Ασφάλεια και δεοντολογία

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
- Το όπλο στο σπίτι είναι πάντα λυμένο και ασφαλισμένο
- Δεν κυνηγάμε ποτέ και για κανένα λόγο μέσα ή κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
- Πυροβολούμε μόνο όταν είμαστε 100% σίγουροι για την ταυτότητα του στόχου μας. Αν
έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία καλύτερο είναι να τον αφήνουμε να φύγει.
- Δεν πυροβολούμε ποτέ χαμηλά και σε θάμνους.
- Πυροβολούμε το θήραμα μόνο όταν βρισκόμαστε σε απόσταση βολής. Από μακρινή
απόσταση το πιθανότερο είναι να το τραυματίσουμε απλώς και να υποφέρει.
- Όταν το κυνήγι τελειώσει, αδειάζουμε και λύνουμε το όπλο μας.
- Δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, δεν αφήνουμε
σκουπίδια στο πέρασμά μας.
- Δεν προξενούμε ζημιές σε καλλιέργειες, δέντρα, οικήματα, κατασκευές κ.λ.π.
- Τα όπλα και τα φυσίγγια δεν είναι παιχνίδια για παιδιά.
- Δεν είμαστε άπληστοι, σεβόμαστε πάντα τις περιοριστικές διατάξεις.
- Άλλο ποσότητα κι άλλο ποιότητα : αυτός που σκοτώνει περισσότερα δεν είναι
απαραίτητα και ο καλύτερος κυνηγός.
- Σεβόμαστε πάντα τους περιορισμούς που αφορούν τον τόπο και τον χρόνο του
κυνηγιού :είναι πάντα βασισμένοι στις οικολογικές ανάγκες των ειδών και του
περιβάλλοντός τους.
- Δεν κυνηγάμε όταν οι καιρικές ή άλλες συνθήκες κάνουν το θήραμα να μη μπορεί να
αμυνθεί. Αντιθέτως όταν έχουμε να κάνουμε με αντίξοες συνθήκες βοηθάμε το ζώο να
επιβιώσει.
- Προσπαθούμε κατά το δυνατόν να είμαστε ενημερωμένοι και εξειδικευμένοι κυνηγοί :
διαβάζουμε όσο γίνεται περισσότερο για τα είδη των θηραμάτων, τους νόμους και τους
κανονισμούς.
- Αναζητούμε συστηματικά το πληγωμένο ή το νεκρό θήραμα και δεν το αφήνουμε.
- Σεβόμαστε πάντα το θήραμα και του φερόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
- Δεν χρησιμοποιούμε το θήραμα για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
- Προσπαθούμε να είμαστε υπεύθυνοι κυνηγοί : συμμετέχουμε όταν έχουμε την ευκαιρία
σε επιστημονικές εκδηλώσεις, μελέτες, σεμινάρια κ.λ.π. και συμπληρώνουμε τα σχετικά
ερωτηματολόγια που βοηθούν τους ειδικούς να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα.(βλ.
πρόγραμμα Αρτεμις)
- Συμμετέχουμε ενεργά στη μάχη της λαθροθηρίας.
- Βοηθούμε το δυνατόν περισσότερο στην ανάπτυξη των βιοτόπων της άγριας πανίδας,
συμμετέχουμε στην προστασία των δασών.
- Δεν ενοχλούμε τα θηράματα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής.
- Σεβόμαστε αυτούς που μας υποδέχονται στον τόπο τους και μας επιτρέπουν να
κυνηγάμε.
- Δεν περιφρονούμε την περιουσία του άλλου, δεν ξεχνάμε ανοιχτούς τους φράκτες,
δεν τρομάζουμε τα οικόσιτα ζώα, σεβόμαστε τις καλλιέργειες.
- Δεν ανάβουμε ποτέ φωτιά, ούτε καπνίζουμε μέσα στο δάσος.
- Δεν κάνουμε σκοποβολή σε ξένη ή κρατική περιουσία όπως πινακίδες, στύλοι κ.λ.π. :
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πέρα από το ότι είναι μια ανόητη πράξη, μπορεί να μας κοστίσει ακριβά.
- Εκτός από το κυνήγι στη φύση μπορεί κάποιος να πάει για πολλές άλλες
δραστηριότητες όπως πεζοπορία, παρατήρηση πουλιών κ.λ.π. σεβόμαστε τους πάντες και
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
- Κοντά σε κατοικημένες περιοχές σεβόμαστε απόλυτα όχι απλά τους νόμους αλλά και
τους κώδικες καλής συμπεριφοράς χωρίς να ενοχλούμε με θορύβους κ.λ.π. Έχουμε πάντα
μαζί μας τα απαραίτητα για κάθε έλεγχο έγγραφα.
- Προσέχουμε τον κυνηγετικό σκύλο και τον εκπαιδεύουμε να έχει καλή συμπεριφορά.
Τους κρατάμε με λουρί στους δρόμους.

( πηγές: To μεγάλο εγχειρίδιο του κυνηγού, Κυν. Συλ. Αμπελοκήπων)
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