Θέση BirdLife Cyprus (Πτηνολογικού Συνδέσμου) και Ιδρύματος Terra Cypria για συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στις 21 Σεπτεμβρίου 2021
Θέμα: Οι καταστροφές που προκαλούνται στις καλλιέργειες των παράλιων γεωργικών περιοχών της
επαρχίας Πάφου από τις Φάσσες, λόγω υπεραύξησης του πληθυσμού τους, και η ανάγκη επίλυσης του
προβλήματος (Αρ. Φακ.23.07.009.001)
Λευκωσία- Λεμεσός, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Το BirdLife Cyprus (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου) και τo Terra Cypria - το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του
Περιβάλλοντος επιθυμούν όπως καταθέσουν γραπτό σημείωμα για το συγκεκριμένο θέμα που θα συζητηθεί
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.
Καταρχήν να αναφέρουμε ότι το είδος Φάσσα, Columba palumbus, είναι θηρεύσιμο είδος στην Κύπρο και το
κυνήγι του επιτρέπεται από το τέλος Αυγούστου μέχρι το τέλος Φεβρουάριου, χωρίς να υπάρχει όριο κάρπωσης
ανά εξόρμηση. Οι καταγραφές του είδους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφουν μια αύξηση του πληθυσμού
του τις τελευταίες δεκαετίες.
Ως οργανισμοί δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν οι Φάσσες προκαλούν σημαντικές ζημίες σε γεωργικές
περιοχές, εντούτοις θέλουμε να καταθέσουμε τους ακόλουθους προβληματισμούς και ερωτήματα:
• Έχει τεκμηριωθεί, μέσω κάποιας μελέτης, ότι οι Φάσσες προκαλούν σημαντικές ζημιές σε γεωργικές
εκτάσεις, σε ποιες περιοχές παρατηρείται το πρόβλημα, ποια εποχή, ποιες καλλιέργειες επηρεάζονται
και ποια είναι η έκταση του προβλήματος; Θεωρούμε ότι αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει πρώτιστα
να διερευνηθούν και να απαντηθούν προτού προχωρήσουν οι όποιες ενέργειες ή μέτρα.
• Έχουν εξεταστεί ή εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέτρα αποθάρρυνσης των Φασσών από τις επηρεαζόμενες
καλλιέργειες; Αν ναι, τι ήταν το ποσοστό επιτυχίας τους; Αν όχι, τότε θεωρούμε θα πρέπει να
εφαρμοστούν διάφορα πιλοτικά μέτρα π.χ. κανονάκι ήχου, ως πρώτο στάδιο στις επηρεαζόμενες
περιοχές και καλλιέργειες και να καταγραφεί το ποσοστό αποτελεσματικότητας τους.
• Υπάρχει μηχανισμός αποζημιώσεων σε γεωργούς από ζημιές που πιθανόν να προκαλούνται από τις
Φάσσες, όπως υπάρχει για άλλης μορφής απωλειών σε γεωργούς π.χ. καταστροφές από χαλαζόπτωση;
Συνάμα να επισημάνουμε ότι οποιοδήποτε μέτρο διαχείρισης τυχόν εφαρμοστεί για το συγκεκριμένο θέμα, θα
πρέπει να εξεταστεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Τμήματος Περιβάλλοντος και να συμμορφώνεται με
την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά.
Καταληκτικά θα θέλαμε να αιτηθούμε για παρόμοια θέματα στο μέλλον όπως μας συμπεριλάβετε στη λίστα
προσκεκλημένων, αφού θεωρούμε ότι είναι σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη και τη δράση των
οργανισμών μας.

