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ΠΡΟΣ: Όλες τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
Με υποχρέωση κοινοποίησης στους
Κυνηγετικούς Συλλόγους και τους
θηροφύλακες, περιοχής αρμοδιότητάς τους

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια συνεργασίας με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την πρόληψη επέκτασης στη χώρα μας
της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ).
Ταυτόχρονα, καταστρώνεται σχέδιο για την καταπολέμηση του ιού στην
περίπτωση που εμφανιστεί στη χώρα μας. Επειδή, δεν υπάρχει εμβόλιο
αντιμετώπισης και η φυσική δεξαμενή του ιού στο περιβάλλον είναι οι αγριόχοιροι,
ενδεχόμενη εξάπλωσή του στη χώρα μας, πέρα από τις σοβαρές συνέπειες στη
χοιροτροφία, θα έχει και οδυνηρές επιπτώσεις στον τρόπο διεξαγωγής του
κυνηγίου, αλλά και στον πληθυσμό του αγριόχοιρου.
Πέρα από τα αυστηρά μέτρα βιασφάλειας που θα πρέπει να τηρούμε στο
κυνήγι (τα οποία θα κοινοποιηθούν στους κυνηγούς μέσω φυλλαδίου που θα διανείμει
η Κυνηγετική Συνομοσπονδία με τη συνεργασία σας), ο μοναδικός τρόπος, κατά την
περίπτωση εκδήλωσης της ασθένειας, για να ασκείται το κυνήγι είναι η μαζική και
συστηματική διενέργεια δειγματοληψιών αγριόχοιρων για την επιτήρηση του ιού!
Για να στηθεί το σχέδιο δειγματοληψίας, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα, είναι
απαραίτητο οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, σε συνεργασία με τους θηροφύλακες, να
κοινοποιήσουν

στην

Κυνηγετική

Συνομοσπονδία,

μέσω

των

Κυνηγετικών

Ομοσπονδιών, εγκαίρως, τον αριθμό, τον τόπο και τα στοιχεία επικοινωνίας του
αρχηγού της κάθε ομάδας κυνηγών αγριόχοιρων, που κυνηγάει στην περιοχή
αρμοδιότητάς τους. Για το λόγο αυτό, σας κοινοποιούμε συνημμένα έντυπο, στο
οποίο θα αναγράφονται τα ζητούμενα στοιχεία, ανά Κυνηγετικό Σύλλογο και
θηροφύλακα.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση στη συλλογή των απαραίτητων
δεδομένων λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του θέματος. Μόνο με υπευθυνότητα
και έγκαιρη οργάνωση μπορούμε να αποτρέψουμε δυσμενείς μελλοντικές εξελίξεις
για το κυνήγι.
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