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Deliverable: Patrol program
Action C.4: Combating bird crime in the project areas
LIFE13/NAT/CY/000176 “Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus”

Nikos I. Kassinis, Game and Fauna Service

Nicosia, December 2014

ACTION C.4
Combating bird crime in the project areas
DELIVERABLE: Patrol program
LIFE-FORBIRDS: Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus

Project Data
Project location

Kavo Gkreko (CY3000005), Koshi - Pallourokampos (CY6000009),
Stavrovouni – Potamos Panagias Stazousas (CY6000007)

Project start date:

01/10/2014

Project end date:

31/12/2017

Total budget

978.718 €

EC contribution:

489.359 € (50%)

(%) of eligible costs

100%

Beneficiary Data
Name of Beneficiary

Department of Forests, Ministry of Agriculture, Natural Resources and
Environment

Contact person

Mr Takis Tsintides

Postal address

Louki Akrita 26, 1414, Nicosia, Cyprus

Telephone

+357 22805501, +357 99 432686

Fax:

+357 22805542

E-mail

ttsintides@fd.moa.gov.cy

Project Website

http://www.lifeforbirds.eu

Beneficiary responsible for implementation:
Department of Forests

with the support of all consortium members

Πρόγραμμα περιπολιϊν για το ζργο LIFE-FORBIRDS:

Χρονική Περίοδοσ

Είδοσ απειλήσ και τρόποσ
Συχνότητα
αντιμετώπιςησ τησ προληπτικά περιπολιών*
και καταςταλτικά

Από τα τζλη Αυγοφςτου
μζχρι τζλη Οκτωβρίου
ζκαςτου ζτουσ

Eνίςχυςθ περιπόλων με ζμφαςθ ςτθν
παγίδευςθ μεταναςτευτικϊν
μικροπουλιϊν, άλλωσ
«αμπελοπουλιϊν».
Ιδιαίτερα ζντονθ θ χριςθ παράνομων
μθ επιλεκτικϊν μζςων ςφλλθψθσ ςτισ
περιοχζσ Κάβο Γκρζκο και Κόςιθ –
Παλλουρόκαμπο (και γφρω από αυτζσ) .

1 φορά
/εβδομαδιαίωσ
για κάκε ΖΕΠ

Από τισ αρχζσ Δεκζμβριου
μζχρι τζλη Φεβρουαρίου

Ενίςχυςθ περιπολιϊν ςτθν περιοχι
Στάηουςασ Πυργϊν όπου παρατθρείται
λακροκυνιγι με τθ χριςθ
θχοπαράγωγικϊν ςυςκευϊν για τςίχλεσ
(Turdus philomelos και άλλα είδθ του
γζνουσ Turdus).
Περιπολίεσ κυρίωσ ςτθν περιοχι Κόςιθ
–Παλλουρόκαμπο (και γφρω από αυτζσ)
για παράνομθ παγίδευςθ τςίχλων με
χριςθ δικτφων.

3 φορζσ μθνιαίωσ
για κάκε ΖΕΠ

Από αρχζσ Μαρτίου – μζχρι
αρχζσ Ιουνίου

ενίςχυςθ περιπολιϊν, κυρίωσ ςτθ
περιοχι Κάβο Γκρζκο όπου
παρατθρείται ζντονα παράνομθ
εξάςκθςθ ςκφλων και παρενόχλθςθ τθσ
αναπαραγωγισ των πτθνϊν.

1φορά
εβδομαδιαίωσ- 3
φορζσ μθνιαίωσ
για κάκε ΖΕΠ

*ςτισ περιπολίεσ αυτζσ δεν περιλαμβάνονται επιςκζψεισ για ςκοποφσ καταγραφϊν
πτθνοπανίδασ, ι/και για πάταξθ τθσ λακροκθρίασ κατά τθ περίοδο κυνθγίου από άλλα μζλθ
τθσ ΥΘΠ που δεν ςυμμετζχουν ςτο ζργο LIFE FOR BIRDS.

