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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 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.

Πνευματικά δικαιώματα:
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Τηλ: +357 22455072 - Φαξ: +357 22455073
Ιστοσελίδα: 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.

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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Χάρη στην αφοσίωση της ομάδας εθελοντών μας για 
καταγραφές πουλιών, συνεχίσαμε τη συστηματική 
παρακολούθηση πουλιών το 2019. Σχεδόν 40 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 550 καταμετρήσεις 
σε περισσότερες από 220 διαφορετικές τοποθεσίες / 
περιοχές. 

Η παρακολούθηση πουλιών για το 2019 
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 
τα έτη 2019 – 2020, όπως και από τον Πτηνολογικό.

Παρακολούθηση του πληθυσμού του Γύπα
Κατά την ανοιξιάτικη καταμέτρηση του Γύπα εντοπίστηκαν δύο ενεργές φωλιές στην ΣΠΠ Γκρεμοί 
Επισκοπής. Δυστυχώς τον Ιούλιο του 2019 εντοπίστηκε  ένας νεκρός Γύπας στη θάλασσα στην περιοχή 
Επισκοπής. Τον Σεπτέμβριο, ένας νεαρός Γύπας εντοπίστηκε καθηλωμένος κοντά στο νερό κάτω από 
τους γκρεμούς. Το πουλί διασώθηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με τη συμβολή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων, και μεταφέρθηκε στο κέντρο αποκατάστασης της Υπηρεσίας 
Θήρας και Πανίδας. Ο νεαρός αυτός Γύπας, ο οποίος ονομάστηκε Νεφέλη, ανάρρωσε πλήρως και μετά 
από ένα μήνα μεταφέρθηκε σε κλωβό εγκλιματισμού της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στην επαρχία 
Λεμεσού. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας χρησιμοποίησε την ειδική παγίδα που κατασκευάστηκε για τον 
σκοπό αυτό για να πιάσει με επιτυχία και ένα δεύτερο Γύπα στον κλωβό. Η Νεφέλη, όπως και ο δεύτερος 
Γύπας, ο οποίος ονομάστηκε Ίκαρος, δακτυλιώθηκαν, ενώ τοποθετήθηκαν επίσης πομποί για σκοπούς 
παρακολούθησής τους, στα πλαίσια του προγράμματος “Ζωή με τους Γύπες” (LIFE with Vultures), και 
απελευθερώθηκαν τον Νοέμβριο του 2019.

© Christina Ieronymidou

Καταγραφές πουλιών
Το 2019, προωθήθηκαν γύρω στις 70.000 καταγραφές 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. Άλλες 
καταγραφές λήφθηκαν μέσω των διαδικτυακών συστημάτων καταγραφής BTO BirdTrack και eBird.

Ο πρώτος πολύομβρος χειμώνας μετά από πολλά χρόνια ανομβρίας είδε τα φράγματα και τους 
φυσικούς υγρότοπους να γεμίζουν από νερό, και έτσι μετά από σχεδόν 30 χρόνια, καταγράφηκαν οι 
πρώτες φωλεοποιήσεις Σκουφοβούττη και Μαυροβούττη. Το 2019, δεν προστέθηκε κανένα νέο είδος 
στον κατάλογο ειδών πουλιών της Κύπρου, αν και υπήρχε μια καλή ποικιλία από μεταναστευτικά 
πουλιά τόσο κατά την ανοιξιάτικη όσο και κατά τη φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδο τα οποία 
χρησιμοποίησαν το νησί και τους υγρότοπους ιδιαίτερα ως σταθμό ανεφοδιασμού.

Η διαδικτυακή ομάδα του Πτηνολογικού στο Google, ο νέος λογαριασμός στο Twitter @birdsaroundcy 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 2019.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου συνέχισε 
και το 2019 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, η Χερσόνησος 
Ακρωτηρίου και το Κάβο Γκρέκο. Κατά τη 
διάρκεια του έτους, δακτυλιώθηκαν 1.997 
και 189 πουλιά που δακτυλιώθηκαν σε άλλες 
περιπτώσεις ξαναπιάστηκαν. Πρόσθετα έχει 
γίνει έλεγχος για άλλα δύο πουλιά, δηλαδή 
πουλιά που δακτυλιώθηκαν σε άλλες χώρες και 
ξαναπιάστηκαν στη Κύπρο. Τα πουλιά ήλθαν 
από το Ισραήλ (ένα Καλαμομουγιανούδι που 
πιάστηκε στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου) και 
την Αίγυπτο (ένας Κεφαλάς ο οποίος βρέθηκε 
νεκρός στο Αλεθρικό).

Υπήρχαν επίσης κάποια προγράμματα, τα 
οποία περιλάμβαναν και δακτυλιώσεις, όπως 
ένα πρόγραμμα για τις Σκαλιφούρτες πάνω 
στις οποίες τοποθετήθηκαν γεο-εντοπιστές, 
καθώς και ένα ερευνητικό πρόγραμμα για 
τα αναπαραγόμενα πουλιά της Κύπρου, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδημικών ειδών 
και υπο-ειδών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από 
το Tasso Leventis Conservation Foundation.

Κοτσινονούρης © Μιχαέλλα Μωυσή

Δακτυλίωση Πουλιών
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Διάσωση Ειδών
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Συστηματική παρακολούθηση ειδών



Σωτηρία για τον Πυρόχρου Γύπα – Το ξεκίνημα ενός νέου προγράμματος
Το 2019 σηματοδότησε το ξεκίνημα ενός
νέου φιλόδοξου προγράμματος για την 
αναχαίτιση της εξαφάνισης του Πυρόχορυ 
Γύπα από την Κύπρο. Με χρηματοδότηση 
από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας 
και Πανίδας, το Vulture Conservation 
Foundation και το Κυπριακό Ίδρυμα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra 
Cypria αυτό το τετραετές πρόγραμμα 
επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των 
κύριων απειλών που αντιμετωπίζει ο 
Πυρόχρους Γύπας.

Τη δεκαετία του ‘50, ο πληθυσμός του 
είδους αριθμούσε μερικές εκατοντάδες, 
ενώ σήμερα αυτά τα εμβληματικά πουλιά 
αποτελούν σπάνιο θέαμα στους κυπριακούς ουρανούς, αφού έχουν απομείνει μόνο 20-25 Γύπες, μια μείωση που 
αγγίζει το 94%. Οι λόγοι πίσω από τη μείωση είναι πολλοί και σύνθετοι, αλλά οι κύριες απειλές για το είδος είναι 
δύο: η έλλειψη τροφής και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Το πρόγραμμα ‘LIFE with Vultures’ στοχεύει 
στην αναχαίτιση της εξαφάνισης και στην προστασία του εναπομείναντα πληθυσμού Γύπα στην Κύπρο μέσω 
συντονισμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των κύριων απειλών του Γύπα στην Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, δράσεις 
για την αντιμετώπιση των προσκρούσεων σε εναέρια ηλεκτρικά καλώδια, ενώ περιλαμβάνει δράσεις για την 
επέκταση του δικτύου ταϊστρών για την παροχή συμπληρωματικής τροφής στους Γύπες. Στο πλαίσιο του έργου 
θα γίνει επίσης εισαγωγή Γυπών από την Ισπανία για να απελευθερωθούν στην Κύπρο με στόχο την ενίσχυση του 
εξαιρετικά μειωμένου κυπριακού πληθυσμού.

Μια άλλη βασική πτυχή του έργου είναι η υλοποίηση μιας συντονισμένης και στοχευμένης εκστρατείας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τόσο σε συγκεκριμένες περιοχές που σχετίζονται με τον Γύπα όσο και 
παγκύπρια, έτσι ώστε να διαδοθεί το μήνυμα της σημασίας του Γύπα αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί η 
τοποθέτηση δηλητηρίων στην ύπαιθρο.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος ακολουθεί το παγκόσμιο σχέδιο για τη διατήρηση των γυπών (το ‘Vulture Multi-
Species Action Plan’ το οποίο εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τα Μεταναστευτικά Είδη) καθώς και τη σχετική 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική και επιτυχημένα παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δράσεις ενάντια στα 
δηλητήρια περιλαμβάνουν τη δημιουργία ομάδων ανίχνευσης δηλητηρίων στην ύπαιθρο απαρτιζόμενες από 
ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και τον χειριστή του, βελτίωση της διαδικασίας για έγκαιρη ανταπόκριση σε 
περιστατικά δηλητηρίασης, εκπαίδευση λειτουργών κυβερνητικών φορέων, δράσεις για τη σωστή διερεύνηση 
υποθέσεων δηλητηρίασης και εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και δημιουργία Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για 
την αντιμετώπιση των δηλητηρίων.

Πέραν των φορέων υλοποίησης του έργου, η συμβολή και άλλων εμπλεκόμενων φορέων είναι ιδιαίτερα σημαντική 
και καθοριστική για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Βρετανικές Βάσεις, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τμήμα 
Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Γενικό Χημείο του Κράτους, Αστυνομία Κύπρου, Νομική Υπηρεσία, 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Τοπικές Αρχές, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, γεωργοί και άλλα άτομα με έντονη παρουσία 
στην ύπαιθρο έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτή την προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι θα 
συμβάλλουν εκεί που χρειάζεται.

Το πρόγραμμα ‘LIFE with Vultures’, με προϋπολογισμό 1.375.861 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ολοκληρωθεί το 2023. Εταίροι του προγράμματος είναι ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος 
ως επικεφαλής, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria 
και το Vulture Conservation Foundation. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: 
www.lifewithvultures.eu.

Το Tasso Leventis Conservation Foundation παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη προς το τετραετές αυτό 
πρόγραμμα.

Εκστρατεία Ενάντια στην Παράνομη Παγίδευση Πουλιών
Το πρόγραμμα παρακολούθησης μας που καλύπτει τις περιόδους παγίδευσης για την άνοιξη, το 
φθινόπωρο και τον χειμώνα συνεχίστηκε το 2019. Η ανάλυση των δεδομένων πεδίου για το φθινόπωρο 
2019 έδειξε γύρω στο 90% μείωση στα επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα στην περιοχή έρευνας (σε σύγκριση 
με το 2002). Αυτή είναι μια πολύ ενθαρρυντική και ευπρόσδεκτη μείωση και οφείλεται κυρίως στη μείωση 
των επιπέδων παγίδευσης στις Βρετανικές Βάσεις στη Δεκέλεια. Η κρυφή παρακολούθηση από την ομάδα 
ερευνών της RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο) συνεχίστηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά εντός 
των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια, απόδειξη της πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ του Πτηνολογικού, 
της RSPB και της Αστυνομίας των Βάσεων. Δυστυχώς, στην Κυπριακή Δημοκρατία σημειώθηκε 
σημαντική αύξηση στα επίπεδα παράνομης παγίδευσης. Ακόμα χειρότερα, το κλείσιμο του Κλιμάκιου 
Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου τον Νοέμβριο ήταν ένα μεγάλο βήμα προς την αντίθετη 
κατεύθυνση όσον αφορά την επιβολή του νόμου στο πεδίο. 

Το 2019, σημειώσαμε επίσης σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δράση μας για τη δημιουργία 
καταφύγιου για τα πουλιά. Μετά από πολλές δυσκολίες το 2018 με τις τοπικές αρχές, καταφέραμε να 
εξασφαλίσουμε άδεια για να περιφράξουμε το δεύτερο οικόπεδο του καταφυγίου το οποίο βρίσκεται 
κοντά στο Φρέναρος, στην επαρχία Αμμοχώστου. Με την περίφραξη που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 
2019, προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα, το οποίο ήταν το φύτεμα ιθαγενών δέντρων και θάμνων. Την 1η 
Νοεμβρίου 2019, διοργανώσαμε μια επιτόπια εκδήλωση για τα μέλη, το Συμβούλιο και το προσωπικό του 
Πτηνολογικού για να βοηθήσουν στο φύτεμα θάμνων και δέντρων. Συνολικά, καταφέραμε να φυτέψουμε 
περίπου 390 θάμνους και δέντρα κατά μήκος της περιμέτρου της πρόσφατα περιφραγμένης περιοχής. 
Βρισκόμαστε τώρα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός σχεδίου για φύτεμα στο εσωτερικό του οικοπέδου 
προκειμένου να ενθαρρύνουμε τη βιοποικιλότητα και να επιτύχουμε τον στόχο μας να δημιουργήσουμε 
ένα ασφαλές καταφύγιο για τα μεταναστευτικά σε μια περιοχή με τα χειρότερα επίπεδα παγίδευσης στην 
Κύπρο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εταίρο μας στη Γερμανία, τη NABU, για την υποστήριξη. 

Τέλος, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της χρηματοδότησης από το Ίδρυμα MAVA για ακόμα 
τρία χρόνια (2020-2022), καθώς το Ίδρυμα MAVA αξιολόγησε το έργο SAFE FLYWAYS και δήλωσε μεγάλη 
ικανοποίηση με τα αποτελέσματα και την πρόοδο του έργου.

© Ben Porter

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. 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) 
του Κανονισμού της ΕΕ 1143/2014 για τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη. Ακολουθώντας όλες τις 
απαιτούμενες διαδικασίες, οι προσπάθειές μας ήταν επιτυχείς, και η Επιτροπή του Κανονισμού για τα ΧΞΕ, 
η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των Κρατών Μελών, ενέκρινε της ένταξη της Ακακίας στον 
Ενωσιακό Κατάλογο. Ο επικαιροποιημένος Ενωσιακός Κατάλογος, ο οποίος πλέον συμπεριλαμβάνει την 
Ακακία, τέθηκε σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2019. Βάσει αυτού, η Κύπρος, όπως και όλα τα Κράτη Μέλη, 
υποχρεούται να θέσει σε εφαρμογή περιορισμούς στην καλλιέργεια, την εισαγωγή, την πώληση και την 
κατοχή του είδους και να διαχειριστεί την Ακακία έτσι ώστε να περιοριστεί η εξάπλωσή της, σκοπεύοντας 
εν τέλει στην αποκατάσταση των περιοχών και ενδιαιτημάτων προτεραιότητας που επηρεάζονται. Οι 
παραπάνω εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από την RSPB.
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Οι περιοχές Natura 2000 λαμβάνουν χείρα βοηθείας μέσω 
10ετούς ευρωπαϊκού προγράμματος
Το 2019 σηματοδότησε την έναρξη του προγράμματος LIFE IP Physis, το οποίο έχει στόχο τη διαχείριση 
των περιοχών Natura 2000 της Κύπρου. Αυτό φέρνει μια νέα πρόκληση στον Πτηνολογικό, καθώς 
πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα LIFE στο οποίο συμμετέχει η Κύπρος. Το πρόγραμμα 
συντονίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος και η ομάδα εταίρων απαρτίζεται από κυβερνητικά τμήματα, 
πανεπιστήμια, συμβουλευτικές εταιρίες και ΜΚΟ.

Η εμπλοκή του Πτηνολογικού στο 
πρόγραμμα αυτό εστιάζεται στα 
ακόλουθα: 

1. Στοχευμένη έρευνα πεδίου για τον 
προσδιορισμό δράσεων διατήρησης 
για σημαντικά είδη πουλιών στις 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (περιοχές 
Natura 2000 για τα πουλιά), όπως 
ο Καλαμοκαννάς, η Πελλοκατερίνα, 
το Νανοπλουμίδι, το Φλαμίνγκο, ο 
Θαλασσοκόρακας και η Κράγκα.

2. Μελέτες διαχείρισης του νερού για 
την Αλυκή Λάρνακας και τη Λίμνη 
Παραλιμνίου.

 3. Πρακτικές δράσεις διατήρησης για 
σημαντικά είδη πουλιών στην Αλυκή 
Λάρνακας, στη Λίμνη Παραλιμνίου, 
στη Λίμνη Ορόκλινης, σε παράκτιες 
περιοχές (για τον Θαλασσοκόρακα), 
σε γεωργικές περιοχές (κυρίως για την 
Κράγκα) και αλλού.

4. Προετοιμασία αγρο-
περιβαλλοντικών και άλλων μέτρων 
για Κράγκες και άλλα σημαντικά είδη 
πουλιών σε γεωργικές περιοχές εντός 
του δικτύου Natura 2000

5. Μελέτες και δράσεις για τη μείωση 
των επιπτώσεων της δευτερογενούς 
δηλητηρίασης στα αρπακτικά.

6. Προετοιμασία της πρώτης Κόκκινης 
Λίστας για τα Πουλιά της Κύπρου, για 
πλήρη αξιολόγηση και αναφορά της 
κατάστασης διατήρησης των πουλιών 
της Κύπρου, σε συνεργασία με το 
BirdLife International.

Βασικός συνεργάτης μας στις πιο 
πάνω δράσεις είναι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ενώ θα συνεργαστούμε επίσης με ολόκληρη 
την ομάδα του προγράμματος LIFE IP Physis σε θέματα όπως η επικοινωνία της σημασίας της καλής 
διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 και η δημιουργία αποτελεσματικών φορέων διαχείρισης για το 
Δίκτυο Natura 2000.

Το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, το οποίο 
δημιουργήθηκε για να προστατεύει την υπέροχη άγρια φύση και τα μοναδικά μας τοπία. Η ελπίδα 
μας είναι ότι με αυτό το φιλόδοξο νέο πρόγραμμα, οι περιοχές Natura 2000 στην Κύπρο θα λάβουν 
επιτέλους τη φροντίδα που χρειάζονται και που τους αξίζει.

© romanevgenev

Προστατεύοντας τις περιοχές Natura 2000 από τις μπουλντόζες
Μόνο ο χρόνος θα το δείξει, αλλά ίσως μια από τις πιο ενθαρρυντικές εξελίξεις στην προστασία των 
οικοτόπων το 2019 ήταν η «υποστήριξη» που έδειξαν οι Βρυξέλλες στο μεγάλο ζήτημα της ανεπαρκούς 
προστασίας των περιοχών Natura 2000 στην Κύπρο. Το 2019 ήταν η χρονιά που έγινε εμφανές ότι «η Κύπρος 
αποτυγχάνει να προστατεύσει τις περιοχές Natura 2000», αφού τον Νοέμβριο του 2019, αυτό έγινε επίσημα 
και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να 
διορθώσει τη «συστημική αποτυχία προστασίας των περιοχών Natura 2000». Αυτή αποτελεί μια πρώτη 
προειδοποίηση από την Επιτροπή προς την Κύπρο για να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ΕΕ. Διαφορετικά, η 
υπόθεση αυτή μπορεί να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  

Η χρονική στιγμή δεν ήταν τυχαία, δεδομένων των φοβερών πιέσεων που δέχτηκαν οι περιοχές Natura 2000 
σε ολόκληρο το νησί το 2019. Η εκστρατεία για την προστασία των οικοτόπων παρέμεινε προτεραιότητα 
για τον Πτηνολογικό. Παραμείναμε αφοσιωμένοι στη θέση μας στο τραπέζι όπου συζητούνταν σημαντικά 
ζητήματα, ως ανεξάρτητο μέλος σε σχετικές κυβερνητικές επιτροπές που αξιολογούν σχέδια και έργα, αλλά 
την ίδια ώρα κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου όταν αυτό χρειάστηκε.

Σε επίπεδο τοπίου, ο Πτηνολογικός άσκησε ακούραστα πίεση το 2019 για στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό 
για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων στην ύπαιθρο. Το 2019, η πίεση που άσκησε ο Πτηνολογικός 
συνέβαλε και στο να διασφαλιστεί ότι το Κάβο Γκρέκο θα παραμείνει ασφαλές από αναπτύξεις γκολφ – μια 
σημαντική νίκη. Καλέσαμε επίσης το κοινό να υπερασπιστεί την κοιλάδα της Έζουσας από την κατασκευή 
ενός νέου αυτοκινητόδρομου. Συλλέξαμε υπογραφές με τις οποίες καλέσαμε το κράτος να υιοθετήσει την 
αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως τη φιλικότερη προς το περιβάλλον 
εναλλακτική λύση, με λιγότερες κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις. Αντιδράσαμε επίσης σε μια συναυλία 
που επρόκειτο να γίνει στην περιοχή του Lady’s Mile στο Ακρωτήρι χωρίς περιβαλλοντική άδεια. Εν τέλει, 
μετά από στήριξή από το κοινό, η εκδήλωση μεταφέρθηκε σε εναλλακτική, μη-περιβαλλοντικά ευαίσθητη 
τοποθεσία. Η Χερσόνησος του Ακρωτηρίου παρέμεινε στο επίκεντρο της εκστρατείας μας για την προστασία 
των περιοχών και των βιοτόπων ως κορυφαία προτεραιότητα, μαζί με τη Χερσόνησο του Ακάμα για την 
οποία ενεργούμε σε ένα ενωμένο μέτωπο με άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ.
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Αποκατάσταση της Μιας Μηλιάς
Η αποκατάσταση της Μιας Μηλιάς είναι ένα δικοινοτικό πρόγραμμα διατήρησης της φύσης που 
έγινε σε συνεργασία μεταξύ του Πτηνολογικού και του KUŞKOR, του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου 
για την Προστασία των Πουλιώνκαι της Φύσης, με χρηματοδότηση από τον Mark Constantine. 
Φιλοξενώντας χιλιάδες υδρόβια πουλιά ετησίως, η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Μιας Μηλιάς 
είναι ένα καταφύγιο για υδρόβια πουλιά και είναι μία από τις 34 Σημαντικές Περιοχές Πουλιών 
(ΣΠΠ) της Κύπρου. Αποτελεί σημαντική περιοχή για τη Βαλτόπαπια Aythya nyroca, την Παγκοσμίως 
Απειλούμενη Κεφαλόπαπια Oxyura leucocephala, την Κουντούρα Aythya farina, τον Γιαννή Vanellus 
vanellus και για αναπαραγωγή της Πελλοκατερίνας Vanellus spinosus και του Καλαμοκαννά 
Himantopus himantopus. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απειλής από θηρευτές όπως αλεπούδες 
και άγριες γάτες, τοποθετήθηκε περίφραξη για την παρεμπόδιση των θηρευτών, προστατεύοντας 
έτσι τις φωλιές και τα μικρά της Πελλοκατερίνας και του Καλαμοκαννά. Το KUŞKOR συναντήθηκε 
με τον τοπικό δήμο και έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις για την τοποθέτηση περιφράξεων, καθώς 
και για πινακίδες και σημάνσεις στην περιοχή και εντός του υγροτόπου, για την ενημέρωση και 
καθοδήγηση των επισκεπτών.

The Barn Owl project goes national 
Το πρόγραμμα για τα Αθρωποπούλλια σε εθνικό επίπεδο
Το 2019, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Τμήμα Δασών και το Τμήμα 
Γεωργίας (η ομάδα εργασίας για το Αθρωποπούλλι) κατάφεραν να αυξήσουν τον αριθμό των τεχνητών 
φωλιών για Αθρωποπούλλια που εγκαταστάθηκαν σε όλη την Κύπρο σε 400. Η ομάδα εργασίας, 
η οποία δημιουργήθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Δρ. Καδή,  συνέταξε προσχέδιο 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη χρήση του Αθρωποπουλλιού για τον βιολογικό έλεγχο των 
τρωκτικών. Τη συντονισμένη και παγκύπρια αυτή προσπάθεια στηρίζουν εμπειρογνώμονες από 
το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Ελβετία. Ετοιμάσαμε επίσης ένα έγγραφο για ενδιαφερόμενους με 
προδιαγραφές για την κατασκευή τεχνητής φωλιάς για Αθρωποπούλλια, ως μέρος των προσπαθειών 
δημιουργίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου παρακολούθησε τις τεχνητές φωλιές που είχαν τοποθετηθεί τις 
προηγούμενες χρονιές και εγκατέστησε ακόμη 22 για Αθρωποπούλλια και 18 για τον Κίτση. Αυτό έγινε 
αφού εξετάσαμε τις τοποθεσίες και μιλήσαμε με τους  γεωργούς για την ανάγκη να μην εγκαταστήσουν 
τρωκτικοκτόνα στο αγρόκτημά τους. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας μαζί με τους συνεργάτες 
και τους σχετικούς εμπειρογνώμονες, και σε συνεργασία με αγρότες και κοινότητες, προκειμένου να 
περιορίσουμε τη χρήση τρωκτικοκτόνων στην ύπαιθρο.

Το έργο για τα Αθρωποπούλλια χρηματοδοτείται από το Tasso Leventis Conservation Foundation.

© BirdLife Cyprus

To έργο για την παρεμπίπτουσα αλιεία
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με την αλιευτική κοινότητα για να 
μειώσουμε τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα , μέσω της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα παρατήρησης και 
καταγραφής παρεμπτίπτοντων αλιευμάτων μαζί με αλιείς. Το 2019, μαζί το Περιβαλλοντικό Ερευνητικό 
Κέντρο ‘Enalia Physis’, τους εταίρους μας στο έργο αυτό, έχουμε πετύχει τον στόχο μας για 156 αλιευτικά 
ταξίδια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα MAVA δημιουργήσαμε ένα σύντομο βίντεο για να υποστηρίξουμε μια 
ευρύτερη εκστρατεία του BirdLife με τίτλο #oceanalert. Το βίντεο μεταφέρει ένα ανησυχητικό μήνυμα 
ότι οι θάλασσες μας βρίσκονται υπό αυξανόμενες απειλές και ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
της Κύπρου να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για τη θάλασσα είναι 
αφιερωμένη (τουλάχιστον σε ποσοστό 25%) προς αντιμετώπιση των απειλών.

Το 2019 οργανώσαμε επίσης μια σειρά από ομιλίες σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο με τίτλο «Αειφόρος Αλιεία», «Κλιματική Αλλαγή» και «Natura 
2000 και ΚΑΠ». Κατά τις εκδηλώσεις, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από πέντε πολιτικά κόμματα και 
εξέφρασαν τη θέση των κομμάτων τους σχετικά με τα πιο πάνω θέματα.

Το έργο για την παρεμπίπτουσα αλιεία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA μέσω του BirdLife 
International και υλοποιείται μέχρι τα μέσα του 2020.
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Εκστρατείες σε διεθνές, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο
To 2019, o Πτηνολογικός συμμετείχε σε ευρωπαϊκές εκστρατείες με σκοπό την αλλαγή πολιτικής σε 
θέματα που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη φύση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η Κοινή 
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία καταλαμβάνει σχεδόν το 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ, αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα της μη βιώσιμης γεωργίας στην Ευρώπη, επιδοτώντας επιβλαβείς γεωργικές 
πρακτικές και παρέχοντας ελάχιστη υποστήριξη στη βιώσιμη γεωργία. Ο Πτηνολογικός συμμετείχε 
ενεργά στην εκστρατεία #FutureOfCAP του BirdLife Europe για μια γεωργία φιλική προς τη φύση και 
χρήση του δημοσίου χρήματος για δημόσια αγαθά. Εκτός από την υποστήριξη και την προώθηση των 
δράσεων του BirdLife Europe σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Πτηνολογικός ήταν ενεργός και σε εθνικό επίπεδο 
το 2019, υποστηρίζοντας ένα πιο πράσινο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ. Ο Πτηνολογικός 
πρότεινε τρόπους για να επιτευχθεί αυτό, μέσω της συμμετοχής του ως ενδιαφερόμενο μέρος σε σχετικά 
κυβερνητικά εργαστήρια και συνεδρίες και προτείνοντας συγκεκριμένα Αγρό-Περιβαλλοντικά μέτρα για 
τη χρηματοδότηση γεωργίας φιλικής προς το περιβάλλον. Η νέα ΚΑΠ για το 2021-2027 θα ολοκληρωθεί 
το 2020.

Επίσης, το 2019, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, δηλαδή η νομοθεσία της ΕΕ με την οποία καθορίζονται 
τα πρότυπα προστασίας για τους υγροτόπους και τα υδάτινα σώματα, υποβλήθηκε σε έλεγχο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πτηνολογικός συμμετείχε στην ευρωπαϊκή εκστρατεία #ProtectWater, στην 
οποία συμμετείχαν επίσης περισσότερες από 130 ΜΚΟ από όλη την Ευρώπη, ζητώντας αυτό το νομικό 
εργαλείο να παραμείνει ισχυρό, καθώς επιτελεί τον σκοπό του. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωπο 
από όλη την Ευρώπη ένωσαν τη φωνή τους για τον σκοπό αυτό την άνοιξη του 2019. Μετά από έλεγχο, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2019 ότι ο ευρωπαϊκός νόμος που προστατεύει το 
νερό πρέπει να διατηρηθεί ισχυρός, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα. 

Την άνοιξη του 2019, ξεκινήσαμε την εκστρατεία «Ταξίδι για επιβίωση» (Flight for Survival), μια 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης του BirdLife International για την παράνομη θανάτωση μεταναστευτικών 
πουλιών. Η εκστρατεία επικεντρώθηκε σε επτά είδη πουλιών που θανατώνονται παράνομα σε μαζική 
κλίμακα σε κρίσιμες τοποθεσίες σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λίβανο και 
Αίγυπτο. Η εκστρατεία προβλήθηκε μέχρι τώρα σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον 
κόσμο. Η εκστρατεία εντάσσεται στο πλαίσιο του LIFE Against Bird Crime, ένα πρόγραμμα 3,5 ετών που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και που στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
της παράνομης θανάτωσης πουλιών σε επίπεδο μεταναστευτικών διαδρόμων.

Τέλος, εν όψει των Ευρωεκλογών, ξεκινήσαμε την εκστρατεία «Ψηφίζω Φύση», με στόχο να 
ενημερώσουμε τους πολίτες σχετικά με τη σημασία της Ευρώπης για τη φύση και να επιστήσουμε 
την προσοχή των ψηφοφόρων στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ο Πτηνολογικόςγνωστοποίησε στους 
υποψήφιους ευρωβουλευτές τη διακήρυξη του και ζήτησε από αυτούς να δεσμευτούν να εργαστούν για 
την προστασία της φύσης υπογράφοντας τη δήλωση που τη συνοδεύει. 11 υποψήφιοι Ευρωβουλευτές 
υπέγραψαν τη διακήρυξη και δεσμεύτηκαν ότι, εάν εκλεγούν στο Ευρωκοινοβούλιο, θα εργαστούν για 
την προστασία της φύσης.

Εκπαίδευση και Εκδηλώσεις
Το 2019 αποτέλεσε ορόσημο για τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο, καθώς τον Μάιο προσλήφθηκε για 
πρώτη φορά Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, με έμφαση στην επέκταση και ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και των δράσεων ευαισθητοποίησης. Το 2019, περίπου 1590 παιδιά 
συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πτηνολογικού, αριθμός διπλάσιος από τον αντίστοιχο 
του 2018. Η αύξηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της εργοδότησης ενός λειτουργού εκπαίδευσης 
πλήρους απασχόλησης στην ομάδα του Πτηνολογικού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μας αναθεωρήθηκε, με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά 
με τη μετανάστευση των πουλιών και την παγίδευση πουλιών στην Κύπρο, αλλά και την ανάπτυξη 
εκτίμησης για τον φυσικό κόσμο και σύνδεσης των παιδιών με τη φύση. Μέσα από πτηνοπαρατήρηση 
και δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης σε φυσικές περιοχές, όπως πάρκα και λίμνες, δώσαμε την 
ευκαιρία σε σχεδόν 300 μαθητές να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τον μαγικό κόσμο των πουλιών και της 
φύσης. Επιπλέον, 200 περίπου μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήρια κατασκευής φωλιών, ταϊστρών 
και μπανιέρων για πουλιά, τα οποία τοποθετήθηκαν σε σχολεία ή και στα σπίτια των μαθητών, 
παρέχοντας έτσι πολύτιμη βοήθεια για τα πουλιά των κήπων και των πόλεων.
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Με χρηματοδότηση από τη NABU (BirdLife στη Γερμανία), υλοποιήσαμε για πρώτη φορά ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών σε τρία δημοτικά σχολεία, μέσω του οποίου καλέσαμε τα 
παιδιά να αναλάβουν ρόλο επιστήμονα και να μελετήσουν τα χελιδόνια που φωλιάζουν στο σχολείο 
τους ή σε κοντινή περιοχή. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες του 
προγράμματος, παρατηρώντας τις χελιδονοφωλιές, τη συμπεριφορά των χελιδονιών και σημειώνοντας 
τις παρατηρήσεις τους σε ειδικά φύλλα καταγραφής. Με σκοπό την επέκταση του προγράμματος 
σε περισσότερα σχολεία, αναπτύχθηκε ένας εκπαιδευτικός οδηγός 30 σελίδων, ο οποίος παρέχει 
κατευθυντήριες οδηγίες βήμα προς βήμα προς τους εκπαιδευτικούς για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα 
επιστήμης των πολιτών για τα χελιδόνια με τους μαθητές τους. 

Ο Οκτώβριος 2019 σηματοδότησε την έναρξη του έργου «Βλέποντας τον κόσμο μέσα από τη φύση», 
που χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ. Το έργο αποτελεί συνεργασία 
μεταξύ των εταίρων του BirdLife στην Κύπρο (Πτηνολογικός Σύνδεσμος), στην Ιρλανδία (Birdwatch 
Ireland), στη Μάλτα (BirdLife Malta), στην Πολωνία (OTOP) και της Πολωνικής Ένωσης Τυφλών. Στόχος 
του προγράμματος, που θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο 2022, είναι η ανάπτυξη υλικού περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλά παιδιά ή παιδιά με οπτική αναπηρία, σε 
συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να 
υλοποιήσουν ένα πετυχημένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το υλικό 
που θα αναπτυχθεί, καθώς και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές για να βοηθήσει τα παιδιά στην 
αναγνώριση πουλιών, θα διατεθούν δωρεάν στους εκπαιδευτικούς σε κάθε μία από τις χώρες των 
εταίρων του προγράμματος καθώς και στους υπόλοιπους εταίρους του BirdLife International.

Ανάμεσα στις εκπαιδευτικές δράσεις αυτού του έτους, ξεχωρίζουμε τη συνεργασία μας με την Claire 
Thompson, συγγραφέα για την ενσυνειδητότητα στη φύση και εμπειρογνώμονα στη διατήρηση της 
φύσης, με την οποία πραγματοποιήσαμε σύντομες δραστηριότητες ενσυνειδητότητας με παιδιά, 
προκειμένου να αναπτύξουν αισθήματα σύνδεσης με τον φυσικό κόσμο, μέσα από βιωματικές 
προσεγγίσεις και χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους.

Το 2019, το μήνυμά μας έφθασε σε περισσότερους από 2300 μικρούς και μεγάλους μέσα από τις πολλές 
εκδηλώσεις που διοργανώσαμε ή που συμμετείχαμε. Οι εκδηλώσεις που διοργανώσαμε περιλάμβαναν 
εξορμήσεις για παρατήρηση πουλιών, εργαστήρια για την κατασκευή φωλιών και μπανιέρων για 
πουλιά, καθώς και προβολή ταινίας. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους, και τις νεότερες 
γενιές ειδικότερα, για τον φυσικό κόσμο γύρω μας και να ενημερώσουμε για την ανάγκη προστασίας 
του. Από όλες τις εκδηλώσεις μας, ξεχωρίζουμε τη «Γιορτή της φθινοπωρινής μετανάστευσης», που 
πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας τον Οκτώβριο του 2019. Περισσότερα από 200 
άτομα γιόρτασαν μαζί μας τη φθινοπωρινή μετανάστευση με δακτυλίωση πουλιών, πτηνοπαρατήρηση 
και δημιουργικές δραστηριότητες - η μεγαλύτερη εκδήλωση μας μέχρι σήμερα!

Επιπλέον, με χρηματοδότηση από την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο), τον Αύγουστο 2019 
συμμετείχαμε στο Birdfair στο Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζοντας κυρίως στην ευαισθητοποίηση των 
επισκεπτών της έκθεσης σχετικά με τις επικείμενες αναπτυξιακές πιέσεις που αντιμετωπίζει η 
Χερσόνησος Ακρωτηρίου, καθώς και στην κινητοποίησή τους για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους στους 
βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Τη σχετική ομιλία που έδωσε το προσωπικό του Πτηνολογικού κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης παρακολούθησαν 63 άτομα.
 

Ενδυνάμωση Ανθρώπων
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Το νέο λογότυπο του Πτηνολογικού
Τον Οκτώβριο 2019, αποκαλύψαμε το νέο μας λογότυπο, το οποίο 
είχε εγκριθεί από την ΕΓΣ του 2018. Στο νέο λογότυπο, η κυπριακή 
Σκαλιφούρτα, το χαρακτηριστικό ενδημικό πουλί που συνοδεύει τον 
οργανισμό από την ίδρυσή του, ζωντανεύει και κατακτά τους αιθέρες. 
Η Σκαλιφούρτα αποτελεί μέρος ενός κύκλου που αποτυπώνει τη 
γη και τον ουρανό στα χρώματα της κυπριακής φύσης – το σπίτι 
της Σκαλιφούρτας και το δικό μας. Πουλί, γη και ουρανός είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα, και μαζί ένα – όπως ακριβώς στη φύση, 
εκπροσωπώντας όλα αυτά τα οποία ως Πτηνολογικός με αφοσίωση, 
και με τη δική σας υποστήριξη, εργαζόμαστε για να προστατεύουμε, 
τώρα και στο μέλλον.
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Οι εκδόσεις μας 
Μηνιαίος Συστηματικός Κατάλογος Πουλιών: Το 2019, 
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»: Ετοιμάσαμε επίσης 
το τριμηνιαίο περιοδικό «Σκαλιφούρτα» ενημερώνοντας 
τα μέλη μας σχετικά με τις τελευταίες ειδήσεις σχετικα με 
τη φύση και τα πουλιά της Κύπρου. 

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο: Αποστείλαμε σε 
περίπου 1,400 άτομα το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας.

Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά: Ετοιμάσαμε την Ετήσια 
Ορνιθολογική Αναφορά για το 2018 που όπως κάθε χρόνο, 
περιλαμβάνει διαγράμματα και πίνακες ειδών, καθώς και 
μια πλήρη λίστα κυπριακών πουλιών.

Ετήσιος Κατάλογος Πουλιών: Ετοιμάστηκε επίσης ο 
Ετήσιος Κατάλογος Πουλιών της Κύπρου, ο οποίος 
περιλαμβάνει πίνακες μηνιαίων παρατηρήσεων, καθώς 
και ετήσιων περιστατικών για την χρονική περίοδο 2013 – 
2018.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ΜΜΕ
Κατά τη διάρκεια του 2019, δημοσιεύσαμε συνολικά 24 δελτία τύπου και δώσαμε πάνω από 20 
συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως αποτέλεσμα των δράσεων επικοινωνίας μας, οι 
αναφορές στον Πτηνολογικό στα ΜΜΕ διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2018, με συνολικά 400 
αναφορές, σε διαδικτυακά και έντυπα μέσα. Μεταξύ των πιο δημοφιλών θεμάτων ήταν η αντίδραση 
μας ενάντια στην προγραμματισμένη συναυλία στο Lady’s Mile και στην προγραμματισμένη 
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλις, η έναρξη του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» 
(LIFE with Vultures) και η αναγνώριση του κυπριακού Θουπιού ως ενδημικού είδους. 

Οι ακόλουθοι μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αυξάνονται σταθερά. Το 2019, οι ακόλουθοι της 
σελίδας μας στο Facebook αυξήθηκαν από 6500 το 2018 σε 8500 το 2019, οι ακόλουθοι μας στο 
Instagram αυξήθηκαν από 1500 το 2018 σε 2000 το 2019, ενώ στο Twitter αυξήθηκαν από 2000 το 
2018 σε 2400 το 2019.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Έσοδα (€)   2019

Εισφορά από A. P. Leventis    153,941
Έσοδα από προγράμματα  221,404
Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες          7,107
Έσοδα από σεμινάρια      10,151 
Συνδρομές μελών     10,142
Χορηγίες      51,909  
Άλλα έσοδα     19,755
       
Σύνολο   474,409
  
Έξοδα (€) 
 
Μισθολογικό κόστος  268,293
Διοικητικά έξοδα      39,856
Άλλες δαπάνες    10,151
Κόστος προγραμμάτων       91,443
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών       14,138
Υπηρεσίες έναντι τρίτου           5,905
Υπηρεσίες έναντι τρίτου  9,691
Εκτυπώσεις και εκδόσεις           8,926
Έξοδα μεταφοράς και ταξιδίου          8,644
Ληγμένο και δωρεάν απόθεμα                 1,382
Μείωση στην αξία μετοχών                  314
Χρηματοδοτικό κόστος              1,642
Αγορά δακτυλιδιών δακτυλίωσης              448

Σύνολο (€)  451,142
Πλεόνασμα για το έτος (€)  23,267
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Διοίκηση
Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2019, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Σκαρίνου με τη συμμετοχή 33 μελών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης, έγινε μια παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων του 2018, μια παρουσίαση των 
Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το λογιστικό έτος 2018, καθώς και μια παρουσίαση με 
αντικείμενο το πλάνο εργασιών και τον προϋπολογισμό για το 2019. Όλα αυτά εγκρίθηκαν από τα 
μέλη. 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πτηνολογικού συνήλθε σε συνεδρία τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του 
2019. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2019 ήταν 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 2019 ήταν ως ακολούθως:

Μάρτιν Χέλλικαρ, Διευθυντής 
Χριστίνα Ιερωνυμίδου, Συντονίστρια Παρακολούθησης και Έρευνας 
Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια Έργων 
Τάσος Σιαλής, Συντονιστής Εκστρατειών 
Έλενα Μαρκιτανή, Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Χρίστια Αλεξάνδρου, Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (από Μάιο 2019)
Βασιλική Αναστάση, Λειτουργός Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
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 2019, δεν θα εκπονείτο 
χωρίς την πολύτιμη και θεμελιώδους σημασίας υποστήριξη των 
χορηγών μας.

Οι κύριοι χορηγοί του Πτηνολογικού για το 2019 
ήταν οι ακόλουθοι:

• Ο Πρόεδρός μας Κύριος Τάσος Λεβέντης, ο οποίος μας 
χρηματοδοτεί μέσω του Tasso Leventis Conservation 
Foundation συνεισφέροντας στη βασική χρηματοδότηση του 
γραφείου μας, καθώς και σε συγκεκριμένα προγράμματα 
όπως το πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες» και το έργο για 
τα Αθρωποπούλλια. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεβέντη και 
για την ανεκτίμητη γενική στήριξη και καθοδήγησή του στον 
Πτηνολογικό.

• Η RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο)
• Η NABU (BirdLife στη Γερμανία) 
• Το Ίδρυμα MAVA 
• Το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για τα 

προγράμματα LIFE Against Bird Crime και LIFE with Vultures
• Το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ για το πρόγραμμα Seeing the 

World through Nature
• Το Ίδρυμα Αναστάσιου Γ. Λεβέντη για την ετήσια δωρεά του
• Ο οργανισμός Devon Birds
• Ο Mark Constantine
• 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.
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