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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Το BirdLife Cyprus 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 BirdLife Cyprus 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.

© Silvio A. Rusmigo

Συστηματική παρακολούθηση ειδών
Η πανδημία έθεσε μερικές μοναδικές προκλήσεις για τα προγράμματα παρακολούθησης που πραγματοποιεί κάθε 
χρόνο το BirdLife Cyprus, αφού τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, 
συμπεριλαμβανομένων αυστηρών περιορισμών στις μετακινήσεις και απαγόρευση κυκλοφορίας, συνέπεσαν 
με την κύρια αναπαραγωγική περίοδο. Ευτυχώς, με όλες τις απαραίτητες άδειες και χάρη στην αφοσίωση και 
τον επαγγελματισμό που επέδειξε η ομάδα εθελοντών, τα περισσότερα από τα προγράμματα καταγραφών 
πραγματοποιήθηκαν κανονικά και αυτή τη χρονιά.

Στις καταγραφές για τα κοινά αναπαραγώμενα πουλιά, τα νυκτόβια είδη, τα υδρόβια πουλια, τα μεταναστευτικά 
αρπακτικά, καθώς και για την Κράγκα και το Γύπα συμμετείχαν συνολικά σαράντα εθελοντές. Πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 500 καταγραφές σε περισσότερες από 200 διαφορετικές περιοχές / τοποθεσίες. Για πρώτη 
φορά, το 2020, η διεθνής μεσοχειμωνιάτικη καταμέτρηση υδρόβιων πουλιών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με τον τουρκοκυπριακό οργανισμό προστασίας των πουλιών KUŞKOR και ως εκ τούτου πέτυχε ακόμη μεγαλύτερη 
κάλυψη των υγροτόπων σε ολόκληρο το νησί. Δυστυχώς, οι καταγραφές νυκτόβιων ειδών δεν καλύφθηκαν στον 
βαθμό που θα θέλαμε λόγω των αυστηρών περιορισμών κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες, ενώ ο μειωμένος 
αριθμός εθελοντών από το εξωτερικό σήμαινε τη μείωση των καταγραφών μεταναστευτικών αρπακτικών, οι 
οποίες επικεντρώθηκαν στη ΣΠΠ Χερσόνησος Ακρωτηρίου. Τέλος, παρόλο που δεν ήταν δυνατή η διενέργεια της 
ετήσιας ανοιξιάτικης καταμέτρησης του Γύπα, πραγματοποιήθηκε πιο εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης της 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας στα πλαίσια του προγράμματος “Ζωή με τους Γύπες”. 

Η παρακολούθηση πουλιών για το 2020 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 το BirdLife Cyprus. 

Παρακολούθηση του πληθυσμού του Γύπα
Κατά τη χειμερινή απογραφή του Γύπα εντοπίστηκαν τρία ζευγάρια στη ΣΠΠ Γκρεμοί Επισκοπής. Τους επόμενους 
μήνες, δύο ακόμη ζευγάρια εντοπίστηκαν στη ΣΠΠ Κοιλάδα Ξερού, σε τοποθεσίες παλιών αποικιών του Γύπα. 

Δυστυχώς, δεν ήταν εφικτή η διενέργεια της ανοιξιάτικης απογραφής του Γύπα, αλλά πραγματοποιήθηκε 
στενή παρακολούθηση των φωλιών στα πλαίσια του έργου Ζωή με τους Γύπες. Συνολικά, έγιναν 26 επισκέψεις 
παρακολούθησης φωλιών καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Από τα πέντε ζευγάρια που 
εντοπίστηκαν, τα τέσσερα συνέχισαν να φωλιάζουν και από αυτά τα δύο μεγάλωσαν νεοσσούς που πέταξαν από 
τη φωλιά. Λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση από τη φωλιά, ένα από τα νεαρά πουλιά βρέθηκε στο έδαφος 
εξαντλημένο λίγα χιλιόμετρα μακριά. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ανέλαβε την αποκατάσταση του πουλιού, το 
οποίο ανάρρωσε πλήρως και αργότερα μεταφέρθηκε σε κλωβό εγκλιματισμού πριν απελευθερωθεί με πομπό GPS. 
Το πουλί αυτό ονομάστηκε «Κωστής» από τον Κωνσταντίνο Αντωνίου, τον κτηνίατρο που ανέλαβε την κλινική του 
φροντίδα.

Κατά τη διάρκεια του έτους, βρέθηκαν τα κουφάρια δύο Γυπών, ένας εκ των οποίων μεταφέρθηκε στην Κύπρο από 
την Κρήτη στο πλαίσιο του έργου ΓΥΠΑΣ. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατό να διερευνηθεί η αιτία θανάτου 
των πουλιών αφού βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Διάσωση Ειδών
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Καταγραφές πουλιών
Το 2020 προωθήθηκαν γύρω στις 58.000 καταγραφές στην Jane Στυλιανού, την Υπεύθυνη Καταγραφών 
του BirdLife Cyprus. Αυτές είχαν γίνει από ντόπιους και επισκέπτες πτηνοπαρατηρητές, εθελοντές, 
ερευνητές πεδίου, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό του BirdLife Cyprus. Η πανδημία του 
COVID-19 και ο περιορισμός στις κινήσεις και στις επισκέψεις από επισκέπτες πτηνπαρατηρητές είχαν 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των καταγραφών σε σχέση με άλλες χρονιές. Όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν 
όμως, οι ντόπιοι πτηνοπαρατηρητές ήταν πολύ ενεργοί. Κατά το lockdown μεταξύ Μάρτιου και Μαΐου 
2020, προωθήθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες καταγραφές από κήπους σπιτιών, οι οποίες περιλάμβαναν 
Κοτσινονούρηδες, Στραβολαίμηδες, Δρυομουγιοχάφτες, ακόμα και Καλαμοτριλιστή σε ένα κήπο στη 
Λευκωσία.  

Παρά τους περιορισμούς, τρία νέα είδη για την Κύπρο αναμένουν έγκριση από την Επιτροπή για 
τα Σπάνια Πουλιά της Κύπρου για προσθήκη στον κατάλογο της Κύπρου: Ασιατική Σιταρήθρα, 
Ερημογαλιάντρα, και Γαλαζοπαπαδίτσα. 

Η διαδικτυακή ομάδα του BirdLife Cyprus 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 2020.

Το BirdLife Cyprus συνέχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα δακτυλίωσης πουλιών στην Κύπρο, το 
οποίο είναι εγγεγραμμένο στο EURING, κατά τη διάρκεια του 2020. Λόγω της πανδημίας COVID-19 
και των περιοριστικών μέτρων, οι δραστηριότητες δακτυλίωσης ήταν περιορισμένες σε σύγκριση 
με άλλα χρόνια. Δραστηριότητες δακτυλίωσης πουλιών πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές 
τοποθεσίες σε όλο το νησί, όπως το Τρόοδος, το Νέο Χωριό, το Κάβο Γκρέκο, τα Κούκλια, το Κίτι 
και η Χερσόνησος Ακρωτηρίου. Κατά τη διάρκεια του έτους, δακτυλιώθηκαν 760 πουλιά από 55 
διαφορετικά είδη δακτυλιώθηκαν. 17  πουλιά που είχαν δακτυλιωθεί στο παρελθόν πιάστηκαν ξανά 
και απελλευθερώθηκαν. Υπήρχαν επίσης δύο πουλιά που δακτυλιώθηκαν σε άλλες χώρες, ένα 
Αμμοπλουμίδι από τη Λευκορωσία που παρατηρήθηκε στους υγροτόπους της Λάρνακας και ένα 
Συκαλλίδι από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρέθηκε νεκρό σε ξόβεργο στη Βάβλα.

Δακτυλίωση Πουλιών

Εκστρατεία ενάντια στην παράνομη παγίδευση
Το φθινόπωρο του 2020, καταγράψαμε μείωση 94% στα επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα στην περιοχή της 
έρευνας (σε σύγκριση με τα επίπεδα το 2002), η οποία καλύπτει περιοχές στην επαρχία Λάρνακας και 
Αμμοχώστου. Αυτά είναι τα χαμηλότερα συνολικά επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα που καταγράφηκαν από το 
2002 όταν ξεκίνησε η συστηματική έρευνα στο πεδίο. Παρά τη μείωση στα επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα, 
παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων παγίδευσης με ξόβεργα. Συνολικά, εκτιμήσαμε ότι το φθινόπωρο του 
2020 μπορεί να σκοτώθηκαν περίπου 295.000 πουλιά. Τον Νοέμβριο του 2020, μετά από μεγάλη πίεση από 
το BirdLife Cyprus, η αστυνομία έκανε ενέδρα στο χώρο παγίδευσης ενός μεγάλου και γνωστού οργανωμένου 
παγιδευτή στην επαρχία Λάρνακας. Συνολικά εκδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα της τάξης των €4000 σε τρείς 
παγιδευτές. 

Παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πεδίο όσον αφορά την παγίδευση με δίχτυα, δυστυχώς 
η Κυπριακή βουλή ψήφισε μια τροποποίηση του «Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και 
Θηραμάτων Νόμος» τον περασμένο Δεκέμβριο 2020. Αυτή η τροποποίηση μείωσε το πρόστιμο από €2000 
σε €200 ευρώ για πυροβολισμό ή την παγίδευση με ξόβεργα έως και 50 πουλιών, για 14 είδη πουλιών που 
εμπίπτουν στην κατηγορία των «αμπελοπουλιών». Προφανώς, τόσο χαμηλά πρόστιμα για προστατευόμενα 
είδη είναι μη αποτρεπτικά και είναι μια ξεκάθαρη χαλάρωση του νόμου για τα πουλιά. Το BirdLife Cyprus 
ξεκίνησε μια διαδικτυακή διαμαρτυρία ζητώντας την ακύρωση αυτής της χαλάρωσης και μέχρι στιγμής 
έχουμε συγκεντρώσει πέραν των 13.000 υπογραφών. Διερευνούμε τρόπους για να παλέψουμε ενάντια σε 
αυτή τη χαλάρωση, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 

Επιπλέον, το 2020, καταγράψαμε δυστυχώς και πολλά περιστατικά παράνομης θανάτωσης με κυνηγετικό 
όπλο. Κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου δεχθήκαμε πολλές καταγγελίες από πολίτες για 
πυροβολημένα αρπακτικά όπως Διπλοσιάχινο, Αετογερακίνα και άλλα. 

Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2020, η ομάδα πεδίου μας κατάγγειλε τον παράνομo πυροβολισμό δεκάδων 
Μελισσoφάγων στη λίμνη Σόρος στο Μενεού, μια περιοχή η οποία αποτελεί μαύρο σημείο παράνομης 
θανάτωσης πουλιών και το οποίο έχει καταγγελθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στην Υπηρεσία Θήρας και 
Πανίδας.

© Ben Porter

Πρόγραμμα Safe Haven 
Οι εργασίες μας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς καταφυγίου για τα πουλιά στο Φρέναρος συνεχίστηκαν 
μέσα στο 2020. 

Την άνοιξη του 2020 προσλάβαμε άτομο για να μεταβεί στον χώρο και να κόψει τα χόρτα γύρω από τα 
δέντρα και τους θάμνους που φυτέψαμε τον Νοέμβριο του 2019. Τον Δεκέμβριο του 2020 διοργανώσαμε μια 
μικρή εκδήλωση για να αντικαταστήσουμε τα δέντρα και τους θάμνους που δεν τα κατάφεραν με καινούρια. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν αρκετά μέλη του προσωπικού καθώς και εκπρόσωποι της πλέον ανενεργής ΜΚΟ 
«Περιβαλλοντικές Γέφυρες», την οποία και ευχαριστούμε για την εισφορά για το πρόγραμμα Safe Haven.

Επιπλέον, εγκαταστήσαμε αρκετές φωλιές για μικρά πουλιά, όπως τα Τσαγγαρούθκια, καθώς και 
μεγαλύτερες φωλιές για Κίτσηδες και Κράγκες. Επίσης, τοποθετήσαμε ταΐστρες πουλιών και κάμερες, οι 
οποίες κατέγραψαν πουλιά να τρέφονται, καθώς και θηλαστικά όπως αλεπούδες, γάτες και αρουραίους να 
περιφέρονται στην περιοχή.

Παράλληλα, συντάξαμε ένα κείμενο για το στρατηγικό όραμα για το καταφύγιο αυτό, το οποίο 
παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για ευκαιρίες εξεύρεσης 
χρηματοδότησης.

Τέλος, συναντηθήκαμε με αρχιτέκτονα τοπίου και εμπειρογνώμονες στην περμακουλτούρα και τη διαχείριση 
νερού, προκειμένου να αναπτύξουμε ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός ιδανικού συνδυασμού μικρών 
οικοτόπων στο καταφύγιο μας. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην προσέλκυση μεταναστευτικών πουλιών 
στην περιοχή μακριά από σημεία παγίδευσης με δίχτυα και ξόβεργα. 
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Τα επιτεύγματα του προγράμματος Ζωή με τους Γύπες
Το 2020, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε σημαντικές μελέτες για τη διατήρηση του είδους και το ζήτημα της 
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

Μια Ανάλυση Βιωσιμότητας του Πληθυσμού, που διεξήχθη από το Vulture Conservation Foundation (VCF), 
τονίζει τον κίνδυνο εξαφάνισης του κυπριακού πληθυσμού του είδους και τις επιπτώσεις της δηλητηρίασης. 
Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, ο πληθυσμός του Γύπα εκτιμάται ότι θα εξαφανιστεί τα επόμενα 15 χρόνια εάν δεν 
ληφθούν μέτρα διατήρησης. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τον πληθυσμό να ανακάμψει, εάν τα περιστατικά 
δηλητηρίασης μειωθούν σε λιγότερα από ένα κάθε 10 χρόνια. Για να διασφαλίσουμε τη μακροχρόνια επιβίωση του 
είδους στην Κύπρο, πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τον υφιστάμενο πληθυσμό με πουλιά από άλλη χώρα με υγιή 
πληθυσμό. 

Μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου αξιολογεί τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του 
είδους για την Κύπρο και δείχνει ότι ένας υγιής πληθυσμός Γυπών έχει τη δυνατότητα να παρέχει ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τον οικοτουρισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παρατήρηση και τη φωτογράφιση 
πουλιών, δημιουργώντας έτσι έσοδα για το νησί. 

Επιπλέον, η ομάδα του έργου συνεργάστηκε στενά με βασικούς εμπλεκόμενους για την καταπολέμηση της 
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, μέσω εκπαίδευσης και προετοιμασίας τυποποιημένων διαδικασιών για 
την αύξηση της ικανότητας διαχείρισης περιστατικών δηλητηρίασης στην Κύπρο. Οι κύριοι εμπλεκόμενοι στη 
διαχείριση ενός περιστατικού δηλητηρίασης είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους, η 
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και η Αστυνομία της Κύπρου. Η διεξαγωγή έρευνας και η επιβολή του νόμου είναι 
σημαντικοί παράγοντες σε αυτές τις υποθέσεις.

Εντός του 2020, η ομάδα του έργου παρήγαγε επίσης ένα Κτηνιατρικό Πρωτόκολλο για τη διάσωση 
δηλητηριασμένων Γυπών, προσδιόρισε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλού κινδύνου για προσκρούσεις που θα 
σηματοδοτηθούν εντός του 2021 και έχει εξοπλίσει τέσσερις Γύπες με πομπούς GPS για την παρακολούθηση 
των κινήσεων των πουλιών. Στο μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός εξαιρετικού εργαλείου για την 
καταπολέμηση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων – οι σκύλοι-ήρωες του έργου, οι οποίοι γεννήθηκαν 
στις αρχές Οκτωβρίου 2020. Η εκπαίδευσή τους θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021 με σκοπό την ανίχνευση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων και δηλητηριασμένων ζώων στην ύπαιθρο.

Με βάση τις καταγραφές που διεξήχθησαν το 2020, ο πληθυσμός του Γύπα παραμένει σταθερός στα 19-20 άτομα 
με δύο επιπρόσθετα νεαρά. Η αφοσίωση της ομάδας του προγράμματος και το επιτυχές πέταγμα των δύο νεαρών 
Γυπών το 2020 από τις φωλιές τους μας γεμίζουν με ελπίδα για το μέλλον αυτού του εμβληματικού είδους!

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 το BirdLife Cyprus 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.

Προστασία περιοχών
Το 2020 συνεχίσαμε να εργαζόμαστε για την εξασφάλιση του καθορισμού, της προστασίας, της ευνοϊκής 
διαχείρισης, της παρακολούθησης, της προώθησης, της αποκατάστασης και της επαρκούς χρηματοδότησης για 
τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της Κύπρου, προς όφελος των πουλιών, της ευρύτερης βιοποικιλότητας 
και των ανθρώπων.

Συμμετείχαμε σε περισσότερες από 25 συνεδρίες της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε 
συνεργασία με τον ΜΚΟ Terra Cypria, και της ad hoc Επιτροπής για τη Δέουσα Εκτίμηση, η οποία εξετάζει τις 
επιπτώσεις προτεινόμενων έργων σε περιοχές Natura 2000. Συνολικά, τοποθετηθήκαμε για περισσότερα από 
60 έργα σε ολόκληρη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων 9 εντός ή κοντά σε περιοχές Natura 2000. Αν και η 
χρονιά έφερε κάποιες απογοητεύσεις, μερικά αξιοσημείωτα έργα που εξετάστηκαν το 2020 περιλαμβάνουν 
ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοιλάδα Διαρίζου, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο κοντά στον Ποταμό Παραμαλιού 
και ένα θέρετρο στο Μενεού κοντά στις Αλυκές Λάρνακας, τα οποία απορρίφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές 
βάσει της αξιολόγησης για τον αντίκτυπο που θα είχαν σε προστατευόμενες περιοχές και είδη.

Η μακροπρόθεσμη θέση μας, ότι απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
πάρκων στην ύπαιθρο, την οποία επαναλάβαμε πολλές φορές το 2020, εισακούστηκε επιτέλους από τις 
αρμόδιες αρχές, οι οποίες καθυστέρησαν την έγκριση νέων έργων μέχρι τη στρατηγική αξιολόγηση του 
ζητήματος.

Οι υγρότοποι ήταν γενικά στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας μας για την προστασία των περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένης της Λίμνης Παραλιμνίου και των προσπαθειών αποστράγγισης της κατά τη διάρκεια 
της αναπαραγωγικής περιόδου. Ασχοληθήκαμε επίσης με ζητήματα που αφορούν τις Αλυκές της Λάρνακας, 
όπως περιστατικά παράνομου πυροβολισμού πουλιών, η μόλυνση από τον μόλυβδο που είχε ως αποτέλεσμα 
και τον θάνατο Φλαμίνγκο.

Ωστόσο, η Χερσόνησος του Ακρωτηρίου αποτέλεσε την κύρια μας προτεραιότητα, τόσο λόγω της αξίας της 
για τη βιοποικιλότητα όσο και λόγω των πολλαπλών απειλών που αντιμετωπίζει. Παρουσιάσαμε λεπτομερείς 
απόψεις και θέσεις στις αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς για τα αναπτυξιακά έργα που απειλούν το 
Ακρωτήρι, συμπεριλαμβανομένης της υπό εκπόνηση Δήλωσης Πολιτικής για τις νέες πολεοδομικές ζώνες 
στην περιοχή. Ξεκινήσαμε επίσης μια εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την περιοχή, 
τη σημασία της και τις απειλές που αντιμετωπίζει, και καλέσαμε τον κόσμο να υψώσει τη φωνή του για 
το Ακρωτήρι, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους στη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων. Θα συνεχίσουμε να 
διεκδικούμε την προστασία του Ακρωτηρίου το 2021.

Προστασία Περιοχών και Οικοτόπων
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Φορείς υλοποίησης:                           Με χρηματοδότηση από: 
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Το πρόγραμμα LIFE IP Physis
Από την έναρξη του δεκαετούς προγράμματος LIFE IP Physis το 2019, το BirdLife Cyprus διεξάγει 
έρευνες πεδίου σε δύο σημαντικούς υγροτόπους Natura 2000 (στη λίμνη Παραλιμνίου και στις Αλυκές 
Λάρνακας) σε συστηματική βάση, προκειμένου να καλύψει ένα κενό γνώσεων για ορισμένα είδη 
πουλιών και τους οικοτόπους τους.

Αναθέσαμε επίσης σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο τη διεξαγωγή συλλογής και ανάλυσης ιζημάτων 
μολύβδου στις δύο αυτές λίμνες. Αυτά τα αποτελέσματα, μαζί με άλλα δεδομένα ποιότητας νερού 
και τοπογραφικές μελέτες, είναι ζωτικής σημασίας για τον στόχο μας, που είναι να προτείνουμε 
στοχευμένα μέτρα διαχείρισης για τις δύο αυτές σημαντικές φυσικές περιοχές. 

Επιπλέον, η ομάδα του προγράμματος προετοίμασε μια πρόταση για αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα τα 
οποία ελπίζουμε να εγκριθούν από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτές οι προτάσεις περιλαμβάνουν μέτρα 
όπως η μείωση στη χρήση εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων, η διαχείριση της αγρανάπαυσης και 
προτάσεις σχετικά με την καθυστέρηση του θέρους. Όλα τα παραπάνω θα ωφελήσουν ορισμένα είδη 
πουλιών προτεραιότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για 
τα Πουλιά 2009/147 / ΕΚ και για τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καθορίσει προστατευόμενες 
περιοχές Natura 2000. Παραδείγματα τέτοιων ειδών πουλιών είναι η Κράγκα (Coracias garrulus) και 
το Σιταροπούλλι (Emberiza caesia).

© Silvio A. Rusmigo
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The Barn Owl project goes national 
Το πρόγραμμα για τα 
Αθρωποπούλλια 
Το 2020, μαζί με την Υπηρεσία Θήρας 
και Πανίδας, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα 
Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 
καταφέραμε να αυξήσουμε τον αριθμό 
των τεχνητών φωλιών που έχουν 
εγκατασταθεί σε όλη την Κύπρο σε 600.

Επιπλέον, οριστικοποιήσαμε το τελικό 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση 
τρωκτικοκτόνων με τη χρήση του 
Αθρωποπουλλιού ως βιολογικής μεθόδου 
ελέγχου τρωκτικών, σε συνεργασία με 
ειδικούς από το Ισραήλ, την Ελλάδα 
και την Ελβετία. Αυτό το έγγραφο 
παρουσιάστηκε στον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Δρ. Κώστα Κάδη, ο οποίος έχει επιδείξει 
ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και 
πρότεινε να συμπεριληφθεί ένας σχετικός 
προϋπολογισμός για το πρόγραμμα για το 
επόμενο έτος, έτσι ώστε να συνεχιστεί. 

Τέλος, το BirdLife Cyprus πραγματοποίησε 
ελέγχους και στις 74 τεχνητές φωλιές 
που έχει εγκαταστήσει μέχρι στιγμή 
στην ύπαιθρο και έχει διατηρήσει επαφή 
με τους εμπλεκόμενους γεωργούς και 
τις τοπικές κοινότητες. Η επαφή είναι 
κρίσιμης σημασίας στις προσπάθειες 
μας να κρατήσουμε το ενδιαφέρον 
των κοινοτήτων και των αγροτών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να 
τονίσουμε τη σημασία της μείωσης χρήσης 
τρωκτικοκτόνων. 

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
το Tasso Leventis Conservation Foundation.

© BirdLife Cyprus

To έργο για την παρεμπίπτουσα αλιεία 
H αποτελεσματική ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (2017-2020) επέφερε ενδυνάμωση στις σχέσεις 
μεταξύ όλων των εταίρων του έργου Cyprus Bycatch Project και ενίσχυσε τη γνώση και την υποστήριξη των 
ενδιαφερομένων φορέων τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Το 2020 ξεκίνησε η δεύτερη φάση του 
προγράμματος κατά την οποία θα ολοκληρωθούν οι δοκιμές μέτρων μετριασμού του προβλήματος της 
παρεμπίπτουσας αλιείας. Θα γίνει επίσης ενημέρωση και καθοδήγηση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων να 
αναλάβουν δράση για τη μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας ευπαθών ειδών έως και πέρα από το 2022.
Μέχρι το 2022 αναμένουμε ότι η ισχυρή μας εταιρική σχέση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, τόσο μεταξύ των 
εταίρων του έργου, όσο και με τους εταίρους του έργου Med-wide, οι οποίοι θα προωθήσουν τις συνεχείς 
δράσεις και την ανάπτυξη ικανοτήτων μακροπρόθεσμα.

Με επίκεντρο τις δράσεις πολιτικής και προάσπισης, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για θέματα που 
αφορούν την εθνική πολιτική, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα νομικά πλαίσια διασφαλίζουν επαρκώς 
τη διατήρηση ευπαθών θαλάσσιων ειδών, με βάση τουλάχιστον τα αποτελέσματα του Cyprus Bycatch Proj-
ect. Αυτό θα περιλαμβάνει την άμεση συνεργασία με τις αρχές για την ανάπτυξη και τη θέσπιση νομοθεσίας 
και την απόδειξη της εφαρμογής της πολιτικής. Οι εκστρατείες επικοινωνίας και οι δράσεις προώθησης του 
προγράμματος μας θα εστιάσουν την κοινή γνώμη στα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στην πρώτη 
φάση και θα στηρίξουν επίσης τις δράσεις προάσπισης.

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

Προώθηση Βιωσιμότητας

© BirdLife Cyprus



Εκπαίδευση και Εκδηλώσεις
Το 2020 ήταν η χρονιά που, εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, η  διοργάνωση 
εκπαιδευτικών δράσεων και εκδηλώσεων ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς και  αδύνατη τους 
περισσότερους μήνες. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να προσεγγίσουμε περισσότερα από 600 παιδιά 
μέσα από επισκέψεις σε σχολεία, εργαστήρια και καλοκαιρινά σχολεία.

Θέλοντας να προσαρμοστούμε στις νέες πραγματικότητες που επέβαλε η πανδημία, διοργανώσαμε 
δύο διαδικτυακούς αγώνες πτηνοπαρατήρησης τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο. Προσκαλέσαμε μικρούς 
και μεγάλους να παρατηρήσουν τα πουλιά από το σπίτι τους ή από μια φυσική περιοχή και να μας 
στείλουν την ίδια μέρα τις παρατηρήσεις τους. Συμμετείχαν συνολικά 80 άτομα, ενώ απεστάλησαν 
βραβεία σε όσους κατάφεραν να παρατηρήσουν τα περισσότερα πουλιά. 

Με τη μερική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και ακολουθώντας πιστά τα σχετικά πρωτόκολλα 
ασφάλειας και υγείας, διοργανώσαμε μια μουσικοαφηγηματική παράσταση στο Αρχοντικό του 
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στη Λευκωσία, για να ευαισθητοποιήσουμε μικρούς και μεγάλους για τον 
απειλούμενο με εξαφάνιση Γύπα Πυρόχρου στην Κύπρο. Ενενήντα άτομα συνολικά παρακολούθησαν 
την παράσταση.

Τον Οκτώβριο διοργανώσαμε τη Γιορτή της Μετανάστευσης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, 
όπου 60 άτομα (χωρισμένα σε δύο ομάδες για να αποφύγουμε τον συνωστισμό) γιόρτασαν μαζί μας 
τη φθινοπωρινή μετανάστευση, με δραστηριότητες πτηνοπαρατήρησης και επίδειξης δακτυλίωσης 
πουλιών. Η εικόνα παιδιών να απελευθερώνουν πουλιά που μόλις δακτυλιώθηκαν μας γεμίζει με 
ελπίδα για το μέλλον της διατήρησης της φύσης στην Κύπρο!

Αυτή ήταν η χρονιά που δημιουργήσαμε νέο υλικό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για παιδιά, 
το οποίο δίνουμε επίσης ως δώρο στις νέες παιδικές και οικογενειακές συνδρομές μελών. Η δεύτερη 
έκδοση του δημοφιλούς οδηγού πουλιών για νέους εξερευνητές “Τι πουλί είναι αυτό;” περιλαμβάνει 
πλέον 86 είδη πουλιών και έχει επίσης μεταφραστεί στα αγγλικά. Ξεκινήσαμε επίσης την έκδοση του 
εξαμηνιαίου περιοδικού για παιδιά “Σκαλιφούρτα Junior”, το οποίο περιλαμβάνει δημιουργικές και 
διασκεδαστικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα άρθρα, με σκοπό να εμπνεύσουμε θαυμασμό και 
σεβασμό προς τα πουλιά και τη φύση.

Τέλος, ένα πακέτο εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για τον Γύπα Πυρόχρου έχει δημιουργηθεί 
με χρηματοδότηση από το MAVA Foundation. Το υλικό περιλαμβάνει τετράδιο δραστηριοτήτων, 
επιτραπέζιο παιχνίδι, παραμύθι, καπελάκια και κονκάρδες, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τις 
επισκέψεις σε σχολεία σε Πάφο και Λεμεσό, στα πλαίσια του προγράμματος “Ζωή με τους Γύπες”. 
Σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά για την ανάγκη προστασίας του Γύπα και να τα 
ενδυναμώσουμε ώστε να προωθήσουν θετικές αλλαγές στην κοινότητά τους. 

Ενδυνάμωση Ανθρώπων
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Οι εκδόσεις μας 
Μηνιαίος Συστηματικός Κατάλογος Πουλιών: Το 2020, 
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.  

Περιοδικό “Σκαλιφούρτα”: Το 2020, προχωρήσαμε στον 
επανασχεδιασμό του περιοδικού “Σκαλιφούρτα”, το οποίο 
εκδίδεται πλέον δύο φορές τον χρόνο αντί τέσσερις. Μέσα από 
το περιοδικό, τα μέλη ενημερώνονται σχετικά με τις τελευταίες 
ειδήσεις για τα πουλιά και τη φύση της Κύπρου.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο: Αποστείλαμε σε περίπου 
3.000 άτομα το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας.

Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά: Ετοιμάσαμε την Ετήσια 
Ορνιθολογική Αναφορά για το 2019 που όπως κάθε χρόνο, 
περιλαμβάνει διαγράμματα και πίνακες ειδών, καθώς και μια 
πλήρη λίστα κυπριακών πουλιών.

Ετήσιος Κατάλογος Πουλιών: Το 2020 ετοιμάστηκε επίσης ο 
Κατάλογος Πουλιών της Κύπρου οποίος περιλαμβάνει πίνακες 
μηνιαίων παρατηρήσεων, καθώς και ετήσιων περιστατικών για 
την χρονική περίοδο 2014 – 2019.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ΜΜΕ
Κατά τη διάρκεια του 2020, δημοσιεύσαμε συνολικά 21 Δελτία Τύπου και δώσαμε περισσότερες 
από 20 συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως αποτέλεσμα των δράσεων επικοινωνίας 
μας, είχαμε περίπου 350 αναφορές στον οργανισμό μας σε διαδικτυακά και έντυπα μέσα. Μεταξύ 
των πιο δημοφιλών θεμάτων ήταν η αντίδραση μας στην παράνομη θανάτωση μελισσοφάγων και 
άλλων μεταναστευτικών πουλιών στις αλυκές Λάρνακας, ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο του 
προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» καθώς και η αντίδραση μας ενάντια σε μια καταστροφική 
τροποποίηση του νόμου με την οποία μειώθηκαν τα πρόστιμα για την παράνομη θανάτωση πουλιών. 

Οι ακόλουθοι μας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνονται σταθερά. 
Αξιοσημείωτη είναι η απήχηση που είχε η ανάρτηση που κάναμε στο Facebook σχετικά με την 
παράνομη θανάτωση μελισσοφάγων στις Αλυκές Λάρνακας, την οποία είδαν περισσότερα από 
120.000 άτομα.

Ελπίδα για το μέλλον 
του Πυρόχρου Γύπα στην 
Κύπρο – Πρόγραμμα LIFE 
«Ζωή με τους Γύπες»
Hope for the future of the 
Griffon Vulture in Cyprus 
– The “LIFE with Vultures” 
project

Οικοσυστημικές 
υπηρεσίες: 
Τι προσφέρουν 
οι γύπες σε εμάς 
και το περιβάλλον;
Ecosystem service 
provision: What do 
vultures do for us and 
our environment?

CYPRUS WHEATEAR

Άνοιξη 2020 / Spring 2020

Το περιοδικό του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου | The BirdLife Cyprus magazine
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Birds of Cyprus
Checklist 2020
Monthly sightings 
and yearly occurences
2015 - 2019
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Έσοδα (€)     2020

Εισφορά από A. P. Leventis    137.817
Έσοδα από προγράμματα  327.502
Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες          5.171
Έσοδα από σεμινάρια      721 
Συνδρομές μελών    10.037
Χορηγίες     66.838  
Άλλα έσοδα     14.004
       
Σύνολο   562.090
  
Έξοδα (€)  
 
Μισθολογικό κόστος   331.401
Διοικητικά έξοδα      39.450
Άλλες δαπάνες    10.151
Κόστος προγραμμάτων       117.988
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών       18.443
Υπηρεσίες έναντι τρίτου           22.304
Εκτυπώσεις και εκδόσεις           3.735
Έξοδα μεταφοράς και ταξιδίου          4.304
Ληγμένο και δωρεάν απόθεμα                 319
Μείωση στην αξία μετοχών                  420
Χρηματοδοτικό κόστος              3.350
Αγορά δακτυλιδιών δακτυλίωσης              2.922

Σύνολο (€)  544.636  

Διοίκηση 
Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Λόγω της πανδημίας, υπήρξε καθυστέρηση στην διοργάνωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, 
η οποία πραγματοποιήθηκε εν τέλεια διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 18 
Οκτωβρίου 2020, με τη συμμετοχή 28 μελών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης, έγινε μια παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων του 2019, 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 2020. Αυτά 
εγκρίθηκαν από τα μέλη. 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του BirdLife Cyprus συνήλθε σε συνεδρία πέντε φορές κατά τη 
διάρκεια του 2020. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2020 ήταν ως ακολούθως:

Mενέλαος Χαραλαμπίδης  Πρόεδρος
Dave Walker  Αντιπρόεδρος
Σταύρος Χριστοδουλίδης Γραμματέας 
Χριστάκης Χαραλαμπίδης  Ταμίας 
Λώρια Φυλακτή  Εκδηλώσεις Μελών 
Jane Στυλιανού   Υπεύθυνη Καταγραφών 
Κωνσταντίνος Κονής Υπεύθυνος Προγραμμάτων 

Προσωπικό 
Το προσωπικό του BirdLife Cyprus κατά τη διάρκεια του 2020 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
Βασιλική Αναστάση, Λειτουργός Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Άννη Παπαδοπούλου, Λειτουργός Προγράμματος για Θαλασσοπούλια
Μάρκος Χαραλαμπίδης, Λειτουργός Εκστρατειών & Παρακολούθησης  
Θεοδόσης Θεοδώρου, Λειτουργός Προγραμμάτων Διατήρησης
Ανταία Χρίστου, Λειτουργός Προγραμμάτων Διατήρησης
Μύρια Αχιλλέως, Λογίστρια
Ρωμίνα Κωνσταντίνου, Λειτουργός Διοίκησης και Μελών

© Albert Stoecker
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Ευχαριστίες στους Χορηγούς και 
Υποστηρικτές 
Αρκετοί έχουν συνδράμει στο έργο του BirdLife Cyprus κατά τη 
διάρκεια του έτους, προσφέροντας εθελοντική εργασία. 

Πρωτίστως και κατά κύριο λόγο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
που έχουν δουλέψει σκληρά, προσφέροντας στο BirdLife Cyprus τον 
χρόνο και την εμπειρία τους. 

Το BirdLife Cyprus οφείλει πολλά στους εθελοντές, οι οποίοι 
προσφέρουν γενναιόδωρα τον χρόνο και την εμπειρογνωμοσύνη τους 
και συμμετέχουν στις πολυάριθμες έρευνες που διοργανώνει το BirdLife 
Cyprus. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

Η Υπεύθυνη Καταγραφών του BirdLife Cyprus 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 2020, δεν θα εκπονείτο χωρίς 
την πολύτιμη και θεμελιώδους σημασίας υποστήριξη των χορηγών μας.

Οι κύριοι χορηγοί του BirdLife Cyprus για το 2020 ήταν 
οι ακόλουθοι:

• Ο Πρόεδρός μας Κύριος Τάσος Λεβέντης, ο οποίος μας 
χρηματοδοτεί μέσω του Tasso Leventis Conservation Foundation 
συνεισφέροντας στη βασική χρηματοδότηση τουγραφείου 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 στο BirdLife Cyprus.

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

χρηματοδότηση του έργου για την παρεμπίπτουσα αλιεία και 
τα προγράμματα SAFE FLYWAYS, Fighting Poisoning και Lead 
Shot in Cypriot Wetlands, καθώς και δράσεις για ανάπτυξη του 
οργανισμού. 

• Το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για 
ταπρογράμματα LIFE Against Bird Crime και LIFE with Vultures

• Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ για το πρόγραμμα Seeing the World 

through Nature
• Το Ίδρυμα Αναστάσιου Γ. Λεβέντη για την ετήσια δωρεά του
• Το Ίδρυμα OAK για το πρόγραμμα Taking Flight – Further reducing 

the illegal trapping in Italy, Cyprus and Malta
• Ο ΜΚΟ Devon Birds για την υποστήριξη του για την εκστρατεία 

ενάντια στην παράνομη παγίδευση πουλιών
• Ο Mark Constantine
• Τα μέλη μας (στην Κύπρο και στο εξωτερικό) μέσω τωνσυνδρομών 

τους. Η δουλειά μας δεν θα ήταν δυνατή χωρίςτην υποστήριξη των 
μελών μας που δίνουν δύναμη στηφωνή μας και μας βοηθούν να 
πετύχουμε το όραμά μας. Ευχαριστίες από καρδιάς για τη συνεχή 
υποστήριξή τους.
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