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ACTION C.4
Combating bird crime in the project areas
DELIVERABLE: Final report on bird-crime
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, Rural Development 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

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΙΔΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE FORBIRDS

«Βελτίωση πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο»

LIFE13NAT/CY/000716
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ

Λευκωσία, Δεκέμβριος 2017

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
LIFE FOR BIRDS
LIFE 13 NAT/CY/000176
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Παράνομες δραστηριότητες εντός των τριών περιοχών του προγράμματος
Γενικά οι παρανομίες στις τρεις περιοχές του προγράμματος σε σχέση με τη λαθροθηρία και
άμεσες απειλές κατά των αγρίων πτηνών και θηραμάτων καθορίζονται ως εξής:
1. Η παγίδευση πτηνών με διάφορα μη επιλεκτικά μέσα σύλληψης όπως δίκτυα , ξόβεργα
και σιδηροπαγίδες, τα οποία συνήθως συνοδεύονται και με παράνομη χρήση
ηχοπαραγωγικών συσκευών μιμήσεως φωνών πτηνών που αυξάνουν τη παράνομη
κάρπωση.
2. Η παράνομη εκπαίδευση σκύλων η οποία επίσης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
ιδιαίτερα κατά τους μήνες της Άνοιξης όπου προκαλείται έντονη παρενόχληση της
φωλεοποίησης , ωοτοκίας , θανάτωση νεοσσών / νεογνών και γενικά επηρεάζει την
αναπαραγωγή των πτηνών και θηραμάτων.
3. Το λαθροκυνήγι κατά τις μέρες διεξαγωγής του κυνηγίου, δηλαδή είτε εντός των
απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου που οριοθετούνται εντός των 3 ΖΕΠ του έργου είτε
με χρήση απαγορευμένων φυλών σκύλων ( πχ σκύλων κούρσας) ή ηχοπαραγωγικών
συσκευών μιμήσεως φωνών πτηνών για σκοπούς κυνηγίου .
4. Η λαθροθηρία κατά τη διάρκεια της νύκτας επίσης είναι μια παρανομία που παρουσιάζεται
κατά καιρούς και στις τρεις περιοχές με μια ιδιαιτερότητα τα τελευταία χρόνια με χρήση
τετράτροχων μοτοσυκλετών παντός εδάφους.
5. Λιγότερο διαδεδομένη στις τρεις περιοχές είναι η χρήση δηλητηρίων και δολωμάτων για
ποικίλους λόγους , με στόχο διάφορα είδη άγριας ζωής (κυρίως αλεπούδες) αλλά και
αδέσποτους σκύλους. Οι παράνομές αυτές ενέργειες έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις
στην άγρια πτηνοπανίδα γενικότερα, ειδικά σε μεγάλα αρπαχτικά πτηνά.
6. Η θανάτωση αγρίων πτηνών αυστηρά προστατευόμενων όπως είναι τα αρπακτικά πτηνά
με σκοπό τη ταρίχευση επίσης αποτελεί μια παρανομία λιγότερο όμως διαδεδομένη στις
τρεις περιοχές.
Ειδικά η παράνομη παγίδευση αγρίων πτηνών στην Κύπρο με τη χρήση διχτύων, ξοβέργων και
ηχοπαραγωγικών συσκευών μέχρι πρόσφατα αποτελούσε ένα σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα,
αφού μεγάλοι αριθμοί πτηνών, κυρίως αποδημητικών στρουθιομόρφων, θανατώνονται κάθε
χρόνο. Είναι ευρέως γνωστά ως αμπελοπούλια, όμως εκτός των αμπελοπουλιών (δηλαδή το
είδος Sylvia atricapilla), το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο είδος της οικογένειας των Συλβίδων,
πολλά άλλα είδη πτηνών - ορισμένα πολύ σπάνια και απειλούμενα - θανατώνονται παράνομα. Η
πλειονότητα των πτηνών είναι προστατευόμενα είδη, όμως σημαντικά θηρεύσιμα είδη όπως είναι
τα διάφορα είδη τσίχλας (Turdus spp.) επηρεάζονται επίσης πολύ αρνητικά.

Παρόλη την σχετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα επίπεδα παγίδευσης που
υπήρχαν πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τα υφιστάμενα επίπεδα παγίδευσης
εξακολουθούσαν να παραμένουν πολύ υψηλά και σε μη αποδεκτά επίπεδα.
Ο παράνομος τζίρος που σχετίζεται με την παράνομη παγίδευση άγριων πτηνών στην Κύπρο
υπολογίζεται σε τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια το χρόνο, ενώ οι δυσμενείς οικονομικές
επιπτώσεις είναι πολύ περισσότερες: Αν αναλογιστεί κάποιος μόνο τις συνέπειες στην τουριστική
βιομηχανία, αφού με την αρνητική εικόνα που μεταδίδεται ένα μέρος πιθανών και ποιοτικών
τουριστών αποφεύγουν την επιλογή της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.
Πέραν της
ποινικής και οικονομικής πτυχής του όλου θέματος, οι αρνητικές περιβαλλοντικές και οικολογικές
επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες, αφού πολλά είδη πτηνών - τουλάχιστον 155 διαφορετικά είδη –
εχουν καταγραφεί να θανατώνονται μέσω αυτής της μορφής λαθροθηρίας.
Κατά τη διάρκεια των περασμένων χρόνων έγιναν σημαντικές προσπάθειες για περιορισμό του
φαινομένου και αντιμετώπισης του προβλήματος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια διοργανώθηκε στην
Κύπρο το 2011 το 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο κατά της Παγίδευσης από το Συμβούλιο της
Ευρώπης (Σύμβαση της Βέρνης) από την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας στη Λάρνακα. Κατά την
πιο πάνω συνάντηση υιοθετήθηκε ομόφωνα η «Διακήρυξη της Λάρνακας» (Larnaca Declaration),
η οποία προνοεί μεταξύ άλλων «μηδενική ανοχή» στα θέματα της παράνομης παγίδευσης.
Β1. Δράσεις Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας μέχρι το 2014 , έτος έναρξης του έργου
LifeforBirds.
Παρόλο ότι πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης είναι ένα πρόβλημα που υφίσταται σε όλη την
Κύπρο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Η
Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας ειδικά τις μεταναστευτικές περιόδους διεξάγει εκτεταμένες
εκστρατείες πάταξης του φαινομένου και καταγγελιών των παρανομούντων. Το κύριο βάρος της
πάταξης επωμίζεται το προσωπικό της Υπηρεσίας στη Λάρνακα / Αμμ-στο όμως συχνά υπάρχει
συνδρομή και βοήθεια από προσωπικό άλλων Επαρχιών / Τομέων εκεί και όπου χρειάζεται ή και
κρίνεται αναγκαίο. Οι καταγγελίες που καταφέρνει η Υπηρεσία κάθε χρόνο είναι αρκετές ενώ με
καλύτερο συντονισμό και οργάνωση αλλά και τη συνδρομή και επιπρόσθετου προσωπικού από
άλλες Επαρχίες οι καταγγελίες αυτές μπορούν να αυξηθούν. Παρατίθεται πιο κάτω σχετικός
πίνακας με τις καταγγελίες των 5 ετών πριν την έναρξη των προγραμμάτων.
Οι κύριες περίοδοι που παρουσιάζεται το πρόβλημα είναι και οι μεταναστευτικές περίοδοι: μέσα
Αυγούστου – τέλος Δεκεμβρίου και τέλη Μαρτίου – μέσα Μαΐου (λιγότερο), ενώ οι επιπτώσεις της
παγίδευσης κατά την άνοιξη είναι πολύ δυσμενείς για τα είδη αφού γίνεται κατά την περίοδο
φωλεοποίησης.
Το προσωπικό της Επαρχίας Λ/κας – Αμμ/στου που ασχολείται με την παράνομη παγίδευση
αριθμεί συνολικά σε 16 θηροφύλακες, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει και η ενίσχυση
με 38 άτομα έκτακτο προσωπικό το οποίο βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην πάταξη του φαινομένου.
Ακολουθεί ανάλυση του προγράμματος πάταξης ανά περίοδο / ανά περιοχή.
Το πρόβλημα της παγίδευσης την ανοιξιάτικη περίοδο ήταν πολύ πιο περιορισμένο σε κλίμακα
σε σχέση με το φθινόπωρο και τουλάχιστον το πρόβλημα κατά την Άνοιξη είναι ένα στοίχημα το

οποίο πιστεύεται ότι κερδήθηκε, δηλαδή έχει σχεδόν εκλείψει. Το πρόβλημα κατά την
φθινοπωρινή περίοδο χρειάζεται περισσότερη εστίαση και πολύ μεγαλύτερη επιμονή για να
περιοριστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, όμως η πάταξη από μόνη της δεν είναι αρκετή.
Πιο κάτω παρατίθενται ενδεικτικά οι υποθέσεις λαθροθηρίας, συμπεριλαμβανομένου και της
παράνομης παγίδευσης πτηνών με διάφορα απαγορευμένα μέσα εντός των τριών περιοχών
ΖΕΠ ελέγχου του προγράμματος μέχρι το έτος έναρξης του έργου LifeforBirds:
Έτος

Αρ. Υποθέσεων
ΚΑΒΟ
ΓΚΡΕΚΟ

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

6
0
0
3
0
9
8
4
5
5
4

ΣΤΑΖΟΥΣΑ
ΚΟΣΙΗ
ΠΥΡΓΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ
10
0
8
0
9
5
15
1
14
7
11
6
10
6
13
4
12
9
11
4
5
3

Σημειώνεται επίσης ο ποσοστιαία μεγάλος αριθμός εξωδίκων για παράνομη εκπαίδευση σκύλων
μέχρι το έτος 2014 , στην περιοχή ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο, της τάξης του 11 % του συνολικού αριθμού
εξωδίκων σκύλων των Επαρχιών Λκας- Αμ/στου.

Εικόνα 1 Μεγάλος αριθμός αγρίων πτηνών που κατασχέθηκαν σε
υπόθεση ως προϊόν λαθροθηρίας.

Εικόνα 2 Διάφορα είδη ηχοπαράγωγων συσκευών
μιμήσεως φωνών πτηνών από επιχείρηση της Υπ.
Θήρας στην επαρχία Αμμοχώστου

Β2. Δράσεις Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ( Επαρχιακό γραφείο Λ/κας-Αμ/στου)
κατά τη διάρκεια της σειράς ετών (2014- 2017) του έργου LifeforBirds

1. Υλοποιήθηκε πλήρως ο πρώτος στόχος του
έργου με Εποχιακή επιλογή ενίσχυσης των
περιπόλων ως πιο κάτω για όλα τα έτη του
έργου

Εικόνα 3 Δίκτυ παγίδευσης αγρίων πτηνών

Από τα τέλη Αυγούστου μέχρι
τέλη Οκτωβρίου έκαστου
έτους

• ενίσχυση περιπόλων με Ιδιάιτερη έμφαση στην
παγίδευση αμπελοπουλιών (είδος Sylvia
atricapilla)
• Ιδιαίτερα έντονη η χρήση παράνομων μη
επιλεκτικών μέσων σύλληψης στις περιοχές Καβο
Γκρέκο και Κόσιη –Παλλουρόκαμπο (και γύρω από
αυτές) .

Από τις αρχές Δεκέμβριου
μέχρι τέλη Φεβρουαρίου

• Ενίσχυση περιπολιών στην περιοχή Στάζουσας
Πυργών όπου παρατηρείται λαθροκυνήγι με τη
χρήση ηχοπαράγωγικών συσκευών για τσίχλες
(Turdus philomelos και άλλα είδη του γένους
Turdus).
• Περιπολίες κυρίως στην περιοχή Κόσιη –
Παλλουρόκαμπο (και γύρω από αυτές) για
παράνομη παγίδευση τσίχλων με χρήση δικτύων.

Από αρχές Μαρτίου – μέχρι
αρχές Ιουνίου

• ενίσχυση περιπολιών στη περιοχή Καβο Γκρέκο
όπου παρατηρείται έντονα παράνομη εξάσκηση
σκύλων και παρενόχληση της αναπαραγωγής των
πτηνών.

2. Έγινε μελέτη και επέκταση των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου κατά τα έτη
2015 – 2016 μέσα στα όρια των περιοχών δράσης του προγράμματος με αύξηση
των ποσοστών της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου
Α. από 16% σε 21 % στη περιοχή ΖΕΠ Στάζουσα – Πυργά
Β. από 14 % σε 22% στην περιοχή ΖΕΠ Κόσιη–Παλουρόκαμπος

ΠΕΡΙΟΧΗ

Ολικήέκταση ΖΕΠ
(εκτάρια)

Έκταση
Απαγορευμένης
περιοχής
κυνηγίου
(εκτάρια)

ΣΤΑΖΟΥΣΑ ΠΥΡΓΑ

1746

273 σε 366

16% αύξηση σε 21%

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ

937

457

48%

ΚΟΣΙΗ
ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

3721

526 σε 818

14% αύξηση σε 22 %

ΖΕΠ Κόσιη Παλουροκαμπος

Επεκτάσεις Απαγορευμένων περιοχών
Υφισταμένη Απαγορευμένη
Έκταση περιοχής ΖΕΠ

Ποσοστό
απαγορευμένης

.
3. Παράνομη Παγίδευση, υποθέσεις
στις τρεις περιοχές δράσης
Έγινε εντατικοποίηση των πεζών
ελέγχων από θηροφύλακες των τριών
περιοχών
ΖΕΠ
για
εντοπισμό
σιδηροπαγών,
δολωμάτων
,
συρματοθηλιών και λοιπών μέσων
παγίδευσης πτηνών και άλλων ειδών με
διατήρηση βιβλίων και καταγραφής
όλων των συμβάντων και για τα τρία έτη
του εργου.
Εικόνα 4 Ξόβεργα παγίδευσης πτηνών μέσα
σε ειδικές θήκες ( κουκκουρκά)

Εικόνα 5 Δίκτυα και παγίδες (αριστερά πάνω) για
σύλληψη αγρίων πτηνών , από μεγάλη επιχείρηση
της Υπηρεσία Θήρας.
Αριστερά , κοινή ηχοπαράγωγη συσκευή
μιμήσεως φωνών πτηνών .

3α. Περιοχή ΖΕΠ ΠΥΡΓΑ- ΣΤΑΖΟΥΣΑ
Όπως φαίνεται και από τον πιο κάτω πίνακα αισθητή ήταν η
μείωση των υποθέσεων παράνομης παγίδευσης στην περιοχή
της Στάζουσας – Πυργών αφού από το 2015 μέχρι το 2017 η
μείωση αγγίζει το 16,66 %.

ΠΕΡΙΟΧΗ

2014

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2016
2015

2017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ)

ΠΥΡΓΑ
ΣΤΑΖΟΥΣΑ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

5

18

2

3

28

ΕΞΩΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ

0

3

2

2

7

ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΚΥΛΩΝ

0

0

0

0

0

ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟΒΕΡΓΑ

0

7

0

2

9

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ

0

6

0

1

7

ΑΛΛΟ

0

3 (απλήρωτα
εξώδικα)

0

0

6 δίκτυα , 2 ηχ.
Συσκευές , 112
ξόβεργα

16 δίκτυα, 306
ξόβεργα, ηχ.
Συσκευές 4, δόκο
5, πτηνά
θανατωμένα 210,
φυσίγγια 43,
φονευμένοι λαγοί
3, τσάκρες 16

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ
(εκτός υποθέσεων)

Τσίχλα του είδους Turdus philomelos
αιχμαλωτισμένη πάνω σε ξόβεργα

3

3 δίκτυα , 25
ξόβεργα 1
ηχ.συσκευή

0

25 ΔΙΚΤΥΑ ,
443 ΞΟΒΕΡΓΑ,
7 ΗΧ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ

αισθητή
μείωση
των
υποθέσεων
από το
2015.

3β. Περιοχή ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ – ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

Στην περιοχή της Κόσιης – Παλλουρόκαμπου παρέμεινε σχετικά
σταθερός ο αριθμός υποθέσεων με σημαντικό τον εκμηδενισμό του
φαινομένου δηλητηρίασης αρπακτικών πτηνών οφειλόμενη στην
εντατικοποίηση των περιπόλων στα πλαίσια του προγράμματος .

2014
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ)

2015

2016

ΣΥΝΟΛΟ
2017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΙΑΝ-ΣΕΠΤ)

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

3

3

2

4

ΕΞΩΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ

0

0

5

2

ΕΞΩΔΙΚΑ
ΣΚΥΛΩΝ

0

0

1

0

ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟΒΕΡΓΑ

0

1

1

2

12
7
1
4
2

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ

0

0

0

2

ΑΛΛΟ

2 αρπακτικά πτηνά
(1 αετοβαρβακινα
και 1 κοινή
βαρβακίνα)
βρέθηκαν
δηλητηριασμένα.

1
(απλήρωτοεξώδικο)

0

0

53 ξόβεργα,
ηχοπαρ. Συσκευές
1, δοκό 1, φυσίγγια
73,

169 ξόβεργα, 1
ηχοπαραγ.
Συσκευή, 7
σιδερποπαγίδες,
κατοχή 17
άγριων πτηνών
(σγαρτήλια)

ΚΟΣΙΗ
ΠΑΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ
(εκτός
υποθέσεων)

0

0

222
ΞΟΒΕΡΓΑ
87
ΗΧ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ

σταθερός σχετικά ο
αριθμός υποθέσεων.
εκμηδενισμός του
φαινομένου
δηλητηρίασης
αρπακτικών πτηνών
οφειλόμενος στην
εντατικοποίηση των
περιπόλων στα
πλαίσια του
προγράμματος .

Εικόνα 6 Ξόβεργα , άγρια πτηνά και πυροβόλο όπλο από
υπόθεση λαθροθηρίας.
Εικόνα 6
Εικόνα 7 Δίκτυα τοποθετημένα σε συστάδα ακακιών

3γ. Περιοχή ΖΕΠ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ

Στην περιοχή Κάβο Γκρέκο παρατηρήθηκε μια εξαιρετικά
σημαντική μείωση των υποθέσεων λαθροθηρίας αλλά και
κυρίως της παράνομης εκπαίδευσης σκύλων λόγω της
εντατικής περιπολίας και των έργων
στα πλαίσια του
προγράμματος LIFEforBirds

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

2014

2015

(ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ)

ΚΑΒΟ
ΓΚΡΕΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2016

2017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΙΑΝ-ΣΕΠΤ)

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

4

2

1

1

8

ΕΞΩΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ

0

0

1

0

1

ΕΞΩΔΙΚΑ
ΣΚΥΛΩΝ

6

1

0

0

ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟΒΕΡΓΑ

0

2

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ

0

0

ΑΛΛΟ

0

0

11 ξόβεργα

271 ξόβεργα,
ηχοπαραγ.
Συσκευές 1

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ
(εκτός
υποθέσεων)

7

1

3

0

0

0

0

0

0

0

282
ΞΟΒΕΡΓΑ
1
ΗΧ.ΣΥΣΚΕΥΗ

0

Εξαιρετικά σημαντική
μείωση των υποθέσεων
λαθροθηρίας αλλά και
κυρίως της παράνομης
εκπαίδευσης σκύλων
στην περιοχή Καβο Γκρέκο
λόγω της εντατικής
περιπολίας και των έργων
στα πλαίσια του έργου
LIFEforBirds

Εικόνα 8
Κυνηγετικοί σκύλοι μέσα σε μεταφορικό μέσο με
σκοπό την εκπαίδευση τους για κυνήγι.

4. ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 ΚΑΙ 2016 -2017

Απόψεις κυνηγών σε σχεση με τη βρώση αμπελοπουλιών, τη παράνομη παγίδευση,
κλπ., μεσα στα πλαίσια της ετήσιας τηλεφωνικής έρευνας κάρπωσης που διεξάγει η
Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για σχεδόν 20 χρόνια.
2015-2016
1. Στην ερώτηση «Ποια η άποψή σας για τη
βρώση των αμπελοπουλιών;» το 77% των
κυνηγών απάντησε ότι η άποψη του είναι
θετική. Σημειώνεται ότι η άποψη των κυνηγών
της επαρχίας Αμμοχώστου είναι θετική σε
ποσοστό 89,13%.

Εικόνα 9
Άγρια πτηνά του γένους Sylvia μαγειρεμένα προς βρώση

2. Στην ερώτηση «Πώς αντιμετωπίζετε την άποψή για να επιτραπεί το κυνήγι του
αμπελοπουλιού με φλοπέρ ή αεροβόλο (επιλεκτικούς τρόπους θήρευσης);» το
78% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψη του είναι θετική.

Εικόνα 10
Διάφορα είδη αγρίων πτηνών μαγειρεμένα και μέσα σε ξύδι .

3. Στην ερώτηση «Ποια είναι η άποψη σας για την παράνομη παγίδευση
αμπελοπουλιών;» το 68% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψη του είναι
αρνητική. Σημειώνεται ότι η άποψη των κυνηγών της επαρχίας Αμμοχώστου
είναι θετική, για την παγίδευση των αμπελοπουλιών, σε ποσοστό 53,52%.

4. Στην ερώτηση «Ποια είναι η άποψη σας για την παράνομη παγίδευση τσιχλών;»
το 79% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψη του είναι αρνητική.

2016 -2017
1.

Στην ερώτηση «Πώς αντιμετωπίζετε την άποψή για να επιτραπεί το κυνήγι
του αμπελοπουλιού με φλοπέρ ή αεροβόλο (επιλεκτικούς τρόπους
θήρευσης);» το 69% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψη του είναι θετική.

2. Στην ερώτηση «Ποια είναι η άποψη σας για την παράνομη παγίδευση
αμπελοπουλιών;» το 71% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψη του είναι
αρνητική.

3. Στην ερώτηση «Ποια είναι η άποψη σας για την παράνομη παγίδευση
τσιχλών;» το 80% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψη του είναι αρνητική.

Εικόνα 11
Τσίχλες του είδους Turdus philomelos που κατασχέθηκαν ως προϊόν λαθροθηρίας με
παράνομα μέσα.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΆ ΤΑ ΕΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE FOR BIRDS
1. Συγκρίνοντας την κυρίως περίοδο της παράνομης παγίδευσης ( μήνες Φθινοπώρου ), από
τον Αύγουστο – Οκτώβρη 2014 μέχρι το 2017 , στις περιοχές δράσης του έργου, γενικά
είχαμε περίπου +10% μείωση στις υποθέσεις περισσότερο στη γενική μείωση που
κυμαίνεται στα 60% στις υποθέσεις , που ανακλά στην παράνομη παγίδευση , 83% μείωση
στα κατασχεθέντα δίκτυα και 70% στα κατασχεθέντα ξόβεργα.
2. Κατά την περίοδο της Άνοιξης η παράνομη παγίδευση έχει σχεδόν μηδενιστεί και στις τρεις
περιοχές του έργου αλλά και γενικότερα σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας και
Αμμοχώστου
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ο μηδενισμός της παράνομης εκπαίδευσης σκύλων στην
περιοχή Κάβο Γκρέκο καθώς και ο μηδενισμός της παράνομης δηλητηρίασης αρπακτικών
στην περιοχή Κόσιη Παλουρόκαμπος εν σχέση με το 2012 και 2013 που εντοπίσθηκαν 9
δηλητηριασμένα αρπακτικά.
3.

Οι κυνηγοί της Κύπρου γενικά είναι εναντίον της παράνομης παγίδευσης πτηνών αλλά
παρόλα αυτά υπερ της βρώσης τους. Είναι δε γενικά θετικοί στη θήρευση πτηνών όπως
αμπελοπουλιών με το όπλο. Γενικά οι κυνηγοί της Επαρχίας Αμμοχώστου είναι υπερ της
παγίδευσης αγρίων πτηνών.

4. Φαίνεται να έχει μειωθεί το ποσοστό κυνηγών από το έτος 2015-2016 και 2016-2017 που
να είναι υπερ στο κυνήγι αμπελοπουλιών με φλοπερ.
5. Κατά το τρέχον έτος (Ιούλιο 2017) ψηφίστηκε η Νέα τροποποιημένη Νομοθεσία ( Περί
Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος Ν152(1)/2003-2017.
Στη νέα, τροποποιημένη Νομοθεσία καθορίζεται όπως όλες οι πρόνοιες και αδικήματα που
αφορούν παρανομίες εν σχέση με κυνηγετική δραστηριότητα, παράνομη παγίδευση και όλα
τα παρεμφερή να ρυθμίζονται εξώδικα.. Τα ποσά δε της εξώδικης ρύθμισης ανέρχονται σε
πολλές χιλιάδες ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου
καταγγέλθηκαν 52 υποθέσεις κατά τους μήνες Ιούλιο – Δεκέμβριο 2017 με συνολικό
πρόστιμο που ανέρχεται στις 132.000 περίπου ευρώ.
Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο που συλλαμβάνει εκατό (100) αμπελοπούλια με τη χρήση
τεσσάρων (4) δικτύων με τη χρήση ηχοπαραγωγικής συσκευής σε απαγορευμένη περιοχή
κυνηγίου σε κλειστή περίοδο κυνηγίου (αναπαραγωγική περίοδος των πτηνών) καλείται να
πληρώσει εξώδικα, ποσό που ανέρχεται στις 15000 ευρώ.
6. Ως εκ τούτου η παράνομη παγίδευση τόσο γενικότερα οδό και στις περιοχές δράσης μετά
από μια φθίνουσα πορεία έχει σχεδόν εκμηδενιστεί εν σχέση με τα δεδομένα προηγούμενων
χρόνων και επ αυτού ευελπιστούμε για πλήρη πάταξη του φαινομένου.

