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Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει 
ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαι σθη
το ποιεί, τόσο τους Έλληνες, όσο και αυτούς που 
αγαπούν την Ελλάδα, για την φυσική κλη ρονομιά 
της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για την 
προστασία της.
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Eπτά δηλητηριασμένα αρπακτικά –τέσσερις χρυσαετούς, δυο όρνια και μια γερακίνα– βρήκαν φύλακες του 
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης στις 19 Φεβρουαρίου, πλάι στα πτώματα δύο αλό-
γων, στα ερείπια του χωριού Κρωμνικό, στα Στενά του Νέστου.

Τα δύο άλογα είχαν σκοτωθεί με βολή πυροβόλου όπλου και με διαφορά περίπου 2-3 εβδομάδων. Το πρώτο 
είχε σχεδόν τελείως φαγωθεί από άγρια και αδέσποτα ζώα και απέμενε μόνο ο σκελετός και το κρανίο του. Το 
δεύτερο, που είχε πυροβοληθεί λίγες ημέρες πριν βρεθεί, είχε γδαρθεί και ήταν αλειμμένο με λευκή σκόνη. 

Κάποια από τα νεκρά πουλιά ήταν φρέσκα, ενώ δύο 
χρυσαετοί βρέθηκαν σε αποσύνθεση και φαγωμένοι. Είχαν 
πεθάνει πριν από 2-3 εβδομάδες, κάτι που δείχνει ότι και το 
πρώτο άλογο ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, επίσης δηλητη-
ριασμένο. Το δηλητήριο που χρησιμοποιήθηκε ταυτοποιή-
θηκε ως καρβαμιδικός εστέρας, πιθανώς το carbofuran, ένα 
ισχυρότατο εντομοκτόνο που είναι απαγορευμένο σε πολλές 
χώρες, όχι όμως στην Ελλάδα.

Η συστηματική επιστημονική παρακολούθηση της 
αποικίας των όρνιων στα Στενά του Νέστου (για πάνω από 
δώδεκα χρόνια) είχε δείξει πως ήταν η μεγαλύτερη από τις 
ελάχιστες που απομένουν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το 2011 
μετρήθηκαν 16-17 ζευγάρια που πτέρωσαν 11-12 νεοσσούς. 
Τον Ιανουάριο του 2012 –πριν το συμβάν– είχε καταγραφεί παρόμοιος αριθμός κατά την έναρξη της αναπαραγω-
γικής περιόδου. Στο τέλος Φεβρουαρίου καμία φωλιά δεν ήταν ενεργή, καθώς και τα δύο τελευταία άτομα που 
παρατηρήθηκαν να επωάζουν μετά το περιστατικό εγκατέλειψαν τις φωλιές τους (μάλλον γιατί τα ταίρια τους 
δηλητηριάστηκαν). Έκτοτε μόνο μεμονωμένα όρνια παρατηρούνται στα Στενά.

Οι ορνιθολόγοι εκτιμούν ότι, εκτός από τον αναπαραγωγικό πληθυσμό του χρυσαετού στα Στενά, εξοντώ-
θηκε το μεγαλύτερο μέρος της αποικίας των όρνιων, περίπου 30-40 πουλιά. Η απώλεια αυτή είναι τραγική, καθώς 
αντιστοιχεί στο 40-50% του συνολικού πληθυσμού όρνιων της ηπειρωτικής χώρας, ο οποίος στο Κόκκινο Βιβλίο 
των απειλουμένων ζώων της Ελλάδας κατατάσσεται ως «Κρισίμως Κινδυνεύων». 

Ένα μήνα μετά το τραγικό περιστατικό του Νέστου βρισκόμουν στην Πρέσπα για τη γενική συνέλευση της 
Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών. Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, και ενώ εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ελλη-
νικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ και ευρωπαϊκών οργανώσεων τρώγαμε στους Ψαράδες, εντοπίστηκε, σε μικρή από-
σταση από το χωριό, το δηλητηριασμένο πτώμα μιας αγελάδας, και δίπλα του μια νεκρή αλεπού και μια συσκευ-
ασία αγροχημικού από την ΠΓΔΜ, προελεύσεως Κίνας. 

Πρόσφατα, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχουν επανειλημμένα αναφέρει εκτεταμένη χρήση τυποποιη-
μένων δηλητηριασμένων δολωμάτων στη Φθιώτιδα, στην Καστοριά, στην Καλαμπάκα και αλλού. Τα δολώματα 
αυτά έχουν παραχθεί μαζικά, με τη μορφή κάψουλας παραφίνης και οι αναλύσεις έδειξαν ότι περιέχουν κυανι-
ούχο ουσία που είναι απαγορευμένη στην Ελλάδα και δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα. Θύματα ήταν αλεπούδες, 
κουνάβια και πολλοί ποιμενικοί σκύλοι. 

Οι πιθανότεροι ύποπτοι είναι παραγωγοί που παθαίνουν ζημίες από σαρκοφάγα στα κοπάδια ή τις σοδειές 
τους, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις αντεκδικήσεων μεταξύ κτηνοτρόφων και κυνηγών (λόγω θανάτωσης 
κυνηγόσκυλων από ποιμενικούς). Στην περίπτωση του Νέστου υπάρχουν υποψίες ότι στόχος μπορεί να ήταν τα 
ίδια τα πουλιά, καθώς η ύπαρξη της αποικίας, και η ανάγκη προστασίας της, θέτει περιορισμούς σε σχέδια «ανά-
πτυξης» της περιοχής.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων απαγορεύεται ρητά από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, συνε-
χίζεται όμως αμείωτη στις περισσότερες περιοχές. Είναι το βασικό αίτιο της κατάρρευσης των πτωματοφάγων αρπα-
κτικών στη χώρα μας και παραμένει ένας από τους βασικότερους κινδύνους για την άγρια ζωή, τα σκυλιά φύλαξης και 
τα κυνηγετικά σκυλιά. Το πρόβλημα υποδαυλίζεται από την αδιαφορία της Διοίκησης στο θέμα των αποζημιώσεων 

Εκτός ελέγχου...

Τέσσερα από τα τουλάχιστον επτά δηλητηριασμένα πουλιά  
στο Νέστο: δύο χρυσαετοί και δύο όρνια
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για ζημιές από σαρκοφάγα (μικρά ποσά, μεγάλες καθυστερήσεις) και από την ανεξέλεγκτη διακίνηση αγροχημικών. 
Οι προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων για τον περιορισμό τα χρήσης αγροχημι-

κών (συνταγογράφηση, επιλεκτικές απαγορεύσεις χρήσης, αυστηροί έλεγχοι) και για την παροχή κινήτρων στους 
παραγωγούς για να χρησιμοποιούν μέτρα προστασίας και αποτροπής (επιδότηση αγοράς και διατήρησης ελλη-
νικού ποιμενικού, παροχή ηλεκτροφόρων περιφράξεων, κ.ά.) αγνοούνται. Μάλιστα, σχετικά μέτρα που περιλαμ-
βάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την αποτροπή ζημιών από τα σαρκοφάγα ουδέποτε 
ενεργοποιήθηκαν.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα εδώ και δεκαετίες και, υπό την 
παρούσα κατάσταση, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. 

Παράλληλα, η συστηματική από χρόνια αποδυνάμωση των Δασαρχείων και η υποβάθμιση του ρόλου τους, 
σε συνδυασμό με τη γενικότερη «χαλάρωση» και αδράνεια των κρατικών υπηρεσιών λόγω μισθολογικών περικο-
πών αλλά και απουσίας κεντρικών αποφάσεων και καθοδήγησης, έχει επιτρέψει, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, 
την αύξηση πολλών παράνομων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.

Το παράνομο κυνήγι τείνει να πάρει επιδημικές διαστάσεις. Στον Αμβρακικό, για παράδειγμα, μετά την εσκεμ-
μένη καθυστέρηση του Υπουργού ΠΕΚΑ να υπογράψει τη νέα απόφαση απαγόρευσης της θήρας, μέχρι σχεδόν 
το πέρας της κυνηγετικής περιόδου, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις λαθροθηρίας στην προστατευόμενη περιοχή. 
Στο δέλτα του Έβρου έχω πληροφορίες ότι ακουγόταν άγριο τουφεκίδι μέχρι και δύο εβδομάδες μετά τη λήξη 
της περιόδου, ενώ παρόμοιες καταγγελίες έγιναν και για άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Η πιο χαρακτηρι-
στική περίπτωση αφορά τον εντοπισμό, από φύλακα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ομά-
δας κυνηγών στο όριο της προστατευόμενης περιοχής, στην παραμεθόρια ζώνη (όπου απαγορεύεται η θήρα), 
ημέρα με χιόνι (όταν επίσης απαγορεύεται η θήρα). Ο φύλακας εξυβρίστηκε και απειλήθηκε η ζωή του. Το αξιο-
σημείωτο είναι, ότι στην ομάδα των κυνηγών συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πρεσπών, που είναι και Αντιπρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης!

Μεγάλη είναι, λόγω κρίσης, και η αύξηση της παράνομης υλοτομίας. Το παρατεταμένο κρύο εξάντλησε νωρίς 
τα αποθέματα καυσόξυλων στις περισσότερες περιοχές της βόρειας και κεντρικής ορεινής χώρας και ο κάτοικοι 
στράφηκαν στα δάση. Εκτός όμως από τους ιδιώτες, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις εκτεταμένης υλοτομίας, από 
αγνώστους, στο Πήλιο, στο Μπέλες, σε περιοχές της Ευρυτανίας και αλλού, προφανώς για διακίνηση καυσόξυ-
λων στο εμπόριο, λόγω της μεγάλης ζήτησης που προκαλεί η αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Τέλος, πολύ μεγάλη είναι και η αύξηση των καταπατήσεων και της παράνομης δόμησης μετά την απόφαση 
του ΥΠΕΚΑ να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα – γιατί περί νομιμοποίησης πρόκειται, όσο και αν ο Υπουργός εμπαί-
ζει την κοινή νοημοσύνη με το εφεύρημα της «τακτοποίησης». Οι καταγγελίες είναι πάμπολλες, ιδιαίτερα σε 
νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων – στη Μύκονο, μάλιστα, εξαντλήθηκαν τα ...οικοδομικά υλικά, ενώ 
δηλώθηκαν δεκάδες αυθαίρετα που ...δεν υπήρχαν, για να κατασκευαστούν αργότερα. Μετά από πολλές πιέσεις, 
κυρίως από το ΤΕΕ, το υπουργείο ξεκίνησε διαδικασίες καταγραφής των νέων αυθαιρέτων με αεροφωτογραφίες. 
Μάλλον για να τα νομιμοποιήσει και αυτά ...

Όλα αυτά, μαζί με την ουσιαστική ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών, δηλώνουν ότι η κατάσταση στην ελλη-
νική ύπαιθρο μάλλον βρίσκεται εκτός ελέγχου.

Αν, τώρα, στα παραπάνω προσθέσετε:
 τη «βροχή» νέων νόμων που προωθούνται με διαδικασίες «επείγοντος», με καθόλου ή ελάχιστη διαβούλευση 

–συνήθως μερικές μέρες για σχέδια νόμων εκατοντάδων σελίδων– και την πρακτική αδυναμία των οργανώ-
σεων και των πολιτών να τους αξιολογήσουν και να τους αντικρούσουν,

 τα νομοσχέδια που αλλιώς συζητούνται και αλλιώς φτάνουν για ψήφιση, συχνά ως τροπολογίες σε θέματα 
άλλων υπουργείων – για παράδειγμα, ενώ μόλις είχε κλείσει η διαβούλευση για την ΚΥΑ του νέου Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, την οποία ετοίμαζε το ΥΠΕΚΑ, 
εμφανίστηκε σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, προσθήκη για την «Απλοποίηση και τη 
Διευκόλυνση των Τουριστικών Επενδύσεων» με σωρεία αρνητικών διατάξεων, πολύ χειρότερων από αυτές της 
υπό συζήτηση ΚΥΑ (ευτυχώς, εν μέρει χάρη στη συντονισμένη και επίμονη προσπάθεια των 10 μεγάλων περι-
βαλλοντικών οργανώσεων, το σχετικό άρθρο καταψηφίστηκε και αποσύρθηκε),

 και τη συστηματική και με κάθε ευκαιρία αποδόμηση της περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα των θετι-
κών νόμων που ψηφίστηκαν πρόσφατα,

είναι σίγουρο ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός πολύ άσχημου και δύσκολου δρόμου για τα περιβαλλοντικά 
θέματα στην Ελλάδα.

Νίκος Πέτρου
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Ψαρόνια

Η χλωριδική ποικιλομορφία της Κύπρου είναι συ-
νάρτηση της γεωγραφικής της θέσης, του νησιω-
τικού χαρακτήρα, της γεωλογικής δομής και των 
κλιματικών συνθηκών που επικρατούν εδώ. Ένας 
άλλος παράγοντας που συνέβαλε στη διαμόρφω-
σή της είναι η ανθρώπινη παρουσία τις τελευταί-
ες δέκα χιλιετίες τουλάχιστον, ιδιαίτερα μετά την 
τρίτη χιλιετία π.Χ., όταν άρχισε η εντατική εκμε-

Η χλωρίδα

κείμενα & φωτογραφίες των Χαράλ. Σ. Χριστοδούλου & Γεώργ. Ν. Χατζηκυριάκου

τάλλευση του χαλκού, γεγονός που συνέβαλε στην 
υπερεκμετάλλευση των δασών. Επιπρόσθετα, επη-
ρεάστηκε από την εισαγωγή ξενικών ειδών, δρα-
στηριότητα, η οποία εντάθηκε μετά το 1880 που 
κατέλαβαν οι Άγγλοι την Κύπρο (τα τελευταία 130 
χρόνια), ενώ τα τελευταία 40 χρόνια η εισαγωγή 
ξενικών φυτών κατέστη ανεξέλεγκτη.

Συνολικά, απαντούν στο νησί γύρω στα 1.640 

Αν και πολυχρησιμοποιημένος, μετά τον 15ο αιώνα, ο χαρακτηρισμός του χρονικογράφου Λεόντιου 

Μαχαιρά ακόμα αποδίδει την πραγματικότητα. Η Κύπρος είναι όντως μια γλυκιά χώρα, με ήπιο, 

πολύμορφο τοπίο και μεγάλο πλούτο χλωρίδας και πανίδας. Παρά τη σχετικά μικρή της έκταση 

(9.251 χλμ2) φιλοξενεί μεγάλη ποικιλότητα ειδών, με πολλά ενδημικά, κυρίως λόγω της γεωγραφικής 

της θέσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (όπως και η Ελλάδα). Επειδή όμως βρίσκεται αρκετά 

ανατολικότερα, καταγράφονται εκεί πολλά είδη ασιατικής, κυρίως, αλλά και αφρικανικής  

προέλευσης που δεν εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο και, συνεπώς, παρουσιάζουν  

μεγάλο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φυσιολάτρες.

Η Εταιρία μας έχει στενές σχέσεις με την Κύπρο, κυρίως μέσα από τo Πρόγραμμα των Οικολογικών 

Σχολείων. Παράλληλα, πολλά μέλη μας την επισκέπτονται συχνά (ανάμεσά τους και εγώ)  

αλλά και ζητούν πληροφορίες για τη φύση της. Έτσι αποφασίσαμε να αφιερώσουμε αυτό  

το τεύχος σε μια εκτεταμένη παρουσίαση του φυσικού της πλούτου. 

Πολλές ευχαριστίες στους καλούς μου φίλους, νέους αλλά και πολύ παλιούς,  

που ανταποκρίθηκαν άμεσα και μας προσέφεραν πρόθυμα το υλικό τους.  

Γλυκεία Χώρα Κύπρος
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ιθαγενή είδη και υποείδη (Πτεριδόφυτα και Σπερ-
ματόφυτα). Επίσης, στο νησί απαντούν και 90 taxa 
με αδιευκρίνιστο καθεστώς. Αν ληφθεί υπόψη το 
μέγεθος του νησιού (9.251 χλμ2), η ποικιλότητα 
των ειδών είναι ανάλογη με αυτή άλλων περιοχών 
που έχουν μεσογειακό κλίμα.

Η επιγενής χλωρίδα υπολογίζεται ότι αντιπρο-
σωπεύεται με 210 είδη περίπου (εγκλιματισμένα 
και τυχαία). Τα τελευταία 40 χρόνια, αυτή η κα-
τηγορία των φυτών παρουσιάζει αυξητική τάση. 
Επιπρόσθετα, πολλά από τα ξενικά είδη εισβάλ-
λουν σε φυσικούς οικοτόπους, με αποτέλεσμα να 
επηρεάζουν τη χλωριδική σύνθεση και τη δομή 
τους. Τέτοια φυτά είναι τα Acacia saligna, Robinia 
pseudoacacia, Paspalum distichum, Oxalis pes-caprae και 
Symphyotrichum squamatum.

Χωρολογία
Γύρω στο 50% της κυπριακής χλωρίδας απο-

τελείται από μεσογειακά είδη. Σημαντι-
κός αριθμός από αυτά περιορίζεται στην 
ανατολική Μεσόγειο, όπως τα Pinus brutia, 
Cupressus sempervirens, Juniperus foetidissima, 
Cistus parviflorus, Sarcopoterium spinosum, 
Euphorbia hierosolymitana, Micromeria 
myrtifolia, Cynara cornigera και Heliotropium 
hirsutissimum, κάποια από τα οποία χαρα-
κτηρίζουν μερικούς από τους σημαντικούς 
τύπους βλάστησης του νησιού. Υπάρχει 
επίσης σημαντική παρουσία φυτών που 
χαρακτηρίζονται ως αυστηρά μεσογειακά, 
όπως τα Viburnum tinus subsp. tinus, Cynara 
cardunculus, Muscari parviflorum, Pistacia 

terebinthus, Bellevalia trifoliata, Micromeria nervosa, 
Phillyrea latifolia και Nerium oleander. Απαντούν επί-
σης και φυτά της Ευρωμεσογειακής ζώνης (π.χ. 
Scilla autumnalis, Lactuca saligna) και της Ατλαντι-
κής-μεσογειακής ζώνης (π.χ. Pistacia lentiscus, 
Damasonium bourgaei). 

Επιπρόσθετα, γύρω στο 2% των ειδών χαρα-
κτηρίζονται ως υποενδημικά, δηλαδή απαντούν 
σε μία ή δύο γειτονικές χώρες, ή φυτογεωγραφι-
κές περιοχές, όπως καθορίστηκαν από το πρόγραμ-
μα Euro-Med. Αυτά διακρίνονται σε τρεις ομάδες: 
(α) εκείνα που απαντούν και στην Τουρκία, όπως 
τα Alyssum cypricum, Cyprinia gracilis, Onosma mitis, 
Picris cyprica, Jurinea cypria και Phlomis lunariifolia· 
(β) εκείνα που απαντούν και στο Αιγαίο, όπως το 
Carthamus boissieri· και (γ) εκείνα που απαντούν στη 
Μέση Ανατολή και την ανατολική Βόρεια Αφρι-
κή, όπως τα Lactuca triquetra και Taraxacum cyprium. 

Γύρω στο 6% επεκτείνεται σε χώρες εκτός της 
Μεσογείου –χώρες της νοτιοδυτικής Ασίας και 
της ανατολικής Αφρικής, για παράδειγμα– όπως 
τα είδη Pteranthus dichotomus, Zygophyllum album 
και Prosopis farcta. Επιπρόσθετα γύρω στο 17% χα-
ρακτηρίζονται ως παλαιαρκτικά, ενώ η εξάπλωση 
ενός ποσοστού γύρω στο 4% χαρακτηρίζεται ως 
κοσμοπολίτικη ή σχεδόν κοσμοπολίτικη (Samolus 
valerandi, Plantago major).

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η Κύ-
προς είναι το όριο εξάπλωσης μερικών φυ-
τών, καταδεικνύοντας τη σχέση της χλωρίδας 
της με εκείνη των γειτονικών ηπείρων. Τα είδη 
Convolvulus oleifolius (var. deserti και var. pumilus), 
Silene alexandrina και Ononis reclinata var. monophylla 
έχουν το βόρειο όριο της εξάπλωσής τους στην Κύ-
προ, ενώ τα φυτά Pinus nigra subsp. pallasiana και 
Juniperus excelsa subsp. excelsa βρίσκονται στο νοτι-
ότατό τους όριο. Από την άλλη, τα φυτά Trigonella 
berythea, Lomelosia prolifera και Parietaria cretica, φθά-
νουν στο δυτικό τους όριο και τα Bellium minutum, 
Cistus monspeliensis, Lathyrus saxatilis και Myosotis 
pusilla έχουν το ανατολικό τους όριο στην Κύπρο.

Μορφές ανάπτυξης 
Ο μεσογειακός χαρακτήρας της κυπριακής χλωρί-
δας είναι εμφανής και από τη μορφή ανάπτυξης 
των φυτών, όπου κυριαρχούν τα θερόφυτα (μονο-
ετή) τα οποία είναι γύρω στο 49%. Τα φανερόφυτα 
(δέντρα και ψηλοί θάμνοι) αντιπροσωπεύουν το 7% 
ενώ τα χαμαίφυτα (μικροί θάμνοι και ημίθαμνοι) 
αντιπροσωπεύουν το 5%, ωστόσο, αυτές είναι οι 
μορφές ανάπτυξης οι οποίες σχηματίζουν τη βλά-
στηση που επικρατεί και κυριαρχούν στο τοπίο. Τα 
πολυετή ποώδη φυτά (ημικρυπτόφυτα) ανέρχονται 
στο 21%, ενώ τα γεόφυτα στο 17%. 

Η ενδημική χλωρίδα αντιπροσωπεύεται με 106 
είδη, 32 υποείδη και 11 ποικιλίες, δηλαδή ποσο-

Quercus alnifolia
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Λατζιές, κέδροι και τραχεία πεύκη στο δάσος της Πάφου

Ranunculus kykkoensis, Corydalis rutifolia, Onosma troodi, 
Nepeta troodi, Teucrium cyprium, Anthemis plutonia, 
Alyssum chondrogynum, Alyssum troodi, Cynoglossum 
troodi, Lactuca tetrantha, Sedum microstachyum, Crypsis 
hadjikyriakou, Crocus cyprius, Saponaria cypria και 
Papaver paphium.

Η οροσειρά του Πενταδακτύλου αποτελείται 
κυρίως από σκληρούς ασβεστόλιθους, με εντυπω-
σιακές απόκρημνες κορυφογραμμές, και φιλοξε-
νεί 62 ενδημικά taxa (47 είδη, 13 υποείδη και 2 
ποικιλίες), 14 από τα οποία είναι τοπικά ενδημικά. 
Τα πιο αξιόλογα χασμόφυτα είναι τα είδη Brassica 
hilarionis, Delphinium caseyi, Sideritis cypria, Onosma 
caspitosa και Dianthus cyprius. Επίσης η Salvia veneris 
περιορίζεται στις νότιες χαμηλές πλαγιές στην πε-
ριοχή Κυθρέας, το Teucrium salaminium στους νότι-
ους πρόποδες του ανατολικού τμήματος της ορο-
σειράς και η Solenopsis antiphonitis στους βόρειους 
πρόποδές της.

Οικογένεια Αριθμός ενδημικών taxa % ενδημικών taxa

Fagaceae 2 (ποικιλίες) 50

Iridaceae 4 44

Crassulaceae 5 33

Lamiaceae 24 31

Plumbaginaceae 2 22

Liliaceae s.l. 14 21

Campanulaceae 2 17

στό 6,7% σε επίπεδο είδους και 8,4% σε επίπεδο 
υποείδους, της ιθαγενούς χλωρίδας. Το δεύτερο 
ποσοστό αντιστοιχεί με 15 ενδημικά ανά 1.000 
χλμ2. Ποσοτικά ο ενδημισμός είναι 2,4 φορές με-
γαλύτερος από ότι αναμένεται ανάλογα με το μέ-
γεθος της Κύπρου (ο αναμενόμενος ενδημισμός 
υπολογίζεται με ένα δείκτη που λέγεται Bykov’s 
index). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι οικογένειες 
με τα περισσότερα ενδημικά είναι τα Lamiaceae 
(24 taxa), Liliaceae s.l. (14 taxa), Brassicaceae 
(11 taxa) και Caryophyllaceae (11 taxa). Ο ενδη-
μισμός φθάνει στο μεγαλύτερο ποσοστό στις οι-
κογένειες που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Κέντρα ενδημισμού
Τα πιο σημαντικά κέντρα ενδημισμού είναι η ορο-
σειρά του Τροόδους και η οροσειρά του Πεντα-
δακτύλου. 

Η οροσειρά του Τροόδους, η οποία αποτελεί-
ται κυρίως από πυριγενή πετρώματα (το ομώνυμο 
οφιολιθικό σύμπλεγμα), φιλοξενεί 105 ενδημικά 
taxa (77 είδη, 23 υποείδη και 5 ποικιλίες), από τα 
οποία τα 47 είναι τοπικά ενδημικά, όπως τα είδη 
Cedrus brevifolia, Quercus alnifolia, Erysimum kykkoticum, 

Teucrium salaminium
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Σπάνια και κινδυνεύοντα είδη
Όπως φαίνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας 
της Κύπρου, αξιολογήθηκαν 328 taxa σύμφωνα 
με τα κριτήρια της IUCN. Τα 238 από αυτά βρέ-
θηκαν να πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε 
μια από τις κατηγορίες κινδύνου της IUCN, ήτοι: 
46 taxa αξιολογήθηκαν ως Κρισίμως Κινδυνεύο-
ντα (Critically Endangered), 64 taxa ως Κινδυ-
νεύοντα (Endangered) και 128 taxa ως Εύτρωτα 
(Vulnerable). Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες κατη-
γορίες, 23 taxa, θεωρήθηκαν ως Τοπικά Εξαφα-
νισθέντα για την Κύπρο (Regionally Extinct), 15 
taxa, ως Εγγύς Απειλούμενα (Near Threatened), 
7 taxa ως Χαμηλού Κινδύνου (Least Concern) και 
45 taxa ως Ανεπαρκώς Γνωστά (Data Deficient). 

Η πλειονότητα των απειλούμενων φυτών έχει 
ευρεία εξάπλωση στη Μεσογειακή περιοχή, ακό-
μα και πιο πέρα. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν 45 
ενδημικά, τα περισσότερα από τα οποία αξιολο-
γούνται ως Εύτρωτα. Αυτό αιτιολογείται από τον 
μικρό τους πληθυσμό και τον περιορισμένο χώρο 
εξάπλωσής τους, δύο παράγοντες που οφείλονται 

στο γεγονός ότι τα φυτά αυτά ζουν σε εξει-
δικευμένο και μικρό βιότοπο.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση απειλού-
μενων φυτών βρίσκεται στις οροσειρές του 
Τροόδους και του Πενταδακτύλου και στις 
χερσονήσους του Ακάμα και του Ακρωτη-
ρίου. Αυτή η εξάπλωση φανερώνει μάλ-
λον την ύπαρξη στενοενδημικών ή φυτών 
με περιορισμένο ενδιαίτημα και όχι την 
ύπαρξη έντονων ανθρωπογενών δραστη-
ριοτήτων. Οι οικότοποι με τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση απειλούμενων φυτών είναι 
οι υγρότοποι, οι παράλιοι οικότοποι και οι 
βράχοι της ενδοχώρας. Όπως διαπιστώθη-

κε, ο κύριος κίνδυνος για τη χλωρίδα είναι οι αν-
θρώπινες δραστηριότητες, που οδηγούν στην απώ-
λεια ενδιαιτήματος, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν 
η φωτιά και η ξηρασία. 

Φυτά ειδικού ενδιαφέροντος
Πολλά φυτά της κυπριακής χλωρίδας μπορούν να 
θεωρηθούν ως ειδικού ενδιαφέροντος, λόγω της βι-
ογεωγραφικής τους ιστορίας ή της σημασίας τους 
ως καλλωπιστικά και καλλιεργούμενα. 

Ο ενδημικός, κυπριακός κέδρος (Cedrus 
brevifolia), για παράδειγμα, είναι σημαντικό στοι-
χείο της βλάστησης του νησιού, αφού σχηματίζει 
ενδημικό τύπο δάσους. Είναι ένα από τα 4 είδη 
κέδρου στον κόσμο, αναπτύσσεται σε θερμότε-
ρο κλίμα και περιορίζεται στην ύφυγρη έως υγρή 
ζώνη του δάσους Πάφου. Τα άλλα 3 είδη είναι ο 
Cedrus atlantica στο όρος Άτλας του Μαρόκου, ο 
Cedrus libani στον Λίβανο και ο Cedrus deodara στα 
Ιμαλάια. Και τα 4 είδη απαντώνται κατά μήκος 
της αρχαίας Τηθύος Θαλάσσης. 

Salvia veneris

Crocus cyprius

Salvia veneris
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Η λατζιά (Quercus alnifolia) είναι, επίσης, μο-
ναδικό παράδειγμα νησιωτικού ενδημικού σε ότι 
αφορά το γένος Quercus. Είναι αειθαλές, μεγάλος 
θάμνος ή μικρό δέντρο, ύψους μέχρι 10 μέτρα, και 
περιορίζεται στα οφιολιθικά πετρώματα του Τροό-
δους σε υψόμετρο 400-1.800 μέτρων. Σχηματίζει 
τον ενδημικό τύπο βλάστησης «Θαμνώνες και δασι-
κές συστάδες της Quercus alnifolia» (τύπος οκοτόπου 
9390) ή συμμετέχει ως κύριο είδος στον υπόροφο 
των πευκοδασών. Η ικανότητά της να ευδοκιμεί σε 
πετρώδεις και βραχώδεις πλαγιές της προσδίδει με-
γάλη οικολογική αξία, αφού προστατεύει, ανάμε-
σα στ’ άλλα, το έδαφος από τη διάβρωση. Επίσης 
οι καρποί της αποτελούν τροφή για την πανίδα. 

Ανάμεσα στα άλλα αξιόλογα ενδημικά του νη-
σιού ξεχωρίζει η ζουλατζιά (Bosea cypria), θάμνος 
που θεωρείται ως υπόλειμμα της Τριτογενούς πε-
ριόδου. Το γένος Bosea αποτελείται από τρία εί-
δη τα οποία είναι στενοενδημικά, ένα στα Κανά-
ρια νησιά (Bosea yervamora), ένα στα βορειοδυτικά 
Ιμαλάια (Bosea amherstiana) και ένα στην Κύπρο. 
Και αυτά τα τρία είδη αναπτύσσονται κατά μήκος 
της αρχαίας Τηθύος θαλάσσης.

Επίσης, η ρίγανη (Origanum dubium) είναι καλά 
γνωστός αρωματικός θάμνος, που αναπτύσσεται 
στο Δάσος Πάφου και χρησιμοποιείται ευρύτατα 
ως άρτυμα στο κρέας, τις σαλάτες και τις πράσι-
νες ελιές. Ακόμα, στα χωριά Κάμπος και Τσακίστρα 
λαμβάνεται το ριγανέλαιο, το οποίο χρησιμοποιεί-
ται στην αρωματοποιία και την ιατρική.
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Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η συνοπτική πα-
ρουσίαση των ορχιδέων της Κύπρου που δεν έχουν 
βρεθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. 
Το πρόβλημα της ταξινόμησης των ορχιδέων δεν 
έχει ακόμα επιλυθεί με οριστικό και αποδεκτό από 
όλους τρόπο. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην 
πληθώρα των διαφορετικών ονομάτων με τα οποία 
τα είδη των ορχιδέων της Κύπρου αναφέρονται 
στις διάφορες δημοσιεύσεις. 

Στο άρθρο αυτό χρησιμοποιείται η ονομα-
τολογία που προτείνει ο Kreutz (2004) στο 
βιβλίο The Orchids of Cyprus. 
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στην Κύ-
προ 51 είδη ορχιδέων από δώδεκα δια-
φορετικά γένη. Μεγαλύτερο είναι το γέ-
νος Ophrys με 21 είδη. Τέσσερα επιπλέ-
ον είδη, για τα οποία υπάρχουν αναφορές 
από την Κύπρο, δεν έχουν βρεθεί πρόσφα-
τα και θεωρούνται εξαφανισμένα. Τα εί-
δη αυτά είναι το Aceras anthropophorum, το 
Cephalanthera longifolia, το Ophrys ciliata και 
το Ophrys straussii. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός των ορχιδέων της 

Ορχιδέες της Κύπρου
που απουσιάζουν από την Ελλάδα

κείμενο & φωτογραφίες του Χριστόδουλου Μακρή

Κύπρου είναι ευρωπαϊκά, μεσογειακά ή είδη της 
ανατολικής Μεσογείου, τα οποία έχουν καταγρα-
φεί και στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και 16 είδη 
τα οποία απουσιάζουν από την Ελλάδα. Από αυ-
τά, τα επτά είναι ενδημικά είδη της Κύπρου (ποσο-
στό ενδημισμού 13,7%). Τρία είδη θεωρούνται ως 
υποενδημικά. Έχουν δηλαδή την κύρια εξάπλωσή 
τους στην Κύπρο και πολύ μικρούς πληθυσμούς 
σε άλλες χώρες ή φυτογεωγραφικές περιοχές της 
ανατολικής Μεσογείου. Έξι είδη είναι κυρίως ασι-
ατικά με δυτικότερο όριο στην εξάπλωσή τους την 
Κύπρο ή τα παράλια της Μικράς Ασίας. 

Τα 16 αυτά είδη είναι τα ακόλουθα:
Orchis troodi: Ενδημικό είδος με εξάπλωση στα 
πευκοδάση και τους θαμνώνες της οροσειράς του 
Τροόδους και της χερσονήσου του Ακάμα. 
Orchis syriaca: Είδος με μικρή εξάπλωση στην Μέ-
ση Ανατολή. Στην Κύπρο είναι μια από τις πιο κοι-
νές ορχιδέες, με μεγάλη εξάπλωση σε περιοχές με 
υψόμετρα μέχρι τα 1.000 μ στα νότια, δυτικά και 
βόρεια του νησιού. 
Orchis caspia: Είδος της νοτιοδυτικής Ασίας. Στην 

Ophrys kotschyi Ophrys elegans
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Ophrys morio

Epipactis veratrifolia

Ophrys flavomarginata

Ophrys alasiatica

Epipactis troodi

Ophrys bornmuelleri
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δος σε περιοχές με υψόμετρο μέχρι τα 500 μ. 
Ophrys morio: Κοινό ενδημικό είδος με εξάπλωση 
σε περιοχές με υψόμετρο μέχρι 700 μ στα νότια, 
δυτικά και βόρεια της Κύπρου. 
Ophrys alasiatica: Κοινό ενδημικό είδος με εξάπλω-
ση στη νοτιοδυτική Κύπρο, από το επίπεδο της θά-
λασσας μέχρι τα 700 μ. 
Ophrys lapethica: Υποενδημικό είδος. Πήρε το όνο-
μά του από το κατεχόμενο χωριό Λάπηθος, από 
όπου περιγράφηκε. Για χρόνια θεωρείτο ενδημι-
κό είδος της Κύπρου. Αργότερα βρέθηκε και στο 
κεντρικό τμήμα της νότιας Τουρκίας. Είναι τοπι-
κά κοινό είδος με εξάπλωση σε περιοχές με υψό-
μετρο μέχρι 800 μ, στα νότια, δυτικά και βόρεια 
της Κύπρου. 
Ophrys levantina: Υποενδημικό είδος. Είναι πολύ 
κοινό σε περιοχές μέχρι τα 700 μ στα νότια, δυ-
τικά και βόρεια της Κύπρου. Εκτός Κύπρου έχει 
βρεθεί μόνο στα νότια παράλια της Τουρκίας, όπου 
είναι πολύ σπάνιο. 

Κύπρο είναι πολύ σπάνιο. Είναι γνωστή μόνο μία 
θέση σε φρύγανα μεταξύ των χωριών Σκαρίνου και 
Λεύκαρα, με λιγότερα από 100 φυτά. Στο Κόκκινο 
Βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου χαρακτηρίζεται 
ως «Κρισίμως Κινδυνεύον»
Serapias aphroditae: Ενδημικό είδος με κύρια εξά-
πλωση στη χερσόνησο του Ακάμα. Η παρουσία του 
στην υπόλοιπη Κύπρο είναι σπάνια και σποραδική.
Serapias levantina: Είδος της Μέσης Ανατολής. 
Στην Κύπρο είναι σπάνιο, με σποραδική εξάπλω-
ση κυρίως στα βόρεια παράλια, στη χερσόνησο του 
Ακάμα και γύρω από τη Λάρνακα. 
Epipactis troodi: Ενδημικό είδος. Είναι τοπικά κοι-
νό σε πευκοδάση στην κορυφή του Τροόδους και 
στην περιοχή της Κοιλάδας των Κέδρων στο Δά-
σος Πάφου, σε υψόμετρα μεγαλύτερα από 1.200 μ. 
Epipactis condensatα: Ασιατικό είδος με εξάπλωση 
σε Τουρκία, Συρία, Λίβανο και Καύκασο. Στην Κύ-
προ είναι πολύ σπάνιο. Βρέθηκε σε ελάχιστες θέσεις 
στην περιοχή Τροόδους σε υψόμετρο μεγαλύτερο 
των 1.500 μ. Στο Κόκκινο Βιβλίο της χλωρίδας της 
Κύπρου χαρακτηρίζεται ως «Κρισίμως Κινδυνεύον». 
Epipactis veratrifolia: Είδος της νοτιοδυτικής Ασίας 
από την Τουρκία μέχρι το Νεπάλ. Η Κύπρος αποτε-

λεί το δυτικότερο όριο στην εξάπλωσή του. 
Είναι κάπως κοινό σε υγρές θέσεις στο κε-
ντρικό τμήμα της οροσειράς του Τροόδους 
από 800-1.900 μ. Υπάρχει επίσης ένα μι-
κρός απομονωμένος πληθυσμός κοντά στην 
Επισκοπή Λεμεσού σε υψόμετρο 20-150 μ. 
Ophrys kotschyi: Σπάνιο ενδημικό είδος με 
σποραδική κατανομή σε ασβεστολιθικές 
περιοχές κυρίως στο νότιο κεντρικό, το κε-
ντρικό και το βόρειο κεντρικό τμήμα της 
Κύπρου με υψόμετρο μέχρι 500 μ. Στο κόκ-
κινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου χα-
ρακτηρίζεται ως «Εύτρωτο»
Ophrys elegans: Τοπικά κοινό ενδημικό εί-

Orchis caspiaOrchis troodi Orchis syriaca

Epipactis 
condensata
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Ophrys flavomarginata: Υποενδημικό είδος. Από τις 
πιο κοινές ορχιδέες της Κύπρου. Έχει βρεθεί και 
στο Ισραήλ, όπου όμως είναι πολύ σπάνια. 
Ophrys bornmuelleri: Είδος της Μέσης Ανατολής. 
Είναι κοινό μόνο στην Κύπρο και το Ισραήλ. 

Βιβλιογραφία
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Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κύπρου, η πο-
λύπλοκη γεωλογική της δομή και ιστορία, το ανά-
γλυφο και η έντονη διαμερισματοποίηση της επι-
φάνειάς της, η γειτνίασή της με τρεις διαφορετι-
κές ηπείρους, καθώς και η μακρόχρονη παρουσία 
του ανθρώπου έχουν διαμορφώσει μια σημαντική 
και πλούσια βιοποικιλότητα. 

Η εντομοπανίδα της Κύπρου είναι μια ενδια-
φέρουσα σύνθεση κυρίως από μεσογειακά και πα-
λαιαρκτικά είδη μαζί με ένα μεγάλο αριθμό ασι-

ατικών ειδών. Συμπληρώνεται δε από ένα 
μικρότερο αλλά σημαντικό αριθμό ευρωπα-
ϊκών ή αφρικανικών ειδών, για τα οποία η 
Κύπρος αποτελεί το ανατολικότερο ή αντί-
στοιχα το βορειότερο όριο της εξάπλωσής 
τους. Εξαιτίας της απομόνωσης και της με-
γάλης απόστασης από τις γειτονικές ηπει-
ρωτικές χώρες, η εντομοπανίδα της Κύ-
πρου χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο πο-
σοστό ενδημισμού που φτάνει περίπου στο 
10% των ειδών. 

Οι γνώσεις μας για την εντομοπανίδα 
της Κύπρου είναι σε μεγάλο βαθμό ελλι-
πείς. Μόνο κάποιες ομάδες όπως, για πα-

Τα έντομα

κείμενο & φωτογραφίες του Χριστόδουλου Μακρή

ράδειγμα, οι πεταλούδες, τα οδοντόγναθα και κά-
ποιες οικογένειες κολεοπτέρων όπως τα Carabidae 
είναι σε ικανοποιητικό βαθμό μελετημένα. Ακό-
μα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γνώσεις 
μας αφορούν κυρίως στην καταγραφή των ειδών 
και δευτερευόντως στην εξάπλωση τους. Σημαντι-
κότατο έλλειμμα γνώσης παρατηρείται στους το-
μείς της οικολογίας και της κατάστασης των πλη-
θυσμών των περισσότερων ειδών.  

Ο ακριβής αριθμός των εντόμων της Κύπρου 
δεν είναι γνωστός. Στην ευρωπαϊκή βάση δε-
δομένων για την πανίδα της Ευρώπης (Fauna 
Europaea) υπάρχουν αναφορές για σχεδόν 5.000 
είδη. 

Με δεδομένο όμως ότι κάθε χρόνο δεκάδες νέ-
ες αναφορές προστίθενται στον κατάλογο ειδών 
της Κύπρου υπολογίζεται ότι τα είδη εντόμων στο 
νησί ξεπερνούν κατά πολύ τις 6.000.

Για κάποιες ομάδες εντόμων η Κύπρος είναι 
πολύ πλούσια σε αριθμό ειδών. Για παράδειγμα 
έχουν καταγραφεί εννέα είδη Μαντίδων, όσα και 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στη Γαλ-
λία έχουν καταγραφεί μόνο οκτώ είδη. Πολύ σημα-
ντική είναι η παρουσία στην Κύπρο δύο εντυπωσι-

Blepharopsis mendica
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Το ενδημικό είδος ακρίδας Pyrgomorpha cypria στο 
ενδημικό φυτό Onosma fruticosa

ακών αφρικανικών ειδών, του Blepharopsis mendica 
και του Sphodromantis viridis. Η εξάπλωση των ει-
δών αυτών επεκτείνεται βόρεια στο δυτικό άκρο 
της Μεσογείου προς την Ισπανία και, αντίστοιχα, 
στο ανατολικό της άκρο προς τη Μέση Ανατολή 
και την Κύπρο.

Μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί στην Κύπρο 
34 είδη της τάξης Οδοντόγναθα (Λιβελούλες). 

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία πολλών ειδών 
που έχουν ως κύρια εξάπλωση την τροπική Ασία. 
Η εξάπλωση των ειδών αυτών επεκτείνεται στα νό-
τια παράλια της Τουρκίας, στην Κύπρο και κάποτε 
μέχρι τη Ρόδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εί-
ναι τα είδη Orthetrum sabina και Trithemis festiva. Το 
πρώτο έχει παρατηρηθεί και δυτικότερα, σε αρκε-
τά ελληνικά νησιά.

Τα τελευταία χρόνια, ίσως λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, παρατηρείται η επέκταση προς τη Μεσό-
γειο πολλών αφρικανικών ειδών. Ένα τέτοιο είδος 
είναι το Trithemis annulata το οποίο καταγράφηκε 
για πρώτη φορά στην Μεσόγειο τη δεκαετία του 
1970 και σήμερα είναι πολύ κοινό τόσο στην Κύ-
προ όσο και στην Ελλάδα.   

Το είδος Trithemis arteriosa έχει ακόμα πολύ πε-
ριορισμένη εξάπλωση στην Μεσόγειο. Αν και κα-
ταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο μόλις 
το 2006 τώρα είναι πολύ κοινό σε πολλούς υγρό-
τοπους. Αντίθετα, το επίσης αφρικάνικο είδος 
Brachythemis leucosticta που καταγράφηκε, και αυτό 
για πρώτη φορά, στην Κύπρο το 2006, δεν εντοπί-
στηκε ξανά από τότε. 

Το είδος Pantala flavescens έχει πολύ μεγάλη εξά-
πλωση σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι γνωστό 

Orthetrum sabina

Trithemis arteriosa

Trithemis festiva

Trithemis annulata
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για τη μεταναστευτική του συμπεριφορά. Παρόλα 
αυτά απουσιάζει τόσο από την Ευρώπη όσο και τη 
Μεσόγειο. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα νό-
τια παράλια της Τουρκίας και η Κύπρος, όπου κά-
ποιες χρονιές είναι κοινό. Για το είδος αυτό υπάρ-
χουν και δύο πρόσφατες αναφορές από την Ελλά-
δα (Ρόδος, 2001 και Θράκη, 2005).  

Τα Ορθόπτερα της Κύπρου λόγω της οικονομι-
κής τους σημασίας, δηλαδή των ζημιών που προ-
ξενούν στη γεωργία, είναι σε αρκετά καλό βαθμό 
μελετημένα. 

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 67 
είδη Ορθοπτέρων. Από αυτά τα ένδεκα είναι ενδη-
μικά είδη και τα τέσσερα είναι ενδημικά υποείδη. 
Ο ενδημισμός, δηλαδή, στην τάξη αυτή ξεπερνά 
το 22%. Πολύ σημαντική είναι και η ύπαρξη του 
γένους Exodrymadusa, το οποίο θεωρείται ενδημι-
κό γένος της Κύπρου.

Πολύ σημαντικό είδος είναι και το πολύ σπά-
νιο Orchamus gracilis. Το είδος αυτό έχει περιγρα-
φεί από την Κύπρο το 1882 και για χρόνια θεω-
ρείτο ως ενδημικό. Εκτός Κύπρου υπάρχει μόνο 

Το πολύ σπάνιο είδος Orchamus gracilis

Η μη μεταναστευτική μορφή του είδους 
Locusta migratoria 

 Isophya mavromoustakisi. Το είδος αυτό ονομάστηκε 
έτσι προς τιμή του φημισμένου Κύπριου εντομολόγου 
Γεώργιου Μαυρομουστάκη που πρώτος το ανακάλυψε.

H πρώτη καταγραφή του είδους Brachythemis 
leucosticta στην Κύπρο (Φράχτης Άχνας 18-6-2006)

Το μεταναστευτικό είδος Pantala flavescens περνά 
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας πετώντας. Εδώ 

φαίνεται  να ζευγαρώνει στον αέρα
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μία αναφορά από τον Λίβανο η οποία όμως αμφι-
σβητείται από πολλούς επιστήμονες. Πιθανότατα 
το είδος Orchamus gracilis είναι και αυτό ενδημικό 
της Κύπρου. 

Η τελευταία εισβολή ακρίδων στην Κύπρο έγι-
νε το 2004. Στην ιστορία είναι καταγραμμένες πολ-
λές τέτοιες εισβολές, που προκάλεσαν τεράστιες 
καταστροφές στην γεωργία και τη ζωή του φτω-
χού αγροτικού πληθυσμού της Κύπρου των περα-
σμένων αιώνων. Υπεύθυνο για τις εισβολές αυτές 
ήταν το είδος Schistocerca gregaria. 

Στην Κύπρο υπάρχει και το είδος Locusta 
migratoria, του οποίου η μεταναστευτική μορφή 
είναι υπεύθυνη για τεράστιες καταστροφές στη 
γεωργία πολλών χωρών. Στη Κύπρο όμως έχει κα-
ταγραφεί μόνο η μη μεταναστευτική του μορφή 
και δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζη-
μιές στην γεωργία. 

Περισσότερα από χίλια Λεπιδόπτερα έχουν 
καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Οι νυ-
χτοπεταλούδες (Heterocera) αποτελούν τη μεγά-
λη πλειοψηφία. Μεγαλύτερη οικογένεια από αυ-

τές είναι η οικογένεια Noctuidae με περισσότερα 
από 250 είδη. 

 Τα είδη πεταλούδων (Ropalocera) της Κύπρου 
είναι μόνο 52. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός, 
ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα είδη των γύρω ηπει-
ρωτικών χωρών (Ελλάδα 232, Τουρκία 348, Λίβα-
νος 139, Ισραήλ 129). 

Φαίνεται ότι η μεγάλη απόσταση της Κύπρου 
από τις γύρω ηπειρωτικές χώρες αποτελεί καθορι-
στικό παράγοντα για τον αριθμό των ειδών πετα-
λούδων που φιλοξενεί. Παρατηρούμε ότι και στην 
Κρήτη, που έχει περίπου τον ίδιο βαθμό απομόνω-
σης με την Κύπρο έχουν καταγραφεί μόνο 45 είδη 
πεταλούδων ενώ αντίθετα, στη Λέσβο, που είναι 
πολύ μικρότερη σε έκταση αλλά βρίσκεται πιο κο-
ντά σε ηπειρωτική χώρα, έχουν καταγραφεί περισ-
σότερα από 70 είδη. 

Στα 52 είδη της Κύπρου περιλαμβάνονται τρία 
ενδημικά είδη και 6 ενδημικά υποείδη. Κάποια 
από τα ενδημικά υποείδη όμως δεν είναι αποδε-
κτά από όλους τους επιστήμονες. 

Ως ενδημικά της Κύπρου θεωρούνται τα είδη 

Νύμφη του πολύ σπάνιου είδους Exodrymadusa 
inormata. Το γένος Exodrymadusa θεωρείται ενδημικό 

γένος της Κύπρου. Πολύ λίγα δείγματα του είδους 
αυτού έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Η φωτογραφία αυτή 

είναι ίσως η μοναδική που υπάρχει με το έντομο στο 
φυσικό του περιβάλλον 

Το είδος Utetheisa pulchella είναι ένα από τα πιο κοινά 
ημερόβια Heterocera «νυχτοπεταλούδες»

Το είδος Ophiusa tirhaca ανήκει στην 
οικογένεια Noctuidae, την μεγαλύτερη 

οικογένεια νυχτοπεταλούδων της Κύπρου. 
Glaucopsyche paphos  

(ενδημικό είδος)
Apharitis acamas cypriaca  

(ενδημικό υποείδος)
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Lycaena thersamon

Pontia chloridice

Glaucopsyche paphos, Maniola cypricola και Hipparchia 
cypriensis. 

Πολύ σημαντική θεωρείται η παρουσία στην 
Κύπρο των ασιατικών ειδών Apharitis acamas και 
Chilades galba. Μάλιστα το Apharitis acamas αντι-
προσωπεύεται στην Κύπρο με το ενδημικό υπο-
είδος A. acamas cypriaca.

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία κά-
ποιων σπάνιων ειδών της ανατολικής Με-
σογείου, όπως τα είδη Lycaena thersamon και 
Pontia chloridice. 

Σημειώνεται ότι τρία μεταναστευτι-
κά είδη από την Ασία και την Αφρική κα-
ταγράφηκαν μόνο μία φορά στην Κύπρο 
(Catopsilia florella, Deodorix livia, Azanus jesous). 

Το είδος Nymphalis polychloros καταγρά-
φηκε για τελευταία φορά το 1931 και θε-
ωρείται ότι έχει εξαφανιστεί από το νησί. 

Τα Υμενόπτερα της Κύπρου και ιδιαί-
τερα τα μελισσοειδή (Apidae) ερευνήθηκαν 
συστηματικά από τον Κύπριο εντομολόγο 

Το σπάνιο ασιατικό είδος Neotrogaspidia hammeri της 
οικογένειας Mutillidae ανακαλύφθηκε στην Κύπρο 

και περιγράφηκε το 1959. Αργότερα εντοπίστηκε στη 
Μέση Ανατολή, καθώς και σε διάφορες χώρες της 

δυτικής Ασίας (Αρμενία, Αζερπαϊζάν, Τουρκμενιστάν)

Chrysura magretii

Chrysis mutabilis

Chrysis grohmanni 
affinita

Chrysis mavromoustakisi

Chrysis judaica

Hedychrum 
mavromoustakisi
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Γεώργιο Μαυρομουστάκη (1898-1968). Ο Γεώργι-
ος Μαυρομουστάκης ήταν διεθνούς φήμης ειδικός 
στην ταξινόμηση των μελισσοειδών. Κατά την περί-
οδο από το 1930 μέχρι το 1960 ανακάλυψε και περι-
έγραψε μεγάλο αριθμό ενδημικών ειδών της Κύπρου 
αλλά και του εξωτερικού. Ανακάλυψε επίσης πολλά 
νέα για την επιστήμη είδη εντόμων από διάφορες τά-
ξεις, τα οποία έστειλε στο εξωτερικό για περιγραφή. 

Πολλά από αυτά φέρουν τιμητικά το όνομα 
του. Ο Γεώργιος Μαυρομουστάκης συνέβαλε ώστε 
να έχουμε μια αρκετά καλή γνώση για τα είδη Υμε-
νοπτέρων της Κύπρου, ο αριθμός των οποίων ξε-
περνά τα χίλια. Ενδιαφέρουσα κρίνεται και εδώ η 
παρουσία πολλών ασιατικών ειδών και το μεγάλο 
ποσοστό ενδημισμού. Για παράδειγμα ο ενδημι-
σμός στην οικογένεια Chrysididae, που είναι μία 
από τις μεγαλύτερες οικογένειες υμενοπτέρων της 
Κύπρου, ξεπερνά το 20%. Από τα 80 είδη της οικο-
γένειας αυτής που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 
στην Κύπρο τα ένδεκα είναι ενδημικά είδη και τα 
οκτώ ενδημικά υποείδη. Περισσότερα δε από εί-
κοσι πέντε είδη έχουν κυρίως ασιατική εξάπλωση.

Μερικά παραδείγματα από τα πολύχρωμα και 
εντυπωσιακά αυτά είδη υμενοπτέρων φαίνονται 
στον πίνακα της προηγούμενης σελίδας. Τα είδη 
Chrysura magretii και Chrysis mutabilis έχουν περιορι-
σμένη εξάπλωση στην Κύπρο και τη Μέση Ανατο-
λή. Τα είδη Chrysis mavromoustakisi και Chrysis judaica 
είναι ενδημικά είδη της Κύπρου και το υποείδος 
Chrysis grohmanni affinita είναι ενδημικό υποείδος. 
Το είδος Hedychrum mavromoustakisi περιγράφηκε 
από δείγματα που συνέλεξε στην Κύπρο ο Γεώργιος 
Μαυρομουστάκης. Αργότερα εντοπίστηκε και στην 
Τουρκία, τη Βουλγαρία και την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Οι γνώσεις μας για τα Ημίπτερα της Κύπρου 
είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες. Αν και μέχρι 
σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 800 
είδη αναμένεται ότι ο αριθμός τους θα είναι τελι-
κά πολύ μεγαλύτερος. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα 
και τα εντυπωσιακά είδη Cyphostethus tristriatus και 
Eurydema fieberi τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο δεν 
έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί σε κάποια επιστη-
μονική δημοσίευση. Στον πίνακα που ακολουθεί 
εκτός από τα ευρωπαϊκά είδη Cyphostethus tristriatus 
και Eurydema fieberi που αναφέρονται για πρώτη φο-
ρά από την Κύπρο, παρουσιάζονται επίσης το εν-
δημικό υποείδος της νήσου Elasmucha grisea cypria 
και το είδος της ανατολικής Μεσογείου Stenozygum 
coloratum το οποίο είναι αρκετά κοινό τόσο στην 
Κύπρο όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Τα Κολεόπτερα με περισσότερα από 2.000 εί-
δη στην Κύπρο, είναι η μεγαλύτερη τάξη εντόμων 
του νησιού. Καλά μελετημένες είναι μερικές δη-
μοφιλείς ομάδες όπως οι οικογένειες Carabidae, 
Cerambycidae, και Buprestidae. 

Από την οικογένεια Carabidae έχουν κατα-

Stenozygum coloratum Eurydema fieberi

Elasmucha grisea cypria 
ενδημικό υποείδος 

Cyphostethus tristriatus

Megacephala euphratica 

γραφεί μέχρι σήμερα 250 είδη. Ο ενδημισμός εί-
ναι σχετικά μικρός (5,6% με εννέα ενδημικά εί-
δη και πέντε ενδημικά υποείδη). Υπάρχουν όμως 
και σε αυτή την οικογένεια πολλά σπάνια και άλ-
λα σημαντικά είδη όπως για παράδειγμα τα εντυ-
πωσιακά είδη Megacephala euphratica, Chlaenius 
dimidiatus και Morion olympicus. Η εξάπλωση του 
είδους Megacephala euphratica περιλαμβάνει τη βό-
ρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή και επεκτείνε-
ται μέχρι την τροπική Ασία. Στην Κύπρο είναι αρ-
κετά κοινό γύρω από τους αλμυρούς υγρότοπους 
του νησιού. Για το είδος αυτό υπάρχουν επίσης 
αναφορές από την Κρήτη και τη Ρόδο. 

Το είδος Chlaenius dimidiatus αναφέρεται από το 
Ισραήλ, τη Συρία, την Αίγυπτο και την περιοχή του 
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Καυκάσου. Στην Κύπρο έχει βρεθεί 
μόνο στον υγρότοπο Φασουρίου.

Το είδος Morion olympicus είναι εί-
δος της ανατολικής Μεσογείου, του 
Καυκάσου και του Ιράν. Στην Ελλάδα έχει βρεθεί 
στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη Ρόδο. Στην Κύ-
προ η εξάπλωσή του περιορίζεται στα πευκοδάση 
της οροσειράς του Τροόδους, όπου ζει κάτω από 
το φλοιό σάπιων κορμών πεύκου. 

Η οικογένεια Cerambycidae περιλαμβάνει με-
ρικά από τα πιο μεγάλα σε μέγεθος και πιο εντυ-
πωσιακά είδη κολεοπτέρων. Μέχρι σήμερα στην 
Κύπρο έχουν καταγραφεί 65 είδη της οικογένει-
ας αυτής. 

Δύο από τα πιο εντυπωσιακά και πιο σπά-
νια κολεόπτερα της Κύπρου, τα είδη Purpuricenus 
nicocles και Helladia adelpha, ανήκουν στην οικογέ-
νεια Cerambycidae. Το Purpuricenus nicocles είναι 
ενδημικό είδος της Κύπρου. Το Helladia adelpha 
έχει βρεθεί και στην Τουρκία. 

Με ενδημισμό που ξεπερνά το 38,8% η οικο-
γένεια Buprestidae είναι η οικογένεια με το μεγα-

λύτερο ποσοστό ενδημισμού στην Κύπρο. 
Από τα 90 είδη που έχουν καταγραφεί μέ-
χρι σήμερα τα είκοσι πέντε είναι ενδημικά 
είδη και τα δέκα ενδημικά υποείδη. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι τα 19 από τα συνολικά 
35 ενδημικά taxa έχουν περιγραφεί τα τε-
λευταία 20 χρόνια (7 τη δεκαετία του 1990 
και 12 μετά το 2000). 

Στην οικογένεια Buprestidae ανήκει 
και το γένος Anthaxia το οποίο περιλαμ-
βάνει τον μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών 
taxa της Κύπρου. Από τα 28 είδη του γέ-
νους Anthaxia στην Κύπρο, τα ένδεκα εί-
ναι ενδημικά είδη και τα δύο είναι ενδη-

Morion olympicus

μικά υποείδη. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι-

μετωπίζει σήμερα η εντομοπανίδα της 
Κύπρου είναι η απώλεια βιοτόπων κυρίως 

από ανθρώπινες δραστηριότητες (υπέρμετρη οικι-
στική και τουριστική ανάπτυξη, σύγχρονες γεωργι-
κές πρακτικές, ρύπανση, υπερεκμετάλλευση των 
υδάτινων πόρων, κλιματική αλλαγή). 

Τα προβλήματα αυτά μετριάζονται κάπως από 
την ένταξη των περισσοτέρων από τους μεγαλύτε-
ρους και σημαντικότερους βιότοπους της Κύπρου 
στο δίκτυο προστατευμένων περιοχών (κρατικά 

Purpuricenus nicocles

Daptus acutus 
(ενδημικό είδος της Κύπρου)

Chlaenius 
dimidiatus
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δάση, εθνικά πάρκα, περιοχές Natura). Οι περι-
οχές αυτές καταλαμβάνουν περίπου το 20% του 
εδάφους της ελεύθερης Κύπρου. 

Η κυπριακή νομοθεσία προστατεύει επιπλέον 
και τα είδη εντόμων του παραρτήματος ΙΙ της ευ-
ρωπαϊκής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί μόνο δύο εί-
δη της οδηγίας αυτής. Το είδος νυχτοπεταλούδας 
Euplagia quadripunctaria (η γνωστή «πεταλούδα» της 
Ρόδου) και το κολεόπτερο Propomacrus cypriacus. 

Το είδος Euplagia quadripunctaria εντάχθηκε στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ μετά από 
πρόταση της Ελλάδας. Στην Κύπρο το είδος αυτό εί-
ναι αρκετά σπάνιο. Παρατηρήθηκε σε μικρούς αριθ-
μούς μόνο σε λίγες σκιερές και υγρές τοποθεσίες. 

Το είδος Propomacrus cypriacus είναι ενδημικό 
της Κύπρου και εντάχθηκε στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ μετά από πρόταση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Είναι ένα μεγάλο σε μέγεθος 
και εντυπωσιακό κολεόπτερο με πολύ μεγάλα χα-
ρακτηριστικά μπροστινά πόδια. 

Οι προνύμφες του τρέφονται στο σάπιο ξύλο 
μεγάλων σε ηλικία δένδρων (βελανιδιών, πλατα-
νιών, αμυγδαλιών ή χαρουπιών). 
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Είδη και υποείδη του γένους Anthaxia ενδημικά της Κύπρου

Το ενδημικό  
είδος  

της Κύπρου 
Propomacrus 

cypriacus 
περιλαμβάνεται  

στο παράρτημα ΙΙ  
της οδηγίας  
92/43/ΕΟΚ

A. paphia

 A. togataeformis

A. nupta confinata 

 A. cypraea

A. gottwaldi 

A. curlettii 

A. aureoviridis

A. hozaki 

A. anadyomene

 A. marani

A. brevis cypriota

 A. alziari A. griseocuprea
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Η Κύπρος είναι νήσος με πανάρχαιο ελληνικό πο-
λιτισμό, με τα γνωστά πολιτικά προβλήματα και 
τις διεθνείς αδικίες που δεν της επέτρεψαν να 
αποτελεί μέρος του εθνικού κορμού. Το γεγονός 
ότι βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Μεσο-
γείου, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της δίνει 
μία ξεχωριστή θέση από άποψη βιοποικιλότητας.

Η ορνιθοπανίδα της παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον. Από τα 393 είδη πτηνών που έχουν μέ-
χρι στιγμής παρατηρηθεί εδώ, τα 37 δεν καταγρά-

φηκαν ακόμη στον ελλαδικό χώρο, ενώ κά-
ποια που εμφανίζονται σπάνια ως τυχαίοι 
επισκέπτες εκεί, είναι κοινά στην Κύπρο. 
Στην πιο πάνω εικόνα συμβάλλουν η ποι-
κιλομορφία των βιοτόπων της αλλά κυρίως 
το γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό μετανα-
στευτικό κόμβο. Από τα τέλη Φεβρουαρίου 
μέχρι τις αρχές Μαΐου και από Αύγουστο 
μέχρι Οκτώβριο η Κύπρος είναι ένας από 
τους καλύτερους προορισμούς στη Μεσό-
γειο για παρατήρηση πτηνών.

Από τα επιδημητικά είδη, μόλις 50 πε-
ρίπου στον αριθμό, ξεχωρίζουν ο κυπρι-
ακός τσιροβάκος ή τοπικά τρυπομάζης 

Η πτηνοπανίδα

κείμενο & φωτογραφίες του Θεόδουλου Πουλλή

(Sylvia melanothorax), ο οποίος, μαζί με το μετανα-
στευτικό κυπριακό πετρόκλη, τοπικά σκαλιφούρ-
τα (Oenanthe cypriaca), είναι τα 2 είδη που αναπα-
ράγονται μόνο στην Κύπρο και τα οποία ακόμη, 
ευτυχώς, απαντώνται σε ικανοποιητικούς αριθ-
μούς. Άλλα ενδιαφέροντα είδη είναι η φραγκολίνα 
(Francolinus francolinus), o ισπανοτσιροβάκος (Sylvia 
conspicillata), ο σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), η αε-
τογερακίνα (Buteo rufinus), καθώς και τέσσερα εν-
δημικά υποείδη, ο γκιώνης (Otus scops cyprius), η 
κίσσα (Garrulus glandarius glaszneri), o καμποδενδρο-
βάτης (Certhia brachydactyla dorotheae) και η ελατο-
παπαδίτσα (Parus ater cypriotes). Κάποτε τα κυπρια-
κά δάση κοσμούσε και ο βασιλαετός (Aquila heliaca) 
αλλά δυστυχώς η τελευταία επιβεβαιωμένη φορά 
που φώλιασε ήταν το 1988. Έκτοτε αποτελεί σπά-
νιο επισκέπτη. Λυπηρή επίσης είναι η κατάσταση 
του γύπα (Gyps fulvus), ο οποίος μέχρι πριν μερικές 
δεκαετίες ήταν ένα από τα κοινότερα πουλιά της 
Κύπρου. Δυστυχώς οι αλλαγές στην κτηνοτροφία 
αλλά και τα δηλητηριασμένα δολώματα τον έχουν 
φέρει στο χείλος της εξαφάνισης. Εντυπωσιακή, 
και εν μέρει ανεξήγητη, είναι η απουσία δρυοκο-
λαπτών από τη νήσο. 

Sylvia melanothorax
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Κάπου 70 επιπλέον είδη αναπαράγονται είτε 
συστηματικά είτε περιστασιακά. Από τα τακτικά 
αναπαραγόμενα είδη αναφέρω τον παρδαλοκεφα-
λά (Lanius nubicus) –η Κύπρος θεωρείται το καλύτε-
ρο ίσως μέρος στον κόσμο για να παρατηρηθεί– τη 
χαλκοκουρούνα, τοπικά χρυσοκαρακάξα, (Coracias 
garrulous), η οποία φωλιάζει σε ικανοποιητικούς 
αριθμούς, την αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus) 
η οποία εξαπλώνεται –φαίνεται, μάλιστα, ότι μέ-
ρος του πληθυσμού της είναι μόνιμο πλέον– τον 
καλαμοκανά (Himantopus himantopus), τον κισσό-
κουκο (Clamator glandarius) και το φρυγανοτσίχλο-
νο (Emberiza caesia).

Κατά τις δύο μεταναστευτικές περιόδους η Κύ-
προς είναι εξαιρετικό μέρος για παρατήρηση πτη-
νών και προσελκύει γι’ αυτό το λόγο αρκετούς πε-
ριηγητές. Την άνοιξη, κατά την οποία η μετανά-
στευση θεωρείται πλουσιότερη σε αριθμό ειδών, 
πολλά είδη στρουθιόμορφων (συλβιίδες, οινάνθες, 
αετομάχοι, κορυδαλλοί, κ.ά.), αλλά και μη στρου-
θιόμορφα πουλιά όπως ερωδιοί, χαλκόκοτες, αρ-
πακτικά, πολλά χαραδριόμορφα, μελισσοφάγοι, 
τσαλαπετεινοί και αρκετά άλλα, κατακλύζουν τη 
νήσο. Αυτό που την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική 
στους πτηνοπαρατηρητές όμως είναι κάποια ασυ-
νήθιστα είδη, άλλα τακτικοί και άλλα περιστασι-
ακοί επισκέπτες.

Ανάμεσα στους τακτικούς ή σχεδόν τακτικούς 
αναφέρω ενδεικτικά τον στεποσφυριχτή (Charadrius 
asiaticus), τον αμμοδρόμο (Cursorius cursor), το δι-
πλομπεκάτσινο (Gallinago media), τη στεπογαλιά-
ντρα (Melanocorypha bimaculata), τη μικρογαλιάντρα 
της ερήμου (Calandrella rufescens), τον ερημοπετρο-
κλή (Oenanthe deserti), τον γερακοτσιροβάκο (Sylvia 
nisoria), την κιτρινοστριτσίδα (Hippolais icterina). 

Στους περιστασιακούς ή τυχαίους αναφέρω 
τον άνουρο αετό (Terathopius ecaudatus), τη μικρή 
αμμογαλιάντρα (Ammomanes cincturus), την ερημο-
γαλιάντρα (Eremalauda dunni), τον περσικό πετρό-
κλη (Oenanthe xanthoprymna), το βραχοπετρόκλη 
(Oenanthe lugens), το σκουφοπετρόκλη (Oenanthe 

Oenanthe deserti

Oenanthe xanthoprymna

Oenanthe monacha

Oenanthe cypriaca

Oenanthe finschii
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από τον ελλαδικό χώρο. Κάποιες από τις εξαιρέ-
σεις είναι ο αρμενικός γλάρος (Larus armenicus), o 
ερημοσφυριχτής (Charadrius leschenaultii) και ο βου-
νοπετρόκλης (Oenanthe finschii).

Οι πιο σημαντικοί βιότοποι της νήσου, και δυ-
στυχώς περιορίζομαι σ’αυτούς των ελευθέρων πε-
ριοχών, είναι ο βιότοπος του Ακρωτηρίου στη Λε-
μεσό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αλυκή 
και τον υδροβιότοπο Φασουρίου. Το σύμπλεγμα 
των αλυκών της Λάρνακας είναι επίσης ένας πολύ 
αξιόλογος βιότοπος, ιδίως κατά τους χειμερινούς 
μήνες. Η λίμνη της Ορόκλινης, αν και περιορισμέ-
νου μεγέθους, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 
και αρκετά είδη αναπαράγονται εκεί. Το 2009 κα-
ταγράφηκε εκεί η πρώτη επιτυχημένη φωλεοποί-
ηση του φερεντινιού (Netta rufina) στην Κύπρο. Το 
μικρό τεχνητό φράγμα της Άχνας είναι εξαιρετι-
κό για πτηνοπαρατηρητές. Η λίμνη Παραλιμνίου, 
όταν γίνεται λίμνη σε χρονιές αυξημένης βροχό-
πτωσης, είναι επίσης ένας αξιόλογος βιότοπος. Η 
περιοχή του ακρωτηρίου Γκρέκο είναι, χωρίς αμ-
φιβολία, το καλύτερο μέρος για παρατήρηση, ιδί-
ως κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση. Η περιο-
χή των Μανδριών της Πάφου και ο Φάρος της Πά-
φου είναι επίσης πολύ παραγωγικές περιοχές κατά 
την πιο πάνω περίοδο. Η χερσόνησος του Ακάμα, 
η πιο παρθένα ακόμη περιοχή της Κύπρου, παρου-
σιάζει ολόχρονο ενδιαφέρον μη περιοριζόμενο μό-
νο σε πτηνοπανίδα.

monacha), το λευκόλαιμο αηδόνι (Irania gutturalis), 
τον ξανθοκεφαλά (Lanius isabellinus), τον ερημοπύρ-
ρουλα (Bucanetes githagineus) και το λοφοσπουργίτι 
(Petronia brachydactyla).

Η φθινοπωρινή μετανάστευση, αν και σαφώς 
πλουσιότερη σε αριθμούς πουλιών, μειονεκτεί κά-
πως σε ποικιλία ειδών. Εξαίρεση αποτελούν τα αρ-
πακτικά. Μεγάλοι αριθμοί από σφηκιάρηδες, κίρ-
κους, τσίφτηδες, μαυροκιρκινέζια (Falco vespertinus) 
και αρκετά άλλα, χρησιμοποιούν την Κύπρο σαν 
ενδιάμεσο σταθμό στο μακρύ ταξίδι τους. Άλλα εν-
διαφέροντα είδη πιο κοινά αυτή την περίοδο είναι 
η ορτυκομάνα (Crex crex) και ο πράσινος μελισσο-
φάγος (Merops persicus). Από τα πλέον εντυπωσια-
κά όμως γεγονότα είναι η άφιξη των νυφογερανών 

(Grus virgo) στο βιότοπο της αλυκής Ακρω-
τηρίου. Αυτό το ετήσιο φαινόμενο λαμβά-
νει χώρα από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις 
πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Κατά τους χειμερινούς μήνες υπάρχουν 
αρκετά είδη που ξεχειμωνιάζουν στη νή-
σο. Οι δύο μεγάλες αλυκές Λάρνακας και 
Ακρωτηρίου, η λίμνη της Ορόκλινης και αρ-
κετοί υδατοφράκτες φιλοξενούν ικανοποι-
ητικούς αριθμούς υδροβίων. Εντυπωσιακό 
είναι το θέαμα των φοινικόπτερων στις δύο 
μεγάλες αλυκές. Γενικά όμως τη χειμερινή 
περίοδο δεν υπάρχουν αρκετά είδη που θα 
κέντριζαν το ενδιαφέρον ενός επισκέπτη 

Hypocolius ampelinusSylvia conspicillata

Melanocorypha bimaculata
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Ποιο είναι τώρα το καθεστώς προστασίας του 
περιβάλλοντος στην Κύπρο και κατ’ επέκταση της 
ορνιθοπανίδας; Πέραν των γνωστών προβλημάτων 
που υπάρχουν σε πολλές άλλες χώρες, η Κύπρος 
παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες.

Κατ’ αρχήν η πηγή πολλών προβλημάτων 
απορρέει από την τουρκική κατοχή. Ο εκτοπι-
σμός 200.000 ατόμων και η βίαιη μετακίνησή τους 
στις ελεύθερες περιοχές, μαζί με την κατοχή του 
55% της ακτογραμμής, μοιραία οδήγησε σε έργα 
υποδομής που επιβάρυναν σε πολλές περιπτώ-
σεις αυτές τις περιοχές. Ένα χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι το αεροδρόμιο Λάρνακας, το οποίο 
κατασκευάστηκε επί της Αλυκής. Η αναγκαιότη-
τα τουριστικής ανάπτυξης υποβάθμισε σε μεγάλο 
βαθμό τους παράκτιους βιοτόπους. Η ένταξη της 
Κύπρου στην ΕΕ το 2004 και η εισροή κοινοτικών 
χρημάτων, και αγοραστών, οδήγησε σε άναρχο οι-
κοδομικό οργασμό, ιδίως σε παράλιες περιοχές της 
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και της επαρχί-
ας Πάφου, με αποτέλεσμα περαιτέρω υποβάθμι-
ση αυτών των περιοχών.

Ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν, κυρίως, τα μικρά αποδημητικά πτη-
νά, και για το οποίο έχει γίνει, δυστυχώς, διεθνώς 
γνωστή η Κύπρος, αποτελεί η παράνομη παγίδευ-
ση με ξόβεργα, δίκτυα και ηχομιμητικές συσκευές. 
Αυτές οι πρακτικές είναι ευρύτατα διαδεδομένες 
σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα τους μήνες Αύγου-

Cursorius cursor

Otus scops cyprius
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στο - Οκτώβριο. Το φαινόμενο αυτό πήρε ανεξέ-
λεγκτες διαστάσεις τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, 
ενθαρρυνόμενο από την ανοχή των αρχών και τον 
λαϊκισμό κάποιων βουλευτών. Σίγουρα η κατάστα-
ση τείνει να βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά 
απέχει πολύ από το να τεθεί υπό έλεγχο. Μεγαλύ-
τερο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στις πε-
ριοχές των αποικιοκρατικών καταλοίπων των βρε-
τανικών βάσεων.

Ένα επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι ο μεγάλος 
αριθμός κυνηγών, κάπου 50.000 - 55.000, που δη-

μιουργούν σοβαρή πίεση και ενόχληση σε 
πολλά είδη. Για να γίνει αντιληπτό το μέ-
γεθος του προβλήματος, και με δεδομένο 
ότι η έκταση των ελευθέρων περιοχών εί-
ναι κάτω από 6.000 χλμ2, αυτό θα αντιστοι-
χούσε με κάπου 1.200.000 κυνηγούς στον 
ελλαδικό χώρο.

Υπάρχουν σίγουρα και πολλές άλλες 
απειλές για την πτηνοπανίδα της νήσου. 
Η ευαισθητοποίηση αλλά και η ενασχόληση 
πολλών ατόμων με περιβαλλοντικά θέματα 
άρχισε να εξασκεί πίεση στα κέντρα αποφά-
σεων και δημιουργεί ελπίδες για αναστρο-
φή του κλίματος. Κάποια θετικά αποτελέ-

σματα υπήρξαν στην περίπτωση της λίμνης Πα-
ραλιμνίου, όπου έχουν δρομολογηθεί μέτρα προς 
τη σωστή κατεύθυνση, καθώς και για τη λίμνη της 
Ορόκλινης όπου φαίνεται να επιτυγχάνεται προ-
στασία για σημαντικό μέρος του υγροτόπου.

Πολλά βέβαια πρέπει να γίνουν ακόμη έτσι 
ώστε η μεγαλόνησος να διατηρήσει την ορνιθο-
λογική σημασία της. Ως Έλληνες έχουμε μάθει να 
σεβόμαστε τα κληροδοτήματα των προγόνων μας. 
Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι σ’αυτά δεν περι-
λαμβάνονται μόνο τα αρχαία μνημεία αλλά και το 
φυσικό περιβάλλον. Οφείλουμε λοιπόν να το σε-
βαστούμε και να το προστατεύσουμε για τις επό-
μενες γενιές. 

Calandrella rufescens

Eremalauda dunni

Francolinus francolinus

Certhia brachydactyla dorotheae
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Η Κύπρος παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία τοπίου, με 
ακτές και παραθαλάσσιες περιοχές, δάση με τρα-
χεία και μαύρη πεύκη αλλά και κέδρους, ορεινές, 
ημιορεινές και πεδινές περιοχές, ενώ ή άσκηση 
εκτατικής κτηνοτροφίας και ήπιας γεωργίας συντε-
λεί στη διαμόρφωση έντονης μωσαϊκότητας. Μέσα 
από την έντονη αυτή μωσαϊκότητα και το φυσικό 
γεωγραφικό αποκλεισμό αναπτύχθηκε πλούσια βι-
οποικιλότητα και το νησί κατατάσσεται ως μία από 
τις σημαντικές περιοχές ενδημισμού σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Ένα ποσοστό 17% περίπου της έκτα-
σης της Κύπρου περιλαμβάνεται στο δίκτυο πε-
ριοχών Natura 2000, ενώ και άλλες περιοχές της 
κυπριακής υπαίθρου είναι πολύ αξιόλογες, αφού 
φιλοξενούν σημαντικά είδη και οικοσυστήματα. 

Όμως αυτές οι ωραίες εναλλαγές του τοπίου 
και η πλούσια βιοποικιλότητα επηρεάζονται από 
πολιτικές και τάσεις που αφορούν κυρίως τις αλ-

Το τοπίο της Κύπρου
Προκλήσεις για τη διατήρηση του φυσικού τοπίου στην Κύπρο  

Επιπτώσεις από τις αλλαγές χρήσης γης

κείμενο και φωτογραφίες του Πανίκου Παναγίδη*

λαγές χρήσης γης, όπως σε όλες τις αναπτυγμένες 
χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
το πυκνό οδικό δίκτυο, αιολικά πάρκα εντός ση-
μαντικών περιοχών για την πτηνοπανίδα, γήπεδα 
γκολφ με κατοικίες, καθώς και οι διάσπαρτες οικι-
στικές αναπτύξεις, οι οποίες προωθούνται με βάση 
την ισχύουσα πολιτική της μεμονωμένης κατοικί-
ας, η εκτός σχεδίου δόμηση δηλαδή. 

Η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας ορί-
ζεται από τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθε-
σία, καθώς επίσης και από σχεδιασμό σε στρατηγι-
κό επίπεδο (π.χ. στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποι-
κιλότητα) όπου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και 
η ανάγκη για βιώσιμες χρήσεις γης. Η ορθολογική 
σχεδίαση της ανάπτυξης και των χρήσεων γης εί-
ναι ύψιστης σημασίας τη δεδομένη στιγμή, αφού 
η κατάσταση φαίνεται ότι βρίσκεται σε κρίσιμο 
σημείο. Σε διαφορετική περίπτωση οι επιπτώσεις 
αναμένεται να είναι πολύ δυσμενείς, και ενδεχομέ-
νως μη αναστρέψιμες, για τη φύση, την άγρια ζωή 
και το κυπριακό τοπίο, αλλά και για τον άνθρω-

Κοιλάδα Διαρίζου κατά την Άνοιξη

* Ο Πανίκος Παναγίδης είναι λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 
του Ταμείου Θήρας.
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Οι πιο σημαντικές απειλές για τη φύση σή-
μερα είναι: 

Οδικό δίκτυο: Την τελευταία 30ετία η επέ-
κταση του οδικού δικτύου ήταν αλματώδης. Από 
6.900 χλμ το 1980 αυξήθηκε σε 12.100 χλμ εγγε-
γραμμένων δρόμων το 2010 στις ελεύθερες περι-
οχές του νησιού. Αυτό αντιστοιχεί κατά μέσον όρο 
σε 2 χλμ/χλμ2 περίπου (ελεύθερες περιοχές), χωρίς 
να περιλαμβάνονται οι άγραφοι δρόμοι, οι οποίοι 
αριθμούν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Ακόμα 
και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές το οδικό 
δίκτυο είναι αρκετά πυκνό. Για παράδειγμα, στο 
Δάσος Πάφου σήμερα υπάρχουν 2.100 χλμ δασι-
κών δρόμων, δίκτυο του οποίου η μέση πυκνότητα 
ανέρχεται σε 35 μ/ha (σε ορισμένες κοιλάδες φτά-
νει τα 45 μ/ha), ενώ η (θεωρητική) άριστη οδική 
πυκνότητα κυμαίνεται γύρω στα 25 μ/ha. Η αύ-
ξηση της πυκνότητας του οδικού δικτύου επιφέ-
ρει κατακερματισμό και όχληση, ενώ παράλληλα 
αυξάνει και τα κρούσματα λαθροθηρίας, λόγω της 
εύκολης πρόσβασης που προσφέρει. Στις ιδιωτικές 
εκτάσεις η προσβασιμότητα μέσω του οδικού δι-
κτύου αποτελεί επίσης τον προπομπό της δόμησης.

Αιολικά πάρκα: Στην προσπάθεια αντιμετώ-
πισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει 
ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό στις θεματικές ανάπτυ-
ξης και στην Κύπρο. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι θεμιτή, επιβάλλεται όμως η ορθή 
χωροθέτηση αυτών των έργων, γιατί αλλιώς μπορεί 
να επιφέρουν σημαντικές και μη αναστρέψιμες αρ-
νητικές επιπτώσεις. Η αποφυγή σημαντικών περι-
οχών για τα πτηνά (και ειδικά για τα αρπακτικά και 
τα μεταναστευτικά είδη) κατά τη χωροθέτηση τέ-
τοιων έργων είναι μία κύρια παράμετρος, η οποία 
δεν θα πρέπει να αποτελεί λεπτομέρεια κατά την 
αδειοδότηση. Η μέχρι τώρα χωροθέτηση δεν έλα-
βε υπόψη αυτές τις παραμέτρους στο βαθμό που 
θα έπρεπε, διαφορετικά δεν εξηγείται το γεγονός 
ότι πέραν του 50% των 180 MW που έχουν αδειο-
δοτηθεί μέχρι σήμερα βρίσκονται εντός περιοχών 
του δικτύου Natura 2000, και συγκεκριμένα Ζω-
νών Ειδικής Προστασίας των πουλιών, ποσοστό 
αφύσικα υψηλό. 

Γκολφ - τουριστικές αναπτύξεις: Η αύξηση 
των γηπέδων γκολφ συνδυασμένων με τουριστι-
κές αναπτύξεις άρχισε στην Κύπρο πριν από μία 
δεκαετία περίπου, με 2 γήπεδα γκολφ. Η απόφα-
ση, όμως, για δημιουργία 14 συνολικά γηπέδων 
γκολφ με εκατοντάδες οικιστικές/τουριστικές ανα-
πτύξεις αναμφισβήτητα θα επιφέρει τεράστια πίε-
ση στους φυσικούς πόρους του νησιού. Εκτός από 
τα αλληλένδετα θέματα διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων και της ενέργειας, τα οποία είναι σημαντι-
κά σε ένα νησί με μεσογειακό-ξηρικό κλίμα όπως 
η Κύπρος, ορισμένες αναπτύξεις απειλούν άμεσα 

πο, την ποιότητα ζωής και τις μελλοντικές γενεές. 
Στην τελευταία έκθεση κατάστασης διατήρη-

σης των ειδών και των οικοτόπων της Κύπρου επι-
σημαίνεται ότι μόνο το 23% των οικοτόπων και το 
19% των ειδών βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ 
σε μη ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης βρίσκεται το 
36% και 15% αντίστοιχα, παραμένει  δε άγνωστη η 
κατάσταση στο 32% των οικοτόπων και το 60% των 
ειδών. Σε ότι αφορά τα πτηνά, αρκετά σημαντικά 
είδη βρίσκονται υπό απειλή, ενώ ο πληθυσμός πολ-
λών άλλων παρουσιάζει πτωτική τάση. Η υποβάθ-
μιση ή αλλοίωση των βιοτόπων, τόσο στις περιοχές 
του δικτύου Natura 2000 όσο και σε άλλες σημαντι-

κές περιοχές της υπαίθρου, επηρεάζει άμε-
σα την κατάσταση διατήρησης των ειδών. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που παρατη-
ρούνται σχετίζονται άμεσα με την υποβάθ-
μιση, την αλλοίωση ή τον κατακερματισμό 
των βιοτόπων, την όχληση, και τη ραγδαία 
αλλαγή των χρήσεων γης η οποία είναι το 
αποτέλεσμα του μη ορθού σχεδιασμού και 
της άναρχης δόμησης, ακόμα και στις πιο 
απομακρυσμένες τοποθεσίες και σημαντι-
κές περιοχές για τη βιοποικιλότητα. Αυτό 
έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα νησί όπως η 
Κύπρος, που έχει πολύ περιορισμένους φυ-
σικούς πόρους και αρκετές ιδιαιτερότητες. 

Πεδινή περιοχή με φυσικούς φυτοφράκτες  
στην Επαρχία Λευκωσίας.
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περιοχές του δικτύου Natura 2000, αφού προτεί-
νονται είτε εντός είτε στα όρια των περιοχών αυ-
τών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός τέτοιων μεγάλων 
έργων είναι υψίστης σημασίας, έτσι ώστε οι συ-
γκρούσεις μεταξύ των χρήσεων γης και σημαντι-
κών περιοχών της φύσης να αποφεύγονται. 

Διάσπαρτη δόμηση εκτός σχεδίου ανάπτυξης 
(πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας): Μία από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις, τόσο για τις περιοχές 
του δικτύου Natura 2000, όσο και για το τοπίο γε-
νικότερα, είναι η εκτός σχεδίου δόμηση. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα πολιτική, η δόμηση είναι δυνατή 
σε μία έκταση η οποία βρίσκεται εκτός καθορισμέ-
νης ζώνης ανάπτυξης ή εκτός του καθορισμένου 
ορίου ανάπτυξης όταν υπάρχει πρόσβαση από οδι-
κό δίκτυο. Ήδη, η Κύπρος έχει να επιδείξει αρνη-
τικές πρωτιές ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, τόσο σε 
έκταση δομημένης έκτασης ανά κάτοικο όσο και 
σε έκταση σφραγισθείσας επιφάνειας ανά κάτοικο 
(sealed surface per capita). Αυτό είναι εν πολλοίς 
το αποτέλεσμα της πολιτικής της μεμονωμένης κα-
τοικίας, της διάσπαρτης δόμησης και του πολύ πυ-
κνού οδικού δικτύου. Πρόσφατη έκθεση, που αφο-
ρά στην κατάσταση δόμησης και σφράγισης των 
εδαφών (soil sealing) στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ, 
αποτυπώνει την όλη κατάσταση. Από τα πορίσματα 
της μελέτης φαίνεται ότι η συνολική ανάπτυξη-δό-
μηση ανά κάτοικο στην Κύπρο (1.032 μ2/κάτοικο) 
είναι η πιο ψηλή στην ΕΕ, και τριπλάσια του μέσου 
όρου της ΕΕ που φτάνει τα 389 μ2/κάτοικο. Σε μία 
παράλληλη εργασία που έγινε σε εθνικό επίπεδο 
από την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, με τη χρήση 
ορθοφωτογραφικών εικόνων του 1993 και δορυφο-
ρικών εικόνων του 2008, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι 
οι κατοικίες εκτός ζωνών ανάπτυξης παρουσίασαν 
αλματώδη αύξηση το διάστημα μεταξύ 1993-2008. 
Η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα επιδεινώνει την 
άναρχη δόμηση, με όλα τα επακόλουθα. 

Συμπέρασμα
Οι περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 

2000, οι περιοχές της υπαίθρου και οι δασικές εκτά-
σεις είναι σημαντικότατες για τη βιοποικιλότητα. 
Οι πιέσεις που υφίστανται οι φυσικοί πόροι και τα 
οικοσυστήματα είναι ιδιαίτερα έντονες, ειδικά κα-
τά την τελευταία 20ετία, ενώ η συνέχιση των παρό-
ντων ρυθμών ανάπτυξης ενδεχομένως θα τις κάνει 
μη αναστρέψιμες. Παρόλα αυτά, και παρά τις πολ-
λαπλές πιέσεις, παραμένουν ακόμα αξιόλογες περι-
οχές οι οποίες επιβάλλεται να προστατευτούν, αφού 
αποτελούν μοναδική φυσική κληρονομιά και σημα-
ντικό περιβαλλοντικό κεφάλαιο του τόπου. Εάν θέ-
λουμε να διατηρήσουμε αυτές τις περιοχές, το το-
πίο και την πλούσια βιοποικιλότητα, θα πρέπει οι 
αποφάσεις και οι σχεδιασμοί να συνάδουν με, και 
να λαμβάνουν υπόψη και αυτές τις παραμέτρους. 

Μεμονωμένη κατοικία στο ύπαιθρο

Επαύλεις σε σημαντικό οικότοπο στις Θαλασσινές 
Σπηλιές στην Πέγεια

Αιολικό πάρκο στην περιοχή 
των Ορειτών στην Πάφο
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Ερπετά και αμφίβια στην Κύπρο
Από τις θαλάσσιες χελώνες στην Πάφο έως το 

κυπριακό νερόφιδο στο Παραλίμνι, η ερ-
πετοπανίδα συχνά έχει επηρεάσει ζητή-
ματα προστασίας της φύσης στην Κύπρο. 
Η πρόσφατη ανασκόπηση σε βιβλίο των 
Baier, Sparrow και Wiedl (2009) δίνει μια 

Ερπετά και αμφίβια  
και το ενδημικό Κυπριακό φίδι (Hierophis cypriensis) 

του Σταμάτη Ζόγκαρη και του Χάρη Νικολάου

εμπεριστατωμένη εικόνα και αναφέρει 11 είδη φι-
διών, 11 είδη σαυρών, 5 είδη χελωνών, και τρία 
είδη αμφιβίων. Είναι μια βιογεωγραφικά απομο-
νωμένη πανίδα, με αρκετά ασιατικά είδη που δεν 
τα γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Εμβληματικό ερπε-
τό του νησιού είναι ο κουρκουτάς, το κροκοδει-
λάκι της Κύπρου (Laudakia stellio cypriaca). Το κυ-

Κοινός χαμαιλέοντας (Chamaeleo chamaeleon)

Ακανθοδάκτυλος (Acanthodactylus erythrurus)
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πριακό υποείδος είναι αισθητά μεγαλύτερο από 
τους πληθυσμούς της Ελλάδας και Τουρκίας και 
πραγματικά αφθονεί, ακόμη και μέσα στα δάση!  
Συνολικά, τρία είδη έχουν ως σήμερα αναγνωρι-
στεί ως αποκλειστικά ενδημικά είδη του νησιού: 
Το κυπριακό φίδι Hierophis cypriensis, η σαύρα του 
Τροόδους Phoenicolacerta troodica, και μια ιδιαίτερη 
μορφή του βαλτόβιου βάτραχου Rana cf. bedriagae 
(η επιστημονική περιγραφή αυτού του βατράχου 
εκκρεμεί). Άλλα οχτώ taxa είναι υποείδη που, ως 
σήμερα, θεωρούνται ενδημικά του νησιού. Μερι-
κά είδη έχουν εισαχθεί και από τον άνθρωπο, από 
την αρχαιότητα (π.χ. το λιακόνι Chalcides ocellatus) 
ή και πιο πρόσφατα όπως οι χελώνες (Trachemys 
scripta και Testudo spp.). 

Τα φίδια έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τον άν-
θρωπο στην Κύπρο. Κατά την παράδοση λέγεται 
ότι η Αγία Ελένη έφερε στο νησί φορτίο καραβιού 
με γάτες για την καταπολέμηση των φιδιών που 
αφθονούσαν τότε. Από τα φίδια, μόνο ένα είναι 
επικίνδυνο για τον άνθρωπο, η φίνα ή κυπρια-
κή οχιά (Macrovipera lebetina),  που είναι συγγενής 
της οχιάς της Μήλου (Macrovipera schweizeri). Είναι 
μεγάλο και βαρύ ερπετό που φθάνει το 1,5 μέτρο 
μήκους και σίγουρα είναι το πιο εντυπωσιακό φί-
δι στο νησί. Δεν είναι επιθετική αλλά συνηθίζει να 
μένει ακίνητη και να περιμένει τη λεία της (ποντί-
κια, πουλιά). Λόγω της κρυπτικής συμπεριφοράς 
και του χρωματισμού της σπάνια γίνεται αντιλη-
πτή. Αν κατά λάθος την πατήσει κανείς μπορεί να 
δαγκώσει, όμως ελάχιστα είναι τα ανθρώπινα θύ-
ματα που έχουν ποτέ καταγραφεί.  Δυστυχώς σχε-
δόν όλη η Κύπρος απεχθάνεται τη φίνα  και υπάρ-
χει μια μαζική φοβία που οδηγεί σε μεγάλο αριθμό 
νεκρών φιδιών σε όλο το νησί κάθε χρόνο. 

Σταμάτης Ζόγκαρης

Πηγές
Baier, F., Sparrow, D. J., and H. J. Wiedl, 2009. The Amphibians 
and Reptiles of Cyprus, Edition Chimaira, Frankfurt/M.

Macrovipera lebetina

Macrovipera lebetina

Typhlops vermicularis
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Το Κυπριακό φίδι (Hierophis cypriensis)
Είναι το μοναδικό ενδημικό είδος φιδιού που 

υπάρχει στο νησί μας. Περιγράφηκε από τον Ελ-
βετό ερπετολόγο Β. Schätti μόλις το 1985, κάτι 
που αποδεικνύει ότι η ερπετοπανίδα της Κύπρου 
σίγουρα απαιτεί περισσότερη μελέτη.

Πρόκειται για λεπτό φίδι χωρίς δηλη-
τήριο. Έχει μεγάλα μάτια που περικλείο-
νται από άσπρο δακτύλιο. Το χρώμα του 
είναι μαύρο (στα ώριμα άτομα), με μικρές 
άσπρες κηλίδες που κάποιες φορές δημι-
ουργούν γραμμώσεις, μέχρι και τα 2/3 
του κορμιού του. Τα νεαρά άτομα έχουν 
χρώμα λαδοπράσινο ή γκριζοπράσινο, με 
επίσης άσπρα στίγματα μέχρι και το 5ο 
με 6ο έτος της ηλικίας τους. Μοιάζει πο-
λύ με το μαύρο φίδι ή θερκό (Dolichophis 
jugularis) αλλά με μια πιο προσεκτική μα-
τιά μπορούμε να εντοπίσουμε τις εξής βα-
σικές διαφορές:

  Το κυπριακό φίδι είναι πιο κοντό και πιο λεπτό 
από το μαύρο. 

  Το λέπι που βρίσκεται πίσω από την έδρα είναι 
διαιρεμένο σε  2 κομμάτια ενώ στο μαύρο φίδι 
είναι ενιαίο

  Το κυπριακό φίδι μέχρι τα 2/3 του κορμιού του 
έχει ασπριδερά στίγματα ενώ το μαύρο φίδι εί-
ναι συνήθως κατάμαυρο.
Είναι κυρίως δασόβιο είδος και αγαπά το νερό. 

Ζει συνήθως κοντά σε ρυάκια, ποταμούς και ρεμα-
τιές με αρκετή υγρασία, ενώ προτιμά χώρους με 
πυκνή βλάστηση καλυμμένους από θάμνους και 
δέντρα που δημιουργούν σκίαση. Σπάνια συνα-
ντάται σε ξηρά πετρώδη εδάφη χωρίς υγρασία και 
σκιά. Απαντάται κυρίως στα δάση Τροόδους και 
Πάφου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί 
και στα δάση Λεμεσού και Μαχαιρά.

Το κυπριακό φίδι είναι πολύ γρήγορο και ευ-
κίνητο, και μπορεί να κινείται άνετα σε ανώμα-
λες δασωμένες επιφάνειες. Η τροφή του ποικίλει 

Laudakia stellio cypriaca
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από σαύρες, βατράχους, τρωκτικά ως και έντομα. 
Δραστηριοποιείται μέρα και νύχτα, αναλόγως της 
θερμοκρασίας. Είναι πολύ καλός κολυμβητής όπως 
άλλωστε και τα υπόλοιπα είδη φιδιών. Δεν είναι 
επιθετικό, και έχει παρατηρηθεί να είναι πιο ήρε-
μο από άλλα είδη φιδιών που ζουν στο νησί μας 
όταν απειλείται ή συλληφθεί. Όπως τα περισσό-
τερα ερπετά στην Κύπρο, πέφτει σε νάρκη κατά 
τους χειμερινούς μήνες αναλόγως των θερμοκρα-
σιών που επικρατούν.

Στον χάρτη παρουσιάζονται οι περιοχές που 
έχει εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρ-
χουν στοιχεία ότι έχει εντοπιστεί στο κατεχόμενο 
μέρος του νησιού.

Είναι προστατευόμενο είδος και έχει προταθεί 
ως είδος προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ. Προστατεύεται επίσης από την εθνι-
κή νομοθεσία (νόμος 153/2003 για την προστασία 
της φύσης και της άγριας ζωής). Το 2006 εκπονή-
θηκε το σχέδιο παρακολούθησης του είδους αυτού 
στην περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροό-
δους στο πλαίσιο προγράμματος LIFE.

Ο κυριότερος κίνδυνος για το κυπριακό φίδι εί-
ναι η ανάπτυξη πυκνού οδικού δικτύου εντός των 
δασών, αφού πολλά άτομα εντοπίζονται σκοτωμέ-
να από αυτοκίνητα σε δασικούς δρόμους. Η υπο-
βάθμιση και ρύπανση των επιφανειακών νερών 
επίσης είναι σοβαρός κίνδυνος.  Τέλος, πολλοί το 
καταδιώκουν και το σκοτώνουν λόγω απέχθειας ή 
και τρόμου για τα φίδια, αγνοώντας ότι πρόκειται 
για ενδημικό είδος και ότι είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό για την βιοποικιλότητα του νησιού.      

Χάρης Νικολάου (Τμήμα Δασών)

Hierophis cypriensis

Hierophis cypriensis

Hierophis cypriensis
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Στις παραλίες της Κύπρου αναπαράγονται 
δύο είδη θαλάσσιων χελωνών, η πράσι-
νη χελώνα (Chelonia mydas) και η καρέτ-
τα (Caretta caretta). Παλιά και τα δύο εί-
δη υπήρχαν στην Κύπρο σε μεγαλύτερους 
αριθμούς. Η υπερεκμετάλλευσή τους όμως 
στη ανατολική Μεσόγειο, κυρίως από το 
1920 μέχρι το 1980, οδήγησε και τα δυο 
είδη, αλλά ειδικότερα την πράσινη χελώνα, 
στο να κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

Οι θαλάσσιες  
χελώνες  
της Κύπρου  
και η προστασία τους

κείμενο και φωτογραφίες  
των Αvδρέα Δημητρόπoυλoυ  

& Μυρoύλας Χατζηχριστoφόρoυ

Και τα δυο είδη γεννούν κάθε 2-5 χρόνια. Στη 
Κύπρο η καρέττα γεννά από τα μέσα Μαΐου μέχρι 
τα μέσα Αυγούστου, ενώ η πράσινη χελώνα αρχίζει 
και τελειώνει δύο εβδομάδες αργότερα. Γεvvoύv 3-5 
φορές την περίοδο ωοτοκίας, κάθε 14 μέρες περίπου. 
Κάθε φωλιά έχει βάθος 40-80 εκ. (αναλόγως του εί-
δους της χελώνας και της παραλίας). Στην Κύπρο η 
καρέττα γεννά γύρω στα 80 αβγά σε κάθε φωλιά ενώ 
η πράσινη γεννά γύρω στα 120. Τα μικρά χελωνάκια 
αναδύονται από την άμμο κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας, μετά από περίπου 7 εβδομάδες.

Το 1976 και 1977, πριν αρχίσουν οι προσπά-
θειες για τη διάσωση των χελωνών, διενεργήσαμε 
ενδελεχείς επισκοπήσεις των παραλιών της Κύ-
πρου. Οι επισκοπήσεις αυτές έδειξαν ότι η πρά-

Χελωνάκια καρέτα  
κατευθύνονται προς  

τη θάλασσα νωρίς το πρωί
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σινη χελώνα αναπαραγόταν σχεδόν αποκλειστικά 
στις απoμovωμέvες παραλίες της δυτικής ακτής 
του νησιού, βόρεια της Πάφου και κυρίως στην 
περιοχή της Λάρας και της Τοξεύτρας. Οι παραλίες 
του Κόλπου Χρυσοχούς (Πόλη/Λίμνη/Γιαλιά) ήταν, 
και είναι ακόμα, οι κύριες παραλίες αναπαραγω-
γής της καρέττα, μαζί με τις παραλίες της Λάρας. 
Οι επισκοπήσεις αυτές έδειξαν επίσης ότι περισ-
σότερο από το 80% των φωλιών καταστρεφόταν, 
κυρίως από αλεπούδες. Δύο χρόνια αργότερα, το 
καλοκαίρι του 1978, αρχίσαμε στο Τμήμα Αλιείας 
την εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τη προ-
στασία των χελωνών. 

Σύντομη ιστορία της προστασίας  
των χελωνών στη Κύπρο (Benchmarks)

1971 - Προστασία των χελωνών δια νόμου (ο Πε-
ρί Αλιείας Νόμος και Κανονισμοί). 
1976 - 1977 Πρώτες επισκοπήσεις παραλιών ωο-
τοκίας.
1978 Εφαρμογή του Προγράμματος Προστασίας 
των Χελωνών και λειτουργία του Σταθμού Προστα-
σίας των Χελωνών στη παραλία της Λάρας. Προ-
στασία φωλιών από τις αλεπούδες.
1989 Προστασία οικοτόπου στη περιοχή Λάρας/
Τοξεύτρας βάσει του περί Αλιείας Νόμου και Κα-
νονισμών. Τα Διαχειριστικά Μέτρα ενσωματώθη-
καν στη νομοθεσία. Ο προστατευόμενος οικότο-
πος περιλαμβάνει την παραλία και την θάλασσα 
μέχρι την ισοβαθή των 20 μέτρων (1-1,5 χλμ από 
την παραλία), σε 10 χιλιόμετρα ακτής.
1989 Έναρξη σειρών εκπαιδευτικών μαθημάτων 
στις πρακτικές προστασίας των χελωνών, στα πλαί-
σια του Σχεδίου Δράσης του RAC/SPA (UNEP/
MAP), για επιστήμονες από άλλες Μεσογειακές 
χώρες.
1990 Έμφαση στην προστασία φωλιών με προστα-
τευτικά κλουβιά επί τόπου (in situ) σε όλες τις 
παραλίες ωοτοκίας στην Προστατευόμενη Περιο-
χή – και αργότερα σε όλες τις παραλίες ωοτοκίας.
1995 Έναρξη χρήσης νέου τύπου προστατευτικών 
κλουβιών από αλουμίνιο (για αποφυγή διατάραξης 
γεωμαγνητικών πεδίων). Τα χελωνάκια μπορούν 
από μόνα τους να βγουν από τα κλουβιά και να 
πάνε απευθείας στη θάλασσα μόλις αναδυθούν από 
την άμμο. Έκδοση του Manual on Marine Turtle 
Conservation in the Mediterranean. 
2002 Κήρυξη της περιοχής Πόλης/Λίμνης ως 
Ακτής Οικολογικής Σημασίας (βάσει της πολε-
οδομικής νομοθεσίας). Περιλαμβάνει όρους για 
την παρακείμενη περιοχή που αφορούν τον φω-
τισμό, ενώ απαγορεύει την εμπορική εκμετάλλευ-
ση των παραλίων και την κατασκευή κυματοθραυ-
στών και μαρίνων.
2005 Πρόταση της περιοχής Πόλης/Λίμνης/Για-
λιάς (παραλία και θάλασσα μέχρι την ισοβαθή των 
50 μ) στην ΕΕ (αργότερα εγκρίθηκε) ως περιοχής 

Η παραλία της Λάρας
Πράσινη χελώνα σκεπάζει τη φωλιά της

Χελωνάκια πράσινης και καρέτα

Η Μυρούλα Χατζηχριστoφόρoυ με νεαρή χελώνα
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Natura 2000 (το διαχειριστικό σχέδιο εκκρεμεί, 
αλλά όλες οι φωλιές προστατεύονται).
2008 Έκδοση του Addendum 1 –Conservation 
Practices– του Manual on Marine Turtle 
Conservation in the Mediterranean.
2011 Η περιοχή Ακάμα, που περιλαμβάνει την πε-
ριοχή Λάρας/Τοξεύτρας και την ενδοχώρα, προτά-
θηκε σαν περιοχή Natura 2000 και έγινε αποδε-
κτή από την ΕΕ.

Η χρηματοδότηση του Σχεδίου Προστασίας 
των χελωνών γίνεται από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση. 

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:
 Η προστασία και διαχείριση των κύριων 

παραλιών ωοτοκίας, της παρακείμενης θα-
λάσσιας περιοχής, όπως και των περιοχών 
διατροφής.
 Η προστασία των φωλιών και των μικρών 

χελωνών (κυρίως από τις αλεπούδες, από 
την οδήγηση και από άλλες ανθρώπινες 
δραστηριότητες πάνω στις παραλίες). Προ-
στασία των θηλυκών χελωνών, όταν βγαί-
νουν στις παραλίες για να γεννήσουν – όπως 
και στην παρακείμενη θαλάσσια ζώνη.

 Η προστασία των χελωνών στη θάλασσα (από 
την αλιεία, ταχύπλοα και άλλα σκάφη κ.λπ.).

 Η μελέτη/παρακολούθηση του πληθυσμού των 
χελωνών και της αναπαραγωγικής τους δραστη-
ριότητας.

 Η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστα-
σία των χελωνών.

Οι Κανονισμοί που διέπουν την προστατευόμενη 
περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας προνοούν ότι στην πε-
ριοχή αυτή απαγορεύεται:
 Η τοποθέτηση στη παραλία, ομπρελών, κρεβα-

τιών, αντίσκηνων, τροχόσπιτων κ.λπ.
 Η παραμονή πάνω στην παραλιακή περιοχή κα-

τά τη νύχτα, από μια ώρα πριν τη δύση μέχρι 
την ανατολή του ήλιου.

 Η οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος πάνω στις 
παραλίες.

 Η χρήση ή αγκυροβόληση οποιουδήποτε τύπου 
σκάφους στην περιοχή, από την παραλία μέχρι 
την ισοβαθή των 20 μέτρων.

 Το ψάρεμα με οποιονδήποτε τρόπο (δίκτυα, πα-
ραγάδια, ψαροτούφεκο κ.λπ.) εκτός από το κα-
λάμι.
Μετακίνηση φωλιών πάνω στην ίδια παραλία 

γίνεται μόνο όταν κάποια φωλιά είναι πολύ κοντά 
στο κύμα και κινδυνεύει να καλυφθεί από τη θά-
λασσα σε περίπτωση τρικυμίας. Στο «εκκολαπτή-
ριο» στο Σταθμό της Λάρας, μεταφέρονται μόνο 
γύρω στις 20 φωλιές, από πολύ τουριστικές παρα-
λίες, κυρίως από τις παραλίες του Κόλπου των Κο-
ραλλιών, οι οποίες δεν έχουν προοπτική σαν βιό-
τοποι. Η προστασία των φωλιών επί τόπου, στις 
παραλίες που γεννιούνται, είναι αναγκαία γιατί οι 
χελώνες επιστρέφουν όταν ωριμάσουν, μετά από 
20-30 χρόνια, για να γεννήσουν πάνω στις παρα-
λίες που γεννήθηκαν. Κατά την διάρκεια της επώ-
ασής τους, όπως και μετά την εκκόλαψή τους, οι 
χελώνες καταγράφουν τα γεωμαγνητικά και άλλα 
στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να ξαναβρούν 
την ίδια παραλία, όταν ωριμάσουν. Στο «εκκολα-
πτήριο» στη Λάρα οι φωλιές «ξαναθάβονται» μέ-
σα στη άμμο, πάντα στο αντίστοιχο βάθος, γιατί o 
καθορισμός του φύλου του εμβρύου των χελωνών 
εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Χαμηλότερη θερ-
μοκρασία εκκόλαψης από την κανονική (29o-30oC), 
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρσενικών χε-
λωνών. Ψηλότερη θερμοκρασία παράγει περισσό-
τερα θηλυκά. 

Με την προστασία των φωλιών ο αριθμός των 
μικρών χελωνών που φτάνουν στη θάλασσα είναι 
πολύ μεγαλύτερος (υπολογίζεται μέχρι δεκαπλάσι-
ος) από τον αριθμό εκείνων που θα τα κατάφερναν 
αν οι φωλιές δεν προστατεύονταν. Από τα χελωνά-
κια αυτά, βέβαια, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός 
τελικά θα επιβιώσει. 

Σήμερα η πράσινη χελώνα αναπαράγεται μό-

Πράσινη χελώνα ενώ γεννά τα αυγά της (επάνω)  
και τα ίχνη από το φώλιασμά (κάτω)
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νο στη Κύπρο και στην 
Τουρκία και σε μικρούς 
αριθμούς στη Συρία, Λί-
βανο και Ισραήλ. Η κα-
ρέττα αναπαράγεται 
κυρίως στην Ελλάδα, 
Τουρκία, Κύπρο και πι-
θανώς στη Λιβύη, και σε 
μικρότερους αριθμούς 
σε διάφορες άλλες χώ-
ρες της ανατολικής Με-
σογείου. Υπολογίζεται 
ότι στη Μεσόγειο γεν-
νούν κάθε χρόνο γύρω 
στις 500 πράσινες χελώ-
νες, ενώ ο αντίστοιχος 
αριθμός της καρέττα εί-
ναι τουλάχιστον 2.500 
άτομα.

Στη Κύπρο, στις πε-
ριοχές που είναι υπό 
τον έλεγχο της κυβέρ-
νησης και που καλύπτει 
το ανωτέρω πρόγραμμα, 
τα τελευταία λίγα χρό-
νια –μετά το 2005/6– 
έχει παρατηρηθεί αύ-
ξηση στον αριθμό των 
φωλιών της καρέττα, 
περίπου 30 χρόνια μετά την έναρξη της προστα-
σίας του είδους (σχεδιαγράμματα 1&2 για τις δύο 
κύριες περιοχές ωοτοκίας). Οι αριθμοί όμως αυτοί 
των φωλιών δεν είναι ακόμα σε ικανοποιητικά επί-
πεδα. Οι πράσινες χελώνες δεν έχουν δείξει ακόμα 
καμιά αύξηση, αλλά μόνο μεγαλύτερες αυξομειώ-
σεις στον αριθμό των φωλιών τους από χρόνο σε 
χρόνο – από 115 ως και μόλις 9. Παρατηρήθηκε 
όμως σημαντική αύξηση σε νεαρές πράσινες χε-
λώνες στα νερά της Κύπρου τα τελευταία 20 χρό-
νια. Ο συνολικός αριθμός φωλιών σε όλες τις πα-
ραλίες και για τα δυο είδη έφτασε τις 905 το 2011. 

Τέλος, από το 1989, διοργανώνονται κάθε χρό-
νο, με βάση τον Σταθμό στη Λάρα, πρακτικά εκ-
παιδευτικά προγράμματα για το Πρόγραμμα Περι-
βάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) με θέμα 
“Techniques in Marine Turtle Conservation and 
Beach Management”. Τα προγράμματα αυτά ορ-
γανώνονται από τον Σύνδεσμο Προστασίας Άγρι-
ας Ζωής, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών. Εκπαιδευόμενοι είναι επι-
στήμονες από Μεσογειακές χώρες που εργάζονται 
σε θέματα προστασίας των χελωνών και διαχείρι-
σης προστατευόμενων περιοχών στη χώρα τους.

Λάρα, 2007 – σήμανση και προστατευτικό φωλιάς Ίχνη από χελωνάκια που εκκολάφθηκαν

Φώλιασμα Caretta caretta - δυτικές ακτές Κύπρου 1989 - 2011

Φώλιασμα Caretta caretta - κόλπος Χρυσοχού 1999 - 2011
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Η Κύπρος έχει μόνο μικρούς ποταμούς, λίγους 
υγροτόπους, αλλά πολλούς τεχνητούς ταμιευτή-
ρες. Τα ιθαγενή είδη ψαριών στα εσωτερικά νερά 
του νησιού είναι ελάχιστα, όμως υπάρχουν περισ-
σότερα από 20 ξενικά είδη που έχει φέρει ο άνθρω-
πος. Λόγω της βιογεωγραφικής του απομόνωσης 
το νησί χαρακτηρίζεται από ιδιόμορφες συνθή-

κες στα εσωτερικά νερά του που ελάχιστα 
έχουν εξερευνηθεί. 

Σχεδόν σε όλη την γεωλογική του ιστο-
ρία αυτός ο τόπος ήταν απόλυτα απομο-
νωμένος από την στεριά. Γι’ αυτό το λόγο, 
όπως και σε άλλα μεσογειακά νησιά, δεν 
υπάρχουν εδώ πολλά είδη ψαριών γλυκού 
νερού. Οι γεωλόγοι υποστηρίζουν όμως 
ότι το νησί είχε επαφή με την ηπειρωτι-
κή μικρασιατική ακτή για μικρό διάστη-
μα χρόνου κατά την Κρίση Αλμυρότητας 
του Μεσσηνίου, όταν σχεδόν ολόκληρη η 
Μεσόγειος στέγνωσε (πριν 5.59 έως 5.33 
εκατομμύρια χρόνια). Ξέρουμε από απολι-

Τα ψάρια στα εσωτερικά νερά της Κύπρου

κείμενο & φωτογραφίες του Σταμάτη Ζόγκαρη

θώματα ότι κάποτε υπήρξαν μεγάλοι ποταμοί και 
υγρότοποι με εντυπωσιακή μεγα-πανίδα – ακόμη 
και με ιπποπόταμους. Πιθανώς να υπήρχαν και ψά-
ρια γλυκού νερού αν οι ποταμοί του νησιού ήρθαν 
σε επαφή με αυτούς των σχετικά κοντινών μικρα-
σιατικών ακτών. Μετά το Μεσσήνιο, δεν υπάρχει 
καμία γεωλογική ένδειξη ότι το νησί είχε ποτέ άλ-
λη επαφή με την στεριά – και το αλμυρό νερό της 
Μεσογείου προφανώς αποτρέπει την εποίκηση 
των περισσότερων ψαριών γλυκού νερού. Εικάζε-
ται λοιπόν ότι, αν υπήρχαν ψάρια γλυκού νερού, 
εξαφανίστηκαν από την Κύπρο, όπως χάθηκε σχε-
δόν ολοσχερώς η αρχέγονη μεγα-πανίδα θηλαστι-
κών της. Η εξαφάνιση ειδών είναι συχνό φαινόμε-
νο σε νησιωτικούς πληθυσμούς, συνήθως και με 
τη βοήθεια του ανθρώπου! 

Σήμερα στο νησί απαντώνται τα ακόλου-
θα ιθαγενή είδη: χέλι (Anguilla anguilla), ζαμπα-
ρόλα (Αphanius fasciatus), ποταμοσαλιάρα (Salaria 
fluviatilis), καθώς και μερικά ευρύαλα είδη που ει-
σέρχονται από τη θάλασσα (κεφαλόπουλα, λαυρά-

Κυπρίνοι και χρυσόψαρο  
κολυμπούν στα βαθειά νερά  

του ταμιευτήρα στον Καλοπαναγιώτη
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είναι πολύ καλοί ενδείκτες της οικολογικής κατά-
στασης των ποταμών.

Στην Κύπρο επικράτησε το ανθρωποκεντρικό 
σύνθημα «ούτε σταγόνα νερού στη θάλασσα», δη-
μιουργώντας μία από τις υψηλότερες πυκνότητες 
φραγμάτων στις Μεσογειακές χώρες (τουλάχιστον 
108 φράγματα) και επιφέροντας τεράστια υποβάθ-
μιση στη φυσικότητα των υδάτινων σχηματισμών. 
Όμως τα ξενικά ψάρια –από Ευρώπη, Αφρική και 
Αμερική– αφθονούν πλέον στους ταμιευτήρες, 
φερμένα εκεί κυρίως από και για τους ερασιτέ-
χνες ψαράδες. Πολλά τέτοια είδη έχουν εγκλιμα-

κια, αθερίνα, συγναθίδες). Το περίεργο είναι ότι 
ενώ υπάρχει νερό σε πολλά ρέματα, και βέβαια 
στους ταμιευτήρες, όλα αυτά τα ψάρια απαντούν 
πλέον εξαιρετικά σπάνια στα εσωτερικά νερά του 
νησιού. Αυτό είναι αναμφίβολα αποτέλεσμα κυ-
ρίως της ληστρικής εκμετάλλευσης των νερών, 
και της υποβάθμισης της φυσικής κατάστασης 
των υδάτινων ενδιαιτημάτων από τον άνθρωπο. 
Για ένα από τα ιθαγενή είδη, την ποταμοσαλιά-
ρα, γνωρίζουμε ότι βρέθηκε στο νησί μόνο από 
δείγματα που συλλέχθηκαν σε ρέματα της Λεμε-
σού το 1907. Ποταμοσαλιάρα δεν παρατηρήθηκε 
ποτέ έκτοτε και δεν έχει βρεθεί πουθενά στο νη-
σί από εμάς ή άλλους φυσιοδίφες. Όσο για το χέ-
λι, το νησί είχε πολλά σε πάρα πολλούς ποταμούς 
ως τη δεκαετία του ‘80, και οι κάτοικοι τα ψάρευ-
αν με πολλούς τρόπους (φλομώνοντας τα νερά με 
τους καρπούς του Styrax officinalis, με καμάκια, κα-
λάθια-παγίδες κ.ά.). Απαντούσαν χέλια ακόμη και 
σε ορεινά ρέματα έως και 900 μέτρα υψόμετρο! 
Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν πληθυσμοί σε ελά-
χιστα σημεία και οι αριθμοί τους είναι πολύ μειω-
μένοι. Η ζαμπαρόλα είναι ψάρι των υγροτόπων και 
απαντά μόνο στην Αλυκή Ακρωτηρίου, σε τουλά-
χιστον δύο τοποθεσίες με τοπικά πυκνούς πληθυ-
σμούς, καθώς και σε υγρότοπο της Αμμοχώστου 
(στις κατεχόμενες περιοχές). Τα ψάρια των εσω-
τερικών υδάτων που διαβιούν σε ποταμούς απαι-
τούν «υδάτινα καταφύγια» στις ξηρές περιόδους, 
και συνεκτικότητα στην δια μήκους διαδρομή του 
ποταμού για να μεταναστεύουν. Τα ευρύαλα ψά-
ρια απαιτούν και τακτική σύνδεση με τη θάλασ-
σα. Κατά το διάστημα των ανοιξιάτικων ερευνών 
μας, από το 2009 ως το 2011 σε ολόκληρη την Κύ-
προ, βρήκαμε μόνο δύο ποταμούς με ανοιχτό στό-
μιο που να ρέει φυσικά προς την θάλασσα (Ποτα-
μός Πύργου, Ποταμός Χρυσοχούς). Και εκεί ήταν 
τα μόνα σημεία που βρήκαμε ανοδικά γυαλόχελα 
(ανώριμα στάδια χελιού) σε ολόκληρο το νησί! Αυ-
τές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν ότι τα ψάρια 

Ηλιόψαρο –πρόσφατος εισβολέας από την Αμερική– 
αφθονεί στο Φράγμα Γερμασόγειας.

Το Χέλι –ενδείκτης υγείας των υγροτόπων– εδώ στον 
ποταμό Χρυσοχούς, κοντά στο χωριό Σκούλλη.

Μουσειακό δείγμα Ποταμοσαλιάρας που συλλέχθηκε 
στα ρέματα της Λεμεσσού το 1907. Είναι πιθανότατα το 
σπανιότερο σπονδυλόζωο στο νησί, αν υπάρχει ακόμη!

Ένα από τα δύο είδη Αφρικανικών Τιλάπια. Είναι κοινά 
πλέον σε ορισμένα φράγματα και αρδευτικές διώρυγες.
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Βρετανούς το 1948. Υποψιαζόμαστε ότι η καφετιά 
πέστροφα που βλέπουμε σήμερα σε ορεινούς πο-
ταμούς συμπληρώνει έναν κενό οικολογικό θώκο, 
καθώς μοιάζει τέλεια προσαρμοσμένη σε αυτά τα 
ρέματα, σαν να υπήρχε πάντα εκεί. Ίσως κάποτε 
να υπήρξε και γηγενές είδος πέστροφας στο νη-
σί, όπως υπάρχει ακόμη στην Σαρδηνία, Κορσική 
και Σικελία. Χωρίς να ξέρουμε τη φυσική ιστορία 
και το βαθμό εγκλιματισμού των ξενικών ειδών 
δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αν παίζουν αρ-
νητικό ρόλο στο οικοσύστημα. Οι εγκλιματισμένοι 
πληθυσμοί ορισμένων ειδών που δε δέχονται νέες 
ανθρωπογενείς εισαγωγές μπορεί να λειτουργούν 
και ως ενδείκτες ποιότητας των νερών.

Οι ανθρωπογενείς πιέσεις στα επιφανειακά νε-

τιστεί και αναπαράγονται σε φυσική κατάσταση 
για δεκαετίες τώρα. Η ερμηνεία των επιπτώσε-
ων της εισαγωγής ξενικών ειδών απαιτεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή και στρατηγική διαχείριση. Οπωσδή-
ποτε υπάρχουν επικίνδυνα χωροκατακτητικά είδη 
που είναι επιζήμια για το οικοσύστημα – όπως, για 
παράδειγμα, το μεγαλόστομο λαυράκι (Micropterus 
salmoides) που τρέφεται με ντόπια έντομα, αμφί-
βια και ερπετά (ίσως και με το σπάνιο νερόφιδο!). 
Ζημιογόνα είναι και η πράξη των ιχθυογενετικών 

σταθμών και των ιχθυοτροφείων να σπέρ-
νουν αυθαίρετα αμερικανικές πέστροφες 
(γένος Οncorhynchus) καθώς και άλλα ψά-
ρια σε ποταμούς και ταμιευτήρες. Οι πλη-
θυσμοί αυτοί είναι μορφή «βιολογικής ρύ-
πανσης» και πιθανότατα προκαλούν σοκ 
στις ιθαγενείς βιοκοινότητες των ποταμών 
(π.χ. ζωοβένθος, εντομοπανίδα). Ορισμέ-
να είδη ψαριών όμως διαβιώνουν σε ποτα-
μούς και ταμιευτήρες χωρίς να προκαλούν 
αισθητές οικολογικές διαταραχές. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση της καφε-
τιάς πέστροφας (Salmo trutta) που εισή-
χθηκε στους ορεινούς ποταμούς από τους 

Καφετιά πέστροφα  
στον Διαρρίζο κοντά στο χωριό Μηλικούρι.

Καφετιά πέστροφα από εγκλιματισμένο πληθυσμό σε 
παραπόταμο του Κούρη τον Μάιου 2011 – πρόσφατη 

απόδειξη ότι το είδος αυτό αναπαράγεται στο Τρόοδος 
μετά την εισαγωγή του πριν 70 χρόνια.

Ιθαγενείς ζαμπαρόλες στο Ακρωτήρι – ένα από τα πιο 
σημαντικά προστατευόμενα σπονδυλόζωα στο νησί.

Νεαρές Ιριδίζουσες Πέστροφες σε Κυπριακό 
ιχθυογενετικό σταθμό – οι συχνές τονώσεις σε 

ποταμούς είναι μορφή «βιολογικής ρύπανσης».

Ιριδίζουσα Πέστροφα που έχει εισαχθεί στα Καληδόνια 
Τροόδους .
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ρά συνεχώς αυξάνονται στην Κύπρο και τα ψάρια 
είναι ένα «βιοτικό στοιχείο» που εξαρτάται από-
λυτα από αυτά τα οικοσυστήματα. Το νερό ως φυ-
σικός πόρος και κληρονομιά θα συνεχίσει να προ-
καλεί δυσκολίες και διενέξεις. Κτίζοντας φράγμα-
τα πρακτικά «καταργούνται» οι φυσικοί ποταμοί, 
ενώ δημιουργούνται πολλά νέα υδάτινα ενδιαιτή-
ματα που πρέπει να τα διαχειριστούμε και για την 
βιοποικιλότητα. Στην Κύπρο υπάρχουν δυνατότη-
τες για προστασία και αναβάθμιση αν σχεδιαστούν 
εφαρμογές που επιτρέπουν την οικολογική απο-
κατάσταση σε ποταμούς και ταμιευτήρες. Πολλά 
μπορούν να γίνουν: να αποκατασταθούν πιο φυ-
σικές ροές και παροχές κατάντη των φραγμάτων, 
να δημιουργηθούν καταφύγια για τα ιθαγενή ψά-
ρια (κυρίως για το χέλι), να επανεισαχθεί η ποτα-
μοσαλιάρα, να ελεγχθεί η αυθαίρετη διασπορά ξε-
νικών ψαριών. Τα επιφανειακά νερά είναι προφα-
νώς οάσεις όχι μόνο για τα ψάρια αλλά για μεγάλο 
μέρος της σπάνιας βιοποικιλότητας της Κύπρου.

Ευχαριστίες: Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε και υπο-
στηρίχθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και 
το Τμήμα Δασών Κύπρου, με την συμμετοχή του Ινστιτού-
του Εσωτερικών Υδάτων (ΕΛΚΕΘΕ).

Ένα από τα πιο άφθονα ξενικά ψάρια στα εσωτερικά 
νερά της Κύπρου είναι η «κοκκινοφτέρα» ή τσιρόνι  

που έχει εγκλιματιστεί άριστα σε πολλούς ποταμούς.

Το φράγμα Αρμίνου – υποβαθμίζει τον Διαρρίζο Ποταμό 
όμως δημιουργεί ειδυλιακή λίμνη στο Δάσος της Πάφου. 
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Όλα τα μεγάλα θηλαστικά της Κύπρου εισή-
χθησαν στο νησί από τον άνθρωπο τα τελευταία 
10.000 χρόνια. Πολλά εισήχθησαν ειδικά για να 
εκτραφούν ώστε να στηρίξουν τους νεοαφιχθέ-
ντες κατοίκους το νησιού. Άλλα, μικρότερα, είδη 
είναι φανερό ότι ήρθαν στο νησί σε διάφορες πε-

ριόδους, ορισμένα πολύ νωρίς, από το κα-
τώτερο Πλειστόκαινο, άλλα πιο πρόσφατα, 
πιθανόν ως «λαθρομετανάστες» σε σκάφη. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι από την παλαιότερη 
πανίδα της Κύπρου ορισμένα είδη όπως οι 
πυγμαίοι ιπποπόταμοι και ελέφαντες εξα-
φανιστήκαν με την κάθοδο του ανθρώπου 
στο νησί, φαίνεται μάλιστα ότι συνέβαλε 
ενεργά στην εξαφάνιση τους. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η άφιξη του 
ανθρώπου στην Κύπρο έγινε κατά, ή λί-
γο μετά, την περίοδο που πολλά είδη της 
πανίδας και της χλωρίδας δοκιμάζονταν 
στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής 

Τα θηλαστικά

κείμενο του Ανδρέα Δημητρόπουλου και φωτογραφίες του Σίμoυ Δημητρόπουλου

Ασίας για την καταλληλότητα τους στην γεωργία 
και σαν κατοικίδια  ζώα,  καθώς οι οικισμοί άρχι-
σαν να αντικαθιστούν τον νομαδικό τρόπο ζωής. 
Έτσι έφτασαν στο νησί τα ελάφια, η κατσίκα, το 
αγρινό (σήμερα σύμβολο της Κύπρου), ο λαγός, οι 
αγριόχοιροι (πιθανό σε κάποιο στάδιο εξημέρω-
σης), η αλεπού, και διάφορα άλλα. Κάποια φαίνε-
ται ότι δραπέτευσαν ή ελευθερώθηκαν στην ύπαι-
θρο. Μερικά είδη εξαφανίστηκαν, πιθανώς σε σχε-
τικά πρόσφατα χρόνια, από την υπερεκμετάλλευση 
ενώ άλλα υπάρχουν ακόμα. 

Στο νησί έφτασαν μόνα τους και διάφορα εί-
δη νυχτερίδας, που ήρθαν εδώ και από τις τρεις 
τριγύρω ηπείρους. 

Μόνο δυο εργασίες αναφέρθηκαν στα θηλαστι-
κά της Κύπρου κατά τον 19 αιώνα, από τους Unger 
& Kotschy το 1865 και τον Gunther, λίγο αργότε-
ρα. Ακολούθησε η γνωστή μελέτη της Dorothea 
Bate to 1903 με την καταγραφή 15 θηλαστικών. 
Μέχρι τη δεκαετία του 1970 έγιναν με δυο μελέ-

Σκαντζόχοιρος της Κύπρου
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τες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, 
οι οποίες είναι οι μονές πλήρεις μελέτες της πανί-
δας των θηλαστικών της Κύπρου μέχρι και σήμερα. 

Κατά τη δεκαετία του 1990 προστέθηκαν στον 
κατάλογο θηλαστικών της Κύπρου δυο νέα είδη 
χειρόπτερων, με την εργασία του Peter Boye και 
συνεργατών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μελέτη-
σαν και τα εμέσματα από ανθρωποπούλια (το νυ-
κτόβιο αρπακτικό Tyto alba) που έδωσαν πολύτι-
μες πληροφορίες (με τα οστά μικρών θηλαστικών 
που περιείχαν).

Πρέπει επίσης να αναφερθούν δυο μελέτες που 
έγιναν τη δεκαετία του 2000. Ο Cucchi και συνερ-
γάτες περιέγραψαν, το 2006, το Mus cypriacus, ένα 
νέο είδος για την επιστήμη, ενώ το 2007 ο Benda 
και συνεργάτες παρουσίασαν μια εκτενή επισκό-
πηση των χειροπτέρων της Κύπρου.

Εν τω μεταξύ, το 2006, άρχισε η υλοποίηση 
μιας μεγάλης έρευνας με τίτλο την «Ποιοτική και 
Ποσοτική Προσέγγιση της Πανίδας των Μικρο-
θηλαστικών στις Περιοχές Natura 2000 της Κύ-
πρου». Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα χρηματο-
δοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της 
Κύπρου για την περίοδο 2006-2009 (Πρόγραμμα 
ΑΕΙΦΟ/0506/09) και έγινε με την συνεργασία του 
Συνδέσμου Προστασίας Άγριας Ζωής Κύπρου και 
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ). 
Ερευνητές ήταν οι Ανδρέας Δημητρόπουλος, Σίμος 
Δημητρόπουλος και Χάρης Νικολάου από την Κύ-
προ και οι Μωυσής Μυλωνάς, Πέτρος Λυμπεράκης  
και Παναγιώτης Γεωργιακάκης από το ΜΦΙΚ. Το 
πρόγραμμα τελείωσε στο τέλος του 2009 με μια 
πλούσια συλλογή αποτελεσμάτων. 

Ο όρος «μικροθηλαστικά» στο πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει τις ομάδες των εντομοφάγων, των τρω-
κτικών και των χειροπτέρων.

Ένα από τα βασικά αντικείμενα του έργου ήταν 
η αξιολόγηση της πληθυσμιακής κατάστασης των 
ειδών. Εκτιμήθηκαν οι παράγοντες από τους οποί-
ους κινδυνεύει κάθε είδος και έγινε έρευνα για το 
αν οι κίνδυνοι εντοπίζονται σε μία ή περισσότε-
ρες περιοχές. Τέλος, με βάση τα πιο πάνω, προ-
τάθηκαν δυνητικοί τρόποι ή μέσα για προστασία/
διαχείριση. 

Όλα τα είδη που εντοπίστηκαν, όπως και οι χώ-
ροι που απαντώνται, επίσης μπήκαν σε σύστημα 
GIS με τα σχετικά δεδομένα και έχουν ετοιμαστεί 
χάρτες κατανομής για το κάθε είδος. Οι χάρτες αυ-
τοί δείχνουν επίσης όλους τους σταθμούς που κα-
λύφθηκαν με δειγματοληψίες.  

Καταγράφηκαν είδη όπως το ενδημικό Acomys 
nesiotes, που εντοπίστηκε από το 2007, και το 
οποίο εθεωρείτο ότι είχε εξαφανιστεί από το νησί 
σύμφωνα με το IUCN. Βρέθηκε, μάλιστα, σε διά-
φορες περιοχές, κυρίως σε πεδινούς βραχώδεις οι-
κοτόπους στη ανατολική Κύπρο, με σχετικά καλούς 

Acomys nesiotes και παγίδα για τη σύλληψή του

Crocidura suaveolens cypria
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πληθυσμούς. Εντοπίστηκαν ακόμα διάφορα είδη 
νυχτερίδων, μεταξύ τους και κάποια των οποίων η 
κατανομή ήταν άγνωστη, ή βασισμένη σε μια-δυο 
παλιές αναφορές μόνο. Μαζεύτηκε επίσης γενε-
τικό υλικό από όλα τα είδη που εντοπίστηκαν για 
αναλύσεις DNA, που θα συσχετίσουν τα κυπρια-
κά είδη με αυτά της ευρύτερης περιοχής της ανα-
τολικής Μεσογείου. 

Οι δειγματοληψίες για τα χερσαία (εδαφόβια) 
μικροθηλαστικά έγιναν με παγίδες Sherman, με 
100 παγίδες σε κάθε σταθμό δειγματοληψίας. 
Δειγματοληψίες έγιναν σε πολλούς σταθμούς σε 
33 περιοχές Natura 2000, όπως και σε ορισμένες 
άλλες θέσεις. Συλλέχθηκε επίσης μεγάλος αριθμός 
εμεσμάτων από ανθρωποπούλια σε διάφορες πε-
ριοχές, που έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για τα 
μικροθηλαστικά με τα οποία τρέφονται και ειδικά 
για το μικροσκοπικό Suncus etruscus.

Η έρευνα για τις νυχτερίδες έγινε με οπτικές 
παρατηρήσεις σε φυσικά σπήλαια, εγκαταλελειμ-
μένα ορυχεία και πολλά κτίρια, με παγιδεύσεις με 
δίκτυα (mist nets) στη έξοδο τους από τις σπη-
λιές και γαλαρίες όπου ζουν, όσο και σε ανοικτούς 

χώρους όπου τρέφονται (κοιλάδες, ποτα-
μούς και αλλού). Έγιναν επίσης ηχογρα-
φήσεις φωνών εντοπισμού από νυχτερί-
δες σε πτήση. Οι ηχογραφήσεις έγιναν με 
δέκτες υπερήχων (ultrasound receivers 
– bat detectors) ταυτόχρονα με τις παγι-
δεύσεις. Η χρήση των ηχογραφήσεων των 
υπερήχων αυτών απεδείχθη πολύ χρήσιμη 
για πολλά είδη – και ο μόνος τρόπος εντο-
πισμού της Tadarida teniotis.

Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής 
τόσο για τα εδαφόβια μικροθηλαστικά όσο 
και για τις νυχτερίδες θα δημοσιευτούν 
αναλυτικά σύντομα. 

Από τα μικροθηλαστικά υπάρχουν σήμερα τρία 
είδη εντομοφάγων από τα οποία τα δυο είναι εν-
δημικά. Ο σκαντζόχοιρος της Κύπρου, Hemiechinus 
auritus dorotheae, που είναι μικρότερος από τον ευ-
ρωπαϊκό σκαντζόχοιρο, και η Crocidura suaveolens 
cypria που φαίνεται να είναι πολύ παλαιός κάτοικος 
του νησιού. Το τρίτο είδος είναι το Suncus etruscus. 
Υπάρχουν επίσης 4 είδη τρωκτικών με δυο είδη 
ποντικών, από τα οποία ο ενδημικός Mus cypriacus 
φαίνεται να είναι επίσης παλαιός κάτοικος του 
νησιού. Το Acomys nesiotes ήδη αναφέρθηκε, ενώ 
το τέταρτο είδος είναι ο Rattus rattus, ο αρουραί-
ος (ή νυφίτσα όπως λέγεται στη Κύπρο). Μια πα-
λιά αναφορά στο Rattus norvegicus μάλλον πρόκει-
ται για λανθασμένη αναγνώριση.

Περί τα 20-22 είδη νυχτερίδων ζουν σήμερα 
στη Κύπρο, κάποια από τα οποία είναι αμφιλεγό-
μενα ή πολύ σπάνια και έχουν εντοπιστεί μόνο 
μια φορά, και τα οποία χρήζουν περαιτέρω έρευ-
νας. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία στο νησί της  
μεγάλης αφρικάνικης φρουτονυχτερίδας Rousettus 
aegyptiacus (ανήκει στα Megachiroptera) που εδώ 
βρίσκεται ίσως στο βορειότερο σημείο εξάπλω-
σης της.

Mus cypriacus
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Το τσακάλι (Canis aureus) είναι ένα μεσαίου με-
γέθους αρπακτικό παμφάγο θηλαστικό, με παγκό-
σμια κατανομή που περιλαμβάνει τη βόρεια και 
βορειανατολική Αφρική, τη νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη και τη νότια Ασία. Απαντάται σε μια ποικι-
λία ενδιαιτημάτων από αειθαλή δάση (στην Ταϋ-
λάνδη), ημιερήμους και σαβάνες (στην Αφρική) 
μέχρι και δασώδεις, αγροτικές και ημιαστικές πε-
ριοχές (στην Ινδία). Στην Ελλάδα τα ενδιαιτήματα 
που προτιμά είναι υγρότοποι με πυκνές συστάδες 
βλάστησης και μωσαϊκό καλλιεργειών και μεσογει-
ακού θαμνώνα, σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου 
(συνήθως κάτω από τα 300 μ, σε ορισμένες περι-
πτώσεις στην Πελοπόννησο μέχρι τα 600 μ, ακό-
μα και 1000 μ). Είναι ένα από τα σημαντικότερα 
θηλαστικά της Ελλάδας δεδομένου ότι σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο η κατανομή του είδους περιορίζεται 
μόνο στην βαλκανική χερσόνησο, και ότι σε ελλη-

Τσακάλι: επανεμφάνιση στο δέλτα Καλαμά
νικό επίπεδο κατατάσσεται στα απειλούμενα είδη. 
Ενώ ήταν άλλοτε κοινό σε μεγάλο τμήμα της χώ-
ρας, πλέον εντοπίζεται σε 7 απομονωμένες περι-
οχές, σε Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Φωκίδα, Ανα-
τολική Μακεδονία-Θράκη (δέλτα Νέστου, Βιστω-
νίδα, λιμνοθάλασσες Κομοτηνής, δέλτα Έβρου), 
Σάμο και Κεντρική Μακεδονία (Κερκίνη, παραπο-
τάμιο δάσος Αξιού), με σημαντικότερο υποπληθυ-
σμό αυτόν της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. 
Στις περισσότερες από τις παραπάνω περιοχές πα-
ρατηρείται μείωση του είδους, εκτός από την πε-
ριοχή της Ανατολικής Μακεδονίας όπου ο πλη-
θυσμός παραμένει σταθερός ή τοπικά αυξάνεται. 
Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας το είδος θεω-
ρείται εξαφανισμένο. Ειδικά στο δέλτα του ποτα-
μού Καλαμά όπου πριν χρόνια ήταν ένα κοινό εί-
δος, δεν είχε παρατηρηθεί επί 20 χρόνια. Παρόλα 
αυτά μια από τις σημαντικότερες καταγραφές του 
είδους  έγινε στην περιοχή του δέλτα του Καλαμά 
στις 22/02/2012. Στην περιοχή της λιμνοθάλασ-
σας Δρεπάνου βρέθηκε ένα νεκρό αρσενικό άτο-
μο, χτυπημένο από αυτοκίνητο. Εδώ θα πρέπει 
να τονιστεί ότι οι κοντινότεροι πληθυσμοί τους 
είδους στην Θεσπρωτία, είναι στο δέλτα του Νέ-
στου και στις εκβολές του Μόρνου. Από την πλευ-
ρά της Αλβανίας δεν υπάρχουν στοιχεία εκτός από 
κάποιες αποσπασματικές αναφορές από τις βόρει-
ες ακτές της. Η σημασία αυτής της παρατήρησης 
είναι πολύ μεγάλη, καθώς δηλώνει πως στο δέλτα 
πιθανώς επιβιώνουν ακόμα κάποια τσακάλια και 
σίγουρα χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση για 
να εξακριβωθεί ποιος είναι ο αριθμός τους. Ταυ-
τόχρονα, η περιοχή παρέχει ιδανικά ενδιαιτήματα 
για το είδος και το τσακάλι σίγουρα θα μπορούσε 
να εξακολουθήσει να υπάρχει εκεί.

Νίκος Μπούκας και Θόδωρος Κομηνός

Στις 10 Φεβρουαρίου, ένα 
ακόμη ελάφι, δαγκωμένο από 
αγέλη σκύλων, βρήκε καταφύ-
γιο σε νεοανεγειρόμενη οικο-
δομή στους Θρακομακεδόνες. 
Το Δασαρχείο Πάρνηθας, ο Φο-
ρέας Διαχείρισης του Εθνικού 
Δρυμού και η ΑΝΙΜΑ  βρέθη-
καν  αμέσως εκεί κια φρόντι-
σαν για την περίθαλψη του ζώ-
ου και τη μεταφορά του στον 
ειδικό χώρο για τα ελάφια της την ΑΝΙΜΑ. 

Το περιστατικό φέρνει για άλλη μια φορά στο 
προσκήνιο το πρόβλημα που δημιουργούν στο 

Άλλο ένα ελάφι θύμα αγέλης σκύλων στην Πάρνηθα
Δρυμό οι αγέλες των σκύλων, 
προερχόμενες από ζώα που 
εγκαταλείπουν ασυνείδητοι 
ιδιοκτήτες. 

Θέτει ακόμη επιτακτικά 
την ανάγκη να δημιουργηθεί 
στην περιοχή ένας χώρος με 
προδιαγραφές, για τη φιλο-
ξενία και την ανάρρωση των 
τραυματισμένων ή ορφανών 
ελαφιών. Η ΑΝΙΜΑ θα δίνει 

πάντα το παρόν όποτε καλείται από φορείς ή πο-
λίτες, αλλά πρέπει και η πολιτεία να αναλάβει κά-
ποιες ευθύνες.
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Το Σαββατοκύριακο 10-11 Μαρτίου, το προ-
εδρείο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΕΠΦ συνεδύασαν την προγραμματισμένη εξόρ-
μηση συμπληρωματικής δενδροφύτευσης στο 
Κτήμα Αραχαμίτας Αρκαδίας με μιαν εκδήλωση 
παρουσίασης της Εταιρίας και του λευκώματος 
“Ελλάδα. Χώρα της ποικιλότητας” από τον Νίκο 
Πέτρου, στην Τρίπολη.

Η παρουσίαση, στο εντευκτήριο του Συλλόγου 
Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, είχε οργανω-
θεί, με πρωτοβουλία του Τίμου Χαραλαμπόπουλου, 

Δενδροφύτευση στο 
Κτήμα Μεταμόρφωσης 

Αραχαμίτας

από τον πρόεδρο του ΣΑΟΟ, Νίκο Δέδε, με παρου-
σία των προέδρων του ΕΟΣ Τρίπολης, Νίκου Πα-
ναγιωτόπουλου και του Συλλόγου Αραχαμιτιωτών, 
Νίκου Κοτσίρου, μελών των οργανώσεων αυτών 
καθώς και εκπροσώπων άλλων τοπικών συλλόγων. 

Είχαν προσκληθεί και παρέστησαν, ως εκπρό-
σωποι της εταιρείας Εdding Eλλάς, χορηγού της 
ΕΕΠΦ  για τη δράση Αραχαμίτας, τα στελέχη της  
Σταύρος Ντάλας και Αντώνης Τσιμπόγος, που ήλ-
θαν στην Τρίπολη οικογενειακώς, με τα μικρά τους 
παιδιά, για να συμμετάσχουν στη δενδροφύτευση 
της επομένης.

Μετά τις ιδιαιτέρως κολακευτικές  για την 
Εταιρία και τον ομιλητή της βραδιάς αναφορές των 
προέδρων των φίλων οργανώσεων, το πολυπληθές 
ακροατήριο παρακολούθησε την παρουσίαση του 
Νίκου Πέτρου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ η συ-
ζήτηση στη συνέχεια κράτησε αρκετά.

Την επομένη το πρωί, το πούλμαν που προ-
σφέρθηκε στον ΣΑΟΟ για τη μεταφορά της κοι-
νής ομάδας από την Τρίπολη, μας έφερε υπό συν-
θήκες χιονόβροχου στην Αραχαμίτα. Ο καιρός δεν 
πτόησε του εθελοντές και φυτεύτηκε, με την πο-
λύτιμη προετοιμασία και βοήθεια των Αραχαμιτιω-
τών, πλήθος ελάτων και οπωροφόρων.

Η παγωνιά και η βροχή ξεχάστηκαν όταν βρε-
θήκαμε όλοι, προσκεκλημένοι από τους Αραχαμι-
τιώτες, στο ζεστό χώρο του εντευκτηρίου του Κτή-
ματος για την εξαίρετη παραδοσιακή φασολάδα 
που ετοιμάστηκε επί τόπου, συνοδευόμενη από 
πλήθος τοπικά εδέσματα και κρασάκι, που τιμή-
θηκαν δεόντως.

Η όλη διήμερη εκδήλωση στερέωσε ακόμα πε-
ρισσότερο τους ήδη στενούς δεσμούς της Εταιρίας 
μας με τους Αρκαδικούς Συλλόγους, με ευοίωνες 
προοπτικές για πολλές μελλοντικές συνεργασίες.

Λεωνίδας Κόλλας
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Η Εταιρία προσκλήθηκε ειδικώς από τον υπεύ-
θυνο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κέρκυρας, κ. Αλέκο Βλάσση, να συνεργαστεί στο 
2ήμερο Σεμινάριο με θέμα «Παράκτιοι Υγροβιό-
τοποι Κέρκυρας-Θεσπρωτίας, μια σχέση αλληλε-
ξάρτησης»,  που οργανώθηκε στη Λευκίμμη της 
Κέρκυρας, στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» του 
Υπουργείου Παιδείας. Στόχος ήταν η γνωριμία με 
το πλούσιο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον των 
δύο γειτονικών περιοχών και η προώθηση δράσε-
ων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με αυτούς σαν 
βάση, από τους κατά τόπους φορείς.

Στο Σεμινάριο προσήλθαν, ως ακροατές, το-
πικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί και 
άλλοι φορείς από την Κέρκυρα και τη Θεσπρω-
τία, οι τελευταίοι με φροντίδα του ΚΠΕ Φιλιατών 
Θεσπρωτίας. 

Την Εταιρία εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμ-
ματέας, Λεωνίδας Κόλλας, η αν. Γεν. Γραμματέας, 
Αλέξια Νικηφοράκη και το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος 
Πολίτης, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους βασικούς 
εισηγητές. Στους συμμετέχοντες προσφέρθηκε 
πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό της Εται-
ρίας, που έγινε κυριολεκτικά ανάρπαστο. Οι επι-
στημονικές εισηγήσεις και οι συζητήσεις υπήρξαν 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές.

Οφείλονται συγχαρητήρια στον κ. Αλέκο Βλάσ-
ση και τους συνεργάτες του στο ΚΕΠ Κέρκυρας για 
την άψογη αντιμετώπιση του σοβαρού οργανωτι-
κού προβλήματος που προέκυψε από την κακο-
καιρία, καθώς και ευχαριστίες για τη θερμή, κερ-
κυραϊκή φιλοξενία.

Ο Γιώργος Πολίτης, με την ιδιότητα και την 
πείρα του ως νομικού περιβάλλοντος, εξέθεσε το 
θεσμικό καθεστώς που διέπει τις περιοχές Natura, 
και ανέπτυξε τις προοπτικές εξέλιξης του Δικτύου. 
Ιδιαιτέρως εποικοδομητική υπήρξε η ανοικτή συ-
ζήτηση που ακολούθησε την εισήγησή του, ξεκα-
θαρίζοντας το τοπίο και απαντώντας θετικά στις 
επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από μερικούς εκ-
προσώπους τοπικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ.

Ο Λεωνίδας Κόλλας παρουσίασε το ιστορικό 
και τις δράσεις της Εταιρίας, με έμφαση στα δύο 
Προγράμματά της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποί-
ησης, «Γαλάζιες Σημαίες» και «Green Key», επι-
σημαίνοντας την άμεση σχέση τους με την ανά-
δειξη των τοπικών υγροτόπων και τη δυνατότητα 
αξιοποίησής τους στην εφαρμογή των κριτηρί-
ων των Προγραμμάτων αυτών που απαιτούν συ-
γκεκριμένες δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης. Επεσήμανε επίσης, για τους παρόντες φορείς 

της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και 
ιδιώτες που δι-
αχε ιρ ίζοντα ι 
ακτές ή ξενο-
δοχειακές μο-
νάδες εντεταγ-
μένες στα δύο 
Προγράμματα, 
πόσο χρήσιμη 
και αποδοτική 
μπορεί να είναι 
η άμεση συνερ-
γασία τους με τα ΚΠΕ.

Η Αλέξια Νικηφοράκη εξέθεσε με γλαφυρό-
τητα την προσωπική της συμμετοχή και εμπειρία 
στη γένεση του Δικτύου Natura 2000 και την με-
τέπειτα εξέλιξη της εφαρμογής του στην Ελλάδα, 
με άξονα όχι μόνο την προστασία των περιοχών 
αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα 
από αυτές, με τη διάχυση στα Προγράμματα Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κύριο στόχο την 
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των 
σημερινών μαθητών, αυριανών ενεργών πολιτών.

Οι προοπτικές ανάπτυξης της συνεργασίας που 
εμπεδώθηκε με το ΚΠΕ Κέρκυρας είναι ευοίωνες, 
ενώ εκφράζεται η ευχή να μπορέσει να πραγματο-
ποιηθεί, στο προσεχές μέλλον και το σκέλος του 
Σεμιναρίου που αφορούσε στη Θεσπρωτία.

Λεωνίδας Κόλλας

Σεμινάριο στο ΚΠΕ Κέρκυρας 
«20 χρόνια Δίκτυο Natura 2000»
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Πραγματοποιήθηκε στο Λαιμό του δήμου Πρε-
σπών, στις 16 και 17 Μαρτίου, η Γενική Συνέλευ-
ση της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Κέ-
ντρου Βιοτόπων –Υγροτόπων, της Ελληνικής Εται-
ρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, του WWF 
Ελλάς, του Αρκτούρου, της Ελληνικής Ορνιθολο-
γικής Εταιρείας, της εταιρείας «Οι Φίλοι των Πρε-
σπών», της Ορνιθολογικής Εταιρείας της Δανίας 
και του Ιδρύματος MAVA. Ως εκπρόσωποι της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης συμμε-
τείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Νίκος Πέτρου, και ο 
γράφων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, έγινε εκτε-
νής παρουσίαση και συζήτηση για τα πεπραγμέ-
να της ΕΠΠ κατά το τελευταίο οκτάμηνο. Ακόμη, 
παρουσιάσθηκε και αναλύθηκε η αξιολόγηση της 
πενταετούς στρατηγικής (2008-2012), που έγινε 
από εξωτερικό αξιολογητή, καθώς και η εσωτερι-
κή αξιολόγηση της εταιρείας. Από τα παραπάνω, 
προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία 
θα φανούν χρήσιμα για την ακολουθητέα πορεία, 
τις προτεραιότητες και τις δράσεις της ΕΠΠ. Τέ-
λος, εξελέγησαν τα όργανα διοίκησης και διαχεί-
ρισης της εταιρείας. 

Γενικό συμπέρασμα των εργασιών της Γ.Σ. ήταν 
ότι η ΕΠΠ συνεχίζει να εκπληρώνει την αποστολή 
της ακολουθώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας 
της με τρόπο οργανωμένο και αποδοτικό. 

Η Γενική Συνέλευση  
της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών

Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών ιδρύθηκε το 
1991, με πρωτοβουλία των Φίλων των Πρεσπών 
και του WWF International. 

Αποστολή της είναι η διαφύλαξη της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη 
της Πρέσπας προς όφελος των κατοίκων της, τόσο 
των σημερινών όσο και των μελλοντικών.

Βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της, 
είναι η διασυνοριακή δράση και η συνεργασία με 
πρόσωπα, Αρχές και φορείς.

Η δράση της ΕΠΠ αφορά στην προστασία της 
βιοποικιλότητας  και των ενδιαιτημάτων της άγρι-
ας ζωής, την προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης, 
την εξέλιξη του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών, 
την υποστήριξη δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων σε 
όλη τη λεκάνη της Πρέσπας σε θέματα προστασί-
ας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής 
κοινωνίας, των επισκεπτών κ.λπ. 

Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών είναι αναμφίβολα 
μία υποδειγματική προστατευόμενη περιοχή, για 
τα ελληνικά δεδομένα. Κι αυτό οφείλεται σε πο-
λύ μεγάλο βαθμό στην εικοσαετή παρουσία, την 
πλούσια δράση και τον κεντρικό ρόλο που διαδρα-
ματίζει στην ακριτική αυτή περιοχή η ΕΠΠ. Ως συ-
νεπής εταίρος, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
της Φύσης δεσμεύεται να υποστηρίζει την Εται-
ρεία Προστασίας Πρεσπών στο έργο της.

Γιώργος Ι. Πολίτης
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Η Marianne Wehbe, Καθηγήτρια στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο, εθελόντρια πια στην ΕΕΠΦ, συνεργά-
στηκε μαζί μας για την οργάνωση ενός βιωματικού 
περιβαλλοντικού εργαστηρίου που πραγματοποιή-
θηκε στις 17 Μαρτίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο 
πλαίσιο της Ημέρας Γαλλοφωνίας. Στο εργαστήριο 
αυτό τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν ένα 
σκιάχτρο, να δημιουργήσουν και να παίξουν ένα 
θεατρικό έργο γύρω από αυτό, να γράψουν ένα μή-
νυμα ή να ζωγραφίσουν μια εικόνα, εκφράζοντας 
τις αγωνίες και τις ελπίδες τους σχετικά με το πε-
ριβάλλον και τον κόσμο. Επίσης διακόσμησαν κα-
πελάκια με πολύ φαντασία. 

  Αν και τα υπόλοιπα εργαστήρια ήταν πολύ 
αξιόλογα και πολύ κοντά στα ενδιαφέροντα των 
εφήβων, όπως τα εργαστήρια street dance ή κα-
ράτε, η προσέλευση στο δικό μας εργαστήριο για 
την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλ-
λοντος ήταν αυξημένη, δείχνοντας την αγάπη αλ-
λά και την αγωνία των νέων για το περιβάλλον. 

  Η ημέρα κύλησε διασκεδαστικά και χαρού-
μενα, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους υπεύ-
θυνους του βιωματικού εργαστηρίου. Ελπίζουμε 
σε οργάνωση παρόμοιων πρωτοβουλιών ευαισθη-
τοποίησης στο μέλλον και στην πραγματοποίηση 
των προσδοκιών των νέων, όπως αυτές εκφράστη-
καν πάνω σε ένα τεράστιο πανό.   

Σάντρα Αποστόλου  
Φοιτήτρια Παντείου Πανεπιστημίου  

σε πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης στην ΕΕΠΦ

Ημέρα Γαλλοφωνίας 17-03-2012

Η Πίττα των γραφείων της Εταιρίας

Την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, κόψαμε στα γρα-
φεία μας την πίττα του 2012 σε στενό κύκλο, με 
τα στελέχη μας, αρκετούς από τους ενεργούς εθε-
λοντές μας και τα μέλη του Δ.Σ.

Την ανταλλαγή ευχών με ένα ποτήρι κρασί πα-
ραγωγής του φίλου μας Ντον Μάθιους και το με-
ζεδάκι, που πάλι προσέφεραν ευχαρίστως οι εθε-
λόντριές μας όπως και για το Χριστουγεννιάτικο 
διήμερο του Δεκεμβρίου, ακολούθησε μια ιδιαι-
τέρως δημιουργική συζήτηση με τους ήδη ενερ-
γούς, αλλά και τους νεοεισερχόμενους στους κόλ-
πους της Εταιρίας εθελοντές.

Η γράφουσα, με την ιδιότητα της υπεύθυνης 
συντονισμού εθελοντικής συνεργασίας, παρουσί-
ασε στους παρισταμένους ένα σύντομο απολογι-
σμό δραστηριοτήτων της χρονιάς που πέρασε, με 
έμφαση στις προγραμματισμένες και τις σχεδια-
ζόμενες δραστηριότητες για το 2012. Κάλεσε τους 
εθελοντές να εκδηλώσουν τα προσωπικά τους ενδι-

αφέροντα και προτιμήσεις, ώστε να κληθούν κατά 
ομάδες για οργανωμένη ενημέρωση και προετοι-
μασία ανάληψης καθηκόντων και δράσεων.

Η όλη συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και κα-
τάθεση προτάσεων που ακολούθησε, και κράτησε 
το ενδιαφέρον όλων για πραγματικά πολλήν ώρα, 
σίγουρα σηματοδοτεί ιδιαίτερα αισιόδοξες προο-
πτικές για την εξέλιξη του έργου και της προσφο-
ράς της Εταιρίας στην ελληνική κοινωνία, όπως 
τόνισε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος, Νίκος Πέ-
τρου, πριν κόψει τη βασιλόπιττα. Το φλουρί έτυ-
χε στη Δαρεία Βουρδουμπά, ένας καλός προσω-
πικός οιωνός για το ευτυχές γεγονός που έρχε-
ται το Μάϊο!

Οι καιροί είναι σίγουρα πολύ δύσκολοι, αλλά 
μπορούμε να πετύχουμε πολλά όσο μεγαλώνει και 
ανανεώνεται ηλικιακά η οικογένεια των μελών και 
των εθελοντών μας.

Αλέξια Νικηφοράκη
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Με μεγάλη επιτυχία τελείωσε, το Δεκέμβριο του 
2011, η οικονομική καμπάνια της ΕΕΠΦ, που 
απευθύνθηκε στα μέλη και στους φίλους της. Θα 
θυμάστε όλοι ότι ένα ανώνυμο μέλος μας υποσχέ-
θηκε να προσφέρει 6.000 € για τους σκοπούς της 
ΕΕΠΦ, με την προϋπόθεση  ότι μέλη και φίλοι θα 
προσέφεραν άλλες 3.000 €. Τελικά, συγκεντρώθη-
καν 11.500 € από 151 μέλη, χωρίς να λογαριάσου-
με την αρχική προσφορά του ανώνυμου δωρητή.     

Όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη 
υποστήριξη από τα μέλη μας. Με την οικονομική 
κρίση που μας επηρεάζει όλους, ξέραμε καλά ότι μό-
νο με θυσίες και από «το υστέρημά» τους θα μπορού-
σαν οι περισσότεροι να προσφέρουν κάτι. Ένα τέτοιο 
ποσό ήταν απροσδόκητο. Με το ποσό που τελικά συ-
γκεντρώθηκε είμαστε σε θέση, κατ’ αρχάς, να συνε-
χίσουμε την έκδοση του περιοδικού. Επίσης, έχου-
με το χρόνο να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας 
για την εύρεση  χορηγών για τα προγράμματά μας.   

Μετά τις αρχαιρεσίες της  7/3/2012, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη 
νέα του σύνθεση, τα μέλη του προχώρησαν, σύμφωνα με το άρθρο 7.2 του Καταστατικού και υπό την 
προσωρινή προεδρία του Ντον Μάθιους, στη σύστασή του σε σώμα. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου καθορίστηκε, με ομόφωνη απόφαση των μελών του, ως εξής:

Πρόεδρος του Δ.Σ.: Νίκος Πέτρου
Αντιπρόεδρος του ΔΣ: Ντόναλντ Μάθιους
Γενικός Γραμματέας: Λεωνίδας Κόλλας
Αν. Γεν. Γραμματέας: Αλέξια Νικηφοράκη
Ταμίας: Σπύρος Μησιακούλης
Έφορος: Γιώργος Χατζηαντωνίου
Μέλη: Διονυσία Παπαδοπούλου, Γιώργος Πολίτης, Σταμάτης Σκαμπαρδώνης και Φοίβος 
Τσαραβόπουλος.
Αναπληρωματικά μέλη: Κυριάκος Γεωργίου, Σμαράγδα Αδαμαντιάδου

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης 2012 είναι στη διάθεση των μελών μέσω της Γραμματείας της Εταιρίας.

Νέα της ΕΕΠΦ

Πληρώσατε τη συνδρομή σας;
Όπως όλοι μας, η Εταιρία περνά σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και έχει ανάγκη κάθε υπο-

στήριξης για να συνεχίσει το έργο της. Σημαντική ενίσχυση, αλλά και καταστατική υποχρέωση 
των μελών, αποτελούν οι ετήσιες συνδρομές. 

Στις ετικέτες αποστολής του περιοδικού αναγράφεται πάντα η ημερομηνία λήξης της συν-
δρομής κάθε μέλους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εύκολης καταβολής μέσω  των λογαριασμών 
της Εταιρίας σε τρείς γνωστές τράπεζες (βλ. σελ. 63).

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα μέλη μας που, για οποιονδήποτε λόγο, καθυστερούν τις συνδρο-
μές τους, θα δείξουν τώρα εμπρακτα την υποστήριξή τους. Τα ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Πέρα από την οικονομική βοήθεια που μας πα-
ρείχε η εκστρατεία και το χρονικό περιθώριο, την 
«ανάσα ζωής», που μας έδωσε, πιστεύω ότι ήταν πο-
λύ σημαντική και για άλλους λόγους: Ήταν μία ευ-
καιρία να συσπειρωθούν τα μέλη της ΕΕΠΦ, να δεί-
ξουν ότι νοιάζονται πραγματικά για την προστασία 
της φύσης και να δώσουν το «παρών»  στον κοινω-
νικό αγώνα, υποστηρίζοντας «φυσικές αξίες». Έγι-
νε ακόμη ολοφάνερο και κάτι άλλο: ότι μόνο με τη 
συμμετοχή δραστηριοποιημένων πολιτών και οργα-
νώσεων, όπως η δική μας, μπορούμε να προχωρή-
σουμε στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.   

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλα τα 
μέλη που προσέφεραν τόσο γενναιόδωρα στην κα-
μπάνια, όπως και όλους όσους προσέφεραν εθε-
λοντικά με τη δουλειά και τον κόπο τους στην ορ-
γάνωσή της, και έτσι εξασφάλισαν τη μεγάλη επι-
τυχία της. 

Ντον Μάθιους, Συντονιστής της Καμπάνιας

Η Καμπάνια «Δωρεά-Στοίχημα» - Μία Εκτίμηση

Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
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Βιβλιοπωλείο της ΕΕΠΦ

Εκτός από τα βιβλία, από 
τα γραφεία μας μπορείτε 
επίσης να προμηθευτείτε 

ευχετήριες κάρτες με 
εξαίρετες φωτογραφίες με 
θέμα πουλιά, πεταλούδες, 

φυτά και μανιτάρια (€5), 
καθώς και το Σήμα της 

Εταιρίας, τον Κρητικό 
Αίγαγρο (€5). 

Φυτά
γιατρειά - χαρά  

του νου και του κορμιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ATHENS

Ελλάδα. Η χώρα της ποικιλότητας. Νίκος Πέτρου.  
Δεμένο με κάλυμμα, σχήματος 29x29cm, 372 σελ. και 620 φωτογραφίες 
Διατίθεται ξεχωριστά σε ελληνική και σε αγγλική έκδοση.

€60 

(για τα μέλη €55)

Οι πεταλούδες της Ελλάδας, Λάζαρος Παμπέρης, 768 σελ. €85

Χρώματα του Δάσους ΡΟΔΟΠΗ, Νίκος Πέτρου - Κώστας Βιδάκης, 342 σελίδες, δεμένο €60 

Ορχιδέες Της Ελλάδας, Νίκος Πέτρου - Μαρία Πέτρου - Μάριος Γιαννακούλιας, 320 σελ. €60 

Η Ελληνική Χλωρίδα στο μύθο στην τέχνη στην Λογοτεχνία, Hellmut Baumann, 250 σελ. €40

Σπάνια και Ενδημικά Φυτά της Ν. Ελλάδας, Σωτήρης Αλεξίου €48

Η Φυσική Κληρονομιά μας, Αξία - Προστασία, Πρακτικά Συνεδρίου και Λεύκωμα, 160 σελ. €25

Φυτά σε αρχαία ελληνικά νομίσματα, Hellmut Baumann, 80 σελ., δεμένο €20

Οι προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα, Γιώργος Σφήκας, 200 σελ. €25

Αναζητώντας την Ελληνική φύση, Μυρτώ Απέργη, 144 σελ. €25

Οδηγοί Πρεσπών, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, βιβλίο + 4 χάρτες €22

Η ζωή στις Ελληνικές Θάλασσες και τη Μεσόγειο, 248 σελ. €22

Τα Ψάρια της Ελλάδας, Δαυίδ Δημήτρης Κουτσογιαννόπουλος €20

Γεωλογική Κληρονομιά, Καλειδοσκόπιο, 102 σελ. + cd. €17

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Γένους Θηλυκού, Αντιόπη Φραντζή, Εκδ. Χρ. Δάρδανος €12

Τα πετρώματα με απλά λόγια, Γεωργία Φέρμελη - Αναστασία Κουτσουβέλη, 64 σελ. €8 

Φυτά, Γιατρειά, Χαρά του νου και του κορμιού, 48 σελ. €6

Διατηρώντας τη φύση, διατηρείς την ζωή, Βασικές έννοιες βιολογίας - οικολογίας,  
Μελετώ τα φυτά, Σπερματόφυτα, Μαρία Ρουσσομουστακάκη, 56 σελ. 

€6

Τα ψάρια του Αμβρακικού, Φώτης Περγαντής, 28 σελ. €5

Το ποτάμι που σταμάτησε να κυλά €5,50
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Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 
Δήμους και συνεργαζόμενους ιδιώ-
τες φορείς, που διαχειρίζονται ορ-
γανωμένες ακτές και μαρίνες σε 40 
χώρες. Φορέας του Προγράμματος 
στην Ελλάδα είναι η ΕΕΠΦ. Για να 
απονεμηθεί η «Γαλάζια Σημαία», 
απαιτούνται καθαρή θάλασσα και 
ακτή, άρτια οργάνωση και καλές 
υπηρεσίες, ασφάλεια λουομένων 
και επισκεπτών, περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και προστασία της 
ακτής και του παράκτιου χώρου.

Γαλάζιες 
Σημαίες

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, πραγ-
ματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία 
του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων/
ΥΠΕΚΑ, Καθηγητή Ανδρέα Αν-
δρεαδάκη, συνάντηση εργασίας 
στα γραφεία της Ειδικής Γραμ-
ματείας Υδάτων (ΕΓΥ) με θέμα 
τον αμοιβαίο προσδιορισμό των 
αρμοδιοτήτων και της συνεργα-
σίας της ΕΓΥ με την Εταιρία μας 
στο πλαίσiο της λειτουργίας του 
Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαί-
ες». Από πλευράς της Εταιρίας 
συμμετείχαν ο Γενικός Γραμ-
ματέας, Λεωνίδας Κόλλας και 
η υπεύθυνη συντονισμού του 
Προγράμματος, Δαρεία-Νεφέλη 
Βουρδουμπά. Στη συνάντηση εί-
χε προσκληθεί να συμμετάσχει η 
κα Sarah Pickering, ως εκπρό-
σωπος του Διεθνούς Συντονιστή 
FEE, που ήλθε ειδικώς από την 
Κοπεγχάγη.

Στη συνάντηση, με παρουσία 
των αρμόδιων στελεχών της ΕΓΥ, 
κου Γιώργου Αρβανιτίδη και κας 
Μαρίας Χατζηγιάννη, η κα Έμυ 
Ζέρβα παρουσίασε αναλυτικά 
στα αγγλικά τη διαδικασία του 
Προγράμματος «Ελέγχου Ποιό-

τητας Νερών Κολύμβησης» που 
διεξάγει η Ειδική Γραμματεία βά-
σει της νέας Οδηγίας 2006/7/ΕΚ 
της ΕΕ. Ο κος Ανδρεαδάκης ανα-
φέρθηκε στις διακριτές αρμοδιό-
τητες της Υπηρεσίας σε σχέση με 
τις «Γαλάζιες Σημαίες», αλλά και 
στην πολιτική του Υπουργείου 
να στηρίζει το Πρόγραμμα, θε-
ωρώντας ότι προάγει από ετών, 
με συνέπεια και αποτελεσματι-
κά, την καλή εικόνα της χώρας 
στον τομέα της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης των ακτών.

Σχετικά με την εφαρμογή 
της Οδηγίας από το 2012, συζη-
τήθηκαν ορισμένα θέματα που 
άπτονται κυρίως της συχνότη-
τας δειγματοληψιών που απαι-
τούνται από το Πρόγραμμα, ενώ 
καθορίστηκαν οι θέσεις της Υπη-
ρεσίας που ενισχύουν την πολιτι-
κή της Εταιρίας στην εφαρμογή 
του Προγράμματος. Η κα Sarah 
Pickering εξέθεσε τις θέσεις του 
FEE, οι οποίες ισχύουν διεθνώς, 
και επιφορτίστηκε να μεταφέ-
ρει τα θετικά αποτελέσματα της 
συνάντησης στο Διεθνή Συντο-
νιστή. 

Διαδικασία Προγράμματος
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και 

φέτος, οι αιτήσεις υποψηφιό-
τητας για τη βράβευση ακτών 
και μαρινών του Διεθνούς Προ-
γράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» 
για το 2012, συνοδευόμενες από 
το απαραίτητο φωτογραφικό υλι-
κό, κατατέθηκαν στην ΕΕΠΦ έως 
τις αρχές Φεβρουαρίου. 

Οι αξιολογητές τις εξέτασαν 
και ζήτησαν από τους διαχειρι-
στές το συμπληρωματικό υλικό 
που τυχόν χρειαζόταν για να είναι 
πλήρης ο φάκελος της υποψηφιό-
τητας. Το αποτέλεσμα της αξιολό-
γησης παρουσιάστηκε στην Εθνι-
κή Επιτροπή Κρίσεων, η οποία 
επανεξέτασε, αξιολόγησε, και 
προώθησε στη Διεθνή Επιτρο-
πή Κρίσεων, την πρότασή της 
για τις υποψήφιες για βράβευση 
ακτές και μαρίνες για το 2012. 

Η φετινή χρονιά είναι η πρώ-
τη που εφαρμόζεται η καινούρ-
για Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/
ΕΚ για την αξιολόγηση της ποι-
ότητας νερών κολύμβησης των 
ακτών, η οποία απαιτεί ένα ιστο-
ρικό δειγματοληψιών τετραετίας 
(2008-2011).

Στο τέλος Μαΐου η Διεθνής 
Επιτροπή Κρίσεων θα κοινοποι-
ήσει τις βραβεύσεις στους Εθνι-
κούς χειριστές του Προγράμμα-
τος, οπότε και η ΕΕΠΦ θα ανα-
κοινώσει τις βραβεύσεις των 
ελληνικών ακτών και μαρινών 
για το 2012. 

Το έντυπο υλικό (αφίσες, 
φυλλάδια κ.λπ.) θα αποσταλεί 
στους διαχειριστές έως τις 5 Ιου-
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Παρουσίαση του προγράμματος 
θα βρείτε και στον ιστοχώρο της 
εταιρίας μας στη διεύθυνση 
http://www.eepf.gr/thegreenkey. 
Τον πλήρη κατάλογο των ξενοδο-
χειακών μονάδων που βραβεύθη-
καν με σήμα οικολογικής ποιότη-
τας The Green Key για το 2011 
μπορείτε να τον βρείτε στη διεύ-
θυνση http://w w w.eepf.gr/
thegreenkey/awards2011

Στα πλαίσια της λειτουργί-
ας του διεθνούς Προγράμματος 
GREEN KEY, για τέταρτη συνε-
χή χρονιά στη χώρα μας, συνήλ-
θε η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων 
του Προγράμματος για να αξιο-
λογήσει τις υποβληθείσες αιτή-
σεις και τα συνοδευτικά υποστη-
ρικτικά έγγραφα των ξενοδοχεια-
κών μονάδων που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα 
για το 2012.

Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων 
απεφάσισε τη βράβευση 101 ξε-
νοδοχειακών μονάδων της χώρας 
μας για την Περιβαλλοντική Δια-

νίου και οι διαχειριστές θα πρέ-
πει να έχουν στείλει στην ΕΕΠΦ 
το φωτογραφικό υλικό που θα 
απεικονίζει την άρτια οργανω-
μένη, σύμφωνα με τα κριτήρια 
του Προγράμματος, βραβευμέ-
νη ακτή ή μαρίνα τους έως τις 
18 Ιουνίου. 

Εφόσον και μόνο διαπιστω-
θεί η άρτια οργάνωση της ακτής 
ή μαρίνας, θα αποσταλλεί η «Γαλά-
ζια Σημαία», ενώ οι ακτές/μαρίνες 
που δεν θα έχουν στείλει το απο-
δεικτικό φωτογραφικό υλικό μέ-
χρι 20/6/12 θα αποσυρθούν από 
το Πρόγραμμα για όλη τη χρονιά. 

Η «Γαλάζια Σημαία» θα πρέ-
πει να έχει αναρτηθεί στην ακτή ή 

μαρίνα έως την 1η Ιουλίου 2012. 
Ευχόμαστε και αυτή τη χρο-

νιά να υπάρξει καλή και εποι-
κοδομητική συνεργασία με τους 
διαχειριστές των ακτών και μα-
ρινών, και να διατηρηθεί υψηλό 

Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού, η διάταξη της ύλης δεν επέτρεψε την δημοσίευση ολόκληρου του 
άρθρου του φίλου μας, και επί σειράν ετών εθελοντή επιθεωρητή μαρινών, Κώστα Φιλίππου, με αποτέλεσμα να 
λείπει ένα μέρος που αναφέρεται ειδικότερα στις διαχρονικές ελλείψεις που παρουσιάζουν ορισμένες από τις 
μαρίνες και οι οποίες γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν. Ευελπιστούμε ότι η παρουσίαση αυτού του τμήμα-
τος θα μπορέσει να γίνει σε αμέσως επόμενη ευκαιρία.

χείριση και την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση που αυτές αναλαμ-
βάνουν σύμφωνα με τα κριτήρια 
του Προγράμματος.

Τα μέλη της  Εθνικής Επιτρο-
πής Κρίσεων προγραμμάτισαν τη 
νέα συνεδρίασή τους για τις αρχές 
Μαΐου, για να αξιολογήσουν τις 
νέες αιτήσεις των μονάδων που 
θα έχουν υποβληθεί έως τότε από 
τις  ξενοδοχειακές μονάδες που 
λειτουργούν μόνο κατά την Κα-
λοκαιρινή περίοδο.  

Διονυσία Παπαδοπούλου
Υπεύθυνη συντονισμού Προγρ/τος

επίπεδο ποιότητας σε όλες τις 
βραβευμένες ακτές και μαρίνες.

Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά
Υπεύθυνη Συντονισμού Προγράμματος

Λεωνίδας Κόλλας  
Γενικός Γραμματέας ΕΕΠΦ
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Οι «Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς 
μου» είναι Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στο οποίο συμμετέ-
χουν σχολεία όλων των βαθμίδων 
από όλη την Ελλάδα, τα οποία καλού-
νται να γνωρίσουν και να υιοθετή-
σουν τις μικρές ή μεγάλες πράσινες 
γωνιές, καταφύγια ζωής, που βρίσκο-
νται μέσα στις πόλεις. 

Στον ιδιαίτερα φιλόξενο χώ-
ρο του 13ου Δημοτικού Σχολείου 
Χαλανδρίου, πραγματοποιήθηκε, 
το Σάββατο 3 Μαρτίου, βιωματι-
κό σεμινάριο του Δικτύου Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οι 
Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς 
μου» με θέμα «Πράσινες Γωνιές 
– Καταφύγια Ζωής».

Το σεμινάριο ξεκίνησε με τον 
χαιρετισμό εκ μέρους της κυρί-

ας Ε. Φουσέκη, Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ Υπουργείο 
Παιδείας ΔΒΜΘ. Στο χαιρετισμό 
της τόνισε, μεταξύ άλλων, τη ση-
μασία των θεματικών Δικτύων 
Π.Ε. όπως «Οι Πράσινες Γωνιές 
της Γειτονιάς μου» για την δι-
απαιδαγώγηση των σημερινών 
μαθητών, αυριανών πολιτών, μέ-
σα σε ένα ειδικό πλαίσιο συνερ-
γατικών διαδικασιών ανάληψης 

πρωτοβουλιών, με στόχο την δι-
ατήρηση της ισορροπίας ανάμε-
σα στο φυσικό και το δομημένο 
περιβάλλον.

Το σεμινάριο περιλάμβανε 
τις ακόλουθες εισηγήσεις:
 «Καταφύγια ζωής στο Οικοσύ-

στημα της πόλης» στο πλαίσιο 
του Δικτύου «Οι Πράσινες Γω-
νιές της Γειτονιάς μου», Μαρία 
Ρουσσομουστακάκη, Δρ. Βιολο-
γίας, τ. Λέκτωρ Παν/μιου Αθη-
νών, τ. Πρόεδρος ΕΕΠΦ.
 «Ο Βοτανικός Κήπος Διομή-

δους και η συμβολή του στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 
Ειρήνη Βαλλιανάτου, Δρ. Βιολο-
γίας, Προϊσταμένη Βοτανικού 
Κήπου Ιουλίας & Αλεξάνδρου 
Διομήδους. 
 «Για ένα επιτυχημένο κήπο στη 

σχολική αυλή», Ματίνα Κανάκη 
Γραμματέας του ΔΣ του ΚΕΑΝ 
(Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζη-
τήσεων Νέων) και Υπεύθυνη Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ακολούθησαν 3 βιωματικά 
εργαστήρια. Το πρώτο με θέμα 
«Στο ρέμα Χαλανδρίου» με εμ-
ψυχώτρια την κα Σοφία Καινούρ-
γιου, το δεύτερο με τίτλο «Ένα 
σκιάχτρο για την Πράσινη Γωνιά 
μας» με εμψυχώτρια την κα Ελέ-
νη Σούμα και το τρίτο με θέμα 
«Βλέπω, αγγίζω, μυρίζω, γεύο-
μαι, και έτσι γνωρίζω, τα φυτά 
της Ελλάδας» με εμψυχώτρια την 
κα Μαρία Ρουσσομουστακάκη.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 
45 εκπαιδευτικοί από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι έφυ-
γαν εκφράζοντας μεγάλο ενθου-
σιασμό και «γεμάτες τις μπατα-
ρίες τους» από τις εισηγήσεις και 
τα βιωματικά εργαστήρια. Ευ-
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3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Τη συγκεκριμένη ημέρα 
ξαναγίναμε όλοι παιδιά! Οι 
εκπαιδευτικοί μαζί με τους 
εθελοντές συμμετείχαμε σε 
δραστηριότητες, τόσο στο 
φυσικό περιβάλλον –ρέμα 
Χαλανδρίου– όσο και μέσα 
στην τάξη, που μας θύμισαν 
τα παιδικά μας χρόνια και 
συνδύαζαν τη γνώση με το 
παιχνίδι. Η συμμετοχή ήταν 
αυθόρμητη και ιδιαίτερα ζε-
στή. Οι εκπαιδευτικοί που 
έδωσαν το παρόν ήταν πε-
ρισσότεροι από όσους αρ-
χικά είχαν υπολογιστεί και 
όλοι ήταν θετικοί για μια 
νέα συνάντηση στο άμεσο 
μέλλον.

Κατερίνα-Μαρία 
Καμπουρίδου 

Λένα Χατζηβασιλείου

χόμαστε τον ίδιο ενθουσιασμό 
να μεταφέρουν και στις τάξεις 
τους και στους μαθητές τους και 
να πραγματοποιήσουν όμορφες 
δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσου-
με τους εκπαιδευτικούς που μας 
τίμησαν με την παρουσία τους, 
το 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλαν-
δρίου και ιδιαίτερα τη Διευθύ-
ντρια κα Μαριάννα Χατζημιχα-
ήλ, για πολλά χρόνια στενή συ-
νεργάτιδα της Εταιρίας.

Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά 
Υπεύθυνη Συντονισμού Δικτύου
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα Δί-
κτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στο οποίο συμμετέχουν σχολεία 
όλων των βαθμίδων από όλη την Ελ-
λάδα, με στόχο την εξοικείωση των 
μαθητών και μαθητριών, αυριανών 
πολιτών, με περιβαλλοντικά προβλή-
ματα και τη διαμόρφωση θετικής στά-
σης για την αντιμετώπισή τους. Είναι 
μάλιστα το μεγαλύτερο Δίκτυο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης και αριθ-
μεί περισσότερες από 50 χώρες, 
5.000 τοπικά διαμερίσματα, 35.000 
σχολεία (από τα οποία περισσότερα 
από 10.000 είναι βραβευμένα), 
600.000 εκπαιδευτικούς και περισ-
σότερους από 10.000.000 μαθητές 
ανά τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά 
το John S. Fafalios Foundation υπο-
στηρικτή του δικτύου.

18 Μαρτίου, ημέρα δράσης 
για το σχολικό περιβάλλον 

Δεν μένουμε θεατές. 
Αλλάζουμε τώρα το πρόσωπο 

του σχολείου
Την Κυριακή 18 Μαρτίου, 

στο 8ο Δ.Σ. Γλυφάδας, έγινε μια 
δράση διαφορετική από τις άλ-
λες. Στα πλαίσια του προγράμ-
ματος Οικολογικά Σχολεία και 

της δράσης «LITTER LESS/Μει-
ώνουμε τα απορρίμματα στο 
σχολείο, στη γειτονιά, στον πλα-
νήτη», οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές πήραν την πρωτοβου-
λία να αλλάξουν το πρόσωπο του 
σχολείου. Να το κάνουν πιο αν-
θρώπινο και ελκυστικό, πιο κα-
θαρό και οικολογικό. Συμπαρα-
στάτες στην προσπάθεια αυτή 
ήταν και οι εργαζόμενοι από την 
εταιρεία Wrigley, οι οποίοι προ-
σέφεραν κοινωνικό έργο στηρί-
ζοντας αυτή την προσπάθεια. Η 
ανταπόκριση όλων των εμπλε-
κόμενων φεύγει ήταν συγκινη-
τική. Από νωρίς το πρωί γονείς 
και μαθητές ήταν ανυπόμονοι να 
ξεκινήσουν τη δουλειά. Το σύν-
θημα έδωσε ο διευθυντής του 
σχολείου, κος Νίκος Τσακιρά-
κης, ο οποίος τόνισε τη σημασία 
και την αναγκαιότητα αυτής της 
δράσης ειδικά αυτή τη δύσκολη 
περίοδο της κρίσης. Στη συνέ-
χεια εκπαιδευτικοί μαθητές και 
γονείς στρώθηκαν στη δουλειά, 
δουλεύοντας ακούραστα για πε-
ρισσότερες από 4 ώρες. Έβαψαν, 
φύτεψαν ελιές, δενδρολίβανο, 
μαργαρίτες, και έκαναν πολλές 
παρεμβάσεις στην αυλή του σχο-

λείου. Ανάμεσα στα άλλα έφτια-
ξαν δυο επιδαπέδια παιχνίδια 
(σκάκι και φιδάκι με οικολογι-
κό περιεχόμενο). Ένα πολύβουο 
μελίσσι δούλευε ακατάπαυστα 
με αλληλεγγύη συντροφικότητα 
και συνεργατικότητα. Ένα μάθη-
μα ζωής για όλους; ή πως από 
το εγώ θα καταφέρουμε να πά-
με στο εμείς του Μακρυγιάννη.

Σύμμαχος στη προσπάθεια 
αυτή ήταν η Εταιρία μας που 
συμμετείχε ενεργά με τον Γενικό 
Γραμματέα κο Λεωνίδα Κόλλα, 
τον κο Γιώργο Χατζηαντωνίου 
που βοήθησε ουσιαστικά στην  
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ΜΑΘΑΙΝΩ  
ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Το «Μαθαίνω για τα Δάση» είναι ένα 
Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, που έχει στόχο να εν-
θαρρύνει σχολεία και εκπαιδευτι-
κούς, ώστε να συμπεριλάβουν τα δάση 
στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότη-
τες, να τα πλησιάσουν οι μαθητές και 
να μάθουν από αυτά. Χορηγός του 
Δικτύου είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ, το 
οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την 
υποστήριξή του.

Παγκόσμια Ημέρα 
Δασοπονίας

Η Ελληνική Εταιρία Προ-
στασίας της Φύσης συνεχίζο-
ντας την μέχρι σήμερα αποδοτι-
κή συνεργασία με όλα τα σχολεία 
στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύ-
ου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση»  
έστειλε το παρακάτω μήνυμα 
του Προέδρου Νίκου Πέτρου, 
να διαβαστεί την 21η Μαρτίου 
2012, Παγκόσμια Ημέρα Δασο-
πονίας, σε όλες τις τάξεις του 
κάθε σχολείου που συμμετέχει 
στο Δίκτυο.

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητά παιδιά,
Η 21η Μαρτίου έχει καθιε-

ρωθεί από την Διεθνή Κοινότη-
τα ως η Παγκόσμια Ημέρα Δα-
σοπονίας. Συμπίπτει δε με την 
πρώτη μέρα της Άνοιξης. Το γε-
γονός αυτό δεν είναι καθόλου τυ-
χαίο και σχετίζεται με την αξία 
του δάσους.

Η αξία αυτή μπορεί να αποτι-
μηθεί τόσο με οικονομικούς δεί-
κτες, όσο και με αξίες και παρο-
χές που, ενώ είναι καθοριστικές 
για την επιβίωση και την ποιό-
τητα ζωής του ανθρώπου, δεν 
μπορούν να εκφραστούν ποσοτι-
κά. Τα προϊόντα ξύλου για κατα-
σκευές ή καύσιμη ύλη και βιομά-

ζα, οι καρποί, τα θηράματα και η 
βοσκήσιμη ύλη , ανήκουν στην 
πρώτη κατηγορία. Στην δεύτε-
ρη κατηγορία, ο ρόλος του δά-
σους στη διατήρηση και ενίσχυ-
ση του υδατικού ισοζυγίου και 
στην προστασία των εδαφών, 
αλλά και η αισθητική αξία του, 
έχουν πλέον αναγνωριστεί.

Η ανάγκη για την προστα-
σία των δασών προκύπτει από 
τις συνεχείς πιέσεις που δέχο-
νται, και την ολοένα και μεγα-
λύτερη απώλεια σημαντικού μέ-
ρους της έκτασής τους, ειδικά 
σήμερα, που η οικονομική συ-
γκυρία πιέζει προς την εγκατά-
σταση κάθε μορφής δραστηριό-
τητας σε ελεύθερες εκτάσεις, οι 
οποίες σε μεγάλο ποσοστό τους 
είναι δασικές. Σε κάθε περίπτω-
ση, αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει 
να γίνει με κανόνες ώστε να προ-

στατευθεί το φυσικό κεφάλαιο 
των δασών, χωρίς όμως αυτό να 
αποτελέσει φρένο στην οικονο-
μική ανάκαμψη της χώρας μας. 
Μιλάμε δηλαδή για μια αειφορι-
κή διαχείριση του δάσους.

Η ανάγκη  για δράση, συ-
ντονισμένη, με επιστημονική 
επίβλεψη και οπωσδήποτε χω-
ρίς υπερβολές, είναι ο στόχος 
πρώτης προτεραιότητας. Έτσι οι 
επεμβάσεις που κάνει η Ελληνι-
κή Εταιρία Προστασίας της Φύ-
σης, γίνονται με την συνεργασία 
και επίβλεψη των κατά τόπους 
δασαρχείων και με την καθοδή-
γηση ειδικών επιστημόνων.

  Σας καλούμε λοιπόν με την 
ευκαιρία αυτή να οργανώσετε 
συζητήσεις και δράσεις  που να 
σχετίζονται με την αξία και την 
αειφορική διαχείριση του Δά-
σους. Καλή επιτυχία!  

επιλογή των φυτών, την κα Δα-
ρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά, την 
κα Χριστίνα Θεοδωρίκα, υπεύ-
θυνες συντονισμού ΠΠΕ, αλλά 
και την κα Sarah Pickering, εκ-
πρόσωπο του FEE, που δεν στα-

μάτησε λεπτό να φωτογραφίζει 
τα παιδιά. Μάλιστα προτίμησε 
να χάσει την επίσκεψή της στην 
Ακρόπολη για να μη χάσει ού-
τε λεπτό από τη δράση των παι-
διών. Η μέρα κύλησε με την ίδια 

ένταση και ομορφιά και μόνο η 
κόρνα της πράσινης ρουφήχτρας 
μας θύμιζε ότι μόνο μαζί με τα 
παιδιά μπορούμε να αλλάξουμε 
τον κόσμο.

Σταμάτης Σκαμπαρδώνης  
Εκπαιδευτικός
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Στόχος του Δικτύου «Φύση χωρίς 
σκουπίδια» είναι η ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης για την καλύτερη 
διαχείριση των απορριμμάτων και για 
τη διατήρηση ενός καθαρού και πο-
λιτισμένου περιβάλλοντος. Χορηγός 
του Δικτύου και της δράσης είναι η 
ALPHA BANK την οποία ευχαρι-
στούμε θερμά. 

Επαναχρησιμοποίηση  
και αξιοποίηση υλικών  

και παλιών αντικειμένων
Σήμερα, περισσότερο από 

ποτέ, είναι αναγκαία η επανα-
χρησιμοποίηση υλικών και αντι-
κειμένων. 

Σας δίνουμε μερικές ιδέες, 
δικές μας και άλλων, που συγκε-
ντρώσαμε από φίλους, εκπαιδευ-
τικούς, μαθητές σχολείων, ή/και 
από το Διαδίκτυο, αστείες και 
μη, για να ξαναχρησιμοποιήσε-
τε και εσείς τα παλιά υλικά σας. 
Βρήκαμε επίσης φωτογραφίες 
για να θαυμάσετε την εφευρετι-
κότητα κάποιων, ή απλά για να 
γελάσετε. 

Μαρία Ρουσσομουστακάκη 

«Άλλοι πετούν,  
άλλοι πεινούν»

Πλαστικά  
μπουκάλια νερού. 
Μπορεί να 
χρησιμεύσουν ως 
βαρίδια για να πάρουν 
σχήμα τα κλωνάρια 
δέντρων (π.χ. 
μουριές).
Ή να μετατραπούν 
σε αυτόματο 
«ποτιστικό»!

Κολιέ, βραχιόλια, τσάντες, 
γιρλάντες από παλιά υφάσματα

Υλικά: Λεπτά, ελαστικά υφάσματα 
(π.χ. από ζέρσεϊ μπλούζες).

Στεφάνια - γιρλάντες από παλιά 
υφάσματα. Υλικά: παλιά, λεπτά, 

μαλακά υφάσματα, ένα στεφάνι για 
βάση.

Τσάντες για ψώνια 
Υλικά: υφάσματα ανθεκτικά, 

π.χ. από παλιά παντελόνια, 
μαξιλαροθήκες.

Η τσάντα «Μην!!! πετάς» από 
το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, που 

βραβεύτηκε στο διαγωνισμό 
πάνινης τσάντας του «Φύση 

Χωρίς Σκουπίδια». 
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Νέοι Δημοσιογράφοι
για το περιβάλλον

Νέοι Δημοσιογράφοι
για το περιβάλλον

Το Δίκτυο απευθύνεται στα Γυμνά-
σια και Λύκεια, όπου ομάδες μαθη-
τών, σε συνεργασία με άλλα σχο-
λεία στην Ελλάδα, όσο και σ’ άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, χειρίζονται ως 
δημοσιογράφοι κάποιο κοινό πρό-
βλημα του περιβάλλοντος, με εργα-
λείο επικοινωνίας το Internet. Ευχα-
ριστούμε θερμά τον ΟΤΕ, υποστηρι-
κτή του Δικτύου Π.Ε. «Νέοι 
Δημοσιογράφοι για το Περιβάλ-
λον».

Πρωτότυπη αφίσα των Νέων 
Δημοσιογράφων από τη Σλοβακία

Η ετήσια συνάντηση  των 
συντονιστών του δικτύου «Νέοι 
δημοσιογράφοι για το Περιβάλ-
λον»  πραγματοποιήθηκε από τις  
17 έως τις 19 Φεβρουαρίου στο 
Κουσάντασι της Τουρκίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 
εκπρόσωποι από 27 χώρες,  από 
τη μακρινή Κίνα μέχρι τον Κανα-
δά και τις ΗΠΑ, και η  φιλοξενία 
από τους διοργανωτές, με την 
υποστήριξη του δήμου του Κου-
σάντασι, ήταν εξαιρετική.  

Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης κάθε χώρα παρουσίασε 
τη λειτουργία των «Νέων Δη-
μοσιογράφων» μέσα στο εκπαι-
δευτικό της σύστημα, τις δρα-
στηριότητες του δικτύου και το 
εκπαιδευτικό της υλικό. Η πα-
ρουσίαση της λειτουργίας  του 
δικτύου στην Ελλάδα απέσπασε 
ιδιαίτερα θετικά σχόλια και πολ-

λοί νέοι συντονιστές έδειξαν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, γνωρίζοντας 
ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 
πρωτοπόρες χώρες του δικτύου.

Η διεθνής συντονίστρια κα 
Sarah Pickering παρουσίασε το 
νέο ανανεωμένο portal των Νέ-
ων Δημοσιογράφων, το οποίο 
αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις και τις προτάσεις 
που είχαν καταγραφεί στην περ-
σινή συνάντηση των εθνικών συ-
ντονιστών. 

Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στις «εκπαιδευτικές αποστολές» 
των Νέων Δημοσιογράφων και 
έγινε εκτενής συζήτηση σε ομά-
δες και στην ολομέλεια, κατα-
γράφηκαν δε προτάσεις με σκο-
πό την ανανέωση του θεσμού με 
την οργάνωση νέων εθνικών και 
διεθνών  εκπαιδευτικών αποστο-
λών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο portal του 
δικτύου (http://www.youngreporters.org/) καθώς και στη σελίδα του στο 

facebook (http://www.facebook.com/pages/Young-Reporters-for-the-
Environment/294691627215114)  .

Καινοτομία τη φετινή χρονιά 
στο διαγωνιστικό τμήμα του δι-
κτύου αποτελεί η εισαγωγή δια-
γωνισμού για το καλύτερο βίντεο 
περιβαλλοντικού περιεχομένου, 
εκτός από το διαγωνισμό άρθρου 
και φωτογραφίας που γινόταν 
μέχρι σήμερα.

Γεωργία Φέρμελη
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Κερκίνη
Τα μετεωρολογικά δελτία ήταν κατηγορηματι-

κά: Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη και χιόνια στα 
ορεινά. Κάποιοι πτοήθηκαν και αποσύρθηκαν. Οι 
υπόλοιποι, με χαμόγελα κι ευχές, ξεκινήσαμε τη 
μακρά διαδρομή, με στάσεις, έως το Κιλκίς, όπου 
επισκεφθήκαμε το σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου. Ο 
υπεύθυνος κ. Β. Μακρίδης μάς ξενάγησε με γνώση 
και χιούμορ. Μας εξήγησε ότι η φετινή ανομβρία 
αλλοίωσε την όψη του σπηλαίου, γιατί έπαψε να 
στάζει η οροφή του, οπότε οι επιφάνειες του στέ-
γνωσαν και άσπρισαν. Ελπίζουμε ότι, τώρα που γρά-
φονται οι γραμμές αυτές, οι σωτήριες σταγονίτσες 
έχουν ξαναρχίσει το δημιουργικό τους έργο. Να, λοι-
πόν, που κάποιες στέγες πρέπει να μπάζουν νερά! 

Πέρα από τους διάφορους σχηματισμούς (κο-
ράλλια, προβοσκίδα του ελέφαντα, κ.λπ.) το σπή-
λαιο είναι χώρος σημαντικών παλαιοντολογικών 
ευρημάτων: οστά πολλών ζωικών ειδών, από ύαι-
νες μέχρι άλογα, που το κατοίκησαν εδώ και εκα-
τομμύρια χρόνια. 

Συνεχίσαμε τη διαδρομή μας μέχρι τον προορι-
σμό μας. Λίγο αργότερα, στο εστιατόριο του ξενο-
δοχείου μας, ένα χώρο όπου το τζάκι σκορπούσε 
θαλπωρή, απολαύσαμε τα μεζεκλίκια της περιοχής, 
δηλαδή διάφορα εδέσματα από βουβαλίσιο κρέας.

Όλα αυτά όμως δεν ήταν παρά μια εισαγωγή 
για την επόμενη μέρα, μέρα αφιερωμένη στη λί-
μνη Κερκίνη. Ξεκινήσαμε από τον φορέα διαχείρι-
σης, όπου μας δέχτηκε ο κος Παναγιώτης Χατζη-
γιαννίδης. Μάθαμε ότι η λίμνη δημιουργήθηκε το 
1932 για να συγκεντρώσει τα νερά των βαλτότο-
πων που δημιούργησε ο Στρυμόνας στην περιοχή 

και να τα αξιοποιήσει για την άρδευση. Στην προ-
βολή απολαύσαμε ένα υπέροχο πανόραμα του χώ-
ρου, της χλωρίδας και της πανίδας του, συνοδευό-
μενο από ένα πακτωλό πληροφοριών για τις μετα-
ξύ τους ισορροπίες και τα επί μέρους γνωρίσματά 
τους. Καταλαβαίνει κανείς με πόσο ζήλο μπήκα-
με εν συνεχεία στις βάρκες για να δούμε ζωντα-
νά έστω κι ένα πολλοστημόριο των όσων είχαμε 
δει στην οθόνη. 

Και δεν απογοητευθήκαμε: Πολυπληθή σμή-
νη πουλιών, πελεκάνων, φοινικόπτερων (φλαμίν-
γκος), κορμοράνων, τσικνιάδων και άλλων, «ων 
ουκ έστιν αριθμός» παρήλασαν μπρος στα αχόρτα-
γα μάτια μας. 

Η επομένη ημέρα της επιστροφής είχε και αυ-
τή το ενδιαφέρον της! Σε μια διαδρομή στις όχθες 
του Στρυμόνα είδαμε από κοντά τους νεροβούβα-
λους της περιοχής. 

Τελευταίο αξιοθέατο το υπόγειο οχυρό Ρούπελ, 
νοτιότερα από το μεθοριακό φυλάκιο του Προμα-
χώνα. Πρόκειται για ένα σύστημα αμυντικών ση-
ράγγων, μέρος του οποίου είναι σήμερα επισκέψι-
μο. Εδώ δόθηκε η ύστατη μάχη κατά των Γερμανών 
το 1941. Μια επίσκεψη ιστορικής μνήμης, που ήρ-
θε να συμπληρώσει το φυσιολατρικό περιεχόμενο 
της εκδρομής μας.

Αλλά αν η εκδρομή τελείωσε, η γνωριμία μας με 
την Κερκίνη μόλις άρχισε: Το ζητούμενο είναι να 
την ξαναδούμε την άνοιξη σε όλο το μεγαλείο της, 
στη φάση της ανθοφορίας και της αναπαραγωγής 
των ειδών που φιλοξενεί. 

Και σ΄ άλλα με υγεία λοιπόν!
Ζωή Ξαρλή
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Επίδαυρος, 
αποκλειστικό
Επίδαυρος διήμερη; Μα, 

χρόνια τώρα ένα μονοήμερο 
υπεραρκεί για όσους την επισκέ-
πτονται. Και όμως όχι! Μια μέρα, 
αλλά και δύο δεν αρκούν όταν η 
εκδρομή διαθέτει ανεξερεύνητες 
πτυχές και αποκλειστικότητες! 

Και η δική μας εκδρομή είχε 
πράγματι αποκλειστικότητες: τη 
Γεωργία Φέρμελη, δόκτορα γεω-
λογίας και τη Νάσια Αθανασίου, 
ξεναγό. Και οι δύο μέλη μας, και 
οι δύο ενθουσιώδεις και οι δύο 
με ανεξάντλητες γνώσεις, μας 
μύησαν στο αντικείμενό τους. Η Γεωργία μάς οδή-
γησε στο άγνωστο για τους πολλούς Αρχαίο Λα-
τομείο με την εκτεταμένη πανίδα απολιθωμάτων 
αμμωνιτών. Από κει, οι εργάτες του Πολύκλειτου 
του Νεώτερου γύρω στο 340-330 π.Χ., προμηθεύ-
ονταν την πέτρα για να χτίσουν το θέατρο – και 
ποιός από μας ήξερε ότι οι αμμωνίτες είναι ακό-
μη εκεί, εμφανείς στο θώκο, αλλά και στις δεξιές 
σειρές του θεάτρου; 

Η Νάσια μάς ξενάγησε στο θέατρο, στο μου-
σείο και στον αρχαιολογικό χώρο με το δικό της 
συναρπαστικό, προσωπικό τρόπο. Αποκλειστικό-
τητα και η επίσκεψή μας στο Ιερό του Απόλλωνα 
Μαλεάτα. Ο χώρος του Ιερού –μη επισκέψιμος για 
το κοινό– άνοιξε με άδεια της Δ΄ Εφορείας Προ-
ϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ειδικά για 
την «Προστασία της Φύσης» και ήταν τιμή μας η 
ξενάγηση σε αυτό από την αρχαιολόγο Ανθή Θεο-
δώρου, ανασκαφέα στο Ιερό και τώρα λυκειάρχη 
στο Λυγουριό.

Αποκλειστικότητα και οι ίριδες και η φριτιλάρια 
στο αρχαίο μονοπάτι που οδηγούσε τους προσκυ-
νητές και ασθενείς, που προσέγγιζαν από τη θά-
λασσα, στο Ασκληπιείο. Αποκλειστική και η πορεία 
μας από τη Μυκηναϊκή Γέφυρα Α΄ προς τη Μυ-
κηναϊκή Γέφυρα της Καζάρμας, που ακολουθού-
σαν όσοι έρχονταν από το Άργος και τις Μυκήνες. 

Και όλα αυτά χωρίς να παραλείψουμε την Ιερά 
Μονή Αγνούντος, το τόσο κομψό μικρό καστρομο-
νάστηρο στη διαδρομή μας, ούτε τη βόλτα στο Μι-
κρό Αρχαίο Θέατρο, στην Παναγίτσα-Νησί και την 
Ακρόπολη της Παλιάς Επιδαύρου. Ξεναγηθήκαμε 
ακόμη στο Ελαιουργείο Ασκληπιείου ΜΕΛΑ Πιστο-
ποιημένης Βιολογικής Καλλιέργειας και στο Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας Κουτσιωμύτη στο Λυγουριό. 

Δεν προλάβαμε να επισκεφθούμε τα βυζαντινά 
εκκλησάκια του Λυγουριού και την Πυραμίδα του, 

τη Στρεπτή Ελαία του Ηρακλέους και την Ακρόπο-
λη της Καζάρμας. Αλλά «η ευεξία που μπορεί να 
δημιουργήσει στην ψυχή του ανθρώπου το τοπίο 
του Ασκληπιείου της Επιδαύρου», όπως έγραφε ο 
Χένρυ Μίλερ στον «Κολοσσό του Μαρουσιού», και 
το «νόημα της ειρήνης» θα μας οδηγήσουν ξανά 
στον ιερό τόπο και στη φιλοξενία των κατοίκων 
του. Γιατί αυτοί οι τελευταίοι, δημοτικοί άρχοντες, 
ξενοδόχοι και εστιάτορες, μάς πρόσφεραν φιλο-
ξενία και μας περιποιήθηκαν «με το παραπάνω».

Μαριάνα Δεδάκη
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www.eepf.gr  
Μην ξεχνάτε να 

ενημερώνεστε για 
την εταιρία μας και τις 
δραστηριότητές της. 

Συνδεθείτε τώρα  
και στην ομάδα μας στο 

facebook!

Επικαιροποίηση στοιχείων μελών
Παρακαλούμε πολύ όλα τα μέλη μας, να ενημερώσουν την γραμματεία μας για τις ηλε-
κτρονικές τους διευθύνσεις και για τα κινητά τους τηλέφωνα, αποστέλλοντας e-mail 
στην διεύθυνση lena@eepf.gr. Έτσι θα βοηθήσετε την προσπάθεια μας για επικαιρο-
ποίηση των στοιχείων σας και την δημιουργία ηλεκτρονικών καταστάσεων με σκοπό 
την άμεση και έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
της εταιρίας μας.

Σάββατο 
21 Απριλίου

Τατόι –  Άγιος Μερκούριος
Οικολογική ξενάγηση στο Τατόι, στον Άγιο Μερκούριο και στις πηγές του Κηφισού ποταμού.
Αρχηγός: Γιώργος  Σφήκας
Έναρξη εγγραφής συμμετοχής: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Σάββατο - Τρίτη 
28 Απριλίου - 1 Μαΐου

Νάξος (4ήμερη εκδρομή)
Μια πεζοπορική και αρχαιολογική περιήγηση στην ενδοχώρα της Νάξου.
Πρόκειται για τη «βελτιωμένη έκδοση» – επανάληψη της εκδρομής της 25ης Μαρτίου 2011.
Αρχηγός: Μαριάνα Δεδάκη 
Έναρξη εγγραφής συμμετοχής: Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Σάββατο 
12 Μαΐου

Αρχαία Αγορά & το Μουσείο Στοάς του Αττάλου
Περίπατος - Ξενάγηση 
Συνάντηση στον Σταθμό «ΘΗΣΕΙΟΝ» στις 10.30 π.μ.
Έναρξη εγγραφής συμμετοχής: Πέμπτη 12 Απριλίου 2012

Σάββατο - Κυριακή 
26 - 27 Μαΐου

Οίτη – Γκιώνα (2ήμερη εκδρομή)
ΟΙΤΗ (Παύλιανη - Πυρά Ηρακλέους) – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ (Αθανάσιος Διάκος - Άνω Μουσουνίτσα)
– ΓΚΙΩΝΑ (Βίνιανη, Ρέμα Ρέκας)
Αρχηγός: Γιώργος Χατζηαντωνίου 
Έναρξη εγγραφής συμμετοχής: Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Διαδικασία εκδρομών: Η εγγραφή στους πίνακες συμμετοχής των πολυήμερων εκδρομών για τα μέλη και τους φίλους της Εταιρίας 
μας ξεκινά ένα μήνα πριν από την εκάστοτε ημερομηνία της εκδρομής, αλλά μόνο με ταυτόχρονη πληρωμή προκαταβολής 
στο γραφείο Syrigos Travel (210-3223000, 3235500). Η ελάχιστη προκαταβολή προσδιορίζεται σε 20 Ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά 
άτομο. Η εξόφληση του τιμήματος της εκδρομής πρέπει να γίνει το αργότερο δυο εβδομάδες πριν την αναχώρηση. Σε 
περίπτωση ακύρωσης μετά την ημερομηνία αυτή ή μη ολικής εξόφλησης, η ΕΕΠΦ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την προκα-
ταβολή, εκτός εάν η θέση καλυφθεί από τη λίστα αναμονής της εκδρομής. Για τις μονοήμερες εκδρομές, ισχύει λίστα προτεραιότητας 
ως προς την εγγραφή, με ταυτόχρονη εξόφληση.
 Δήλωση συμμετοχής για τους περιπάτους, στη Γραμματεία της ΕΕΠΦ, κ. Λένα Χατζηβασιλείου στα τηλ. 210 3224944, 210 3314563 

(εσωτ. 1) και ώρες από 13:00 έως 15:00.
 Τα μέλη μας που, για οποιονδήποτε λόγο, συμμετέχουν στις μονοήμερες εκδρομές μας με το αυτοκίνητό τους, απαλλάσσονται μεν 

από το κόστος του λεωφορείου αλλά οφείλουν να καταβάλουν ένα ποσοστό 30% επί της εκάστοτε τιμής συμμετοχής, για την κάλυψη των 
γραμματειακών εξόδων και των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων (αρχηγός, ξεναγός, έντυπα κλπ.).
 Τα μέλη μας που συμμετέχουν σε εκδρομές που περιλαμβάνουν πεζοπορία, ιδίως με κάποιο βαθμό δυσκολίας, οφείλουν να σταθ-

μίζουν τις δυνάμεις τους και να απέχουν οικειοθελώς από αυτήν. Για λόγους ασφάλειας, ο υπεύθυνος αρχηγός έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση να κρίνει και να αποτρέπει τη συμμετοχή σε πεζοπορία ατόμων που δεν διαθέτουν την αναγκαία δυνατότητα, ή δεν 
έχουν τον εκάστοτε κατάλληλο ρουχισμό, υποδήματα, κάλτσες και εξοπλισμό.

Πρόγραμμα Εκδρομών - Ομιλιών
Mπορείτε πάντα να ελέγχετε τη σχετική ιστοσελίδα μας στο http://www.eepf.gr/ekdromes  

για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές και τις εκδηλώσεις της Εταιρίας μας.  
Στην ίδια σελίδα θα βρείτε και αναλυτικά προγράμματα για τις επικείμενες εκδρομές.
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Παλαιά Μέλη: Μπο ρεί τε και σείς να ε ξο φλή σε τε τη συν δρομή σας με έ ναν α πο τους πα ρα πά νω τρό πους. Θα 
σας εξυπηρετούσε, ίσως, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της Πάγιας Εντολής. Ειδοποιήστε μας αν κάποια 
στοιχεία σας έχουν αλ λά ξει.

Σημείωση: Η ημερομηνία οφειλής της συνδρομής των μελών αναγράφεται σε κάθε ετικέτα αποστολής του 
περιοδικού. Παρακαλούμε σημειώστε την.

Νέα Μέλη: Αν ευχαριστηθήκατε δια βά ζο ντας το Πε ριοδι κό μας και θέ λε τε να βο η θή σε τε την Ελ λη νι κή Ε ται-
ρί α Προ στα σί ας της Φύσης στο έρ γο της, γί νε τε σή με ρα μέ λος ή γράψ τε κά ποιον γνω στό σας, συ μπλη ρώνο ντας 
την πα ρα κά τω αί τη ση και στέλ νο ντάς την στα γρα φεί α μας, μα ζί με τη συν δρο μή. Θα λαμβάνετε τότε δωρεάν 
το περιοδικό κάθε τρίμηνο και θα έχετε έκπτωση στις εκδρομές και σε ορισμένες εκδόσεις μας.

Η συν δρο μή για το 2011 εί ναι:  Τα κτι κό μέ λος . . . . . . 40 ΕΥΡΩ Νέ ος (έ ως 24 ε τών) . . . 20 ΕΥΡΩ 
 Α ρω γό μέ λος . . . 75 ΕΥΡΩ Μέ λος ε ξω τε ρι κού . . 50 ΕΥ ΡΩ Εταιρικό μέλος . . . . 1.000 ΕΥΡΩ

Θέ λω να εγγρα φώ μέ λος της Ελ λη νι κής Ε ται ρί ας Προ στα σί ας της Φύσης

Τα κτι κό μέ λος  Νέ ος (έ ως 24 ετών)  Μέ λος ε ξω τε ρι κού  Α ρω γό μέ λος  Εταιρικό μέλος 

Ό νο μα:  . . . . . . . . . . . . . . .  Ε πώ νυ μο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ε πάγ γελ μα / Ι διό τη τα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Διεύ θυν ση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τ.Κ.:  . . . . . . . . . . . . . . . Πό λη: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Χώ ρα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τη λέ φω νο κα τοι κί ας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Τη λέ φω νο ερ γα σί ας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σας στέλ νω τη συν δρο μή μου με:
ALPHA BANK λο γ/σμός GR63 0140 1200 1200 0200 2011 678  . . . .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή 
EUROBANK λο γ/σμός GR50 0260 0030 0000 6020 0910 148  . . . . .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λο γ/σμός GR56 0110 1040 0000 1042 9666 620 .  .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή
Στην περίπτωση που επιλέξετε την πάγια εντολή θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Πάγιας Εντολής Σταθερού 
Ποσού σε οποιοδήποτε κατάστημα των παραπάνω τραπεζών, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό σας στην «Αιτιολογία».

 Τρα πε ζι κή ε πι τα γή στο όνομα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης
 Τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή

Εγγραφές - Συνδρομές

Δωρεές
Δεχόμαστε ευχαρίστως δωρεές που ενισχύουν τις διάφορες δραστηριότητες της ΕΕΠΦ. Μπορείτε να καταθέσετε τη 
δωρεά σας στο λογαριασμό GR63 0140 1200 1200 0200 2011 678 στην ALPHA BANK, ή στο λογαριασμό GR50 
0260 0030 0000 6020 0910 148 στη EUROBANK ή στο λογαριασμό GR56 0110 1040 0000 1042 9666 620 στην 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ειδοποιώντας μας, ή να μας τη στείλετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Σε κάθε περίπτωση θα σας 
δοθεί το νόμιμο παραστατικό, για φορολογική χρήση. 

Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2012 λάβαμε τις παρακάτω δωρεές για τους σκοπούς της Εταιρίας:

Ελένη Μαρτίνου €3.000, Γιώργος Πολίτης €160, Μιλένα Αντίπα €150, Αθανάσιος Καναβάς €100, Κυριάκος 
Μαντούβαλος €50, Φλερ Παυλίδη €50, Κώστας Πολυχρονιάδης €50.

Ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές.

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση και online στη διεύθυνση: http://www.eepf.gr/aitisi

63



Τοπίο στην κοιλάδα του ποταμού Διαρίζου στο Δάσος της Πάφου. 
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