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ACTION C.4: Combating bird crime in the project areas 

DELIVERABLE: Report on the current situation on bird crime – LIFE FORBIRDS: 

Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus  

Abstract in English  

The illegal trapping of migratory birds with the use of mist nests and limesticks in Cyprus 

remains a serious conservation issue. Even though the main target species is the 

blackcap Sylvia atricapilla (“ampelopoulli” in local dialect), many other species have 

been trapped (the list is > 200 spp.).  Most of the trapped species are protected under 

national and European legislation. Game species such as the Song Thrush Turdus 

philomelos is also trapped in large numbers.  Despite efforts by the Authorities, trapping 

levels remain high at not acceptable levels. 

 

The illegal trade of trapped birds is estimated at several million euros in annual profits.  

Besides the negative image to tourists visiting Cyprus, the environmental impact is also 

significant.   

 

The presentation describes threats relevant to Game & wild bird law violations at the 3 

SPAs of the project: 

 

1. Trapping is carried out with the use of mistnets, limesticks, other kill traps with the 

use of tape recorders that lure birds to the trapping site, maximizing the catch. 

2.  Illegal training of hunting dogs, especially during the nesting period that creates lots 

of conservation problems (especially in the Kavo Greko area).   

3.  Hunting of song thrush with the illegal use of tape recorders. 

4.  Use of poisonous baits for stray dogs and foxes.   

5.  Poaching during the night for hare. 

 

Cyprus Game & fauna Service is conducting campaigns against poachers, mostly during 

the main trapping season during the fall migration and winter.  A table of trapping cases 

taken to the police is given (years 2010-2014).  Also, trapping cases involving the 

relevant 3 SPA projects sites are also presented showing cases per year per site. 

  

 Finally, future plans involving combating illegal bird trapping and other poaching forms 

is given along with other management actions aiming at improving the conservation 

status of the 3 sites. 

   



Η  παράνομη παγίδευση αγρίων πτηνών στην Κύπρο με τη χρήση διχτύων, 
ξόβεργων και ηχοπαραγωγικών συσκευών παραμένει ένα σοβαρό και 
διαχρονικό πρόβλημα, αφού μεγάλοι αριθμοί πτηνών, κυρίως αποδημητικών, 
θανατώνονται κάθε χρόνο.  Είναι ευρέως γνωστά ως αμπελοπούλια, όμως 

εκτός των αμπελοπουλιών (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 
εξακολουθούν 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 
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 135 
διαφορετικά είδη –  θανατώνονται αδιακρίτως κάθε χρόνο.

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.

Α. Παράνομες δραστηριότητες εντός των τριών περιοχών του προγράμματος

Γενικά οι παρανομίες στις τρεις περιοχές του προγράμματος είναι: 

1. Η παγίδευση πτηνών με διάφορα μη επιλεκτικά μέσα όπως δίκτυα , ξόβεργα και 
σιδηροπαγίδες, τα οποία συνήθως συνοδεύονται και με παράνομη χρήση 
ηχοπαραγωγικών συσκευών μιμήσεως φωνών πτηνών. 



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 και γενικά επηρεάζει την  
αναπαραγωγή των πτηνών.

3. Το λαθροκυνήγι κατά τις μέρες κυνηγίου, δηλαδή είτε εντός των απαγορευμένων 
περιοχών κυνηγίου που διέπουν τις τρείς περιοχές 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 τετράτροχών μοτοσυκλετών, ιδιαίτερα μετά το θερισμό των σπαρτών 
και πριν και κατά τη διάρκεια του επιδημητικού κυνηγίου.

5. Λιγότερο διαδεδομένα στις τρεις περιοχές είναι η χρήση δηλητηρίων και δολωμάτων 
για ποικίλους λόγους , με στόχο διάφορα είδη άγριας ζωής ( κυρίως αλεπούδες) αλλά 
και αδέσποτους σκύλους κλπ. Ενέργειες οι οποίες επίσης έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην άγρια πτηνοπανίδα γενικότερα.

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.

Β. Δράσεις Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ( Επαρχιακό γραφείο Λ/κας-Αμ/στου) μέχρι 
σήμερα 

Παρόλο ότι πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης είναι ένα πρόβλημα που υφίσταται σε όλη 
την Κύπρο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιαζόταν ανέκαθεν 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 εκεί και όπου 
χρειάζεται.  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.  Επισυνάπτεται σχετικός 
πίνακας με τις καταγγελίες των τελευταίων 5 ετών:



Οι

κύριες περίοδοι που παρουσιάζεται το πρόβλημα είναι και οι  μεταναστευτικές περίοδοι:  
μέσα Αυγούστου – τέλος Δεκεμβρίου και τέλη Μαρτίου – μέσα Μαΐου, ενώ οι επιπτώσεις της 
παγίδευσης κατά την άνοιξη είναι πολύ δυσμενείς για τα είδη αφού γίνεται κατά την περίοδο 
φωλεοποίησης και που ο πληθυσμός τους βρίσκεται στο εποχικό μίνιμουμ (αφού έχει υποστεί 
τη θνησιμότητα λόγω ,μετανάστευσης / διαχείμασης).     

Το προσωπικό της Επαρχίας Λ/κας – Αμμ/στου που ασχολείται με την παράνομη παγίδευση 
αριθμεί συνολικά 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 είναι πολύ πιο περιορισμένο σε κλίμακα
σε σχέση με το φθινόπωρο και τουλάχιστον το πρόβλημα κατά την Άνοιξη είναι ένα στοίχημα 
το οποίο μπορεί να κερδηθεί:  Δηλαδή σχεδόν να 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. 

ΕΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ / 
ΗΧΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 89 33
ΛΕΜΕΣΟΣ 44 12

ΛΑΡ / ΚΑ  -  ΑΜΜ/ ΣΤΟΣ 168 110
ΠΑΦΟΣ 28 4

ΣΥΝΟΛΟ 329 159
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 124 52
ΛΕΜΕΣΟΣ 53 22

ΛΑΡ / ΚΑ  -  ΑΜΜ/ ΣΤΟΣ 140 92
ΠΑΦΟΣ 42 12

ΣΥΝΟΛΟ 359 178
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 79 43
ΛΕΜΕΣΟΣ 40 8

ΛΑΡ / ΚΑ  -  ΑΜΜ/ ΣΤΟΣ 148 115
ΠΑΦΟΣ 56 19

ΣΥΝΟΛΟ 323 185
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 71 31
ΛΕΜΕΣΟΣ 40 11

ΛΑΡ / ΚΑ  -  ΑΜΜ/ ΣΤΟΣ 129 79
ΠΑΦΟΣ 60 12

ΣΥΝΟΛΟ 300 133
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 79 34
ΛΕΜΕΣΟΣ 24 10

ΛΑΡ / ΚΑ  -  ΑΜΜ/ ΣΤΟΣ 120 78
ΠΑΦΟΣ 45 17

ΣΥΝΟΛΟ 268 139

2012

2013

2014

2010

2011



Πιο κάτω παρατίθενται ενδεικτικά οι υποθέσεις λαθροθηρίας, συμπεριλαμβανομένου και της 
παράνομης παγίδευσης πτηνών με διάφορα απαγορευμένα μέσα εντός  των τριών περιοχών 
ελέγχου του προγράμματος : 

Έτος Αρ. Υποθέσεων

 
ΚΑΒΟ

ΓΚΡΕΚΟ
ΣΤΑΖΟΥΣΑ -

ΠΥΡΓΑ

ΚΟΣΙΗ
 ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟ

Σ
2004 6 10 0
2005 0 8 0
2006 0 9 5
2007 3 15 1
2008 0 14 7
2009 9 11 6
2010 8 10 6
2011 4 13 4
2012 5 12 9
2013 5 11 4
2014 4 5 3

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

Γ.  Μελλοντικές Δράσεις Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ( Επαρχιακό γραφείο Λ/κας-
Αμ/στου) 

Τα διάφορα είδη λαθροθηρίας κατανέμονται ανάλογα, κυρίως,  των πιο κάτω παραγόντων

1. Το είδος βιοτόπων σε κάθε περιοχή

2. Την εποχή η οποία καθορίζει την μετανάστευση των πτηνών καθώς και τα δρομολόγια 
των μεταναστευτικών πτηνών (διάδρομοι μετανάστευσης)

3. Τα είδη πτηνών που είτε είναι επιδημητικά της περιοχής είτε είναι μεταναστευτικά.

4. Την πυκνότητα του πληθυσμού των διαφόρων ειδών.

5. Τη ν ύπαρξη υποστατικών με οικόσιτα είδη κάτι το οποίο προωθεί την παράνομη 
τοποθέτηση δηλητηρίων και δολωμάτων με σκοπό την μείωση συγκεκριμένων ειδών 



όπως αλεπούδες , αδέσποτους σκύλους, κορακοειδή κλπ με το ανάλογο αρνητικό 
αντίκτυπο γενικότερα στην άγρια ζωή της περιοχής.

6. Το κατά  πόσο η περιοχή είναι επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου.

7. Την ύπαρξη, ποσότητα και κατανομή προσβάσιμων δρόμων (περιλαμβανομένων και  
αντιπυρικών ζωνών ) 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω η Υπηρεσία Θήρας προτίθεται να δράσει κατά της πάταξης της 
λαθροθηρίας ως εξής:

ΔΡΑΣΗ 1 

Εποχιακή επιλογή ενίσχυσης των περιπόλων

ΔΡΑΣΗ 2

Μελέτη ενδεχόμενου επέκτασης των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου μέσα στα όρια των 
περιοχών δράσης του προγράμματος.



Πιο κάτω παρατίθεται η σημερινή ποσοστιαία έκταση των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου
εντός των ορίων ΖΕΠ των τριών περιοχών

 

ΠΕΡΙΟΧΗ
Ολική έκταση

ΖΕΠ
 (εκτάρια)

Έκταση
Απαγορευμένης

περιοχής
κυνηγίου
(εκτάρια)

Ποσοστό 
απαγορευμένης

ΣΤΑΖΟΥΣΑ -
ΠΥΡΓΑ

1746 273 16%

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 937 457 48%

ΚΟΣΙΗ 
ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

3721 526 14%

ΔΡΑΣΗ 3

Μελέτη κατάστασης αντιπυρικών ζωνών και κατάργηση ενδεχομένως (σε συνεργασία με το 
Τμήμα Δασών) 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.

ΔΡΑΣΗ 5

Συχνές, τακτικές περιπολίες και καταγραφή ειδών κατά τις διάφορες περιόδους κυρίως 
μετανάστευσης.

ΔΡΑΣΗ 6

Συνεργασία με άλλα τμήματα ή και πολίτες για συλλογή πληροφοριών αναφορικά με 
παρανομίες ( παγίδευση, λαθροθηρία νύκτας με προβολείς , τοποθέτηση δολωμάτων κλπ)



ΔΡΑΣΗ 7

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)

Εν κατακλείδι, παρ’ όλες  τις προσπάθειες και καταγγελίες που γίνονται, είναι κοινά αποδεκτό 
ότι η πάταξη από μόνη της, δεν μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Χρειάζεται 
εστίαση και επικέντρωση και σε άλλες σημαντικές παραμέτρους όπως αυτά της ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, της επιβολής αποτρεπτικών ποινών (περιλαμβανομένων 
και στα εστιατόρια που σερβίρουν προστατευόμενα είδη αγρίων πτηνών) οι οποίες αποτελούν
σοβαρό ζήτημα του όλου προβλήματος αφού πολλές φορές είναι πολύ χαμηλές και μη 
αποτρεπτικές, αλλά και της πιο σφαιρικής αντιμετώπισης του όλου θέματος.  



Annex 1: Power point presentation regarding the initial status 

of bird crime in the project areas 



ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ 



ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 

-Βραχώδη 

παραλιακή περιοχή  

- αλμυρίκια, 

χαμηλή ποώδη 

βλάστηση  

- Εναλλαγή με 

χαμηλούς θάμνους, 

αοράτους  κλπ 

ΚΟΣΙΗ 

ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ 

- Ποώδη βλάστηση, 

φυτείες σιτηρών 

αγρωστωδών  

-χαμηλοί θάμνοι , 

ελαιόδεντρα και 

χαρουπιές 

ΣΤΑΖΟΥΣΑ 

ΠΥΡΓΩΝ 

-θαμνώδη 

βλάστηση που 

εναλλάσσεται 

με ποώδη 

-πεύκα και 

ελαιόδεντρα 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 





 Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου 

273/1746 εκτάρια = 16% 



Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου 

457/937 εκτάρια = 48% 



Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου  

526/3721 εκτάρια = 14% 

  



ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 

ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Oenanthe cypriaca 

(Σκαλιφούρτα)  

Sylvia melanothorax 

(Τρυπομάζης)  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ 

Circus macrourus 

(Στεπόκιρκος)  

Merops apiaster 

(Μελισσοφάγος)  

Falco vespertinus 

(Μαυροκιρκίνεζο)  

            ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ (1)  



ΚΟΣΙΗ 

ΠΑΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ 

ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Coracias garrulus 

(Κράγκα)  

Oenanthe cypriaca 

(Σκαλιφούρτα)  

Melanocorypha 

calandra  

(Μαυροτράσιηλος) 

Sylvia melanothorax 

(Τρυπομάζης)  

Burhinus 

oedicnemus 

(Τρουλλουρία)  

Buteo rufinus 

(αετοβαρβακίνα) 

             ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ (2)  



ΣΤΑΖΟΥΣΑ  

 ΠΥΡΓΑ 

ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Oenanthe cypriaca 

(Σκαλιφούρτα)  

Coracias garrulus 

(Κράγκα)  

Sylvia melanothorax 

(Τρυπομάζης)  

Emberiza caesia 

(Φρυγανοτσίχλονο ή 

σκουρόβλαχος 

Lanius nubicus 

(Παρδαλοκεφάλας 

Buteo rufinus 

(αετοβαρβακίνα) 

            ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ (3)  



ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΤΗΝΑ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ 

Δίκτυα 

Ηχοπαραγωγικές 

συσκευές 

μιμήσεως φωνών 

πτηνών  Ξόβεργα 

Σιδηροπαγίδες 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΣΚΥΛΩΝ  

Παρενόχληση 

αναπαραγωγής 

πτηνών 

(φωλεοποίηση 

κλπ) 

ΛΑΘΡΟΚΥΝΗΓΙ 

Κυνήγι εντός 

απαγορευμένων 

Κυνήγι με χρήση 

ηχοπαραγωγικών 

συσκευών 

Λαθροθηρία 

νύκτας με 

τετράτροχες 

μοτοσυκλέτες 

Θανάτωση 

προστατευμένων 

πτηνών με σκοπό 

την ταρίχευση 

Δηλητήρια-

Δολώματα 

Κυνήγι με 

σκύλους κούρσας 







Έτος Αρ. Υποθέσεων 

2004 124 

2005 120 

2006 153 

2007 167 

2008 177 

2009 218 

2010 189 

2011 160 

2012 168 

2013 150 

2014 122 
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Μ.Ο  150 υποθέσεις /έτος  - Λ/κα- Αμ/στος 
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Έτος 
Αρ. 

Υποθέσεων 

Υποθέσεις 
Παράνομης  
παγίδευσης 

(δίκτυα, ξόβεργα)  

2004 124 46 

2005 120 37 

2006 153 51 

2007 167 68 

2008 177 65 

2009 218 89 

2010 189 77 

2011 160 53 

2012 168 81 

2013 150 79 

2014 122 59 

Μ.Ο  60 υποθέσεις /έτος  παράνομης 

παγίδευσης πτηνών  - Λ/κα- Αμ/στος 



Έτος 
Αρ. 

Υποθέσεων 
2004 6 
2005 0 
2006 0 
2007 3 
2008 0 
2009 9 
2010 8 
2011 4 
2012 5 
2013 5 
2014 4 

Κυρίως υποθέσεις που αφορούν  
 
ξόβεργα ,  
ηχοπαραγωγικές συσκευές μιμήσεως φωνών πτηνών  
  λαθροθηρίες σε απαγορευμένη περιοχή ή 
 κατά τη διάρκεια της νύκτας. 
 
Επίσης αρκετές παρανομίες οι οποίες ρυθμίζονται εξώδικα, 
αφορούν παράνομη εκπαίδευση σκύλων. 



Έτος 

Συνολικός  

Αριθμός  

εξωδίκων Λ/κας - 

Αμ/στου 

Εξώδικα που 

αφορούν 

 παράνομη 

εκπαίδευση 

 σκύλων 

ΚΑΒΟ  

ΓΚΡΕΚΟ 

ποσοστό 

εξωδίκων  

σκύλων 

στο  

Κάβο 

Γκρέκο 

2012 113 73 7 9,58% 

2013 66 30 4 13,33 % 

2014 86 50 6 12% 
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11 % των εξωδίκων  

σκύλων των 

Επαρχιών Λκας- 

Αμ/στου αφορούν την 

περιοχή Κάβο Γκρέκο. 

* Έντονη η παρανομία με σκύλους 

στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. 



Αδίκημα Εξώδικο Πρόστιμο   Άρθρο 

Αριθμός κυνηγετικών σκύλων 

που δύναται να εκπαιδεύει ένας 

κάτοχος άδειας κυνηγίου 

€100 27(1)(στ) 

Περιοχές άσκησης κυνηγετικών 

σκύλων 
€300 27(1)(ζ) 

Άσκηση σκύλων κούρσας €500 27(1)(η) 

Κυκλοφορία ή άσκηση 

κυνηγετικών σκύλων από τη 

δύση 

μέχρι την ανατολή του ηλίου. 

€500 27(1)(θ) 

Κυκλοφορία σκύλων σε 

απαγορευμένες περιοχές 

κυνηγίου κατά τις ημέρες 

κυνηγίου 

€300 27(1)(1) 



Έτος Αρ. Υποθέσεων 

2004 10 
2005 8 
2006 9 
2007 15 
2008 14 
2009 11 
2010 10 
2011 13 
2012 12 
2013 11 
2014 5 

Κυρίως υποθέσεις που αφορούν  
 
 ηχοπαραγωγικές συσκευές  (τσίχλα χειμώνα) 
 λαθροθηρίες σε απαγορευμένη περιοχή ή 
 κατά τη διάρκεια της νύκτας. 
 



Έτος Αρ. Υποθέσεων 

2004 0 

2005 0 

2006 5 

2007 1 

2008 7 

2009 6 

2010 6 

2011 4 

2012 9 

2013 4 

2014 3 
Κυρίως υποθέσεις που αφορούν   
λαθροθηρίες σε απαγορευμένη περιοχή ή  
κατά τη διάρκεια της νύκτας και  
 με δολώματα και δηλητήρια. 
 
 Πολλά αρπακτικά κυρίως πτηνά βρίσκονται 
δηλητηριασμένα. 
 



  

  

Διαχειριστικό Σχέδιο τοποθέτησης 

φωλιών Ανθρωποπουλιών  (110 στις   

Επαρχίες Λ/κας-Αμ/στου) 
συμπεριλαμβανομένων και των 3 
περιοχών του προγράμματος  LIFE for 
Birds οι οποίες χρησιμοποιούνται και 
από το είδος Coracias garrulus . 
( Η εικόνα είναι από φωλιά  σε περιοχή 
της Κόσιης )  

      Νομοθεσία 
Η Κυπριακή νομοθεσία καθορίζει όλα τα μέσα σύλληψης 
πτηνών (δίκτυα, ξόβεργα, παγίδες συρματοθηλιές, 
ηχοπαραγωγικές συσκευές, δολώματα κλπ)  - πλην του 
κυνηγετικού όπλου σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους ) 
ως απαγορευμένα μέσα. 
 
Απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου. Μέρος των περιοχών 
είναι απαγορευμένο για κυνηγετική δραστηριότητα.  Θα γίνει 
αξιολόγηση και επανακαθορισμός  των ορίων των περιοχών. 
 
Απαγορεύεται η εκπαίδευση σκύλων στις τρεις περιοχές  
κατά την περίοδο της Άνοιξης. 



  

  

      Πάταξη Παράνομης Παγίδευσης 
 
Οργανωμένες εκστρατείες . 
Εικοσιτετράωρες περιπολίες. 
Συλλογή Πληροφοριών από πολίτες και συνεργασία με 
άλλες Υπηρεσίες (πχ Ουλαμό Πάταξης Λαθροθηρίας)  
 

Εντατικοποίηση των περιπολιών σε συγκεκριμένες 
περιόδους. 
 
Στρατηγικό σχέδιο πάταξης παράνομης 
παγίδευσης πτηνών στην Κύπρο.  

      Ενημέρωση –Εκπαίδευση –Διαφώτιση Κοινού 
 
Επιμορφωτικά μαθήματα και εξέταση στους αιτητές πρώτης 
άδειας κυνηγίου. 
 Ενημερωτικά Φυλλάδια/ τρίπτυχα προς διάθεση του κοινού. 
Διαλέξεις σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.  
Διαλέξεις σε κυνηγετικούς συλλόγους και κοινότητες. 
Συνέδρια και σεμινάρια σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες. 



•Παγίδευση αμπελοπουλιών 

•Ιδιαίτερα έντονη η χρήση παράνομων μη 

επιλεκτικών μέσων σύλληψης στις 

περιοχές Καβο Γκρέκο και Κόσιη –

Παλλουρόκαμπο (και γύρω από αυτές) .  

Τέλη 

Αυγούστου-

τέλη Οκτωβρίου 

•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.  

Δεκέμβρη  -

Φεβρουάριο 

•Στη  περιοχή Καβο Γκρέκο όπου 

παρατηρείται έντονα παράνομη εξάσκηση 

σκύλων και παρενόχληση της 

αναπαραγωγής των πτηνών. 

Μάρτη –Ιούνη  



  

Το στρατηγικό σχέδιο βρίσκεται στο τελικό 

στάδιο ολοκλήρωσης του. 

 

Αναμένεται να υιοθετηθεί μέχρι  τις αρχές 

του 2015. 

  

Τρεις  Στρατηγικές επιδιώξεις του σχεδίου: 

  

1.  Να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το όλο 

ζήτημα της παράνομης παγίδευσης. 

  

2.    Να αντιμετωπίσει την αρνητική εικόνα της 

Κύπρου στο εξωτερικό αλλά και άλλων 

δυσμενών συνεπειών για την Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

 

3.    Να αντιμετωπίσει τις σοβαρές οικολογικές 

και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

  

  

  

  

  



Παράνομη λατόμηση 

Παράνομη  και ανεξέλεγκτη διάνοιξη 

δρόμων (κυρίως στην περιοχή Κάβο 

Γκρέκο) 

Παράνομοι σκουπιδότοποι ( απόρριψη 

σκουπιδιών, μπάζων κλπ) 

Παράνομος σκυβαλότοπος στην 

περιοχή Κάβο Γκρέκο 



Παράνομος σκουπιδότοπος 

στην περιοχή Κόσιης 

Παράνομο λατομείο  στην 

περιοχή Στάζουσας Πυργών 



Παράνομο λατομείο στη περιοχή 

Στάζουσας Πυργών 

Παράνομη απόρριψη μπάζων 

στην περιοχή Κόσιης 





Μιχάλης Αντωνίου, Λειτουργός Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Δεκέμβρης 2014 




