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Μέγιστος αριθµός θηραµάτων, διάρκεια 
κυνηγετικής περιόδου και είδη 

Το 2019 η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου παπιών και ο 
µέγιστος αριθµός θηραµάτων που µπορεί να θηρευτούν έχουν 
µειωθεί και δεν θα επιτρέπεται το κυνήγι της πάπιας Blue-winged 
Shoveler. 

• Ο µέγιστος αριθµός θηραµάτων είναι τέσσερις (4) 
πάπιες την ηµέρα το πρώτο σαββατοκύριακο της 
έναρξης της κυνηγετικής περιόδου και για την υπόλοιπη 
περίοδο είναι πέντε (5) πάπιες την ηµέρα. 

• ∆εν επιτρέπεται το κυνήγι του είδους πάπιας Blue-
winged Shoveler. 

• Η κυνηγετική περίοδος πάπιας θα αρχίσει στις 16 
Μαρίου 2019 και θα τελειώσει µισή ώρα µετά τη δύση 
του ηλίου την Κυριακή 19 Μαΐου 2019. 

Οι αλλαγές στην κυνηγετική περίοδο πάπιας του 2019 
ανταποκρίνονται στις συνθήκες ξηρασίας που έχουν µειώσει την 
αφθονία της πάπιας για κυνήγι, αναπαραγωγής και οικότοπους 
σε όλη την ανατολική Αυστραλία.  
 
Τα είδη πάπιας που µπορούν να κυνηγηθούν το 2019 είναι οι 
Pacific Black Duck, Mountain Duck, Chestnut Teal, Grey Teal, 
Pink-eared Duck, Wood Duck και Hardhead. Λόγω του 
συνεχιζόµενου χαµηλού αριθµού του είδους Blue-winged 
Shoveler δεν µπορεί να κυνηγηθεί στην κυνηγετική περίοδο 
πάπιας 2019. 

 

 

∆εν επιτρέπεται το κυνήγι της αρσενικής (αριστερά) και της θηλυκής 

(δεξιά) Blue-winged Shoveler το 2019 

Βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να αναγνωρίζετε τα είδη πάπιας όταν 
κυνηγάτε. Για να διατηρείτε τις ικανότητές σας αναγνώρισης δείτε 
το βίντεο της GMA [Αρχή ∆ιαχείρισης Θηραµάτων] Duck WISE 
[Αναγνώριση Υδρόβιων Πτηνών, Ασφάλεια, Αποτελεσµατικό και 
Αποδοτικό Κυνήγι] στον ιστότοπο της GMA ή πάρτε το βίντεο 
από επιλεγµένα γραφεία που αναφέρονται στον ιστότοπο της 
GMA, (www.gma.vic.gov.au). 

Νέες ώρες έναρξης – το πρώτο 
σαββατοκύριακο 

Η δοκιµή αργότερων ωρών έναρξης το πρώτο σαββατοκύριακο 

θα συνεχιστεί και το 2019. Το πρώτο Σάββατο (16 Μαρτίου 

2019), η κυνηγετική περίοδος θα αρχίσει σε όλη την πολιτεία στις 

09:00 π.µ.   

Την πρώτη Κυριακή (17 Μαρτίου 2019), το κυνήγι θα αρχίσει σε 

όλη την πολιτεία στις 08:00 π.µ. 

 

 

 

 

 

Το κυνήγι σταµατά µισή ώρα µετά τη δύση του ηλίου κάθε ηµέρα 

του πρώτου Σαββατοκύριακου του κυνηγιού.  

Ώρες κυνηγιού – η υπόλοιπη περίοδος 

Για την υπόλοιπη κυνηγετική περίοδο, το κυνήγι της πάπιας 

επιτρέπεται µισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου έως µισή 

ώρα µετά τη δύση.  

Κατεβάστε τον οδηγό Game Hunting in Victoria [Κυνήγι 

Θηραµάτων στη Βικτώρια] από το (www.gma.vic.gov.au) για 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το πώς να υπολογίζετε αυτό το χρόνο.   

Μη πυροβολισµός ειδών που δεν είναι 
θηράµατα 

Περιστασιακά πυροβολούνται είδη που δεν είναι θηράµατα όταν 

δεν γίνεται η σωστή αναγνώρισή τους ή όταν πετάνε ανάµεσα σε 

πουλιά θηράµατα. Ισχύουν αυστηρές ποινές για παράνοµο 

πυροβολισµό ειδών που δεν είναι θηράµατα. Για την αποφυγή 

πυροβολισµού ειδών που δεν είναι θηράµατα: 

• σιγουρευτείτε ότι έχετε αναγνωρίσει το στόχο ως είδος 

θηράµατος. 

• βεβαιωθείτε ότι το πουλί βρίσκεται εντός της απόστασης που 

δύναστε να το πυροβολήσετε αποτελεσµατικά. 

• στοχεύετε µοναχικά πουλιά ή πουλιά που ακολουθούν – µην 

πυροβολείτε τα επικεφαλής πουλιά ή µέσα σε σµήνη (αυτό 

µπορεί να τραυµατίσει άλλα πουλιά, όπως είδη που δεν είναι 

θηράµατα). 

Οι κυνηγοί θα πρέπει επίσης να προσέχουν το είδος Freckled 

Duck (όταν πετάει µοιάζει µε Black Duck ή Hardhead) καθώς 

υπάρχει πλήρης απαγόρευση κυνηγιού αυτού του απειλούµενου 

είδους. Παρακαλούµε διαβάστε το Πληροφοριακό Φυλλάδιό µας 

για την Freckled Duck για περισσότερες πληροφορίες στο 

www.gma.vic.gov.au  

Πού µπορώ να κυνηγήσω πάπιες; 

Το κυνήγι της πάπιας επιτρέπεται στα δάση της Πολιτείας, σε µη 

κατειληµµένη Crown land [γη της Πολιτείας] και στα State Game 

Reserves [Πολιτειακά Καταφύγια Θηραµάτων]. Το κυνήγι πάπιας 

επιτρέπεται επίσης σε γη της Πολιτείας υπό µίσθωση και άδεια ή 

σε ιδιωτική γη ανάλογα µε την άδεια του µισθωτή, αδειούχου ή 

ιδιοκτήτη/διαχειριστή γης.  

Υπάρχουν µόνο τρεις πολιτειακοί parks [δρυµοί] 

(Gippsland Lakes Coastal Park, Cape Conran 

Coastal Park και Lake Albacutya Park) όπου 

επιτρέπεται το κυνήγι της πάπιας σε 

καθορισµένες περιοχές. Ανατρέξτε στον ιστότοπο 
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της Parks Victoria (www.parkweb.vic.gov.au) για περαιτέρω 

πληροφορίες. 

Οι υγρότοποι µπορεί να είναι κλειστοί στο κυνήγι ορισµένες 

χρονικές περιόδους για την προστασία του αριθµού των 

απειλούµενων ειδών ή των αποικιών υδρόβιων πτηνών που 

αναπαράγουν. Επίσης ίσως είναι κλειστοί οι υγρότοποι για να 

παρέχουν καταφύγιο σε υδρόβια πουλιά σε συνθήκες ξηρασίας. 

Οι κυνηγοί θα πρέπει να ελέγχουν τον ιστότοπο της GMA για τις 

πιο πρόσφατες πληροφορίες. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις άδειές σας 

Όλοι οι κυνηγοί, περιλαµβανοµένων των νεαρών ατόµων (12-17 

ετών), πρέπει να έχουν ισχύουσα Game Licence [Κυνηγητική 

Άδεια] εγκεκριµένη για κυνήγι πάπιας. Άτοµα κάτω των 12 ετών 

δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν πυροβόλο όπλο και εποµένως 

δεν επιτρέπεται να κυνηγούν ή να παίρνουν πάπιες θηράµατα.  

Όταν κυνηγάτε πάπιες, να έχετε µαζί σας την τρέχουσα σας 

Game Licence εγκεκριµένη για κυνήγι πάπιας και την Firearms 

Licence [Άδειά σας Πυροβόλων Όπλων]. 

Για να αποκτήσει ένας κυνηγός Game Licence εγκεκριµένη για 

κυνήγι πάπιας, πρέπει πρώτα να περάσει το Εξέταση 

Αναγνώρισης Υδρόβιων Πτηνών [WIT]. Υπάρχουν εξαιρέσεις για 

τις Junior Provisional [Προσωρινές Άδειες Νεαρών] και Game 

Licences για Non-resident of Australia [µη κατοίκους 

Αυστραλίας]. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κυνηγός θα χρειάζεται 

σχετική Firearms Licence και να είναι υπό την άµεση επίβλεψη 

ενός ενήλικα µε πλήρη κυνηγητική άδεια πάπιας. Πλήρεις 

πληροφορίες είναι διαθέσιµες στο www.gma.vic.gov.au 

 

Συµµόρφωση µε τη θηρευτική νοµοθεσία 

Ισχύουν αυστηρές κυρώσεις αν παραβιάσετε τη νοµοθεσία, που 

µπορεί να περιλαµβάνουν την απώλεια των Αδειών σας Game 

Licence και Firearms Licence ή/και του πυροβόλου όπλου σας ή 

άλλου κυνηγετικού εξοπλισµού. Βεβαιωθείτε ότι συµµορφώνεστε 

µε τη θηρευτική νοµοθεσία για να προστατέψετε τον εαυτό σας 

και τα θηράµατα που κυνηγάτε.  

Σηµαντικοί κανονισµοί που πρέπει να 
θυµάστε 

Κυνήγι σε ιδιωτική και δηµόσια γη  

Η θηρευτική νοµοθεσία ισχύει τόσο για την ιδιωτική όσο και για τη 

δηµόσια γη. Εξουσιοδοτηµένοι Υπάλληλοι µπορούν να έχουν 

πρόσβαση και να επιβάλλουν τη θηρευτική νοµοθεσία σε όλα τα 

καθεστώτα ιδιοκτησίας γης. 

Μη τοξικά σκάγια  

Η χρήση µολύβδινων σκαγιών για το κυνήγι πάπιας 
απαγορεύεται σε όλη τη Βικτώρια. Αυτό περιλαµβάνει το κυνήγι 
της πάπιας σε όλους τους υγροτόπους, τις υδάτινες οδούς και τις 
ξηρές εκτάσεις σε δηµόσια και ιδιωτική γη (υπάρχουν ορισµένες 
εξαιρέσεις). Οι Εξουσιοδοτηµένοι Υπάλληλοι εξετάζουν επί τόπου 
τα σκάγια των κυνηγετικών όπλων κατά της διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου. 

Είναι παράνοµο να κρατάτε µόνο τις πάπιες που προτιµάτε 

Η κράτηση µόνο παπιών υψηλής κατηγορίας σηµαίνει ότι αφού 
φτάσετε το όριο θηραµάτων που δικαιούστε, πετάτε ή δωρίζετε 
πάπιες ώστε να πάρετε περισσότερες πάπιες από το ηµερήσιο 
όριο που δικαιούστε. Ορισµένοι κυνηγοί το κάνουν αυτό όταν 
θέλουν να πάρουν ένα πιο προτιµώµενο είδος ή όταν 
µοιράζονται τα θηράµατά τους µε κάποιο άλλο άτοµο. 
Επιτρέπεται να παίρνετε µόνο το ηµερήσιο όριο κυνηγιού που 
δικαιούστε και όχι περισσότερο. 

∆ιατήρηση ενός φτερού µε πλήρη φτέρωµα  

Για να µπορούν οι Εξουσιοδοτηµένοι Υπάλληλοι να 
αναγνωρίσουν γρήγορα και µε ακρίβεια όλα τα υδρόβια πουλιά 
στην κατοχή σας, πρέπει να αφήνετε ένα φτερό µε πλήρη 
φτέρωµα κάθε πάπιας που έχετε σκοτώσει µέχρι αµέσως πριν 
από το µαγείρεµα ή µέχρι να µεταφερθεί η πάπια στη συνήθη 
κατοικία σας. 

Κυνήγι από βάρκα  

Στις υδάτινες οδούς (όπως ποτάµια, ρυάκια και χείµαρρους), 

επιτρέπεται να κυνηγάτε πάπιες από µηχανοκίνητο σκάφος, µε 

ταχύτητα ως πέντε κόµβους. Σε ανοικτά νερά (όπως λίµνες ή 

βάλτους), δεν επιτρέπεται να κυνηγάτε πάπιες από 

µηχανοκίνητο σκάφος εάν λειτουργεί ο κινητήρας, είτε η µηχανή 

είναι σε ταχύτητα είτε όχι. 

Όλοι οι επιβαίνοντες σε σκάφος πρέπει να συµµορφώνονται µε 

τις απαιτήσεις ασφαλείας της υπηρεσίας Marine Safety Victoria 

[Ναυτικής Ασφάλειας Βικτώριας] περιλαµβανοµένης της χρήσης 

των απαιτούµενων σωσιβίων, ενώ κυνηγούν πάπιες από 

σκάφος. Για λεπτοµερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε το 

www.transportsafety.vic.gov.au 

 

  

Πρόσφατα εφαρµοσθέντες κανονισµοί 

Οι ακόλουθοι κανονισµοί θεσπίστηκαν το 2018. 

 

Οι κυνηγοί πρέπει να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να 

µαζεύουν αµέσως ένα πουλί θήραµα που έχει πυροβοληθεί. Όταν 

πυροβοληθεί ένα πουλί, ο κυνηγός πρέπει να επικεντρωθεί µόνο σε 

αυτό το πουλί και να κάνει όλες τις εύλογες προσπάθειες να το µαζέψει 

αµέσως. ∆εν πρέπει να συνεχίσετε να πυροβολείτε άλλα πουλιά. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα θηρευτική νοµοθεσία, πρέπει να σκοτώσετε 

αµέσως οποιοδήποτε θήραµα είναι ακόµη ζωντανό όταν το µαζεύετε. 

 

Για να διασφαλιστεί ότι τα πουλιά θηράµατα δεν σκοτώνονται ανώφελα, 

οι θηρευτικοί κανονισµοί απαιτούν τώρα από τους κυνηγούς να 

περισώζουν τουλάχιστον το κρέας του στήθους από τα πουλιά που 

έχουν µαζέψει. Εάν ένας κυνηγός αποφασίσει να µην κρατήσει και να 

µην πάρει µαζί του ολόκληρο το πουλί θήραµα, θα πρέπει τουλάχιστον 

να κρατήσει και τα δύο στήθη του πουλιού που έχει µαζέψει. Οι κυνηγοί 

πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το πουλί ή τα στήθη της πάπιας 

µέχρι αµέσως πριν το µαγείρεµα ή µέχρι να τα πάνε στο σπίτι τους. 
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Βελτιώστε τις πιθανότητές σας  

Για να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας να φέρετε πουλιά στο 

σπίτι και να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού, ακολουθείτε τα 

παρακάτω: 

• ∆οκιµάστε το όπλο σας για να βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε 

το σωστό συνδυασµό τσοκ και φυσιγγίων για να κτυπήσετε τα 

πουλιά που κυνηγάτε (βλ. Tom Roster’s Lethality Table στις 

οδηγίες του Game Hunting in Victoria) 

• Πυροβολείτε µόνο πουλιά εντός της απόστασης που δύναστε 

να τα πυροβολήσετε αποτελεσµατικά (για τους 

περισσότερους κυνηγούς, αυτό είναι εντός 30 µέτρων) 

• Έχετε µια στρατηγική µαζέµατος του θηράµατος και µην 

κυνηγάτε σε περιοχές όπου είναι δύσκολο να µαζέψετε 

πουλιά που έχουν πέσει  

• Χρησιµοποιείτε ένα καλά εκπαιδευµένο κυνηγόσκυλο 

(ιχνηλάτες αίµατος) για να ανακτήσετε τα πουλιά που έχουν 

πέσει  

• Βεβαιωθείτε ότι εξασκείστε τακτικά για να βελτιώσετε και να 

διατηρήσετε τις σκοπευτικές ικανότητές σας  

• Οι κυνηγοί µπορούν να κατεβάσουν ένα δωρεάν αντίγραφο 

του εγχειριδίου Be a better game bird hunter [Γίνετε καλύτεροι 

κυνηγοί άγριων πτηνών] και το εισαγωγικό φυλλάδιο από τον 

ιστότοπο της GMA. Επισκεφθείτε τη σελίδα Shotgunning 

Education [Επιµόρφωση στα Πυροβόλα Όπλα]  

www.gma.vic.gov.au 

• Παρακολουθήστε το Masterclass Απαραίτητων Γνώσεων για 

Κυνήγι Άγριων Πτηνών πριν κυνηγήσετε πάπιες το 2019. 

Εγγραφείτε στο www.gma.vic.gov.au 

Καταγγείλετε τη λαθροθηρία. Καλέστε το 

136 186 

 Η ανεύθυνη ή παράνοµη συµπεριφορά ορισµένων ατόµων 

µπορεί να δηµιουργήσει επικίνδυνες ή µη βιώσιµες καταστάσεις. 

Είναι σηµαντικό οι κυνηγοί να ενεργούν υπεύθυνα και να 

ενθαρρύνουν την υπόλοιπη κοινότητα να κάνει το σωστό. 

Μην ανέχεστε τη λαθροθηρία. Καταγγείλετε τυχόν παράνοµο 

κυνήγι στην GMA µέσω του ιστότοπου της www.gma.vic.com.au 

ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 136 186 ή 

επικοινωνήστε µε το Crime Stoppers στο 1800 333 000, ή µε την 

Αστυνοµία Βικτώριας. 
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Αποποίηση ευθύνης 

Η παρούσα έκδοση µπορεί να σας είναι χρήσιµη, αλλά η Πολιτεία της Βικτώριας και οι υπάλληλοι 
της δεν εγγυούνται ότι η έκδοση δεν περιέχει κανένα λάθος ή ότι είναι πλήρως κατάλληλη για τους 
ιδιαίτερους σκοπούς σας και ως εκ τούτου αποποιείται κάθε ευθύνης για λάθη, απώλεια ή άλλες 
συνέπειες που µπορούν να προκύψουν αν βασιστείτε σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που 

υπάρχουν σε αυτή την έκδοση.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Game Management Authority 
επισκεφθείτε το www.gma.vic.gov.au 


