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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Δώστε πίσω στη φύση υιοθετώντας συμβολικά ένα πουλί από τον Πτηνολογικό 
 

Λευκωσία, 24 Απριλίου 2017 
 

Το καινοτόμο σύστημα συμβολικής υιοθεσίας το οποίο έχει ξεκινήσει πρόσφατα ο Πτηνολογικός 
Σύνδεσμος Κύπρου δίνει στον κόσμο την ευκαιρία να υιοθετήσει συμβολικά ένα πουλί και να 
συνεισφέρει στην προστασία ειδών προτεραιότητας και οικοτόπων στην Κύπρο. Πρόκειται για μια 
νέα προσπάθεια του οργανισμού να ευαισθητοποιήσει για τα πουλιά της Κύπρου και να ενισχύσει 
το έργο του για την προστασία και τη διατήρηση των πουλιών της Κύπρου και των βιοτόπων τους. 
 
Επιστρατεύοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της βραβευμένης Κύπριας εικονογράφου Δάφνης 
Χριστοφόρου, ο Πτηνολογικός δημιούργησε μοναδικές εικονογραφήσεις τριών ειδών πουλιών: 
του Φλαμίνγκο Phoenicopterus roseus, του Γύπα Gyps fulvus και της Κράγκας Coracias garrulus. 
 
Γιατί αυτά τα τρία είδη; Πέρα από το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά, αυτά τα πουλιά 
αποτελούν είδη προτεραιότητας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη και αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικούς τύπους οικοτόπων (υγροτόπους, γεωργικές περιοχές και βοσκοτόπια) τους 
οποίους ο Πτηνολογικός εργάζεται σκληρά για να προστατέψει. Κατά τους χειμερινούς μήνες, τα 
κομψά Φλαμίνγκο συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς στις αλυκές του νησιού, την άνοιξη 
και το καλοκαίρι, οι γεωργικές περιοχές του νησιού κοσμούνται από τις υπέροχες Κράγκες που 
έρχονται στην Κύπρο για να φωλιάσουν, ενώ οι επιβλητικοί Γύπες, τα μεγαλύτερα πουλιά που 
αναπαράγονται στο νησί, και ίσως τα πιο απειλούμενα, φωλιάζουν σε γκρεμούς και καθαρίζουν 
την ύπαιθρο από ψοφίμια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 
Η ιδέα είναι απλή: κάνοντας εισφορά €35 στον Πτηνολογικό και υιοθετώντας συμβολικά ένα 
πουλί, λαμβάνετε ένα απτό σύμβολο της συνεισφοράς σας για την προστασία της φύσης και 
υποστηρίζετε παράλληλα το έργο του Πτηνολογικού. Το πακέτο υιοθεσίας περιλαμβάνει μία από 
τις εικονογραφήσεις της Δάφνης Χριστοφόρου του είδους της επιλογής σας εκτυπωμένη σε 
αρχειακό χαρτί Α4, ένα πιστοποιητικό υιοθεσίας από τον Πτηνολογικό και καρτ-ποστάλ με 
πληροφορίες για το είδος που θα βοηθήσουν τον «θετό γονέα» να μάθει περισσότερα και να 
διαδώσει το μήνυμα. Αυτή η συμβολική υιοθεσία μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικά υπέροχο 
δώρο με νόημα σε οποιονδήποτε που αγαπά τη φύση και την ύπαιθρο. 
 
Τα πουλιά είναι μαγευτικά πλάσματα. Μας συνδέουν με ό,τι είναι άγριο και ελεύθερο. Ξυπνούν 
μέσα μας τον θαυμασμό, την έμπνευση και την ομορφιά και μας φέρνουν σε επαφή με τον ρυθμό 
του φυσικού κόσμου. Προπάντων όμως, τα πουλιά αποτελούν βασικό στοιχείο της ισορροπίας της 
φύσης και προαναγγέλλουν προβλήματα στο φυσικό μας περιβάλλον. Η απώλεια πουλιών απειλεί 
ως αποτέλεσμα άλλα είδη, τη φύση γενικά και εν τέλει την ανθρωπότητα. Και αν τα πιο πάνω δεν 
σας έχουν πείσει ακόμη, επιτρέψτε μας να πούμε ότι οι εικονογραφήσεις είναι απλά 
εντυπωσιακές! 
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Βοηθήστε την προστασία των πουλιών της Κύπρου και υιοθετήστε ένα πουλί σήμερα στο 
www.birdlifecyprus.org/adopt-a-bird-gr  
 
ΤΕΛΟΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:  
Έλενα Μαρκιτανή, Λειτουργός Ανάπτυξης  
22455072, elena.markitani@birdlifecyprus.org.cy 
 
Σημειώσεις προς τους Συντάκτες: 
 
1. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι εγγεγραμμένος μη κυβερνητικός οργανισμός με κύριο 
στόχο την προστασία των άγριων πτηνών και των οικοτόπων τους. Ιδρύθηκε το 2003 από τη 
σύμπραξη των δύο κυπριακών Ορνιθολογικών Συνδέσμων, εδρεύει στη Λευκωσία και απαρτίζεται 
από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. http://www.birdlifecyprus.org/  
 
2. Τι κάνει ο Πτηνολογικός για να προστατεύσει αυτά τα είδη; 
 
Φλαμίνγκο: Ο Πτηνολογικός ασκεί πίεση για τη σωστή διαχείριση των σημαντικών περιοχών για 
τα Φλαμίνγκο στην Κύπρο, όπως η Αλυκή Ακρωτηρίου και η Λίμνη Ορόκλινης, οι οποίες, μετά από 
τις προσπάθειες του οργανισμού, συμπεριλήφθηκαν στο δίκτυο Natura 2000. Ο πληθυσμός 
παρακολουθείται συστηματικά και ο οργανισμός εργάζεται σκληρά ευαισθητοποιώντας σχετικά 
με την ανάγκη να μην ενοχλούνται αυτά τα πουλιά κατά τη διάρκεια της διαχείμασής τους στην 
Κύπρο. 
 
Γύπας: Κατά τη διάρκεια του έργου Γύπας, ο Πτηνολογικός μαζί με τους άλλους εταίρους του 
έργου, έφερε 25 γύπες από την Κρήτη για την ενίσχυση του κυπριακού πληθυσμού. Συνεχίζει την 
πίεση για την καλύτερη προστασία των γυπών της Κύπρου και εργάζεται σκληρά για την 
αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος παράνομης χρήσης δηλητηρίων. Ο πληθυσμός 
παρακολουθείται προσεκτικά μέσω της ετήσιας καταμέτρησης του Γύπα και ο Πτηνολογικός 
εργάζεται για να διασφαλίσει τη φιλική προς τους γύπες διαχείριση σε σημαντικές περιοχές του 
δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο. http://www.birdlifecyprus.org/project-gypas-gr  
 
Κράγκα: Η Κράγκα έχει υποστεί σοβαρή μείωση πληθυσμού στο παρελθόν στους τόπους 
αναπαραγωγής της στη νότια και ανατολική Ευρώπη και έχει ήδη εξαφανιστεί σε πολλές χώρες 
της κεντρικής Ευρώπης. Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του αναπαραγωγικού 
πληθυσμού του είδους και ο Πτηνολογικός εργάζεται για την υιοθεσία γεωργικών πρακτικών που 
να ευνοούν το είδος. Ο Πτηνολογικός εργάζεται για τη διατήρηση της Κράγκας στην Ευρώπη και 
πέραν αυτής, ως μέρος μιας διεθνούς ομάδας εργασίας για το εμβληματικό αυτό είδος. 
 

http://www.birdlifecyprus.org/adopt-a-bird-gr
mailto:elena.markitani@birdlifecyprus.org.cy
http://www.birdlifecyprus.org/
http://www.birdlifecyprus.org/project-gypas-gr

