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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. 
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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.

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

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.

© Emma Louise Photography



ΔΙΑΣΩΣΗ 
ΕΙΔΩΝ

© Ray Atkinson



Χάρη στην αφοσίωση της ομάδας εθελοντών μας για καταγραφές πουλιών, 
συνεχίσαμε τη συστηματική παρακολούθηση πουλιών το 2018. Περισσότεροι από 30 
εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων και επισκεπτών από το εξωτερικό, συμμετείχαν 
στις καταμετρήσεις για τα κοινά πουλιά, καταγραφές για νυκτόβια είδη, για υδρόβια 
πουλιά, για μεταναστευτικά αρπακτικά και άλλα πουλιά, για την Κράγκα, τον Γύπα 
και τον Νησόγλαρο. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 650 καταμετρήσεις σε 
περισσότερες από 200 διαφορετικές τοποθεσίες.

Η παρακολούθηση πουλιών για το 2018 χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από τον 
Πτηνολογικό και τη γενναιοδωρία των εθελοντών μας.

Κατά την ανοιξιάτικη καταμέτρηση του Γύπα εντοπίστηκε μια ενεργή φωλιά στην 
Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) ‘Γκρεμοί Επισκοπής’ ενώ ένα ζευγάρι πουλιών 
που είχαν εισαχθεί από την Κρήτη και απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΓΥΠΑΣ 
το 2013 και 2014 παρατηρήθηκε να ζευγαρώνει σε περιοχή σημαντικής αποικίας του 
είδους στο παρελθόν στη ΣΠΠ ‘Κοιλάδα Ξερού Ποταμού’.

Δυστυχώς, τον Δεκέμβριο του 2018 εντοπίστηκε ένας νεκρός Γύπας στην ΣΠΠ 
‘Κοιλάδα Διαρίζου’. Με μόνο περίπου 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 της παράνομης θανάτωσης του Γύπα.

Παρακολούθηση του πληθυσμού του Γύπα
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Συστηματική παρακολούθηση ειδών

© Χριστίνα Ιερωνυμίδου



Καταγραφές πουλιών

Το 2018 περισσότερες από 70.000 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. Το 2018, 
δεν προστέθηκε κανένα νέο είδος στον κατάλογο ειδών 
πουλιών της Κύπρου, αν και καταγράφηκαν δύο νέες 
φυλές. Κατά διαστήματα παρατηρούνται στην Κύπρο 
διάφορες φυλές του Διπλοκεφαλά Lanius excubitor 
αλλά για πρώτη φορά, ένα πουλί της κύριας φυλής του 
είδους, παρατηρήθηκε να κάθεται σε καλώδια στην 
ακτή του Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Λάρνακας 
στις 10 Φεβρουαρίου. Η αναγνώρισή του ήταν μια 
πρόκληση για τους ντόπιους πτηνοπαρατηρητές μέχρι 
που επιβεβαιώθηκε η ταυτότητά του από τον ειδικό 
Σουηδό ορνιθολόγο Lars Svensson. Η πρώτη ευρωπαϊκή 
καταγραφή της ανατολικής φυλής ‘occularis’ του 
Ασπροζευκαλάτη Motacilla alba καταγράφηκε από 
μια ομάδα τουριστών πτηνοπαρατηρητών στο Λιβάδι 
Ακρωτηρίου στις 28 Μαρτίου. Το πουλί παρέμεινε στην 
περιοχή μέχρι τα μέσα Απριλίου και κατάφεραν να το 
δουν πολλοί πτηνοπαρατηρητές. 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 2018.

Δακτυλίωση Πουλιών

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου συνέχισε και το 2018  
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 Πάφου (Πόλις Χρυσοχούς, Κούκλια 
και Νέο Χωριό), αλλά δακτυλιώσεις έγιναν και σε άλλες 
περιοχές, όπως το Τρόοδος και ο Μαχαιράς. Κατά τη 
διάρκεια του έτους, δακτυλιώθηκαν 3.418 και 362 πουλιά 
που δακτυλιώθηκαν σε άλλες περιπτώσεις ξαναπιάστηκαν. 
Πρόσθετα έχει γίνει έλεγχος για άλλα τρία πουλιά, 
δηλαδή πουλιά που δακτυλιώθηκαν σε άλλες χώρες, 
και ξαναπιάστηκαν στη Κύπρο. Τα πουλιά ήλθαν από 
το Ισραήλ (ένα Καλαμομουγιανούδι που πιάστηκε στην 
Πόλη Χρυσοχούς), την Ουκρανία (ένα Νανοπλουμίδι 
που παρατηρήθηκε στη Λάρνακα) και την Τσεχία (ένας 
Καλαμοτριλιστής που πιάστηκε στο Νέο Χωριό).

Διπλοκεφαλάς © Φίλιππος Γεωργιάδης

Ασπροσζευκαλάτης © Φίλιππος Γεωργιάδης

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.

 

Ασπρόλαιμο Συκαλλίδι © Μιχαέλλα Μωυσή
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Εκστρατεία Ενάντια στην Παράνομη 
Παγίδευση Πουλιών

Μετά τη σημαντική μείωση στα επίπεδα παράνομης 
παγίδευσης το 2017, το 2018 παρουσίασε περαιτέρω 
μείωση, με τα επίπεδα παγίδευσης να είναι 90% 
χαμηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 
2002 όταν άρχισε το πρόγραμμα παρακολούθησης του 
Πτηνολογικού. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της 
καλύτερης πάταξης από την Διοίκηση και την Αστυνομία 
των Βρετανικών Βάσεων και της συνεργασίας με τον 
Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, την RSPB (τον εταίρο 
μας στο Ηνωμένο Βασίλειο) και την CABS (Committee 
Against Bird Slaughter). Η αυξημένη πάταξη συνέβαλε 
στην πτώση των επιπέδων παγίδευσης στην Βρετανική 
Βάση της Δεκέλειας κατά 70% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα που καταγράφηκαν το 2017. Για τρίτο συνεχές 
έτος, η ομάδα ερευνών της RSPB  συνεργάστηκε 
στενά με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, 
συνεχίζοντας την κρυφή παρακολούθηση στις περιοχές 
παγίδευσης, μια συνεργασία η οποία πιστεύουμε ότι 
συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της παγίδευσης στην 
Βρετανική Βάση της Δεκέλειας. Το Φθινόπωρο του 2018,  
7 άτομα καταγράφηκαν να παγιδεύουν με δίχτυα (οι 
υποθέσεις εκκρεμούν).

Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρείς σημαντικές επιφυλάξεις 
για τα καλά νέα που παρουσιάζονται εδώ.

1. Ο εκτιμώμενος αριθμός των πουλιών που 
θανατώθηκαν από την παράνομη παγίδευση στις 
Βρετανικές Βάσεις (121.000) παραμένει υψηλότερος 
από τον εκτιμώμενο αριθμό για τη Δημοκρατία 
(84.000), πράγμα το οποίο φανερώνει ότι 
χρειάζεται ακόμη δουλειά εντός των Βάσεων.

2. Τα επίπεδα παγίδευσης εντός των περιοχών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας δυστυχώς αυξήθηκαν κατά 
200% (σε σύγκριση με το 2017).

3. Δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό, καθώς η 
αγορά και η ζήτηση για αμπελοπούλια εξακολουθεί 
να υπάρχει και παραμένει να είναι επικερδής, οπότε 
οποιαδήποτε «χαλάρωση» στην επιβολή θα είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των επίπεδων παγίδευσης 
ξανά, όπως συνέβη στο παρελθόν.

Η εισαγωγή εξώδικης ρύθμισης μετά την τροποποίηση 
του νόμου «Η προστασία και διαχείριση των αγρίων 
πτηνών και ειδών θηραμάτων» τον Ιούλιο 2017 
εξακολουθει να έχει θετικά αποτελέσματα. Έως τις 
αρχές Φεβρουαρίου 2019, εκδόθηκαν 293 εξώδικα 
που αντιστοιχούν σε €960,000. Ωστόσο, παρά το 
γεγονός ότι περισσότερα από τα μισά εξώδικα έχουν 
πληρωθεί, αυτά ισοδυναμούν με μόνο 380.000 ευρώ 
από το συνολικό ποσό. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνονται 
μόνο τα μικρά / μέτρια εξώδικα, και όχι τα μεγάλα. 
Αυτές οι υποθέσεις θα προσέλθουν στο δικαστήριο και 
παραμένει να δούμε αν το δικαστήριο θα επιβάλει τα 
μεγάλα εξώδικα. Ο Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας της 
Αστυνομίας Κύπρου, αν και πριν από μερικά χρόνια ήταν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικός, το φθινόπωρο του 2018 
ωστόσο είχε μειωμένη πάταξη με μόνο 4 συλλήψεις σε 
σύγκριση με 13 και 36 το φθινόπωρο του 2017 και το 
2016 αντίστοιχα. 

Γενικά, το 2018 ήταν ένα ακόμη επιτυχημένο έτος με 
ακόμη μία σημαντική συνολική μείωση στην παγίδευση 
στην Κύπρο. Ωστόσο, η αύξηση της παγίδευσης, 
σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2017, η οποία 
σημειώθηκε στη Δημοκρατία, είναι ανησυχητική και 
δείχνει ότι με μειωμένη πάταξη, τα επίπεδα παγίδευσης 
μπορούν να αυξηθούν και πάλι. Θα συνεχίσουμε να 
ασκούμε πίεση στις αρχές για να εξασφαλίσουμε ότι δεν 
θα υπάρξει επιστροφή στα προηγούμενα ψηλά επίπεδα.

© BirdLife Cyprus



Δράσεις ευαισθητοποίησης κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συνεχίσαμε τις δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία και άλλες 
οργανωμένες ομάδες. Για το 2018, πάνω από 1000 παιδιά και νέοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τον μαγικό 
κόσμο των πουλιών μέσα από τις παρουσιάσεις και άλλες εκδηλώσεις μας. Το 2018 ολοκληρώσαμε επίσης μια 
λεπτομερή αναθεώρηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μας, με αποτέλεσμα ένα βελτιωμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα το οποίο θα παραδίδεται στα σχολεία. Επιπλέον, έχουμε συνάψει συνεργασία με το Περιβαλλοντικό 
και Εκπαιδευτικό Κέντρο στην Κρήτου Τέρρα (το οποίο είναι μέρος της ΜΚΟ Terra Cypria), το οποίο θα υλοποιεί το 
αναθεωρημένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Έτσι, με αυτή τη συνεργασία το 
εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει πλέον παγκύπρια εμβέλεια.

Δημιουργήσαμε επίσης ένα βιβλίο δραστηριοτήτων για παιδιά με τίτλο «Τι ταξίδι είναι αυτό; Τετράδιο 
ζωγραφικής & κατασκευών» με χρηματοδότηση από το Oak Foundation. Η έκδοση αυτή συμπληρώνει το βιβλίο 
πτηνοπαρατήρησης (που εκδόθηκε το 2017) με τίτλο «Τι πουλί είναι αυτό; Οδηγός αναγνώρισης πουλιών για νέους 
εξερευνητές». Και οι δύο αυτές εκδόσεις έχουν μεγάλη επιτυχία με τα παιδιά, τους γονείς και εκπαιδευτικούς και 
έχουν καλύψει ένα κενό που υπήρχε σχετικά με την εισαγωγή των παιδιών στον μαγικό κόσμο των πουλιών και τη 
μετανάστευσή τους.

Το 2018 δημοσιεύθηκε επίσης το βιβλίο “My Cape Greco Mandala Coloring Book” με χρηματοδότηση από τη NABU, 
τον εταίρο μας στη Γερμανία. Αυτό το βιβλίο ζωγραφικής, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την καλλιτέχνη 
Melissa Hekkers, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το εθνικό πάρκο του Κάβο Γκρέκο, παρουσιάζει 
διάφορα είδη που απαντούν στην περιοχή συνδέοντας κάποια από αυτά με το πρόβλημα της παράνομης 
παγίδευσης πουλιών στην περιοχή. Για την προώθηση αυτής της έκδοσης διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις τον 
Δεκέμβριο 2018 – μία στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) Κάβο Γκρέκο και μία στο 
Ίδρυμα Artos στη Λευκωσία.

Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε ακόμα ένα κινούμενο σχέδιο με πρωταγωνιστή τον Οδυσσέα το Αμπελοπούλλι με 
τίτλο «Ο Οδυσσέας επιστρέφει», με χρηματοδότηση από τη NABU. Σε αυτό το κινούμενο σχέδιο, ο Οδυσσέας 
ταξιδεύει με τον γιο του Τηλέμαχο, ο οποίος μαθαίνει για τη μετανάστευση και την πλοήγηση, την προετοιμασία για 
το μακρινό ταξίδι και τις δυσκολίες και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν. 

Διοργανώσαμε επίσης διάφορες εκδηλώσεις 
για το κοινό, συμπεριλαμβανομένης της 
εκδήλωσης  στο πλαίσιο του Eurobirdwatch, 
στις αρχές Οκτωβρίου στο πάρκο 
Αθαλάσσας με χρηματοδότηση από το 
ΜΑVΑ Foundation. Οι δραστηριότητες της 
εκδήλωσης περιλάμβαναν πτηνοπαρατήρηση, 
δημιουργικές δραστηριότητες και εργαστήριο 
κατασκευής μπανιέρας για πουλιά. Αυτή 
ήταν και η επίσημη εκδήλωση προώθησης 
του βιβλίου δραστηριοτήτων, το οποίο 
διανεμήθηκε σε περισσότερους από 100 
συμμετέχοντες. 

Τέλος, μεγάλη επιτυχία ήταν η έγκριση του έργου «LIFE Against Bird Crime» από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και που θα έχει διάρκεια μέχρι τον Φεβρουάριο 2022. Το BirdLife Europe έχει τον συντονιστικό ρόλο και 
οι άλλοι εμπλεκόμενοι εταίροι είναι η LIPU (BirdLife στην Ιταλία), η Ορνιθολογική (BirdLife στην Ελλάδα), BIOM 
(BirdLife στην Κροατία), ο Πτηνολογικός και το BirdLife International. Το έργο έχει στόχο να φέρει τους εταίρους 
ακόμα πιο κοντά για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης θανάτωσης πουλιών κατά μήκος των 
μεταναστευτικών τους διαδρομών, με τον Πτηνολογικό να είναι ένα από τους κύριους εμπειρογνώμονες.

Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη

Η Ακακία Acacia saligna είναι ένα χωροκατακτητικό ξένο είδος (ΧΞΕ) 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. Το είδος φυτεύεται ευρέως από παγιδευτές που δημιουργούν με 
αυτό το τρόπο ‘διαδρόμους’ για τοποθέτηση παράνομων διχτύων. Ο Πτηνολογικός συνεργάστηκε με την RSPB 
(τον εταίρο μας στον Ηνωμένο Βασίλειο), 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 δύο εξωτερικοί αξιολογητές για να την εξετάσουν. Η 
ανάλυση αυτή υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Επιστημονικό Φόρουμ για τα ΧΞΕ πρότεινε την Ακακία 
για ένταξη στον Ενωσιακό Κατάλογο ΧΞΕ. Το 2019 θα καταβληθούν προσπάθειες έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η 
σύσταση αυτή από τους αντιπροσώπους των Κρατών Μελών στην Επιτροπή του Κανονισμού για τα ΧΞΕ και να 
ενταχθεί η Ακακία στον Ενωσιακό Κατάλογο ΧΞΕ. Οι παραπάνω εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από την RSPB.

 © Silvio A. Rusmigo
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Οι προσπάθειες μας για να 
βοηθήσουμε τα Πετροχελίδονα, οι 
οποίες ξεκίνησαν το 2015, συνέχισαν 
το 2018 με υποστήριξη από τη Cyta. 
Το αποτέλεσμα της συνεργασίας 
μας ήταν η τοποθέτηση 30 φωλιών 
για Πετροχελίδονα σε πέντε κτήρια 
της Cyta σε Λευκωσία, Λάρνακα 
και Λεμεσό. Οι τεχνητές φωλιές 
είναι ειδικά σχεδιασμένες για να 
προσελκύσουν Πετροχελίδονα. Η 
τοποθέτηση των τεχνητών φωλιών 
συντονίστηκε από τον Πτηνολογικό 
Σύνδεσμο στο πλαίσιο των 
δράσεων του για τη διατήρηση των 
Πετροχελίδονων στην Κύπρο. Η Cyta, 
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
της Ευθύνης, εγκατέστησε στα κτήριά 
της φωλιές, συνεισφέροντας στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στη 
χώρα μας. 

Η υποβάθμιση και η απώλεια 
της βιοποικιλότητας αποτελούν 
παγκόσμιο φαινόμενο που δεν αφήνει 
ανεπηρέαστα ούτε τα Πετροχελίδονα. 
Οι μεγαλύτερες απειλές που έχουν να 
αντιμετωπίσουν τα πουλιά αυτά είναι 
η εντατικοποίηση της γεωργίας, που 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
διαθέσιμης τροφής (οι πληθυσμοί των 
εντόμων μειώνονται λόγω εκτενούς 
χρήσης φυτοφαρμάκων), καθώς και 
η απώλεια χώρων φωλιάσματος. 
Σε αντίθεση με τα Χελιδόνια, τα 
Πετροχελίδονα δεν χτίζουν φωλιές, 
αλλά φωλιάζουν σε μικρές τρύπες που 
βρίσκουν κάτω από στέγες, κεραμίδια 
ή ρωγμές, συνήθως παλιών κτηρίων. 
Λόγω του ότι τέτοιοι χώροι είναι πλέον 
δυσεύρετοι, η τοποθέτηση τεχνητών 
φωλιών αποτελεί μία προσπάθεια 
αντιστάθμισης αυτής της απώλειας, 
δεδομένου ότι, τόσο στην Κύπρο, 
όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου, ο 
αριθμός τους μειώνεται ανησυχητικά. 
Οι φωλιές θα παρακολουθούνται 
ετησίως για την αξιολόγηση του έργου 
και τη συνέχισή του. 

© A. Stoecker

© romanevgenev

Πτηνολογικός και Cyta προσφέρουν στέγη στα Πετροχελίδονα της Κύπρου



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

© Silvio A. Rusmigo



Οι εξελίξεις που αφορούν την προστασία και διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα 
εξακολούθησαν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Οι πιέσεις για ανάπτυξη που 
εξελίσσονταν τα τελευταία τρία χρόνια κλιμακώθηκαν το 2018, με την οριστικοποίηση και 
έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του «Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Ακάμα». Παρόλο που το Σχέδιο αυτό πρότεινε ορισμένα θετικά μέτρα για 
τη διαχείριση του Δασικού Πάρκου, όπως την ελεγχόμενη πρόσβαση και την υπηρεσία 4x4 
Οχημάτων του Πάρκου για την ελαχιστοποίηση χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, πολλές από τις 
προτάσεις του εγείρουν σοβαρές ανησυχίες. Αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία 14 κόμβων 
παροχής διευκολύνσεων που θα παρέχουν διάφορες υπηρεσίες όπως αναψυκτήρια, τουαλέτες 
και περίπτερα με σουβενίρ, μερικά από τα οποία σε εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές για τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και τη βελτίωση 88 χλμ. δρόμων. Το Σχέδιο αυτό, όπως εγκρίθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχει, μέχρι το τέλος του 2018, υποβληθεί σε Δέουσα Εκτίμηση 
για τις πιθανές του επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000, ούτε σε Στρατηγική Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως απαιτείται από εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες. 
Ταυτόχρονα, και ενώ προτείνονται νέες κατασκευές στον Ακάμα, δεν έχουν καταβληθεί 
προσπάθειες από τις Αρχές για την άρση υφιστάμενων παράνομων οικοδομών. Ταυτόχρονα, 
εκκρεμούν τα Τοπικά Σχέδια του Ακάμα και της Πέγειας, τα οποία εκπονούνται από το 
Πολεοδομικό Συμβούλιο και τα οποία θα ορίσουν το είδος αναπτύξεων που θα επιτραπεί, χωρίς 
να υπήρξαν ιδιαίτερες εξελίξεις το 2018. Ο συνασπισμός περιβαλλοντικών ΜΚΟ για τον Ακάμα, 
του οποίου ο Πτηνολογικός είναι ενεργό μέλος, διατήρησε και θα συνεχίσει να διατηρεί ένα 
ενιαίο μέτωπο, πιέζοντας για την προστασία και ορθή διαχείριση της περιοχής Natura 2000 
του Ακάμα. Για τον σκοπό αυτό, συμμετείχαμε σε ένα αριθμό διαβουλεύσεων και συναντήσεων 
με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς λήψης αποφάσεων και αποστείλαμε τις θέσεις μας επί 
διαφόρων θεμάτων. 

Η Χερσόνησος του Ακάμα το 2018: Ένα Δασικό Πάρκο μόνο για αναψυχή
και μια ξεχασμένη περιοχή Natura 2000
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Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου είναι ίσως η σημαντικότερη περιοχή στην Κύπρο για τα πουλιά και τη 
βιοποικιλότητα γενικότερα. Αυτή η εκτεταμένη περιοχή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο σύμπλεγμα 
υγροτόπων του νησιού, καθώς και ένα μωσαϊκό παράκτιων θαμνοτόπων, αμμοθινών, γεωργικών 
περιοχών και εντυπωσιακών παράκτιων γκρεμών που συγχωνεύονται για να αποτελέσουν ένα 
μοναδικό και περίπλοκο τοπίο. Δυστυχώς, αυτή η σημαντική περιοχή όχι μόνο δεν έχει τύχει σωστής 
διαχείρισης, αλλά κινδυνεύει από σοβαρή υποβάθμιση ως αποτέλεσμα πίεσης για ανάπτυξη.  Το 2018, 
εστιάσαμε τις προσπάθειες μας για άσκηση πίεσης προς τις αρχές ούτως ώστε να τηρούνται οι δέουσες 
διαδικασίες για την αξιολόγηση μεγάλων έργων, όπως το καζίνο, με τη συμμετοχή μας σε συναντήσεις 
με τις αρμόδιες αρχές, την αποστολή των θέσεων μας γραπτώς και μέσω των ΜΜΕ.

Το 2018, η πρόταση για την κατασκευή του μεγαλύτερου Φωτοβολταϊκού Πάρκου (20 MW) στην Κύπρο 
εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά του Ακρωτηρίου, παρέμεινε υπό συζήτηση. Η δυνητική 
κατασκευή του σημαίνει την καταστροφή ενός μεγάλου αγροκτήματος με εσπεριδοειδή και ενός 
πολύτιμου βιότοπου για το Μαυροφάλκονο και τον Μαυρομμάτη, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η 
απειλή της επίδρασης του lake-effect (δηλαδή ο κίνδυνος πρόσκρουσης των πουλιών στα φωτοβολταϊκά 
πλαίσια τα οποία εκλαμβάνουν ως υγρή επιφάνεια). Τα ίδια δύο αυτά είδη απειλούνται επίσης από 
την κατασκευή του τεράστιου καζίνου-θερέτρου, που βρίσκεται δίπλα στον υγρότοπο και το οποίο 
έλαβε το πράσινο φως από τις Αρχές το καλοκαίρι του 2018, μέσω μιας επισπευσμένης διαδικασίας. 
Αυτές οι νέες αναπτύξεις είναι πρόσθετες στην εκτεταμένη εγκατάσταση κεραιών, το ήδη εγκεκριμένο 
Golf Course Resort βόρεια του υγροτόπου, την πιθανή έγκριση της οριοθέτησης 80 οικοπέδων για την 
κατασκευή επαύλεων νότια του Casino-Resort, της μελλοντικής επέκτασης του λιμανιού, καθώς και 
μιας σειράς παράνομων δραστηριοτήτων. Αυτές περιλαμβάνουν την επέκταση των χώρων στάθμευσης 
των εστιατορίων του Lady’s Mile, στάθμευση trailers, οδήγηση τύπου ράλι, θήρευση από αδέσποτες 
γάτες, παράνομη ρίψη σκουπιδιών και πολλές άλλες. Ένα Μη-Στρατιωτικό Σχέδιο Ανάπτυξης που θα 
φέρει αλλαγές στους κανονισμούς χωροταξικού σχεδιασμού στις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων 
είναι επίσης στον ορίζοντα. Το 2019 η Χερσόνησος του Ακρωτηρίου θα παραμείνει στο επίκεντρο της 
εκστρατείας μας για τους οικοτόπους και τις περιοχές, ως πρώτης προτεραιότητας. 

Χερσόνησος Ακρωτηρίου το 2018: 
Μια καταστροφική χρονιά για αυτό το σημαντικό σύμπλεγμα υγροτόπων

© Silvio A. Rusmigo
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Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Ένας νέος νόμος για την Κύπρο
και ένας νέος ρόλος για τον Πτηνολογικό το 2018

Τον Ιούλιο του 2018, μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μετά από επίσημο αίτημα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμόρφωση της Κύπρου με το κοινοτικό δίκαιο, ψηφίστηκε ο 
νέος Νόμος για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Ολομέλεια της 
Βουλής. Ο νέος αυτός Νόμος εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία για την Εκτίμηση 
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2014/52/ΕΕ). Το κυριότερο είναι ότι υπογραμμίζει τον 
δεσμευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας Δέουσας Εκτίμησης για τις περιοχές Natura 2000. Με 
άλλα λόγια, πριν από οποιαδήποτε έγκριση, έργα και προγράμματα πρέπει να αξιολογηθούν 
για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη ή οικοτόπους και το πόρισμα 
μιας τέτοιας αξιολόγησης είναι δεσμευτική. Δημιουργεί επίσης μια νέα Επιτροπή η οποία 
είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων στο 
περιβάλλον. Το Τμήμα Περιβάλλοντος διαβουλεύεται με την εν λόγω Επιτροπή, αλλά έχει την 
τελική εξουσιοδότηση να γνωμοδοτήσει και διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης 
οποιωνδήποτε απόψεων που εκφράζει η Επιτροπή. 

Ο Πτηνολογικός διορίστηκε ως μόνιμο μέλος αυτής της Επιτροπής, μια θέση που μοιράζεται με 
την Terra Cypria. Αυτό σημαίνει ότι η Πτηνολογικός έχει μια σημαντική θέση στο τραπέζι όπου 
συζητούνται σημαντικά θέματα που αφορούν προστατευόμενους οικοτόπους και περιοχές στην 
Κύπρο.

© Chris Stavrou

© Matt Holloway

© Silvio A. Rusmigo



ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

© Chris Stavrou



Ετήσια Αναφορά Δραστηριοτήτων 2018 | 14



Το έργο για τα Αθρωποπούλλια

Κατά τη διάρκεια του 2018, συνεργαστήκαμε με γεωργούς που επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο με 
το Αθρωποπούλλι Tyto alba για τον έλεγχο των τρωκτικών στις καλλιέργειές τους και έτσι να στραφούν προς 
μια φιλική για την άγρια ζωή μέθοδο, παρά να χρησιμοποιούν βλαβερά τρωκτικοκτόνα. Ο λόγος είναι απλός. Τα 
Ανθρωποπούλλια τρέφονται σχεδόν εξολοκλήρου με τρωκτικά και είναι εξαιρετικοί θηρευτές. Είναι επίσης σχετικά 
εύκολο να αποδεχτούν μία τεχνητή φωλιά. Έτσι, αφού το Αθρωποπούλλι είναι ο φυσικός θηρευτής των τρωκτικών, 
η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για προσέλκυση Αθρωποπουλλιών σε αγροτικές περιοχές είναι μια φιλική προς το 
περιβάλλον μέθοδος για τον έλεγχο των τρωκτικών. 

Στα πλαίσια του έργου για το Ανθρωποπούλλι, το οποίο χρηματοδοτείται από το Tasso Leventis Conservation 
Foundation, κατά το 2018 τοποθετήσαμε 37 τεχνητές φωλιές σε γεωργικές περιοχές της Λευκωσίας, Λεμεσού, 
Λάρνακας και Πάφου. Οι φωλιές αυτές θα ελεγχθούν κατά την άνοιξη του 2019 για να καταγραφεί οποιαδήποτε 
αναπαραγωγική δραστηριότητα και η παρουσία ή μη Αθρωποπουλλιού. Τοποθετήθηκαν επίσης 9 φωλιές Κίτση 
Falco tinunculus καθώς το είδος αυτό συμπληρώνει το έργο του Αθρωποπουλλιού συλλαμβάνοντας μικρά τρωκτικά 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Στα πλαίσια του έργου συμμετείχαμε επίσης σε εκπαιδευτικά εργαστήρια στην Ιορδανία, Ισραήλ και Ελβετία 
για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας γύρω από τη μέθοδο και να ανταλλάξουμε εμπειρίες με συνεργάτες που 
ασχολούνται με το θέμα σε άλλες χώρες. Στην Κύπρο, διοργανώσαμε επίσης εργαστήρι με φιλοξενούμενους 
ομιλητές επιστήμονες με χρόνια εμπειρίας, για να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τα 
οφέλη της χρήσης Αθρωποπουλλιών ως βιολογικής μεθόδου ελέγχου τρωκτικών σε Κύπριους γεωργούς αλλά και σε 
κυβερνητικούς φορείς της Κύπρου που ασχολούνται με το θέμα.

Το έργο που υλοποιήθηκε κατά το 2018 συμπλήρωσε το πιλοτικό έργο που ξεκίνησε το 2015 με χρηματοδότηση και 
πάλι από το Tasso Leventis Conservation Foundation και που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το BirdLife στο Ισραήλ, 
το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης και την Ελλάδα. Ο έλεγχος που έγινε το 2018 στις φωλιές που εγκαταστάθηκαν κατά 
το πιλοτικό έργο του 2015-16 έδειξε ότι από τις 24 φωλιές που ελέγχθηκαν, οι επτά είχαν ένδειξη κατάληψης από 
Αθρωποπούλλι. Αυτός είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός δεδομένων των διάφορων παραγόντων που μπορεί να 
επηρεάζουν την αποδοχή μιας τεχνητής φωλιάς από ένα πουλί. 

Κατά το τέλος του 2018, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγρoτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Κώστας Καδής, 
ζήτησε από κυβερνητικά τμήματα που ασχολούνται με το θέμα (Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Τμήμα Γεωργίας, 
Τμήμα Δασών, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) και τον Πτηνολογικό να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να ενώσουν 
δυνάμεις για την ετοιμασία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη χρήση Αθρωποπουλλιών ως βιολογικό τρόπο 
ελέγχου των τρωκτικών. Ως αποτέλεσμα, το 2019, ο Πτηνολογικός θα συντονίσει τον σχηματισμό μιας ομάδας 
εργασίας απαρτιζόμενη από λειτουργούς των εμπλεκόμενων τμημάτων για την ετοιμασία ενός τέτοιου Εθνικού 
Σχεδίου.
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Το έργο για την παρεμπίπτουσα αλιεία

Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου κατά την οποία αναλαμβάνει 
ένα έργο σχετικό με το θαλάσσιο περιβάλλον. Το σχετικό έργο για τη μελέτη των θαλασσοπουλιών αλλά 
και της κατανόησης και μείωσης του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας που τα επηρεάζει, 
έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2018. Η υλοποίηση του γίνεται σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό 
Ερευνητικό Κέντρο ‘Enalia Physis’ και το SPOT (University of Exeter, UK). 

Η παρεμπίπτουσα αλιεία ευάλωτων ειδών σε αλιευτικά εργαλεία (γνωστή και ως «παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα») αποτελεί βασικό ζήτημα διατήρησης στη Μεσόγειο για ορισμένες ταξινομικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων χελωνών, των κητοειδών, των ελασμοβράχιων, του πληθυσμού 
Μεσογειακής φώκιας και των θαλασσοπουλιών. Συνήθως, τα δεδομένα σχετικά με αυτό το θέμα μέχρι 
τώρα συλλέγονταν  κατά τρόπο τυχαίο, σε τοπικό επίπεδο, όμως στην Κύπρο ελάχιστα είναι γνωστά για το 
θέμα και με τρόπους που δυσχεραίνουν τη σύγκριση των διαφόρων μελετών.

Η ποσοτικοποίηση του ποσοστού παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των ευάλωτων ειδών είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκη, δεδομένου ότι οι αλιείς δεν αναφέρουν συστηματικά αυτές τις συλλήψεις, συχνά παρά τις 
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις, και τα εθνικά προγράμματα παρατηρήσεων δεν καλύπτουν ολόκληρο 
τον αλιευτικό στόλο και είναι αποσπασματικές στον χώρο και στον χρόνο. Η ανάπτυξη και εφαρμογή 
λύσεων για την πρόληψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ελλείψει 
λεπτομερούς κατανόησης της χωρικής / χρονικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της αλιείας και των ευάλωτων 
ειδών.

Μετά από ένα χρόνο συλλογής δεδομένων από το πρόγραμμα παρατηρήσεων του έργου μας για την 
παρεμπίπτουσα αλιεία, μέσω της επάνδρωσης ομάδας εκπαιδευμένων και αφοσιωμένων παρατηρητών 
τόσο από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου αλλά και το Εnalia Physis, αλλά και μέσα από τα δεδομένα 
που συλλέχθηκαν από την πρώτη μας έρευνα παρακολούθησης στη θάλασσα τον Σεπτέμβριο του 2018, 
είμαστε τώρα προετοιμασμένοι για το δεύτερο έτος προσπαθειών μας.  

Αυτές θα επικεντρωθούν στην εφαρμογή τεχνικών μετριασμού (ήδη δοκιμασμένες σε ευρύτερη 
μεσογειακή κλίμακα), οι οποίες θα αποδειχθούν χρήσιμες τόσο για τη μείωση του αριθμού 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευάλωτων ειδών όσο και για την ελαχιστοποίηση των ζημιών στα αλιευτικά 
εργαλεία των παράκτιων και πολυδύναμων ψαράδων.

Το έργο για την παρεμπίπτουσα αλιεία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA μέσω του BirdLife 
International.
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Εκδηλώσεις

Με χρηματοδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού συμμετείχαμε για 5η συνεχόμενη 
χρονιά στη Βρετανική Έκθεση Πτηνοπαρατήρησης (BirdFair), τη μεγαλύτερη εκδήλωση 
για την άγρια ζωή στον κόσμο 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. Γύρω στα 400 άτομα επισκέφθηκαν το περίπτερο μας, 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. Η παρουσία της Κύπρου στο BirdFair ενισχύθηκε από εικοσάλεπτη ομιλία 
που δώσαμε με θέμα ‘Bird trapping in Cyprus - the Complexities of Progress’, που είχε ως κύριο 
θέμα τη δραματική μείωση των επιπέδων παγίδευσης που σημειώθηκε το 2017 αλλά και τις 
προσπάθειες του Πτηνολογικού για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Η ομιλία έγινε 
από κοινού με την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο) και είχε εντυπωσιακή προσέλευση, 
γύρω στα 90 άτομα.

Τον Νοέμβριο, σε συνεργασία με τον ΜΚΟ Let’s Make Cyprus Green, διοργανώθηκε εθελοντικός 
καθαρισμός στη Λίμνη Ζακακίου, στη Λεμεσό. Στον καθαρισμό συμμετείχαν 67 άτομα τα οποία 
καθάρισαν την περιοχή γύρω από το πτηνοπαρατηρητήριο. Μέσα σε τρεις ώρες, καταφέραμε 
να συλλέξουμε περισσότερες από 160 σακούλες γεμάτες σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά. 
Μετά τον καθαρισμό, ακολούθησε πτηνοπαρατήρηση στο πτηνοπαρατηρητήριο της Λίμνης 
Ζακακίου, όπου παρείχαμε κιάλια, τηλεσκόπια και πληροφοριακό υλικό. 

Όπως κάθε χρόνο, διοργανώσαμε 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 2018 διοργανώσαμε 
τρεις εκδηλώσεις πτηνοπαρατήρησης σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο στις οποίες συμμετείχαν 
105 άτομα.

Συνεχίσαμε επίσης 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. Το 2018, είχαμε επίσης την ευκαιρία 
να διοργανώσουμε σε συνεργασία με οργανωμένα σύνολα διάφορα εργαστήρια κατασκευής 
φωλιών και ποτίστρων για πουλιά. 

Τέλος, 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.

Ετήσια Αναφορά Δραστηριοτήτων 2018 | 18

© Silvio A. Rusmigo© BirdLife Cyprus



BirdLife International

Ο Πτηνολογικός συμμετείχε ενεργά σε συναντήσεις του BirdLife International που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 και συγκεκριμένα στην παγκόσμια συνάντηση 
των εταίρων, η οποία έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Βέλγιο.

Άξια αναφοράς είναι επίσης και μια τριήμερη συνάντηση για τους εταίρους του BirdLife 
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας την οποία διοργάνωσε και φιλοξένησε ο Πτηνολογικός στη 
Λευκωσία, εκ μέρους του BirdLife International. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση της 
έναρξης της εκστρατείας ‘Flight for Survival’, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 
της ΕΕ και το Ίδρυμα MAVA, και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από το πρόβλημα της 
παράνομης θανάτωσης πουλιών. Περισσότερα από 40 άτομα από διάφορους εταίρους του 
BirdLife συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή.

© BirdLife Cyprus © BirdLife Cyprus© Κ. Παπάζογλου

Οι εκδόσεις μας

• Μηνιαίος Συστηματικός Κατάλογος Πουλιών: Το 2018, 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, εκτός από τον μήνα Ιούλιο.  

• Τριμηνιαίο Περιοδικό «Σκαλιφούρτα»: Ο Πτηνολογικός ετοίμασε επίσης 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: Αποστείλαμε σε περίπου 1.700 άτομα το μηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο μας.

• Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά: Ετοιμάσαμε την  Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά για το 
2017 που όπως κάθε χρόνο, περιλαμβάνει διαγράμματα και πίνακες ειδών, καθώς και μια 
πλήρη λίστα κυπριακών πουλιών.

• Ετήσιος Κατάλογος Πουλιών: Το 2018 ετοιμάστηκε επίσης ο Κατάλογος Πουλιών της 
Κύπρου, ο οποίος περιλαμβάνει πίνακες μηνιαίων παρατηρήσεων, καθώς και ετήσιων 
περιστατικών για τη χρονική περίοδο 2012 – 2017.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Έσοδα (€)   2018

Εισφορά από A. P. Leventis  163,000
Έσοδα από προγράμματα  170,290
Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες          600
Έσοδα από σεμινάρια      15,549 
Συνδρομές μελών     11,036
Χορηγίες      56,820  
Άλλα έσοδα     11,012
       
Σύνολο   428,307
  
Έξοδα (€)  
 
Μισθολογικό κόστος  246,786
Διοικητικά έξοδα      39,979
Άλλες δαπάνες      14,698
Κόστος προγραμμάτων       79,580
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών       11,820
Υπηρεσίες έναντι τρίτου           9,691
Εκτυπώσεις και εκδόσεις           9,119
Έξοδα μεταφοράς και ταξιδίου          14,463
Ληγμένο και δωρεάν απόθεμα                 421
Μείωση στην αξία μετοχών                  817
Χρηματοδοτικό κόστος              1,610
Αγορά δακτυλιδιών δακτυλίωσης              976

Σύνολο (€)  429.961
Πλεόνασμα για το έτος (€)    (1,654)
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Διοίκηση

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2018, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ακρωτηρίου, στη Λεμεσό με τη συμμετοχή 54 μελών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, 
έγινε μια παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων του 2017, μια παρουσίαση των Ελεγμένων Οικονομικών 
Καταστάσεων για το λογιστικό έτος 2017, καθώς και μια παρουσίαση με αντικείμενο το πλάνο εργασιών και 
τον προϋπολογισμό για το 2018. Αυτά εγκρίθηκαν από τα μέλη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης το 2018, έγιναν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πτηνολογικού, 
σύμφωνα με το Καταστατικό, εφόσον η θητεία του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου είχε λήξει.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πτηνολογικού συνήλθε σε συνεδρία τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του 2018. 
Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Μαρτίου 2018, 
τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:

Mενέλαος Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος
Dave Walker, Αντιπρόεδρος
Σταύρος Χριστοδουλίδης,Γραμματέας 
Χριστάκης Χαραλαμπίδης, Ταμίας 
Λώρια Φυλακτή, Εκδηλώσεις Μελών 
Jane Στυλιανού, Υπεύθυνη Καταγραφών 
Silvio Rusmigo, Υπεύθυνος Εκδόσεων 
Victor Tjernberg, Υπεύθυνος Δακτυλιώσεων 
Κωνσταντίνος Κονής. Υπεύθυνος Προγραμμάτων 

Προσωπικό 
Το προσωπικό του Πτηνολογικού κατά τη διάρκεια του 2018 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 (μέχρι Δεκέμβριο 2018)
Έλενα Μαρκιτανή, Λειτουργός Ανάπτυξης 
Φιλιώ Ιουλιανού, Λειτουργός Natura 2000 (μέχρι τέλος καλοκαιριού 2018)
Βασιλική Αναστάση, Λειτουργός Περιβαλλοντικής Πολιτικής (από Σεπτέμβριο 2018) 
Μάρκος Χαραλαμπίδης, Βοηθός Πεδίου
Μύρια Αχιλλέως, Λογίστρια
Ρωμίνα Κωνσταντίνου, Γραμματέας
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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 2018, δεν θα εκπονείτο 
χωρίς την πολύτιμη και θεμελιώδους σημασίας υποστήριξη των 
χορηγών μας.

Οι κύριοι χορηγοί του Πτηνολογικού για το 2018 ήταν οι 
ακόλουθοι:
• Ο Πρόεδρός μας Κύριος Τάσσος Λεβέντης, ο οποίος 

μας χρηματοδοτεί μέσω του Ιδρύματος Αναστάσιου Γ. 
Λεβέντη και η οικονομική εισφορά αποτελεί την βασική 
χρηματοδότηση του γραφείου μας. Ευχαριστούμε τον 
κύριο Λεβέντη και για την ανεκτίμητη γενική στήριξη και 
καθοδήγησή του στον Πτηνολογικό.

• Η RSPB (BirdLife στο ΗΒ)
• Η NABU (BirdLife στη Γερμανία) 
• Το Ίδρυμα MAVA μέσω του BirdLife International για τη 

χρηματοδότηση του έργου για την παρεμπίπτουσα αλιεία
• Το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ LIFE
• Το Ίδρυμα OAK για τη χρηματοδότηση δράσεων 

ευαισθητοποίησης στα πλαίσια της εκστρατείας ενάντια της 
παράνομης παγίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής 
παρακολούθησης. 

• Το Ίδρυμα Αναστάσιου Γ. Λεβέντη για την ετήσια δωρεά του
• Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) για τη 

χρηματοδότηση μέρους της συμμετοχής μας στη Βρετανική 
Έκθεση Πτηνοπαρατήρησης και την παραγωγή βίντεο για 
προώθηση της Κύπρου ως προορισμού πτηνοπαρατήρησης

• Η Cyta για τη χρηματοδότηση τοποθέτησης φωλιών για τα 
Πετροχελίδονα στα κτίρια της

• Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• 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 να πετύχουμε το όραμά μας. 
Ευχαριστίες από καρδιάς για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Ετήσια Αναφορά Δραστηριοτήτων 2018 | 22



© Α. Λούτσιος

Τ. Θ. 12026, 2340 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22455072 | Φαξ: 22455073

birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy
www.birdlifecyprus.org


