μ. η μια από την άλλην. Η κεντρική 

μηχανή της κάθε ομάδας βρίσκεται σε κάθετη ευθυγράμμιση με το βατήρα. Οι δίσκοι 

απελευθερώνονται σε τυχαία κατανομή έπειτα από φωνητικό σήμα του σκοπευτή 

μέσω φωνητικής συσκευής,  έτσι που ο σκοπευτής δε γνωρίζει ποια από τις τρεις 

μηχανές θα ενεργοποιηθεί - εξού και η ονομασία του αθλήματος, Τραπ, που σημαίνει 
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παγίδα. Σε έναν κανονικό γύρο η κατανομή των 25 δίσκων για κάθε σκοπευτή από 

την κάθε θέση, θα πρέπει να είναι: 2 δίσκοι από την αριστερή μηχανή (δεξιάς 

κατεύθυνσης), 2 δίσκοι από τη δεξιά μηχανή (αριστερής κατεύθυνσης) και ένας 

δίσκος από την κεντρική μηχανή (αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης). 

 

Με βάση τους διεθνείς κανονισμούς, οι δίσκοι εκτοξεύονται σε απόσταση 76 +1μ. Οι  

γωνίες των δίσκων της κάθε μηχανής (μέγιστη 45 μοίρες, ελάχιστη 5 μοίρες – δεξιά ή 

αριστερά) και το ύψος τους, που μετριέται σε απόσταση 10 μέτρων από την 

καταπακτή (ελάχιστο 1.5μ. μέγιστο 3.5μ.), καθορίζονται από 9 πίνακες, γνωστούς ως 

«σιέματα». Τα «σιέματα» επιλέγονται με κλήρωση που γίνεται πριν από την έναρξη 

κάθε αγώνα.  

 

 

Διαδικασία διεξαγωγής των βολών και του αγώνα Τραπ 

 

Το άθλημα Τραπ διεξάγεται με τη χρήση σκοπευτικού κυνηγετικού όπλου 12G 

(συνήθως κλειστού choke) και φυσιγγίων με βάρος γόμωσης μέχρι 24γρ. και συνήθως 

με σκάγια μεγέθους  Νo 7 ή 71/2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Εικ.7.2 Σχεδιαγραμματική απεικόνιση του αθλήματος ΤΡΑΠ 

 

Στις κατηγορίες ανδρών και εφήβων, ένας κανονικός αγώνας Τραπ, διεξάγεται επί 

125 δίσκων (5 γύροι των 25 δίσκων) σε δυο (2) μέρες (75 + 50) και στις κατηγορίες 

γυναικών και νεανίδων επί 75 δίσκων (3 γύροι των 25 δίσκων) σε μια (1) μέρα. Σε 

ειδικές περιπτώσεις, όταν ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγάλος, το πρόγραμμα 

των αγώνων για τους άνδρες / έφηβους δυνατόν να διεξαχθεί σε 3 μέρες (50 + 50 + 

25) και για τις γυναίκες / νεανίδες σε 2 μέρες (50 + 25).  

 

Οι σκοπευτικές ομάδες αποτελούνται από 6 σκοπευτές. Σε κάθε γύρο των 25 δίσκων 

οι 5 πρώτοι σκοπευτές τοποθετούνται στους  βατήρες 1 μέχρι 5 ενώ ο έκτος 

σκοπευτής βρίσκεται  σε αναμονή στον έκτο βατήρα, πίσω από τον πρώτο  βατήρα.    
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Οι βολές κάθε γύρου διεξάγονται διαδοχικά. Η αρχή γίνεται από τον πρώτο βατήρα. 

Ο σκοπευτής βρίσκεται μέσα στο βατήρα και όταν έρθει η σειρά του, με το όπλο 

στους ώμους, θα πρέπει να  ενεργοποιήσει με τη φωνή του την ηλεκτρονική 

φωνητική συσκευή για την απελευθέρωση του δίσκου. ‘Οταν ο σκοπευτής τελειώσει 

τη βολή του από έναν βατήρα θα πρέπει να μετακινηθεί στον επόμενο βατήρα και να 

ετοιμαστεί για την επόμενη βολή. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρις ότου όλοι 

οι σκοπευτές της ομάδας συμπληρώσουν 25 βολές διαδοχικά. Ο κάθε σκοπευτής 

δικαιούται 2 τουφεκιές στον κάθε δίσκο.  

 

2.  ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΚΗΤ 

 

Το άθλημα Σκητ διεξάγεται με τη χρήση δυο σκοπευτικών μηχανών που είναι 

τοποθετημένες σε δυο πυργίσκους -έναν ψηλό από την αριστερή πλευρά και ένα 

χαμηλό από τη δεξιά πλευρά- και οκτώ σκοπευτικές θέσεις (βατήρες) μεγέθους 0.9 Χ 

0.9μ.  

 

Οι θέσεις 1 μέχρι 7 είναι τοποθετημένες στις δυο άκριες μιας χορδής  μήκους 36.8μ. 

πάνω στο τμήμα ενός κύκλου με 

ακτίνα 19.2μ. Η απόσταση μεταξύ 

των βατήρων είναι 8.13μ. Η θέση 

8 βρίσκεται στο κέντρο της χορδής 

σε ευθυγράμμιση με τις θέσεις 1 

και 7.  

 

Οι δυο πυργίσκοι είναι 

τοποθετημένοι ακριβώς πίσω από 

τις θέσεις 1 και 7 στην άκρη της 

χορδής, η οποία βρίσκεται σε 

απόσταση 5.5μ. από το κέντρο του 

κύκλου. Η μηχανή που βρίσκεται 

στον ψηλό πυργίσκο είναι 

τοποθετημένη σε ύψος 3.05μ. από 

το επίπεδο των σκοπευτικών 

θέσεων ενώ η μηχανή του χαμηλού 

πυργίσκου βρίσκεται σε ύψος 

1.05μ. 

 

Εικ. 7.3 Το άθλημα ΣΚΗΤ 

 

 

Διαδικασία διεξαγωγής των βολών και του αγώνα Σκητ 

 

Το άθλημα Σκητ διεξάγεται με τη χρήση σκοπευτικού κυνηγετικού όπλου 12G 

(συνήθως ανοικτού choke) και φυσιγγίων με βάρος γόμωσης μέχρι 24γρ. και 

συνήθως με σκάγια Νo 9 ή 91/2. 

 

Στις κατηγορίες ανδρών και εφήβων, ένας κανονικός αγώνας Σκητ διεξάγεται επί 125 

δίσκων (5 γύροι των 25 δίσκων) σε δυο (2) μέρες (75 + 50) και στις κατηγορίες 

γυναικών και νεανίδων επί 75 δίσκων (3 γύροι των 25 δίσκων) σε μια (1) μέρα. Σε 

ειδικές περιπτώσεις, όταν ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγάλος, το πρόγραμμα 
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των αγώνων για τους άνδρες / έφηβους πιθανόν να διεξαχθεί σε 3 μέρες (50 + 50 + 

25) και για τις γυναίκες / νεανίδες σε 2 μέρες (50 + 25).  

 

Οι σκοπευτικές ομάδες αποτελούνται συνήθως από 6 σκοπευτές. Σε κάθε γύρο των 

25 δίσκων, ο κάθε σκοπευτής θα πρέπει να ακολουθήσει το πιο κάτω πρόγραμμα 

βολών:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Εικ.7.4  Σχεδιαγραμματική απεικόνιση του αθλήματος ΣΚΗΤ  

 

1
η

 θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο και 1 διπλός (πρώτα ο ψηλός). 

2
η

 θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο και 1 διπλός (πρώτα ο ψηλός). 

3
η

 θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο – 1 μονός από τον χαμηλό  

               και 1 διπλός (πρώτα ο ψηλός). 

4
η

 θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο – 1 μονός από τον χαμηλό  

               και 1 διπλός (πρώτα ο ψηλός). 

5
η

  θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο – 1 μονός από τον χαμηλό  

               και 1 διπλός (πρώτα ο χαμηλός). 

6
η

  θέση: 1 μονός δίσκος από τον χαμηλό πυργίσκο και 1 διπλός (πρώτα ο χαμηλός). 

7
η

  θέση: 1 διπλός (πρώτα ο χαμηλός). 

8
η

  θέση: 1 μονός δίσκος από τον ψηλό πυργίσκο      

 

Οι βολές κάθε γύρου διεξάγονται από όλους τους σκοπευτές διαδοχικά. Η αρχή 

γίνεται από τον πρώτο βατήρα. Ο κάθε σκοπευτής μπαίνει μέσα στο βατήρα με το 

όπλο τοποθετημένο στο ύψος της μέσης και όταν είναι έτοιμος, θα πρέπει να δώσει 

σήμα στον χειριστή για να ενεργοποιήσει την απελευθέρωση του δίσκου, η οποία 

γίνεται με ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη τυχαίας κατανομής σε χρόνο από 0 μέχρι 3 

δευτερόλεπτα. Ο κάθε σκοπευτής δικαιούται μόνο μια τουφεκιά στον κάθε δίσκο.  
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 3. ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ 

 

Το άθλημα  του Διπλού Τραπ διεξάγεται σε ένα κανονικό πεδίο βολής Τραπ με τη 

χρήση των μηχανών 7,8 και 9 μόνον.  

 

Για την κάθε βολή εκτοξεύονται δύο δίσκοι ταυτόχρονα. Με βάση τους διεθνείς 

κανονισμούς, οι δίσκοι εκτοξεύονται σε απόσταση 55μ. Οι  γωνίες,  το ύψος (που 

μετριέται σε απόσταση 10 μέτρων από την καταπακτή) και οι μηχανές που 

χρησιμοποιούνται για τους διπλούς δίσκους, καθορίζονται από τους πίνακες Α, Β, και 

Γ, γνωστούς ως «σιέματα», όπως δίνονται πιο κάτω:   

  

Σιέμα Α: Μηχανή 7 (μέγιστη γωνία 5 μοίρες αριστερά), ύψος 3.0μ. 

Μηχανή 8 (γωνία 0 μοίρες, απόκλιση 0.5 δεξιά ή αριστερά), ύψος 

3.5μ. 

 

Σιέμα Β: Μηχανή 8 (γωνία 0 μοίρες, απόκλιση 0.5 δεξιά ή αριστερά), ύψος 

3.5μ. 

Μηχανή 9 (μέγιστη γωνία 5 μοίρες δεξιά), ύψος 3.0μ. 

 

Σιέμα Γ: Μηχανή 7 (μέγιστη γωνία 5 μοίρες αριστερά), ύψος 3.0μ. 

  Μηχανή 9 (μέγιστη γωνία 5 μοίρες δεξιά), ύψος 3.0μ. 

 

Οι δίσκοι απελευθερώνονται με φωνητική συσκευή έπειτα από σήμα του σκοπευτή 

και με  ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη τυχαίας κατανομής σε χρόνο από 0 μέχρι 1 

δευτερόλεπτα.  

 

      Εικ. 7.5 Σχεδιαγραμματική απεικόνιση του αθλήματος ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ 
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Διαδικασία διεξαγωγής των βολών και του αγώνα Διπλού Τραπ 

 

Το άθλημα Διπλό Τραπ διεξάγεται με τη χρήση σκοπευτικού κυνηγετικού όπλου 12G 

(συνήθως κλειστού choke) και φυσιγγίων με βάρος γόμωσης μέχρι 24γρ. και συνήθως 

με σκάγια μεγέθους Νο 7, 71/2, 8 ή και 9. 

 

Στις κατηγορίες ανδρών και εφήβων, ένας κανονικός αγώνας Διπλού Τραπ, 

διεξάγεται επί 150 δίσκων (3 γύροι των 50 δίσκων, ένας γύρος για το κάθε σιέμα) σε 

μια (1) μέρα και στις κατηγορίες γυναικών και νεανίδων επί 120 δίσκων (3 γύροι των 

40 δίσκων, ένας γύρος για το κάθε σιέμα), επίσης σε μια (1) μέρα.   

 

Οι σκοπευτικές ομάδες αποτελούνται από 6 σκοπευτές. Σε κάθε γύρο, οι 5 πρώτοι 

σκοπευτές τοποθετούνται στους  βατήρες 1 μέχρι 5 ενώ ο έκτος σκοπευτής βρίσκεται 

σε αναμονή στην έκτη θέση πίσω από τον πρώτο  βατήρα, όπως ακριβώς στο άθλημα 

Τραπ.    

    

Οι βολές κάθε γύρου διεξάγονται διαδοχικά. Η αρχή γίνεται από τον πρώτο βατήρα.  

Ο σκοπευτής πρέπει  να βρίσκεται μέσα στο βατήρα και όταν έρθει η σειρά του, με το 

όπλο στους ώμους, θα πρέπει να  ενεργοποιήσει με τη φωνή του την ηλεκτρονική 

φωνητική συσκευή για την απελευθέρωση των διπλών δίσκων. Όταν ο σκοπευτής 

τελειώσει τη βολή του από έναν βατήρα θα πρέπει να μετακινηθεί στον επόμενο και 

να ετοιμαστεί για την επόμενη βολή. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρις ότου 

όλοι οι σκοπευτές της ομάδας συμπληρώσουν διαδοχικά 25 Χ 2 βολές (άνδρες/ 

έφηβοι) ή 20 Χ 2 βολές (γυναίκες/ νεανίδες).   

 

 

 

4. ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 

 

Το άθλημα Σπόρτινγκ, είναι το πιο δημοφιλές άθλημα σκοποβολής πήλινων δίσκων 

στην Κύπρο και πολύ αγαπητό στους κυνηγούς - σκοπευτές. Διεξάγεται σε πεδίο 

βολής που αποτελείται συνήθως από τέσσερις (4) έως πέντε (5) σκοπευτικές μηχανές 

διαφόρων τύπων (κανονικών δίσκων, λαγών, midi, battue, teal). Οι μηχανές 

τοποθετούνται συνήθως σε λόφο ή σε ανοιχτή περιοχή με δέντρα και βλάστηση, έτσι 

ώστε οι συνθήκες να είναι παρόμοιες με αυτές του κυνηγιού. Για τον τρόπο 

τοποθέτησης των μηχανών, αποφασίζει πάντα ο διοργανωτής, ο οποίος θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να δημιουργήσει ένα κυνηγετικό πλαίσιο που θα 

πλησιάζει σε αυτό του κανονικού κυνηγιού.  

 

Διαδικασία διεξαγωγής των βολών και του αγώνα Σπόρτινγκ 

 

Το άθλημα Σπόρτινγκ διεξάγεται με τη χρήση σκοπευτικού κυνηγετικού όπλου 12G 

(συνήθως multichoke) και φυσιγγίων με βάρος γόμωσης μέχρι 35γρ. και συνήθως με 

σκάγια μεγέθους  Νo 8,9 ή 71/2. 

 

Ένας κανονικός αγώνας του πρωταθλήματος Κύπρου, διεξάγεται επί 100 δίσκων (4 

γύροι ή πεδία βολής των 25 δίσκων) σε δυο (2) μέρες (50 + 50). Οι διεθνείς αγώνες 
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διεξάγονται επί 200 δίσκων σε τέσσερις μέρες συνήθως (50 + 50 + 50 + 50).Οι 

σκοπευτικές ομάδες αποτελούνται από 6 σκοπευτές. 

    

           Εικ. 7.6      Σχεδιαγραμματική απεικόνιση του Αθλήματος Σπόρτινγκ. 

  

g



                                         

 

 

 

 

 

                                     Κεφάλαιο 8 

 

  Πρώτες Βοήθειες 
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8             ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Με τον όρο «Πρώτες βοήθειες» εννοούμε την αρχική βοήθεια, την αγωγή άμεσης 

ανάγκης,  που δίνεται σε περίπτωση τραυματισμού ή ξαφνικής ασθένειας στη χρονική 

περίοδο πριν φτάσει το ασθενοφόρο, ο ιατρός ή άλλος ειδικός. 

 

Επείγοντα περιστατικά δυνατόν να αντιμετωπίσουμε οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Η 

γνώση των βασικών διαδικασιών παροχής πρώτων βοηθειών, μας δίνει τη 

δυνατότητα να βοηθήσουμε κι εμείς να σωθεί μια ζωή.,  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρείτε τις γενικές, βασικές αρχές παροχής πρώτων 

βοηθειών. Θα μάθετε επίσης πώς πρέπει να ενεργήσετε σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης.   

 

Τα κυριότερα περιστατικά που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε σε μια κυνηγετική 

εξόρμηση και τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε είναι:  

 

1. Λιποθυμία. 

2. Διακοπή της αναπνοής 

3. Ανακοπή καρδίας.  

4. Κάταγμα (Σπάσιμο).  

5. Έγκαυμα. 

6. Δάγκωμα από φίδι.  

7. Τσιμπήματα εντόμων. 

8. Αιμορραγία. 

9. Υποθερμία. 

10. Θερμοπληξία. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, προτού προχωρήσουμε με τις πρώτες βοήθειες, πρέπει 

απαραιτήτως να  καλέσουμε ιατρική βοήθεια. Αφού εξασφαλίσουμε ότι ο ιατρός ή το 

νοσηλευτικό προσωπικό θα επιληφθούν της κατάστασης το συντομότερο, κρατάμε 

τον τραυματία ξαπλωμένο στο έδαφος έτσι ώστε να βρίσκεται σε άνετη θέση. Είναι 

βέβαια απαραίτητο να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να τονώνουμε το ηθικό του 

τραυματία. Για να αποφύγουμε οποιονδήποτε κλονισμό σκεπάζουμε τον ασθενή με 

κουβέρτα ή κυνηγετικό σακάκι.  

 

      Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 

1. Εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς. 

 

Για να διαπιστώσουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής, 

παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

 

   Α) Αντίδραση                  Ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του; 

 

   Β) Αναπνοή                     Ο ασθενής αναπνέει; 

 

   Γ) Κυκλοφορία                Υπάρχει σφυγμός; 
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2. Δίνουμε τις πρώτες βοήθειες. 

 

Α) Ο ασθενής είναι αναίσθητος , αναπνέει και έχει σφυγμό. (Λιποθυμία) 

1. Διάγνωση των αιτιών της λιποθυμίας (π.χ αιμορραγία, υπογλυκαιμία, τραύμα 

στο κεφάλι, θερμοπληξία, υποθερμία κ.λπ.) και σε περίπτωση που υπάρχει  

κάποιο τραύμα, φροντίζουμε αναλόγως.  

2.  Αυξάνουμε την αιμάτωση του εγκεφάλου (εικ. 8.1).  

3. Σε περίπτωση που ο ασθενής δε συνέρχεται,  τοποθετήστε τον σε στάση 

ανάνηψης (εικ. 8.2.) και καλέστε βοήθεια. 

 

Β) Ο ασθενής είναι αναίσθητος, δεν αναπνέει αλλά έχει σφυγμό. (Διακοπή   

      αναπνοής) 

1. Κάντε 10 τεχνητές αναπνοές (εικ 8.3) 

2. Καλέστε ασθενοφόρο. 

3. Συνεχίστε την τεχνητή αναπνοή με ρυθμό 10 αναπνοές ανά λεπτό 

 

Γ) Ο ασθενής είναι αναίσθητος χωρίς σφυγμό και αναπνοή. (Καρδιακή ανακοπή) 

1. Καλέστε ασθενοφόρο. 

2. Αρχίστε την τεχνητή αναπνοή και τις μαλάξεις στο στήθος (εικ 8.4, 8.5) 

     ( Καρδιοαναπνευστική επαναφορά ΚΑΕ) 

 

 

1.  ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ 

 

  

 

 

  Εικ. 8.1 Τοποθέτηση του ασθενούς σε περίπτωση λιποθυμίας. 

 

 

 

 

 

 

Ανύψωση των ποδιών. 

Βελτιώνει την αιμάτωση 

του εγκεφάλου και των 

ζωτικών οργάνων. 

Διατήρηση της κεφαλής χαμηλά. 

Δυνατόν να προληφθεί η απώλεια 

των αισθήσεων.  
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ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

 

Τα βήματα που ακολουθούμε για να τοποθετήσουμε τον ασθενή σε στάση ανάνηψης 

είναι τα πιο κάτω: 

1. Ανοίξτε την τραχεία 

γέρνοντας το κεφάλι προς τα 

πίσω και ανασηκώνοντας το 

σαγόνι. Ισιώστε τα πόδια και 

λυγίστε τον αγκώνα όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

 

2.  Βάλτε το πίσω μέρος του 

χεριού του ασθενούς πάνω στο 

μάγουλο και κρατήστε το εκεί. 

 

 

                                       

                                                   Εικ. 8.2.1  Προετοιμασία του ασθενούς για στάση  

                                                    ανάνηψης σε περίπτωση που αυτός βρίσκεται  

                                                   ανάσκελα. 

                                                

3.   Πιάστε το πόδι από το γόνατο και γυρίστε τον ασθενή  προς το μέρος σας. Καθώς 

τον γυρνάτε, φροντίστε να κρατάτε το χέρι του ασθενούς πάνω στο μάγουλο.  

 

4.     Η τελική στάση που θα έχει το σώμα του ασθενούς είναι αυτή που φαίνεται στην 

εικόνα 8.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ 8.2.2  Στάση ανάνηψης. 

 

 

Λυγισμένος αγκώνας για  

σταθερότητα 

Καλά γερμένο κεφάλι για να 

βγαίνουν τα υγρά από το στόμα και 

να αποτρέπεται η  αναρρόφηση των 

υγρών του στομάχου.  

Το χέρι στηρίζει το

κεφάλι. 

Λυγισμένα πόδια 

στηρίζουν το σώμα. 
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2. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

Ακόμα κι αν τα χείλη, η γλώσσα και τα νύχια κάποιου μελανιάσουν,  το άτομο αυτό 

μπορεί να επανέλθει, να ξαναβρεί τις αισθήσεις του, αν του κάνουμε τεχνητή 

αναπνοή.  

Προτού αρχίσουμε, φροντίζουμε να καθαρίσουμε το στόμα από υπολείμματα 

φαγητού ή άλλα αντικείμενα. Γέρνουμε το κεφάλι προς τα πίσω. Κλείνουμε τη μύτη 

του ασθενούς και με το στόμα μας πάνω από το δικό του, εισπνέουμε πρώτα βαθιά 

και στη συνέχεια εκπνέουμε μέσα σ’ αυτό. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 12 

φορές ανά λεπτό μέχρι ο ασθενής να αναπνέει πλέον από μόνος του. 

 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 

 

1. Ξαπλώστε τον ασθενή ανάσκελα. 

2. Ανοίξτε την τραχεία γέρνοντας το κεφάλι προς τα πίσω και ανασηκώνοντας το 

σαγόνι. 

3. Κλείστε τη μύτη του ασθενούς. Αφού πάρετε βαθιά εισπνοή, εφαρμόστε το 

στόμα σας πάνω στο δικό του και εκπνεύσετε (φυσήξτε)  δυνατά μέσα μέχρι να 

δείτε το στήθος του να ανασηκώνεται. 

4. Περιμένετε μέχρι το στήθος να ξεφουσκώσει εντελώς και συνεχίστε ανάλογα τις 

τεχνητές αναπνοές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Εικ. 8.3  Τεχνητή Αναπνοή 

 

3. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΣ 

 

Ανακοπή καρδίας είναι η οποιαδήποτε ξαφνική παύση της λειτουργίας της καρδιάς 

συνήθως ως  αποτέλεσμα μιας καρδιακής προσβολής (έμφραγμα μυοκαρδίου).  

Η ανακοπή καρδίας χαρακτηρίζεται από την απουσία σφυγμού και αναπνοής. Γι’ 

αυτό και είναι αναγκαίο να διατηρήσουμε την παροχή οξυγόνου στην καρδιά και τον 

εγκέφαλο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να 

ελέγξουμε αν υπάρχει αναπνοή και σφυγμός και αν ο ασθενής έχει χάσει τις 

Κρατάμε το κεφάλι 

γερμένο προς τα πίσω 

Κλείνουμε τη μύτη 

Σηκώνουμε ψηλά το 

σαγόνι 

Παίρνουμε βαθιά εισπνοή

και φυσάμε στο στόμα του

ασθενούς  
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αισθήσεις του. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι ο ασθενής δεν αναπνέει και οι 

σφυγμοί του είναι ανύπαρκτοι,  καλέστε ασθενοφόρο και αρχίστε τη διαδικασία 

επαναφοράς στη ζωή όσο γρηγορότερα μπορείτε, γιατί χωρίς οξυγόνο, ο καρδιακός 

μυς και ο εγκέφαλος θα φθαρούν πολύ γρήγορα.  

Άλλες αιτίες ανακοπής καρδίας είναι η απώλεια αίματος, η ηλεκτροπληξία, η 

ασφυξία, το αναφυλακτικό σοκ, η υπερβολική δόση ναρκωτικών και η υποθερμία.  

 

Καρδιοαναπνευστική επαναφορά 

 

Όταν υπάρχει ένα μόνο άτομο. 

 

1. Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια (199). 

2. Ανοίξτε την τραχεία του ασθενούς γέρνοντας το κεφάλι του προς τα πίσω και 

ανασηκώνοντας το σαγόνι του. Κάντε του δύο τεχνητές αναπνοές. 

3. Βάλτε τα χέρια σας στο στήθος του και πιέστε 15 φορές. 

4. Κάντε και πάλι στον ασθενή δύο τεχνητές αναπνοές. 

5. Πιέστε στο στήθος 15 φορές ακόμη. 

6. Συνεχίστε να κάνετε δύο τεχνητές αναπνοές ανά 15 μαλάξεις μέχρι να φτάσει 

ιατρική βοήθεια.  

 

Όταν υπάρχουν δύο άτομα. 

 

1. Ο ένας πρέπει να καλέσει ιατρική βοήθεια ενώ ο άλλος να αρχίσει τη 

διαδικασία καρδιοαναπνευστικής επαναφοράς. 

2. Προχωρήστε όπως πιο πάνω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Εικ.8.4  Όταν υπάρχουν δύο άτομα, ο ένας κάνει τεχνητή αναπνοή κάθε πέντε   

                   μαλάξεις. Το άτομο που κάνει τις μαλάξεις ξεκουράζεται καθώς ο άλλος  

                   κάνει την τεχνητή αναπνοή. 

Τεχνητή αναπνοή  

Πέντε μαλάξεις 
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3. Το ένα άτομο κάνει μαλάξεις στο στήθος και το άλλο κάνει τις τεχνητές 

αναπνοές. 

4. Σταματήστε για να βεβαιωθείτε ότι το στήθος του ασθενούς ανασηκώνεται, 

μην περιμένετε όμως να ξαναπέσει το στήθος για να συνεχίσετε τις μαλάξεις.  

 

Μη διακόπτετε την καρδιοαναπνευστική επαναφορά για να ελέγξετε το σφυγμό, 

εκτός και αν υπάρχουν σημάδια επανακυκλοφορίας του αίματος. 

Όταν ο σφυγμός επανέλθει ελέγξετε την αναπνοή. Αν αυτή δεν έχει ακόμη επανέλθει, 

συνεχίστε τις τεχνητές αναπνοές. Ελέγχετε το σφυγμό κάθε 10 αναπνοές και να είστε 

έτοιμοι να ξαναρχίσετε τις μαλάξεις στο στήθος σε περίπτωση που ο σφυγμός 

εξαφανισθεί και πάλι. Αν ο ασθενής αρχίσει να αναπνέει από μόνος του, χωρίς 

βοήθεια, τοποθετήστε τον σε στάση ανάνηψης. Ελέγχετε την αναπνοή και το σφυγμό 

κάθε τρία λεπτά.   

 

  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ ΜΕ ΜΑΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 

 

Εικ. 8.5.1 Ξαπλώστε τον ασθενή 

ανάσκελα. Βρείτε τα σημεία που 

τα πλευρά συναντούν τα 

δάχτυλά σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Εικ. 8.5.2 Γλιστρήστε το πίσω μέρος 

της παλάμης του άλλου χεριού σας 

κάτω  προς το στέρνο.  Σ’ αυτό το 

σημείο πρέπει να πιέσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο των πλευρών
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Συνεχίζουμε τις μαλάξεις με ρυθμό 80 περίπου μαλάξεων ανά λεπτό και τις 

συνδυάζουμε με την τεχνητή αναπνοή όπως φαίνεται πιο πάνω (καρδιοαναπνευστική 

επαναφορά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 8.5.3 Τοποθετήστε το πίσω 

μέρος της παλάμης στο σημείο αυτό, 

δέστε τα δάχτυλά σας και 

ανασηκώστε προς τα πάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 8.5.4 Πιέστε με το κάτω μέρος της παλάμης προς τα κάτω, (προσοχή, μην 

πιέζετε τα πλευρά). Σταματήστε να πιέζετε χωρίς όμως να απομακρύνετε τα χέρια 

σας.    

Δάχτυλα ανασηκωμένα 

προς τα πάνω 
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4. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ (ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ) 

 

Σε περίπτωση κατάγματος, κατά πάσα πιθανότητα θα  χρειαστεί να προετοιμάσουμε 

τον ασθενή για μεταφορά σε ιατρικό κέντρο. Τα περισσότερα σπασίματα τα δένουμε 

σε νάρθηκα για να αποτρέψουμε την κίνηση. Σε περίπτωση κατάγματος του αγκώνα, 

του γονάτου ή του αστραγάλου, δεν κινούμε την κλείδωση˙ τα δένουμε με ένα 

μαξιλάρι ή ένα ρούχο χωρίς να τα μετακινήσουμε καθόλου. . 

Το σπάσιμο του λαιμού ή της πλάτης χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Χειριζόμαστε το 

κεφάλι και τον κορμό ως ενιαίο κομμάτι. Αν έχουμε σπάσιμο πλάτης αφήνουμε τον 

ασθενή όπως τον βρήκαμε, ανάσκελα ή μπρούμυτα. Αν έχουμε σπάσιμο λαιμού 

εξασκούμε με το χέρι συνεχή έλξη στο κεφάλι,. 

Αν το σπασμένο κόκαλο έχει εισχωρήσει μέσα στο δέρμα, δε δοκιμάζουμε να το 

επαναφέρουμε. Ελέγχουμε για αιμορραγία ή κλονισμό. Αυτά τα κατάγματα είναι 

συνήθως πολύ σοβαρά.  

  

5. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

 

Τα εγκαύματα μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν αμέσως με κρύο νερό. Βουτάμε την 

καμένη περιοχή σε νερό 21˚C περίπου. Χρησιμοποιούμε πάγο ή χιόνι για να 

διατηρούμε το νερό κρύο. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, χρησιμοποιούμε ρούχα 

βρεγμένα με παγωμένο νερό ή μπαλάκια χιονιού. Αλλάζουμε συνεχώς τα επιθέματα 

μέχρι που η έκθεση στον αέρα να μην είναι πλέον επώδυνη. Δε χρησιμοποιούμε 

αλοιφές, σόδα ή βούτυρο.  

Τα σοβαρά εγκαύματα δυνατόν  να οδηγήσουν σε καταπληξία (σοκ) αφού το υγρό 

των ιστών ( ορός) που διαφεύγει από την καμένη περιοχή αναπληρώνεται από υγρά 

του κυκλοφοριακού συστήματος. 

 

Αντιμετώπιση  

 

1. Ξεπλύνετε το έγκαυμα με μεγάλες ποσότητες κρύου υγρού. Το σωστό 

ξέπλυμα μπορεί να κρατήσει και πάνω από δέκα λεπτά, κατ’ ουδένα όμως 

λόγο δεν πρέπει να καθυστερήσει τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο. 

2. Ενώ ξεπλένετε το έγκαυμα, ελέγξτε την τραχεία, την αναπνοή και το σφυγμό 

και να είστε έτοιμοι για την επαναφορά στη ζωή, αν χρειαστεί. 

3. Καλύψτε το τραύμα με ένα αποστειρωμένο ειδικό επίθεμα ή με άλλο 

κατάλληλο υλικό (τα εγκαύματα του προσώπου δε χρειάζεται να καλυφτούν). 

Εξακολουθήστε να τα ξεπλένετε με νερό για να ανακουφίσετε τον ασθενή από 

τον πόνο. 
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6.ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΩΝ 

 

Τα τσιμπήματα από έντομα ( συνήθως μέλισσες και σφήκες) είναι περισσότερο 

επώδυνα και ανησυχητικά παρά επικίνδυνα. Τον αρχικό οξύ πόνο ακολουθεί το 

πρήξιμο και η δυσφορία. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο το τσίμπημα να οδηγήσει και 

σε αναφυλακτικό σοκ, ιδιαίτερα σε άτομα αλλεργικά στα δηλητήρια των εντόμων. 

 

Αντιμετώπιση 

 

1. Αφαιρούμε το κεντρί. 

2. Τοποθετούμε κρύο επίθεμα. 

3. Σε περίπτωση που ο πόνος και το πρήξιμο εξακολουθήσουν ή επιδεινωθούν, 

συμβουλεύουμε τον ασθενή να δει τον γιατρό. 

 

7. ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΦΙΔΙΑ   

 

Από τα τρία είδη δηλητηριωδών φιδιών που υπάρχουν στην Κύπρο, το μοναδικό 

είδος φιδιού του οποίου το δάγκωμα μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο είναι η 

οχιά (φίνα). Το  δάγκωμα του φιδιού δεν αποτελεί συνήθως σοβαρό τραυματισμό, 

παρόλα αυτά όμως, είναι ικανό να προκαλέσει μεγάλο φόβο. Καθοριστική για την 

αντιμετώπιση του δαγκώματος είναι η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς. Αν ο  

ασθενής μείνει ακίνητος και ήρεμος η εξάπλωση του δηλητηρίου δυνατόν να 

επιβραδυνθεί σε μεγάλο βαθμό. Φροντίστε να μην αφήσετε το φίδι να φύγει ή 

συγκρατείστε τα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά του ούτως ώστε να δοθεί στον 

ασθενή το σωστό αντίδοτο.  

 

Τα δυο μπροστινά δόντια της οχιάς με τα οποία  

μεταφέρει το δηλητήριο στο θύμα. Το δάγκωμα  

ενός δηλητηριώδους φιδιού, αφήνει στο σώμα  

δύο μικρά σημάδια σε αντίθεση με το δάγκωμα   

από ένα μη δηλητηριώδες φίδι, που αφήνει σειρά  

από στίγματα. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    Εικ.8.7 Μη δηλητηριώδες φίδι 

 

 

 

 

Εικ.8.6 Δηλητηριώδες φίδι 

 

     *         * 
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Αντιμετώπιση 

                                                               

Αν ο ασθενής πρόκειται να έχει ιατρική 

περίθαλψη στις επόμενες 4 ώρες, χειριζόμαστε 

την περίπτωση ως εξής: 

1. Δεν πανικοβάλλουμε το θύμα.  

2. Ακινητοποιούμε το σημείο που έχει 

δαγκωθεί. 

3. Μετακινούμε το θύμα, αν αυτό είναι 

δυνατόν.  

4. Αν το θύμα πρέπει να περπατήσει, τότε να 

το κάνει με αργούς βηματισμούς, 

φροντίζοντας να μην κουραστεί.  

5. Δένουμε σφιχτά ένα κομμάτι ρούχο ή μια 

γάζα πλάτους 10 εκ. περίπου πάνω από το 

δάγκωμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 8.8, 

για να αποτρέψουμε το φλεβικό αίμα το 

οποίο εμπεριέχει το δηλητήριο να προχωρήσει  

      στην καρδιά.                                                       Εικ.8.8 Εφαρμογή περίσφιξης. .                              

6. Καλούμε  ιατρική βοήθεια και ενημερώνουμε  

      τον γιατρό  λεπτομερώς για την κατάσταση.                                                                                 

                                                                                       

ΠΡΟΣΟΧΗ   Μη δένετε την επίδεση πολύ σφιχτά για πολλή ώρα , μη χαράσσετε την 

πληγή με μαχαίρι και μην επιχειρήσετε να ρουφήξετε το δηλητήριο. 

 

8. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

 

Η αιμορραγία μπορεί να είναι είτε εξωτερική είτε εσωτερική. Σε περίπτωση που το 

αίμα ρέει έξω από το σώμα, τότε είναι εξωτερική, αν το αίμα παραμένει μέσα στις 

κοιλότητες του σώματος, τότε είναι εσωτερική. Η μεγάλη απώλεια αίματος μπορεί να 

οδηγήσει σε καταπληξία (σοκ) ή σε απώλεια των αισθήσεων και μπορεί να επιφέρει 

ακόμα και καρδιακή ανακοπή. 

Υπάρχουν περιπτώσεις, αυτό όμως συμβαίνει σπάνια, που είτε είναι αδύνατο να 

πιέσουμε είτε η πίεση που εξασκούμε δε σταματά την αιμορραγία. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις,  μπορούμε να ελέγξουμε την αιμορραγία ασκώντας πίεση στα σημεία 

που περιγράφονται πιο κάτω.  

 

 

Αντιμετώπιση 

1. Να ελέγξουμε την αιμορραγία. 

      Πιέζουμε την πληγή με τα δάχτυλα ή την παλάμη ή καλύτερα με ένα καθαρό      

      ρούχο. Τυλίγουμε το τραύμα με αποστειρωμένο επίδεσμο. 

2.   Να εμποδίσουμε την καταπληξία.                                                                                               

            Βάζουμε τον ασθενή να ξαπλώσει και στηρίζουμε το τραυματισμένο μέρος. 

3.  Καλούμε ασθενοφόρο 
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Σημεία πίεσης. 

Αιμορραγία στον κάτω 

βραχίονα: Μεγάλη πίεση 

στο εσωτερικό του χεριού, 

ανάμεσα στον ώμο και τον 

αγκώνα.  

Αιμορραγία στο βραχίονα: 

Σταθερή πίεση πίσω απ’ το 

μέσο της κλείδωσης 

(collarbone). Πιέζουμε την 

αρτηρία πάνω στο πρώτο 

κόκαλο. 

Αιμορραγία στο μηρό: 

Μεγάλη πίεση στο 

βουβώνα (groin) με την 

παλάμη, πιέζουμε την 

αρτηρία πάνω στη λεκάνη 

(pelvic bone).  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                              Εικόνα. 8.9 Σημεία όπου πρέπει να  πιέσουμε  

                                                                             για  να  σταματήσει μια αιμορραγία 

 

9.  ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. 

 

Υποθερμία είναι η κατάσταση κατά την οποία το σώμα καταναλώνει θερμότητα 

γρηγορότερα απ’ ότι παράγει. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία του σώματος 

μειώνεται.  Υπάρχουν δύο είδη υποθερμίας: η χρόνια και η οξεία.  

 

Η χρόνια υποθερμία είναι μεγάλης διάρκειας και είναι αποτέλεσμα της έκθεσής μας  

στον αέρα όταν είμαστε βρεγμένοι και κουρασμένοι. Τα άτομα που παθαίνουν 

υποθερμία αποχτούν χρώμα γκρίζο–μπλε και καταλαμβάνονται από ρίγος που 

συνήθως προκαλούν οι μυϊκοί σπασμοί ή και η παράλυση των άκρων. Τα 

συμπτώματα της υποθερμίας είναι η σύγχυση και η «μεθυσμένη» συμπεριφορά.  

Η χρόνια υποθερμία δημιουργεί χημικές αλλαγές στον οργανισμό και για την 

αντιμετώπισή της είναι αναγκαία η ιατρική περίθαλψη. Μέχρι να έρθει βοήθεια, 

φροντίζουμε ώστε ο ασθενής να έχει άνεση και ζεστασιά.  
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Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί ένα άτομο είναι να αποφύγει τις αιτίες που 

την προκαλούν: 

 

Παραμένουμε στεγνοί. Όταν ο καιρός είναι βροχερός φορούμε αδιάβροχο και 

μάλλινο σακάκι. Το μαλλί έχει την ικανότητα να συγκρατεί τη θερμότητα του 

σώματος ακόμα και αν αυτό είναι βρεγμένο. Καλό είναι να γνωρίζουμε πώς επιδρά ο 

άνεμος στη θερμοκρασία του σώματος σε ψυχρές καιρικές συνθήκες, γι’ αυτό πρέπει 

να λάβουμε υπόψη ότι παρόλο που η θερμοκρασία σε ηλιοφάνεια μπορεί να είναι 7°C 

ένας άνεμος έντασης 10mph έχει την ικανότητα να τη ρίξει στους -2°C, και ένας 

άνεμος έντασης 20mph τη ρίχνει στους -7°C. 

 

Οξεία υποθερμία παθαίνει κάποιος όταν πέσει σε κρύο νερό. Η χρονική διάρκεια 

επιβίωσης του ατόμου μειώνεται σημαντικά, υπάρχουν όμως τρόποι να  επιμηκύνομε 

τη χρονική διάρκεια επιβίωσης: α) δε βγάζουμε τα ρούχα μας- έχουν την ιδιότητα να 

συγκρατούν τη θερμότητα του σώματος β) δεν κάνουμε ασκήσεις- οι κινήσεις στο 

νερό προκαλούν μόνο κόπωση και το νερό που κινείται απορροφά γρηγορότερα 

θερμότητα από το σώμα παρά ότι το στάσιμο νερό. 

 

Αντιμετώπιση:  

 

Στόχος μας είναι η ανάκτηση της θερμότητας του σώματος και η αύξηση της 

θερμοκρασίας του.  

 

Τοποθετούμε ζεστές και υγρές πετσέτες στο κεφάλι και το σώμα του ασθενούς. Μια 

καλή τεχνική αντιμετώπισης είναι η τοποθέτηση θερμοφόρας κάτω από μια 

κουβέρτα. Σε ελαφράς μορφής περιπτώσεις πολύ βοηθητικό είναι το ζεστό μπάνιο, 

όχι όμως όταν το θύμα είναι αναίσθητο.  

 

Ιδανικός τρόπος μεταφοράς θερμότητας είναι η σωματική επαφή και η τεχνητή 

αναπνοή ακόμα και αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του.  

 

Το αλκοόλ και το μασάζ δεν προσφέρονται για την περίπτωση αυτή. 

Αποφεύγουμε την έκθεση στον αέρα γιατί κάνει το κρύο πιο έντονο.  
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Πίνακας Υποθερμίας 

 Ελαφριάς μορφής Μέσης μορφής Βαριάς μορφής 

Συμπτώματα  

 

• Ρίγος. 

• Μερική απώλεια 

συντονισμού. 

• Ψυχολογική 

απομόνωση και 

εκδήλωση 

απάθειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Σύγχυση, μη 

παραδοχή  του 

προβλήματος. 

• Μη ελεγχόμενο 

ρίγος. 

• Μη ελεγχόμενη 

φωνή ή ομιλία. 

 

 

 

• Μη 

ανταπόκριση. 

• Μείωση της 

πίεσης του 

αίματος και 

εξασθένηση της 

αναπνοής. 

• Έντονο ρίγος. 

• Απώλεια 

αισθήσεων. 

 

  

Πρώτες 

Βοήθειες 

 

• Απομακρύνετε 

τον ασθενή από 

το κρύο ή/και την 

υγρασία. 

• Αντικαταστήστε 

τα βρεγμένα 

ρούχα με ζεστά 

και στεγνά. 

• Μεταφέρετε τον 

ασθενή σε ζεστό 

περιβάλλον. 

• Δώστε ζεστό 

φαγητό ή ρόφημα 

μόνο αν το άτομο 

είναι σε καλή 

κατάσταση.   

 

 

 

 

 

 

• Αντί να 

μετακινήσετε τον 

ασθενή, καλύτερα 

σκεπάστε τον.  

• Αντιμετωπίστε τον 

ασθενή με πολλή 

προσοχή, και 

αποφύγετε 

αχρείαστες 

μετακινήσεις. 

• Μην επιτρέψετε 

στο θύμα να 

μετακινηθεί. 

• Ελέγξετε το θύμα 

για πληγές και 

κρυοπαγήματα. 

 

Σε περίπτωση που 

το θύμα  δεν μπορεί 

να μεταφερθεί σε 

νοσοκομείο για 

επαγγελματική 

αποκατάσταση:    

• Μεταδίδομε 

θερμότητα στο 

κεφάλι, το 

σβέρκο και τα 

χέρια με τη 

χρήση ζεστών 

μπουκαλιών ή 

κουβερτών ή  

άλλου 

αντικειμένου.  
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Κώδικας για την ένταση του Ανέμου 

Θερμοκρασία που αναγράφεται στο Θερμόμετρο (βαθμοί 

Κελσίου) 

Υπολογισμένη 

ένταση του 

ανέμου σε 

μίλια / ώρα 

10 5 - 1 - 6 - 12 - 17 - 23 - 28 

Θερμοκρασία που αντιστοιχεί στην ένταση του ανέμου (βαθμοί 

Κελσίου) 

Πολύ ελαφρύς 

9 5 - 1 - 6 - 12 - 17 - 23 - 28 

5 9 3 -  2 - 8 - 14 - 20 - 26 - 30 

10 5 - 2 - 8 - 14 - 22 - 29 - 30 - 41 

15 3 - 5 - 13 - 16 - 27 - 37 - 40 - 47 

20 0 - 6 - 15 - 17 - 30 - 39 - 44 - 51 

25 - 1 - 8 - 17 - 26 - 33 - 40 - 47  

30 - 5 - 11 - 18 - 27 - 35 - 42 - 50  

35 - 7 - 11 - 19 - 28 - 37 - 43 - 52  

40  - 12 - 20 - 29 - 38 - 44 - 53  

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

*  

(Για άτομο που είναι  

κανονικά ντυμένο) 

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ * 

 (Άνεμοι με 

ένταση 

μεγαλύτερη 

των 40 

μιλίων/ώρα 

έχουν λίγο 

μεγαλύτερη 

επίδραση) 

* ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ. 

 

 

 

Πίνακας Επιβίωσης στο Νερό 

Αν η θερμοκρασία του 

νερού είναι …. (σε 

βαθμούς Κελσίου). 

Λιποθυμία ή αναισθησία 

γίνεται σε … 

Υπολογισμένος χρόνος 

επιβίωσης 

1 Κάτω από 15 λεπτά Κάτω από 15 – 45 λεπτά 

1 - 5 15 – 30 λεπτά 30 – 90 λεπτά 

5 - 10 30 – 60 λεπτά 1 – 3 ώρες 

10 - 15 1 – 2 ώρες 1 – 6 ώρες 

16 - 21 2 – 7 ώρες 2 – 40 ώρες 

21 - 27 3 – 12 ώρες 3 – Απεριόριστο. 

Περισσότερο από 27 Απεριόριστο  
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10.  ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ (ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ) 

 

Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι αρκετά ψηλή και ένα άτομο εκτεθεί σε 

αυτήν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε υπάρχει περίπτωση οι θερμορυθμιστικοί 

μηχανισμοί του οργανισμού να μην μπορούν να ανταποκριθούν και να μην διατηρούν 

πλέον σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος. Σ’ αυτή την περίπτωση εμφανίζονται 

σταδιακά  οι πιο κάτω παθολογικές καταστάσεις: 

 

• Μυϊκές κράμπες: Επώδυνες συσπάσεις των σκελετών των μυών (άκρα – 

κοιλιά) που οφείλονται σε έλλειψη νατρίου (το νάτριο το χάνουμε συνήθως με 

τον ιδρώτα).  

 

Αντιμετώπιση: 

1. Μετακίνηση του ατόμου σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον. 

2. Τοποθέτηση κρύων επιθεμάτων πάνω στους επώδυνους μυς. 

3. Αναπλήρωση του νατρίου που έχει χαθεί. Δίνομε στο άτομο νερό ή 

λεμονάδα στα οποία έχουμε προσθέσει αλάτι ( ένα κουταλάκι σε κάθε 

λίτρο). 

 

Θερμική εξάντληση: Κατάσταση κατά την οποίαν ο οργανισμός εργάζεται με το 

μέγιστο δυνατό ρυθμό για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματος. Αυτό 

συμβαίνει όταν το άτομο εκτίθεται σε ψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Είναι αποτέλεσμα της μείωσης του χλωριούχου νατρίου (NaCl ) και 

του νερού στον οργανισμό λόγω εφίδρωσης και παρουσιάζεται περισσότερο στα 

ζεστά και υγρά κλίματα.  

Συμπτώματα : 

4. Το άτομο αισθάνεται ζεστό, εξαντλημένο και αδύναμο. 

5. Παρουσιάζει κεφαλαλγία, δίψα, ζάλη και απώλεια της όρεξης. 

6. Γαστρεντερικές διαταραχές. 

7. Υπόταση, ταχυκαρδία, ανικανότητα στην απόδοση. 

8. Μυϊκές συσπάσεις.  

 

Αντιμετώπιση: 

1. Μεταφορά του ατόμου σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον και όπου είναι 

δυνατόν, σε κλιματιζόμενο χώρο. 

2. Ξαπλώνουμε το άτομο στο πάτωμα. 

3. Σκουπίζουμε το σώμα του με κρύο, όχι όμως παγωμένο, νερό,  

4. Αναπληρώνουμε το νάτριο που έχει χαθεί δίνοντας στο άτομο να πιει νερό ή 

λεμονάδα στα οποία έχουμε προσθέσει αλάτι ( ένα κουταλάκι για κάθε ένα 

λίτρο). 

5. Αν το άτομο κάνει εμετούς και δεν μπορεί να πάρει υγρά ή αν δεν επανέλθει 

έγκαιρα, καλούμε ιατρική βοήθεια. 

 

• Θερμική καταπληξία: Παθολογική κατάσταση, απειλητική για τη ζωή του 

ασθενούς, που οφείλεται σε υπέρμετρη αύξηση της θερμοκρασίας του 

σώματος λόγω θερμικής υπερφόρτωσής του ή καταστολής των μηχανισμών 

θερμορύθμισης. Η περίπτωση αυτή δεν παρουσιάζεται συχνά, όταν όμως 

εμφανιστεί, δυνατόν να  προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη ή ακόμη και θάνατο.  
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Συμπτώματα : 

1. Κεφαλαλγία, ναυτία, ίλιγγος, εμετοί. 

2. Παραλήρημα, κώμα. 

3. Υπόταση, ταχυκαρδία. 

4. Μη παραγωγή ιδρώτα. 

5. Θερμοκρασία του σώματος μεγαλύτερη από 39
ο

C, κόκκινο, ζεστό και 

ξηρό δέρμα,. 

 

Αντιμετώπιση:  

1. Φροντίζουμε να ρίξουμε τον πυρετό. Η καλύτερη μέθοδος γι’ αυτό, είναι να 

κάνουμε στον ασθενή παγωμένο μπάνιο. 

2. Μια εναλλακτική λύση είναι να βάζουμε στο σώμα του ασθενούς σφουγγάρια 

βουτηγμένα σε παγωμένο νερό. 

3. Στη διάρκεια της προσπάθειάς μας να ρίξουμε τη θερμοκρασία, κάνουμε 

μαλάξεις στα άκρα για να μειωθεί η αγγειοσύσπαση του δέρματος που 

προκαλεί την ψύξη. 

4. Για να μην προκαλέσουμε τελικά υποθερμία στον ασθενή, πρέπει να 

διακόπτουμε την προσπάθεια όταν βλέπουμε ότι η θερμοκρασία του φτάνει 

στους 38,5
ο 

C.  

5. Χαλαρώνουμε οτιδήποτε του σφίγγει το σώμα. 

6. Καλούμε ιατρική βοήθεια. 

 

Πρόληψη: 

 

1. Παίρνουμε τις σωστές προφυλάξεις (π.χ καπέλο) όταν κυνηγούμε σε ψηλές 

θερμοκρασίες. 

2. Αποφεύγουμε την έντονη δραστηριότητα και δε φοράμε θερμομονωτική 

στολή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

3. Έχουμε πάντοτε μαζί μας νερό και δεν καταναλώνουμε αλκοόλ. 

 

 

9. ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Ένας υπεύθυνος κυνηγός γνωρίζει πως το 

αλκοόλ και τα φάρμακα επηρεάζουν τις 

ικανότητες, την κρίση, τα αντανακλαστικά και 

το συντονισμό του οργανισμού και εμποδίζουν 

την επικοινωνία μεταξύ των ματιών, των αυτιών 

και του εγκεφάλου. Γι’ αυτό και πρέπει να τα 

αποφεύγουμε. 

 

Το αίμα μεταφέρει το αλκοόλ σ’ ολόκληρο τον 

οργανισμό. Το αλκοόλ δε μας ζεσταίνει, 

απεναντίας, εμποδίζει την προσπάθεια του 

σώματος να ζεσταθεί. Τα κέντρα ελέγχου του εγκεφάλου σβήνουν, τα μάτια δε 

βλέπουν καθαρά, επηρεάζεται η αναγνώριση του στόχου και του περιβάλλοντος και 

το σημάδι αδυνατίζει. 

 

Ο καφές και το κρύο ντους δεν ξεμεθούν κάποιον, μόνο ο χρόνος μπορεί να 

επαναφέρει το άτομο στην φυσιολογική κατάσταση.  
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Πιθανό 

Πρόβλημα 

Συμπτώματα Μέτρα για γρήγορη βοήθεια / θεραπεία 

Κάταγμα (Σπάσιμο) Πόνος, παραμόρφωση και 

πιθανή αιμορραγία 

Κρατήστε τα σημεία όπου υπήρξε σπάσιμο ακινητοποιημένα, 

ελέγξετε την αιμορραγία και βοηθήστε να ξεπεραστεί το 

πιθανό σοκ.  

Εγκαύματα Βαθμοί: 

1
ου

 – κόκκινο δέρμα 

2
ου

 – παρουσία φουσκαλών 

στο δέρμα  

3
ου

 – δέρμα σχεδόν 

απανθρακωμένο 

Ο πόνος από έγκαυμα πρώτου βαθμού και έγκαυμα 

μικρότερο του δεύτερου βαθμού ανακουφίζεται αν δεν 

εκθέτουμε τα εγκαύματα  στον αέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με 

τρεις τρόπους: 1. βάλτε το άτομο μέσα σε κρύο νερό 2. 

εφαρμόστε κομπρέσες  3. καλύψετε με ένα λεπτό ρούχο ή ένα 

αχρησιμοποίητο πλαστικό. Για τρίτου βαθμού εγκαύματα 

καλύψετε με ένα καθαρό ρούχο. Σ’ αυτή την περίπτωση, 

πιθανόν ο ασθενής να σταματήσει να αναπνέει. Να είσαι 

έτοιμος να κάνεις τεχνητή αναπνοή. 

Κοψίματα Αιμορραγία Τοποθετήστε καθαρό ρούχο πάνω από την πληγή. Για πιο 

σοβαρές αιμορραγίες χρειάζεται να ασκηθεί πίεση στην πιο 

κοντινή προς την πληγή αρτηρία, ενώ πρέπει να ανυψωθεί 

ταυτόχρονα το τραυματισμένο άκρο. 

Αντικείμενα στο μάτι, 

το αυτί και τη μύτη. 

Τοπική ενόχληση. Συνεχής 

ροή δακρύων. 

Μάτια: Μην τρίψετε. Προσπαθήστε να αφαιρέσετε το 

αντικείμενο με την άκρη ενός χαρτομάντιλου. Αν δεν τα 

καταφέρετε και το αντικείμενο μετακινηθεί μέσα στο μάτι, 

τότε καλύψτε και τα δύο μάτια. Αυτιά και μύτη: μην 

προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε. Ζητήστε ιατρική φροντίδα 

το συντομότερο δυνατό. 

Σοκ Χλόμιασμα, υγρό δέρμα, 

ακανόνιστη αναπνοή, 

γρήγοροι και αδύνατοι 

παλμοί 

Κρατήστε το άτομο ξαπλωμένο και διατηρήστε τη 

θερμοκρασία του σώματος σε κανονικά επίπεδα. Μη δώσετε 

υγρά αν το θύμα είναι αναίσθητο. 

Ηλίαση Πόνος, Κόκκινο δέρμα. Τα 

σοβαρά ηλιακά εγκαύματα 

συνοδεύονται περιστασιακά 

από πυρετό και κλονισμό.  

Τοποθετήστε κρύο νερό. Ο ασθενής δεν πρέπει να εκτεθεί 

στον ήλιο μέχρι να θεραπευτεί πλήρως. Ζητήστε ιατρική 

συμβουλή. 

Αναισθησία Το άτομο δε συνέρχεται και 

δεν ανταποκρίνεται στα 

εξωτερικά ερεθίσματα  

Αντιμετώπιση του σοκ. Σε περίπτωση εμετού, γυρίστε το 

κεφάλι του ασθενούς προς τη μια πλευρά. Μείνετε σε 

εγρήγορση για να κάνετε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που 

ο ασθενής σταματήσει να αναπνέει. Ποτέ μη δώσετε υγρά και 

φαγητό σε ένα αναίσθητο άτομο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

 

 

 

Ένας υπεύθυνος κυνηγός γνωρίζει πως το να θέλουμε να είμαστε αρεστοί στα 

υπόλοιπα άτομα της ομάδας και να μην τους χαλάμε χατίρι, μας οδηγεί συνήθως σε 

ενέργειες που δε συμβαδίζουν με τις αρχές του σωστού κυνηγού. Να ξέρετε, ότι οι 

αληθινοί φίλοι μάς σέβονται όταν σε περίπτωση που δε συμφωνούμε με κάτι, 

ξέρουμε να λέμε «όχι».  

 

Η ανάμειξη του αλκοόλ με φάρμακα και ειδικά κατά την κυνηγετική εξόρμηση ή 

κατά τη μετάβασή μας στον τόπο που θα κυνηγήσουμε, δυνατόν να προκαλέσει  

τραυματισμό ή να επιφέρει το θάνατο.  Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε το αλκοόλ ή τα 

φάρμακα να επηρεάζουν τη σκέψη και το μυαλό μας. Το κυνήγι είναι ένα άθλημα που 

απολαμβάνουμε μόνο όταν ελέγχουμε τον εαυτό μας. Η επιτυχία μιας κυνηγετικής 

εξόρμησης είναι αποτέλεσμα σοβαρής και υπεύθυνης συμπεριφοράς. 

 

Συνοπτικός πίνακας Πρώτων βοηθειών 
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                  Κεφάλαιο 9 

 

 

    Βασικοί Κανόνες 

       Ε�ιβίωσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9     ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρόλο που στην Κύπρο δύσκολα κάποιος συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πιθανότητα  

να χάσει τον προσανατολισμό του και να χαθεί,, η Αστυνομία όπως και η υπηρεσία 

μας καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά τέσσερις με πέντε φορές το 

χρόνο.

 

Οι πιθανότητες να χάσει κάποιος τον προσανατολισμό του και συνεπώς να μην 

μπορεί να επιστρέψει στην αφετηρία του, είναι μεγάλες. Αυτό μπορεί να συμβεί πολύ 

εύκολα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή σε μια εξόρμηση στην ύπαιθρο ή μια 

πορεία., Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί πανικό, αντιθέτως, πρέπει 

να εκλαμβάνεται ως προειδοποίηση. Μην προχωρήσετε στην ερημιά αν δεν είστε 

προετοιμασμένοι να παραμείνετε εκεί για λίγο. 

 

Αν χάσουμε τον προσανατολισμό μας και γνωρίζουμε όμως τις τεχνικές επιβίωσης, 

είναι πιθανό να βρούμε από μόνοι μας το δρόμο ή ακόμα να παραμείνουμε ήρεμοι 

περιμένοντας τη διάσωση αφού δώσουμε πρώτα τα κατάλληλα σήματα, .  

 

Λόγω του ότι καμιά κατάσταση δε μοιάζει ή είναι ίδια με την άλλην, δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης ούτε συγκεκριμένη τακτική που θα μπορούσε 

να ακολουθηθεί. Οι κανόνες που παρατίθενται πιο κάτω, δυνατόν να βοηθήσουν ώστε 

να αποτραπούν τέτοιες καταστάσεις: 

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΦΤΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: 

 

1. Λέμε πάντοτε σε κάποιον πού πάμε και πότε θα γυρίσουμε ή κατά πόσο 

πρόκειται να μετακινηθούμε σ’ άλλην περιοχή.  

2. Ποτέ δεν κυνηγούμε μόνοι. 

3. Έχουμε αρκετή ποσότητα φαγητού και νερού (απαραίτητο). 

4. Έχουμε πυξίδα και χάρτη της περιοχής και γνωρίζουμε τη χρήση τους.  

5. Φοράμε τον κατάλληλο ρουχισμό και έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό˙ ο 

καιρός μπορεί ξαφνικά να αλλάξει.  

6. Προγραμματίζουμε να είμαστε πίσω στο όχημά μας πριν σκοτεινιάσει.  

7. Γνωρίζουμε πώς να ανάψουμε φωτιά.  

8. Έχουμε πάντα μαζί μας κινητό τηλέφωνο. 

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΑΣ 

 

Ψυχραιμία: η απώλεια του προσανατολισμού μπορεί να αποβεί επικίνδυνη˙ το 

μέγεθος όμως του κινδύνου εξαρτάται από την δική μας αντίδραση. Αν διατηρήσουμε 

την ψυχραιμία μας και ελέγξουμε τους φόβους μας, θα μπορέσουμε να σκεφτούμε 

σωστά και να βγούμε πιο εύκολα από το αδιέξοδο. Η ψυχραιμία είναι τόσο αναγκαία 

όσο το νερό, το φαγητό και το καταφύγιο. Αυτές είναι και οι βασικές προϋποθέσεις 

που θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε στην ερημιά.   

 

Συνειδητοποίηση της κατάστασης: σε περίπτωση αποπροσανατολισμού, αν 

χαθούμε δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να το συνειδητοποιήσουμε, να 

αντιληφτούμε και να παραδεχτούμε ότι έχουμε χαθεί. Αποφεύγουμε να τριγυρνάμε 

γύρω-γύρω προσπαθώντας ν’ αναγνωρίσουμε σημεία χωρίς συγκεκριμένη 
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κατεύθυνση ή αν δεν έχουμε πυξίδα και χάρτη. Με τον τρόπο αυτό, επιφέρουμε 

μεγαλύτερη σύγχυση και τελικά, πανικό.  

 

Άναμμα φωτιάς: μόλις αντιληφτούμε ένα κατάλληλο σημείο όπου μπορούμε να 

ανάψουμε φωτιά, είναι καλό να σταματήσουμε. Η φωτιά προσφέρει ζεστασιά, είναι 

μέσο περισυλλογής και βοηθά στον προγραμματισμό των ενεργειών. Το άναμμα της 

φωτιάς πρέπει να αποφεύγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του αυξημένου 

κινδύνου για πρόκληση πυρκαγιάς. 

 

Πρέπει να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε το φόβο που πιθανόν να μας καταλάβει 

εξαιτίας της σκοτεινιάς και της μοναξιάς. Η φωτιά προσφέρει ζεστασιά, είναι 

λαμπερή και φιλική. Ο πανικός είναι ο χειρότερος εχθρός, μεγαλύτερος και απ’ τα 

στοιχεία της φύσης ή το έδαφος.  

 

Απολογισμός: αφού ανάψουμε τη φωτιά, καθόμαστε και κάνουμε απολογισμό. 

Προσανατολιζόμαστε στο χώρο και το χρόνο με βάση την περίοδο του χρόνου στην 

οποία βρισκόμαστε, την κατεύθυνση που ακολουθούμε, το έδαφος που έχουμε 

περάσει, τη θέση που είχε ο ήλιος όταν ξεκινήσαμε – αν βρισκόταν δηλαδή δεξιά ή 

αριστερά, μπροστά ή πίσω- τη θέση που έχει ο ήλιος τη συγκεκριμένη στιγμή. Τι 

σημαίνει αυτό; Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε την κατεύθυνση απ’ την οποίαν 

ήρθαμε.  

 

Αναγνώριση περιοχής: στη συνέχεια, ερευνούμε την περιοχή προσεκτικά 

προσπαθώντας να αναγνωρίσουμε σημεία προσανατολισμού όπως βουνοκορφές, 

ρυάκια, αντιπυρικές λωρίδες ή δρόμους. Σύντομα θα εξακριβώσουμε τη θέση στην 

οποία βρισκόμαστε και θα βρούμε την σωστή κατεύθυνση για να βγούμε απ’ την 

ερημιά.  

 

Καθορισμός σημείου εκκίνησης: αν δεν έχουμε μαζί μας χάρτη ή πυξίδα, το ψάξιμο 

πρέπει να γίνεται με βάση πάντα τη φωτιά που έχουμε ανάψει ή το σημείο που 

βρισκόμαστε. Από το σημείο που βρισκόμαστε θα ξεκινάμε προς διαφορετική 

κατεύθυνση κάθε φορά. Καθώς προχωρούμε, σημαδεύουμε το μονοπάτι που 

ακολουθούμε και συχνά κοιτάζουμε πίσω για σημεία προσανατολισμού και στις δύο 

πλευρές. Περιορίζουμε το ψάξιμο σε 30 μέχρι 60 λεπτά προς κάθε κατεύθυνση. Αν, 

στην κατεύθυνση που ακολουθούμε δε βρούμε σημαδεμένα μονοπάτια ή σημεία 

προσανατολισμού, γυρίζουμε στο σημείο εκκίνησης. Τότε δοκιμάζουμε προς άλλην 

κατεύθυνση. Πρέπει να σημαδεύουμε πάντα προσεχτικά το δρόμο μας για να 

μπορούμε να επιστρέψουμε εύκολα στο σημείο εκκίνησης.  

 

Προετοιμασία για διανυκτέρευση: αν παρόλες τις προσπάθειές μας δεν καταστεί 

δυνατόν να βρούμε το δρόμο της επιστροφής, αρχίζουμε την προετοιμασία για 

διανυκτέρευση. Να θυμόμαστε πάντα, ότι σταματάμε όλες τις προσπάθειες και 

προετοιμαζόμαστε για διανυκτέρευση 3 ώρες προτού σκοτεινιάσει.  

 

Προσοχή στον εξοπλισμό σας. Δε χάνουμε και δε σπαταλούμε τίποτα. Διατηρούμε το 

ρουχισμό μας στεγνό.  
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ. 

 

1. Πρόληψη ή φροντίδα πληγών. 

2. Προστασία από τα φυσικά στοιχεία.  

3. Προμήθεια φαγητού και νερού. 

4. Προετοιμασία για διάσωση. 

 

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 

 

Όταν πρόκειται για την επιβίωσή μας, η φροντίδα του εαυτού μας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Φροντίζουμε να κάνουμε μόνο ότι είναι απαραίτητο κι αυτό πολύ 

προσεχτικά, έπειτα από σκέψη. Αποφεύγουμε να προσθέσουμε άλλα προβλήματα στα 

προβλήματα που ήδη έχουμε. Σε περίπτωση που νοιώθουμε πόνους στα πόδια, 

αποφεύγουμε να τριγυρνάμε εδώ κι εκεί ψάχνοντας.  

 

Πληγές: ελέγχουμε για την ύπαρξη πληγών και τις φροντίζουμε. Ο πόνος και η 

αιμορραγία μειώνουν την αποδοτικότητα. Είναι απαραίτητο να έχουμε πάντοτε 

μαζί μας εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.  

 

Κρυοπαγήματα: τα κρυοπαγήματα από την παγωνιά, την υγρασία και το χιόνι, 

αποτελούν μεγάλο πρόβλημα. Διατηρούμε τα χέρια, τα πόδια και άλλα μέρη του 

σώματος που εκτίθενται, ζεστά, ξηρά και προστατευμένα από τον άνεμο.  

Τα μουδιάσματα ή η παρουσία γκρίζων ή ασπροκίτρινων στιγμάτων στο δέρμα 

δηλώνουν την ύπαρξη κρυοπαγήματος. Ελέγχουμε προσεχτικά όλες τις περιοχές του 

σώματος που εκτίθενται περισσότερο. Αν βραχούμε, φροντίζουμε να στεγνώσουμε 

αμέσως στη φωτιά.  

 

Έκθεση στον ήλιο: η κατάρρευση από υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι ο 

χειρότερος εχθρός μας σε ζεστές περιόδους. Οι κράμπες, η κούραση, η ηλίαση ή τα 

εγκαύματα είναι πιθανά προβλήματα υγείας, προβλήματα που δημιουργούνται από 

την υπερβολική έκθεση στον ήλιο και την υπερβολική προσπάθεια. Αποφεύγουμε 

όσο μπορούμε ενέργειες που μας κάνουν να ιδρώνουμε γιατί ο ιδρώτας αφαιρεί τα 

υγρά του οργανισμού με γοργό ρυθμό. 
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ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ. 

 

Για να βρούμε το βορρά με το ρολόι μας (με δείκτες) τοποθετούμε ένα ραβδί 

κατακόρυφα στο κέντρο του ρολογιού (σχήμα (Α). Στη συνέχεια, γυρίζουμε το ρολόι 

μέχρι που η σκιά από το ραβδί να πέσει πάνω στον ωροδείκτη. Όπως φαίνεται στο 

σχήμα (Β), ο βορράς είναι το σημείο που βρίσκεται στο μέσο της απόστασης του 

ωροδείκτη και του 12. 

 

 

 

 

                                  Α)                                                                                     Β) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       M.A 

 

 

 

 

 

                        Εικ. 9.1   Εύρεση του Βορρά με τη βοήθεια ενός ρολογιού                . 
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                Κεφάλαιο 10 

 

Κυνηγετικοί Σκύλοι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10              ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ  ΣΚΥΛΟΙ  

…………………………………………………………………………….. 

 

ΜΕΡΟΣ Α   

 

     Το κυνήγι με κυνηγετικό σκύλο είναι 

για πολλούς κυνηγούς ευχαρίστηση και 

απόλαυση. Οι σκύλοι, βοηθούν τους 

κυνηγούς να εντοπίσουν το θήραμα, 

είναι όμως χρήσιμοι και στη φέρμα 

αλλά και την επαναφορά.  

 

 Η σύνδεση του κυνηγού με τον σκύλο 

του είναι συνήθως πολύ δυνατή. Στο 

πέρασμα μάλιστα των χρόνων, 

ορισμένες φυλές  σκύλων έχουν αναπτυχθεί και διατηρηθεί ειδικά για 

συγκεκριμένους τρόπους κυνηγίου. 

 

 Η έξοδος των κυνηγετικών σκύλων για εκπαίδευση πριν από την έναρξη της 

κυνηγετικής περιόδου έχει αναδειχθεί σε ξεχωριστό «άθλημα» και οι κυνηγοί  που 

εκπαιδεύουν τους σκύλους τους, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μεγαλώνει η πίεση πάνω στο θήραμα και η ανάγκη νομοθετικής 

ρύθμισης της εξόδου/εκπαίδευσης των σκύλων να γίνεται πιο επιτακτική. Ο περί 

σκύλων Νόμος που θεσμοθετήθηκε γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό καθορίζει, μεταξύ 

άλλων, τις περιόδους και τις περιοχές στις οποίες μπορούν οι κυνηγοί να εκπαιδεύουν 

τους σκύλους τους.   

 

 

Η συμβολή του σκύλου στο κυνήγι.  

Η λέξη κυνηγός έχει την ετυμολογία της στη λέξη κύων, που σημαίνει σκύλος και το 

ρήμα άγω, που σημαίνει οδηγώ. Πολλά από τα θηρεύσιμα είδη της Κύπρου 

θηρεύονται με τη βοήθεια του σκύλου. Τέτοια είδη είναι η πέρδικα, η φραγκολίνα, ο 

λαγός, η μπεκάτσα, το ορτύκι και άλλα.  Είναι πολλές μάλιστα οι περιπτώσεις που για 

να εντοπίσει ο κυνηγός το θήραμα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητα του κυνηγετικού του σκύλου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα θηράματα και ειδικότερα ο λαγός, είναι δύσκολο να εντοπιστούν χωρίς 

σκύλο. Ο λαγός έχει την ικανότητα να κρύβεται, να απομακρύνεται ή να μην κινείται 

από τη θέση του, έστω και αν ο κυνηγός βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός μέτρου. 

Η απουσία επομένως ενός έμπειρου και καλού σκύλου περιορίζει κατά πολύ τις 

πιθανότητες εντοπισμού του.       

Πολύ εντυπωσιακό είναι επίσης το κυνήγι της μπεκάτσας που με τη βοήθεια του 

κατάλληλου σκύλου γίνεται μάλιστα πολύ αποδοτικό. Χωρίς τη βοήθεια του σκύλου, 

ο εντοπισμός της μπεκάτσας μόνο περιστασιακός μπορεί να είναι.  
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Εκπαίδευση και  φυσική κατάσταση του σκύλου. 

Ο κυνηγός είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση, τη συμπεριφορά και τη φυσική 

κατάσταση του κυνηγετικού του σκύλου.  Για να αποδώσει καλά στην ύπαιθρο και 

ειδικότερα στο κυνήγι, ο σκύλος χρειάζεται την κατάλληλη εκπαίδευση. Την σωστή 

εκπαίδευση ενός σκύλου αναλαμβάνουν εξαίρετοι εκπαιδευτές που σπαταλούν 

συνήθως πολύ χρόνο και κόπο για την εκπαίδευσή του. Τα κυνηγετικά σκυλιά 

εκπαιδεύονται να υπακούνε στους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, πολλές φορές 

όμως εκπαιδεύονται να υπακούνε και σε οδηγίες που δίνονται με το χέρι, τη φωνή ή 

με σφύριγμα. Καθοριστικός παράγοντας για την σωστή εκπαίδευση ενός σκύλου, 

είναι η δική σας υπεύθυνη στάση απέναντί του και ο τρόπος που τον μεταχειρίζεστε. 

 

Οι υποχρεώσεις του κυνηγού.  

Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων έχουν ευθύνες προς τα σκυλιά τους, προς τους 

άλλους κυνηγούς και προς το κοινό γενικότερα.   

 Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κυνηγετικών σκύλων αρχίζουν με την αυστηρή 

τήρηση των προνοιών της  νομοθεσίας για τους σκύλους. Σύμφωνα με τις πρόνοιες 

αυτές, οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων πρέπει:  

α) να έχουν τον έλεγχο πάνω στους σκύλους τους κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. 

β) να είναι σε καλή φυσική κατάσταση ώστε να είναι σε θέση να ακολουθούν τον   

σκύλο.  

γ) να προετοιμάζουν τον σκύλο πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.  

δ) να του προσφέρουν καλό φαγητό και την απαραίτητη ξεκούραση.   

 

  Ο κυνηγός πρέπει να εξασφαλίζει στον σκύλο του τον κατάλληλο χώρο διαμονής. 

Το σκέπαστρο/σπιτάκι του σκύλου δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένο στον αέρα και το 

στρώμα του πρέπει να είναι καθαρό. Να θυμάστε, ότι ο σκύλος πρέπει να έχει πάντα 

άφθονο και καθαρό νερό.  

 

  Τα κυνηγετικά σκυλιά χρειάζονται ξεκούραση.  Κανένας σκύλος δεν μπορεί να 

κυνηγά κάθε μέρα ή ακόμα και μέρα παρά μέρα χωρίς ξεκούραση.  Τα πόδια των 

σκύλων, ειδικά οι πατούσες, χρειάζονται την ανάλογη φροντίδα αφού και μια μόνο 

γρατσουνιά μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.   

 

  Όταν τα σκυλιά μεταφέρονται με το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχουν ξεχωριστό, 

άνετο και καθαρό κλουβί.  Δεν πρέπει να μεταφέρονται πολλά σκυλιά μαζί στο ίδιο 

κλουβί.   

 

  Ο κυνηγός δεν πρέπει να επιτρέπει στον σκύλο του να κυκλοφορεί ελεύθερα 

οπουδήποτε ή να εισέρχεται σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου. Η εκπαίδευση των 

σκύλων θα πρέπει επίσης να γίνεται μόνο στις καθορισμένες περιόδους και στις 

καθορισμένες περιοχές. 
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Ιδιαίτερα προσεκτικός θα πρέπει να 

είναι ο κυνηγός όταν πυροβολεί από 

πάνω από τον σκύλο ή κοντά σ’ 

αυτόν. Οι απερίσκεπτες βολές μπορεί 

να τραυματίσουν τον σκύλο.  Αν η 

στόχευσή σας δεν είναι 100% 

ασφαλής και δεν είναι αρκετά μακριά 

από τον σκύλο σας, μην 

πυροβολήσετε!  

    Χρησιμοποιώντας κυνηγετικό 

σκύλο ο κυνηγός απολαμβάνει με 

μεγαλύτερη ευχαρίστηση το άθλημά 

του. Σημαντικό όμως είναι να 

λαμβάνει κι ο ίδιος όλα τα μέτρα 

προστασίας και να μεταχειρίζεται 

υπεύθυνα τον   σκύλο – σύντροφό 

του.  

 

Εικ. 10.1 Όταν τα σκυλιά μεταφέρονται με τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν 

ξεχωριστό, άνετο και καθαρό κλουβί.  Δεν πρέπει να μεταφέρονται πολλά σκυλιά 

μαζί στο ίδιο κλουβί.   

 

ΜΥΡΩΔΙΑ. 

 

Δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς τον τρόπο που οσμίζονται οι σκύλοι. Όσο πιο 

πολύ το διερευνά κάποιος, τόσο πιο πολύ μπερδεύεται. Ρωτήστε και τους πιο 

έμπειρους στο θέμα και νάστε σίγουροι ότι θα σας πουν το ίδιο. 

 

Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για το θέμα αυτό είναι ελάχιστα και οι 

πληροφορίες που υπάρχουν είναι εμπειρικές. Η πληροφόρηση που ακολουθεί, δεν 

είναι ολοκληρωμένη, είναι  όμως όλα όσα γνωρίζουμε και σίγουρα θα σας φανούν 

χρήσιμα.   

 

Καιρικές συνθήκες 

 

Υγρασία. 

Η υγρασία είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την όσφρηση του 

σκύλου.  Απ’ ότι φαίνεται, οι μυρωδιές προσκολλιούνται στα σταγονίδια του νερού, 

είτε αυτό βρίσκεται στο έδαφος είτε βρίσκεται στον αέρα. Έχουμε πολλές φορές 

παρατηρήσει ότι ο σκύλος «παίρνει καλύτερη μυρωδιά» το πρωί, όταν το στρώμα του 

εδάφους έχει υγρασία και υπάρχει ελαφρό αεράκι. Αντιθέτως, η βροχή και το χιόνι 

επηρεάζουν αρνητικά την όσφρηση. Όσο πιο πολλή είναι η βροχή τόσο πιο αρνητικά 

επηρεάζεται η όσφρηση.  Παρόλο που όπως είπαμε προηγουμένως η μυρωδιά 

προσκολλάται στα σταγονίδια του νερού, η έντονη βροχόπτωση μεταφέρει τη 

μυρωδιά βαθιά στο έδαφος.  Το ίδιο και η χιονόπτωση, που παρόλο που μας βοηθά να 

βρούμε τα αχνάρια κάποιου ζώου, όσον αφορά τη μυρωδιά δεν είναι και ιδιαίτερα 

βοηθητική.  
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Εικ. 10.2 Η μυρωδιά  προσκολλάται στα σταγονίδια του νερού, είτε αυτό βρίσκεται 

στο έδαφος είτε στον αέρα.   

 

  

Άνεμος. 

Αν η  υγρασία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επιδρά στην όσφρηση του 

σκύλου, ο άνεμος, είναι ίσως ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας.  Δεν είναι λίγες 

οι φορές που διαπιστώνουμε ότι η απόδοση των σκύλων μας δεν είναι ικανοποιητική. 

Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχει άπνοια, όταν δε φυσάει καθόλου.  Δεν είναι 

όμως όλοι οι άνεμοι το ίδιο.  Ένα ελαφρύ αεράκι που φυσάει σταθερά, μεγαλώνει τις 

πιθανότητες του σκύλου να «πιάσει μυρωδιά». Ένας πολύ δυνατός άνεμος, ή ένας 

άνεμος ακανόνιστος, γεμάτος σκόνη, είναι τόσο αρνητικός όσο η πλήρης άπνοια.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 10.3  Προσπαθούμε να βάζουμε τον σκύλο μας να κυνηγά κόντρα στον άνεμο, 

έτσι που το σύννεφο των μορίων των οσμών να φτάνει σ’αυτόν.  
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Εικ. 10.4  Αν κυνηγά με τη φορά του ανέμου, ο σκύλος «αδιαφορεί», ακόμα κι αν 

βρίσκεται πολύ κοντά στο θήραμα.  

 

Οι άνεμοι που έχουν ένταση μεγαλύτερη από 20-25 χιλιόμετρα την ώρα, επιδρούν 

αρνητικά στην όσφρηση, στο να «πιάσει δηλαδή» ο σκύλος μας μυρωδιά. Οι δυνατοί 

άνεμοι επιδρούν όμως και πάνω στο πέταγμα των πουλιών. Όταν οι άνεμοι είναι 

δυνατοί, τα πουλιά συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά˙ κρύβονται  συνήθως σε 

κοιλώματα και πυκνή βλάστηση και εντοπίζονται πολύ πιο δύσκολα. Λέγεται, ότι σε 

βόρειο άνεμο, τα σκυλιά «παίρνουν» πολύ δύσκολα μυρωδιά.  Άλλοι πάλι διηγούνται 

ότι μια τέτοια εμπειρία είχαν με ανέμους διαφορετικών κατευθύνσεων. Αυτό όμως 

φαίνεται ότι έχει να κάνει περισσότερο με τη συμπεριφορά ορισμένων θηραμάτων 

στους βόρειους ανέμους παρά με την ικανότητα του σκύλου να εντοπίσει μυρωδιά.  

Γι’ αυτό και σε άλλες περιπτώσεις ο άνεμος μπορεί να είναι ευνοϊκός όσον αφορά την 

όσμηση και σε άλλες όχι.  

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Από τη μια, πιθανόν να είναι το 

θήραμα που συμπεριφέρεται διαφορετικά στους βόρειους ανέμους, από την άλλη, 

μπορεί να είναι τα σκυλιά που δεν μπορούν να  προσαρμοστούν και τόσο εύκολα. 

Πιθανόν όμως, πίσω από τους βόρειους ανέμους, να υπάρχει και κάποια άλλη θεωρία.   

 

Θερμοκρασία.         

Όσο πιο κρύος γίνεται ο αέρας, τόσο πιο συμπυκνωμένος είναι.  Όσο πιο ζεστός 

γίνεται, τόσο πιο ελαφρύς και αραιός είναι.  Ο ζεστός αέρας επομένως, δε βοηθά στον 

εντοπισμό μυρωδιάς.  Εκτός όμως από τη ζέστη υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που 

επιδρούν καταλυτικά.  

 

Στις ψηλές θερμοκρασίες οι σκύλοι εξαντλούνται από την κούραση πολύ πιο εύκολα 

και πολύ πιο γρήγορα. Σε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν ο αέρας που φυσά είναι 

ξηρός η δυνατότητα του σκύλου να οσφραίνεται. επίσης περιορίζεται.    Σε μεσαίες 

προς χαμηλές θερμοκρασίες αλλά με υγρασία, η δυνατότητα του σκύλου να 

«παίρνει» μυρωδιά είναι αυξημένη.   
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Εικ. 10.5  Όσο μεγαλύτερη είναι η ζέστη τα μόρια ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά στα 

στρώματα του αέρα. σχηματίζοντας, σύμφωνα με τους ειδικούς, έναν κώνο μέσα στον 

οποίο διαχέονται οι οσμές. 

 

Έδαφος – Τοπογραφία και κάλυψη. 

 

Τοπογραφία 

Το ξηρό και σκονισμένο έδαφος κάνει την προσπάθεια του σκύλου για εντοπισμό 

μυρωδιάς δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη.  Σε αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερα σε 

αλκαλικά εδάφη και ανεξαρτήτως του ανέμου, η προσπάθεια του σκύλου γίνεται 

πολύ δύσκολη.  Η τοπογραφία είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει την όσφρηση του σκύλου. Για παράδειγμα, έστω και αν σε ένα βουνό 

φυσά, στις πλαγιές του και στα κοιλώματα μπορεί να υπάρχει άπνοια, με αποτέλεσμα 

η μυρωδιά να χάνεται. Η τοπογραφία του εδάφους επομένως αλλάζει και επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό τον άνεμο και κατ’ επέκταση τη μυρωδιά. 

Κάλυψη. 

Σε περιοχές με καθόλου κάλυψη και ιδιαίτερα σε καλλιεργημένες επίπεδες εκτάσεις, 

η μυρωδιά είναι μηδαμινή.  Όταν υπάρχει λίγη κάλυψη με θάμνους και χόρτα, το 

θήραμα αφήνει τη μυρωδιά του στα χόρτα και τους μικρούς θάμνους.   

 Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένα είδη φυτών τα οποία «απορροφούν» τη μυρωδιά του 

θηράματος και δεν αφήνουν σημάδια για τον σκύλο.   

 Η ξηρή βλάστηση σε περιβάλλον χωρίς υγρασία, μειώνει επίσης τις πιθανότητες να 

«πιάσει» μυρωδιά ο σκύλος.    Αρνητικά επηρεάζει και η φρέσκια, χλωρή βλάστηση. 

 Η παλιά, ξερή βλάστηση σε περιβάλλον με υγρασία και ελαφρύ αεράκι, δίνει καλές 

πιθανότητες για εντοπισμό μυρωδιάς.      

 

Τα θηράματα   

Η φύση φροντίζει να προστατεύει όλα σχεδόν τα θηλυκά πτηνά κατά την περίοδο της 

αναπαραγωγής. Η μυρωδιά που αυτά αφήνουν κατά την περίοδο της αναπαραγωγής 

τους είναι πολύ μικρότερης έντασης συγκριτικά με εκείνην σε άλλες περιόδους του 

χρόνου. Το ίδιο συμβαίνει και με τους λαγούς και τα υπόλοιπα θηλαστικά, που την 

περίοδο μετά τη γέννα δεν έχουν μυρωδιά. Γενικά, η μυρωδιά των μεγαλύτερων 
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θηραμάτων είναι πιο έντονη από τη μυρωδιά των μικρών θηραμάτων. Το ίδιο και τα 

ενήλικα  θηράματα έχουν μυρωδιά πιο έντονη από αυτήν των νεαρών θηραμάτων.  

Μόλις ένα πουλί καθίσει κάπου, στα πρώτα λεπτά αφήνει πολύ λίγη μυρωδιά. Όταν 

περάσουν όμως μερικά λεπτά η μυρωδιά του είναι πιο έντονη και αισθητή στον 

σκύλο.  

 

Οι δυνατότητες του σκύλου. 

Ορισμένες ράτσες σκύλων έχουν αναμφισβήτητα μεγαλύτερες δυνατότητες να 

εντοπίσουν τη μυρωδιά του θηράματος απ’ ότι άλλες.  Αυτή η δυνατότητα όμως 

εξαρτάται και από εσάς. 

Εκπαίδευση: 

Ανεξάρτητα από τις όποιες δυνατότητες του σκύλου, η εκπαίδευση είναι πρωταρχικός 

παράγοντας όσον αφορά τον εντοπισμό της μυρωδιάς. Η κατάλληλη εκπαίδευση δίνει 

στον σκύλο μας τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να εντοπίζει συγκεκριμένες 

μυρωδιές: μυρωδιά πτηνών, λαγού, ναρκωτικών, βομβών, ανθρώπου.  Πολλοί σκύλοι 

εκπαιδεύονται για έναν συγκεκριμένο σκοπό, αυτό συμβαίνει και με τους 

κυνηγετικούς σκύλους. Όπως μαθαίνουμε τον σκύλο μας να εντοπίζει συγκεκριμένες 

μυρωδιές, το ίδιο μπορούμε να τον μάθουμε και να αποφεύγει κάποιες μυρωδιές όπως 

π.χ. της αλεπούς ή του αγρινού.  Σημαντικό είναι, η εκπαίδευση να αρχίζει στην 

μικρή ακόμα ηλικία.  

 

Υγιεινή και φυσική κατάσταση.

Για να επωφεληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο από τη «μύτη» του σκύλου μας 

θα πρέπει να τον φροντίζουμε σωστά και συστηματικά.  Είναι απαραίτητο να τον 

παίρνουμε συχνά στον κτηνίατρο και να φροντίζουμε ιδιαίτερα για το φαγητό του. Το 

φαγητό που δίνουμε στους σκύλους μας πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σε 

ικανοποιητική ποσότητα. Το ίδιο και το νερό, πρέπει να είναι καθαρό και 

ικανοποιητικό. Η ξεκούραση και η διατήρηση της καλής φυσικής του κατάστασης 

είναι επίσης σημαντική. Ένας ξεκούραστος σκύλος θα αποδώσει πολύ περισσότερο 

από έναν ταλαιπωρημένο ή κουρασμένο σκύλο.  Σημειώστε, ότι ο κουρασμένος 

σκύλος αναγκάζεται να αναπνέει από το στόμα, με αποτέλεσμα να χάνει σε μεγάλο 

βαθμό τη μυρωδιά αφού αυτή δεν περνά από τη μύτη. Αν ο σκύλος δεν είναι σε καλή 

φυσική κατάσταση, τότε πρωταρχικό μέλημά του είναι πώς θα επιβιώσει παρά πώς θα 

βρει θήραμα.  Η πιθανότητα να εντοπίσει ο σκύλος μας μυρωδιά είναι συνειδητή 

δράση και αν ο σκύλος δεν είναι υγιής ή αν κάτι τον ενοχλεί, δε θα αποδώσει.   

 

Η συμπεριφορά μας προς τον σκύλο 

Ο ιδιοκτήτης σκύλου που φωνάζει και σφυρίζει ασταμάτητα στον σκύλο του, χωρίς 

ίσως να το καταλαβαίνει, επεμβαίνει πολλές φορές στη συγκέντρωσή του και στη 

δυνατότητά του να εντοπίσει θήραμα. Αφήστε τον σκύλο σας να δράσει για να 

εντοπίσει το θήραμα όπως εκείνος ξέρει.  Αν ο σκύλος είναι στα δεξιά σας κι εσείς 

νομίζετε ότι το θήραμα βρίσκεται στα αριστερά σας, τότε απλώς εμπιστευτείτε τον, 

γιατί, τις περισσότερες φορές, εκείνος ξέρει καλύτερα.  Ο κυνηγός που συνηθίζει να 

φωνάζει συνεχώς στον σκύλο του, δεν ασκεί κανέναν έλεγχο πάνω σ’ αυτόν.   

 

Είναι απαραίτητο να έχετε πάντα μαζί σας καθαρό και δροσερό νερό και να δίνετε 

συχνά στον σκύλο σας μικρές ποσότητες, ιδιαίτερα σε θερμές και ξηρές μέρες, αφού 

αυτό τον βοηθά να εντοπίζει τη μυρωδιά του θηράματος. .   
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Τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, δεν είναι απόλυτα. Πολλά μπορούν να ειπωθούν και 

πολλά μπορούν να γραφτούν για τις πληροφορίες που έχουμε ή ακόμα και για όσα 

απλώς υπολογίζουμε πως συμβαίνουν όσον αφορά την ικανότητα του σκύλου να 

εντοπίζει τη μυρωδιά του θηράματος. Αυτά που παραθέτουμε, δεν είναι παρά οι 

βασικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα, και πολλοί από αυτούς είναι αστάθμητοι. Η 

ικανότητα επομένως του σκύλου σας να εντοπίσει τη μυρωδιά του θηράματος, 

εξαρτάται και από πολλούς αστάθμητους παράγοντες οι οποίοι δεν εξαρτώνται από 

τις δυνατότητές του. Μαζί με αυτούς μπορούμε να υπολογίσουμε και τους 

βαρομετρικούς παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τις δυνατότητες του σκύλου όσο 

και τη συμπεριφορά του θηράματος. 

Όσα αναφέραμε, είναι μόνο τα κύρια και βασικά σημεία, οι κατευθυντήριες γραμμές 

για την πρώτη πληροφόρηση των νέων κυνηγών.  

  

Πώς να δέσετε / περιορίσετε τον σκύλο σας.   

Οι βασικοί κανόνες της σωστής συμπεριφοράς του κυνηγού επιβάλλουν να 

περιορίσουμε την πιθανότητα να μας 

δαγκώσει ο σκύλος ενόσω τον 

περιποιούμαστε όταν αυτός είναι 

πληγωμένος ή χτυπημένος. Μην ξεχνάτε ότι 

ακόμη και ο πιο πιστός σκύλος μπορεί, αν 

είναι πληγωμένος, να επιτεθεί και να 

δαγκώσει. Πρέπει να είμαστε πάντοτε 

εφοδιασμένοι με ένα φίμωτρο. Σε 

περίπτωση όμως που δεν έχουμε, μπορούμε 

άνετα να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι 

ρούχο το οποίο θα δέσουμε με τον σωστό 

τρόπο. Βάζουμε το ρούχο (βλ. εικόνα 10.2) 

κάτω από την κάτω σιαγόνα, το περνάμε 

πάνω από τη μύτη και το δένουμε πίσω από 

τα αυτιά του σκύλου έτσι ώστε να κρατάει 

ενωμένες τις δύο σιαγόνες.  

Εικ.10.6 Φίμωμα σκύλου 

Φυσιολογική κατάσταση ενός σκύλου. 

 

Σε περίπτωση που ο σκύλος σας χτυπηθεί και πληγωθεί, ως καλός κυνηγός, πρέπει να 

γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα για να τον περιθάλψετε. Πρέπει για παράδειγμα 

να ξέρετε πώς να ελέγχετε το σφυγμό, τη θερμοκρασία, την αναπνοή και να 

γνωρίζετε ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα για κάθε περίπτωση. Αφού διαβάσετε 

αυτή την ενότητα, καλό είναι να εξασκηθείτε λίγο για να αποκτήσετε κάποια πείρα. 

Έτσι, εκτός από το ότι θα μάθετε καλύτερα κάποια πράγματα, θα αποκτήσετε και 

εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.  

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε πιο κάτω θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θα σας δώσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να 

ενεργήσετε σωστά  μέχρις ότου μεταφέρετε τον σκύλο σας στον κτηνίατρο. Μεταξύ 

άλλων, θα μάθετε τι πρέπει να περιέχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών για περίθαλψη 

των σκύλων αλλά και τους τρόπους προληπτικής δράσης κατά τη διάρκεια του 

κυνηγιού. 

  

256

g



1. Θερμοκρασία.   

Σε κανονικούς ρυθμούς ξεκούρασης, η θερμοκρασία του σκύλου σας πρέπει να είναι 

γύρω στους 38.9  βαθμούς Κελσίου με διακύμανση +/-  0.5 βαθμό. Όταν όμως ο 

σκύλος είναι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος, η θερμοκρασία του μπορεί να ανέβει 

και στους 40.5 βαθμούς. Όταν ο σκύλος ξαναβρεί τους κανονικούς του ρυθμούς, η 

θερμοκρασία επανέρχεται πάλι στους 38.9 βαθμούς.  

 

Γενικά, η ψηλή θερμοκρασία είναι ένδειξη μόλυνσης, άγχους ή άλλης ανωμαλίας. Η 

θερμοκρασία που είναι χαμηλότερη της κανονικής, είναι ένδειξη υποθερμίας ή σοκ.   

 

Τη θερμοκρασία τη μετρούμε με το θερμόμετρο. Προτού τοποθετήσετε το 

θερμόμετρο, κινείστε το καλά και σιγουρευτείτε ότι η ένδειξή του είναι 35 βαθμοί 

Κελσίου. Φροντίστε επίσης να το λαδώσετε με κάποιο υγρό για να εισέρχεται πιο 

εύκολα.  

 

Στη συνέχεια, κρατήστε την ουρά του σκύλου και τοποθετήστε απαλά και με 

προσοχή  το θερμόμετρο στον πρωκτό του. Αφήστε το θερμόμετρο εκεί για 30 – 60 

δευτερόλεπτα, έτσι η ένδειξη θα είναι πιο ακριβής.   Αφαιρέστε μετά το θερμόμετρο, 

καθαρίστε το και ελέγξετε την ένδειξη.   

 

Σημείωση:  Υπάρχει περίπτωση να χρειαστείτε τη βοήθεια άλλου ατόμου για να σας 

κρατήσει τον σκύλο. Αν όμως ο σκύλος είναι πολύ ανήσυχος, μη ρισκάρετε γιατί 

μπορεί να του προκαλέσετε κάποιο τραύμα.  

 

2. Κτύποι καρδιάς.  

Οι κανονικοί κτύποι της καρδιάς ενός ενήλικου σκυλιού κυμαίνονται μεταξύ 70 – 160 

το λεπτό. Σε ένα κουτάβι  οι κτύποι μπορούν να φτάσουν και τους 220.  Ο πιο 

εύκολος τρόπος να ελέγξετε το σφυγμό, είναι από τη μηριαία αρτηρία (femoral 

artery), τη μεγάλη αρτηρία που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος του πισινού ποδιού.   

Για να εντοπίσετε την αρτηρία, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας (όπως στην εικ. 

10.3).  Αυτό μπορείτε να το κάνετε και όταν ο σκύλος είναι όρθιος, είναι όμως πιο 

εύκολο όταν ο σκύλος είναι ξαπλωμένος.   

 

 Όταν εντοπίσετε την αρτηρία, μετρήστε 

τους κτύπους της καρδιάς για 15 δευτερόλεπτα.  

Πολλαπλασιάστε αυτόν τον αριθμό με το 4 και θα 

βρείτε τους κτύπους της καρδιάς στο λεπτό.  Όπως 

είπαμε παραπάνω, η σωστή εξάσκηση θα σας κάνει 

να γνωρίζετε τι είναι φυσιολογικό για τον σκύλο 

σας σε διάφορες δραστηριότητες.  Η μέτρηση των 

σφυγμών είναι ένας καλός τρόπος για να 

εξακριβώσετε την πρόοδό του κατά την εξάσκηση.  

Γενικά, ένας σκύλος που βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση, έχει κατά την εξάσκηση χαμηλότερο 

σφυγμό και γρηγορότερη επαναφορά στους 

κανονικούς σφυγμούς παρά ότι στην νεκρή περίοδο 

κυνηγίου.   

                                                                  Εικ. 10.7  Εντοπισμός μηριαίας αρτηρίας 
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3. Αναπνοή. 

Για τον σκύλο, οι κανονικές αναπνοές κυμαίνονται από 10 μέχρι 30 το λεπτό.  

Ελέγξετε το σκύλο σας και μάθετε τι είναι φυσιολογικό γι’ αυτόν.  Οι κανονικοί 

ρυθμοί έπειτα από μια επίμονη δραστηριότητα είναι φυσιολογικό φαινόμενο για έναν 

σκύλο.  Απλώς, παρακολουθήστε το στήθος του σκύλου σας, μετρήστε τις εισπνοές 

του στα 15 δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάστε με το 4.  Αυτό σας δίνει τις αναπνοές 

του ανά λεπτό. Αν ο σκύλος σας είναι χτυπημένος και είναι δύσκολο να μετρήσετε τις 

αναπνοές του, τότε κρατήστε μπροστά από τη μύτη του ένα φτερό˙  και η πιο μικρή 

του εκπνοή, θα κάνει το φτερό να  κουνηθεί.   

 

ΜΕΡΟΣ Β           

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ. 

 

Όσα παραθέτουμε στη συνέχεια είναι μερικές μόνο πρώτες βοήθειες για περιπτώσεις 

πρώτης ανάγκης:   

 

Τραύματα:   

Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμήσετε τη  σοβαρότητα 

ενός τραύματος έστω και αν εξωτερικά το δέρμα 

έχει μείνει ανέπαφο.  Και σ’ αυτή την περίπτωση 

ακόμα, όταν δηλαδή δεν υπάρχει φανερό τραύμα, 

μια κάκωση μπορεί να είναι αρκετά σοβαρή.  Αν ο 

σκύλος σας δείχνει ότι υποφέρει και γλύφει κάποιο 

μέρος του σώματός του, τότε αυτό είναι ένδειξη ότι 

υποφέρει από ένα τραύμα ή έναν πόνο και καλό 

είναι να τον πάρετε στον κτηνίατρο.  Στο 

μεσοδιάστημα, καθαρίστε την περιοχή με κρύο 

νερό και τοποθετήστε παγάκια γύρω από την 

πληγή/τραύμα.  

                            Εικ. 10.8 Περιποίηση τραύματος 

 

Πιο σοβαρές είναι οι ανοιχτές πληγές γιατί απ’ αυτές ο σκύλος χάνει περισσότερο 

αίμα κι έτσι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.  Οι ανοιχτές πληγές μπορεί να 

αποτελέσουν εστία μολυσματικών βακτηριδίων και οι μυς και τα νεύρα πιθανόν να 

καταστραφούν. Ακόμα όμως και οι πιο «ακίνδυνες» πληγές, όταν δεν τις 

περιθάλψουμε, απειλούν σοβαρά τη φυσική κατάσταση του σκύλου σας  και στην 

καλύτερη περίπτωση, μπορεί να τον αφήσουν 

εκτός «δράσης» για μερικές μέρες.   

 

Έπειτα από μια κουραστική μέρα στο κυνήγι 

ή μια μέρα εκπαίδευσης, καλό είναι να 

εξετάζετε τον σκύλο σας για πληγές ή 

τραύματα. Σε περίπτωση που εντοπίσετε 

οτιδήποτε, περιποιηθείτε το με αντισηπτικό 

σαπούνι ή κάποιο αντισηπτικό σκεύασμα 

όπως είναι το μπετατίν. Στη συνέχεια, καλό 

Εικ. 10.9 Σταμάτημα αιμορραγίας 
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είναι να επαλείψετε την πληγή με τοπικό αντιβιοτικό και αν μπορείτε, να πάρετε τον 

σκύλο σας σε κτηνίατρο..   

 

Αν το τραύμα είναι σοβαρό και ο σκύλος σας χάνει πολύ αίμα, το πρώτο που πρέπει 

να κάνετε είναι να σταματήσετε την αιμορραγία.  Τοποθετήστε γάζες ή άλλο καθαρό 

ρούχο στην πληγή και στερεώστε τα με κολλητική ταινία (εικ. 10.9) ή απλώς 

κρατήστε τα ελαφρά χωρίς να προκαλέσετε  πολύ πόνο (εικ.10.8) μέχρι να τον 

μεταφέρετε για επαγγελματική περιποίηση στο κτηνιατρείο.   

 

Σπασμένα κόκαλα.      

Με τον όρο σπασμένα κόκαλα, εννοούμε συνήθως τα κόκαλα των ποδιών.  Το 

κάταγμα στο πόδι αναγνωρίζεται εύκολα αφού συνήθως το πόδι αιωρείται και ο 

σκύλος δεν έχει τον  έλεγχό του. Ο σκύλος δεν επιβαρύνει το πόδι που έχει το 

πρόβλημα και κουτσαίνει. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει απαραίτητα να τον 

περιορίζουμε, να του βάζουμε φίμωτρο και να τον αντιμετωπίζουμε με μεγάλη 

προσοχή. Μια απρόσεκτη κίνηση μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στο τραύμα. Η 

μεταφορά του σκύλου θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.  Μην τοποθετείτε 

ποτέ υποστηρικτικό ξύλο ή άλλο αντικείμενο για να «κρατήσει» το κάταγμα˙ μπορεί 

να προκαλέσετε μεγαλύτερη ζημιά.  Αντιθέτως, μπορείτε να δέσετε το μέρος γύρω 

από το κάταγμα πολύ ελαφρά με ένα ρούχο για να «κρατάει» και να περιορίζει την 

κίνηση του σπασμένου οργάνου. Κατά τη μεταφορά του σκύλου στον γιατρό 

διατηρείτε την πληγή καθαρή.  

  

Σοβαρά Τραύματα.         

Οι σοβαρότεροι τραυματισμοί στους σκύλους δημιουργούνται από χτύπημα 

αυτοκινήτου. Το χτύπημα από αυτοκίνητο προκαλεί κατάγματα, ανοικτές πληγές 

αλλά και εσωτερικές αιμορραγίες. Σε μια τέτοια περίπτωση, μην μετακινείτε ποτέ τον 

σκύλο πιάνοντας τον από τη μέση ή το σβέρκο.  Καλύτερα απλώστε μια κουβέρτα ή 

ένα ρούχο στο έδαφος και ξαπλώστε προσεκτικά πάνω τον σκύλο σας. Μετρήστε 

αμέσως τους παλμούς του, φροντίστε να βγάλετε έξω τη γλώσσα του, προτιμότερο 

στο πλάι, και ελέγξετε αν το στόμα και ο λαιμός του είναι καθαρά.  Τέλος, πάρτε τα 

αναγκαία μέτρα για να περιορίσετε την αιμορραγία. Τώρα είσαστε έτοιμοι  να τον 

μετακινήσετε, με τη βοήθεια άλλου ατόμου φυσικά, και να τον μεταφέρετε αμέσως 

για επαγγελματική περιποίηση σε κτηνίατρο.       

 

Αν υπάρχει τραύμα στην περιοχή του θώρακα και ακούτε κάποιον ασυνήθιστο 

θόρυβο όταν ο σκύλος σας αναπνέει, τότε πρέπει να καλύψετε την περιοχή με ένα 

ρούχο και στη συνέχεια με κολλητική ταινία ώστε να τον διευκολύνετε στην 

αναπνοή. Σε περίπτωση που κάποιο όργανο ή κόκαλο προεξέχει, μην αποπειραθείτε 

να κάνετε οτιδήποτε, αφήστε να το χειριστεί ο ειδικός.  

 

Κατά τη μεταφορά του στον γιατρό μην του δίνετε ποτέ φαγητό ή νερό.   

 

Σοκ. 

Το σοκ το προκαλεί η ανεπάρκεια ικανοποιητικής ροής αίματος στο σώμα. Αυτό 

συμβαίνει όταν το σώμα, κατά την προσπάθειά του να επιταχύνει τη ροή του αίματος, 

αυξάνει τους χτύπους της καρδιάς και μικραίνει τις αρτηρίες. Αν η προσπάθεια αυτή 

διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε το σοκ είναι πολύ ισχυρό και μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα κάποια ζωτικά όργανα να σταματήσουν να λειτουργούν λόγω 

έλλειψης οξυγόνου. Ένα ισχυρό σοκ μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.   
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Ποιες είναι όμως οι πιθανές αιτίες που προκαλούν ένα σοκ; Το σοκ μπορεί να 

προέλθει από αφυδάτωση, από ξαφνικό και έντονο φόβο, από μολύνσεις, από το 

στρες λόγω αυξημένης θερμοκρασίας ή από άλλα τραύματα.  Μερικά από τα 

συμπτώματά του είναι η μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, ο λήθαργος, οι 

ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες  και ο γρήγορος αλλά αδύνατος σφυγμός.   

  

Όταν διαγνώσουμε το σοκ, πρέπει καταρχάς να αναζητήσουμε την πιθανή αιτία που 

το προκάλεσε και να την εξαλείψουμε. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε όσο μπορείτε τον 

σκύλο σας και βοηθήστε τον να πάρει μιαν αναπαυτική θέση. Προτού τον μεταφέρετε 

στον κτηνίατρο, σκεπάστε τον με μια κουβέρτα  

 

Στρες από αύξηση της θερμοκρασίας (θερμοπληξία):   

Αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί συνήθως η δική σας απροσεξία και 

απερισκεψία. Δεν είναι λίγες οι φορές που σε πολύ ζεστές μέρες αναγκάζουμε τον 

σκύλο να έχει αυξημένη και συνεχή δραστηριότητα. Πολύ συχνά επίσης, ακόμα κι 

όταν ο σκύλος δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, τον αφήνουμε χωρίς άφθονο και 

καθαρό νερό και τις πολύ ζεστές μέρες αντί να τον κρατάμε σε σκιερό μέρος, τον 

αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Τα πρώτα συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι το 

γάβγισμα, το υπόκωφο «κλάμα», το έντονο λαχάνιασμα και η ψηλή θερμοκρασία του 

σώματος στο επίπεδο των 41
ο

- 43
ο

 C. Σιγά-σιγά το γάβγισμα και το «κλάμα» γίνονται 

πολύ έντονα, ο σκύλος καταλαμβάνεται από πανικό, τα ούλα του γίνονται κόκκινα 

και χάνει τον αυτοέλεγχο και το συντονισμό του.   Όλα τα πιο πάνω αυξάνουν τη 

θερμοκρασία. 

 

Πώς να αποτρέψετε τη Θερμοπληξία: 

1. Το κλουβί μεταφοράς του σκύλου θα πρέπει να έχει μόνωση και σωστό 

αερισμό. 

2. Δεν πρέπει να στριμώχνουμε πολλά σκυλιά στο ίδιο κλουβί μεταφοράς. 

3. Να αποφεύγετε τις μετακινήσεις σε ώρες ψηλής θερμοκρασίας. 

4. Σε ταξίδι μακρινών αποστάσεων, κάντε πολλές στάσεις και δίνετε νερό στα 

σκυλιά.  

5. Δεν καταπονούμε τα σκυλιά αφήνοντάς τα κάτω από τον καυτό ήλιο. 

6. Μετά από ένα κοπιαστικό κυνήγι αφήνουμε τα σκυλιά μας σε σκιερό μέρος 

και τους δίνουμε μπόλικο νερό. 

7. Δεν αφήνουμε τα σκυλιά μέσα στο κλουβί μεταφοράς και κάτω από τον ήλιο 

ούτε και για λίγα λεπτά. 

 

Σε περίπτωση θερμοπληξίας πρωταρχικό σας μέλημα είναι να μειώσετε τη 

θερμοκρασία. Βάζετε το σκύλο σε δροσερό μέρος και αφού τον αφήσετε να πιει λίγο 

νερό του ρίχνετε μετά λίγο νερό στο πρόσωπο. Βρέχετε τα κάτω μέρη του σκύλου 

ρίχνοντας νερό ή τοποθετώντας επάνω βρεγμένα ρούχα και στη συνέχεια βρέχετε τα 

αυτιά και τη γλώσσα του.  Με αυτό τον τρόπο βοηθάτε να μειωθεί η θερμοκρασία 

ολόκληρου του σώματος. Σε ακραίες περιπτώσεις θα πρέπει να μεταφέρεται τον 

σκύλο σε κτηνίατρο.   
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Προστασία των σκύλων από το αγανό (αλουποτζίτης).  

Το αγανό μπορεί να εισχωρήσει στα αυτιά, τη μύτη και το δέρμα από το τρίχωμα 

προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στον σκύλο. 

 

1. Στους καλοκαιρινούς μήνες ή όταν επιστρέφετε από το κυνήγι πρέπει να 

δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην περιποίηση του τριχώματος των σκύλων. 

2. Όταν διαπιστώσουμε την ύπαρξη αγανού, θα πρέπει να το βγάλουμε αμέσως.  

Σε περίπτωση που το αγανό εισχωρήσει στο δέρμα και δημιουργήσει πληγή πρέπει να 

πάμε το συντομότερο δυνατό στον κτηνίατρο για μικροχειρουργική επέμβαση 

 

Προστασία των Ματιών.  

 

Εικ. 10.10  Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα 

μάτια του σκύλου σας είτε κατά τη διάρκεια του 

κυνηγιού είτε στο τέλος της μέρας. Ο τακτικός 

έλεγχος θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε 

διάφορα χόρτα ή άλλες μικρές ακαθαρσίες που 

ίσως έχουν σφηνωθεί κάτω από τα βλέφαρά του 

ή ακόμα και μέσα στο μάτι του.  Ο καθαρισμός 

οποιασδήποτε ακαθαρσίας από το μάτι γίνεται 

με ένα βαμβάκι ή ένα ρούχο βρεγμένο με ειδικό 

φάρμακο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικό 

φαρμακευτικό υγρό για τα μάτια. Κατά τη 

διάρκεια του καθαρισμού, μην προσπαθήσετε 

ποτέ να τρίψετε έντονα το μάτι γιατί έτσι 

πιθανόν  να προκαλέσετε μεγαλύτερη ζημιά.  Σε 

περίπτωση που διαπιστώσετε ότι η ακαθαρσία δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί 

εύκολα, καλύτερα πάρτε αμέσως το σκύλο σας σε κτηνίατρο.  

 

Προστασία των σκύλων από φίδια, έντομα, σκορπιούς. 

 

Τα φίδια δαγκώνουν τους σκύλους κυρίως στα πόδια. Τα συμπτώματα του 

δαγκώματος είναι ανάλογα με το είδος και την ηλικία του φιδιού, με το αν έχει 

χρησιμοποιήσει το  δηλητήριό του πάνω σε άλλο θύμα την ίδια ή την προηγούμενη 

μέρα και με το πόσο ισχυρό είναι το δηλητήριο. Αν το δηλητήριο είναι πολύ ισχυρό, 

υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί το νευρικό σύστημα του σκύλου, τα ζωτικά του 

όργανα να σταματήσουν να λειτουργούν, να έχει ο σκύλος σπασμούς, να 

παρουσιάζεται πρήξιμο (στο σημείο του δαγκώματος), δύσπνοια και τελικά να 

επέλθει ο θάνατος. 

 

Συμπτώματα: 

1. Πόνος, που είτε θα είναι έντονος είτε δε θα υπάρχει καθόλου. 

2. Επηρεάζεται το νευρικό σύστημα του σκύλου. Ο σκύλος έχει σπασμούς, ενώ, 

παρουσιάζεται πρήξιμο (στο σημείο του δαγκώματος).  

3. Δύσπνοια και τελικά επέρχεται ο θάνατος. 
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Αντιμετώπιση: 

1. Δεν πρέπει να πανικοβληθούμε. 

2. Βάζουμε τον σκύλο σε ήσυχο και δροσερό μέρος και δεν τον αφήνουμε να  

περπατήσει.  

3. Δένουμε έναν πλατύ επίδεσμο σε μέρος μεταξύ του δαγκώματος και της 

καρδιάς. Αν δηλαδή το δάγκωμα είναι στο πόδι, θα δέσουμε τον επίδεσμο 

λίγο πιο πάνω από το δάγκωμα, προς το μέρος της καρδιάς, για να 

σταματήσουμε την κυκλοφορία του αίματος και έτσι να μη φτάσει το 

δηλητήριο στην καρδιά. 

4. Καθαρίζουμε πολύ καλά την περιοχή με αντισηπτικό και ενισχύουμε τον 

οργανισμό του σκύλου κάνοντάς του ένεση κορτιζόνης ενδομυϊκά και σε 

υψηλές δόσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνίατρού μας. 

5. Ενέσεις κορτιζόνης κάνουμε επίσης σε μικρές ποσότητες γύρω από το 

δάγκωμα ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κτηνίατρού μας, . 

6. Τον μεταφέρουμε στον κτηνίατρο 

 

Μια άλλη μέθοδος, η οποία δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί επιστημονικά, είναι η 

δημιουργία ηλεκτρικού σοκ με ειδική συσκευή που παράγει μικρής έντασης 

ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με τη μορφή πρώτων βοηθειών, 

αλλά μόνο αν έχετε δέσει από πριν το στόμα του σκύλου σας με επίδεσμο.  

  

Τα τσιμπήματα από τα έντομα μπορεί να είναι ανώδυνα αλλά μπορεί να είναι και 

επώδυνα, ανάλογα με το έντομο από το οποίο προέρχονται. Ο λαιμός, το σβέρκο και 

το στήθος είναι τα πιο συχνά και επικίνδυνα σημεία τσιμπήματος. Αν δεν προβούμε 

αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες, ένα τσίμπημα μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνο 

ακόμα και θανατηφόρο αφού δυνατόν να προκαλέσει πρήξιμο στο λάρυγγα και στη 

συνέχεια ασφυξία.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας: 

1. Πρέπει πρώτα-πρώτα να εντοπίσουμε το σημείο του τσιμπήματος και να 

πιέσουμε την περιοχή γύρω απ’ αυτό ούτως ώστε να βγάλουμε το κεντρί. 

2. Στη συνέχεια, βάζουμε πάνω στο σημείο αμμωνία. 

3.  Στην περίπτωση που το τσίμπημα είναι πιο σοβαρό και πιο επικίνδυνο, είναι 

αναγκαίο να κάνουμε στο ζώο ένεση κορτιζόνης ακολουθώντας τις οδηγίες 

του κτηνίατρού μας, ώστε το πρήξιμο να υποχωρήσει. 

4. Χρησιμοποιούμε μηχανές που παράγουν ηλεκτρικό σπινθήρα  

 

 

Δηλητηριάσεις 

 

Ανάλογα με το δηλητήριο που τις προκαλεί, οι δηλητηριάσεις των σκύλων από 

βλαβερές ουσίες είναι πολλών ειδών και κάθε μια έχει το δικό της αντίδοτο. Οι 

πρώτες βοήθειες που παρέχονται, είναι μέχρι κάποιο βαθμό κοινές για όλες τις 

περιπτώσεις. Είναι φυσικά ευνόητο ότι πρέπει να επισκεφτούμε τον πλησιέστερο 

κτηνίατρο το συντομότερο δυνατόν. 
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Συμπτώματα: 

Ο σκύλος: 

1. Αρχίζει να τρέμει. 

2. Αρχίζει να βγάζει σάλιο από το στόμα. 

3. Έχει σπασμούς. 

4. Έχει πόνους. 

5. Χάνει τον έλεγχο της ισορροπίας του. 

6. Ξαπλώνει στο έδαφος. 

 

Αντιμετώπιση: 

 

1. Μόλις αντιληφτούμε ότι ο σκύλος μας έχει δηλητηριαστεί, πρέπει πρώτα από 

όλα, να του προκαλέσουμε εμετό. 

  

Εμετό μπορούμε να προκαλέσουμε:  

*    με ένεση απομορφίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνίατρού σας. 

• με εμετικό σιρόπι. 

• με αλατόνερο (μια κουταλιά της σούπας αλάτι σε ένα ποτήρι νερό) 

• με μουστάρδα ( ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα σε ένα φλιτζάνι του 

καφέ νερό) 

 

*Μην αποπειραθείτε ποτέ να προκαλέσετε εμετό στο σκύλο σας αν αυτός δεν έχει 

τις αισθήσεις του και δε στέκει στα πόδια του. 

 

2. Ως αντίδοτο χρησιμοποιούμε ένεση ατροπίνης, ακολουθώντας και πάλι τις 

οδηγίες του κτηνίατρού μας. Η ένεση μπορεί να επαναληφτεί έπειτα από 1-2 

ώρες ανάλογα με τα συμπτώματα.  

3. Αν ο σκύλος έχει υποστεί έντονο σοκ (σπασμοί, απώλεια συνείδησης), τότε 

οπωσδήποτε πρέπει να του κάνετε ένεση κορτιζόνης και να του χορηγήσετε 

ηρεμιστικό. Είναι αναγκαίο να τον πάρετε το συντομότερο στον κτηνίατρο για 

χορήγηση ορού. 

  

Κουτί Πρώτων Βοηθειών.  

Τελειώνοντας, να αναφέρουμε τι πρέπει να περιέχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών το 

οποίο καλό είναι να έχετε πάντα μαζί σας: κολλητική ταινία, γάζες, βαμβάκι, 

αντισηπτικό μπετατίν, ψαλίδι, 

αντισηπτικό υγρό για τα μάτια, 

θερμόμετρο. Τα απαραίτητα θα τα 

βρείτε στο ιατρείο του κτηνίατρού σας 

ή στο φαρμακείο της γειτονιάς σας 

και θα τα τοποθετήσετε σε ένα κουτί 

για εύκολη χρήση,.                           

 

 

 

 

 

Εικ.10.11 Κουτί πρώτων βοηθειών 

για τον σκύλο 
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ  

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΜΑΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΣΑΣ. 

 

Οι περισσότεροι από εμάς πολύ λίγα γνωρίζουν για το πώς να κάνουν τεχνητή 

αναπνοή. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, το ένστικτο μάς βοηθά να 

ακολουθήσουμε την σωστή τακτική. 

 

Στην περίπτωση του σκύλου χρησιμοποιούμε ακριβώς την ίδια τακτική που 

χρησιμοποιούμε και στον άνθρωπο. Το ενδεχόμενο φυσικά να κάνουμε τεχνητή 

αναπνοή στον σκύλο είναι πολύ πιο περιορισμένο απ’ ότι στον άνθρωπο, καλό είναι 

όμως να είμαστε έτοιμοι και να γνωρίζουμε την σωστή τακτική. . 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Δε χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της τεχνητής αναπνοής στον σκύλο μας 

σε περίπτωση που παρουσιάζει συμπτώματα δηλητηρίασης ή είναι σίγουρο ότι 

έχει  δηλητηριαστεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να δηλητηριαστούμε κι εμείς. 

 

¨Όταν ο σκύλος σας μείνει αναίσθητος και δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμά σας, το 

πρώτο πράγμα που  πρέπει να σας έρθει στο νου είναι η καρδιακή ανεπάρκεια.  

Ακόμα και αν δεν είσαστε σίγουροι γι’ αυτό, προχωρήστε με τεχνητή αναπνοή για να 

προλάβετε ενόσω ακόμα η καρδιά χτυπά. 

 

Τα συμπτώματα που πρέπει να διακρίνετε είναι:   

• Κανένα ίχνος αναπνοής και σφυγμού.  

• Οι κόρες του ματιού είναι πολύ ανοιχτές. 

• Τα χείλη και τα ούλα τα οποία είναι συνήθως ροζ ή κόκκινα τώρα είναι 

γκρίζα ή μπλε.   

• Δεν υπάρχει αιμορραγία σε φρέσκια πληγή.   

 

Σημειώστε, ότι είναι απαραίτητο να δράσετε αστραπιαία. Ο χρόνος που έχετε στη 

διάθεσή σας για να επαναφέρετε τον σκύλο σας στη ζωή, είναι μόνο τρία λεπτά.   

 

 

 

Εικ. 10.12 Γυρίστε τον σκύλο 

ώστε να ξαπλώνει γερμένος στη 

δεξιά του πλευρά. Ανοίξτε τον 

αεραγωγό απ’ όπου εισέρχεται  ο 

αέρας μέσα στο σώμα του σκύλου 

σηκώνοντας ψηλά το κεφάλι του 

και ισιώνοντας λίγο το σβέρκο 

του.  Για να ανοίξετε τον 

αεραγωγό, δεν είναι αναγκαίο  να 

γείρετε προς τα πίσω το σβέρκο 

του σκύλου όπως γίνεται στον 

άνθρωπο.   

264

g



 

 

 

 

Εικ. 10.13 Για να δώσετε στον σκύλο αέρα 

κλείστε πρώτα το στόμα του και τα χείλη του. 

Κρατώντας το στόμα του, φυσήξτε μέσα στη μύτη 

για μια αναπνοή και μετά αρχίστε τις μαλάξεις 

στην καρδιά.   

 

 

Για να σπρώξετε το αίμα να βγει από την καρδιά 

και να οδηγηθεί στον εγκέφαλο, κάντε μαλάξεις 

στο θώρακα 60 - 120 φορές το λεπτό. Στους 

μεγάλους σκύλους οι μαλάξεις ανά λεπτό πρέπει 

να είναι 60. Για πιο μικρά σκυλάκια ή κουτάβια 

χρειάζονται  90 – 120 μαλάξεις το λεπτό.   

 

Όταν κάνετε μαλάξεις πρέπει να είστε 

προσεκτικοί ώστε να μη σπάσετε κάποιο παϊδι του 

σκύλου˙ μην πιέζετε με τις άκρες των δαχτύλων αλλά με την παλάμη σας.  Το βάρος 

πρέπει να δίνεται στο στήθος, ακριβώς πάνω από την καρδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ 10.14 Αν όταν κάνετε τις μαλάξεις είστε μόνοι, σε κάθε 15 μαλάξεις πρέπει να 

σταματάτε για να φυσάτε μια φορά στη μύτη του σκύλου.  Αν βρίσκεται μαζί σας και 

δεύτερο άτομο, τότε αυτό πρέπει να κάνει τεχνητή αναπνοή στον σκύλο σε κάθε 5 

μαλάξεις που εσείς κάνετε.  

 

Όταν οι κόρες του ματιού του σκύλου σας αρχίζουν να μικραίνουν, τα ούλα και τα 

χείλη αρχίζουν να παίρνουν χρώμα ροζ και ο σκύλος αρχίζει σιγά–σιγά να αναπνέει 

από μόνος του, τότε να ξέρετε ότι αυτό είναι ένδειξη ότι έχει αρχίσει να συνέρχεται.  

Το γεγονός όμως ότι ο σκύλος σας βρίσκει τις αισθήσεις του, δε σημαίνει ότι 

ανταποκρίνεται οριστικά στις πρώτες βοήθειες που του παρέχετε˙ σε λίγο μπορεί να 
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τις ξαναχάσει. Το ίδιο πιθανόν να συμβεί και όσον αφορά την αναπνοή. Το ότι ο 

σκύλος μπορεί να αρχίσει να αναπνέει δε σημαίνει τίποτα, αφού μπορεί να είναι η 

τελευταία προσπάθειά του να αναπνεύσει.   

 

Οι σκύλοι δεν κάνουν ποτέ εμετό εκτός και αν έχουν δηλητηριαστεί, έχουν πιει 

λερωμένο νερό ή έχουν εισπνεύσει καπνό.   

 

Όταν δείτε ότι ο σκύλος σας συνέρχεται να είσαστε πολύ προσεκτικοί, προσέξτε μην 

τραυματιστείτε. Αν η καρδιακή ανεπάρκεια του σκύλου προήλθε από αναισθησία 

είναι τότε φυσιολογικό μόλις συνέλθει να φοβηθεί και να σας δαγκώσει.  

 

Οι χτύποι της καρδιάς ενός μικρού σκύλου ή ενός κουταβιού ανά λεπτό είναι 

περισσότεροι γι’ αυτό οι μαλάξεις σε αυτά τα σκυλιά πρέπει να είναι πιο γρήγορες.  

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό του κουταβιού μη χρησιμοποιείται ολόκληρη 

τη παλάμη σας αλλά μόνο 2-3 δάχτυλα όπως όταν σφίγγετε μία μπαλίτσα από 

πλαστικό.   

 

Οι εξωτερικές μαλάξεις που γίνονται στον σκύλο μπορεί να σπρώξουν την κανονική 

ροή του αίματος 20 – 40 % έξω από την καρδιά. Αυτό όμως δεν είναι πάντοτε αρκετό 

για να επιτύχουμε την πλήρη επαναφορά του σκύλου. Αν επομένως δείτε ότι έχουν 

ήδη περάσει 15 λεπτά και ο σκύλος σας δεν έχει ενδείξεις επαναφοράς, τότε μάλλον 

δε θα επανέλθει.   

 

Δυστυχώς, σύμφωνα με τις στατιστικές ενδείξεις, το ποσοστό επαναφοράς των 

σκύλων από τεχνητή αναπνοή δε βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα –το ποσοστό 

επαναφοράς των ανθρώπων που λαμβάνουν τεχνητή αναπνοή είναι 8-10 %-  αξίζει 

όμως να γίνει μια τελευταία προσπάθεια για να σωθεί ο σκύλος σας.   

 

Για να αποφύγετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες καταστάσεις πρέπει να έχετε υπόψη τα 

ακόλουθα:  

 

- Μην κυνηγάτε για πολλές ώρες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.  

- Σε περίπτωση που ο σκύλος σας βραχεί, φροντίστε να στεγνώσει και να παραμείνει  

  στη  συνέχεια στεγνός. 

- Φροντίστε τον σκύλο σας όταν τραυματιστεί. Ο τραυματισμός ενός σκύλου μπορεί  

   να επιφέρει σοκ. Ακόμα και αν ο σκύλος έχει σφυγμό αυτός θα είναι πολύ πιο  

   γρήγορος και ακανόνιστος.  

- Αποφύγετε να κουράσετε πολύ τον σκύλο σας˙ η κούραση μπορεί να επιφέρει το  

   κλείσιμο μιας αρτηρίας στην καρδιά, τον εγκέφαλο ή τον πνεύμονα.  

- Λάβετε αμέσως τα μέτρα σας αν αντιληφτείτε ότι τσίμπησε τον σκύλο μέλισσα ή  

   σφήκα διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει καρδιακό επεισόδιο.  

 

Μπορείτε να διδαχτείτε έμπρακτα πώς να παρέχεται πρώτες βοήθειες από έμπειρους 

κτηνίατρους οι οποίοι διαθέτουν και ομοιώματα σκύλων πάνω στα οποία μπορείτε να 

εξασκηθείτε. Οι κτηνίατροι θα σας δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορείτε με 

ασφάλεια να αντιμετωπίζετε δυσάρεστες καταστάσεις με τον σκύλο σας.  
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                          Κεφάλαιο 11 

 

 

 Φροντίδα και Διατήρηση  

   Θηρευμένων �τηνών 

             και λαγού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΗΡΕΥΜΕΝΩΝ      

                                          ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΟΥ 

…………………………………………………………………………….. 

 

Γενικά 

Η διαχείριση των θηρευμένων (μετά τη θήρευση) πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα 

και υπευθυνότητα, ιδιαίτερα στην Κύπρο όπου οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ψηλές.  

Οι θερμοκρασίες που δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα σε ένα σταθμευμένο όχημα με 

κλειστά τα παράθυρα ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι αρκετά ψηλές και 

μπορούν να αλλοιώσουν το κρέας του θηράματος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 

προκαλώντας ακόμα και τροφικές δηλητηριάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δίνεται κατά τις θερμές μέρες οπότε και οι συνθήκες αλλοίωσης είναι ευνοϊκότερες.  

Η ύπαρξη μιας παγωνιέρας στο όχημα  μπορεί να προστατεύσει το θήραμα  αλλά και 

να κρατήσει δροσερό το νερό και αναλλοίωτο το φαγητό.   

 

Όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη νομοθεσία, όλα τα θηράματα πρέπει να 

διατηρούνται στην κατάψυξη και να καταναλώνονται σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα για να μην αλλοιώνεται η γεύση τους. Όταν αποθηκεύετε ένα θήραμα στην 

κατάψυξη φροντίστε να γράψετε πάνω στο περιτύλιγμα την ημερομηνία θήρευσης 

και το είδος του. Γενικά, η διαχείριση των θηρευμένων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα 

με τις καιρικές συνθήκες, το είδος και το χρόνο που θα καταναλωθούν, ως 

ακολούθως: 

 

Λαγός 

Αμέσως μετά τη θήρευση θα πρέπει να απομακρύνουμε το στομάχι, τα εντόσθια, την 

ουροδόχο κύστη και τη χολή.  Αυτό είναι απαραίτητο αφού τις περισσότερες φορές 

τα σκάγια διατρυπούν τα όργανα αυτά και υπάρχει ο κίνδυνος το περιεχόμενό τους  

να χυθεί στην κοιλιακή χώρα του ζώου υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητά του.  

Επιπλέον, η βακτηριακή χλωρίδα του εντέρου μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του 

κρέατος καθιστώντας το επικίνδυνο για βρώση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Σχήμα 1                                                                      Σχήμα 2 

 

Απομακρύνουμε το πεπτικό σύστημα κάνοντας μια επιμήκη τομή στην κοιλιακή 

χώρα (σχήμα 1) και προσέχοντας να μην τρυπήσουμε το στομάχι.  Τοποθετούμε στη 

συνέχεια το χέρι μας στην κοιλιακή χώρα και, κρατώντας τον οισοφάγο, τραβούμε 

και αποκολλούμε το στομάχι και την ουροδόχο κύστη (σχήμα 2).  Απομακρύνουμε 

στη συνέχεια τα έντερα. Χρησιμοποιούμε μαχαίρι για να αποκόψουμε το παχύ έντερο 

από την έδρα.  Από σεβασμό προς το θήραμα αλλά και για τη διασφάλιση της υγείας 

του σκύλου σας, πρέπει πάντα να θάβουμε τα εντόσθια και να μην τα δίνουμε ποτέ 
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στον σκύλο.  Αφού αφαιρέσουμε το πεπτικό σύστημα, κρεμάζουμε το θήραμα για 

λίγα λεπτά για να το αποστραγγίσουμε από το περιττό αίμα.   

 

Στη συνέχεια, τοποθετούμε τον λαγό σε μια πλαστική τσάντα για να μη λερώσει το 

σακίδιο ή τα ρούχα μας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η επαφή οποιωνδήποτε 

εκτοπαρασίτων με το σώμα σας.  Επιπλέον, η τσάντα προστατεύει το θήραμα από τα 

έντομα.  Μόλις φτάσουμε στο όχημά μας, τοποθετούμε το λαγό στην παγωνιέρα. Αν 

πρόκειται να καταναλώσουμε τον λαγό στο άμεσο μέλλον τότε  καλό είναι να 

αφαιρούμε το δέρμα την ίδια μέρα.  Στο σπίτι, το θήραμα πρέπει να καθαριστεί 

καλύτερα και να τοποθετηθεί στην κατάψυξη.  

 

 

 

Μεγαλύτερα πουλιά:  

(Περδίκι, φραγκολίνα, περιστεροειδή, ορτύκι)  

Για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε και πιο πάνω, μετά τη θήρευση και ιδιαίτερα 

κατά τις θερμές ημέρες, τα έντερα θα πρέπει να αφαιρούνται. Τοποθετούμε τα πουλιά 

σε μια πλαστική τσάντα και ακολούθως τα βάζουμε στην παγωνιέρα.  Για να 

αφαιρέσουμε τα έντερα χρησιμοποιούμε ένα ειδικό εργαλείο που, μαζί με το μαχαίρι, 

έχει και ένα αγκιστροειδές εξάρτημα. Βάζουμε το εργαλείο στην κοιλιακή χώρα από 

την αμάρα (έδρα) του πτηνού  και στη συνέχεια το τραβάμε προς τα έξω  μαζί με τα  

έντερα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά ένα κλαδάκι ή ένα κομμάτι 

σύρμα μήκους 10 εκατοστών με αγκιστροειδές άκρο.  Τα έντερα μπορούμε επίσης να 

τα αφαιρέσουμε με το να αποκόψουμε την αμάρα και να τα τραβήξουμε στη συνέχεια 

με τα δάχτυλά μας.  Στα περιστερόμορφα, καλό είναι να αφαιρείται και ο πρόλοβος 

(πουππούφι).  Τον πρόλοβο τον αφαιρούμε αφού χαράξουμε το δέρμα μπροστά στο 

λαιμό του πτηνού και τον τραβήξουμε στη συνέχεια με τα δάχτυλά μας.   

 

Στο σπίτι, καλό είναι να καθαρίσουμε πιο προσεκτικά τα εντόσθια, να αφαιρέσουμε 

το φτέρωμα και τον πρόλοβο, εφόσον αυτός δεν έχει αφαιρεθεί προηγουμένως, και να 

τα τοποθετήσουμε στην κατάψυξη. Αν τα πουλιά πρόκειται να διατηρηθούν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη, τότε μπορείτε να τα φυλάξετε με το 

φτέρωμά τους, προστατεύοντας έτσι καλύτερα την ποιότητά τους.  

 

Μικρότερα πουλιά: 

(Τσίχλες, Τρασιήλες) 

Στα μικρότερα πουλιά και ιδιαίτερα τις τσίχλες δε χρειάζεται να αφαιρούνται τα 

εντόσθια τη μέρα της θήρευσης. Διατηρούμε τα πουλιά αυτά σε δροσερό μέρος ή σε 

παγωνιέρα μέχρι να τα τοποθετήσουμε στην κατάψυξη. Πριν από την τοποθέτησή 

τους στην κατάψυξη, καλό είναι να αφαιρούμε το φτέρωμα και τα εντόσθια.  
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                  Κεφάλαιο 12 

 

 

Πώς να υ�οστηρίξετε 

σωστά  

το κυνήγι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ  

                                    ΚΥΝΗΓΙ 

…………………………………………………………………………… 

Απόσπασμα από άρθρο της Donna L. Minnis, Department of Wildlife 

and Fisheries, Mississippi State University. 

 

Ελεύθερη απόδοση 

 

Αποφυγή «παγίδων». 

 

Εισαγωγή: Για να μπορέσει κάποιος να υποστηρίξει το κυνήγι πρέπει, κατά πρώτο 

λόγο, να γνωρίζει τι δεν πρέπει να πει και τι δεν πρέπει να κάνει. Στο κείμενο αυτό 

παραθέτουμε 12 από τα πιο συνήθη λάθη που γίνονται σε μια δημόσια συζήτηση με 

κάποιον πολέμιο του κυνηγιού ή σε μια συνέντευξη με κάποιον δημοσιογράφο.  

 

Οι οποιεσδήποτε παγίδες που μπορεί να ενέχει μια συζήτηση με θέμα το κυνήγι, 

δυνατόν να αποφευχθούν εύκολα με την κατάλληλη εξάσκηση. Βασική προϋπόθεση 

για την αποφυγή τους, είναι η καλή γνώση των παγίδων αυτών. Με άλλα λόγια, για 

να μπορέσει ο συνομιλητής που υποστηρίζει το κυνήγι να επιτύχει το σκοπό του, να 

υποστηρίξει δηλαδή σωστά το κυνήγι, πρέπει να έχει την ικανότητα να εντοπίζει και 

να αναγνωρίζει τις παγίδες και ακολούθως,  να τις αποφεύγει.  

 

Παραθέτουμε πιο κάτω έναν κατάλογο με τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται, 

απαριθμούμε τα «τι δεν πρέπει» και σας υποδεικνύουμε τον τρόπο να τα 

αντιπαρέλθετε. Ο κατάλογος αυτός, στοχεύει στο να βοηθήσει τον υποστηρικτή του 

κυνηγιού να εκφράσει σωστά τις απόψεις του, να αντικρούσει οποιαδήποτε 

επιχειρήματα περί του αντιθέτου και να πείσει με τον τρόπο και την σωστή τακτική 

του.  

 

Οι  «παγίδες»: 

 

1. Μη χάνετε την ψυχραιμία σας. Ελέγξετε το πάθος σας. Το μόνο που μπορεί να 

επιτύχετε με την έντονη αντιπαράθεση, είναι να οξύνετε περισσότερο το 

αντικυνηγετικό αίσθημα. Να θυμάστε, ότι οι αντίπαλοί σας γνωρίζουν καλά πως 

εύκολα μπορούν να σας κάνουν να παρασυρθείτε σε λεκτικές ακρότητες και 

απρεπείς χειρονομίες.  

 

2. Μη φτάνετε στα άκρα Αποφύγετε να εκφράσετε ακραίες απόψεις, απόψεις που 

δεν είναι κοντά σε οποιεσδήποτε πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, γιατί η 

ανταπόκριση που θα βρείτε θα είναι πολύ μικρή.  

 

     3. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε συζήτηση που αφορά τα δικαιώματα των ζώων.    

       Οι υποστηριχτές των δικαιωμάτων των ζώων έχουν την τάση να χρησιμοποιούν    

       επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με την κακομεταχείριση των ζώων από τον  

     άνθρωπο και τη χρήση κάποιων απάνθρωπων μεθόδων κυνηγίου. Μην εμπλακείτε  

     σε τέτοιου είδους συζήτηση γιατί το θέμα ξεφεύγει από την πραγματική του  

     διάσταση και μετατίθεται σε άλλα, μη επιθυμητά, επίπεδα,  
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4. Μην εμπλακείτε σε συζήτηση που επικεντρώνεται στα ζώα Μια άλλη παγίδα 

που ενέχει πολλούς κινδύνους αφορά την κατανάλωση νωπού κρέατος. 

Στηριχτείτε στο επιχείρημα ότι η συγκομιδή από το κυνήγι θα οδηγήσει στη 

μείωση των απαιτήσεων για ζώα που εκτρέφονται σε φάρμες.    

 

5. Μη δίνετε λεπτομέρειες για τις κυνηγετικές τεχνικές και τον εξοπλισμό. 

Αποφύγετε να αναλύετε τις  διάφορες τεχνικές κυνηγίου και να αναφέρεστε στον 

εξοπλισμό. Μη δίνετε λεπτομέρειες για τον τρόπο τραυματισμού και θανάτωσης 

των ζώων. 

 

6. Μην επαναλαμβάνετε την αρνητική πλευρά μιας δήλωσης. Αποφύγετε να 

επαναλαμβάνετε συνεχώς τα αρνητικά ως προς το κυνήγι σημεία μιας ερώτησης ή 

μιας δήλωσης. Η επανάληψη, κάνει το πρόβλημα ακόμα πιο έντονο  

 

7. Μην υπερβάλλετε. Ποτέ μην ψεύδεστε συνειδητά και σκόπιμα, μην 

υπερβάλλετε και μη μεγαλοποιείτε γεγονότα. Ποτέ μην προσπαθήσετε να 

υποστηρίξετε μια πράξη ή μια κατάσταση που σχετίζεται με το κυνήγι 

χρησιμοποιώντας υπερβολές. Αυτό θα φέρει, κατά πάσα πιθανότητα, το αντίθετο 

αποτέλεσμα.  

 

8. Μην εμπιστεύεστε κανέναν.  Μην εμπιστεύεστε τίποτα και κανέναν. Ποτέ μην 

κάνεις κάτι ή μη λες οτιδήποτε που δε θέλεις να δεις την επόμενη μέρα σε 

πρωτοσέλιδο.  

 

9. Μην εντάσσετε το κυνήγι σε κατηγορίες. Μην εντάσσετε ποτέ το κυνήγι σε 

ειδικές κατηγορίες με σκοπό να εκμεταλλευτείτε την εύνοια κάποιων ομάδων. Οι 

χαρακτηρισμοί και τα σλόγκαν όπως «το άθλημα του κυνηγιού», «το κυνήγι για 

κρέας» ή «το κυνήγι για έπαθλο», δίνουν στην έννοια του κυνηγιού διαφορετική 

διάσταση από αυτήν που στην πραγματικότητα έχει. Το κυνήγι συμπεριλαμβάνει 

συνήθως πολλαπλά κίνητρα και οφέλη, και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα το 

οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να διοχετευτεί στο κοινό. 

 

10.Προβάλετε τα πλεονεκτήματα του κυνηγιού. Το κυνήγι είναι η μοναδική 

δραστηριότητα  που προσφέρει πακέτο ωφελημάτων που περιλαμβάνει φυσική 

άσκηση, μοναδικές εμπειρίες από την άγρια φύση και την ύπαιθρο, δυνατότητα 

εμπλουτισμού της διατροφής μας με κρέας άγριων θηραμάτων. Επιπλέον, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της ομαδικότητας.  

 

11.Τονίστε τη συνεισφορά σας. Συνήθως οι κυνηγοί χαρακτηρίζονται για την 

«ωμότητα» και τη σκληρότητά τους απέναντι στα ζώα. Την ίδια στιγμή, οι 

πολέμιοι του κυνηγιού παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως «σωτήρες» των ζώων. 

Φροντίστε να αντικρούσετε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό εκθέτοντας τη συνεισφορά 

του κυνηγού  στη διαχείριση των βιοτόπων και την ευημερία των πληθυσμών της 

άγριας ζωής.   
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12.Επικεντρώστε την προσοχή σας στον προσηλυτισμό των αναποφάσιστων 

και αδέσμευτων. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει ότι όλοι οι άνθρωποι θα 

συμφωνούν πάνω σε κάτι. Το ίδιο και στο κυνήγι, κάποιοι το αποδέχονται και το 

υποστηρίζουν, κάποιοι δεν παίρνουν καμιά θέση και κάποιοι το πολεμούν. Μην 

προσπαθήσετε να καταναλώσετε την ενέργειά σας στο να μεταπείσετε τους 

πολέμιους του κυνηγιού. Αυτό, είναι μάλλον μάταιο. Καλύτερα, κατευθύνετε τις 

προσπάθειές σας σε αδέσμευτο ακροατήριο, αυτό θα έχει καλύτερα 

αποτελέσματα.  
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                  Κεφάλαιο 13 

 

                            Κυνήγι και 

Ευρω�αϊκή Ένωση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13           ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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 Δημοκρατία επιτραπεί και μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 
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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 Δημοκρατία έχει ήδη εναρμονιστεί με την Οδηγία 79/409/EEC του Νόμου 

περί Διαχείρισης 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 Δημοκρατία, 

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 Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γενική 
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Διεύθυνση 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 Διεύθυνση 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 Διεύθυνση 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 Δικαστήριο. .     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14    ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΗΣ 

………………………………………………………………………………………….. 

Σημαντικές αλλαγές στη χρήση της γης και λόγοι υποβάθμισης των 

βιοτόπων στην Κύπρο – Επιπτώσεις στα θηράματα και την πανίδα 

 

Η κυριότερη αιτία μείωσης των πληθυσμών των διαφόρων ειδών, θηρεύσιμων και μη, 

παγκόσμια, είναι η καταστροφή και/ή η υποβάθμιση των βιοτόπων. Αυτό 

αποδεικνύουν και οι διάφορες μελέτες που διεξήχθησαν (Wilcox and Murphy 1981, 

Fahrig L.  1997, Wolff et. al. 1997), ενώ άλλες μελέτες (Harris 1984, Gilpin and Hanski 

1991) προχωρούν πιο μακριά συνδέοντας την υποβάθμιση των βιοτόπων ακόμα και 

με τις αυξημένες πιθανότητες εξαφάνισης των ειδών. Για το λόγο αυτό, σε πολλές 

χώρες, η πολιτική αντιμετώπισης και τα μέτρα διαχείρισης για την προστασία των 

ειδών, επικεντρώθηκαν στην προστασία και τη διαχείριση των βιοτόπων.  

 

.Γιατί είναι σημαντικό να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον – τους 

βιοτόπους. Η σημασία της ζωοχωρητικότητας (carrying capacity) 

Η ζωοχωρητικότητα ενός χώρου, το πόσα ζώα δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει ένας 

βιότοπος, εξαρτάται από την ποιότητά του.  Αν η ποιότητα των βιοτικών παραμέτρων 

(τροφή , νερό κάλυψη, χώρος) βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, τότε σε αυτόν το 

χώρο μπορούν να ζήσουν αρκετά ζώα.  Αν ο βιότοπος έχει καταστραφεί ή 

υποβαθμιστεί, τότε τα ζώα που μπορούν να επιβιώσουν σ’ αυτόν είναι περιορισμένα 

ή ακόμα και καθόλου. Η ποιότητα επομένως του φυσικού περιβάλλοντος είναι 

καταλυτικός παράγοντας για τους πληθυσμούς των ειδών της άγριας πανίδας.   

 

H υποβάθμιση των βιοτόπων είναι φαινόμενο που το συναντάμε όλο και πιο συχνά  

σε πολλές χώρες του κόσμου. Στην Κύπρο, η υποβάθμιση των βιοτόπων συντελείται 

κατά την τελευταία εικοσαετία με γρήγορους και έντονους ρυθμούς ως αποτέλεσμα 

της αλλαγής στη χρήση της γης και τον τρόπο ζωής γενικότερα (Panayides, 2001).  

 

Πιο κάτω, παραθέτουμε ορισμένες παραμέτρους που λειτουργούν καταλυτικά όσον 

αφορά την υποβάθμιση ή/και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος τα 

τελευταία 30-40 χρόνια στην Κύπρο.  Όλες οι παράμετροι σχετίζονται με τη χρήση 

της γης και τις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισής της.  Εκτενέστερα εξετάζονται: 

α) η οικοπεδοποίηση – προέκταση των προαστίων, β) το οδικό δίκτυο, γ) η 

εντατικοποίηση της γεωργίας (αγροχημικά, μηχανοποίηση κ.λπ.) και οι αλλαγές σε 

ορισμένες φυτείες (π.χ. ψυχανθή, αμπέλια).   

 

 

α) 

 

Ανεξέλεγκτη οικοπεδοποίηση. Το κτίσιμο μεμονωμένων κατοικιών,  τουριστικών 

εγκαταστάσεων και άλλων έργων υποδομής στην ύπαιθρο, οδηγεί στην καταστροφή 

των βιοτόπων των θηραμάτων και γενικά των ειδών της άγριας πανίδας.  Η 

ανεξέλεγκτη οικοπεδοποίηση που συντελείται τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια 

στην Κύπρο και η επέκταση των προαστίων, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή 

πολλών εκτάσεων γης που υποστήριζαν πληθυσμούς ειδών.  Χαρακτηριστικά, όπως 

διαφαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, στην περίοδο από το 1963 μέχρι το 1993 η 

έκταση για αστικοποίηση τετραπλασιάστηκε και από 38.6 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

Οικοπεδοποίηση και προέκταση των προαστίων.   
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που ήταν το 1963 έφτασε τα 125.1 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 1993. Τα πιο πάνω 

στοιχεία περιλαμβάνουν μόνο την έκταση που αφορά τις πόλεις, όχι και τα προάστια.  

Την ίδια περίοδο, η κατά κεφαλή χρήση γης αυξήθηκε από 230 τετραγωνικά μέτρα σε 

σχεδόν 300 τετραγωνικά μέτρα το άτομο. Είναι σίγουρο, ότι αν είχαμε στη διάθεσή 

μας στοιχεία για τη μεταγενέστερη περίοδο, μέχρι το 2004 δηλαδή, η κατάσταση θα 

ήταν ακόμη πιο ανησυχητική αφού τα 

τελευταία δέκα χρόνια η οικοπεδοποίηση 

αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς 

(Panayides, 2001).   

 

Ένα ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα το οποίο 

δεν περιλαμβάνεται στα πιο πάνω στοιχεία 

είναι και η επέκταση των προαστίων με 

γοργούς ρυθμούς.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενώ προηγουμένως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των πόλεων ζούσε σε 

σχετικά περιορισμένο χώρο, μέσα ή κοντά στις πόλεις, σήμερα υπάρχει έντονη η 

τάση επέκτασης των πόλεων προς τα προάστια και παρατηρείται ανεξέλεγκτη 

οικιστική ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του 

εισοδήματος του κύπριου πολίτη, γεγονός που του δίνει την ευχέρεια να αποχτήσει 

περισσότερες ανέσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΗ

Έκταση 

(m
2

) km
2

Πληθυσμός

m
2

 ανά 

άτομο

Έκταση 

(m
2

) km
2

Πληθυσμός

m
2

ανά 

άτομο

Λευκωσία 20390000 20.39 95,343 213.9 53180000 53.18 186,400 285.3

Λεμεσός 11460000 11.46 43,561 263.1 34940000 34.94 143,400 243.7

Λάρνακα 3550000 3.55 19,807 179.2 23400000 23.4 64,000 365.6

Πάφος 3160000 3.16 9,079 348.1 13590000 13.59 34,200 397.4

Σύνολο (μέσος όρος) 38560000 38.56 167,790 229.8 125110000 125.11 428,000 292.3

 Αλλαγή της μέσης πυκνότητας πληθυσμού (Έτος =) 1960 1970 1980 1990 1999

Άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο Km
2

61.9 66.7 106 117.9 129.7

 Πηγές:  1)  Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών (Statistical Abstract 1999), 

             2)  Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ( Από αεροφωτογραφίες 1963 και 1993). 

Σημείωση:   Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν εκτάσεις χωριών ή εκτάσεις που καταλήφθηκαν από την επέκταση των προαστίων. 

 Άυξηση των εκτάσεων γης που χρησιμοποιήθηκαν λόγω αστικοποίησης  1963 and 1993

Έτος:   1963 Έτος:  1993

Εικ. 14.1:  Επέκταση των 

προαστίων και καταστροφή 

βιοτόπων. 
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Εξοχικά σπίτια:   Η ανέγερση εξοχικών κατοικιών έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί 

πολύ.  Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

1982  εξοχική κατοικία διατηρούσε 

το 5.5 % των νοικοκυριών, ενώ το 

2001, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε 

στο 13.5 % (Απογραφές Πληθυσμού 

1982, 2001).  Οι εξοχικές κατοικίες 

που κτίζονται στην ύπαιθρο 

επιδρούν αρνητικά στη διατήρηση 

των βιοτόπων αφού η ανέγερσή τους 

συνδέεται άμεσα με την κατασκευή 

δρόμων και άλλων έργων υποδομής, 

που επιτρέπουν την πρόσβαση σε 

αυτούς.        

 

 

 

 

 

 

 

Το ίδιο αρνητικές επιπτώσεις έχει και η ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής (δρόμοι, 

διαμερίσματα, ξενοδοχεία) αφού για να είναι αυτή όσο το δυνατόν πιο ελκυστική και 

«ποιοτική» για τους  αγοραστές, κατασκευάζεται  μέσα σε φυσικούς βιότοπους. 

Σημειώστε, ότι το 90% περίπου των τουριστικών εγκαταστάσεων είναι 

συγκεντρωμένο σε βιότοπους με αποτέλεσμα οι βιότοποι αυτοί να έχουν 

υποβαθμιστεί (π.χ. βιότοποι της φραγκολίνας στην Πάφο). Η τουριστική και 

παραθεριστική υποδομή επεκτείνεται όμως τα τελευταία χρόνια και στην ενδοχώρα, 

με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί πολλοί χώροι όπως το Χα-Ποτάμι, η Τσάδα, η 

Τάλα, η Πέγεια, η Ορόκλινη κλπ (Panayides, 2001). 

 

  β)       

 

Το οδικό δίκτυο είναι σήμερα ένα από τα κυριότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τη διατήρηση των βιοτόπων και είναι επίσης ένας από 

τους κύριους παράγοντες μείωσης των πληθυσμών των θηραμάτων και των άλλων 

ειδών της άγριας ζωής (Panayides, 2001). Οι δρόμοι τετραπλής κατεύθυνσης που 

κατασκευάζονται και διαπερνούν τους βιότοπους εκτοπίζουν πληθυσμούς άγριας 

ζωής και είναι ταυτόχρονα μη φυσικοί 

φραγμοί.,  Οι δρόμοι δίνουν όμως και , 

πρόσβαση σε περιοχές που δεν ήταν 

προσιτές στο παρελθόν και έτσι, με τη 

χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, οι 

περισσότεροι βιότοποι στην Κύπρο δεν 

είναι πλέον απομακρυσμένοι.  

 

 

 

 

Πυκνό οδικό δίκτυο.   

Εικ. 14.2:   Οι εξοχικές 

κατοικίες υποβαθμίζουν τα 

δάση και την ύπαιθρο. 

Εικ. 14.3:  Το οδικό δίκτυο 

κατακερματίζει τους βιοτόπους.
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Συνολικό μήκος οδικού δικτύου (χιλιόμετρα)

1,723

3,596

3,954

5,395

5,781

6,559

7,206

3,392

3,252

1,443

1,420

1,738

1,582

1,331

813

1,271

1,529

2,228

2,631

2,868

3,056

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

1960

1970

1980

1990

1995

1999

2002

Έ
τ
ο
ς

Συνολικό μήκος οδικού δικτύου (χιλιόμετρα)

Ασφάλτινοι Χωματόδρομοι Δασικοί (χωμ.)

Σύνολο:                        11,009   

Μήκος δρόμου /Km
2

:
        

1.9     

Σύνολο:                          9,043

Μήκος δρόμου/Km
2

:       1.6

Σύνολο:                          6,926

Μήκος δρόμου/Km
2

:      1.2

Σύνολο:                          8,119

Μήκος δρόμου/Km
2

:       0.9

Σύνολο:                          5,928

Μήκος δρόμου/Km
2

:       0.6

Σύνολο:                        11, 593              

Μήκος δρόμου /Km
2

:
       

2.0

 

Το ιδιαίτερα αναπτυγμένο οδικό δίκτυο 

αυξάνει και τις πιθανότητες λαθροθηρίας 

αφού οι δασικοί δρόμοι και οι άλλοι 

χωματόδρομοι δε χρησιμοποιούνται από 

το ευρύ κοινό και οι επίδοξοι λαθροθήρες 

μπορούν να δράσουν ανενόχλητα. Το ίδιο 

ανενόχλητα μπορούν να δράσουν και 

άτομα με κακόβουλες προθέσεις.  

 

 

 

 

 

 
Εικ.  14.4:  Το δασικό οδικό δίκτυο 

δίδει πρόσβαση στους βιοτόπους, 

αυξάνει τη λαθροθηρία και επιφέρει 

σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην 

πανίδα.   

 

 

 

Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου και η εύκολη πλέον πρόσβαση που έχει ο άνθρωπος 

στους βιότοπους, αυξάνει την ενόχληση για τα είδη της άγριας ζωής που σιγά-σιγά 

μειώνονται και εξαφανίζονται.   

 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι οι δημόσιοι δρόμοι στην Κύπρο (ασφάλτινοι, 

χωματόδρομοι, δασικοί) έχουν αυξηθεί από 5,928 χιλιόμετρα που ήταν το 1960 (0.6 

μήκος δρόμου ανά τετραγωνικό χιλ.) σε 11,593 το 2002 (2.0 μήκος δρόμου ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο (Στατιστική Υπηρεσία, 2002).  Τα πιο πάνω στοιχεία δεν 

περιλαμβάνουν τους ιδιωτικούς ή τους μη καταχωρημένους δρόμους.   
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Το οδικό δίκτυο πρέπει επομένως να είναι καλοσχεδιασμένο ώστε να μη λειτουργεί 

αρνητικά στη διατήρηση των βιοτόπων και ορισμένων ειδών της άγριας ζωής όπως 

είναι π.χ. τα αρπακτικά.  

 

   

γ)  

 

 

 

Εντατικοποίηση της γεωργίας 

i)  Αγροχημικά.  Η άγρια ζωή στο σύνολό της δέχεται πολύ έντονα τις επιδράσεις της 

εντατικής χρήσης ή και κατάχρησης των φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα επιδρούν 

είτε άμεσα, προκαλώντας το θάνατο των ίδιων των θηραμάτων και των ειδών της 

άγριας ζωής, είτε έμμεσα, εξοντώνοντας τα έντομα ή άλλους οργανισμούς.  Μην 

ξεχνάμε ότι τα έντομα είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα για την επιβίωση των νεοσσών. 

Επιστημονικές μελέτες που έγιναν, καταδεικνύουν ότι η αυξημένη χρήση 

φυτοφαρμάκων είναι αρνητικός παράγοντας όχι μόνο όσον αφορά την επιβίωση των 

ειδών της άγριας ζωής αλλά και την παραγωγικότητά τους. Αναφέρουμε 

χαρακτηριστικά ότι η μέση δραστική χρήση (active use)  φυτοφαρμάκων στην Κύπρο  

 

ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης έχει αυξηθεί την περίοδο 1996-98 σε 15.7 κιλά 

/λίτρα από 3.2 κιλά /λίτρα ανά εκτάριο που ήταν την περίοδο 1960-62 (Panayides, 

2001). .   

 

Η χρήση δηλαδή των φυτοφαρμάκων, 

πενταπλασιάστηκε.  Αυτό φαίνεται 

και στον πιο πάνω πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος 1960-62 1972-74 1975-77 1992-94 1996-98

Σύνολο φυτοφαρμάκων 733000 1028000 650000 2097000 2166107

Μυκητοκτόνα 24000 218,000 248000 652000 1255742

Ζιζανιοκτόνα 98000 83,000 137000 448000 277581

Εντομοκτόνα 611000 727,000 265000 997000 632784

Γεωργική έκταση (ha) 228,900 309,000 147,700 138,000 138,000

Συνολική χρήση ανά 

εκτάριο (kg / ha) 3.20 3.33 4.40 15.20 15.70

Θειάφι (κιλά) 1,539,000 1,960,000 2,173,000 1,368,000 n/a

Εκταση αμπελιών (εκτάρια) 28,800 35,500 34,800 20,850 n/a

Σύνολο θειαφιού ανά 

εκτάριο αμπελιών (κιλά) 53.4 55.2 62.4 65.6 n/a

1) Η καλλιεργούμενη γη δεν περιλαμβάνει την αγρανάπαυση, τα βοσκοτόπια και την ακαλιέργητη γη. 

2)  Η έκταση των αμπελιών περιλαμβάνει την αρδεύσιμη και τη μη αρδεύσιμη

3)   Η δραστική χρήση φυτοφαρμάκων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας μέσο όρο μετατροπή χ 0.6 

Πηγές:  Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών - 'Κοστολόγηση Προγραμμάτων Φυτοπροστασίας' (1997) και Τμήμα Γεωργίας (2002).

Μέση χρήση ανά έτη (κιλά)

Δραστική μέση χρήση φυτοφαρμάκων ανά εκτάριο καλλιεργούμενης γης

Τάσεις στον γεωργικό τομέα (Εντατικοποίηση της γεωργίας και μείωση 

των αμπελιών). 

Εικ. 14.5:   Η εντατική χρήση 

φυτοφαρμάκων αφανίζει την 

άγρια ζωή. 
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Δεν είναι επομένως καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε πολλές καλλιεργούμενες 

εκτάσεις όπου χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα φυτοφάρμακα, η ύπαρξη 

θηραμάτων και   άλλων ειδών έχει μειωθεί σημαντικά.  Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις 

λοιπόν, από τη μια προσφέρουν τροφή και, λόγω της ύπαρξης υγρασίας, νερό,, και 

από την άλλη συμβάλλουν στη μείωση των πληθυσμών της άγριας ζωής λόγω της 

χρήσης των αγροχημικών που γίνεται σ’ αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ψεκασμός 

με ζιζανιοκτόνα για την εξάλειψη των χόρτων σε περιβόλια και αμπέλια των ορεινών 

περιοχών συνέβαλε στην μείωση του αριθμού των λαγών αφού η θανάτωση των 

λαγών από αυτή την αιτία είναι μαζική και άμεση.  

 

ii.  Μηχανοποίηση της γεωργίας - καταστροφή φωλιών/αυγών και φυσικών 

φρακτών από γεωργικά μηχανήματα.   

 

Η ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων καθώς και  η τεχνολογία έχουν επιφέρει κατά τα 

τελευταία 30 – 40 χρόνια επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο που διενεργείται η 

γεωργική δραστηριότητα. Η  μηχανοποίηση  της γεωργίας έχει επιφέρει ριζικές 

αλλαγές στο παλιό, μικτό, παραδοσιακό μωσαϊκό βιοτόπων καλλιεργήσιμης γης 

(Panayides, 2001).  Οι θεριστικές και τα μηχανήματα σανοποίησης παρουσίασαν 

μέχρι και 4 φορές αύξηση την περίοδο 1977-94.   

 

Η παρενόχληση επίσης που υφίστανται τα είδη 

άγριας ζωής είναι αρνητικός παράγοντας για 

την αναπαραγωγή τους, με αποτέλεσμα ο 

βιότοπος να μικραίνει σημαντικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγές στη χρήση γεωργικών μηχανημάτων τα έτη 1977, 1984 και 1994 

Είδος μηχανήματος 1977 1985 1994

Αλλαγή 1977-

94 (%)

Ελκυστήρες (Τρακτέρ) 8,915 13,316 16,454 +84%

Ελκυστήρες ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης 0.06 0.09 0.12

Θεριστικές και αλωνιστικές 480 1060 2186 +355%

Θεριστικές ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης 0.003 0.007 0.015

Χορτοκοπτικές & μηχανήματα σανοποίησης 509 1552 2715 +433%

Υδραντλίες 9,922 24,126 27,944 +181%

Ψεκαστήρες 14,885 14,505 20,441 +37%

Άλλα εργαλεία 16,722 15,668 21,391 +28%

 Σύνολο 51,433 70,227 91,131 +77%

Πηγή:  Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, -Τεχνοοικονομική ανάλυση της χρήσης μηχανημάτων στις καλλιέργειες (1998)

Εικ. 14.6:   Οι εκκοπές που γίνονται για 

σανοποίηση, στους μήνες Απρίλιο-Μάιο 

κυρίως, καταστρέφουν τόσο τις φωλιές 

όσο και το βιότοπο πολλών ειδών.   
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iii) Καταστροφή φυσικών φρακτών:   Οι φυσικοί φράκτες είναι λωρίδες με πλούσια 

βιοποικιλότητα, και περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη 

των ειδών άγριας ζωής. Η καταστροφή των φυσικών φρακτών γίνεται κυρίως για να 

διανοιχτούν περισσότερες και μακρύτερες λωρίδες γης για γεωργικούς σκοπούς. Η 

διάνοιξη γίνεται με γεωργικά μηχανήματα  

Οι φυσικοί φράκτες καταστρέφονται και εξαιτίας του καψαλίσματος αφού 

αρκετός χώρος ωφέλιμης κάλυψης παύει να υπάρχει, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται 

αρνητικά τόσο η φωλεοποίηση όσο και η επιβίωση των ειδών.  

 

 

δ)  

 

i)   Μείωση της έκτασης των αμπελιών. 

 

 

Η αλλαγή στη χρήση της γης έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των λαγών 

και των άλλων ειδών άγριας ζωής κι αυτό, διότι τα αμπέλια προσφέρουν σημαντικές 

ποσότητες τροφής και υγρασίας που είναι απαραίτητες για την επιβίωση πολλών 

ειδών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το φαινόμενο είναι πιο έντονο  και 

επηρεάζει περισσότερο τα είδη αυτά κατά την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου οπότε η 

βροχόπτωση είναι περιορισμένη ή μηδαμινή και τα διάφορα είδη δε βρίσκουν εύκολα 

τροφή και νερό. Να σημειωθεί ότι η έκταση των αμπελιών έχει μειωθεί τα τελευταία 

25 χρόνια  κατά 50% περίπου, γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

καταστροφικό αφού τα αμπέλια υπήρχαν και απέδιδαν για πολλές δεκαετίες και 

ειδικότερα στις ορεινές περιοχές όπου η συντήρηση άλλων μόνιμων καλλιεργειών 

είναι δύσκολη.   

 

Ετος Αρδεύσιμη

Σύνολο 

(εκτάρια)

% 

Αρδεύσιμα

Αλλαγή στην έκταση 

των αμπελιών (%)

1960 1,100 28,800 3.8 Έτη 1960-1975

1973 2,700 35,500 7.6   - 20.8%

1975 2,700 34,800 7.8 Έτος 1985

1985 2,500 30,500 8.2 49%

1990 2,400 25,200 9.5  

1995 2,100 19,300 10.9

1999 2,500 19,000 13.2 Έτη 1975-2001 Έτος 1994

2001 2,500 18,192 13.7 -47.7% 37%

Πηγές:  Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (1994, 1999) και Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών - Γεωργικές Στατιστικές (2001)

Αλλαγή της έκτασης των αμπελιών (εκτάρια)

Αμπέλια, ως ποσοστό μόνιμων 

καλλιεργειών στις ορεινές περιοχές 

(%)

Αλλαγές στις εκτάσεις αμπελιών και ψυχανθών.

Εικ. 14.7:  Η μείωση των εκτάσεων 

των αμπελιών λόγω της 

εγκατάλειψης της υπαίθρου και του

παραδοσιακού τρόπου 

καλλιέργειας αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες αλλαγές στη χρήση 

γης. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει επίσης διαφοροποιηθεί και  ο τρόπος καλλιέργειας των 

αμπελιών, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική αύξηση του αριθμού των αρδεύσιμων 

αμπελιών (βλ. πιο πάνω πίνακα). Στα αρδεύσιμα αμπέλια, η σοδειά των οποίων 

προωθείται για επιτραπέζια χρήση, γίνεται εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων, τόσο 

θειαφιού όσο και ζιζανιοκτόνων, που έχει αρνητική επίδραση στην  ανάπτυξη και την 

επιβίωση των ειδών. Μελέτη που έγινε, καταδεικνύει ότι την αφθονία πτηνοπανίδας 

στην Κύπρο ευνοούν οι λιγότερο εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις (Hellicar M., 

2004).   

 

ii)  Μείωση των εκτάσεων των ψυχανθών:   

Τα ψυχανθή, όπως ο βίκος, το ρόβι, η φαβέττα, το 

σουσάμι, είναι φυτά τα οποία είναι πλούσια σε 

θρεπτικές ουσίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

ορισμένων σποροφάγων ειδών. Επιπλέον, τα 

ψυχανθή είναι εστία διαβίωσης διαφόρων 

εντόμων και άλλων οργανισμών που βοηθούν 

στην επιβίωση των νεοσσών και των πτηνών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα που παραθέτουμε, καταγράφονται οι διαφοροποιήσεις που έχουν 

παρατηρηθεί στις εκτάσεις ψυχανθών τα τελευταία 25 χρόνια. 

 

 

Η συνολική έκταση των ψυχανθών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια από 81,721 σε 

16,100 σκάλες, παρουσιάζοντας έτσι μείωση της τάξης του 80%. Σημαντική μείωση 

παρουσιάζεται στην έκταση των «ψυχανθών για σπόρο», τα οποία είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκά όσον αφορά την παροχή τροφής. Η μείωση που παρατηρήθηκε στα ψυχανθή 

αυτά είναι της τάξης του 96% περίπου και η συνολική έκτασή τους, από  17,606 

σκάλες που ήταν προηγουμένως,  ανέρχεται σήμερα σε 748 σκάλες μόνο.. 

Σύνολο εκτάσεων ψυχανθών καλλιεργειών 1977 - 2002 (σκάλες)

Έτος

Ψυχανθή (Λουβιά, 

λουβάνα, ρεβύθια, 

φακή)

Ψυχανθή για 

σπόρο (βίκος, ρόβι, 

φαβέττα, πιζέλι)

Ρόβι, βίκος 

φαβέττα (Χλωρό 

χόρτο)

Σύνολο 

έκτασης

1977 15,336 17,606 48,779 81,721

1985 13,247 10,130 42,390 65,767

1994 8,472 1,512 40,260 50,244

2002 6,352 748 9,000 16,100

Μείωση             

1977-2002 (%) -58% -96% -82% -80%

Πηγή:  Απογραφές Γεωργίας 1977, 1985, 1994, 2002 - Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών.

Εικ. 14.8:  Η μείωση των ψυχανθών –

παλαιότερα υπήρχαν εκτεταμένες εκτάσεις

με ψυχανθή - τα τελευταία χρόνια στην

Κύπρο, προκάλεσε και τη μείωση του

αριθμού σημαντικών θηραμάτων όπως της

φάσσας και του τρυγονιού.   
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Συμπέρασμα. 

Από τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που παραθέσαμε πιο πάνω, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι η ραγδαία αύξηση της οικιστικής, παραθεριστικής και τουριστικής 

βιομηχανίας όπως και η διάνοιξη πυκνού οδικού διχτύου είχε ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή, σε πολύ μεγάλο βαθμό, της χρήσης της γης και συνεπώς την μεγάλης 

έκτασης καταστροφή των βιοτόπων.  

Η εγκατάλειψη της κυπριακής υπαίθρου είναι πια γεγονός. Οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις υφίστανται σήμερα γεωργική εκμετάλλευση που βασίζεται στη 

μηχανοποίηση και τη χρήση φυτοφαρμάκων.  

 

Η υποβάθμιση των βιοτόπων δεν είναι απλώς θέμα γενικής αισθητικής του χώρου, 

είναι βαθύτερη πληγή που εμπεριέχει τη μείωση του αριθμού των θηραμάτων και των 

άλλων ειδών της άγριας ζωής. Στην ακραία περίπτωση,  η υποβάθμιση των βιοτόπων 

δυνατόν  να είναι αιτία και εξαφάνισης κάποιων ειδών, γεγονός που παρατηρήθηκε 

και στην Κύπρο. Τέτοιο παράδειγμα φαίνεται ότι αποτελεί η εξαφάνιση του  

κυπριακού νεροκότσυφα (Cinclus cinclus olympicus) που επήλθε λόγω της 

εκτεταμένης χρήσης του πολύ δραστικού φυτοφαρμάκου DDT στις δεκαετίες του 

1950 και 1960.    

 

Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν όσον αφορά 

τη χρήση της γης οδήγησαν στη μείωση του 

διαθέσιμου χώρου για αναπαραγωγή και 

επιβίωση των ειδών. Ταυτόχρονα, 

παρατηρείται και υποβάθμιση των χώρων λόγω 

έλλειψης τροφής και ψυχανθών φυτών, με 

αποτέλεσμα να εμποδίζεται η διαβίωση και η 

επιβίωση ικανοποιητικού αριθμού  ειδών 

άγριας πανίδας.  

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, του φυσικού 

χώρου διαβίωσης του θηράματος δηλαδή, είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή της 

κατάλληλης πολιτικής, των κατάλληλων μέτρων και σχεδίων διαχείρισης. Ο κάθε 

ένας από εμάς θα πρέπει να συμβάλει ώστε οι οποιεσδήποτε ενέργειες να μη θέτουν 

σε κίνδυνο και να μην υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον.     

 

Αν δεν περιοριστούν άμεσα οι πιο πάνω αρνητικοί παράγοντες και δεν προστατευτεί 

αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, το μέλλον για καλύτερες κυνηγετικές μέρες 

είναι δυσοίωνο.    

 

 

 

 

 

Εικ. 14.9:   Οι εκχερσώσεις και οι 

επεμβάσεις στη φύση υποβαθμίζουν τους 

βιοτόπους των θηραμάτων.  
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122  1990 

97( )  1992 

45( )  1994 

14( )  1996 

52( )  1996 

37( )  1997 

72( )  1997 

71( )  1998 

35( )  1999 

61( )  1999 

81( )  1999 

57( )  2000 

66( )  2000 

73( )  2000 

126( )

2000

157( )
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26( )  2002 
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...( )  2003. 
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 I 

(  7) 

1.  Parus ater cypriotes 

2.  Lanius nubicus  

3.  Oenanthe cypriaca 

4.  Sylvia melanothorax ,

5.  Certhia brachydactyla dorothea 

6.  Phalacrocorax aristotelis  

7.  Phalacrocorax pygmeus 

8.  Pelecanus onocrotalus 

9.  Pelecanus crispus 

10.  Botaurus stellaris 

11.  Ixobrychus minutus 

12.  Nycticorax nycticorax 

13.  Ardeola ralloides ,

14.  Egretta garzetta 

15.  Egretta alba 

16.  Ardea purpurea 

17.  Ciconia nigra 

18.  Ciconia ciconia 

19.  Plegadis falcinellus 

20.  Platalea leucorodia ,

21.  Phoenicopterus ruber 

22.  Cygnus cygnus 

23.  Tadorna ferruginea 

24.  Aythya nyroca 

25.  Oxyoura leucocephala 

26.  Pernis apivorus ,
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27.  Milvus migrans 

28.  Neophron percnopterus 

29.  Gyps fulvus ,

30.  Circaetus gallicus 

31.  Circus aeruginosus  

32.  Circus cyaneus 

33.  Circus macrourus 

34.  Circus pygargus 

35.  Buteo rufinus 

36.  Aquila heliaca 

37.  Hieraaetus fasciatus ,

38.  Pandion haliaetus 

39.  Falco naumanni ,

40.  Falco eleonorae ,

41.  Falco biarmicus ,

42.  Falco peregrinus ,

43.  Porzana porzana ,

44.  Porzana parva 

45.  Porzana pusilla 

46.  Crex crex 

47.  Grus grus 

48.  Chlamydotis undulata 

49.  Himantopus himantopus 

50.  Recurvirostra avosetta 

51.  Burhinus oedicnemus 

52.  Cursorius cursor 

53.  Glareola pratincola 

54.  Charadrius morinellus   

(Eudromias morinellus) 

55.  Pluvialis apricaria ,

56.  Hoplopterus spinosus 

57.  Philomachus pugnax 

58.  Gallinago media 

59.  Tringa glareola 
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60.  Xenus cinereus 

61.  Phalaropus lobatus 

62.  Larus genei 

63.  Larus audouinii 

64.  Gelochelidon nilotica 

65.  Sterna caspia 

66.  Sterna sandvicensis 

67.  Sterna dougallii 

68.  Sterna hirundo 

69.  Chlidonias hybridus 

70.  Chlidonias niger 

71.  Pterocles orientalis ,

72.  Asio flammeus 

73.  Caprimulgus europaeus 

74.  Alcedo atthis  

75.  Coracias garrulous 

76.  Melanocorypha calandra ,

77.  Calandrella brachydactyla ,

78.  Lullula arborea 

79.  Anthus campestris 

80.  Luscinia svecica 

81.  Acrocephalus melanopogon 

82.  Sylvia reuppelli 

83.  Sylvia nisoria ,

84.  Ficedula parva 

85.  Ficedula semitorquata 

86.  Ficedula albicollis 

87.  Lanius collurio ,

88.  Lanius minor  ,

89.  Emberiza cineracea 

90.  Emberiza hortulana 

91.  Emberiza caesia ,

92.  Gavia stellata 
93.  Gavia arctica 
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94 Gavia immer 
95 Podiceps auritus  
96 Pterodroma Madeira 

97 Pterodroma feae  Desertas 

98 Bulweria bulwerii  Bulver 

99 Calonectris diomedea 

100

Puffinus puffinus 
mauretanicus (Puffinus 
mauretanicus)  ( )

101 Puffinus yelkouan 

102 Puffinus assimilis 

103 Pelagodroma marina 

104 Hydrobates pelagicus 

105 Oceanodroma leucorhoa 

106 Oceanodroma castro 

107 Oceanodroma castro 

108 Anser albifrons flavirostris  ( )

109 Anser erythropus 

110 Branta leucopsis 

111 Branta ruficollis 

112 Marmaronetta angustirostris 

113 Polysticta stelleri 

114 Mergus albellus (Mergellus 
albellus)

115 Elanus caeruleus 
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116 Milvus milvus 

117 Haliaeetus albicilla 

118   
119 Aegypius monachus 

120 Accipiter gentilis arrigonii  (
)

121
Accipiter nisus granti 

 (
)

   

122.Accipiter brevipes                                    
123.Aquila pomarina                                       
124.Aquila clanga                                            
125.Aquila adalberti                                        
126.Aquila chrysaetos                                    
127.Hieraaetus pennatus                                
128.Falco vespertinus                                     
129.Falco columbarius                                   
130. Falco cherrug                                          
131. Falco rusticolus 
132. Bonasa bonasia                                      
133. Lagopus mutus pyrenaicus                    (
                                                                          )
134. Lagopus mutus helveticus                     (             
                                                                         )
135. Tetrao tetrix tetrix                                   ( )
136. Tetrao urogallus                                    
137. Alectoris graeca saxatilis                      ( )
138. Alectoris graeca whitakeri                     ( )
139. Alectoris barbara                                   
140. Perdix perdix italica                                ( )
141. Perdix perdix hispaniensi                      ( )
142. Turnix selvatica                                     
143. Porphyrio porphyrio                             
144. Fulica cristata                                        
145. Tetrax tetrax                                           
146. Otis tarda                                               
147. Charadrius alexandrinus                      
148. Calidris alpina schinzii                         
149. Limosa lapponica                                  
150. Numenius tenuirostris                          
151. Larus melanocephalus                         
152. Larus minutus                                       
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153. Sterna paradisaea                                
154. Sterna albifrons                                    
155. Uria aalge ibericus                                 ( )
156. Pterocles alchata                                  
157. Columba palumbus azoica                    ( )
158. Columba trocaz                                     
159. Columba bollii                                        Bolle 
160. Columba junoniae                                 
161. Bubo bubo                                            
162. Nyctea scandisca                                 
163. Surnia ulula 
164. Glaucidium passerinum                        
165. Strix nebulosa 
166. Strix uralensis 
167. Aegolius funereus                                  ( )
168. Apus caffer                                            
169. Picus canus                                           
170. Dryocopus martius                               
171. Dendrocopos majorcanariensis                   (
                                                                                )
172. Dendrocopos major thanneri          ( )
173. Dendrocopos syriacus                                     
174. Dendrocopos medius                                       
175. Dendrocopos leucotos                                     
176. Picoides tridactylus                                          
177. Chersophilus duponti                                       
178. Galerida theklae                                               
179. Troglodytes troglodytes         ( . )
          fridariensis                                                                                                                   
 180. Saxicola dacotiae                                            
181. Oenanthe leucura                                            
182. Oenanthe pleschanka                                     
183. Acrocephalus paludicola                                 
184. Hippolais olivetorum                                        
185. Sylvia sarda                                                       
186. Sylvia undata                                                     
187. Sitta krueperi                                                     
188. Sitta whiteheadi Trepadorcorso Korsikansk    
189. Pyrrhocorax pyrrhocorax                                 
190. Fringilla coelebs ombriosa                               ( )
191. Fringilla teydea                                                  
192. Loxia scotica                                                     
193. Bucanetes githagineus                                     
194. Pyrrhula murina (Pyrrhulapyrrhula murina)    
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(  2  9) 

   

ANATIDAE  

1.  Anser albifrons  

2.  Anser anser 

3.  Anas penelope 

4.  Anas strepera 

5.  Anas crecca  ( )

6.  Anas platyrhynchus 

7.  Anas acuta  ( )

8.  Anas querquedula  ( )

9.  Anas clypeata 

10.  Aythya ferina  ( )

11.  Aythya fuligula 

   

 PHASIANIDAE  

12.  Alectoris chukar 

13.  Phasianus colchicus 

14.  Coturnix coturnix 

15.  Francolinus francolinus 

   

 GRUIDAE  

16.  Fulica atra  ( ),

   

 CHARADRIDAE  

17.  Lymnocryptes minimus 

18.  Gallinago gallinago 

19.  Scolopax rusticola 
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 COLUMBIDAE  

20.  Columba livia 

21.  Columba palumbus 

22.  Columba oenas 

23.  Streptopelia turtur 

24.  Streptopelia decaocto 

   

 ALAUDIDAE  

25.  Alauda arvensis 

   

 TURDIDAE

26.  Turdus merula    

27.  Turdus pilaris    

28.  Turdus philomelos    

29.  Turdus iliacus    

30.  Turdus viscivorus    

   

 STURNIDAE  

31.  Sturnus vulgaris    

   

 CORVIDAE  

32.  Pica pica    

33.  Corvus monedula    

34.  Corvus corone    
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(  10, 54  55) 

    

1. Anas platyrhynchos 

2. Lagopus lagopus scoticus et hibernicus 

3. Alectoris rufa 

4. Alectoris Barbara 

5. Perdix perdix  ( )

6. Phasianus colchicus 

7. Columba palumbus 

8.  Anser albifrons albifrons  (

)

9.  Anser anser 

10.  Anas penelope 

11.  Anas crecca 

12.  Anas acuta 

13.  Anas clypeata 

14.  Aytjua ferina 

15.  Aythya fuligula 

16.  Aythya marila 

17.  Somateria mollissima 

18.  Melanitta nigra 

19.  Lagopus mutus 

20.  Tetrao tetrix britannicus  (

)

21.  Tetrao urogallus 

22.  Fulica atra 

23.  Pluvialis apricaria 

24.  Lymnocryptes minimus 

25.  Gallinago gallinago 

26.  Scolopax rusticola 
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V

(  15, 16, 17  18) 

 «spp.» 

’ ’ .

 Bovidae 

                      Ovis orientalis ophion 
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 V

(  2  20) 

ARTIODACTYLA 

 Bovidae 

                     Ovis orientalis ophion * 
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 V

(  2  26) 

THNA

(I)  (PODICIPEDIDAE)

  1. ,     Tachybaptus ruficollis  

  2.      Podiceps cristatus 

  3.      Podiceps grisegena 

  4.       Podiceps auritus 

  5.      Podiceps nigricollis 

(II)  (PROCELLARIIDAE)

  1. ,    Galonectris diomedea 

  2. ,     Puffinus puffinus 

(III)  (HYDROBATIDAE)

  1.       Hydrobates pelagicus 

(IV)  (SULIDAE)

 1.       Sula bassana 
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(V)  (PHALACROCORACIDAE)

   1.      Phalacrocorax carbo 

   2.     Phalacrocorax aristotelis 

   3.       Phalacrocorax pygmeus 

(VI)  (PELECANIDAE)

  1.      Pelecanus onocrotalus 

  2.     Pelecanus crispus 

(VII)  (ARDEIDAE)

   1.     Botaurus stellaris 

   2. , ,   Ixobrychus minutus 

       .

   3. , ,   Nycticorax nycticorax 

       .

   4. , ,    Ardeola ralloides 

       .

   5.     Bubulcus ibis 

   6. , ,  Egretta garzetta 

       .

   7.     Egretta alba 

   8. , ,  Ardea cinerea 

   9. ,  Ardea purpurea 
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(VIII)  (CICONIDAE)

   1.    Ciconia nigra 

   2.     Ciconia ciconia 

(IX)  (THRESKIORNITHIDAE)

   1. ,    Plegadis falcinellus 

   2. , o  Platalea leucorodia 

(X)  (PHOENICOPTERIDAE)

   1.     Phoenicopterus ruber 

(XI)  (ANATIDAE)

   1.     Cygnus olor  

   2.     Cygnus cygnus 

   3.    Branta ruficollis 

   4.     Alopochen aegyptiacus 

   5.     Tadorna ferruginea 

   6. ,    Tadorna tadorna 

   7.     Marmaronetta angustirostris 

   8.     Aythya marila 

   9.     Melanitta nigra 

 10.     Bucephala clangula 

 11.     Mergus albellus 

 12.     Mergus serrator 

 13.     Mergus merganser 

 14.     Oxyura leucocephala 
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       15.                                                                  Anser erythropus 

       16.                                                Netta rufina 

       17.                                                      Aythya nyroca»· 

(XII)  (ACCIPITRIDAE)

   1.    Pernis apivorus 

   2.      Milvus migrans 

   3.     Milvus milvus 

   4. ,   Haliaeetus albicilla 

   5.      Gypaetus barbatus 

   6.     Neophron percnopterus 

   7. ,     Gyps fulvus 

   8.     Aegypius monachus 

   9.      Circaetus gallicus 

 10. ,    Circus aeruginosus 

 11. ,   Circus cyaneus  

 12.     Circus macrourus 

 13.     Circus pygargus  

 14.     Accipiter gentilis 

 15. ,   Accipiter nisus 

 16.      Accipiter brevipes 

 17. ,   Buteo buteo  

 18.     Buteo rufinus 

 19.    Buteo lagopus 

 20.     Aquila pomarina 

 21.     Aquila clanga 

 22. , , Aquila heliaca 

       

 23.     Aquila chrysaetos 

 24.     Hieraaetus pennatus 

 25. ,   Hieraaetus fasciatus 
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( )  (PANDIONIDAE)

   1.     Pandion haliaetus 

(XIV)  (FALCONIDAE)

   1.      Falco naumanni 

   2. ,    Falco tinnunculus 

       ,

   3. ,   Falco vespertinus 

       

   4.     Falco columbarius 

   5.     Falco subbuteo 

   6. ,   Falco eleonorae 

       ,

   7.     Falco concolor 

   8.     Falco cherrug 

   9.      Falco peregrinus 

 10.     Falco biarmicus 

(XV)   (GRUIDAE)

   1. ,   Grus grus 

   2.     Anthropoides virgo 

(XVI)  (OTIDIDAE)

   1.     Tetrax tetrax 

   2.     Chlamydotis undulata 

   3.     Otis tarda 
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(XVII)  (RALLIDAE)

   1. ,   Rallus aquaticus 

   2.     Porzana porzana 

   3.     Porzana parva 

   4.     Porzana pusilla 

   5.     Crex crex 

   6. , ,   Gallinula chloropus 

               

   7.    Porphyrio porphyrio 

    

(XVII)  (HAEMATOPODIDAE)

   1.     Haematopus ostralegus 

(XIX)  (RECURVIROSTRIDAE)

   1. ,  Himantopus himantopus 

   2.      Recurvirostra avosetta 

(XX)   (BURHINIDAE)

   1.     Burhinus oedicnemus 

(XXI)  (GLAREOLIDAE)
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   1.     Cursorius cursor 

   2.     Glareola pratincola 

   3.     Glareola nordmanni 

(XXII)  (CHARADRIIDAE)

   1. ,   Charadrius dubius 

   2. ,   Charadrius hiaticula 

   3. ,  Charadrius alexandrinus 

   4.     Arenaria interpres 

   5.    Charadrius leschenaultii 

   6.     Charadrius asiaticus 

   7.    Charadrius morinellus 

   8. ,   Pluvialis apricaria 

   9. ,   Pluvialis spuatarola 

 10.    Hoplopterus spinosus 

 11.    Chettusia gregaria 13( )  151( )

 12.    Chettusia leucura 

              13. ,                           Vanellus vanellus 

(XXIII)  (SCOLOPACIDAE)

   1.    Calidris canutus 

   2.     Calidris alba 

   3. ,   Calidris minuta 

   4.     Calidris temminckii 

   5. ,  Calidris ferruginea 

   6. ,   Calidris alpina 

   7.    Limicola falcinellus 
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   8.     Philomachus pugnax 

   9. ,   Tringa nebularia 

 10.     Tringa totanus 

 11. ,    Tringa ochropus 

 12.     Tringa glareola 

 13.     Xenus cinereus 

 14.          Actitis (= tringa) hypoleucos 

 15.     Phalaropus lobatus 

 16.    Tringa stagnatilis 

 17.   Numenius arquata 

 18.    Numenius phaeopus  

 19.   Numenius tenuirostris 

 20.     Limosa limosa 

 21.    Limosa lapponica13 

              22.                                    Tringa erythropus 
              23.                                                  Galinago media 

(XXIV)  (STERCORARIIDAE)

  1.     Stercorarius parasiticus 

(XXV)   (LARIDAE)

   1.     Larus ichthyaetus  

   2.     Larus melanocephalus 

   3.     Larus minutus 

   4. ,  Larus ridibundus 

   5. ,   Larus genei 

   6. ,  Larus audouinii 

   7.     Larus canus 

   8. ,   Larus fascus 
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   9. ,    Larus argentatus 

 10.     Larus marinus 

 11.    Rissa tridactyla 

(XXVI)  (STERNIDAE)

   1. ,    Gelochelidon nilotica 

   2.      Sterna caspia 

   3.    Sterna sandvicensis 

   4. ,   Sterna hirundo 

   5.     Sterna paradisaea 

   6.     Sterna albifrons 

   7. ,   Chlidonias hybridus 

   8.     Chlidonias niger 

   9. ,   Chlidonias leucopterus 

(XXVII)  (PTEROCLIDAE)

   1.  Pterocles orientalis 

   2.    Pterocles alchata 

 (COLUMBIDAE)

1.      Streptopelia risoria 

2.                                              Streptopelia senegalensis 

(XXVIII)  (CUCULIDAE)
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   1. ,    Clamator glandarius 

   2. ,    Cuculus canorus 

(XXIX)  (TYTONIDAE)

   1. ,    Tyto alba 

(XXX)   (STRIGIDAE)

   1. ,      Otus scops 

   2. ,    Athene noctua 

   3. ,    Asio otus 

   4.      Asio flammeus 

(XXXI)  (CAPRIMULGIDAE)

   1. ,    Caprimulgus europaeus 

       ,

   2.  ( ) Caprimulgus aegyptius 

(XXXII)  (APODIDAE)

   1. ,   Apus apus 

   2. ,  Apus pallidus 

   3. ,   Apus melba 
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(XXXIII)  (ALCEDINIDAE)

   1.      Halcyon smyrnensis 

   2. , ,     Alcedo atthis 

       

   3.      Ceryle rudis 

(XXXIV)  (MEROPIDAE)

   1.     Merops superciliosus 

   2.                                          Meros apiaster 

(XXXV)  (CORACIIDAE)

   1.    Coracias garrulus 

(XXXVI)  (UPUPIDAE)

   1. ,    Upupa epops 

(XXXVII)  (PICIDAE)

   1. ,    Jynx torquilla 

(XXXVIII)  (ALAUDIDAE)
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   1.      Ammomanes deserti 

             2. ,               Melanocorypha bimaculata 

   3.       Calandrella rufescens 

   4.                                          Calandrella brachydactyla  

5.                                                 Melanocorypha calandra 

6.                                                                   Galerida cristata 
              7.                                         Lullula arborea 

(XXXIX)  (HIRUNDINIDAE)

   1. ,               Riparia riparia 

       

   2. ,   Ptyonoprogne rupestris 

   3. ,    Hirundo rustica 

   4. ,   Hirundo daurica 

   5. ,   Delichon urbica 

(XL)   (MOTACILLIDAE)

   1.     Anthus novaeseelandie 

   2.     Anthus campestris 

   3.       Anthus similis 

   4.      Anthus hodgsoni 

   5. ,    Anthus trivialis 

   6. ,    Anthus pratensis 

   7. ,    Anthus cervinus  

   8.     Anthus spinoletta 

   9. ,  Motacilla flava (sub.) 

_ _p _ _p g
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 10.     Motacilla citreola 

 11.     Motacilla cinerea 

 12. ,  Motacilla alba 

(XLI)   (BOMBYCILLIDAE)

   1.     Bombycilla garrulus 

(XLII)    (CINCLIDAE)

   1.     Cinclus cinclus 

(XLIII)    (TROGLODYTIDAE)

   1. ,   Troglodytes troglodytes 

(XLIV)  (PRUNELLIDAE)

   1.      Prunella modularis 

( XLV)  (MUSCICAPIDAE)

   1. , ,  Muscicapa striata 

       

   2.    Ficedula parva 

   3.    Ficedula semitorquata 

   4.    Ficedula albicollis 

   5.    Ficedula hypoleuca 

_ _p _ _p g
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(XLVI)  (TURDIDAE)

   1. ,  Erithacus rubecula 

   2.      Luscinia luscinia 

   3.       Luscinia megarhynchos 

   4.      Luscinia svecica 

   5. ,    Phoenicurus ochruros 

   6. ,   Phoenicurus phoenicurus 

   7. ,   Saxicola rubetra 

   8. ,    Saxicola torquata 

   9.      Saxicola caprata 

 10.      Oenanthe isabellina 

 11. , ,    Oenanthe oenanthe 

       

 12. ,   Oenanthe cypriaca 

 13. , ,   Oenanthe hispanica  

       

 14.     Oenanthe deserti 

 15. ,    Oenanthe finschii 

 16. ,    Oenanthe monacha 

 17. ,    Oenanthe leucopyga 

 18.      Monticola saxatilis 

 19. ,   Monticola solitarius 

 20.      Turdu13( )  151( )
2006. 
              21.                                              Cercotrhichas galactotes 

(XLV I)  (SYLVIIDAE)

   1.      Cettia cetti    

   2. ,   Cisticola juncindis 
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   3.      Prinia gracilis 

   4.      Locustella naevia 

   5.     Locustella fluviatilis 

   6.     Locustella luscinioides 

   7.     Acrocephalus melanopogon 

   8.     Acrocephalus schoenobaenus 

   9. ,    Acrocephalus palustris 

10. ,            Acrocephalus scirpaceus 

 11.      Acrocephalus arundinaceus 

 12. , ,   Hippolais pallida 

       

 13.      Hippolais olivetorum 

 14.      Hippolais icterina 

 15. ,   Sylvia conspicillata 

 16.     Sylvia cantillans 

 17. ,   Sylvia melanocephala 

 18. ,    Sylvia melanothorax 

 19.     Sylvia rueppelli 

 20.     Sylvia nana 

 21.     Sylvia hortensis 

 22. ,    Sylvia nisoria 

 23. , ,  Sylvia curruca 

       ,

 24. , ,  Sylvia communis 

       ,     

 25.     Sylvia borin 

 26. ,   Sylvia atricapilla 

 27.     Phylloscopus inornatus 

 28.      Phylloscopus fuscatus 

 29.     Phylloscopus bonelli 

 30.     Phylloscopus sibilatrix 

 31. ,   Phylloscopus collybita 

 32.     Phylloscopus trochilus 

 33.     Regulus regulus 

_ _p _ _p g
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 34.     Regulus ignicapillus 

(XLVIII)  (PARIDAE)

   1. ,    Parus ater cypriotes 

   2. , ,  Parus major 

       

(XLIX)  (TICHODROMADIDAE)

   1.      Tichodroma muraria 

(L)  (CERTHIIDAE)

   1. ,   Certhia brachydactyla 

(LI)  (REMIZIDAE)

   1.     Remiz pendulinus 

(LII)  (ORIOLIDAE)

   1. , , ,  Oriolus oriolus 

       

(LIII)  (LANIIDAE)

_ _p _ _p g
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   1. , ,  Lanius collurio 

   2. ,   Lanius minor 

   3. ,    Lanius excubitor 

   4. ,   Lanius senator 

   5. ,   Lanius nubicus 

(LVI)  (CORVIDAE)

   1.      Corvus frugilegus 

   2. ,     Corvus corax 
             3.                                                    Garrulus glandarius glaszneri 

(LV)  (STURNIDAE)

   1.      Sturnus roseus 

(LVI)  (PLOCEIDAE)

   1.       Passer moabiticus 

   2.     Petronia petronia 

   3.                      Passer hispaniolensis 

                4.                                      Passer montanus  

             

(LVII)  (FRINGILLIDAE)

   1. ,      Fringilla coelebs 

_ _p _ _p g
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   2.     Fringilla montifringilla 

   3.     Serinus pusillus 

   4.     Serinus serinus 

   5. ,     Carduelis chloris 

   6. ,     Carduelis carduelis 

   7. ,    Carduelis spinus 

   8. ,    Carduelis cannabina 

   9. ,     Loxia curvirostra 

       ,

 10.      Pyrrhula pyrrhula 

11. ,              Coccothraustes                 

coccothraustes 

(LVIII)  (EMBERIZIDAE)

   1.      Emberiza leucocephala 

   2.      Emberiza cintrinella 

   3.      Emberiza cia 

   4.      Emberiza cineracea 

   5. ,     Emberiza hortulana 

   6. , ,  Emberiza caesia 

       

   7.      Emberiza aureola 

   8.     Emberiza schoeniclus 

   9. ,    Emberiza malenocephala 

 10. ,   Miliaria calandra 

(LVIV)  (TIMALIIDAE) 

1.                                                           Panurus 
biarmicus. 

_ _p _ _p g
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 V                   \      (  31, 35, 36, 55  61)
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 VI

(  31, 32, 35, 36, 55, 57, 61  71)  

/

1. 31(3) . . 20,00 

2.

.

32(1) . . 50,00 

3.

 65
 31

.

35 . . 45,00 

4.

 65

 80
 31

.

35 . . 25,00 

5.

 80

 31

.

35 

6.  36 . . 50,00 

7.  . 55(2) . . 100,00 
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8.   57 (2) . . 10,00 

9. .   61 (3) . . 200,00 

10. 61 (11) . . 25,00 

11.

,

71(1) . . 30,00 

 1  2005. 
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 IX  

(  2  63)  

  1. ,      Gyps fulvus 

  2.      Aegypius monachus 

  3. ,     Aquila heliaca 

  4. ,    Hieraaetus fasciatus 

  5.      Larus audouinii 

6. ,   Pterocles orientalis 
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 X 

(  2  67) 

   

1. ,     Passer domesticus 

2. A                                              
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 (  80) 

/

1.

. . 100,00 

.

27(1)( )

2. . . 250,00 27(1)( )

3.

.
,

,
.

. . 25,00 39 

4. . . 25,00 40 

5. . . 50,00 41 

6.

. . 25,00 

. . 1,00 

42

7.
.

. . 50,00 43 

8. . . 25,00 55(3) 
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.

9. . . 25,00 61(4) 

/

23.01.187.2003 
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