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Για τους ευσυνείδητους κυνηγούς, η συλλογή και χρήση του θηράµατος 
που έχουν θηρεύσει είναι κοινή πρακτική και µέρος της όλης 
διασκέδασης του να βρουν, να αποκοµίσουν και να καταναλώσουν 
άγρια θηράµατα..  

Παρ΄ όλα αυτά, οι ασυνείδητοι κυνηγοί δεν προσπαθούν να σηκώσουν 
το θήραµα της πάπιας που έχουν κυνηγήσει µε αποτέλεσµα την 
απώλεια του θηράµατος και την φτωχή διαχείριση της άγριας ζωής. 

Για να διασφαλιστεί ότι τα πτηνά θηράµατα δεν χάνονται άδικα, οι 
Κανονισµοί (Θήρας) Άγριας Ζωής 2012 έχουν αλλάξει για να 
συµπεριλάβουν δύο νέους κανονισµούς που θα απαιτούν από τους 
κυνηγούς να βρίσκουν και να περισυλλέγουν αµέσως τα πεσµένα από 
πυροβολισµό πτηνά θηράµατα και να διασώζουν τουλάχιστον το κρέας 
από το στήθος των πουλιών που έχουν θηρευτεί.. 

Εύρεση και περισυλλογή των 
πτηνών θηραµάτων 

Ένας νέος κανονισµός έχει εισαχθεί που 
απαιτεί από τους κυνηγούς να κάνουν όλες τις 
εύλογες προσπάθειες για να βρούνε και να 
περισυλλέξουνε αµέσως τα πεσµένα πτηνά 
θηράµατα. Αυτό εφαρµόζεται σε όλων των 
ειδών τις πάπιες, ορτύκι σταµπλ και στα µη 
ενδογενή πτηνά θηράµατα  (π.χ. φασιανοί, 
πέρδικες και ορτύκι) 

Ως πεσµένο πουλί θεωρείται το πουλί που έχει 
ριχθεί στο έδαφος (ή στο νερό) σαν 
αποτέλεσµα πυροβολισµού ή το πουλί που 
έχει πυροβοληθεί στο έδαφος.. 

Από τη στιγµή που ένα πουλί είναι πεσµένο, ο 
κυνηγός πρέπει να συγκεντρωθεί σε αυτό το 
πουλί και µόνο και να κάνει όλες τις εύλογες 
προσπάθειες για να το ανακτήσει άµεσα. ∆εν 
πρέπει να συνεχίσεις να πυροβολείς άλλα 
πουλιά. 

Η άµεση περισυλλογή είναι σηµαντική στο να 
διασφαλιστεί ότι ο κυνηγός παραµένει 
εστιασµένος στο πεσµένο πτηνό θήραµα. Αυτό 
θα ελαχιστοποιήσει την απώλεια των 
πεσµένων πουλιών και θα διασφαλίσει ότι 

οποιοδήποτε πουλί που είναι ακόµα ζωντανό 
κατά την περισυλλογή,  θα θανατωθεί άµεσα.  

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία περί 
θήρας, πρέπει άµεσα να σκοτώσεις όποιο 
θήραµα είναι ακόµα ζωντανό κατά την εύρεση 
και περισυλλογή. 

Στρατηγικές για την εύρεση και 
περισυλλογή πτηνών θηραµάτων 

Για να έχεις ένα επιτυχηµένο κυνήγι και για να 
κάνεις την εύρεση και περισυλλογή 
ευκολότερα, θα πρέπει να αναπτύξεις 
στρατηγικές εύρεσης και περισυλλογής. 

Λάβε υπόψη σου τους παρακάτω παράγοντες 
όταν αναπτύσσεις  µία αποτελεσµατική 
στρατηγική εύρεσης και περισυλλογής. 

• Αναγνώρισε τους κυνηγότοπους ή τις 

ζώνες πυρός όπου ένα πεσµένο θήραµα 

µπορεί εύκολα να περισυλλεχθεί – 

απέφυγε το κυνήγι σε περιοχές µε πυκνή 

βλάστηση 

• Μην υποθέτεις ότι τα πεσµένα πουλιά 

έχουν πεθάνει αµέσως. 
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• Από την στιγµή που ένα πουλί χτυπήθηκε 

και έπεσε, σταµάτα να πυροβολείς και 

αµέσως βρες και περισύλλεξε το πουλί 

• Γνώρισε την τοποθεσία που κυνηγάς και τα 

χαρακτηριστικά του σχετικού 

οικοσυστήµατος. 

• Χρησιµοποίησε εξοπλισµό που χρησιµεύει 

στην εύρεση και περισυλλογή των 

πεσµένων πουλιών (αυτός µπορεί να 

περιλαµβάνει πράµατα όπως 

κυνηγόσκυλο, ειδικά φυσίγγια - swatter 

loads -, βάρκες). 

Μην πυροβολείται παραπάνω από ένα 
πουλιά 

Σύµφωνα µε τους νέους κανονισµούς, από τη 
στιγµή που ένα πουλί είναι πεσµένο, πρέπει 
να σταµατήσετε να πυροβολείται και αµέσως 
να κάνετε όλες τις εύλογες  προσπάθειες  για 
να το βρείτε και να το περισυλλέξετε.. 

Εάν αµέσως µετά τη ρίψη ενός πουλιού 
εµφανιστεί ένα άλλο πουλί, δεν πρέπει να 
πυροβολήσετε. Εκτός του ότι αυτό είναι 
παράνοµο, θα αποσπάσει την προσοχή σας 
από την ανάκτηση του πεσµένου πουλιού και 
θα δώσει την ευκαιρία στο πεσµένο πουλί να 
διαφύγει εάν αυτό είναι πληγωµένο. Αυτή η 
κατάσταση µπορεί να καταλήξει σε δύο 
πληγωµένα και χαµένα πουλιά αντί ενός και 
επιτυχώς συλλεγµένου. 

Εάν ένα ζευγάρι πουλιών εµφανιστεί, και τα 
δύο µπορούν να θεωρηθούν (ένα ‘δίδυµο’) 
εφόσον  το ένα από τα πουλιά δεν είναι 
πεσµένο. Παρ’ όλα αυτά, για να µειωθεί η 
πιθανότητα τραυµατισµού, συνίσταται να 
εστιάσεις  στο ένα πουλί µόνο. Εάν ένα πουλί 
είναι χτυπηµένο, κράτησε τη δεύτερη βολή για 
να το θανατώσεις άµεσα εάν είναι πληγωµένο. 

Στρατηγικές που ελαχιστοποιούν τον 
τραυµατισµό και βελτιώνουν την εύρεση 
και περισυλλογή: 

• Πυροβόλησε µόνο προς πουλιά που 

βρίσκονται εντός των σκοπευτικών σου 

ικανοτήτων. Για τους περισσότερους 

ανθρώπους είναι λιγότερο από 30µ. 

Πυροβολισµοί σε απόσταση πέραν του 

ορίου της σκοπευτικής σου ικανότητας 

είναι η κύρια αιτία του τραυµατισµού 

• Πυροβόλησε προς τα εξωτερικά ή τα 

πουλιά που ακολουθούν. Μην πυροβολείς 

το πουλί οδηγό ή στο µέσο του σµήνους.  

• Απέφυγε να ρίξεις πουλιά σε πυκνή 

βλάστηση. 

• Χρησιµοποίησε πάντοτε κατάλληλο και 

δοκιµασµένο φυσίγγι και συνδυασµούς 

τσοκαρίσµατος. 

• Συνιστάται να κρατήσεις τη δεύτερη βολή 

σου για το πεσµένο πουλί.  

• Έχε µαζί σου και χρησιµοποίησε ειδικά 

φυσίγγια –swatter loads-, όπου είναι 

ασφαλές, για τη θανάτωση των πεσµένων 

πουλιών. 

• Περιµάζεψε άµεσα οποιαδήποτε πεσµένα 

πουλιά.. 

Για περισσότερες λεπτοµερείς πληροφορίες 
σχετικά µε το αποτελεσµατικό και επαρκές 
κυνήγι του πτηνού θηράµατος, κατεβάστε ένα 
αντίγραφο από το Be a better game bird 
hunter – Shotgunning Education Program 
(SEP) Handbook from gma.vic.gov.au 

Επίσης σκεφθείτε να παρακολουθήσετε ένα 
ηµερήσιο εκπαιδευτικό σεµινάριο του SEP, 
όπου σας δίνονται εµπειρία και εξειδικευµένα 
µαθήµατα από εκπαιδευτές. Για λεπτοµέρειες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

 Field and Game Australia or Sporting 
Shooters Association of Australia (Vic). 

Θανατώνοντας ζωντανά πουλιά κατά την 
περισυλλογή 

Εάν µαζέψεις  ένα πεσµένο πουλί που είναι 
ακόµα ζωντανό, είναι ευθύνη σου να το 
θανατώσεις άµεσα κατά την περισυλλογή. 
Αυτό πρέπει να γίνει µε ανθρώπινο τρόπο που 
στην αρχή  προκαλεί άµεση απώλεια των 
αισθήσεων και µετά άµεσο θάνατο χωρίς το 
ζώο να ανακτά τις αισθήσεις του.. 

Μία αποτελεσµατική τεχνική είναι να 
χρησιµοποιήσεις ειδικά φυσίγγια –swatter 
loads-, όταν είναι ασφαλές . Τα «σουότερ 
λόουντς» (swatter loads) είναι φυσίγγια µε 
µικρά σκάγια τα οποία παράγουν µία πλούσια, 
πυκνή δέσµη και είναι αποτελεσµατικά στη 
θανάτωση πεσµένων πτηνών. Τυπική 
εµβέλεια των «σουότερ λόουντς» (swatter 
loads) είναι 20-30 µ., µε πιο αποτελεσµατικά 
τα χαλύβδινα νούµερο #7 µε #5 στα 1oz/28γρ. 

Οποιοδήποτε ζωντανό πουλί που έρχεται στα 
χέρια σου,  πρέπει να αναισθητοποιείται  µε 
ένα βαρύ πλήγµα  στο πίσω µέρος του 
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κρανίου χρησιµοποιώντας ένα βαρύ, αµβλύ 
αντικείµενο σαν µικρό ρόπαλο (π.χ. αλιευτικός 
‘παπάς’-fishing ‘priest’-) και έπειτα να 
θανατώνεται  χρησιµοποιώντας µία αποδεκτή 
δευτερεύουσα µέθοδο.  

Οι αποδεκτές δευτερεύουσες µέθοδοι 
περιλαµβάνουν αυχενική εξάρθρωση 
(σπάσιµο λαιµού) ή  αποκεφαλισµό (κόψιµο 
κεφαλιού). Η ασφυξία ή ο πνιγµός δεν 
θεωρούνται αποδεκτοί µέθοδοι για την 
θανάτωση πτηνού.. 

Ένας µικρός αλιευτικός ‘παπάς’-fishing ‘priest’- 
είναι ένα φτηνό αντικείµενο που µπορεί να 
αγοραστεί στο διαδίκτυο ή από κάποια 
µαγαζιά µε είδη αλιείας και µπορεί να 
µεταφέρεται εύκολα σtoν κυνηγότοπο.. 

Βεβαιωθείτε για το θάνατο των πτηνών 
ελέγχοντας συνδυαστικά τις παρακάτω 
ενδείξεις: 

• Τα βλέφαρα και οι µεµβράνες του µατιού 

δεν πρέπει να κλείνουν όταν αγγίζεις το 

µάτι του πτηνού  

• Ολική χαλάρωση σώµατος και λαιµού, 

καµία κίνηση, τα φτερά να κρέµονται 

• Τα µάτια θα θαµπώνουν γρήγορα µετά το 

θάνατο 

• Καµία ανάσα ή καρδιακός παλµός t  

ερίσωση και περισυλλογή του 
κρέατος του θηράµατος 

Ένας νέος κανονισµός έχει επίσης εισαχθεί 
που επισηµοποιεί αυτό που έτσι κι αλλιώς 
είναι κοινή πρακτική στους περισσότερους 
ευσυνείδητους κυνηγούς: η χρήση και όχι η 
σπατάλη του θηράµατος που έχουν 
κυνηγήσει.. 

Εάν ένας κυνηγός αποφασίσει να µην 
κρατήσει και να µην πάρει στο σπίτι ολόκληρο 
το πουλί, θα είναι υποχρεωµένος  να 
περισυλλέξει τουλάχιστον και τα δύο στήθη 
από το πτηνό θήραµα που έχει αποκοµίσει..  

Οι κυνηγοί πρέπει να έχουν στην κατοχή τους 
τα στήθη από το πουλί ή την πάπια µέχρι 
αµέσως  πριν το µαγείρεµα ή µέχρι να τα πάνε 
σπίτι 

Θυµήσου ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία 
ακόµα ισχύει και υποχρεώνει τους 
κυνηγούς να κρατάνε µία φτερούγα µε όλα 
της τα πούπουλα, συνδεδεµένη µε την 
πάπια ή τα στήθη αυτής. Εάν τα στήθη 
αφαιρεθούν χωριστά, τότε κάθε στήθος 

πρέπει να έχει συνδεδεµένο µία φτερούγα 
µε όλα της τα πούπουλα. Εάν τα στήθη 
είναι ενωµένα, τότε απαιτείται µόνο µία 
φτερούγα. 

Συχνές Ερωτήσεις 

Τι αποτελούν ‘τις όλες εύλογες 
προσπάθειες για την εύρεση και 
περισυλλογή ενός πεσµένου πτηνού 
θηράµατος’; 

Οι συνθήκες που γίνεται το κυνήγι, οι 
τοποθεσίες, το περιβάλλον και ο εξοπλισµός 
του κυνηγού θα διαφέρουν και θα 
πληροφορούν για το ποιές είναι οι εύλογες 
προσπάθειες  

Οποιοσδήποτε κυνηγός που κατεβάζει ένα 
πτηνό, πρέπει να σταµατήσει το κυνήγι και να 
κάνει αµέσως προσπάθεια να βρει και να 
περισυλλέξει το πτηνό µε τα πόδια, µε βάρκα ή 
να στείλει ένα κυνηγετικό σκύλο να φέρει το 
πτηνό, εκτός και αν δεν είναι ασφαλές να κάνει 
την περισυλλογή. 

Το διαφορετικό περιβάλλον στους 
υδροβιότοπους, όπως βλάστηση και βάθος 
νερού, θα είναι ένας παράγοντας για το τι είναι 
εύλογη προσπάθεια. Για παράδειγµα, ένας 
κυνηγός που βρίσκεται στην ακτογραµµή και 
ρίχνει ένα πουλί σε βαθύτερα εκτός ακτής 
νερά, έχει λιγότερες ή καθόλου επιλογές 
περισυλλογής συγκρινόµενος µε ένα κυνηγό 
µε κυνηγετικό σκύλο ή βάρκα που µπορεί πιο 
εύκολα να περισυλλέξει το πουλί από βαθιά 
νερά. Για να είναι  πιο εύκολη η  συµµόρφωση 
µε το νόµο και η µείωση των απωλειών και 
των τραυµατισµών, κυνήγησε µόνο σε 
περιοχές όπου η περισυλλογή είναι εφικτή.. 

Ο αριθµός των κυνηγών σε ένα υδροβιότοπο 
και η εγγύτητα του ενός µε τον άλλο 
(πιθανότητα τραυµατισµού από σκάγια),όπως  
και  τα οπτικά εµπόδια (πυκνές συστάδες 
βλάστησης ή σχηµατισµός εδάφους) µπορούν 
επίσης να συµβάλλουν στον καθορισµό του τι 
είναι εύλογο.. 

Ένας κυνηγός που εµφανώς εξακολουθεί να 
ρίχνει πουλιά (χωρίς κίνδυνο όσον αφορά την 
περισυλλογή) και ο οποίος δεν κάνει καµία 
προσπάθεια να περισυλλέξει αυτά τα πουλιά 
ανάµεσα στους πυροβολισµούς, προφανώς θα  
παραβιάζει τον κανονισµό.  

Μπορώ να πυροβολήσω ένα άλλο πουλί 
αφού έχω κατεβάσει το πρώτο; 

Όχι εκτός και εάν έχεις περισυλλέξει το πρώτο 
πουλί. Σαν ευσυνείδητος κυνηγός, πρέπει να 
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έχεις την προσοχή σου στο πουλί που έχεις 
χτυπήσει και να διασφαλίσεις ότι είναι 
περισυλλεγµένο και νεκρό  

Τι γίνεται εάν το πουλί που έχω χτυπήσει 
συνεχίζει να πετάει µακριά; 

Είσαι υποχρεωµένος να περισυλλέξεις µόνο τα 
πεσµένα πουλιά. Πεσµένα πουλιά είναι εκείνα 
που έχουν ριχθεί στο έδαφος σαν αποτέλεσµα 
πυροβολισµού ή πουλιά που έχουν 
πυροβοληθεί στο έδαφος. Το έδαφος 
συµπεριλαµβάνει γη, νερό και οποιαδήποτε 
βλάστηση ή άλλο πράγµα που είναι στη γη ή 
το νερό. 

Μπορώ ακόµα να κρατήσω όλο το πουλί ή 
µπορώ να κρατήσω µόνο το κρέας από το 
στήθος; 

Ναι, µπορείς ακόµα να κρατήσεις όλο το 
πουλί. Το να κρατήσεις περισσότερο κρέας 
από αυτό του στήθους, είναι νόµιµο και 
ενθαρρύνεται. Το να κρατήσεις το κρέας από 
το στήθος, είναι το ελάχιστο που πρέπει να 
συλλεχθεί.  

Ορίζει ο κανονισµός για την περισυλλογή 
του κρέατος, εάν πρέπει να αφαιρέσω τα 
στήθη από το πτηνό θήραµά µου στον 
κυνηγότοπο; 

Όχι. Ο κανονισµός απαιτεί από εσένα να 
διασώσεις τουλάχιστον και τα δύο στήθη. 
Μπορείς να πάρεις ακόµα περισσότερο ή όλο 
το πουλί στο σπίτι ή στο µέρος όπου θα το 
µαγειρέψεις και να επεξεργαστείς το πουλί σε 
αυτή την τοποθεσία. 

Χρειάζεται να διατηρήσω µία φτερούγα µε 
όλα τα πούπουλα; 

Ναι. Η υπάρχουσα νοµοθεσία ισχύει και 
υποχρεώνει οι κυνηγοί να κρατάνε 
τουλάχιστον µία φτερούγα µε όλα τα 
πούπουλα συνδεδεµένη µε την πάπια ή τα 
στήθη της πάπιας. Εάν διαχωρίσετε τα στήθη 
κατά την αφαίρεση, τότε πρέπει µία φτερούγα 
µε όλα τα πούπουλα να είναι συνδεδεµένη σε 
κάθε στήθος. 

Οι καινούργιοι κανονισµοί εφαρµόζονται 
για το κυνήγι του ορτυκιού σταµπλ; 

Ναι. Οι κανονισµοί εφαρµόζονται για όλα τα 
πτηνά θηράµατα(π.χ. θηράµατα πάπιας, 
ορτύκι σταµπλ και µη ενδηµικά πτηνά 
θηράµατα, όπως φασιανοί και πέρδικες) 

 

 

Εάν ο κυνηγετικός µου σκύλος βρίσκεται 
στο ενδιάµεσο µιας περισυλλογής, µπορώ 
να πυροβολήσω προς περαστικά πουλιά ή 
πουλιά κράχτες; 

Αν ο σκύλος σου έχει βρει και συλλέξει το 
πουλί και επιστρέφει σε ‘σένα, έχεις κάνει κάθε 
εύλογη προσπάθεια να αποκοµίσεις το 
πεσµένο πτηνό. 

Παρόλα αυτά, συνιστάται να ολοκληρωθεί η 
αποκοµιδή και το πτηνό να επιστραφεί σε 
‘σένα προτού να συνεχίσεις να πυροβολείς..  

Εάν πρέπει να σταµατήσω και να συλλέξω 
αµέσως το θήραµα πάπιας, δεν θα 
αποκαλύψω τη θέση µου και θα χάσω την 
ευκαιρία να πυροβολήσω άλλα πουλιά;  

Ως ευσυνείδητος κυνηγός, η προτεραιότητά 
σου είναι να διασφαλίσεις ότι το πουλί που 
πυροβόλησες είναι νεκρό και έχει 
περισυλλεχθεί (π.χ. δεν χάθηκε). Αν δε θέλεις 
να αφήσεις τη θέση σου, σκέψου τη χρήση 
ενός καλά εκπαιδευµένου κυνηγετικού σκύλου 
καθώς σου επιτρέπει να παραµείνεις στην 
κρυψώνα σου και µε εντολές να καθοδηγείς το 
σκύλο σου κατά τη διάρκεια της αποκοµιδής. 

Τι γίνετε αν δεν περισυλλέξω αµέσως 
πεσµένο θήραµα; 

Θα παραβιάσεις τον καινούργιο κανονισµό 
που απαιτεί άµεση ανεύρεση και συλλογή και 
µπορεί να σου επιβληθεί χρηµατικό πρόστιµο 
ή να ασκηθεί ποινική δίωξη. 

Μπορώ να έχω ένα φίλο µου για να 
περισυλλέξει το πεσµένο πουλί; 

Ναι. Εάν ένας φίλος µε Κυνηγετική Άδεια είναι 
πιο κοντά στο πεσµένο πουλί είναι αποδεκτό 
να το περισυλλέξει για λογαριασµό σου ώστε 
να διασφαλιστεί ότι το πουλί δεν θα χαθεί και 
για οποιαδήποτε τραυµατισµένα πουλιά να 
θανατωθούν το συντοµότερο δυνατό.  
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Εάν άθελά µου καταρρίψω περισσότερα 
από ένα πουλιά µε έναν πυροβολισµό; 

Αποφεύγετε να πυροβολείτε σε κοπάδι 
πουλιών καθώς αυτό αυξάνει τις πιθανότητες 
να τραυµατίσετε περισσότερα από ένα πουλιά. 
Να εστιάζετε πάντα στο σηµάδεµά σας, 
πουλιά που είναι στα πλάγια ή που είναι µόνα 
τους. 

Αν χτυπήσετε περισσότερα από ένα πουλιά, 
εστιάστε την προσοχή σας στην περισυλλογή 
του πουλιού που είναι πιο εύκολο να βρεθεί 
πρώτα και προσπαθήστε να φτιάξετε µια 
εικόνα µε το µυαλό σας για το που έπεσε το 
άλλο πουλί ώστε να ψάξετε γι’ αυτό αφού 
πρώτα έχετε συλλέξει και θανατώσει το πρώτο 
πουλί 

Πόσος είναι ένας εύλογος χρόνος έρευνας 
για ένα πεσµένο πουλί; 

Πρέπει να γίνετε µια εύλογη προσπάθεια για 
την ανεύρεση και συλλογή πεσµένων 
πουλιών. Η διάρκεια της έρευνας θα 
επηρεασθεί από πολλούς παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων της προσωπικής 
ασφάλειας και το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι 
η πρόσβαση προς το πεσµένο πουλί  

Ποιες είναι οι ποινές των καινούργιων 
νόµων; 

Και οι δύο νόµοι επισύρουν τη µέγιστη τιµωρία 
των 20 ποινικών µονάδων ή περίπου $3,160 
(µία ποινική µονάδα αξίζει περίπου $158 την 
ηµέρα της έκδοσης). Μπορείς επίσης να 
χάσεις την Κυνηγετική σου Άδεια και 
οποιονδήποτε εξοπλισµό που 
χρησιµοποιήθηκε στην διάπραξη του 
αδίκηµατος 

 

 


