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Παρατηρήσεις και εισηγήσεις σχετικά με τον ‘’Περί προστασίας και διαχείρισης
άγριων πτηνών και θηραμάτων νόμος ‘’

Η διαχρονική θέση του συνδέσμου μας ήταν όπως θεσπιστεί ένας κανονισμός ο οποίος θα
ρυθμίζει την λειτουργία και όλα τα σχετικά θέματα αναφορικά με την κατοχή, εκτροφή και εμπορία
άγριων πτηνών και θηραμάτων στην χώρα μας.

Στόχος, είναι από την μια να διασφαλίσουμε στο μέγιστο βαθμό την προστασία του άγριου
ενδημικού και αποδημητικού πληθυσμού πουλιών στην Κύπρο και από την άλλη να δώσουμε την
ευκαιρία στα μέλη μας, μέσα από ρυθμίσεις και κανονισμούς να μπορούν νόμιμα να διατηρούν και
να εκτρέφουν τα είδη πουλιών τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι με την εκτροφή αυτών των ειδών και τον
πολλαπλασιασμό τους στα εκτροφεία, αποτρέπεται η παράνομη λαθροθηρία από την φύση και
παράλληλα αυξάνονται οι πληθυσμοί αριθμητικά.
Εκ τον πραγμάτων, τα άγρια πουλιά δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες αιχμαλωσίας
παρουσιάζοντας ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ακόμα, τα πουλιά αυτά παρουσιάζουν
προβληματικές συμπεριφορές κάτι που δεν είναι επιθυμητό από τους εκτροφείς και παράλληλα
μπορεί να φέρουν ιούς και παράσιτα με καταστροφικά αποτελέσματα.

Αναπαράγοντας αυτά τα πουλιά σε ελεγχόμενη εκτροφή, κάτω από όρους και
προϋποθέσεις, τα μέλη μας θα δίνουν την ευκαιρία σε άλλα πρόσωπα να προμηθευτούν πουλιά
κατάλληλα, γεννημένα σε αιχμαλωσία. Έτσι δεν υπάρχει λόγος κάποιο πρόσωπο να προμηθευτεί
πουλιά άγρια πιασμένα από την φύση. Παράλληλα κατοχυρώνοντας την εκτροφή αυτών των
πουλιών, πιστεύουμε ότι θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα στους

διάφορους επιτήδειους που

προσπαθούν να παγιδεύουν και να πωλούν τα πουλιά αυτά, πράξη απαράδεκτη και καταδικαστέα.
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Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, συμφωνούμε με την όλη διαδικασία, αφού θα είναι προς όφελος
των πουλιών και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το θέμα.

Υπάρχουν όμως μερικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις τις οποίες θα θέλαμε να αναφέρουμε.

1. Εισηγούμαστε όπως η άδεια κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας
πανίδας των Μερών ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ όπως καταργηθεί.
Ο λόγος είναι επειδή, βάσει του προτεινόμενου κανονισμού υποχρεούται ακόμα και ο κάτοχος ενός
πτηνού του εν λόγω Παραρτήματος να πρέπει να καταβάλει αυτό το ποσό για έκδοση άδειας
κατοχής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ)

Η απόδειξη νόμιμης κατοχής αυτών των πουλιών θα παρουσιάζεται με την έκδοση νομίμου
συνοδευτικού χαρτιού το οποίο θα παραχωρείτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα εκδίδεται από
αδειούχο εκτροφέα ή και έμπορο. Το χαρτί αυτό, θα παρουσιάζεται από τον κάτοχο του, όταν αυτό
ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο που διενεργεί έλεγχο.

Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου δεν είναι εφικτή ή και λειτουργήσιμη γιατί αυτό απαιτεί γνώσεις
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή να πληρώσεις άτομο (εγκεκριμένο δακτυλιωτή) να κάνει τις συνεχείς
μετακινήσεις των πτηνών.

Το ηλεκτρονικό αρχείο σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει στην πάταξη της
λαθροθηρίας γιατί οποιοσδήποτε θέλει να πάρει πουλιά από τη φύση μπορεί να το κάνει και απλά
να τα δακτυλιδώσει δηλώνοντας ότι προήλθαν από δικά του πουλιά. Απεναντίας,

λόγο της

πολυπλοκότητας και χρονοβόρας διαδικασίας τήρησης του προτεινόμενου ηλεκτρονικού αρχείου ή
τυχόν υψηλών τελών όπως προτείνει η παρούσα πρόταση νόμου θα ωθήσει περισσότερους στην
παρανομία και κατ’ επέκταση λαθροθηρία.
Η άδεια κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους Ι, του
Παραρτήματος ΙΙΙ να παραμείνει ως έχει.

2.

Επίσης, εισηγούμαστε όπως τα τέλη χορήγησης άδειας εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων

ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας των Μερών ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ όπως
μειωθούν ανεξαρτήτου αριθμού πουλιών. Επίσης, τα τέλη αυτά να καταβληθούν μόνο μια φόρα
κατά την εγγραφή και όχι σε ετήσια βάση.
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Σε αυτή την κατηγορία θα κατατάσσονται οι εκτροφείς, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη για την
αναφορά και την καταγραφή των διαφόρων πουλιών που κατέχουν ή και παράγουν σε ένα
καθορισμένο αρχείο. Παράλληλα θα τους παραχωρείται η άδεια σήμανσης περιορισμένου αριθμού
εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Παραρτήματος ΙΙΙ χωρίς
οποιαδήποτε άλλη χρέωση.

Το (7) Τέλος χορήγησης άδειας σήμανσης περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων άγριων
πτηνών ή άγριας πανίδας του Παραρτήματος ΙΙΙ θεωρούμε ότι πρέπει αν καταργηθεί γιατί ήδη έχει
πληρώσει το τέλος για άδεια εκτροφής και επί επιπρόσθετα έχει επωμιστεί το κόστος αγοράς των
δακτυλιδιών για σήμανση των εκτρεφόμενων πτηνών.

3.

Εισηγούμαστε όπως το τέλος χορήγησης άδειας εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών

άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Παραρτήματος ΙΙΙ να μειωθεί.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα έχουν την ευθύνη για την αναφορά και την
καταγραφή των διάφορων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Παραρτήματος ΙΙΙ
που κατέχουν ή και παράγουν σε ένα καθορισμένο αρχείο. Παράλληλα θα τους παραχωρείται η
άδεια σήμανσης περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας
πανίδας του Παραρτήματος ΙΙΙ χωρίς οποιαδήποτε άλλη χρέωση.
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορούμε να εκφέρουμε την γνώμη και τις απόψεις μας
σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συνεργασία και ευελπιστούμε η
όλη προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία.

Τέλος, είμαστε στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99722788 ή στο 99498291.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Μικελλίδης
Πρόεδρος
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