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ΘΕΜΑ: Προτάσεις για αντιμετώπιση ζημιών από αγριοκούνελα.

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Υπ αριθμ. 141/14-3-2013 έγγραφο σας. 

Όπως τονίσαμε και στη συνάντηση που έγινε στα γραφεία του ΕΛΓΑ στις 4 Μαρτίου 

2013,  κάθε προσπάθεια καταπολέμησης του αγριοκούνελου στη Λήμνο, χρήζει  τη βοήθεια και τη 

συμμετοχή των ιδίων των θιγομένων αγροτών. Ως προς αυτό για να ενεργοποιηθούν οι αγρότες  θα  

πρέπει  να  υπάρχει  κάποιο  κίνητρο  και  συνήθως  εκείνο  το  οποίο  ενισχύει  τις  δράσεις   είναι  η 

χρηματική αποζημίωση. Οι παλαιότερες ενέργειες με νυφίτσες και νυχτερινό κυνήγι άνευ επιδότησης 

απέτυχαν.

Το κυνήγι  με  επιδότηση  αντιθέτως  φαίνεται  ότι  έχει  φέρει  αποτελέσματα,  αφού  το 

μικρό ποσό των 30.000 ευρώ που διατέθηκαν απορροφήθηκε άμεσα. Γι΄ αυτό πιστεύουμε ότι ένα ικανό 

ποσό (π.χ. 100.000 ευρώ) εάν διατεθεί και  απορροφηθεί θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα ιδίως αν 

γίνει σύμφωνα με το υπ αριθμ. 3290/58/24-1-2013  έγγραφό μας, το οποίο σας επισυνάπτουμε. 

Επίσης, προτείνουμε πιλοτικά και τη μέθοδο της περίφραξης γης, με σπορά τροφής 

που προτιμούν τα αγριοκούνελα κοντά στις φωλιές τους και σε έκταση  τουλάχιστον ενός στρέμματος. 

Με τη συνδρομή  συνεργαζόμενου ιδιοκτήτη της γης  αγρότη ο οποίος το βράδυ θα ανοίγει κάποια 

είσοδο και θα την κλείνει νωρίς το πρωί, ώστε να εγκλωβίζονται μέσα. Αυτό θα γίνει με ειδική σύμβαση 

μεταξύ  ιδιωτών  αγροτών  και  κάποιου  δημοσίου  φορέα  ή   αγροτικού  συνεταιρισμού,  ο  οποίος  θα 

παρακολουθεί την όλη διαδικασία και θα εγκρίνει την επιδότηση της περίφραξης. Τα εγκλωβισμένα 

αγριοκούνελα να αποζημιώνονται όπως στην περίπτωση του επιδοτούμενου κυνηγιού. 

Επιπρόσθετα,  η Λήμνος θα μπορούσε  να διαφημιστεί σε όλη την Ελλάδα, μέσω των 

Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων, ως ένας εξαιρετικός κυνηγητικός  προορισμός για κυνήγι 

αγριοκούνελου. 

                                                        Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                                             Σάββας Βαρελτζής

Μύρινα,  21  Μαρτίου 2013
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