ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
2016

			

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ

Ποιοί είμαστε

2

Διάσωση ειδών

3

Kαταγραφές και Συστηματικές Έρευνες Ειδών

3

Καταγραφές Πουλιών

4

Δακτυλίωση Πουλιών

5

Παρακολούθηση του κυπριακού πληθυσμού του Γύπα

5

Εκστρατεία ενάντια στην παράνομη παγίδευση πουλιών

6-7

Προστασία Περιοχών και Οικοτόπων

8

Αποκατάσταση Λιβαδιού Ακρωτηρίου

8

Αναπτύξεις στον Ακάμα

9

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης ΣΠΠ

10

Ολοκλήρωση Διαχειριστικών Σχεδίων

10

Προώθηση βιωσιμότητας

12

Η εκστρατεία #NatureAlert διασώζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση

12

Γεωργία

13

Χρησιμοποιώντας τα Ανθρωποπούλλια για την καταπολέμηση τρωκτικών

13

Ενδυνάμωση ανθρώπων

14

#WeNatureCy - ψηφίζουμε και κερδίζουμε για τη φύση

14

Ανοικτή μέρα στα γραφεία του Πτηνολογικού

14

Οι εκδόσεις μας

15

Οι εκδηλώσεις μας

16

Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που
έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

16

Διοίκηση

17

Ευχαριστίες στους Χορηγούς και Υποστηρικτές

18

Πνευματικά δικαιώματα:
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Αριθμός Εγγραφής Σωματείου: 4
Επιμέλεια:
Έλενα Μαρκιτανή
Φωτογραφίες εξωφύλλου: Μ. Ευριπίδου, D. Nye

Διεύθυνση:
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: +357 22455072 - Φαξ: +357 22455073
Ιστοσελίδα: www.birdlifecyprus.org

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός εγγεγραμμένος
οργανισμός, που δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας των πουλιών, των βιοτόπων τους και της
βιοποικιλότητας της Κύπρου γενικότερα, μέσω δράσεων διατήρησης, επικοινωνίας, επιστημονικής
έρευνας, επιρροής σε κέντρα αποφάσεων και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Δημιουργήθηκε το 2003 με τη σύμπραξη δύο προϋπάρχοντων Κυπριακών Πτηνολογικών Συνδέσμων,
και τώρα έχει γραφεία στη Στράκκα στη Λευκωσία.  
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι ο επίσημος εταίρος του BirdLife International στην Κύπρο.
Το BirdLife International αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση-ομπρέλα στον κόσμο για τη διατήρηση
της φύσης και είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως ο παγκόσμιος ταγός στη διατήρηση των πουλιών,
με 119 εταίρους ανά το παγκόσμιο – έναν ανά χώρα ή εδαφική επικράτεια – και διευρύνεται.
Το BirdLife δραστηριοποιείται τοπικά για να μπορεί να ασκεί μεγάλη επιρροή και να
διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των άγριων πουλιών, επαυξάνοντας την
ωφελιμότητα για τη φύση και τον άνθρωπο.  
www.birdlifecyprus.org

Το όραμά μας
Ένα νησί με υγιή
οικοσυστήματα,
πλούσιο σε
βιοποικιλότητα,
όπου οι άνθρωποι
διαφυλάττουν ενεργά
τη φύση για ένα
βιώσιμο μέλλον.

© Α. Λούτσιος

Η αποστολή μας
Η προστασία των άγριων πουλιών
της Κύπρου, των οικοτόπων τους,
και της βιοποικιλότητας γενικότερα,
μέσω δράσεων παρακολούθησης,
διατήρησης και εκπαίδευσης, καθώς
και μέσω ανάπτυξης
της εκτίμησης των ανθρώπων
προς τη φύση.
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ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΙΔΩΝ
Καταγραφές και Συστηματικές Έρευνες Ειδών
Χάρη στην αφοσίωση της ομάδας εθελοντών καταγραφής πουλιών του Πτηνολογικού,
συνεχίστηκε η συστηματική παρακολούθηση πουλιών το 2016. Περισσότεροι από
35 εθελοντές συμμετείχαν στις καταμετρήσεις για τα κοινά πουλιά, τον άτλαντα
(συμπεριλαμβανομένων και καταγραφών για νυκτόβια είδη), τα υδρόβια πουλιά,
τα μεταναστευτικά αρπακτικά, την Κράγκα, τον Γύπα και τον Νησόγλαρο. Συνολικά,
πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500 καταμετρήσεις σε περισσότερες από 200
διαφορετικές τοποθεσίες / περιοχές.
Η παρακολούθηση πουλιών για το έτος του 2016 χρηματοδοτήθηκε μέσω διαφόρων
έργων, όπως το έργο «Akrotiri Marsh Restoration: A flagship wetland in the Cyprus
SBAs» (Αποκατάσταση Λιβαδιού Ακρωτηρίου: ένας υγρότοπος ορόσημο στις Βρετανικές
Βάσεις Κύπρου), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Darwin Initiative μέσω της
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και την RSPB/BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο, την επιχορήγηση
από το Ίδρυμα MAVA μέσω του Schweizerische Vogelwarte Sempach (Ελβετικό
Ορνιθολογικό Ινστιτούτο) εκ μέρους του European Bird Census Council (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Απογραφής Πουλιών) στο πλαίσιο του έργου για το νέο Ευρωπαϊκό Άτλαντα
Αναπαραγόμενων Πουλιών (EBBA2) και των έργων REDFOOT (LIFE11 / NAT / HU / 000926)
και ROLLERLIFE (LIFE13 / NAT / HU / 000081) που συντονίζονται από τη MME / BirdLife
στην Ουγγαρία.

© Χ. Ιερωνυμίδου

Ασιάτικο Μαυροκιρκίνεζο © A. Stoecker

Καταγραφές Πουλιών
Το 2016 περισσότερες από 60.000 καταγραφές προωθήθηκαν στην Jane Στυλιανού, την Υπεύθυνη Καταγραφών
του Πτηνολογικού. Αυτές είχαν γίνει από ντόπιους και επισκέπτες πτηνοπαρατηρητές, εθελοντές, ερευνητές
πεδίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό του Πτηνολογικού.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η χαμηλή βροχόπτωση μάλλον επηρέασε την ποικιλία ειδών που καταγράφηκαν, αν
και τέσσερα νέα είδη προστέθηκαν στη λίστα ειδών πουλιών της Κύπρου:
ένας Ερημοκόρακας Corvus ruficollis πέρασε δύο μέρες στο Κάβο Γκρέκο τον Μάρτιο, ένα Ασιάτικο
Μαυροκιρκίνεζο Falco amurensis θεάθηκε με μεταναστευτικά Μαυροφάλκονα Falco vespertinus στην Αναρίτα
Πάφου για δύο εβδομάδες τέλη Απριλίου δίδοντας πολύ χαρά σε πτηνοπαρατηρητές και φωτογράφους,
ένα Βαλτοτσίχλονο Emberiza rustica
βρισκόταν για ένα μικρό διάστημα
στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων
Πάφου τέλη Νοεμβρίου. Δυστυχώς, η
τέταρτη προσθήκη, ένα Ελατοτρύγονο
Streptopelia orientalis, βρέθηκε
πυροβολημένο, τονίζοντας για ακόμη
μια φορά τα προβλήματα που έχουν
να αντιμετωπίσουν τα μεταναστευτικά
πουλιά στη Μεσόγειο.
To γκρουπ στο Google και η
τηλεφωνική γραμμή BirdLine συνέχισαν
να ενημερώνουν τοπικούς και
επισκεπτόμενους πτηνοπαρατηρητές
σχετικά με παρατηρήσεις κατά τη
διάρκεια του έτους. Οι παρατηρήσεις
που ελήφθησαν από την Υπεύθυνη
Καταγραφών συγκεντρώθηκαν και
δημοσιεύθηκαν στους Μηνιαίους
Συστηματικούς Καταλόγους του 2016.

Ερημοκόρακας © Σ. Χριστοδουλίδης
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Δακτυλίωση Πουλιών
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου συνέχισε το
2016 να λειτουργεί το πρόγραμμα δακτυλίωσης
άγριων πουλιών, το οποίο είναι καταχωρημένο
στο EURING, τον συντονιστή οργανισμό για
τα ευρωπαϊκά πρόγραμμα δακτυλίωσης. Οι
δραστηριότητες δακτυλίωσης πραγματοποιήθηκαν
κυρίως στην περιοχή Πόλις / Πάφου και κατά τη
διάρκεια του έτους, δακτυλιώθηκαν 5.061 πουλιά
από 101 είδη, και 130 πουλιά που δακτυλιώθηκαν
σε άλλες περιπτώσεις ξαναπιάστηκαν.
Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο Alan Crabtree, ο
Υπεύθυνος Δακτυλίωσης του Πτηνολογικού,
απεβίωσε μετά από μια σύντομη και ξαφνική
ασθένεια. Ο Alan διαχειριζόταν το κυπριακό
πρόγραμμα και τη βάση δεδομένων δακτυλίωσης
για 16 χρόνια και έκανε τεράστια συνεισφορά στη
δακτυλίωση πουλιών στην Κύπρο. Θα μας λείψει
πολύ.

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Παρακολούθηση του κυπριακού πληθυσμού του Γύπα

Γύπας © R. Howard

Οι απελευθερώσεις γυπών από την Κρήτη το 2015 στο πλαίσιο του Έργου ΓΥΠΑΣ, που είχε στόχο την ενίσχυση του
κυπριακού πληθυσμού, ακολουθήθηκαν από άσχημα νέα.
Ένας από τους γύπες βρέθηκε νεκρός τον Νοέμβριο του 2015 και έξι ακόμη πουλιά βρέθηκαν νεκρά το 2016 (τρία
από τα οποία ήταν γύπες από τον άγριο πληθυσμό της Κύπρου). Τα δείγματα από τους νεκρούς γύπες στάληκαν στο
Ισραήλ για ανάλυση και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πουλιά πέθαναν ως αποτέλεσμα δηλητηρίασης.
Επιπλέον, το 2016 ήταν μια χρονιά κατά την οποία δεν καταγράφηκε φώλιασμα.
Κατά την τελευταία χειμερινή απογραφή, τον χειμώνα του 2016, ο πληθυσμός του Γύπα στην Κύπρο υπολογίστηκε σε
περίπου 21 άτομα. Αν και αυτός ο αριθμός είναι περισσότερο από το διπλάσιο του πληθυσμού στην αρχή του Έργου
ΓΥΠΑΣ, η απώλεια επτά γυπών το χειμώνα του 2015-2016 είναι ένα τρομερό πλήγμα για τη διατήρηση του είδους.
Συνεχίζουμε να κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου και να πιέζουμε τις αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
για να προστατεύσουν τους γύπες μας και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τις αρχές για την καταπολέμηση της
παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην κυπριακή ύπαιθρο.

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Εκστρατεία ενάντια στην παράνομη
παγίδευση πουλιών
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου συνέχισε το
συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της
παράνομης παγίδευσης πουλιών, το οποίο υλοποιείται
από το 2002. Το 2016 ο Πτηνολογικός έκανε τις
καταγραφές του κατά τον χειμώνα, την άνοιξη και
το φθινόπωρο με τη βοήθεια εθελοντών, η βοήθεια
των οποίων εκτιμάται ιδιαίτερα. Το πρόγραμμα
παρακολούθησης πραγματοποιείται με τη στήριξη της
RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο) από την αρχή του
προγράμματος το 2002 και με τη στήριξη της NABU από
το 2013.
Τα επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα για το φθινόπωρο
2016 ήταν 25% χαμηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα
του έτους 2002 (έτος αναφοράς). Παρόλα αυτά, η χρήση
διχτύων παρέμεινε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα το
φθινόπωρο 2016 σε σχέση με πριν μια δεκαετία, όταν τα
επίπεδα παγίδευσης κατέγραψαν μείωση της τάξης του
80% σε σχέση με το έτος 2002 σύμφωνα με το πρόγραμμα
παρακολούθησης του Πτηνολογικού. Η εκτεταμένη
παγίδευση με δίχτυα επιβεβαιώνεται περαιτέρω από
τα στατιστικά στοιχεία πάταξης, όπου για τους μήνες
Αύγουστο-Οκτώβριο 2016 περισσότερα από 850 δίχτυα
κατασχέθηκαν από τις διωκτικές αρχές, ο υψηλότερος
αριθμός κατασχεθέντων διχτύων τα τελευταία έξι χρόνια.    
Ένα πρωτοποριακό μέτρο για την πάταξη της παράνομης
παγίδευσης πουλιών στην Κύπρο αποφάσισαν να
χρησιμοποιήσουν η RSPB και ο Πτηνολογικός, την
τεχνολογία κρυφής παρακολούθησης για τη συλλογή
στοιχείων. Αυτό ξεκίνησε το φθινόπωρο 2016, όταν
ειδικοί από την Ομάδα Εξιχνίασης Εγκλημάτων της
RSPB ήρθαν στην Κύπρο, και σε στενή συνεργασία με
την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, εγκατέστησαν
κάμερες σε σημεία παγίδευσης εντός των Βρετανικών
Βάσεων Δεκέλειας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μια
τέτοια μέθοδος παρακολούθησης χρησιμοποιήθηκε στην
Κύπρο με σκοπό να πιάσει ‘εν δράσει’ παγιδευτές έτσι
ώστε αυτοί να διωχθούν ποινικώς. Τα αποτελέσματα
αυτής της δράσης θα φανούν το επόμενο έτος.
Στη Δημοκρατία της Κύπρου ο προτεινόμενος
τροποποιητικός νόμος του βασικού νόμου152/2003
‘Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πουλιών και
Θηραμάτων Νόμος’ αποτέλεσε ξεκάθαρη ένδειξη της
έλλειψης της πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση
αυτού του προβλήματος ως αποτέλεσμα  της πίεσης
από τους υποστηρικτές της παγίδευσης πουλιών. Ο
τροποποιητικός νόμος κατατέθηκε από την Υπηρεσία
Θήρας και Πανίδας στην Κυπριακή Βουλή για
συζήτηση και ψήφιση στα τέλη Ιουνίου 2016, χωρίς
να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τους
κύριους ενδιαφερόμενους φορείς. Τον Αύγουστο 2016
πραγματοποιήθηκε τελικά η δημόσια διαβούλευση για
τον τροποποιητικό νόμο. Ο συγκεκριμένος τροποποιητικός
συμπεριλάμβανε διάφορες προτάσεις που ουσιαστικά
εισήγαγαν σειρά χαλαρώσεων και ‘τρυπών’ στο
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ο Πτηνολογικός
παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις γύρω από αυτό το
θέμα και άσκησε έντονη πολιτική πίεση για την αφαίρεση
αυτών των καταστροφικών προτάσεων.
Ετήσια Αναφορά Δραστηριοτήτων 2016
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Εκστρατεία ενάντια στην παράνομη παγίδευση πουλιών
Με χρηματοδότηση από τον αγώνα πτηνοπαρατήρησης Champions of the Flyway, ο Πτηνολογικός υλοποίησε την
άκρως επιτυχημένη εκστρατεία ‘153 πουλιά’, φέρνοντας το ευρύτερο κοινό πιο κοντά στον θαυμαστό κόσμο των
πουλιών. Η εκστρατεία είχε σκοπό να γνωρίσει στο κοινό κάποια από τα είδη πουλιών που υπάρχουν γύρω μας
και τα οποία δυστυχώς είναι ανάμεσα στα θύματα της παράνομης παγίδευσης. Το 153 ήταν ο αριθμός των ειδών
που επηρεάζονταν από την παράνομη παγίδευση πουλιών, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Παρουσιάζοντας
τα πουλιά μέσα από όμορφες φωτογραφίες και συναρπαστικές πληροφορίες για το κάθε είδος, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα για αυτά τα πουλιά και να τα ζωγραφίσουν. Ως μέρος της
εκστρατείας αυτής πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων οι οποίες αγκαλιάστηκαν από το κοινό. Δυστυχώς όμως,
μέχρι το τέλος του 2016 ο αριθμός των ειδών που επηρεάζονται από την παράνομη παγίδευση έφτασε τα 154, με
την προσθήκη της Κοτζινότζιηκλας.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου συνέχισε με το σημαντικό έργο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία
και οργανωμένα σύνολα. Το 2016 περισσότερα από 1.800 παιδιά και νέοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τον
πλούσιο κόσμο των πουλιών παρακολουθώντας παρουσιάσεις ή συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις του Πτηνολογικού,
όπως για παράδειγμα τις εκδηλώσεις οικογενειακής πτηνοπαρατήρησης που διοργανώνονται στο Πάρκο
Αθαλάσσας και στη Λίμνη Ορόκλινης.

Επιπλέον, ο φτερωτός μας φίλος, ο Οδυσσέας το Αμπελοπούλλι, και τα σημαντικά του μηνύματα ταξίδεψαν ακόμη
πιο μακριά, με περισσότερες από 234 κοινοποιήσεις του σχετικού κινούμενου σχεδίου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ένας αριθμός που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Αποκατάσταση του Λιβαδιού Ακρωτηρίου

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Το έργο Darwin για την αποκατάσταση του Λιβαδιού Ακρωτηρίου που ξεκίνησε την άνοιξη του 2015 στόχο είχε την
αποκατάσταση αυτού του σημαντικού υγροτόπου ο οποίος αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι του συμπλέγματος
υγροτόπων της Χερσονήσου Ακρωτηρίου. Εντός του 2016 το έργο υλοποίησε μερικές από τις σημαντικές δράσεις του.
Κατά το 2016, το έργο επικεντρώθηκε κυρίως στη βελτίωση του τρόπου βόσκησης στο Λιβάδι καθώς η βόσκηση
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη
© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
διαχείριση της περιοχής και ειδικά για τον έλεγχο της
επέκτασης των καλαμιών στο βοσκότοπο. Η επιχορήγηση
αγοράς κυπριακών αγελάδων, η τοποθέτηση μόνιμης
περίφραξης, η παροχή ηλεκτρικής περίφραξης στους
αγελαδοτρόφους και η κατασκευή στεγάστρων για
αγελάδες δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για
βιώσιμη βόσκηση. Μέσω αυτών των δράσεων ο αριθμός
των αγελάδων στο Λιβάδι αυξήθηκε κατά 36 ζώα μόλις
μέσα σε ένα χρόνο. Οι διευκολύνσεις που παρείχε
το έργο άλλαξαν επίσης την μέθοδο βόσκησης από
βόσκηση με δεμένα ζώα σε ελεύθερη βόσκηση εντός της
περιφραγμένης περιοχής του Λιβαδιού που είναι που
είναι πολύ πιο αποτελεσματική για την αποκατάσταση του
Λιβαδιού.
Επίσης, το 2016 υλοποιήθηκαν διαχειριστικά έργα όπως
απομάκρυνση καλαμιών από κάποιες περιοχές του
Λιβαδιού, καθάρισμα υφιστάμενων καναλιών καθώς
και δημιουργία ανοικτών περιοχών με νερό (μικρών
λιμνών) για να προσελκύσουν κυρίως Βαλτόπαπιες,
Καλαμοκαννάδες και Πελλοκατερίνες.
Ο συνδυασμός εργασιών δημιουργίας ενδιαιτημάτων, έργων υδρολογικής διαχείρισης και διαχείρισης της βλάστησης
μέσω βόσκησης στοχεύει στη δημιουργία μωσαϊκού ενδιαιτημάτων που θα αυξήσει με τη σειρά του τη βιοποικιλότητα
ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις συνθήκες για τα είδη προτεραιότητας του Λιβαδιού.
Το ίδιο διάστημα το έργο ξεκίνησε επίσης διαδικασίες για τη δημιουργία υποδομών για επισκέπτες και αναμένεται
ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου την άνοιξη του 2017 το Λιβάδι Ακρωτηρίου θα είναι έτοιμο να καλωσορίσει τους
επισκέπτες του.
Περισσότερα για το έργο στο www.akrotirimarsh.org

Αναπτύξεις στη Χερσόνησο Ακάμα
Αδιαμφισβήτητα το θέμα του Ακάμα ήταν για ακόμα μια χρονιά στο επίκεντρο της δράσης μας όσον αφορά τις
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ). Και αυτό γιατί είναι ένα θέμα διαχρονικό και πολύπλοκο, και το οποίο
δυστυχώς συχνά είναι αντικείμενο πολιτικών πιέσεων.
Και αυτό επιβεβαιώθηκε με το καλημέρα του 2016, και συγκεκριμένα στις 8 Ιανουαρίου 2016, όπου μαζί με άλλες
οργανώσεις, ομάδες και πολίτες, διαδηλώσαμε έξω από τη Βουλή με σκοπό να προλάβουμε τυχόν λανθασμένες
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα. Παρόλα αυτά, στις 11 Ιανουαρίου 2016 το Υπουργικό
Συμβούλιο κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:
Την κήρυξη Εθνικού Δασικού Πάρκου, το οποίο θα περιλαμβάνει ολόκληρο το Κρατικό Δάσος και τις χαλίτικες
     περιουσίες εντός της περιοχής  Natura 2000, από το οποίο θα εξαιρείται η ιδιωτική γη.
Την ετοιμασία του Τοπικού σχεδίου Ακάμα για ολόκληρη την περιοχή του Ακάμα από το Τμήμα Πολεοδομίας      
     και Οικήσεως εντός των επόμενων 18 μηνών, καθώς και την αναθεώρηση των προηγούμενων αποφάσεων των        
     Υπουργικών Συμβουλίων.
Τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων διατήρησης και προστασίας της φύσης που περιλαμβάνονται στο σχέδιο   
     διαχείρισης της περιοχής. Επιπλέον, ενέκρινε την πρόσληψη συμβούλου για την προετοιμασία προτάσεων για  
     τρόπους αξιοποίησης του Εθνικού Δασικού Πάρκου καθώς και για τη διαχείριση ολόκληρης της περιοχής Natura
     2000.
Σε σχέση με τις πιο πάνω αποφάσεις οφείλουμε να σημειώσουμε ότι εντός του 2016 δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε
εξελίξεις, πλην της ανακοίνωσης για τον καθορισμό των ορίων του Εθνικού Δασικού Πάρκου για τον Ακάμα.
Επιπλέον, ξεκίνησε η υλοποίηση της μελέτης για τον οικότοπο προτεραιότητας 6220 * Ψευδοστέππες με αγρωστώδη
και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea, μελέτη η οποία και ολοκληρώθηκε περί τα τέλη της χρονιάς.
Συνεχίσαμε επίσης τη συνεργασία και με τις άλλες ΜΚΟ στα πλαίσια της κοινής δράσης για το θέμα του Ακάμα για
αριθμό έργων που προτάθηκαν προς ανέγερση εντός της Χερσονήσου του Ακάμα. Τέτοια έργα συμπεριλάμβαναν
τη μεγάλη ανάπτυξη στο Αγιοβούνι της Πέγειας, τον κατασκηνωτικό χώρο στην περιοχή Λουτρών Αφροδίτης καθώς
και το θέμα των Λατομείων Ανδρολύκου (θέμα για το οποίο κάναμε και σχετική παρουσίαση στο Νέο Χωριό).
Στηρίξαμε επίσης τη μεγάλη εκδήλωση-συναυλία που έγινε στον Μόλο στη Λεμεσό στις 27 Μαρτίου 2016, με τίτλο
‘Τραγουδάμε για τον Ακάμα’. Είναι λοιπόν πέραν πάσης αμφιβολίας δεδομένο, ότι το 2017 θα είναι χρονιά μεγάλων
και σημαντικών εξελίξεων για τη Χερσόνησσο του Ακάμα. O Πτηνολογικός Σύνδεσμος θα συνεχίσει τη μάχη του με
σκοπό την προστασία και τη διατήρηση της περιοχής αυτής.

Τραγουδάμε για τον Ακάμα © Π. Βρυωνίδης
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Υπεύθυνοι Παρακολούθησης ΣΠΠ
Το δίκτυο των Υπευθύνων Παρακολούθησης (ΥΠ) των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ)
ξεκίνησε τη δράση του ουσιαστικά με το τέλος του προγράμματος IBACareCY το 2015. Τον Απρίλιο
2016 πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση των ΥΠ στη Δρούσεια της Πάφου, που εμπίπτει εντός της ΣΠΠ
‘Χερσόνησος Ακάμα και Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης-Αγίας Παρασκευής’. Εκεί οι ΥΠ είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν για τις μέχρι στιγμής εμπειρίες τους, να εκπαιδευτούν στη χρήση του GPS και του Google
Earth καθώς και στην συμπλήρωση της ετήσιας αναφοράς. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης επιτόπια
επίσκεψη σε διάφορες περιοχές της ΣΠΠ.
Παράλληλα όλη τη χρονιά συνεχίσαμε να αποστέλλουμε στις Αρμόδιες Αρχές τις υποθέσεις που μας
προωθούσαν οι ΥΠ μας, κάνοντας τις πλείστες των περιπτώσεων γνωστές υποθέσεις, που οι Αρμόδιες αρχές
αγνοούσαν και για τις οποίες πιέσαμε για να ληφθούν μέτρα. Είναι για αυτό που o Πτηνολογικός Σύνδεσμος
Κύπρου πιστεύει στον θεσμό αυτό και δεσμεύεται να καταβάλει προσπάθειες για ενίσχυση του δικτύου στο
άμεσο μέλλον.

Ολοκλήρωση διαχειριστικών σχεδίων
Το τριετές συμβόλαιο με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ετοιμασία των
Στόχων Διατήρησης και των Διαχειριστικών Σχεδίων για τις ΖΕΠ που καθορίστηκαν στην Κύπρο σύμφωνα με την
Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΕ)» - μια προσφορά που κερδήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία I.A.CO Ltd –
έφθασε στο τέλος του, με την κατάθεση των τελικών σχεδίων, τον Σεπτέμβρη του 2016.
Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η ετοιμασία 30 Διαχειριστικών Σχεδίων για τις 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος αυτού ήταν η ετοιμασία
των Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς (ΕΤΑ) για όλα τα είδη καθορισμού των ΖΕΠ. Την εργασία αυτή ανάλαβε να
ολοκληρώσει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου σε συνεργασία με ομάδα ειδικών από το εξωτερικό.
Επιπλέον, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου επικεντρώθηκε στην ετοιμασία των διαχειριστικών μέτρων για τις 30
ΖΕΠ. Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών χρόνων πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 επισκέψεις σε κοινότητες. Κάποιες
από τις επισκέψεις ήταν υποσχόμενες ενώ άλλες έδειξαν ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για ενημέρωση γύρω
από το θέμα της σημασίας της προστασίας και της σωστής διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Τα
30 διαχειριστικά σχέδια έχουν υποβληθεί και αναμένεται να υιοθετηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών σύντομα
για την έναρξη της υλοποίησης τους στις περιοχές.
© BirdLife Cyprus

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η εκστρατεία #NatureAlert διασώζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση
Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσημα ότι οι νόμοι για τη φύση – οι
Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους – θα διασωθούν και δεν θα επαναξιολογηθούν ούτε θα
αποδυναμωθούν. Η ανακοίνωση αυτή έδωσε τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας δύο ετών σχετικά με το
μέλλον των Οδηγιών.
Πριν από δύο χρόνια, η αποδυνάμωση αυτών των νόμων θεωρείτο μια μάχη ήδη χαμένη. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της πανευρωπαϊκής εκστρατείας #NatureAlert για τη διάσωση των Οδηγιών που οργάνωσαν το
BirdLlife Europe, το European Environmental Bureau, οι Friends of the Earth Europe, το WWF Europe και
περισσότερες από 120 Ευρωπαϊκές ΜΚΟ, λάβαμε επίσης βοήθεια από αμέτρητες ομάδες και άτομα. Υπήρξε
άνευ προηγουμένου υποστήριξη από επιχειρήσεις, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπουργούς
περιβάλλοντος και επιστήμονες. Στην Κύπρο τη δράση υποστήριζε ο Πτηνολογικός, το Κυπριακό Ίδρυμα
Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου.
Οι αδιαμφισβήτητοι ήρωες της ευτυχής αυτής ιστορίας ήταν το μισό εκατομμύριο ευρωπαίοι πολίτες οι
οποίοι ένωσαν τις φωνές τους για τη φύση κάνοντας εν τέλει όλη τη διαφορά. Το καλοκαίρι του 2015,
520.325 Ευρωπαίοι πολίτες διαμήνυσαν στην ΕΕ να διασφαλίσει τις Οδηγίες για τη Φύση και να βεβαιωθεί
ότι λειτουργούν σωστά, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη ανταπόκριση σε οποιαδήποτε διαβούλευση της
Επιτροπής μέχρι σήμερα. Ο Πτηνολογικός συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία εξασφαλίζοντας 1.600
υπογραφές υπέρ των Οδηγιών από την Κύπρο.
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Γεωργία
Ο Πτηνολογικός συνέχισε να προεδρεύει της Ομάδας Εργασίας Γεωργίας του BirdLife Europe κατά τη διάρκεια του
2016 και η ενεργός υποστήριξη του ευρωπαϊκού γραφείου του BirdLife μας επέτρεψε να προτείνουμε τροποποιήσεις
στο νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Κύπρο μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες οδήγησαν σε μια
βελτίωση της αξίας για τη βιοποικιλότητα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται για τους γεωργούς της Κύπρου.
Αλλά η κύρια δραστηριότητα της εκστρατείας μας γύρω από τη γεωργία ήταν η εκπόνηση των Διαχειριστικών
Σχεδίων για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 για τα πουλιά (περισσότερα στη σελ. 11). Στα σχέδια αυτά
περιλαμβάνονταν λεπτομερείς εισηγήσεις μέτρων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα και άλλους
μηχανισμούς στήριξης για τους γεωργούς εντός των περιοχών Natura 2000. Στόχος ήταν η εξασφάλιση
χρηματοδότησης για γεωργία φιλική προς τη φύση καθώς και η στήριξη των γεωργικών κοινοτήτων σε αυτούς τους
σημαντικούς τομείς.

Χρήση Ανθρωποπουλλιών για καταπολέμηση τρωκτικών
Το 2016 ήταν η χρονιά που ολοκληρώσαμε το πιλοτικό πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών με τη χρήση
ανθρωποπουλλιών.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Tasso Leventis Conservation Foundation και σε συνεργασία με
το SPNI (BirdLife στο Ισραήλ) με στόχο να προωθήσουμε τη χρήση ανθρωποπουλλιών ως εργαλείο καταπολέμησης
τρωκτικών ως εναλλακτική των δηλητηρίων. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες
γεωργικές περιοχές και βάσει ορισμένων προϋποθέσεων με στόχο την προσέλκυση των ανθρωποπουλλιών στην
περιοχή και ως επακόλουθο την αύξηση του πληθυσμού τους σε εκείνες τις περιοχές. Καθώς τα ανθρωποπούλλια
τρέφονται κυρίως με τρωκτικά, η φωλεοποίησή τους στις επιλεγμένες περιοχές αυξάνει την κατανάλωση τρωκτικών
μειώνοντας έτσι τον πληθυσμό των δεύτερων. Με τη μείωση του πληθυσμού των τρωκτικών, μειώνεται και η ανάγκη
χρήσης τρωκτικοκτόνων που είναι βλαβερά για την άγρια ζωή και την ανθρώπινη υγεία.
Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στο Ισραήλ, με τη συμμετοχή ενός κρατικού λειτουργού και ενός
αγρότη, για να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις από το αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται εκεί με
μεγάλη επιτυχία. Περιλάμβανε επίσης επισκέψεις στην Κύπρο μιας ομάδας από το Ισραήλ και τη διοργάνωση σχετικού
εργαστηρίου.
Τεχνητή φωλιά για ανθρωποπούλλια © N.Netien

Οι επισκέψεις και συναντήσεις σε χωριά και οι επαφές
με αγρότες δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το
πρόγραμμα. Συνολικά τοποθετήσαμε 27 τεχνητές
φωλιές σε διάφορες αγροτικές περιοχές της Κύπρου
και σε συνεργασία με αγρότες που ενδιαφέρθηκαν να
δοκιμάσουν το σύστημα καταπολέμησης τρωκτικών με
ανθρωποπούλλια.
Ο περιορισμός της ποσότητας δηλητηρίου που
συχνά διηθείται στη φύση για την καταπολέμηση
τρωκτικών αποτελεί μείζον θέμα, και ο Πτηνολογικός
καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει
επιπλέον χρηματοδότηση, ώστε να δώσει συνέχεια
στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης που κρίνονται
απαραίτητες για να περιοριστούν οι ποσότητες
δηλητηρίου. Εκτιμάται ότι μέχρι και 300 τόνοι
αντιπηκτικού δηλητηρίου διηθούνται κάθε χρόνο στην
ύπαιθρο για την καταπολέμηση των τρωκτικών στην
Κύπρο. Οι παρενέργειες από τη χρήση δηλητηρίου υπό
τη μορφή δευτερογενούς δηλητηρίασης είναι κατά πάσα
πιθανότητα πολύ σοβαρές, παρόλο που ακόμη δεν έχουν
διερευνηθεί. Αντίθετα, ολόκληρο το Ισραήλ κάνει χρήση
περίπου οκτώ τόνων ετησίως για την καταπολέμηση των
τρωκτικών, ένας πολύ μικρότερος αριθμός από αυτόν που
χρησιμοποιείται στην Κύπρο!

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
#WeNatureCy - ψηφίζουμε και κερδίζουμε για τη φύση
Ενόψει των βουλευτικών εκλογών,
ο Πτηνολογικός υλοποίησε τη
διαδικτυακή εκστρατεία #WeNatureCy
με θέμα την προστασία της φύσης
της Κύπρου, η οποία απευθυνόταν σε
πολίτες και υποψήφιους βουλευτές. Τα
κόμματα και οι υποψήφιοι βουλευτές
τους ενημερώθηκαν για την εκστρατεία
και τους ζητήθηκε να δεσμευτούν υπέρ
της προστασίας της φύσης.
Ο Πτηνολογικός έστειλε ένα
μανιφέστο σε όλα τα κόμματα και
τους υποψήφιους βουλευτές του,
ενθαρρύνοντας τους να δεσμευτούν
σε επτά σημεία που αφορούσαν την
προστασία της φύσης. Η εκστρατεία έφτασε στο αποκορύφωμά της τις δύο εβδομάδες που προηγήθηκαν των
εκλογών. Μέσα από την κοινοποίηση του βίντεο της εκστρατείας, καθώς και άλλες ‘κινητοποιήσεις’ στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το ανέβασμα φωτογραφιών στο Instagram με θέμα την κυπριακή φύση, οι πολίτες
έκαναν τη φωνή τους να ακουστεί και ζήτησαν από τους υποψήφιους βουλευτές να δεσμευτούν για την προστασία
της φύσης υπογράφοντας το μανιφέστο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, τα ονόματα όλων των υποψηφίων
οι οποίοι δεσμεύτηκαν για την προστασία της φύσης, ανακοινώνονταν στο διαδίκτυο και οι ψηφοφόροι
παρακινήθηκαν να ψηφίσουν ώστε η φύση και η προστασία της να βρίσκονται κι αυτές επίσης μεταξύ των νικητών
των εκλογών.
Συνολικά, 139 από τους 493 υποψηφίους υποστήριξαν την εκστρατεία μας, ενώ 21 από τους 56 βουλευτές
βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς που δεσμεύτηκαν για την προστασία της φύσης.
Η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από τον αγώνα πτηνοπαρατήρησης Champions of the Flyway.

Ανοιχτή μέρα στα γραφεία του Πτηνολογικού
Ο Πτηνολογικός πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του
ανοιχτή μέρα (Open Day) στις 14 Μαΐου 2016, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών.
Ο Πτηνολογικός καλωσόρισε περισσότερα από 80 άτομα που
ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισσότερα για τον πλούσιο κόσμο
των πουλιών της Κύπρου, το θαύμα της αποδημίας, τον οργανισμό
μας και τα έργα και τις εκστρατείες του, όπως η συνεχής εκστρατεία
ενάντια στην παράνομη παγίδευση πουλιών. Στο πρόγραμμα της
ημέρας ήταν ένα διασκεδαστικό και διαδραστικό εργαστήρι για
παιδιά, η προβολή του ντοκιμαντέρ ‘Μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια’
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και ζωγραφική για όλους
όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ‘153 πουλιά’.
Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα MAVA.
© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
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Οι εκδηλώσεις μας
Το 2016 διοργανώσαμε διάφορες εκδηλώσεις για να προσεγγίσουμε νέο κόσμο για να διαφωτίσουμε και να
ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τα πουλιά της Κύπρου. Μεταξύ αυτών ήταν η προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ
‘The Messenger’. Το ντοκιμαντέρ εξιστορεί περίτεχνα τη μείωση του πληθυσμού των μικροπουλιών ανά το παγκόσμιο
και την ιστορία όλων εκείνων των ανθρώπων που εργάζονται για την προστασία τους και μας φέρνει πρόσωπο με
πρόσωπο με μια πληθώρα κινδύνων που απειλούν τα πουλιά αυτά, όπως η υποβάθμιση και η απώλεια οικοτόπων
κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών, το κυνήγι, η φωτορύπανση και τα φυτοφάρμακα.Η εκδήλωση είχε
ικανοποιητική συμμετοχή με περίπου 100 άτομα να έχουν παρακολουθήσει την προβολή και να έχουν συμμετάσχει
στη συζήτηση που ακολούθησε.
Όπως κάθε χρόνο, ο Πτηνολογικός συμμετέχει στη Γιορτή των Πουλιών (EuroBirdwatch), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή
εκδήλωση πτηνοπαρατήρησης που διοργανώνεται από 40 εθνικούς εταίρους του BirdLife International στην Ευρώπη
και την Κεντρική Ασία. Το 2016 διοργανώσαμε τρεις εκδηλώσεις πτηνοπαρατήρησης σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο
στις οποίες συμμετείχαν 57 άτομα. Το 2016 διοργανώσαμε επίσης και τις πρώτες μας εξορμήσεις πτηνοπαρατήρησης
για οικογένειες, μία στο Πάρκο Αθαλάσσας και μία στη Λίμνη Ορόκλινης, με σκοπό να εισαγάγουμε μικρούς και
μεγάλους στον μαγικό κόσμο των πουλιών και της πτηνοπαρατήρησης. Μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές και
διασκεδαστικές δραστηριότητες που καλλιεργούν την παρατηρητικότητα τους και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους οι
συμμετέχοντες έμαθαν τα βασικά της πτηνοπαρατήρησης και ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο των πουλιών.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων διοργανώσαμε δύο καθαρισμούς καλαμιών
στη Λίμνη Ζακακίου, στο Ακρωτήρι στη Λεμεσό. Οι εθελοντές οι οποίοι περιελάμβαναν μέλη και προσωπικό του
Πτηνολογικού, προσωπικό από το Τμήμα Περιβάλλοντος των Βάσεων, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ακρωτηρίου
και εθελοντές από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου, συγκεντρώθηκαν στην περιοχή πρωί-πρωί
για να συνδράμουν. Οι εθελοντές κατάφεραν επίσης να καθαρίσουν την περιοχή από τα σκουπίδια και να αφαιρέσουν
περίπου 50 θάμνους ακακίας γύρω από την περιοχή του πτηνοπαρατηρητηρίου. Ο έλεγχος των καλαμιών είναι ένα
σημαντικό εργαλείο διαχείρισης της περιοχής, όχι μόνο επειδή μπλοκάρει τη θέα στη λίμνη στους επισκέπτες και τους
πτηνοπαρατηρητές πουλιών, αλλά και επειδή η υπερβολική εξάπλωσή τους υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα και ως εκ
τούτου τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Με τον έλεγχο της επέκτασης των καλαμιών και με τον καθαρισμό κάποιων
περιοχών, δημιουργούνται ανοικτές περιοχές με νερό οι οποίες χρησιμεύουν ως κατάλληλα ενδιαιτήματα για πολλά
είδη φυτών καθώς και πουλιών.
Τέλος, συμμετείχαμε σε πολλά φεστιβάλ όπως το Ετήσιο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος τον Σεπτέμβριο, το Φεστιβάλ ΜΚΟ
τον Μάιο, καθώς και πολλά χριστουγεννιάτικα παζαράκια όπως το χριστουγεννιάτικο παζαράκι του Ινστιτούτου Goethe
και της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ, όπου είχαμε την ευκαιρία να προωθήσουμε το έργο μας και να ενημερώσουμε το κοινό
για τις δράσεις μας.

Οι εκδόσεις μας
Μηνιαίος Συστηματικός Κατάλογος Πουλιών: Το 2016, ο Πτηνολογικός δημοσίευσε τον Μηνιαίο Συστηματικό
Κατάλογο Πουλιών με τις πιο πρόσφατες καταγραφές πουλιών και πολλά άρθρα για την  αναγνώριση των
πουλιών, τα είδη και φυσικά τις παρατηρήσεις πουλιών του προηγούμενου μήνα. Αυτός ο κατάλογος προωθείτο
ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη, μια φορά τον μήνα, εκτός από τον μήνα Ιούλιο.  
Τριμηνιαίο Περιοδικό
“Σκαλιφούρτα”:
Ο Πτηνολογικός ετοίμασε
ακόμη και το τριμηνιαίο περιοδικό© BirdLife Cyprus
© BirdLife
Cyprus
© Κ. Παπάζογλου
«Σκαλιφούρτα» ενημερώνοντας έτσι τα μέλη του σχετικά με τις τελευταίες ειδήσεις και πληροφορώντας τα για τα
πουλιά της Κύπρου.
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο: Ο Πτηνολογικός απέστειλε σε σχεδόν 4.000 άτομα το μηνιαίο ενημερωτικό
δελτίο του.
Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά: Ετοιμάσαμε την  Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά για το 2014 που όπως κάθε
χρόνο, περιλαμβάνει διαγράμματα και πίνακες ειδών, καθώς και μια πλήρη λίστα κυπριακών πουλιών.
Ετήσιος Κατάλογος Πουλιών: Το 2016 ετοιμάστηκε επίσης ο Κατάλογος Πουλιών της Κύπρου για το 2016 οποίος
περιλαμβάνει πίνακες μηνιαίων παρατηρήσεων, καθώς και ετήσιων περιστατικών για την χρονική περίοδο 2010 –
2015.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Έσοδα (€)

2016

2015

Εισφορά από A. P. Leventis
Έσοδα από προγράμματα
Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες
Συνδρομές μελών
Χορηγίες
Άλλα έσοδα

160.000
304.458
36.696
10.857
56.042
25.415

160.000
180.326
29.510
11.503
66.673
15.352

Σύνολο
593.468
463.364
		
Έξοδα (€)
		
Μισθολογικό κόστος
237.331
247.733
Διοικητικά έξοδα
67.144
53.084
Κόστος προγραμμάτων
205.934
106.937
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών
17.233
7.691
Υπηρεσίες έναντι τρίτου
24.674
4.214
Εκτυπώσεις και εκδόσεις
11.695
17.851
Εκστρατεία κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών
1.665
2.268
Έξοδα μεταφοράς και ταξιδίου
5.911
12.880
Ληγμένο και δωρεάν απόθεμα
1.251
2.020
Μείωση στην αξία μετοχών
      56
2.189
Χρηματοδοτικό κόστος
1.521
1.324
Αγορά δακτυλιδιών δακτυλίωσης
1.701
        0
Σύνολο (€)
Πλεόνασμα για το έτος (€)

576.116
17.352

458.190
5.173
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Διοίκηση
Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2016, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ακρωτηρίου, στη Λεμεσό με τη συμμετοχή 43 μελών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης,
έγινε μια παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων του 2015, μια παρουσίαση των Ελεγμένων Οικονομικών
Καταστάσεων για το λογιστικό έτος 2015, καθώς και μια παρουσίαση με αντικείμενο το πλάνο εργασιών και τον
προϋπολογισμό για το 2016. Αυτά εγκρίθηκαν από τα μέλη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πτηνολογικού συνήλθε σε συνεδρία τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του 2016 και
τα μέλη του έχουν ως ακολούθως:
Μελής Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος
John Stapley, Αντιπρόεδρος (μέχρι Νοέμβριο 2016)
Dave Walker, Αντιπρόεδρος (από Δεκέμβριο 2016)
Σταύρος Χριστοδουλίδης, Γραμματέας
Χριστάκης Χαραλαμπίδης, Ταμίας
Ευγένιος Βενιαμίν, Μέλος / Εκδόσεις / Εύρεση Πόρων
Λώρια Φυλακτή, Μέλος / Εκδηλώσεις Μελών
June Neal, Υπεύθυνη BirdLine
Dave Walker, Μέλος / Υπεύθυνος Εξορμήσεων
Chris Σταύρου, Μέλος (μέχρι Ιούνιο 2016)
Φίλιππος Γεωργιάδης, Μέλος (από Ιούνιο 2016)

Προσωπικό

Το προσωπικό του Πτηνολογικού κατά τη διάρκεια του 2016 ήταν ως ακολούθως:
Φωτεινή (Κλαίρη) Παπάζογλου, Εκτελεστική Διευθύντρια (μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016)
Μάρτιν Χέλλικαρ, Διευθυντής (από 1 Δεκεμβρίου 2016)
Μάρτιν Χέλλικαρ, Συντονιστής Έρευνας (μέχρι Ιούλιο 2016)
Χριστίνα Ιερωνυμίδου, Συντονίστρια Παρακολούθησης και Έρευνας (από Σεπτέμβριο 2016)
Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια Έργων
Τάσος Σιαλής, Υπεύθυνος Εκστρατείας Ενάντια στη Λαθροθηρία
Νάταλη Στυλιανού, Λειτουργός ΜΜΕ (μέχρι Σεπτέμβριο 2016)
Μύρια Αχιλλέως, Λογίστρια
Έλενα Μαρκιτανή, Λειτουργός Ανάπτυξης
Φιλιώ Ιουλιανού, Λειτουργός Natura 2000
Γιάννης Χριστοδουλίδης, Επιστημονικός Σύμβουλος (από Μάρτιο 2016)
Ρωμίνα Κωνσταντίνου, Γραμματέας

© Α. Λούτσιος

Ευχαριστίες στους Χορηγούς και Υποστηρικτές
Αρκετοί έχουν συνδράμει στο έργο του Πτηνολογικού κατά τη διάρκεια
του έτους, προσφέροντας εθελοντική εργασία.
Πρωτίστως και κατά κύριο λόγο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που
έχουν δουλέψει σκληρά, προσφέροντας στον Πτηνολογικό τον χρόνο και
την εμπειρία τους.
Ο Πτηνολογικός οφείλει πολλά στους εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν
γενναιόδωρα τον χρόνο και την εμπειρογνωμοσύνη τους, συμμετέχουν
στις πολυάριθμες έρευνες που διοργανώνει ο Πτηνολογικός, συνδράμουν
στη διοργάνωση εκδηλώσεων, αλλά και παρακολουθούν τις ΣΠΠ στην
Κύπρο μέσω του δικτύου Υπεύθυνων Παρακολούθησης ΣΠΠ. Τους
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Η Υπεύθυνη Καταγραφών του Πτηνολογικού είναι επίσης εθελόντρια. Η
Jane Στυλιανού έχει εργαστεί ακούραστα για την ετοιμασία του Μηνιαίου
Συστηματικού Καταλόγου Πουλιών, του Ετήσιου Συστηματικού Καταλόγου
Πουλιών και της Ετήσιας Ορνιθολογικής Αναφοράς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
και σε αυτήν για την αφοσίωση και την σκληρή δουλειά της.
Η δουλειά που έχει εκπονηθεί κατά το 2016, δεν θα εκπονείτο χωρίς την
πολύτιμη και θεμελιώδους σημασίας υποστήριξη των χορηγών μας.
Οι κύριοι χορηγοί του Πτηνολογικού για το 2016 ήταν οι ακόλουθοι:
Ο Πρόεδρός μας Κύριος Τάσσος Λεβέντης, ο οποίος μάς
χρηματοδοτεί μέσω του Ιδρύματος Αναστάσιου Γ. Λεβέντη και
η οικονομική εισφορά αποτελεί την βασική χρηματοδότηση του
οργανισμού μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεβέντη και για την
ανεκτίμητη γενική στήριξή και καθοδήγησή του στον Πτηνολογικό.
Την RSPB (Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών  /
BirdLife στο ΗΒ)
Τη NABU (BirdLife στη Γερμανία)
Το Ίδρυμα MAVA μέσω του BirdLife International και του European
Bird Census Council (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Απογραφής Πουλιών) στο
πλαίσιο του έργου για το νέο Ευρωπαϊκό Άτλαντα Αναπαραγόμενων
Πουλιών (EBBA2) και των έργων REDFOOT (LIFE11 / NAT / HU /
000926) και ROLLERLIFE (LIFE13 / NAT / HU / 000081)
Το Ίδρυμα OAK για τη χρηματοδότηση δράσεων ευαισθητοποίησης
στα πλαίσια της εκστρατείας ενάντια της παράνομης παγίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της κρυφής παρακολούθησης
δραστηριότητας παγίδευσης.
Το Ίδρυμα Αναστάσιου Γ. Λεβέντη για την ετήσια δωρεά του
Το Darwin Initiative για το πρόγραμμα Αποκατάστασης του Λιβαδιού
Ακρωτηρίου  
Τον αγώνα πτηνοπαρατήρησης Champions of the Flyway για την
εκστρατεία ‘153 πουλιά’ και την εκστρατεία WeNatureCY ενόψει των
βουλευτικών εκλογών.
Την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη
χρηματοδότηση της ετοιμασίας των Διαχειριστικών Σχεδίων για τις
ΖΕΠ στην Κύπρο
Τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) για τη χρηματοδότηση
μέρους της συμμετοχής μας στην Βρετανική Έκθεση
Πτηνοπαρατήρησης
Τα μέλη μας (στην Κύπρο και στο εξωτερικό) μέσω των συνδρομών
τους. Η δουλειά μας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη
των μελών μας που δίνουν δύναμη στη φωνή μας και μας βοηθούν
πετύχουμε το όραμά μας. Ευχαριστίες από καρδιάς για τη συνεχή
υποστήριξή τους.
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