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Το έργο «Βελτίωση πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο» 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ). Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα από τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα 
της ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας, των περιοχών του Δικτύου 
Natura 2000 και του περιβάλλοντος γενικότερα. 

Κύρια στοιχεία του έργου:
•  Συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Δασών (επικεφαλής), Υπηρεσία Θήρας & 

Πανίδας, Πανεπιστήμιο FREDERICK και Φιλοδασικός Σύνδεσμος.

•  Άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2014 και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 
2017.

•  Προϋπολογισμός: 978.717 r, (50% EE – 50% εθνικοί πόροι).

Στόχοι του έργου:
•  Η υλοποίηση μέτρων για 

ουσιαστική βελτίωση των 
οικολογικών συνθηκών 
(τροφή, νερό, καταφύ-
για) για επιλεγμένα είδη 
πουλιών (11 είδη) της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για 
τα Πουλιά, σε 3 περιοχές 
του Δικτύου Natura 2000 
(Ζώνες Ειδικής Προστασί-
ας - ΖΕΠ). Στόχος η αύξη-
ση κατά 10% του αριθμού 
των πουλιών που αναπα-
ράγονται στις 3 περιοχές.

•  Συμβολή στην άμβλυν-
ση του προβλήματος της 
παράνομης παγίδευσης 
πουλιών κυρίως με δίκτυα 
και ξόβεργες, μέσω δρά-
σεων ευαισθητοποίησης 
και διαφώτισης και μέσω 
εφαρμογής της νομοθε-

Αλκυόνη
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σίας – στόχος η μείωση 
κατά 30% των περιστατι-
κών παράνομης παγίδευ-
σης στις 3 περιοχές.

•  Να καταδειχθεί στους Κύ-
πριους δασοπόνους και 
στο προσωπικό άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων 
ότι η υιοθέτηση μιας ολι-
στικής προσέγγισης στη 
διαχείριση των δασών, 
που θα αντιμετωπίζει, 
ανάμεσα στα άλλα, και τις ανάγκες των πουλιών στα δάση, είναι εφικτή 
και παρουσιάζει πλεονεκτήματα.

Οι περιοχές του έργου 
• Κάβο Γκρέκο (CY3000005)
• Κόσιη – Παλλουρόκαμπος 
(CY6000009) και 
•  Σταυροβούνι - Ποτα-

μός Παναγίας Στάζουσας 
(CY6000007).

 

Νυχτοπάτης

Δακκαννούρα Δακκαννούρα
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Οι κύριες δράσεις – μέτρα 
που υλοποιούνται 
•  Καθορισμός θέσεων και 

τεχνικών προδιαγραφών 
των μέτρων διατήρησης 
που θα υλοποιηθούν.

•  Ετοιμασία Σχεδίου Διαχείρι-
σης για την περιοχή Natura 
2000 Κόσιης. 

•  Εκτίμηση των πληθυσμών 
των πουλιών και υπολογι-
σμός των ευνοϊκών τιμών 
διατήρησης τους τους. 

•   Δημιουργία 5 παραδοσι-
ακών αγρών μέσα στην 
καρδιά του δάσους. Τα μι-
κρά αυτά περιβόλια, ήταν 
κοινά στο παρελθόν αλλά 
σιγά-σιγά  εξαφανίστηκαν 
λόγω των αλλαγών στις 
γεωργικές πρακτικές και 
της έλλειψης νερού. Απο-
τελούσαν ιδανικά καταφύ-
για για τα πουλιά προσφέ-
ροντας φαγητό, νερό και 
θέσεις φωλεοποίησης. Τα 
περιβόλια θα περιλαμβά-
νουν φρουτόδεντρα, ξε-
ρολιθιές, λιμνούλες, σπο-
ρές, ποτίστρες, φωλιές, 
ταΐστρες και ντεπόζιτο 
νερού.  

•  Βελτίωση των συνθηκών 
τροφής, νερού και φωλιά-
σματος στις 3 περιοχές με 
διάφορα στοχευμένα μέ-
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τρα όπως σπορές, ξερο-
λιθιές, τεχνητές φωλιές, 
ποτίστρες, αποκατάστα-
ση τοπικών οικοτόπων και 
αφαίρεση χωροκατακτη-
τικών / ξενικών ειδών, δη-
μιουργία μικρού φράγμα-
τος χωρητικότητας 1300 
τόνων στο Αβδελλερό, 
συλλέκτες βρόχινου νε-
ρού κτλ. 

•  Σύσταση και λειτουργία 
Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής για τη διαχείριση της 
εκστρατείας διαφώτισης 
κατά της παράνομης πα-
γίδευσης στις περιοχές 
του έργου.

•  Κλείσιμο δασικών δρό-
μων και τοποθέτηση κα-
μερών για παρακολούθη-
ση μεταξύ άλλων και της 
παράνομης παγίδευσης.

•  Αγορά υπηρεσιών επικοι-
νωνιολόγου συμβούλου

Δακκαννούρα Σκαλιφούρτα
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•  Τοποθέτηση 25 ενημερω-
τικών πινακίδων για την 
παράνομη παγίδευση.

•  Αυξημένο αριθμό περιπο-
λιών για πάταξη της παγί-
δευσης πουλιών.

•  Προβολή ενημερωτικών 
σποτ στην τηλεόραση.

•  Πραγματοποίηση πάνω 
από 10 διαφορετικών 
δράσεων ενημέρωσης, 
διαφώτισης και διάχυσης 
των αποτελεσμάτων: δι-
αγωνισμοί παρατήρησης 
πουλιών μεταξύ σχολείων 
της περιοχής, διαλέξεις σε 
σχολεία, άρθρα σε ΜΜΕ, 
εκπαίδευση Λειτουργών 
του Τμήματος Δασών και 
Υπηρεσίας Θήρας και Πα-
νίδας, φυλλάδια, αφίσες, 
ταινία, συμμετοχή σε εκ-
θέσεις, λειτουργία ιστοσελίδας του έργου, κιόσκια πληροφόρησης, τε-
λική ενημερωτική ημερίδα κ.ά. 

•  Δικτύωση με άλλα έργα LIFE κ.ά., λειτουργία ομάδας διαχείρισης του έρ-
γου, επιστημονικής επιτροπής, παρακολούθηση επιτυχίας των δράσεων 
και της πορείας του έργου κτλ.
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Δακκαννούρα παγιδευμένη σε ξόβεργο

Μελισσοφάγος παγιδευμένος σε δίχτυ
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Φωτογραφίες από: Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Χριστόδουλο 
Μακρή, Χάρη Νικολάου, Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο

Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο προ-
στατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, 
και οικοτόπων. 

Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη 
επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικο-
τόπων της Ευρώπης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το εργαλείο της Ε.Ε. για τη χρημα-
τοδότηση έργων που σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγι-
ών της Ε.Ε. για το περιβάλλον.

Εταίροι του έργου: 

Περισσότερες πληροφορίες:
www.lifeforbirds.eu  & www.facebook.com/groups/lifeforbirds


