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ACTION C.4 

Combating bird crime in the project areas 

DELIVERABLE: Minutes of the 5th Consultation Committee Meeting 

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 

 



Πρακτικά 5ης Συνάντησης Συμβουλευτικής Επιτροπής για αντιμετώπιση της παγίδευσης 

μέσα στα πλαίσια του έργου LIFEFORBIRDS–15 Δεκεμβρίου 2016 

Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας-Υπουργείο Εσωτερικών  

 

Παρόντες 

Τ. Τσιντίδης - Τμήμα Δασών 

Παντελής Χατζηγέρου - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

Ν. Κασίνης - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

Π. Αναγιωτός - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

Μ. Αντωνίου - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

M.Χαραλαμπίδης- Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 

M. Hellicar- Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Χ. Νικολάου - Τμήμα Δασών 

Κυριακή Κυπριανού -  Σύμβουλος Επικοινωνίας OpinionAction 

Κ. Κουναμάς – Πανεπιστήμιο Frederick 

Κ. Περικλέους - Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Κ. Δημητρακόπουλος - Τμήμα Δασών 

 

Απόντες 

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης άγριας  Ζωής 

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων    

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε μέσα στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης 

C4:«Combatingbirdcrimeintheprojectareas» ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση και 

μετριασμό της παράνομης αυτής δραστηριότητας, ειδικά στις περιοχές υλοποίησης του 

έργου LIFE FORBIRDS. Η Επιτροπή συνεδριάζει περίπου κάθε 6 μήνες. Κατά τη συνάντηση, 

που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη15/12/2016αναφέρθηκαν τα πιο 

κάτω: 



1. Έγινε εκτενής παρουσίαση (20 λεπτών) από τον Επαρχιακό  Λειτουργό Υπηρεσίας 

Θήρας & Πανίδας Λάρνακας Μ. Αντωνίου με τις δράσεις της ΥΘΠ από τον Ιούλιο 

μέχρι και τον Δεκέμβριο2016σχετικά με την πρόληψη και πάταξη κάθε μορφής 

λαθροθηρίας στις 3 περιοχές του έργου.  Παρουσιάστηκαν οι υποθέσεις 

λαθροθηρίας που καταγγέλθηκαν συνολικά και ανά περιοχή για το 2016.  Έγινε 

αναφορά στις διάφορες μορφές παρανομίας που καταγγέλθηκαν.  Επίσης έγινε 

αναφορά σε έργα ανάπτυξης των βιοτόπων στις περιοχές αυτές (χωρική κατανομή 

υφιστάμενων ποτίστρων, σπορών, συντήρηση πηγών,κ.α.).   

2. Έγινε αναφορά στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για το επόμενο 

εξάμηνο. Έγινε συγκεκριμένη αναφορά στις παρουσιάσεις που έγιναν το 2ο εξάμηνο 

του 2016 στο Α’ Δημ. Σχολείο Σωτήρας (2 παρουσιάσεις στις 14/10/16) από την ΥΘΠ 

καθώς και επιτόπου/επίσκεψη στο Κάβο Γκρέκο (τάξεις Δ’ και ΣΤ’) με το εν λόγω 

σχολείο όπουέγιναν παρουσιάσεις, διαγωνισμός πτηνοπαρατήρησης και 

επισκέψεις σε υποδομές τουέργου στη ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο.   

3. Ακολούθησε συζήτηση και αντηλλάγησαν απόψεις και δόθηκαν διευκρινήσεις για 

θέματα που παρουσιάστηκαν.Ειδικά συζητήθηκε το θέμα με το 

εκτενέςδίκτυοαντιπυρικών λωρίδων στην επαρχία Λάρνακας το οποίο ο 

Προϊστάμενος της ΥΘΠ χαρακτήρισε ως ένα σημαντικό παράγοντα μείωσης του 

θηράματος σε κάποιες περιοχές, αφού αυξάνει την προσβασιμότητα σε περιοχές 

που παλαιότερα δέχονταν περιορισμένη κυνηγετική πίεση.  Ο Διευθυντής του Τμ. 

Δασών ανάφερε ότι γίνονται προσπάθειες αξιολόγησης και ακύρωσης αρκετών 

τέτοιων λωρίδων ενώ συζητήθηκε καιτο θέμαελέγχου της πρόσβασης σε τέτοιες 

λωρίδες ή και δασικούς δρόμους με τοποθέτηση θυρών (μπαρών).   

4. Έγινε αναφορά από την ΥΘΠ για  καταγγελίες, στη περιοχή Κκόσιης-Κελιών ότι, 

γεωργοί καταστρέφουν φυσική βλάστηση μετατρέποντας την σε γεωργική. 

Συγκεκριμένα ο ΚοινοτάρχηςΚελιώνκατάγγειλε για τέτοιεςπαρανομίες εντός των 

χωρητικών ορίων της κοινότητας του.   

5. Αργότερα έγινε παρουσίαση του ντοκιμαντέρ που έχειετοιμαστεί για την ΥΘΠ, μέσα 

στα πλαίσια υλοποίησης της δράσηςΕ4.  Το ντοκιμαντέρπήρεθετικά σχόλια από την 

Επιτροπή και ακολούθησεσυζήτηση για την πιο αποτελεσματική διάχυση του. 

Αναφέρθηκαν τρόποιπροώθησης και αξιοποίησής του μέσω ηλεκτρονικών 

ιστοσελίδων, πέραν της ιστοσελίδας του έργου.  Επίσης το ντοκιμαντέρ θα σταλεί 

σε όλα τα περιβαλλοντικά κέντρα για προβολή του.  Ο ΝΚ ανέφερε ότι έχει γίνει 

επαφή με το ΡΙΚ για παρουσίαση του σε επίκαιρη εκπομπή, αναμένεται όμως η 

τελική έγκριση του από το Υπουργείο Εσωτερικών.   

6. Η Κυριακή Κυπριανού (εκπρόσωπος της OpinionAction) εισηγήθηκε όπως 

ετοιμαστεί ένα Δελτίο Τύπου και προωθηθεί μαζικά σε δημοσιογράφους για 

περεταίρω προβολή του προγράμματος και των δράσεων του. 

 

Πριν τη λήξη της συνάντησης αναφέρθηκε πως η τελευταία συνάντηση θα γίνει περί 

τα τέλη Ιουνίου2017 όπου και θα γίνει και η τελική αποτίμηση της κατάστασης 

όσον αφορά τη παγίδευση και την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του 

έργου καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες μετά τη λήξη του. 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  

(ΙΟΥΝΙΟΣ –ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ  2016) 

    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ 

Μιχάλης Αντωνίου, Λειτουργός Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016 



Δραστηριότητες Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στις περιοχές δράσης  

(Ιούνιος 2016 –Δεκέμβρης 2016) 

1.ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ  -Υποθέσεις Λαθροθηρίας- εξώδικα στις περιοχές Δράσης  

για το  4ο εξάμηνο το έργου. 

   2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 –ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ –ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ   

γενικά για το έτος και ειδικά για κάθε περιοχή 

3.Διαλέξεις σε μαθητές Δημοτικής εκπαίδευσης 

4. Δέυτερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε 
περιοχές του έργου- ενημέρωση και Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης 

5.Πλάνο δραστηριοτήτων   

(επόμενο εξάμηνο Δεκέμβρη 2016 -Ιούνη 2017 ) 



1. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  (1) 
 Έγινε επιλογή δύο θηροφυλάκων του επαρχιακού γραφείου 

Υπ. Θήρας Λκας-Αμ/στου με ανάθεση ειδικών καθηκόντων 

στις περιοχές δράσης επιπρόσθετα της Ομάδας Ερευνών της 

Υπηρεσίας. 

 

 Παραχώρηση κιαλιών και Διατήρηση ειδικού ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

για καταγραφή παρατηρήσεων στις περιοχές δράσης όπως:  

 

 Οποιαδήποτε παρανομία αφορά λαθροθηρία (παράνομα 

μέσα σύλληψης πτηνών (δίκτυα, ξοβεργα , ηχ. συσκεύες 

μιμήσεως φωνών πτηνών ), παράνομη εξάσκηση σκύλων 

κλπ  - καταγγελίες. 

 

 Καταγραφή όλων των ειδών αγρίας ζωής που παρατηρούνται 

στην περιοχή (πτηνών  και θηλαστικών) 

 

 Καταγραφή παράνομων επεμβάσεων (λατόμευση, απόρριψη 

σκυβάλων , ενδεχόμενη παράνομη βόσκηση , αποκοπή 

δέντρων , καταστροφή βιοτόπων με όποιο άλλο τρόπο κλπ)  

 

 Οποιαδήποτε  άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα 

συμπεριλαμβανομένου και πυρκαγιάς) 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Ιούνιος-Δεκέμβρης 2016) 

  
ΚΟΣΙΗ - 

ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ 
ΣΤΑΖΟΥΣΑ - 

ΠΥΡΓΑ 
ΚΑΒΟ  

ΓΚΡΕΚΟ 

  ΑΣΤ.ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
ΑΣΤ ΠΥΡΓΩΝ 

 ΑΣΤ ΚΟΦΙΝΟΥ 
ΑΣΤ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ  
ΑΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 

Συνολικός Αριθμός  ΑΤΟΜΩΝ 5 9 2 

Συνολικός Αριθμός ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  5 9 2 

Παράνομη Παγίδευση 2 7 2 

Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου  
1 1 -  

Λαθροθηρία νύκτας  - -  -  

Μη ανανεωμένη άδεια κυνηγίου 1 -   - 

Απλήρωτα εξώδικα 1   1  - 
φόνευση προστατευόμενων ειδών 
στο κυνήγι 

 - -   - 

1. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016) -(1) 

16 υποθέσεις,  

16 άτομα,  

11 παράνομη παγίδευση 

ΣΗΜ  : Όλα τα δεδομένα αφορούν το Επαρχιακό Γραφείο Υ.Θ 

Λάρνακας – Αμμοχώστου και δεν συμπεριλαμβάνουν τις υποθέσεις 

του ΟΥΛΑΜΟΥ ΠΑΤΑΞΗΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 



 Κατανομή υποθέσεων ανάλογα με το είδος παρανομίας και για τις 

τρεις περιοχές του προγράμματος , στο σύνολο τους. 

1. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016) -(2) 

Παράνομη 

Παγίδευση 

Απαγορευμένη 

περιοχή κυνηγίου  

Μη ανανεωμένη 

άδεια κυνηγίου 

Απλήρωτα εξώδικα 



ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  
ΚΟΣΙΗ - 

ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ 
ΣΤΑΖΟΥΣΑ - 

ΠΥΡΓΑ 
ΚΑΒΟ  

ΓΚΡΕΚΟ 

  ΑΣΤ.ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
ΑΣΤ ΠΥΡΓΩΝ 

ΑΣΤ ΚΟΦΙΝΟΥ 
ΑΣΤ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ  
ΑΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

αρ. Δικτύων από υποθέσεις 2 7 
 - 

 
9 

αρ. ξοβέργων υποθέσεων 42 293 77 412 

Ηχ. Παράγωγες συσκευές 2 4 2 8 

Κατασχεθέντα ΔΟΚΟ  -  - -  - 

Πτηνά που απελευθερώθηκαν 2 1 - 3 

Πτηνά θανατωμένα 24 9 - 33 

φυσίγγια που κατασχέθηκαν 29 28  - 57 

προβολείς  -  -  -  - 

φονευμένοι λαγοί  - 1 -  1 

ζωντανοί λαγοί  -  -  -  - 

τσάκρες, σιδηροπαγίδες  -  - -  -  

1. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016) -(3) 



ΕΞΩΔΙΚΑ 

Είδος Εξωδίκου 
ΚΟΣΙΗ - 

ΠΑΛΛΟΥΡΟ 
ΚΑΜΠΟΣ 

ΣΤΑΖΟΥΣΑ - 
ΠΥΡΓΑ 

ΚΑΒΟ  
ΓΚΡΕΚΟ 

Απόρριψη Φυσιγγίων 1 1  - 

Άσκηση κυνηγετικών  
σκύλων σε μη επιτρεπόμενες  

περιοχές 
2  -  - 

Χρήση Ηχοπαράγωγης  
συσκευής μιμήσεως φωνών 

πτηνών 
 - -  -  

Κατοχή  Ηχοπαράγωγης  
συσκευής μιμήσεως φωνών 

πτηνών 
1 -   - 

Αριθμός Κυνηγετικών σκύλων 2 2 -  

Μεταφορά συναρμολογημένυ 
 ΔΟΚΟ εντός οχήματος 

2 -  -  

ΣΥΝΟΛΟ  8 3 0  

1. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΕΞΩΔΙΚΑ   (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016) -(4) 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  3 ΧΡΟΝΙΑ 
στις ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ -ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΕΤΟΣ 2014 2015 2016 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ 

57 49  32 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΕΥΤΩΝ 

64 54 35  

ΑΡ. ΔΙΚΤΥΩΝ 235 230 195 

ΑΡ.ΞΟΒΕΡΓΩΝ 1,577 1,740 1,291 

2.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 (1)  
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ 

Γενική μείωση υποθέσεων που αντιστοιχεί σε πτωτική 

τάση παράνομης παγίδευσης ενδεχομένως λόγο: 

 

του μηδενισμού του φαινομένου κατά τους μήνες της 

ΑΝΟΙΞΗΣ  

 

της ελαχιστοποίησης κατά τους μήνες του ΧΕΙΜΩΝΑ 

 

Της μηδενικής ανοχής και ενημέρωσης του κοινού 

(επιφύλαξη- ερωτηματικό) 

 

Παρόλο που κατά τους μήνες του ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

παραμένει στα ίδια επίπεδα περίπου 

Η πτωτική τάση  δεν ανακλάται στην περιοχή της ΚΟΣΙΗΣ –

ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ  όπου έχουμε άυξηση της παράνομης παγίδευσης 

ενώ στις περιοχές ΣΤΑΖΟΥΣΑΣ –ΠΥΡΓΑ και ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ  παραμένει 

στα ίδια επίπεδα.  

***Φαίνεται πως η μείωση των υποθέσεων με δίκτυα στα παράλια ίσως 

άυξησε την χρήση ξοβέργων στην ενδοχώρα. 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
2014 

 (ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ) 
2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΣΙΗ 
ΠΑΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 3 3 7 

Αύξηση 
υποθέσεων 
κυρίως με 
ξόβεργα.   

 
Εκμηδενισμός του 

φαινομένου 
δηλητηρίασης 
αρπακτικών 

πτηνών.* 

ΕΞΩΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ 0 0 10 

ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΚΥΛΩΝ 0 0 6 

ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟΒΕΡΓΑ 2 1 4 

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ 1 1 2 

ΑΛΛΟ 

2 αρπακτικά πτηνά (1 
αετοβαρβακινα και 1 

κοινή βαρβακίνα) 
βρέθηκαν 

δηλητηριασμένα. 

1 (απλήρωτο 
εξώδικο) 

 1 κατοχή 17 
άγριων πτηνών 

(σγαρτήλια) 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ 
( ΕΚΤΟΣ 

υποθέσεων) 
0 

53 ξόβεργα, 
 2 ηχοπαρ. 
Συσκευές  

169 ξόβεργα,  
1 ηχοπαραγ. 

Συσκευή,  
7 σιδερποπαγίδες,  

*Συγκριτικά και με προηγούμενες χρονιές πχ ενδεικτικά 2013 

με 9 δηλητηριασμένα αρπακτικά  στην περιοχή Κόσιης 

2.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 (2)  
ΚΟΣΙΗ -ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
2014 

 (ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ) 
2015 

2016 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΥΡΓΑ 
ΣΤΑΖΟΥΣΑ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 5 16 9 

Αν και υπαρχει 
αισθητή μείωση των 
υποθέσεων γενικά  

από το 2015  
 

 Δυστυχώς  η 
παράνομη 
παγίδευση 

παραμένει στα ίδια 
επίπεδα κατά τους 

μήνες Σεπ-Νοε 2016 
Φθινόπωρο 

μετανάστευση . 

ΕΞΩΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ 0 3 3 

ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΚΥΛΩΝ 0 0 2 

ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟΒΕΡΓΑ 2 7 7 

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ 3 6 2 

ΑΛΛΟ 0 
3 (απλήρωτα 

εξώδικα) 
0 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ 
(εκτός υποθέσεων) 

6 δίκτυα ,  
2 ηχ. Συσκευές ,  

112 ξόβεργα 

16 δίκτυα, 
 306 ξόβεργα, 

ηχ. Συσκευές 4, 
τσάκρες 16 

3 δίκτυα ,  
25 ξόβεργα 

 1 ηχ.συσκευή  

2.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 (3)  
ΠΥΡΓΑ -ΣΤΑΖΟΥΣΑ 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
2014 

 (ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ) 
2015 

2016 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 4 2 3 

Εξαιρετικά 
σημαντική μείωση 

της παράνομης 
εκπαίδευσης  
σκύλων στην 

περιοχή Κάβο 
Γκρέκο λόγο της 

έντονης 
περιπολίας και 
των έργων  στα 

πλαίσια του 
προγράμματος 
LIFE for Birds 

ΕΞΩΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ 0 0 0 

ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΚΥΛΩΝ 6 1 1 

ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟΒΕΡΓΑ 2 2 2  

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ 2 0 1 

ΑΛΛΟ 0 0 0 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ 
(εκτός 

υποθέσεων) 
11 ξόβεργα 

271 ξόβεργα,  
 1 ηχοπαραγ. 

Συσκευές  
0 

2.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 (4)  
ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 



  
  
 

 Η παράνομη παγίδευση κατά τους μήνες του ΧΕΙΜΩΝΑ (τσίχλες) στις 

τρεις περιοχές ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

 

Εκμηδενισμός του φαινομένου δηλητηρίασης αρπακτικών πτηνών 

οφειλόμενη στην εντατικοποίηση των περιπόλων στα πλαίσια του 

προγράμματος  στην περιοχή Κόσιης - Παλλουρόκαμπου. 

 

 Εξαιρετικά σημαντική μείωση της παράνομης εκπαίδευσης  σκύλων 

στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. 

 

 Η παράνομη δραστηριότητα (παγίδευση) κατά την περίοδο της 

ΑΝΟΙΞΗΣ ήταν μηδαμινή . 

 

 Εμμένει το πρόβλημα κατά τη διάρκεια του Φθινοπωρου. 

 

2.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 (5)  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Επ. Αμμοχώστου  

14 Οκτωβρίου 2016 

 3. Διαλέξεις σε μαθητές Δημοτικής εκπαίδευσης 



3. Διαλέξεις σε μαθητές Δημοτικής εκπαίδευσης 

Η παρουσίαση εμπεριείχε    

 

Α. Γνωριμία με τις τρεις περιοχές του έργου (Κόσιη 

Παλουρόκαμπος, Κάβο Γκρέκο και Στάζουσα 

Πυργών) – Γεωγραφία , βλάστηση κλπ  

 

  



Β. Πτηνοπανίδα των τριών περιοχών  



Γ. Δραστηριότητες στις περιοχές δράσης 



 

Α. Προβολή ταινίας στην αίθουσα του 

περιβαλλοντικού κέντρου Κάβο 

Γκρέκο για την χλωρίδα και πανίδα 

της περιοχής. 

 

 

4. Εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε περιοχές 

του έργου- ενημέρωση και Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης 

 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 -  εκδρομή 

Δημοτικού σχολείου Σωτήρας στην 

περιοχή του  Καβο Γκρέκο 

 

Ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών ήταν περίπου 65  

 (3 τάξεις των 20 μαθητών). 

 

 Αφού έγινε μια παρουσίαση, σε 

όλους τους μαθητές, σχετικά με το 

πρόγραμμα και τα πτηνά της 

περιοχής, χωρίστηκαν σε τρεις 

ομάδες και διαδοχικά  οι τρεις 

ομάδες ασχολούνταν με : 



Β. Πτηνοπαρατήρηση με 

χρήση κυαλιών και 

Διαγωνισμός ( κάθε ομάδα 

των 20 μαθητών χωρίστηκε 

σε 4 ομάδες των 5 μαθητών) 

και τους δόθηκε ειδικό έτυπο, 

με φωτογραφίες πτηνών, που 

καλούνταν να δουν και να 

σημειώσουν, στην περιοχή.  

(Σημ. τοποθετήθηκε από πριν 

στην περιοχή αριθμός 

ταριχευμένων πτηνών).  

 

 

 

 

4. Εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε 

περιοχές του έργου- ενημέρωση και Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης 



4. Εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε περιοχές 

του έργου- ενημέρωση και Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης 





Γ. Επίσκεψη σε περιβόλι του προγράμματος  

4. Εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε 

περιοχές του έργου- ενημέρωση και Διαγωνισμός 

Πτηνοπαρατήρησης 



Δεκέμβρη  -
Φεβρουάριο 

 Στην περιοχή Στάζουσας Πυργών  
όπου παρατηρείται λαθροκυνήγι με 
τη χρήση ηχοπαράγωγικών 
συσκευών για τσίχλες. 
  
 Κόσιη –Παλλουρόκαμπο (και γύρω 
από αυτές)  για παράνομη 
παγίδευση τσίχλων με χρήση 
δικτύων.  

Πλάνο δραστηριοτήτων   
(επόμενο εξάμηνο Δεκέμβρη 2016 -Ιούνη 2017 ) 

Μάρτη –Ιούνη  
       Στη  περιοχή Καβο Γκρέκο 

όπου παρατηρείται έντονα 
παράνομη εξάσκηση σκύλων 
και παρενόχληση της 
αναπαραγωγής των πτηνών. 

ΔΡΑΣΗ 1  Εντατικοποίηση των περιπόλων  

Σημείωση  - Παράνομη παγίδευση συνήθως ΔΕΝ παρατηρείται  στις 

περιοχές δράσεις  κατά τους μήνες της  Άνοιξης. 



ΔΡΑΣΗ 2  (ΑΠΡΙΛΗΣ-ΜΑΗ 2017) 

Μελέτη ενδεχόμενου επιπλέον 

επέκτασης των απαγορευμένων 

περιοχών κυνηγίου μέσα στα όρια των 

περιοχών δράσης του προγράμματος. 

 

ΔΡΑΣΗ 3 ** 

Μελέτη κατάστασης αντιπυρικών 

ζωνών και κατάργηση ενδεχομένως 

(σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών 

και Έπαρχο Λκας) κάποιων έτσι ώστε 

να αποτρέπεται η πρόσβαση 

οχημάτων και κατ΄ επέκταση  

λαθροθηρών στις περιοχές. 

 

ΔΡΑΣΗ 4 ** 

Εντατικοποίηση των πεζών ελέγχων 

από θηροφύλακες των τριών 

περιοχών για εντοπισμό 

σιδηροπαγών, δολωμάτων , 

συρματοθηλιών και λοιπών μέσων 

παγίδευσης πτηνών και άλλων ειδών. 

 



ΣΤΑΖΟΥΣΑ –ΠΥΡΓΑ (σπορά Δεκ 2016) 

 

Σπορά δημητριακών 

Δόθηκε ήδη ο σπόρος στους 

γεωργούς για συνολικά  

περίπου 

  

15 δεκάρια (Στάζουσα)  

 

15 δεκάρια 

(Κόσιης –Παλουρόκαμπου. ) 

ΔΡΑΣΗ 5 ΣΠΟΡΕΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017) 

Ενδεικτικά :  



• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ   
Μάιο – Ιούνιο 2017 

Γενικό πλάνο και των τριών περιοχών 

δράσης μέσα και γύρω από τις οποίες 

έχουν τοποθετηθεί ειδικές ποτίστρες.  



ΣΤΑΖΟΥΣΑΣ-ΠΥΡΓΑ ΚΟΣΙΗ -ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ 

Περιοχή ΚΑΒΟ 

ΓΚΡΕΚΟ 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ   
Μάιο – Ιούνιο 2017 



ΔΡΑΣΗ 6 

Συχνές, τακτικές περιπολίες και καταγραφή 

ειδών κατά τις διάφορες περιόδους κυρίως 

μετανάστευσης. 

 

ΔΡΑΣΗ 7 

Συνεργασία με άλλα τμήματα ή και πολίτες 

για συλλογή πληροφοριών αναφορικά με 

παρανομίες ( παγίδευση, λαθροθηρία 

νύκτας με προβολείς , τοποθέτηση 

δολωμάτων κλπ) 

 

ΔΡΑΣΗ 8 

Καταγγελίες στα αρμόδια τμήματα και στην 

Αστυνομία , παράνομων παρεμβάσεων και 

καταστροφή των βιοτόπων με οποιοδήποτε 

τρόπο ( παράνομη δημιουργία νέων 

δρόμων, παράνομη λατόμηση, αποκοπή 

δέντρων , απόρριψη σκυβάλων – μπάζων 

κλπ) και παρακολούθηση των εξελίξεων. 

Συνεχίζονται... 



Μιχάλης Αντωνίου, Λειτουργός Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016 



Μιχάλης Αντωνίου, Λειτουργός Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016 


