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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.  

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

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

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.

© Μ. Ευριπίδου

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 121 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.  
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ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΙΔΩΝ
Καταγραφές και Συστηματικές Έρευνες Ειδών
Χάρη στην αφοσίωση της ομάδας εθελοντών μας για καταγραφές πουλιών,
συνεχίσαμε τη συστηματική παρακολούθηση πουλιών το 2017. Περισσότεροι από 40
εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων και επισκεπτών από το εξωτερικό, συμμετείχαν
στις καταμετρήσεις για τα κοινά πουλιά, τον άτλαντα (συμπεριλαμβανομένων και
καταγραφών για νυκτόβια είδη), τα υδρόβια πουλιά, τα μεταναστευτικά αρπακτικά και
άλλα πουλιά, την Κράγκα, τον Γύπα και τον Νησόγλαρο. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν
πάνω από 600 καταμετρήσεις σε περισσότερες από 200 διαφορετικές τοποθεσίες /
περιοχές.
Η παρακολούθηση πουλιών για το 2017 χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως μέρος του προγράμματος για εκπόνηση
του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών και του Δείκτη Κοινών Πουλιών για το έτος
2017,  και το έργο ROLLERLIFE (LIFE13 / NAT / HU / 000081) που συντονίζεται από τη
MME / BirdLife στην Ουγγαρία. 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) χρηματοδότησε καταμετρήσεις
για τον άτλαντα στις κατεχόμενες περιοχές.
Το 2017 ήταν το τελευταίο έτος δειγματοληψίας για τον νέο Ευρωπαϊκό Άτλαντα
Αναπαραγόμενων Πουλιών (EBBA2), όπως και για το έργο ROLLERLIFE.

© S. Rusmigo

Ερημόσπιζα © Φ. Γεωργιάδης

Καταγραφές Πουλιών
Το 2017 περισσότερες από 70.000 καταγραφές στάληκαν 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.
Η χαμηλή βροχόπτωση φαίνεται να επηρέασε μάλλον την ποικιλία ειδών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια
του χρόνου, αν και δύο νέα είδη προστέθηκαν στη λίστα ειδών πουλιών της Κύπρου: μία Ερημόσπιζα
Rhodospiza obsolete παρατηρήθηκε στον Απόστολο Ανδρέα στις 5 Απριλίου, και ακόμη μία παρατηρήθηκε στο
Κάβο Γκρέκο στις 20 Απριλίου, ενώ στις 30 Απριλίου παρατηρήθηκαν ένα αρσενικό και ένα θηλυκό στην ίδια
περιοχή.
Ένας ενήλικος Λευκόφθαλμος Γλάρος
Larus leucophthalmus παρατηρήθηκε
να ξεκουράζεται στην ακτή κοντά στο
Αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 23
Ιουνίου όπου και παρέμεινε μέχρι την
επόμενη μέρα.
Η διαδικτυακή ομάδα του Πτηνολογικού
στο Google και η τηλεφωνική
γραμμή BirdLine συνέχισαν να
ενημερώνουν ντόπιους και επισκέπτες
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 2017.

Λευκόφθαλμος Γλάρος © J. Stylianou
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Δακτυλίωση Πουλιών
Η σκυτάλη του Υπεύθυνου Δακτυλίωσης του Πτηνολογικού πέρασε στη Μιχαέλλα Μωυσή, φοιτήτρια στο Τμήμα
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία συνεχίζει να διαχειρίζεται το πρόγραμμα δακτυλίωσης
με την υποστήριξη του προσωπικού του Πτηνολογικού.

© Μ. Μωυσή

Ο Πτηνολογικός συνέχισε κατά τη διάρκεια του 2017 να διαχειρίζεται
το Κυπριακό Πρόγραμμα Δακτυλίωσης που είναι καταχωρημένο
στο EURING. Οι πλείστες των προσπαθειών δακτυλίωσης
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς / Πάφου
αλλά δακτυλιώσεις έγιναν και αλλού, όπως στο Τρόοδος. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς έγιναν 3.467 δακτυλιώσεις πουλιών. 331
πουλιά πιάστηκαν ξανά, αυτά ήταν πουλιά που είχαν δακτυλιωθεί
στην Κύπρο και επανασυλλήφθηκαν στην Κύπρο στην ίδια ή άλλη
τοποθεσία. Επίσης, το 2017 πιάστηκαν άλλα τέσσερα πουλιά τα
οποία είχαν δακτυλιωθεί σε άλλες χώρες. Τα πουλιά ήλθαν από την
Ουγγαρία (ένα Καλαμομουγιανούδι, το οποίο πιάστηκε στο Ακρωτήρι,
και δύο Λευκοί Πελαργοί που παρατηρηθήκαν στη Λάρνακα)
και τη Δανία (ένα Συκαλλίδι το οποίο πιάστηκε στη Λάρνακα).
Υπήρχαν επίσης κάποια προγράμματα, τα οποία περιλάμβαναν και
δακτυλιώσεις, όπως ένα πρόγραμμα για τις Σκαλιφούρτες πάνω στις
οποίες τοποθετήθηκαν γεο-εντοπιστές, καθώς και ένα πρόγραμμα για
τα αναπαραγόμενα πουλιά της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των
ενδημικών ειδών και υπο-ειδών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το
Tasso Leventis Conservation Foundation.

Παρακολούθηση του κυπριακού πληθυσμού του Γύπα
Γύπας © Ρ. Γρηγορίου

Μετά από μια χρονιά χωρίς φώλιασμα, το 2017 πρόσφερε μια αίσθηση ελπίδας για τον Γύπα, το πιο απειλούμενο
είδος πουλιού της Κύπρου. Κατά την ανοιξιάτικη καταμέτρηση του Γύπα εντοπίστηκαν τρεις ενεργές φωλιές.
Ακόμη καλύτερα νέα είναι το γεγονός ότι μία από τις φωλιές άνηκε σε ένα ζευγάρι πουλιών που είχαν εισαχθεί από
την Κρήτη και απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΓΥΠΑΣ το 2013 και 2014. Επιπλέον, αυτή η φωλιά βρισκόταν
στη ΣΠΠ Κοιλάδας Ξερού Ποταμού, σε περιοχή σημαντικής αποικίας του είδους στο παρελθόν.
Παρά τα καλά νέα κατά τη διάρκεια της άνοιξης, το 2017 σημαδεύτηκε από τα θλιβερά νέα για τον θάνατο τεσσάρων
Γυπών. Ένα από τα νεκρά πουλιά ήταν κρητικός Γύπας, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα χάθηκε μαζί με τουλάχιστον
επτά άλλους Γύπες που δηλητηριάστηκαν τον χειμώνα του 2015-2016. Ένας άλλος νεκρός Γύπας ήταν νεαρό πουλί,
πιθανότατα νεοσσός του 2017, ο οποίος δυστυχώς δεν επιβίωσε μάλλον εξαιτίας φυσικής θνησιμότητας.
Τα αποτελέσματα της μεταθανάτιας εξέτασης στα δύο άλλα νεκρά πουλιά ήταν ανησυχητικά, αφού αποδείχθηκε ότι
οι Γύπες είχαν πυροβοληθεί, και ο ένας απ’ αυτούς, επίσης κρητικό πουλί, πέθανε από πυροβολισμό.
Με μόνο 20 γύπες περίπου να απομένουν στο νησί μας, ο κάθε θάνατος έχει σοβαρές συνέπειες για την επιβίωση
του είδους. Συνεχίζουμε να κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου και να πιέζουμε τις αρχές να λάβουν άμεσα όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση τις παράνομης θανάτωσης του Γύπα.

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Εκστρατεία ενάντια στην παράνομη
παγίδευση πουλιών

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2017 συνεχίσαμε το συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της παράνομης
παγίδευσης πουλιών. Το φθινόπωρο 2017 έδειξε μια σημαντική μείωση στα επίπεδα παγίδευσης με τη χρήση
διχτύων, σχεδόν της τάξης του 80% εντός της περιοχής έρευνας, μια πολύ ενθαρρυντική εξέλιξη φτάνοντας σε
παρόμοια χαμηλά επίπεδα όπως πριν από μια δεκαετία.
Πιστεύουμε ότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην πιο αποτελεσματική πάταξη, στα
αποτρεπτικά ποσά εξωδίκων που εκδόθηκαν στους παρανομούντες και στις στοχευμένες επιχειρήσεις  σε περιοχές
όπου παρατηρείται μεγάλης κλίμακας παγίδευση. Παράλληλα, η συνεργασία της Αστυνομίας των Βρετανικών
Βάσεων με την ομάδα εξιχνίασης εγκλημάτων της RSPB για τις επιχειρήσεις κρυφής παρακολούθησης συνεχίστηκε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά τα επιτυχή αποτελέσματα και την προσαγωγή παγιδευτών στο δικαστήριο το
φθινόπωρο 2016. Η δουλειά αυτή όχι μόνο βελτίωσε την πάταξη στο πεδίο αλλά έδωσε και αποδεικτικά στοιχεία
στο δικαστήριο για να επιβάλει πιο αυστηρές ποινές.
Μια λιγότερο θετική εξέλιξη ήταν η ψήφιση από την Κυπριακή Βουλή του τροποποιητικού νόμου για τον ‘Νόμο
Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πουλιών και Θηραμάτων’ στο τέλος Ιουνίου 2017. Ο Πτηνολογικός
ήταν εναντίον της υιοθέτησης αυτού του τροποποιητικού από την αρχή, κυρίως λόγω μιας σειράς χαλαρώσεων
που προτείνονταν όπως τα πολύ χαμηλά εξώδικα για τα ξόβεργα και η δυνατότητα κατανάλωσης θηράματος σε
εστιατόρια. Η εφαρμογή της εξώδικης ρύθμισης για όλα τα αδικήματα είναι αποτελεσματική μέχρι στιγμής και για
τους τελευταίους έξι μήνες του 2017 οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν υψηλά, αποτρεπτικά εξώδικα ύψους χιλιάδων
ευρώ. Εντούτοις, έχουν υπάρξει και διάφορα περιστατικά επιθέσεων κατά του προσωπικού των αρμοδίων αρχών,
επομένως η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα αυτού του νέου συστήματος είναι ακόμα αβέβαιη.
Γενικά, τα νέα αναφορικά με το θέμα της παράνομης παγίδευσης πουλιών για το 2017 ήταν ενθαρρυντικά, ωστόσο
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Παρόμοια μείωση είχε σημειωθεί και πριν από μια
δεκαετία, όταν η Κύπρος εντασσόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρχε αυξημένη πάταξη στο πεδίο λόγω της
πίεσης που άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Λίγα χρόνια αργότερα όμως,
η μηδενική ανοχή στο πεδίο δεν είχε συνέχεια και τα επίπεδα παγίδευσης αυξήθηκαν δραματικά. Επομένως, είναι
απαραίτητο όπως τα θετικά αποτελέσματα του 2017 διατηρηθούν. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στις αρχές,
ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει χειροτέρευση έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε υψηλότερα επίπεδα
παγίδευσης και πάλι.

Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη
Η Ακακία Acacia saligna είναι ένα ξένο χωροκατακτητικό είδος που προέρχεται από
την Αυστραλία και το οποίο εισήχθη στην Κύπρο και φυτευόταν ευρέως στο παρελθόν.
Το είδος αυτό αναγνωρίζεται ως ίσως το πιο προβληματικό ξένο είδος φυτού στο
νησί μας. Η Ακακία όχι μόνο επηρεάζει αρνητικά τις υπηρεσίες οικοσυστήματος,
αφού ανταγωνίζεται και αποπνίγει τη φυσική βλάστηση και προκαλεί εδαφικές και
υδρολογικές αλλαγές, αλλά επίσης φυτεύεται σκόπιμα και αρδεύεται παράνομα σε
ορισμένες περιοχές από παγιδευτές πουλιών.

© Alvegaspar / Wikimedia Commons

Για τους παραπάνω λόγους, ο Πτηνολογικός συνεργάστηκε με την RSPB, με την
υποστήριξη του BirdLife Europe, για να προωθήσει την ένταξη της Ακακίας στον
Κατάλογο Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Ενωσιακού Ενδιαφέροντος (γνωστός και ως
Ενωσιακός Κατάλογος ΧΞΕ) του Κανονισμού της ΕΕ 1143/2014 για τα Χωροκατακτητικά
Ξένα Είδη. Για τον σκοπό αυτό, ανατέθηκε σε μια ομάδα ανεξάρτητων ακαδημαϊκών
εμπειρογνωμόνων η προετοιμασία μιας λεπτομερούς ανάλυσης κινδύνου για
την Acacia saligna και προσλήφθηκαν και δύο εξωτερικοί αξιολογητές για να την
εξετάσουν. Το 2018 θα καταβληθούν προσπάθειες για την υποβολή της ανάλυσης
αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να εξεταστεί η συμπερίληψη της Ακακίας στον
Ενωσιακό Κατάλογο ΧΞΕ.
Οι παραπάνω εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από την RSPB.
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Ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση της παράνομης παγίδευσης
Το 2017 συνεχίσαμε τις δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για σχολεία καθώς και άλλα οργανωμένα
σύνολα. Περισσότερα από 1300 παιδιά και νέοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τον μαγικό κόσμο των πουλιών
σε παρουσιάσεις και εκδηλώσεις μας.
Με χρηματοδότηση από τη NABU (BirdLife Γερμανίας) και το Ίδρυμα Heinz Sielmann, δημιουργήσαμε το
εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ‘Φτερά στον Άνεμο’. Η ταινία επεξηγεί το θαύμα της αποδημίας των πουλιών καθώς και
τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα πουλιά σε αυτό το μακρινό ταξίδι, όπως το σοβαρό και επίμονο πρόβλημα της
παράνομης παγίδευσης πουλιών στην Κύπρο. Μετά από σειρά επιτυχών προβολών τόσο στην Κύπρο όσο και στην
Ελλάδα, το ντοκιμαντέρ συνεχίζει το ταξίδι του διαδικτυακά.

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Το επιτυχημένο επιτραπέζιο παιχνίδι «Οι φτερωτοί μας φίλοι» που αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από τη
NABU (BirdLife στη Γερμανία) και το Ίδρυμα Heinz Sielmann και χρησιμοποιείται ως μέρους του εκπαιδευτικού
προγράμματος στα σχολεία, έγινε πιο ευρέως διαθέσιμο μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές.
To 2017 ολοκληρώσαμε επίσης την εφαρμογή «Φτερωτά ταξίδια» (Feathered journeys) με χρηματοδότηση από το
Ίδρυμα MAVA μέσω του BirdLife International. Η εφαρμογή αποτελείται από τρία μέρη: το παιχνίδι όπου μπορεί
ένας χρήστης να δοκιμάσει την τύχη του ως μεταναστευτικό πουλί, μια μικρή «εγκυκλοπαίδεια» με πληροφορίες
για 49 διαφορετικά είδη πουλιών που επηρεάζονται από την παράνομη παγίδευση, και τέλος ένα εργαλείο που
επιτρέπει στο κοινό να αναφέρει περιστατικά παράνομης παγίδευσης στον Πτηνολογικό. Η εφαρμογή είναι
διαθέσιμη δωρεάν για συσκευές Android και iOS.

“Κατεβάστε τη
νέα εφαρμογή
για κινητά
Feathered
Journeys”

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση της παράνομης παγίδευσης
Μετά την επιτυχία που είχε στη Λευκωσία τον Δεκέμβριο 2016, η έκθεση ζωγραφικής ‘153 πουλιά’ φιλοξενήθηκε
στον Αρχαιολογικό Χώρο Κάτω Πάφου την άνοιξη, μία από τις 34 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ)
της Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Η έκθεση ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για το κοινό
να ενημερωθεί για τα πουλιά και το θαύμα της αποδημίας, σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές για
πτηνοπαρατήρηση στο νησί η οποία προσελκύει χιλιάδες αποδημητικά πουλιά, ιδιαίτερα την άνοιξη.  

© Ε. Χαραλάμπους

Αξιοσημείωτη για το 2017 ήταν η νέα έκδοση μας με τίτλο, «Τι πουλί είναι αυτό; Οδηγός αναγνώρισης πουλιών για
νέους εξερευνητές», που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα OAK. Πρόκειται για ένα οδηγό αναγνώρισης πουλιών
για παιδιά ο οποίος προωθεί την παρατήρηση πουλιών ως ενασχόληση και καλλιεργεί την αγάπη και τον σεβασμό
για τα πουλιά και τη φύση. Ο οδηγός παρουσιάζει 63 κοινά είδη πουλιών τα οποία μπορεί κανείς να δει και να
αναγνωρίσει με ευκολία.
Παρουσιάσαμε τον οδηγό σε μια εκδήλωση στο πάρκο Αθαλάσσας στη Λευκωσία όπου οικογένειες ήρθαν
για παρατήρηση πουλιών και για να δουν πουλιά να δακτυλιώνονται ενώ τον προωθήσαμε επίσης στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ. Η επιτυχία και η ζήτηση που είχε ο οδηγός κατά τις σχολικές μας επισκέψεις
και στις εκδηλώσεις μας, τόσο από παιδιά όσο και από ενήλικες, ήταν αξιοσημείωτη και υπάρχουν σχέδια για
εκτύπωση περισσότερων αντίτυπων καθώς και μετάφρασης του οδηγού στην αγγλική γλώσσα.

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του Λιβαδιού Ακρωτηρίου

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Το 2017 ήταν η χρονιά που ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης του Λιβαδιού Ακρωτηρίου το οποίο είχε ξεκινήσει
το 2015 με χρηματοδότηση από το Darwin Initiative με επικεφαλής εταίρο τον Πτηνολογικό και σε συνεργασία με το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο).
Στο πλαίσιο του έργου ανεγέρθηκαν δύο
πτηνοπαρατηρητήρια στον υγρότοπο και σε συνδυασμό
με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και την
παραγωγή ενημερωτικού υλικού και τουριστικού χάρτη
για όλη τη Χερσόνησο Ακρωτηρίου βελτιώθηκε η
εμπειρία των επισκεπτών στην περιοχή.
Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που δημιούργησε
το έργο είναι και το Διαχειριστικό Σχέδιο για τον
υγρότοπο το οποίο ετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη
τις ποικίλες χρήσεις και χρήστες του Λιβαδιού καθώς
και τους στόχους διατήρησης για τα σημαντικά είδη
του υγροτόπου, τα σπάνια φυτά που φιλοξενεί και που
συγκαταλέγονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της
Κύπρου και την προστασία ενδιαιτημάτων.

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Η ολοκλήρωση του έργου γιορτάστηκε με μια εκδήλωση
ανοικτή για το κοινό όπου ο Commander British Forces
Cyprus, Major General James Illingworth OBE, ο Global
Conservation Director της RSPB, κος Martin Harper, και ο
Πρόεδρος του Πτηνολογικού, κος Μελής Χαραλαμπίδης,
εγκαινίασαν τα πτηνοπαρατηρητήρια του Λιβαδιού.
Περισσότερα για το έργο στο www.akrotirimarsh.org

Αναπτύξεις στη Χερσόνησο Ακάμα
Για δεύτερη συνεχομένη χρονιά οι εξελίξεις γύρω από τη Χερσόνησο του Ακάμα ήταν στο επίκεντρο της προσοχής
μας, όπως επίσης και στο επίκεντρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και του ευρύτερου κοινού. Αυτή η
προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, μοναδική για τη χλωρίδα και την πανίδα της, είναι μια από τις λίγες
εναπομείνασες περιοχές του νησιού που είναι ακόμα παρθένες. Ωστόσο, η πίεση για ανάπτυξη παρέμεινε και
αυξήθηκε το 2017.
Τα δύο σημαντικά ζητήματα για τη Χερσόνησο του Ακάμα, τα οποία ξεκίνησαν το προηγούμενο έτος και
συνεχίστηκαν το 2017, περιλάμβαναν:
Τον καθορισμό του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα από το Υπουργικό Συμβούλιο,
Το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, μια διαδικασία την οποία συντονίζει και ηγείται το Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως.
Η συνεργασία με τις άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ για το θέμα του Ακάμα συνεχίστηκε δυναμικά, δημιουργώντας ένα
ενιαίο μέτωπο στις συναντήσεις με τις αρμόδιες αρχές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για αυτά τα θέματα.
Σχετικά με το πρώτο, το Τμήμα Δασών ανέθεσε σε συμβουλευτικό γραφείο την εκπόνηση μελέτης για ένα «Σχέδιο
Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα». Οι ΜΚΟ κατέθεσαν κοινά σχόλια και τοποθετήσεις
σχετικά με αυτή τη μελέτη, επιχειρηματολογώντας κατά των οποιονδήποτε καταστροφικών προτάσεων που είχαν
συμπεριληφθεί π.χ. να δημιουργηθούν υποδομές διανυκτέρευσης – αυτή η συγκεκριμένη πρόταση ευτυχώς
αφαιρέθηκε. Η ολοκλήρωση και, κυρίως, η εφαρμογή αυτής της μελέτης εξακολουθούσε να εκκρεμεί στα τέλη του
2017. Οι ΜΚΟ εργάστηκαν επίσης σκληρά έτσι ώστε να επηρεάσουν όσο το δυνατό περισσότερο το Τοπικό Σχέδιο
Ακάμα.
Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όπου επιχειρηματίες και κατασκευαστικές εταιρείες με ανυπομονησία θέλουν
να ‘αρπάξουν’ την ευκαιρία και να αναπτύξουν μία από τις καλύτερες φυσικές και πιο πλούσιες σε βιοποικιλότητα
περιοχές του νησιού. Για εμάς η περιοχή αυτή αποτελεί προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την
προστασία, τη διατήρηση και τη σωστή διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα.

© Μ. Αποστολίδου
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Αναπτύξεις για το αιολικό πάρκο στους Ορείτες

Σπιζαετός © M. Mendi

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής
αλλαγής, υποστηρίζοντας την ανεξαρτητοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα και την παραγωγή ενέργειας πιο φιλικής
προς το περιβάλλον, κάτι που υποστηρίζει και ο Πτηνολογικός. Ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλίζεται
ότι τέτοια έργα δεν υλοποιούνται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, και ότι εκπονούνται οι σχετικές
περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες αξιολογούνται ορθά και επαρκώς.
Ένα παράδειγμα όπου ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκρίθηκε και κατασκευάστηκε χωρίς τη σωστή
αξιολόγηση της μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον ήταν το αιολικό πάρκο στην περιοχή Ορείτες
στην Κύπρο, το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στο νησί, το οποίο χτίστηκε στην περιοχή Natura 2000 Χα-Ποτάμι. Η  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί το θέμα εδώ και χρόνια και έχει ζητήσει από την Κυπριακή Κυβέρνηση να
προτείνει και να εφαρμόσει αντισταθμιστικά μέτρα για την άγρια ζωή της περιοχής.
Μετά από χρόνια σιωπής από το Τμήμα Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό, το 2017 προσκαλεστήκαμε σε
συναντήσεις για να συμμετάσχουμε στην εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για αντισταθμιστικά μέτρα. Παρόλα
αυτά, μέχρι σήμερα τα μέτρα που έχει υλοποιήσει η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητικά σε σχέση με
© BirdLife Cyprus
τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει αυτό το έργο σε σημαντικά είδη που βρίσκονται στην περιοχή, και ειδικότερα
για τέσσερα είδη αρπακτικών τα οποία είναι είδη καθορισμού (Γύπας Gyps fulvus, Σπιζαετός Aquila fasciata, Ζάνος
Falco peregrinus και Αετογερακίνα Buteo rufinus).
Δυστυχώς, και ενώ δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα για αυτή την περιοχή και
για αυτά τα είδη, υπάρχουν ήδη προτάσεις για αναπτύξεις με βίλες εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura
2000. ‘Εχουμε ήδη εκφράσει την αντίθεσή μας για περαιτέρω ανάπτυξη και θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις
στις αρμόδιες αρχές για σωστή διαχείριση αυτής της σημαντικής προστατευόμενης περιοχής.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Το μέλλον της ΚΑΠ: Η εκστρατεία ‘Ζωντανή Γη’
Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ), η οποία απορροφάει σχεδόν το
40% του προϋπολογισμού της ΕΕ, αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της μη βιώσιμης γεωργίας στην
Ευρώπη, καθώς συνεχίζει να ενθαρρύνει τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων η οποία προκαλεί περιβαλλοντική
υποβάθμιση. Η μη βιώσιμη γεωργία είναι η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη πίσω από την απώλεια
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, προκαλώντας μείωση στους πληθυσμούς πουλιών γεωργικών περιοχών και
μελισσών.
Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, δημιουργήθηκε μια μεγάλη κινητοποίηση από το ‘Living Land’
(Ζωντανή Γη) μια ηλεκτρονική εκστρατεία που ξεκίνησε το WWF, το BirdLife Europe και το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Περιβάλλοντος EEB. Η εκστρατεία ζητούσε μια αγροτική πολιτική της ΕΕ που προστατεύει το κλίμα και το
περιβάλλον μας, είναι δίκαιη για τους αγρότες και τους καταναλωτές και συμβάλλει στην υγιή και βιώσιμη
παραγωγή τροφίμων.

© D. Vetsikas

258.708 άνθρωποι και 600 οργανώσεις και επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, τον τομέα των
τροφίμων, τους προμηθευτές πόσιμου νερού και εκείνους που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος,
την ανάπτυξη, την υγεία και την ευζωία των ζώων υποστήριξαν την εκστρατεία Living Land, στέλνοντας ένα
σαφές μήνυμα στην ΕΕ: ότι η γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να αλλάξει ριζικά. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος
Κύπρου συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ‘Ζωντανή Γη’ ως μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειάς
μας για υποστήριξη της πραγματικά βιώσιμης, φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας, στα πλαίσια μιας ΚΑΠ
που να ευνοεί τους μικρούς παραγωγούς και τις αγροτικές κοινότητες, και όχι τη ‘βιομηχανική’ περιβαλλοντικά
καταστροφική γεωργία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρότασή της σχετικά με το μέλλον της ΚΑΠ το 2018. Η νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική της ΕΕ πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα Κράτη μέλη μέχρι το 2021.

Ανάπτυξη ικανοτήτων για εταίρους του BirdLife Ευρώπης
Η Κύπρος αποτέλεσε το σημείο συνάντησης για
εταίρους του BirdLife από τη λεκάνη της Μεσογείου
για να εργαστούν συλλογικά για την ανάπτυξη
ικανοτήτων των οργανισμών τους. Το εργαστήρι που
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβρη 2017 φιλοξενήθηκε
από τον Πτηνολογικό, ενώ ο συντονισμός έγινε
κεντρικά από το BirdLife Europe.

© K. Mwangi

Αυτή η ευκαιρία δόθηκε χάρη χρηματοδότησης από
το Ίδρυμα MAVA ως μία προσπάθεια να ενισχυθούν οι
εταίροι του BirdLife που γεωγραφικά βρίσκονται στην
περιοχή της Μεσογείου. Εκπρόσωποι από δώδεκα
εταίρους συναντήθηκαν σε αυτό το εργαστήρι για
να συζητήσουν και να συμφωνήσουν τους τρόπους
επίτευξης των στόχων του προγράμματος αυτού.

Αυτή η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για τους εταίρους του BirdLife να αναγνωρίσουν κοινές προσκλήσεις και
να εργαστούν συλλογικά για να τις ξεπεράσουν.
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Συμβολικές Υιοθεσίες Πουλιών και η νέα ιστοσελίδα του Πτηνολογικού
Το 2017 επανασχεδιάσαμε την ιστοσελίδα μας στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών μας να διαδώσουμε το μήνυμά
μας όσο πιο αποτελεσματικά και ευρύτερα γίνεται. Η νέα ιστοσελίδα είναι περισσότερο φιλική προς τον χρήστη,
λειτουργική και καλά σχεδιασμένη, ενώ έχουν ενσωματωθεί νέες λειτουργίες που στοχεύουν να κάνουν την εμπειρία
του χρήστη πιο ευχάριστη και να διευκολύνουν τη διαδικασία συνδρομών και ανανεώσεων για τα μέλη.
Το 2017 ήταν επίσης η χρονιά όπου ξεκινήσαμε μία νέα προσπάθεια συλλογής εισφορών αλλά και ευαισθητοποίησης,
προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να υιοθετήσουν συμβολικά ένα πουλί και με αυτόν τον τρόπο να
συνεισφέρουν στην προσπάθεια προστασίας ειδών προτεραιότητας και των οικοτόπων τους στην Κύπρο.
Χάρη στις μοναδικές εικονογραφήσεις τριών ειδών πουλιών, Φλαμίνγκο Phoenicopterus roseus, Γύπα Gyps fulvus και
Κράγκα Coracias garrulus, με μια συμβολική υιοθεσία μπορεί κανείς να υποστηρίξει το έργο μας και να λάβει ένα
απτό σύμβολο της συνεισφοράς του προς τη φύση. Το πακέτο υιοθεσίας περιλαμβάνει την εικονογράφηση του είδους
από την Κύπρια εικονογράφο Δάφνη Χριστοφόρου, ένα πιστοποιητικό υιοθεσίας και καρτ-ποστάλ με πληροφορίες
για το είδος που θα βοηθήσουν τον «θετό γονέα» να μάθει περισσότερα και να διαδώσει το μήνυμα. Μέσα από
τις συμβολικές υιοθεσίες καταφέραμε σε λιγότερο από ένα χρόνο να συγκεντρώσουμε 2.000 ευρώ τα οποία θα
συνεισφέρουν προς τις δράσεις προστασίας της φύσης του Συνδέσμου.

© BirdLife
Πτηνολογικός
CyprusΣύνδεσμος Κύπρου

Προώθηση της Κύπρου ως προορισμό πτηνοπαρατήρησης

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Συνεχίζοντας τις προσπάθειές μας για προώθηση της Κύπρου ως προορισμό πτηνοπαρατήρησης, το 2017 ξεκινήσαμε
την παραγωγή τριών σύντομων βίντεο που προωθούν την Κύπρο και τα πουλιά της σε τουρίστες πτηνοπαρατηρητές.
Η Κύπρος προσελκύει πολλούς Ευρωπαίους πτηνοπαρατηρητές που έρχονται στο νησί μας για να απολαύσουν
μια πλούσια ποικιλία ειδών πουλιών, ειδικά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης την άνοιξη και το φθινόπωρο,
συμπεριλαμβανομένων ενδημικών αλλά και ειδών που απαντούν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στην
Ευρώπη. Τα βίντεο αναδεικνύουν φυσικές περιοχές του νησιού που προσφέρονται για πτηνοπαρατήρηση και είδη
πουλιών που ενδιαφέρουν τον Ευρωπαίο πτηνοπαρατηρητή. Τα βίντεο θα ολοκληρωθούν και θα προωθηθούν εντός
του 2018. Η παραγωγή των βίντεο χρηματοδοτήθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Οι εκδηλώσεις μας

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Με χρηματοδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού συμμετείχαμε για 4η συνεχόμενη χρονιά στη
Βρετανική Έκθεση Πτηνοπαρατήρησης (BirdFair), τη μεγαλύτερη εκδήλωση για την άγρια ζωή στον κόσμο, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 - 20 Αυγούστου 2017 στο φυσικό καταφύγιο του Rutland (Rutland Water Nature
Reserve) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος, με ανανεωμένο και εντυπωσιακό παρουσιαστικό περιπτέρου χάρη στην
επιχορήγηση του ΚΟΤ, παρουσιάστηκε ως τουριστικός προορισμός για πτηνοπαρατήρηση. Πάνω από 400 άτομα
έδειξαν ενδιαφέρον για επίσκεψη στην Κύπρο και έλαβαν ενημερωτικό υλικό. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για την
Κύπρο ως προορισμό πτηνοπαρατήρησης, για τις σημαντικότερες περιοχές για πτηνοπαρατήρηση, τα ενδημικά είδη
του νησιού καθώς και για το έργο και τα προγράμματα του Πτηνολογικού.
© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Η παρουσία της Κύπρου στο BirdFair ενισχύθηκε από παρουσίαση με θέμα ‘Birding in Cyprus: Where East meets the
West’, που είχε ως κύριο στόχο την προώθηση της πτηνοπαρατήρησης στην Κύπρο.
Ετήσια Αναφορά Δραστηριοτήτων 2017

| 14

Οι εκδηλώσεις μας
Όπως κάθε χρόνο, οργανώσαμε και συμμετείχαμε 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 2017 διοργανώσαμε τρεις εκδηλώσεις πτηνοπαρατήρησης σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο
στις οποίες συμμετείχαν 95 άτομα.
Συνεχίσαμε επίσης και τις καθιερωμένες εξορμήσεις πεδίου αλλά και τις εξορμήσεις πτηνοπαρατήρησης για
οικογένειες, στο Πάρκο Αθαλάσσας και 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.
Τέλος, δώσαμε ομιλίες και παρουσιάσεις σε ενδιαφερόμενες ομάδες και σχολεία, διαδίδοντας το μήνυμά μας σε
περισσότερα από 1.300 παιδιά, και συμμετείχαμε σε πολλά φεστιβάλ όπως το Ετήσιο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και το
Φεστιβάλ Street Life τον Μάιο, το Φεστιβάλ ΜΚΟ τον Σεπτέμβριο, το Environmental Youth Festival τον Οκτώβριο καθώς
και πολλά χριστουγεννιάτικα παζαράκια όπως το χριστουγεννιάτικο παζαράκι του Ινστιτούτου Goethe, όπου είχαμε την
ευκαιρία να προωθήσουμε το έργο μας και να ενημερώσουμε το κοινό για τις δράσεις μας.

© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

© D. Walker

Οι εκδόσεις μας
Μηνιαίος Συστηματικός Κατάλογος Πουλιών: Το 2017, δημοσιεύσαμε 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.
Τριμηνιαίο Περιοδικό “Σκαλιφούρτα”: Ο Πτηνολογικός ετοίμασε ακόμη και το τριμηνιαίο περιοδικό
«Σκαλιφούρτα» ενημερώνοντας έτσι τα μέλη του σχετικά με τις τελευταίες ειδήσεις και πληροφορώντας τα για
τα πουλιά της Κύπρου.
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο: Απoστείλαμε σε 4,000 άτομα το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας.
Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά: Ετοιμάσαμε την  Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά για το 2015 που όπως κάθε
χρόνο, περιλαμβάνει διαγράμματα και πίνακες ειδών, καθώς και μια πλήρη λίστα κυπριακών πουλιών.
Ετήσιος Κατάλογος
Πουλιών: Το 2017 ετοιμάστηκε επίσης
ο Κατάλογος Πουλιών της Κύπρου για το©2016
οποίος
© BirdLife Cyprus
© Κ. Παπάζογλου
BirdLife Cyprus
περιλαμβάνει πίνακες μηνιαίων παρατηρήσεων, καθώς και ετήσιων παρατηρήσεων για τη χρονική περίοδο
2011 – 2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Έσοδα (€)

2017

2016

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

160.000
157.271
22.591
10.546
58.029
27.000

160.000
304.458
36.696
10.857
56.042
25.415

Σύνολο
453.437
593.468
		
Έξοδα (€)
		
Μισθολογικό κόστος
233.347
237.331
Διοικητικά έξοδα
46.383
67.144
Κόστος προγραμμάτων
96.902
205.934
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών
11.549
17.233
Υπηρεσίες έναντι τρίτου
5.827
24.674
Εκτυπώσεις και εκδόσεις
9.787
11.695
Εκστρατεία κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών
0
1.665
Έξοδα μεταφοράς και ταξιδίου
8.607
5.911
Ληγμένο και δωρεάν απόθεμα
2.437
1.251
Μείωση στην αξία μετοχών
   393
     56
Χρηματοδοτικό κόστος
1.288
1.521
Αγορά δακτυλιδιών δακτυλίωσης
0
1.701
Σύνολο (€)
Πλεόνασμα για το έτος (€)

416.520
18.917

576.116
17.352
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© Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Διοίκηση
Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2017, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ακρωτηρίου, στη Λεμεσό με τη συμμετοχή 40 μελών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης,
έγινε μια παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων του 2016, μια παρουσίαση των Ελεγμένων Οικονομικών
Καταστάσεων για το λογιστικό έτος 2016, καθώς και μια παρουσίαση με αντικείμενο το πλάνο εργασιών και τον
προϋπολογισμό για το 2017. Αυτά εγκρίθηκαν από τα μέλη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πτηνολογικού συνήλθε σε συνεδρία τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του 2017 και
τα μέλη του έχουν ως ακολούθως:
Μελής Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος
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, Υπεύθυνος Εξορμήσεων
Φίλιππος Γεωργιάδης, Μέλος

Προσωπικό

Το προσωπικό του Πτηνολογικού κατά τη διάρκεια του 2017 ήταν ως ακολούθως:
Μάρτιν Χέλλικαρ, Διευθυντής
Χριστίνα Ιερωνυμίδου, Συντονίστρια Παρακολούθησης και Έρευνας
Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια Έργων
Τάσος Σιαλής, Συντονιστής Εκστρατειών
Νάταλη Στυλιανού, Λειτουργός Εκστρατείας Ενάντια στη Λαθροθηρία (από Ιανουάριο 2017)
Έλενα Μαρκιτανή, Λειτουργός Ανάπτυξης
Φιλιώ Ιουλιανού, Λειτουργός Natura 2000
Μύρια Αχιλλέως, Λογίστρια
Γιάννης Χριστοδουλίδης, Επιστημονικός Σύμβουλος (μέχρι Οκτώβριο 2017)
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 2017, δεν θα εκπονείτο χωρίς την
πολύτιμη και θεμελιώδους σημασίας υποστήριξη των χορηγών μας.
Οι κύριοι χορηγοί του Πτηνολογικού για το 2017 ήταν οι ακόλουθοι:
Ο Πρόεδρός μας Κύριος Τάσος 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
στήριξη και καθοδήγησή του στον Πτηνολογικό
Την RSPB (Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών  /
BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο)
Τη NABU (BirdLife στη Γερμανία) και το Ίδρυμα Heinz Sielmann
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ως μέρος του προγράμματος για εκπόνηση του Δείκτη Πουλιών
Γεωργικών Περιοχών και του Δείκτη Κοινών Πουλιών για το έτος 2017
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 του έργου 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 Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) για τη χρηματοδότηση
μέρους της συμμετοχής μας στη 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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