
                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΚ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας-Ιχθυοπονίας και 
Αναψυχής 

       Ταχ.∆/νση     ∆ιοικητήριο 
       Ταχ.Κωδ       58 200 Ε∆ΕΣΣΑ 
      Πληροφορίες Aνδρεοπούλου Ε. 
      Τηλέφωνο     23810 28342 
      FAX :             2381024959                     

  
      Έδεσσα  13-12-2013 
      Αριθµ. πρωτ: 16185 
      Αρ. ∆. Ρ..∆. :  33  
 

ΠΡΟΣ : 1. Εθνικό Τυπογραφείο 
                 Καποδιστρίου 34  10432 ΑΘΗΝΑ 
(για τη δηµοσίευση και αποστολή ενός φύλλο σε µας ) 
             2.  ∆ήµους Έδεσσας, Πέλλας & Σκύδρας, 
 (για τη δηµοσίευση και αποστολή αποδεικτικού ) 

                  3. ΚΣ Έδεσσας, Κων/πόλεως 23 
                       58 200 Ε∆ΕΣΣΑ 
                  4. ΚΣ  Γιαννιτσών , Παπαϊωάννου 10 
                      58 100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
      ( για την κοινοποίησή της στους κυνηγούς-µέλη τους) 
    Κοιν: όπως Π∆                   

  
 

∆ΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2013-2014 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 251,258,259 και 261 του Ν.∆. 86/1969 «περί «δασικού Κώδικα» , 

τα άρθρα 57,58,59 του Ν.2637/98,το άρθρο 255 του Ν.∆.86/69 όπως αντικαταστάθηκε µε 
άρθ.57 παρ.4 του Ν.2637/98. 

2. Το άρθρο 11 του Ν.∆. 996/71,τα άρθρα 7 και 8 του Ν.177/75. 
3. Την µε αριθµ.414985/85 (ΦΕΚ 757 τ.Β΄/18-12-1985) κοινή Απόφασης των Υπουργών 

Εθνικής Οικονοµάς και Γεωργίας «περί µέτρων διαχείρισης της άγριας πανίδας» όπως 
τροποποιήθηκε µε τις 366599/96 και 294283/97 κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας και Γεωργίας. 

4. Την µε αριθµ. οικ.53844/10-7-2013 απόφαση Γ.Γ.Α.∆.Μ-Θ «Ανάθεση άσκησης 
αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης» 

5. Την 133275/2116 (ΦΕΚ : 1850 τ.Β΄/29-7-2013)«Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 
2013-2014 »απόφαση Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών . 

6. Την 136753/3365 (ΦΕΚ 3100/Β/6-12-2013) « Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 
2013-2014 » απόφαση Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών . 

7. Την µε αριθµ. πρωτ.9016/7-8-2013 Αρ.∆.Ρ.∆ 22 (Α∆Α:ΒΛΩΡΟ1Υ-∆9Σ) ∆ασική Ρυθµιστική 
∆ιάταξη Κυνηγιού Περιόδου 2013-2014 ∆ασαρχείου Έδεσσας . 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
Α΄. 

1. Καθορίζουµε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό χρόνο 2013-
2014  από 20 Αυγούστου 2013  µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014. 

2. Τα επιτρεπόµενα να κυνηγηθούν είδη , η χρονική περίοδος και  οι µέρες κυνηγίου τους  
καθώς και ο µέγιστος αριθµός θηραµάτων κατά είδος , που επιτρέπεται να θηρεύει ο 
κάθε κυνηγός στην ηµερήσια έξοδό του , αναφέρονται στον συνηµµένο   

« ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ » . 
3. Απαγορεύουµε το κυνήγι της Μπεκάτσας ( Scolopax rusticola ) στο καρτέρι , το πρωί 

και το βράδυ . 
4. Περιορίζουµε τη χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2013 

µέχρι 20-1-2014  σε τρεις (3) µέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο & Κυριακή) ,για την 
περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι Λαγού και Αγριόχοιρου. 

5. Επιτρέπουµε το κυνήγι του Αγριόχοιρου ( Sus scrofa ) σε οµάδες µέχρι δέκα (10) 
κυνηγών , µε δικαίωµα θήρευσης µέχρι τεσσάρων (4) ατόµων κατά οµάδα και ηµερήσια 
έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου , 
απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει στο 
σώµα του τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις , καθώς και των χοιροµητέρων αυτών .  

6. Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς ( Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου ( Martes 
foina ) από 15-9-2013 µέχρι 20-1-2014 µε τη χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και 
σκύλου δίωξης και από 21-1-2014 µέχρι 28-2-2014 χωρίς σκύλο δίωξης , µόνο στους 
νοµούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι . 

               ∆ιευκρινίζουµε ότι η χρησιµοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του  
               πετροκούναβου  υπόκειται στους περιορισµούς της παραγράφου 5 της παρούσης .        

7.  Για τα πτερωτά θηράµατα : σιταρήθρα , φάσα , αγριοπερίστερο ,τρυγόνι , ορτύκι,           
τσίχλα    δενδρότσιχλα , κοκκινότσιχλα , γερακότσιχλα , κότσυφα , καρακάξα , κάργια ,  

                 κουρούνα , ψαρόνι ,  επιτρέπουµε το κυνήγι τους στις ζώνες διάβασης από 20-8-2013 
                 µέχρι 14-9-2013. 

8. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409 ΕΟΚ . 

9. Σε περίπτωση χιονοπτώσεων και όταν το έδαφος είναι καλυµµένο µε χιόνι 
απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραµάτων και επιτρέπεται µόνο για τα υδρόβια και 
παρυδάτια πτηνά στις παραποτάµιες και παραλίµνιες περιοχές και σε ζώνη πλάτους 
εκατό ( 100 ) µέτρων από τις όχθες ή τις παραλίες αντίστοιχα . 

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡ1Υ-ΥΩΚ



 
 

Β΄. 
                           ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ 

1.1. Στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής. 
1.2. Στα εκτροφεία θηραµάτων. 
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένης χρονικής διάρκειας. 
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών. 
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων κατά µήκος της χερσαίας µεθοριακής 

γραµµής. 
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων από τις ακτές . 
1.7. Σε αλλοδαπούς , για τους οποίους περιορίζεται το κυνήγι σε ελεγχόµενες περιοχές στις 

οποίες θα πρέπει να εφοδιάζονται µε άδεια κυνηγιού. 
1.8. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισµοί θήρας 

σύµφωνα µε την αριθµ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την (ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 
23/2/2012 και ισχύει . 

1.9. Στις εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ∆ασικές Απαγορευτικές ∆ιατάξεις Θήρας 
Λόγω πυρκαγιάς και σε καµένες εκτάσεις στις οποίες πρόκειται να εκδοθούν οι 
σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης θήρας . 

1.10 .Στους αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικά τόπους και µνηµεία χωρίς  προηγούµενη  
        άδεια του Υπουργού Πολιτισµού . 
 
Απαγορεύουµε την αγοραπωλησία όλων των θηραµάτων , εκτός εκείνων τα οποία 
προέρχονται από εκτροφεία ( δηµόσια ή ιδιωτικά ) , από ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές 
ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους . 
 
Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στους 
περιορισµένους χώρους εκγύµνασης που καθορίζονται από τις ∆ασικές Αρχές και 
απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού . 
 

               Γ΄. 
Κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριόχοιρου , λαγού , µπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί 

υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώµατός τους ένδυµα φωσφορίζοντος χρώµατος 
πορτοκαλί ( αποκλειόµενης απλής λωρίδας ) , ορατό από κάθε οπτική πλευρά , προς 
αποφυγή ατυχηµάτων .  

Για την εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου 
Έδεσσας ισχύει η 1 / 16-1-2004 ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη µε αριθ. πρωτ.134/16-1-2004. 

Στην περιοχή ∆ασαρχείου Έδεσσας, ισχύουν οι παρακάτω απαγορευτικές διαταγές: 
171602/3050/79 ,3323/2001, 3328/2001, 2902/2001, 7266/2001, 8245/5-8-2005 και 4468/17-05-
2007  περί ιδρύσεως µονίµων και  προσωρινών καταφυγίων άγριας ζωής και απαγόρευσης 
του κυνηγίου και οι  
 ∆Α∆ Λόγω Πυρκαγιάς :1928/2/25-2-2013(Α∆Α:ΒΕ∆∆ΟΡ1Υ-2ΨΟ) ,1929/1/22-2-
2013(Α∆Α:ΒΕ∆∆ΟΡ1Υ-717) 
 

Λίµνη Άγρα, Βρυτών, Νησιού 
Φλαµουριάς -Γραµµατικού 
Σωτήρας Έδεσσας 
Κρώµνης Γιαννιτσών    
ΚΟΠΡΕΝΟ Σεβαστειανών 
Μαυροβουνίου-Σκύδρας 
Κρώµνης Γιαννιτσών 
«Λουδία» Γιαννιτσών 

11.800 
29.000 
10.500  
11.730 

500 
7.970 
2.750 
500 

Στρεµ.      
-’’- 
-‘’- 
-‘’-  
-‘’- 

 
-‘’- 
-‘’- 

Πενταπλατάνου Γιαννιτσά    
Περιοχή ΤΚ Λάκκας ∆ήµου Πέλλας    
Περιοχή ΤΚ Κρανέας ∆ήµου Πέλλας                            

2.930 
3.600 
1.400 

-‘’ - 
-΄΄- 
-΄΄- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡ1Υ-ΥΩΚ



 
 
                                                                                                                            
 
 
 

Ζ ώ ν ε ς  δ ι ά β α σ η ς 
Πρώτη  
          Αρχίζει από τη διασταύρωση του Εθνικού δρόµου Έδεσσας-Φλώρινας & 
ασφαλτόδροµο ,προς Κοινότητα Μεσηµερίου. Μεσηµέρι, Αγία Τριάδα, Άγιος Νικόλαος, 
Φλαµουριά, ακολουθεί τον αµαξιτό δρόµο µέχρι την Αγία Φωτεινή, στη συνέχεια 
ακολουθεί τον αµαξιτό δρόµο προς Ροδοχώρι Νάουσας µέχρι τα όρια του Νοµού 
Ηµαθίας. Ακολουθεί  τα όρια µέχρι τον ποταµό Λουδία ,στη συνέχεια ακολουθεί τα όρια 
των Νοµών Θεσ/νίκης και Κιλκίς, µέχρι συνάντησης µε τον αµαξιτό δρόµο Λεπτοκαρυάς 
Γουµένισσας. Ακολουθεί το δρόµο προς ∆αµιανό-Ασβεσταριό µέχρι συνάντησης του 
αµαξιτού δρόµου Γιαννιτσών- Ασβεσταριού, στη συνέχεια το δρόµο προς Γιαννιτσά 
µέχρι συνάντησης του δρόµου Γιαννιτσών - Ελευθεροχωρίου.  Ακολουθεί  το δρόµο 
προς Ελευθεροχώρι  µέχρι συνάντησης του δρόµου  προς Αµπελιές. Ακολουθεί  αυτόν  
µέχρι τις Αµπελιές και συνεχίζει προς Αχλαδοχώρι- Αραβησσό- Λάκκα- Άνυδρο-Καλή- 
Προφήτη  Ηλία µέχρι τη γέφυρα του ρεύµατος (σύµαντολ) που κατεβαίνει από το χωριό 
Νέα Ζωή. Ακολουθεί αυτόν µέχρι τη διασταύρωση του αµαξιτού δρόµου Σκύδρας-
Αριδαίας, ακολουθεί αυτόν µέχρι τα όρια Έδεσσας Αλµωπίας. Ακολουθεί αυτόν προς τα 
αριστερά  (ρεύµα Περτσεµλή) µέχρι αµαξιτό δρόµο προς  Έδεσσα . Ακολουθεί αυτόν  
µέχρι τη διασταύρωση του Μεσηµερίου όπου και η αφετηρία. 
∆εύτερη  

Η οριογραµµή αρχίζει από τη διασταύρωση της σιδηροδροµικής γραµµής Έδεσσας 
µε τον αµαξιτό δρόµο προς Αριδαία και ακολουθεί τη σιδηρ/κή γραµµή µέχρι 
συνάντησης παλαιού δρόµου Άγρα- Καρυδιάς. Ακολουθεί αυτόν µέχρι συνάντησης 
ασφαλτόδροµου προς Καρυδιά, ακολουθεί αυτόν µέχρι Καρυδιά, ανέρχεται τον αµαξιτό 
δρόµο µέχρι στρατιωτικό δρόµο, ακολουθεί αριστερά αυτόν µέχρι ξηρά βρύση, 
ακολουθεί αµαξιτό δρόµο ευθεία για Παναγίτσα , στη συνέχεια αµαξιτό δρόµο µέχρι 
ρεύµατος Κλαδέσνιτσας (προ του χωριού Ζέρβη). Ακολουθεί το ρεύµα µέχρι τη λίµνη 
Βεγορίτιδα , ακολουθεί  την αριστερή παραλία της λίµνης µέχρι κάτωθι του χωριού 
Περαία. Ακολουθεί τον παλιό δρόµο µέχρι Περαία ,ακολουθεί τον αµαξιτό δρόµο µέχρι 
συνάντησης ασφαλτόδροµου Κοζάνης Έδεσσας µέχρι το σηµείο που αρχίζουν τα 
χωράφια της Αρνισσας, ακολουθεί το µικρό αγροτικό δρόµο προς τα δεξιά όρια 
χωραφιών µέχρι συνάντησης του παλιού αµαξιτού δρόµου Κάτω Γραµµατικού, 
αριστερά όρια χωραφιών ,µέχρι σηµείο µόνιµης µεταλλικής κολώνας ∆ΕΗ, ακολουθεί 
αγροτικό δρόµο  κάµπου Άρνισσας µέχρι του Λατοµείου Μαρµάρων Π. Πισιρλή (θέση 
φούφα). Συναντάει τον Εθνικό δρόµο Φλώρινας Έδεσσας µέχρι διασταύρωσης σιδ/κής 
γραµµής Έδεσσας µε αµαξιτό δρόµο προς Αριδαία όπου και η αφετηρία.  

Η εφαρµογή της παρούσας δε βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με εντολή Γ.Γ.Α.∆.Μ.Θ. 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
του ∆ασαρχείου Έδεσσας κ.α.α. 

 
 

Σωτήριος Ντινόπουλος 
          ∆ασολόγος 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
  1. ∆/νση Συντ. & Επιθ.∆ασών 
      Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
   2.∆ιεύθυνση ∆ασών ΠΕ Πέλλας. 
   3.Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πέλλας. 
       58 200 Ε∆ΕΣΣΑ  
   4.Αστυνοµική Υποδ/νση Γιαννιτσών 
      58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
   5.∆ασικό ∆ηµόσιο Κατήγ. Έδεσσας. 
   6.∆ασονοµείο Γιαννιτσών. 
      58100    ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
   7.∆ασ/χείο  Αριδαίας. 
      58400  ΑΡΙ∆ΑΙΑ 
   8.∆ασ/χείο Θεσ/νίκης 
      Καρατάσου 1 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
   9. ∆ασ/χείο Βέροιας  
      Αντωνίου Καµάρα 3 59100 ΒΕΡΟΙΑ 
10. ∆ασ/χείο Νάουσας  
      Γ.Γενηµατά 22 59200 ΝΑΟΥΣΑ 
 11. ∆ασ/χείο Κοζάνης 
       ∆ιοικητήριο  ΖΕΠ  50100 ΚΟΖΑΝΗ 
12.  ∆ασ/χείο Γουµένισσας 
      Μ. Αλεξάνδρου 28 61300 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 
13. ∆/νση ∆ασών Φλώρινας 
      Πτολεµαίων 1 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ 
 

     
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡ1Υ-ΥΩΚ



 
 
 
 
 
 
 
 
*Περιοχές της χώρας οι οποίες  είχαν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδηµητικών 
πουλιών» µε αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας µέχρι την 18-12-1985 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝΝ 

Επισυνάπτεται στην 16185/13-12-2013 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΖΩΝΕΣ  * ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

      
 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:     

1. Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)  20/8 - 14/9 15/9 – 10/3 Oλες Χωρίς περιορισµό 
2. Λαγός ( Lepus europaeus)   15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ               1. 
3.  Αγριόχοιρος (Sus scrofa)   15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ      Τέσσερα ( 4 )        

κατά οµάδα. 
4. Αλεπού (Vulpes vulpes)   15/9 – 28/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 
5.  Πετροκούναβο (Martes foina)   15/9 – 28/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 

 ΠΟΥΛΙΑ     
 α) ∆ενδρόβια, εδαφόβια κ.α     

1. Σιταρήθρα (Alauda  arvensis ) 20/8 - 14/9 15/9-31/1 'Oλες        ∆έκα (10) 
2. Φάσα (Columba palumbus)  20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia)  20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix)  20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Oλες        ∆ώδεκα (12 )    
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur)  20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες        ∆ώδεκα  (12 ) 
6. Τσίχλα (Turdus philomelos)  20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Oλες  
7. ∆ενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)  20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες    Είκοσι πέντε (25) 

Συνολικά 
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)  20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Oλες από όλα τα είδη) 
9. Γερακότσιχλα (Turdus  pilaris ) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Oλες  
10. Κότσυφας (Turdus merula)  20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες  
11. Καρακάξα (Pica pica)  20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 
12. Κάργια (Corvus monedula)  20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 
13. Κουρούνα (Corvus  corone)  20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 
14. Ψαρόνι (Sturnus  vulgaris ) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)       15/9-28/2 Oλες          ∆έκα ( 10 ) 
16. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca)     01/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ         ∆ύο ( 2 ) 
17. Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)   01/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ           Τέσσερα ( 4 ) 
18. Φασιανός (Phasianus colchicus)   15/9 –31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ           Ένα  ( 1 ) 

 ΠΟΥΛΙΑ:     
 β) Υδρόβια  και παρυδάτια           

1. Σφυριχτάρι (Anas penelope)   15/9 – 10/2 'Oλες  
2. Κιρκίρι (Anas crecca)   15/9 – 31/1 'Oλες  
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)   15/9 – 31/1 'Oλες  
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta)   15/9 - 10/2 'Oλες  
5. Σαρσέλα (Anas querquedula)   15/9 – 10/2 'Oλες  
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)   15/9 - 10/2 'Oλες ∆ώδεκα  ( 12 ) 

Συνολικά 
7. Κυνηγόπαπια (Aythya  ferina )  15/9 - 31/1 'Oλες από όλα τα είδη 
8. Τσικνόπαπια (Aythya  fuligula )  15/9 – 10/2 'Oλες  
9. Φαλαρίδα (Fulica  atra)  15/9 - 10/2 'Oλες  
10. Φλυαρόπαπια  (Anas  strepera )  15/9 – 31/1 Όλες  
11. Ασπροµετωπόχηνα ( Anser  albifrons )     15/9  - 10/2 Όλες  
12. Νερόκοτα (Gallinula  chloropus )  15/9 – 10/2 'Oλες           ∆έκα ( 10 ) 
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)   15/9 - 10/2 ΄Oλες           ∆έκα ( 10 ) 

14. Καληµάνα (Vanellus vanellus)   15/9 - 31/1 'Oλες           ∆έκα ( 10 ) 

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡ1Υ-ΥΩΚ


