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Περιληψη 
Η διατήρηση του φασιανού µέσω της ορθής χρήσης αποτελεί την αποτελεσµατικότερη προσέγγιση. Στο 

πλαίσιο αυτό η θήρα του φασιανού πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αξιοποίηση ενός φυσικού ανανεώσιµου πόρου 
και να περιλαµβάνεται µεταξύ των χρήσεων γης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού στην Ελλάδα απαραίτητη 
είναι η θεσµοθέτηση περιοχών ειδικής διαχείρισης της θήρας του φασιανού. Το κόστος επίτευξης της 
αειφορικής κάρπωσης µειώνεται σοβαρά µε τη θήρευση µόνο των αρσενικών ατόµων. Οι κυνηγετικοί 
κανονισµοί πρέπει να επικεντρώνονται στο χρόνο θήρευσης και στο όριο κάρπωσης. 
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Summary 
Conservation of pheasant through wise use is the most effective approach. In this scope the hunting of 

pheasant must be considered as development of that natural renewable resource and must be included within the 
land uses. For the achievement of that plan in Hellas, necessary is the enactment of special pheasant management 
areas. The cost for the application of sustainable harvest is decreased seriously if the hunting is permitted only 
for male pheasants. Hunting rules must be applied mainly on the hunting time and the bag limit. 
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1. Εισαγωγή 

 
Το ενδιαίτηµα του φασιανού(Phasianus colchicus)βρίσκεται σε πεδινές περιοχές. Οι εκτάσεις αυτές είναι 

συνήθως ιδιωτικές και εύφορες µε αποτέλεσµα να υπόκεινται σε έντονη εκµετάλλευση. Αυτό οδηγεί σε 
υποβάθµιση του ενδιαιτήµατος του φασιανού και κατά επέκταση στη µείωση του πληθυσµού του (π.χ. 
Robertson et al. 1999). Η διατήρηση του φασιανού εξαρτάται από τον τρόπο που θα επιλέξει ο διαχειριστής να 
ανταγωνιστεί και να διεκδικήσει “χώρο” από τις άλλες χρήσεις γης. Η έννοια “χώρος” εµπεριέχει όλες τις 
δραστηριότητες οι οποίες αυξάνουν τη γεωργική, κτηνοτροφική και δασική παραγωγή και παράλληλα µειώνουν 
τον πληθυσµό του φασιανού. 

Σήµερα, η γεωργία έχει εισέλθει στην τέταρτη γεωργική επανάσταση, σε µια µετά-παραγωγική περίοδο, 
στην οποία ζητείται από τους αγρότες να παράγουν εκτός από αγροτικά προϊόντα και περιβαλλοντικά αγαθά 
(Parry 1992). Έµφαση δίνεται πλέον σε εναλλακτικές, λιγότερο εντατικές χρήσεις γης, όπως ο αγροτουρισµός 
και η θήρα (Adams et al. 1994). Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός είναι η δηµιουργία συνθηκών στις οποίες τα οφέλη 
από την πολλαπλή χρήση θα είναι περισσότερα από την εντατική χρήση. ∆ίνεται η δυνατότητα εποµένως να 
διεκδικηθεί “χώρος” για ένα είδος όπως ο φασιανός µέσω της θήρας. 

Προσπάθειες για την ανάπτυξη της θήρας του φασιανού στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται εδώ και µισό 
αιώνα περίπου από τη ∆ασική Υπηρεσία και τις κυνηγετικές οργανώσεις (Pringale 1972). Σήµερα επιτρέπεται η 
θήρα του φασιανού σε κατόχους κυνηγετικής άδειας, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση δικαιώµατος θήρας. Η 
κυνηγετική περίοδος διαρκεί από 15/9 - 30/11, η θήρα ασκείται τρεις ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
12Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

∆ΡΑΜΑ, 3 – 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 



 2

και Κυριακή) στις επιτρεπόµενες για τη θήρα περιοχές και µε όριο κάρπωσης έναν φασιανό ανά κυνηγό ανά 
εξόρµηση (Ετήσια Ρυθµιστική Θήρας 2005-2006).  

Ο τρόπος διαχείρισης της θήρας του φασιανού στην Ελλάδα είναι µοναδικός µεταξύ των ευρωπαϊκών 
κρατών, και έχει θεµελιωθεί µε βάση τη διαχείριση στις ΗΠΑ. Σε σχέση µε τις ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν 
εφαρµόζεται η παρακολούθηση των πληθυσµών και η προσαρµογή των κυνηγετικών κανονισµών σε τοπικό 
επίπεδο. Επιπλέον, στις ΗΠΑ θηρεύεται συνήθως µόνο ο αρσενικός φασιανός σε αντίθεση µε την Ελλάδα όπου 
θηρεύονται και τα δύο φύλα.  

Τα αποτελέσµατα της έως τώρα διαχείρισης της θήρας του φασιανού στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου 
ικανοποιητικά. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Άρτεµις κατά τη διάρκεια έξι κυνηγετικών περιόδων (1995-2001), η 
συνολική καταγεγραµµένη κάρπωση υβριδίων φασιανού σε πέντε Νοµούς της χώρας ανήρθε σε 67 άτοµα. 
Στους ίδιους Νοµούς, η αντίστοιχη κάρπωση ευρωπαϊκού ορτύκιού (Coturnix coturnix coturnix) ήταν 8.832 
άτοµα, µόνο κατά την πρώτη εβδοµάδα της κυνηγετικής περιόδου. Στους Νοµούς αυτούς δεν λειτουργούν 
Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.) και καταγράφεται η µεγαλύτερη κάρπωση σε φασιανούς στην 
Ελλάδα (Θ. Καραµπατζάκης 2003 προσωπική επικοινωνία).  

Στο άρθρο αυτό, εξετάζονται οι αιτίες οι οποίες καθιστούν αναποτελεσµατική τη διαχείριση της θήρας του 
φασιανού στην Ελλάδα και προτείνονται βελτιώσεις.  
 
2. Σύστηµα θήρας 
 

Ύστερα από τη δηµοσίευση του άρθρου του Garret Hardin στο περιοδικό Science (Hardin 1968), η φράση 
«τραγωδία των κοινών πόρων» (tragedy of commons) χρησιµοποιείται για να συµβολίσει την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος που πρέπει να αναµένεται στην περίπτωση που πολλά άτοµα χρησιµοποιούν έναν περιορισµένο 
πόρο. Αιώνες πριν, ο Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.) παρατήρησε πως: “όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των 
ατόµων που κατέχουν από κοινού κάτι, τόσο αυτό τυγχάνει λιγότερης µέριµνας” (Ostrom 1990). Η µέριµνα 
αυτή είναι απαραίτητη για το φυσικό πόρο που ονοµάζεται πληθυσµός του φασιανού. Το ερώτηµα που τίθεται 
λοιπόν είναι: ποιο είναι το κατάλληλο σύστηµα θήρας το οποίο θα εξασφαλίσει τη “µέριµνα” αυτή; 

Οι διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που επικρατούν µεταξύ των κρατών διαµορφώνουν 
διαφορετικά συστήµατα θήρας και κατά επέκταση κανονισµούς για τη διασφάλιση της αειφορικής κάρπωσης 
αλλά και της ποιότητας θήρας. Με βάση τον ιδιοκτήτη του θηράµατος διακρίνονται τρία κύρια συστήµατα 
θήρας:  

• Το θήραµα ανήκει στον κυνηγό µιας ευρείας γεωγραφικής περιοχής (εφαρµόζεται στην Ελλάδα και στις 
περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ). 

• Το θήραµα ανήκει στον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο (εφαρµόζεται κυρίως στην ανατολική Ευρώπη).  
• Το θήραµα ανήκει στον ιδιοκτήτη της γης (εφαρµόζεται κυρίως στη δυτική Ευρώπη).  
Το τρίτο σύστηµα (στο εξής δυτικοευρωπαϊκό), δεν έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα επειδή: α) οι ιδιωτικές 

εκτάσεις είναι µικρού εµβαδού, β) αντιτίθεται στην ελληνική θηρευτική φιλοσοφία, σύµφωνα µε την οποία η 
θήρα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα και σύµβολο ελευθερίας, και γ) ο ιδιοκτήτης της γης έχει σε µεγάλο βαθµό 
αυτονοµία στη διαχείριση, κάτι το οποίο ενέχει κινδύνους για την πλούσια βιοποικιλότητα των ελληνικών 
οικοσυστηµάτων.  

Το πρώτο σύστηµα (στο εξής ελληνοαµερικανικό) εφαρµόζεται στη µεγαλύτερη έκταση της ελληνικής γης 
και αναφέρεται ως “ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι”. Στο ελληνοαµερικανικό σύστηµα ικανοποιείται η ανάγκη 
για διατήρηση της ελληνικής θηρευτικής φιλοσοφίας, όµως, εµφανίζεται το πρόβληµα της έλλειψης µέριµνας 
του φυσικού πόρου λόγω αδυναµίας ανάληψης συγκεκριµένης ευθύνης (Ostrom 1990). 

Στο δεύτερο σύστηµα (στο εξής ανατολικοευρωπαϊκό) επικρατεί µια ενδιάµεση κατάσταση. Την ελευθερία 
την απολαµβάνουν µόνο τα µέλη του τοπικού συλλόγου, συνάµα όµως, το κάθε µέλος συµβάλλει σε µεγάλο 
βαθµό στη “µέριµνα” για τη διαχείριση του θηράµατος. Κυνηγοί από άλλες περιοχές µπορούν να επισκεφτούν 
τα κυνηγοτόπια του συλλόγου µόνο µετά από πρόσκληση και την καταβολή της ανάλογης οικονοµικής 
εισφοράς για τη διαχείριση του θηράµατος. 

Συγκρίνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, διαπιστώνεται πως αν και το 
σύστηµα θήρας είναι το ίδιο, οι Αµερικανοί απολαµβάνουν σε ικανοποιητικό βαθµό τη θήρα του φασιανού (π.χ. 
Frey et al. 2003), σε αντίθεση µε τους Έλληνες (Θ. Καραµπατζάκης 2003 προσωπική επικοινωνία). Η διαφορά 
αυτή πρέπει να αποδοθεί: 

• Στο µεγαλύτερο εµβαδόν των κυνηγοτόπων στις ΗΠΑ, µε αποτέλεσµα οι πληθυσµοί να δέχονται 
µικρότερη θηρευτική πίεση. Επιπρόσθετα, ο εντονότερος τεµαχισµός των ενδιαιτηµάτων (habitat 
fragmentation) στην Ελλάδα κάνει πιο δύσκολη την ανάκαµψη του πληθυσµού σε σχέση µε τις ΗΠΑ. 

• Στους λανθασµένους κανονισµούς θήρας που εφαρµόζονται στην Ελλάδα (π.χ. Ετήσια Ρυθµιστική 
Θήρας 2005 – 2006), όπως είναι η θήρευση του θηλυκού φασιανού (Allen 1947, Dale 1951). 

• Στην ικανοποιητική στελέχωση και οργάνωση των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ που 
επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των πληθυσµών του φασιανού και την προσαρµογή των 
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κανονισµών θήρας σύµφωνα µε την κατάστασή τους (διάρκεια κυνηγετικής περιόδου, όριο κάρπωσης, 
π.χ. Iowa Department of Natural Resources 2005).     

Από τις παραπάνω διαφορές µε τις ΗΠΑ η πρώτη είναι αγεφύρωτη, ενώ η τρίτη κρίνεται αγεφύρωτη στο 
άµεσο µέλλον.  
 
3. ∆ιασφάλιση της θηρευτικής κάρπωσης 

 
Η διασφάλιση της κάρπωσης έχει την έννοια: α) της δίκαιης διανοµής της µεταξύ των κυνηγών στο χρονικό 

διάστηµα της κυνηγετικής περιόδου και β) της διατήρησής της από έτος σε έτος (αειφορία). 
 
3.1 ∆ιανοµή της κάρπωσης 

 
Η κάρπωση φασιανών δεν είναι ίδια σε όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. Στον Πίνακα 1 φαίνεται 

ότι το 70% της συνολικής κάρπωσης έλαβε χώρα τις πρώτες επτά ηµέρες κυνηγίου. Μειώθηκε επίσης η 
κυνηγετική πίεση, όχι όµως σε βαθµό ανάλογο µε την κάρπωση. Αυτό σηµαίνει ότι οι κυνηγετικές εξορµήσεις 
γίνονταν σταδιακά φτωχότερες. Το γεγονός αυτό έχει τις εξής επιπτώσεις: 

• οι κυνηγοί που έχουν τη δυνατότητα να εξορµούν καθηµερινά (και είναι συνήθως λίγοι) καρπώνονται το 
µεγαλύτερο µέρος των θηραµάτων και 

• οι κυνηγοί προσπαθούν να εξορµήσουν τις πρώτες ηµέρες της κυνηγετικής περιόδου οπότε προκαλείται 
συνωστισµός και κατά επέκταση µείωση της ποιότητας θήρας. 

Για να αντιµετωπίσει τα ανωτέρω προβλήµατα ο θηραµατολόγος πρέπει να εφαρµόσει τους κανονισµούς 
εκείνους οι οποίοι αποτρέπουν την έντονη κυνηγετική πίεση ιδιαίτερα στην έναρξη της κυνηγετικής περιόδου. 

 
Πίνακας 1. Το ποσοστό κυνηγετικής κάρπωσης αρσενικών φασιανών και κυνηγετικής πίεσης ανά εβδοµάδα της κυνηγετικής 
περιόδου σε περιοχή του Μίσιγκαν (στον Allen 1947). 
Table 1. The percentage of hunting harvest for male pheasants and hunting pressure per week of hunting period in a region of 
Michigan (in Allen 1947).  

1η εβδοµ. 2η εβδοµ. 3η εβδοµ. 

% Κάρπωση % Πίεση % Κάρπωση % Πίεση % Κάρπωση % Πίεση 

70 50 20 30 10 20 

 
3.2 Αειφορία της κάρπωσης 

 
Η θήρα ως προς την ύπαρξη ή όχι κανονισµών µπορεί να διακριθεί σε θήρα υπό κανονισµούς και 

ανεξέλεγκτη θήρα. Ως προς την εφαρµογή ή όχι των κανονισµών µπορεί να διακριθεί σε νόµιµη και παράνοµη 
θήρα (λαθροθήρα) και ως προς το ποσοστό του πληθυσµού του θηράµατος που καρπώνεται σε: 

• αειφορική θήρα, όταν επιτυγχάνεται ή προσεγγίζεται η αειφορική κάρπωση 
• υπερθήρευση, όταν η κάρπωση είναι µεγαλύτερη της αειφορικής κάρπωσης 
• υποθήρευση, όταν η κάρπωση είναι µικρότερη της αειφορικής κάρπωσης. 

Ανάλογα µε τους κανονισµούς που εφαρµόζονται για την κάρπωση διακρίνονται πέντε συστήµατα κάρπωσης 
(Πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα συστηµάτων κάρπωσης (τροποποιηµένο από Newton 1998). 
Table 2. Advantages and disadvantages of harvest systems (modified from Newton 1998) 

Σύστηµα 
κάρπωσης 

Περιγραφή Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Ανεξέλεγκτη 
κάρπωση 

∆εν υπάρχει κανένας έλεγχος 
της κάρπωσης 

Κανένα κόστος  Συχνά οδηγεί σε µείωση του πληθυσµού, και 
σε ακραίες περιπτώσεις σε εξαφάνιση του 
πληθυσµού 

Σταθερή κάρπωση Ίδιος αριθµός καρπώνεται 
κάθε έτος 
 

Εύκολη διαχείριση, σταθερή 
κάρπωση 

Αποσταθεροποιεί τον πληθυσµό, µπορεί να 
προκαλέσει µείωση, χρειάζεται θηροφύλαξη  

Σταθερή 
Κυνηγετική πίεση 

Ίδια κυνηγετική πίεση κάθε 
έτος ανεξάρτητα από την 
κάρπωση*   

Αποσταθεροποιεί λιγότερο τον 
πληθυσµό από τη σταθερή 
κάρπωση 

Η κυνηγετική πίεση είναι δύσκολο να 
ελεγχθεί, η κάρπωση κυµαίνεται και µπορεί να 
προκαλέσει µείωση του πληθυσµού 

Κάρπωση 
σταθερού 
ποσοστού 

Ίδιο ποσοστό του πληθυσµού 
καρπώνεται κάθε έτος 

Προσεγγίζει τη µέγιστη 
αειφορική κάρπωση 

Έχει υψηλό κόστος, απαιτεί καταµετρήσεις και 
εντατική θηροφύλαξη 

Κυµαινόµενη 
κάρπωση  

Η κάρπωση κυµαίνεται 
ανάλογα µε τον πληθυσµό 

Μπορεί να εξασφαλίσει τη 
µέγιστη αειφορική κάρπωση  

Έχει υψηλό κόστος, απαιτεί περισσότερο 
ακριβείς καταµετρήσεις από την κάρπωση 
σταθερού ποσοστού και εντατική θηροφύλαξη  

* Μπορεί να επιτευχθεί επιτρέποντας τη θήρα σε σταθερό αριθµό κυνηγών για σταθερό αριθµό κυνηγετικών εξορµήσεων. 
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Ο θηραµατολόγος, µε το σύστηµα κάρπωσης το οποίο µπορεί να εφαρµόσει, προσπαθεί να προσεγγίσει τη 
µέγιστη αειφορική κάρπωση (ΜΑΚ, maximum sustainable yield). Επειδή το ενδιαίτηµα δεν παραµένει σταθερό, 
και ο υπολογισµός και η εφαρµογή της ΜΑΚ σε ετήσια βάση συναντούν δυσκολίες, το βέλτιστο εφικτό 
επιτυγχάνεται όταν η κάρπωση γίνεται µε συντηρητικό τρόπο και όπου είναι δυνατόν προσαρµόζεται σε ετήσια 
βάση. Η κάρπωση αυτή ονοµάζεται βέλτιστη αειφορική (ΒΑΚ, optimum sustainable yield) (Savidge and 
Ziesenis 1980).  

Στην περίπτωση του φασιανού ένα εφικτό και αποτελεσµατικό σύστηµα είναι η κάρπωση σταθερού 
ποσοστού του φθινοπωρινού πληθυσµού. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή προσαρµόζεται η κάρπωση στην 
κατάσταση που βρίσκεται ο πληθυσµός επιτρέποντάς του να επανέρχεται στην επιθυµητή ισορροπία, στο µισό 
δηλαδή της φέρουσας ικανότητας (Σχήµα 1).    
 

 
Σχήµα 1. Επίδραση της βέλτιστης αειφορικής κάρπωσης (ΒΑΚ) στον πληθυσµό. Η ΒΑΚ εφαρµόζεται ως σταθερό ποσοστό 
του φθινοπωρινού πληθυσµού, π.χ. 70% των αρσενικών και 20% των θηλυκών φασιανών. Ο αριθµός θηρευµένων φασιανών 
δηλώνεται από το µέγεθος του κύκλου.  Σηµείο 1: ο πληθυσµός βρίσκεται στο µισό της φέρουσας ικανότητας (K/2) και το 
σύστηµα ισορροπεί. Σηµείο 2: ο πληθυσµός βρίσκεται κάτω από το µισό της φέρουσας ικανότητας, ο αριθµός των 
θηρευµένων φασιανών µειώνεται οδηγώντας στην αύξηση του πληθυσµού. Σηµείο 3: ο πληθυσµός βρίσκεται πάνω από το 
µισό της φέρουσας ικανότητας, ο αριθµός των θηρευµένων φασιανών αυξάνεται οδηγώντας στη µείωση του πληθυσµού. 
Figure 1. The impact of optimum sustainable yield (OSY) in population. OSY is applied as constant percentage of autumn 
population, for example 70% of males and 20% of females pheasants. The number of hunted pheasants is indicated with the 
size of cycle. Point 1: population is in the middle of carrying capacity (K/2) and the system equilibrate. Point 2: population is 
below the middle of carrying capacity, the number of hunted pheasants is decreased results in the increase of population. 
Point 3: population is above the middle of carrying capacity, the number of hunted pheasants is increased results in the 
decrease of population.        
 
3.2.1 Εφαρµογή της ΒΑΚ για τον αρσενικό φασιανό 

Το ποσοστό της ΒΑΚ για τον αρσενικό φασιανό είναι πολύ µεγάλο (75% - 90%) µε αποτέλεσµα να µην 
υπάρχει κίνδυνος από υπερκάρπωση (Hill and Robertson 1988). Η εµπειρία στις ΗΠΑ έχει δείξει ότι όταν 
επιτρέπεται η θήρα µόνο του αρσενικού φασιανού δεν υπάρχει κίνδυνος µείωσης του πληθυσµού (Allen 1947, 
Dale 1951). Ο αρσενικός φασιανός ξεχωρίζει εύκολα από τον θηλυκό από τη µορφή και το κακάρισµά του όταν 
ξεπετάγεται, αντίθετα µε το θηλυκό που παραµένει σιωπηλό. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, πέρα από τον 
καθορισµό της κυνηγετικής περιόδου, την αντιµετώπιση της λαθροθήρας και την προσφορά ικανοποιητικής 
κάλυψης, δεν είναι αναγκαία η λήψη περαιτέρω µέτρων για την αειφορία της κάρπωσης του αρσενικού 
φασιανού (Allen 1947, Dale 1951). 
 
3.2.2 Εφαρµογή της ΒΑΚ για τον θηλυκό φασιανό 

Μια εναλλακτική επιλογή είναι να επιτραπεί η θήρα και του θηλυκού φασιανού. Σε αντίθεση µε ότι 
συµβαίνει για τον αρσενικό φασιανό, η ΒΑΚ για το θηλυκό είναι πολύ µικρή 20% (Wagner et al. 1965, Hill and 
Robertson 1988). Για να τηρηθεί λοιπόν αυτό το ποσοστό κάρπωσης απαιτείται η επίβλεψη της θήρας από 
προσωπικό. Η επιλογή εξαρτάται από:  

• οικονοµικά κριτήρια, εάν δηλαδή το όφελος από την κάρπωση των θηλυκών φασιανών αντισταθµίζει το 
κόστος των εργασιών  

• τη δυνατότητα απασχόλησης ειδικευµένου προσωπικού 
• το εάν συντρέχουν ή όχι επιπρόσθετοι λόγοι για την καταγραφή παραµέτρων του πληθυσµού (όπως είναι 

η έρευνα και η εκπαίδευση).  
Σε περίπτωση που αποφασιστεί η θήρευση του θηλυκού φασιανού ο διαχειριστής πρέπει να φροντίσει για 

την τήρηση της ΒΑΚ σε ετήσια βάση. Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιείται η αλλαγή της αναλογίας φύλου 
στον πληθυσµό (Allen 1947, Davis and Winstead 1980, Παπαγεωργίου 1995). Τα βήµατα που πρέπει να 
ακολουθηθούν είναι τα εξής: 

1. Εκτίµηση της αναλογίας φύλου πριν την έναρξη της θήρας. Καταγράφεται η αναλογία φύλου λίγες ηµέρες 
πριν την έναρξη της θήρας αξιοποιώντας τις εξορµήσεις των κυνηγών µε σκοπό την εκπαίδευση των 
σκύλων τους. 

2. Εκτίµηση των φασιανών που θηρεύτηκαν στην πρώτη περίοδο θήρας. Αρχικά επιτρέπεται η θήρευση µόνο 
αρσενικών φασιανών. Ο θηραµατολόγος εκτιµά το χρονικό διάστηµα στο οποίο θα έχει θηρευτεί το 50% 
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περίπου των αρσενικών. Αυτό, σύµφωνα µε τον Allen (1947) µπορεί να συµβεί στις πρώτες πέντε µε 
δέκα εξορµήσεις. Στο διάστηµα αυτό πρέπει να εκτιµηθεί ο αριθµός φασιανών που καρπώθηκαν, τόσο 
αρσενικών όσο και θηλυκών (από λάθος ή λαθροθήρα). Η καταγραφή της κάρπωσης γίνεται σε σηµεία 
ελέγχου κατά την αποχώρηση των κυνηγών από την περιοχή.  

3. Εκτίµηση της αναλογίας φύλου µετά την πρώτη περίοδο θήρας. Καταγράφεται η αναλογία φύλου αµέσως 
µετά την πρώτη περίοδο θήρας µε τη βοήθεια των συνεργατών κυνηγών, αλλά και από την κυνηγετική 
εξόρµηση της επόµενης ηµέρας. 

4. Εκτίµηση του πληθυσµού. Για την εκτίµηση του πληθυσµού παρατίθεται ένα παράδειγµα τροποποιηµένο 
του Stokes (1954 στον Davis and Winstead 1980): 
• θηλυκοί/αρσενικοί πριν τη θήρα: 1,5 
• θηλυκοί/αρσενικοί µετά τη θήρα: 3 
• αρσενικοί που θηρεύτηκαν: 3000 (περιλαµβάνονται αυτοί που θηρεύτηκαν αλλά δεν εντοπίστηκαν) 
• θηλυκοί που θηρεύτηκαν: 400 (εκτιµώνται αυτοί που θηρεύτηκαν από λάθος η παράνοµα) 
• εάν Χ οι αρσενικοί φασιανοί πριν την κυνηγετική περίοδο τότε: 
                         1,5Χ – 400 = 3(X – 3000)      
• από την εξίσωση υπολογίζεται ότι ο πληθυσµός των αρσενικών φασιανών ανέρχεται σε 5733 άτοµα 

και των θηλυκών σε 8600.  
Θέτοντας ως ποσοστό της ΒΑΚ για τον αρσενικό φασιανό το 80% και για το θηλυκό φασιανό το 20%, εκτιµάται 
ότι µπορούν να θηρευτούν 4586 αρσενικοί και 1720 θηλυκοί φασιανοί.  
 
3.2.3 Επίδραση της µεθόδου θήρας 

Η µέθοδος θήρας που εφαρµόζεται συνήθως στην Αµερική και Ελλάδα είναι η αναζήτηση µε τη βοήθεια 
σκύλων (walking up method). Στην κεντρική και δυτική Ευρώπη το διαφορετικό σύστηµα θήρας και η βελτίωση 
των κυνηγετικών όπλων τα τελευταία 150 έτη επέτρεψε την εφαρµογή της παγάνας (driven shooting method) 
(Hill and Robertson 1988). 

Με τη µέθοδο της παγάνας οι αναλογίες ηλικιών και φύλου στον πληθυσµό διατηρούνται και µεταξύ των 
θηρευθέντων ατόµων (Hill and Robertson 1988). Με τη µέθοδο της αναζήτησης καρπώνονται αναλογικά 
περισσότερα ανήλικα (Hill and Robertson 1988), ενώ δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά το φύλο (Allen 1947). 
Συνεπώς, µε τη µέθοδο της αναζήτησης αναµένεται να επιβιώσουν περισσότεροι ενήλικοι φασιανοί από ότι εάν 
εφαρµοζόταν παγάνα. Με δεδοµένο ότι οι ενήλικοι αρσενικοί είναι σηµαντικότεροι για την αναπαραγωγή από 
τους ανήλικους (Papeschi and Dessi-Fulgheri 2003), συµπεραίνεται ότι η µέθοδος της αναζήτησης είναι 
περισσότερο επιθυµητή για τη διατήρηση του πληθυσµού. 

Όσον αφορά τον κυνηγετικό εξοπλισµό, η επίδραση των µολύβδινων σκαγιών, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει 
να εξετάζεται τόσο από την πλευρά της προστασίας της άγριας πανίδας (Newton 1998) όσο και από την πλευρά 
της προστασίας της υγείας του ανθρώπου (Scheuhammer et al. 1998). Για το φασιανό πάντως, οι έως τώρα 
έρευνες δεν δείχνουν ότι συντρέχουν λόγοι περιορισµού των µολύβδινων σκαγιών (Imre 1997).  
  
4. ∆ιασφάλιση της ποιότητας θήρας 

 
Η ποιότητα της θήρας και η ευχαρίστηση του κυνηγού εξαρτώνται από τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη 

διαδικασία της θήρας. Για παράδειγµα, η καλή κυνηγετική παρέα, η αποτελεσµατική χρήση του κυνηγετικού 
εξοπλισµού και οι ικανοποιητικοί πληθυσµοί των θηραµάτων επηρεάζουν θετικά την ποιότητα θήρας. Αρνητικά 
µπορεί να την επηρεάζουν ο συνωστισµός των κυνηγών, τα τραυµατισµένα θηράµατα που δεν βρέθηκαν και η 
ηχορύπανση του κυνηγότοπου από τα διερχόµενα αυτοκίνητα και άλλες πηγές θορύβου (Hendee 1974).  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται µερικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στην ποιότητα θήρας του φασιανού. 
Το γεγονός ότι η αύξηση της πυκνότητας των κυνηγών ή ο συνωστισµός επιδρά θετικά στην ποιότητα θήρας 
αποτελεί µια εξαίρεση η οποία καταγράφηκε στην περιοχή έρευνας λόγω ειδικών συνθηκών (Frey et al. 2003). 
Γενικά, έχει βρεθεί πως ο συνωστισµός των κυνηγών επιδρά αρνητικά στην ποιότητα θήρας. Οι Shelby et al. 
(1989) βρήκαν ότι το  89% των κυνηγών φασιανού αισθάνονται άσχηµα λόγω του συνωστισµού στον 
κυνηγότοπο. Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα από έρευνες για άλλα θηραµατικά είδη στην Ελλάδα (Σώκος κ.α. 
2002) και το εξωτερικό (π.χ. Hazel et al. 1990, Lee and Chun 1999).  

Οι Frey et al. (2003) βρήκαν πως δεν έχουν καµιά επίδραση στην ποιότητα θήρας η χρήση σκύλου και η 
γνώση της φυσιογνωµίας του κυνηγότοπου. Ο Pinet (1995) αντίθετα, αναφέρει πως οι Ευρωπαίοι κυνηγοί 
νιώθουν ιδιαίτερη ευχαρίστηση βλέποντας τον σκύλο τους να κυνηγά. Ο ίδιος βρήκε ότι η γνώση της 
φυσιογνωµίας του κυνηγότοπου οδηγεί σε µεγαλύτερη κυνηγετική κάρπωση και σε ευχαρίστηση από την 
αναπόληση παλαιοτέρων εµπειριών.  

Όσον αφορά την επίδραση του θηράµατος στη θήρα, οι Frey et al. (2003) υποστηρίζουν ότι η αφθονία των 
φασιανών επιδρά περισσότερο θετικά στην ποιότητα θήρας από την ηµερήσια κάρπωση. Παρόµοια ο Ringelman 
(1997) αναφέρει πως οι παπιοκυνηγοί προτιµούν µεγαλύτερη κυνηγετική περίοδο από ότι υψηλότερο όριο 
κάρπωσης. 
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Συµπερασµατικά, ο θηραµατολόγος για να διασφαλίσει την ποιότητα θήρας πρέπει να επιδιώκει τη µείωση 
του συνωστισµού, την επιµήκυνση της κυνηγετικής περιόδου, την αφθονία φασιανών, την ανάπτυξη της γνώσης 
των κυνηγών για τη φυσιογνωµία του κυνηγοτόπου και τη χρήση του σκύλου.   
 
Πίνακας 3. Επίδραση παραγόντων στην ποιότητα θήρας του φασιανού στη Γιούτα  
(στους Frey et al. 2003). 
Table 3. Factors influencing pheasant hunting quality in Utah (in Frey et al. 2003). 

             Καµία επίδραση Θετική επίδραση 
ηµερήσια διάρκεια κυνηγίου 
αριθµός κυνηγών στην παρέα 
αριθµός αρπάγων 
χρήση σκύλου 
γνώση της φυσιογνωµίας του κυνηγοτόπου 

αφθονία φασιανών 
κάρπωση φασιανού 
πυκνότητα κυνηγών 

 
5. Επιλογή των κυνηγετικών κανονισµών 

 
Οι κυνηγετικοί κανονισµοί, δηλαδή πότε, που και πως θα διεξαχθεί η θήρα πρέπει να έχουν ως σκοπό τη 

διασφάλιση της κάρπωσης και της ποιότητας θήρας. H επιλογή τους εξαρτάται από το κόστος εφαρµογής και το 
αναµενόµενο όφελος. Στη συνέχεια αξιολογούνται και προτείνονται οι κανονισµοί θήρας του φασιανού στην 
Ελλάδα µε βάση όσα αναφέρθηκαν στα κεφάλαια 3. και 4.. 
 
5.1 Χρονικοί κανονισµοί θήρας 

 
Η κυνηγετική περίοδος του φασιανού πρέπει να διευθετείται κατά τρόπο που: 
• Να αρχίζει αφότου οι νεαροί αρσενικοί φασιανοί έχουν ολοκληρώσει το φτέρωµά τους ώστε να 

ξεχωρίζουν από τα θηλυκά και να έχουν µεγαλύτερη αισθητική αξία (Hill and Robertson 1988). 
• Η κάρπωση να πραγµατοποιείται όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε η θνησιµότητα από τη θήρα να 

αντισταθµίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από τους πυκνοεξαρτηµένους παράγοντες (Robertson and 
Rosenberg 1988, Παπαγεωργίου 1995). Για το λόγο αυτό η λήξη της κυνηγετικής περιόδου πρέπει να 
γίνεται στις αρχές του χειµώνα. 

• Να επιτυγχάνεται καλύτερη κατανοµή της κάρπωσης για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 
προς ικανοποίηση των κυνηγών (βλέπε 4.).  

Η καλύτερη κατανοµή της κάρπωσης µπορεί να επιτευχθεί µε: 
• Την εκµετάλλευση ειδικών συνθηκών του κυνηγότοπου, όπως είναι η προσφορά κάλυψης από τον 

αραβόσιτο. Συγκεκριµένα, πριν τη συγκοµιδή του αραβόσιτου οι κυνηγοί εκµεταλλεύονται το 
µεγαλύτερο πληθυσµό και το γεγονός ότι το θήραµα δεν έχει αποκτήσει ακόµα αρκετές εµπειρίες στο να 
διαφεύγει. Μετά τη συγκοµιδή του αραβόσιτου οι κυνηγοί εκµεταλλεύονται την αύξηση της πυκνότητας 
του θηράµατος στις εναποµείνασες θέσεις κάλυψης. 

• Τη χρησιµοποίηση διαφορετικής έναρξης για τον αρσενικό και θηλυκό φασιανό. 
• Την άσκηση της θήρας ορισµένες ηµέρες την εβδοµάδα, λαµβάνοντας πάντα υπόψη το πρόβληµα του 

συνωστισµού των κυνηγών. 
Για την αντιµετώπιση του συνωστισµού µπορεί να εφαρµοστεί η ρύθµιση της προσέλευσης των κυνηγών 

στον κυνηγότοπο. Ενδεικτικά να επιτρέπεται η εξόρµηση αριθµού κυνηγών το Σάββατο και των υπολοίπων την 
Κυριακή. Ο διαχωρισµός µπορεί να γίνει αλφαβητικά ή από τον αριθµό της άδειας θήρας. 
 
5.2 Χωρικοί κανονισµοί θήρας 

 
Οι χωρικοί κανονισµοί αναφέρονται: α) σε περιοχές µόνιµης απαγόρευσης της θήρας, στην Ελλάδα 

χρησιµοποιούνται ευρύτατα και είναι γνωστές ως καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ), β) σε συστήµατα περιφοράς 
όπου στη µια περιοχή απαγορεύεται η θήρα για να επιτραπεί σε µια άλλη, και γ) στη διανοµή του κυνηγοτόπου 
µεταξύ των κυνηγών. 

Από την πλευρά της διασφάλισης της κάρπωσης ο Edminster (1937) υποστηρίζει πως ο ρόλος των ΚΑΖ 
είναι η προστασία του µικρού θηράµατος και όχι η αύξηση της κάρπωσης µε την “ακτινοβολία” του θηράµατος 
περιµετρικά του καταφυγίου. Ο Allen (1947) υποστηρίζει ότι τα ΚΑΖ δεν έχουν καµία θέση στη διασφάλιση της 
κάρπωσης του φασιανού από τη στιγµή που είναι προτιµότερη η εφαρµογή άλλων διαχειριστικών µέτρων όπως 
είναι η θήρευση µόνο του αρσενικού. 

Από την πλευρά της διασφάλισης της ποιότητας της θήρας οι χωρικοί κανονισµοί έχουν τα εξής 
µειονεκτήµατα:   

• Περιορίζουν ένα από τα πρώτα στάδια της κυνηγετικής διαδικασίας που είναι η επιλογή του 
κυνηγοτόπου (Leopold 1943). 
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• Περιορίζουν την ευχαρίστηση του κυνηγού όταν του απαγορεύουν την πρόσβαση σε κυνηγοτόπους που 
γνωρίζει τη φυσιογνωµία τους (βλέπε 4.). 

• Αποτελούν τους κατεξοχήν κανονισµούς οι οποίοι προκαλούν συνωστισµό. 
Ειδικά στην Ελλάδα, οι κυνηγότοποι του φασιανού καταλαµβάνουν µικρό εµβαδόν όποτε περαιτέρω µείωση δεν 
ενδείκνυται.   
 
5.3 Όριο κάρπωσης  

 
Το όριο κάρπωσης αναφέρεται τόσο στην κυνηγετική εξόρµηση όσο και στην κυνηγετική περίοδο. Στις 

ΗΠΑ το όριο κάρπωσης κυµαίνεται από έναν έως τρεις φασιανούς/κυνηγετική εξόρµηση και από 12 έως 15 
φασιανούς/κυνηγετική περίοδο (π.χ. Iowa Department of Natural Resources 2005). Ο περιορισµός στην 
κάρπωση επιτρέπει την καλύτερη διανοµή της θήρας, χωρίς να µειώνεται ιδιαίτερα η ποιότητα θήρας (βλέπε 4.).  
 
5.4 Μέθοδος θήρας – κυνηγετικός εξοπλισµός 

 
Πρέπει να επιδιώκεται η εφαρµογή της µεθόδου της αναζήτησης µε κυνηγετικό σκύλο και όχι η παγάνα, 

διότι η πρώτη είναι περισσότερο “φιλική” όσον αφορά τη διατήρηση του πληθυσµού (βλέπε 3.2.3), και 
παράλληλα εναρµονίζεται µε τις κυνηγετικές παραδόσεις των Ελλήνων.  

Όσον αφορά τον κυνηγετικό οπλισµό δεν απαιτείται κάποιος ειδικός κανονισµός για τη θήρα του φασιανού 
(βλέπε 3.2.3). 
 
6. Συµπεράσµατα 

  
1. Η διατήρηση του φασιανού µέσω της ορθής χρήσης αποτελεί την αποτελεσµατικότερη προσέγγιση. Στο 

πλαίσιο αυτό η θήρα του φασιανού πρέπει να ενταχθεί µεταξύ των χρήσεων γης. Σηµείο κλειδί είναι η 
κατάλληλη επιλογή του συστήµατος θήρας. H εφαρµογή του ελληνοαµερικανικού συστήµατος θήρας του 
φασιανού στην Ελλάδα δεν έχει αποφέρει και δεν αναµένεται να αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
Αναγκαία είναι λοιπόν η διαµόρφωση νέας πολιτικής, στην οποία η στρατηγική θα χαράσσεται στο 
κέντρο, ενώ η διαχείριση θα είναι αποκεντρωµένη. Οι αρµόδιοι φορείς όµως έχουν περιορισµένες 
δυνατότητες οπότε οι προσπάθειές τους πρέπει να επικεντρωθούν σε συγκεκριµένες περιοχές. Για το 
λόγο αυτό προτείνεται η θεσµοθέτηση των Περιοχών Ειδικής ∆ιαχείρισης Θήρας (ΠΕ∆ΙΘ). Στις ΠΕ∆ΙΘ 
η διαχείριση θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, κάτι το οποίο είναι 
πολύ σηµαντικό για ένα επιδηµητικό είδος όπως είναι ο φασιανός. Οι ΠΕ∆ΙΘ προτείνεται να 
λειτουργήσουν στα πλαίσια ενός συνδυασµού του ελληνοαµερικανικού και ανατολικοευρωπαϊκού 
συστήµατος. Στις ΠΕ∆ΙΘ η ενεργή συµµετοχή των τοπικών φορέων αναµένεται να έχει σοβαρά οφέλη 
(Ostrom 1990, Pearse and Wilson 1999). Ο σχεδιασµός και η οργάνωση των ΠΕ∆ΙΘ αποτελεί 
αντικείµενο ειδικής µελέτης. 

2. Η πολυγυνία του φασιανού µειώνει σοβαρά το κόστος για την επίτευξη της αειφορικής κάρπωσης µε τη 
θήρευση µόνο του αρσενικού. Η θήρευση του θηλυκού µπορεί να εφαρµοστεί εφόσον βρεθεί ότι το 
όφελος είναι µεγαλύτερο του κόστους της επίβλεψης της θήρας. 

3. Οι κανονισµοί για τη θήρα του φασιανού έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της κάρπωσης και της 
ποιότητας θήρας. Συγκεκριµένα πρέπει: α) να επιδιώκεται η έναρξη της θήρας όσο το δυνατόν νωρίτερα 
το φθινόπωρο και αφότου έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του φτερώµατος του αρσενικού, β) εφόσον 
κρίνεται σκόπιµο να επιτρέπεται η θήρα ορισµένες ηµέρες της εβδοµάδας και εάν υπάρχει πρόβληµα 
συνωστισµού να ρυθµίζεται χρονικά η προσέλευση των κυνηγών, γ) η κυνηγετική περίοδος να έχει όσο 
το δυνατόν µεγαλύτερη διάρκεια, αλλά να ολοκληρώνεται στις αρχές του χειµώνα, δ) οι χωρικές 
απαγορεύσεις θήρας να εφαρµόζονται µόνο στα πλαίσια της προστασίας των πληθυσµών και όχι για τη 
διαχείριση της θήρας (δηλ. την αύξηση της κάρπωσης), ε) να εφαρµόζεται όριο κάρπωσης, και στ) να 
επιδιώκεται η εφαρµογή της µεθόδου της αναζήτησης και όχι της παγάνας. 
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