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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

❑Tο Πρόγραμμα «Πανδώτειρα»

❑To Δίκτυο Natura 2000

❑Χαρακτηριστικά συμπλέγματος (cluster)

❑Συζήτηση και Ανταλλαγή Απόψεων



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

❑ Στόχος: Το έργο LIFE Πανδώτειρα στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και
οικοτόπων Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, μέσω Δράσεων στο σύνολο του Δικτύου Natura 2000 στην
Κύπρο, που βασίζονται στο αναθεωρημένο Πλαίσιο Δράσης Προτεραιότητας (PAF) 2020.

❑ Το έργο περιλαμβάνει ενέργειες που επηρεάζουν ολόκληρο το δίκτυο και άλλες δράσεις που
επηρεάζουν ορισμένα είδη και οικότοπους μέσα σε 35 περιοχές Natura 2000.

Συνολικές Επιλέξιμες Δαπάνες: 16,996,979 €



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

Συντονιστής του έργου:

Εταίροι:



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Τι είναι;



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Τι είναι;

Είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.

Είναι το μεγαλύτερο οργανωμένο και συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο

Αποτελείται από 27.863 περιοχές τόσο σε (χερσαία όσο και σε θαλάσσια )

Εκτείνεται σε πάνω από το 18% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ και περισσότερο από το 8% της θαλάσσιας επικράτειάς της.

Παρέχει προστασία σε 2000 Είδη και 233 Τύπους Οικοτόπων.



ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ

«Είναι οι χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε ημι-φυσικές» (Οδηγία Οικοτόπων).



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑZΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Natura 2000
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ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Natura 2000



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Natura 2000

Tη λήψη θετικών μέτρων, όπου χρειάζεται, για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των συγκεκριμένων
οικοτόπων και ειδών με σκοπό την καλύτερη διατήρησή τους.

Την αποφυγή δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν σοβαρά κάποια είδη ή να καταστρέψουν 
τους οικοτόπους για τους οποίους χαρακτηρίζεται μια περιοχή



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000



ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ

Διαφορετική διαδικασία – Ίδιο Δίκτυο

Οδηγία για τους Οικοτόπους Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά

Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης (ΕΖΔ)

Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ)

Εθνικός κατάλογος 
προτεινόμενων 
περιοχών (πΤΚΣ)

Τόποι Κοινοτικής 
Σημασίας (ΤΚΣ)



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

❑Αποτελείται από 63 καθορισμένες περιοχές και 4 προτεινόμενες

❑Καλύπτει περίπου το 30% της χερσαίας έκτασης της χώρας.

❑39 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας/Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΤΚΣ/ΕΖΔ)

❑32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

❑6 περιοχές είναι ταυτόχρονα ΤΚΣ και ΖΕΠ



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

των ανθρώπινων

Αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι και η φύση αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται.

Δεν αποκλείει οικονομικές δραστηριότητες, αλλά διασφαλίζει τη συμβατότητα
δραστηριοτήτων με την προστασία πολύτιμων ειδών και οικοτόπων.

Δεν αποκλείει, αλλά αντιθέτως ενθαρρύνει τις βιώσιμες μορφές δασοκομίας, αλιείας, γεωργίας και
τουρισμού.

Το Δίκτυο Natura 2000 δεν είναι απλώς ένα δίκτυο φυσικών προστατευόμενων 
περιοχών.



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

❑ Στόχος: Το έργο LIFE Πανδώτειρα στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και
οικοτόπων Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, μέσω Δράσεων στο σύνολο του Δικτύου Natura 2000 στην
Κύπρο, που βασίζονται στο αναθεωρημένο Πλαίσιο Δράσης Προτεραιότητας (PAF) 2020.

❑ Το έργο περιλαμβάνει ενέργειες που επηρεάζουν ολόκληρο το δίκτυο και άλλες δράσεις που
επηρεάζουν ορισμένα είδη και οικότοπους μέσα σε 35 περιοχές Natura 2000.

Συνολικές Επιλέξιμες Δαπάνες: 16,996,979 €



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

Γιατί είναι απαραίτητο το ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ

❑ Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Οικοτόπων.

❑ Για την ενίσχυση των γνώσεων μας.

❑ Για την αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών της φύση και της βιοποικιλότητα, ιδίως από οικιστική/εμπορική και

τουριστική ανάπτυξη.

❑ Για την αλλαγή της τρέχουσας δομής στη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 σε πιο συγκεντρωτικό σύστημα πιο 

κοντά στο τοπικό πληθυσμό.

❑ Για τη διαχείριση δραστηριοτήτων σε ιδιωτική γη του δικτύου Natura 2000 με σκοπό την προστασία των οικοτόπων και

των ειδών αλλά και τη συμμετοχή των χρηστών/ιδιοκτητών γης.

❑ Για την αλλαγή των τυχόν αρνητικών αντιλήψεων του κοινού για το δίκτυο Natura 2000.

❑ Για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εισβλητικών ξένων ειδών.

❑ Για την βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
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ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι Δράσεις του έργου ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2019 και χωρίζεται σε 4 Φάσεις διάρκειας 2.5 χρόνια η καθεμιά.

Κατά τη διάρκεια των 10 αυτών χρόνων θα τρέξουν συνολικά 32 δράσεις:

❑ 9 Προπαρασκευαστικές Δράσεις

❑ 11 Δράσεις Διατήρησης (Concrete)

❑ 6 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Ενημέρωσης

❑ 4 Δράσεις Παρακολούθησης της Προόδου των Στόχων του Έργου

❑ 2 Δράσεις Διαχείρισης του Έργου



1. Παραδείγματα Προπαρασκευαστικών Δράσεων

❑ Δράσεις, xαρτογράφησης συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών

❑ Δημιουργία Δομών Διαχείρισης για περιοχές Natura 2000 εκτός κρατικών δασών

❑ Δημιουργία διαχειριστικών σχεδίων

❑ Προετοιμασία προγράμματος μέτρων και Σχέδιο Δράσης Ιδιωτικών Γαιών

❑ Ανάπτυξη νέων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων

❑ Χαρτογράφηση κατανομής των Χωροκατακτητικών Ειδών

❑ Δημιουργία ψηφιακής και διαδικτυακής βάσης δεδομένων για όλα τα είδη (χλωρίδα και πανίδα) που απαντώνται στην Κύπρο

❑ Ανάπτυξη ενός μοντέλου οικολογικής ροής κατάντη των φραγμάτων και των ταμιευτήρων, για να εκτιμηθούν οι ανάγκες σε νερό 

για τα είδη και οικοτόπους

❑ Διεξαγωγή μελετών για την οικολογία, τη βιολογία και τη διατήρηση των στοχευόμενων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των

θαλάσσιων ειδών, για την κάλυψη των κενών γνώσεων

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:



1. Παραδείγματα Προπαρασκευαστικών Δράσεων

❑ Δημιουργία σχήματος διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 που είναι εκτός των κρατικών δασών έτσι ώστε να 

γίνει δυνατή η συμμετοχή και εμπλοκή των τοπικών αρχών και των χρηστών των περιοχών στη διαχείριση.

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:



2. Παραδείγματα Δράσεων Διατήρησης

❑ Αντιμετώπιση του ζητήματος της ιδιωτικής γης στο δίκτυο Natura 2000 μέσω καινοτόμων λύσεων. Δημιουργία μηχανισμών 

επικοινωνίας και τεχνικής υποστήριξης για τη συστηματική υποστήριξη των ιδιοκτητών γης και διαχείρισης.

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:



2. Παραδείγματα Δράσεων Διατήρησης

❑ Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για είδη όπως το Νυκτοπάππαρο (Rousettus aegyptiacus), το ενδημικό νερόφιδο (Natrix- natrix

cypriaca) και οικότοπους όπως 92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) και 9530

(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

❑ Βελτίωση ή διατήρηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας, όπως το Oenanthe cypriaca και τη Sylvia

melanothorax (τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε πιθανές τοποθεσίες αναπαραγωγής και παρακολούθησή τους).

❑ Δημιουργία μικρών και ακανόνιστων λιμνών εντός των ποταμών, για τις ανάγκες των ενδημικών ερπετών

❑ Δράσεις αποκατάστασης των οικοτόπων γλυκού νερού/ ποταμών

❑ Προώθηση της δάσωσης ή αναδάσωσης δασικών οικοτόπων (ειδών όπως Platanus orientalis, Salix alba και Nerio-tamaricetea)

❑ Δημιουργία διαχειριστικών σχεδίων

❑ Βελτίωση της διαχείρισης των επισκέψεων και της πρόσβασης του κοινού στις τοποθεσίες Natura 2000

❑ Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών

❑ Αντιμετώπιση και διαχείριση των ξένων χωροκατακτητικών ειδών

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

3. Παραδείγματα Δράσεων Ευαισθητοποίησης

❑ Στοχευμένη αύξηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, των χρηστών και των πολιτών γενικότερα.

❑ Φάση Β: Εορτασμός της Ημέρας Natura 2000 (21 Μαΐου) 2 εκδηλώσεις ανά έτος ξεκινώντας το 2023 και μέχρι τέλος του 

προγράμματος (2029), 2 clusters θα επιλέγονται για να επικεντρωθούν οι δραστηριότητες των διήμερων εορτασμών.

❑ 3 πακέτα ταξιδιού για κάθε σύμπλεγμα  (clusters). Κάθε ταξίδι θα περιλαμβάνει διαφορετικές προτάσεις για διαμονή και

φαγητό και θα προωθήσει διαφορετικές δραστηριότητες στη φύση, όπως πεζοπορία, παρατήρηση πουλιών κλπ.

4.Αντιμετώπιση του ζητήματος της ιδιωτικής γης στο δίκτυο Natura 2000 μέσω καινοτόμων λύσεων. Δημιουργία μηχανισμών 

επικοινωνίας και τεχνικής υποστήριξης για τη συστηματική υποστήριξη των ιδιοκτητών γης και διαχείρισης.

5. Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

6. Αντιμετώπιση και διαχείριση των ξένων χωροκατακτητικών ειδών.



Στόχος:

❑ Χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάσταση και τα κενά σχετικά με τις Δομές Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

❑ Προσδιορισμός πιθανόν οργανωτικών συστημάτων, εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής τους και ανάλυση των

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

❑ Καθορισμός ενός βιώσιμου μηχανισμού για την εξασφάλιση πόρων και προσωπικού για επιτόπια διαχείριση της φύσης,

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών διαδικασιών και της χρηματοδότησης.

❑ Ανάπτυξη μιας συμμετοχικής προσέγγισης στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 με έμφαση στη συμμετοχή Τοπικών Αρχών 

και ΜΚΟ.

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Δράση Α2: Ορισμός Δομών Διαχείρισης της Φύσης για περιοχές Natura 2000
εκτός Κρατικής Δασικής Γης



Πρόοδος μέχρι σήμερα:

❑ Η χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών ολοκληρώθηκε

❑ Συντάχθηκαν δύο ερωτηματολόγια έρευνας, ένα για τις Αρμόδιες Αρχές (DE, DF, GFS, DFMR) και ένα για ενδιαφερόμενα μέρη

(συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών Αρχών και των ΜΚΟ). Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 50 ενδιαφερόμενους και έχει 

συμπληρωθεί από 22.

❑ Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια.

❑ Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ένα κοινό εργαστήριο που θα έχει ως στόχο την παρουσίαση και συζήτηση των πορισμάτων και 

τον καθορισμό περαιτέρω βημάτων για την ολοκλήρωση της Δράσης.

❑ Το πρώτο προσχέδιο για το έγγραφο «βέλτιστων πρακτικών» εξετάζεται. Αναλύθηκαν πρακτικές από Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία,

Ισπανία και Ελλάδα. Φαίνεται ότι οι καλύτερες λύσεις είναι το παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία ή ένας

συνδυασμός και των δύο.

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Δράση Α2: Ορισμός Δομών Διαχείρισης της Φύσης για περιοχές Natura 2000
εκτός Κρατικής Δασικής Γης



Διάρκεια: 2025-2029

Η δράση C4 θα εφαρμόσει το Σχέδιο Δράσης που θα αναπτυχθεί στη Δράση Α2 για τη δημιουργία μιας Δομής Διαχείρισης για τις

περιοχές Natura 2000.

Στόχος:

❑ Λήψη των απαραίτητων διοικητικών και κανονιστικών μέτρων για τη καθιέρωση της επιλεγμένης Δομής Διαχείρισης.

❑ Εξασφάλιση κεφαλαίων για την ίδρυση και λειτουργία της επιλεγμένης Δομής Διαχείρισης.

❑ Απόκτηση κατάλληλου προσωπικού και υποδομής για τη λειτουργία της Δομής σε πιλοτική κλίμακα για περίοδο 5 ετών.

❑ Εκπαίδευση προσωπικού.

❑ Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της Δομής.

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Δράση C4: Καθιέρωση κατάλληλων δομών διαχείρισης για τις περιοχές του
Δικτύου N2K εκτός Κρατικής Δασικής Γης



Στόχος:

❑ Καθορισμός ευρέως αποδεκτών μέτρων για τη διατήρηση της φύσης σε ιδιωτικές εκτάσεις.

❑ Δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας και τεχνικής υποστήριξης για τη συστηματική υποστήριξη των ιδιοκτητών και

διαχειριστών γης.

❑ Ενημέρωση και ενημέρωση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και αποζημίωσης για την ενίσχυση της εθελοντικής

συμμετοχής ιδιοκτητών και διαχειριστών γης στη διαχείριση της βιοποικιλότητας.

❑ Κατάρτιση Προγράμματος Μέτρων και Σχεδίου Δράσης Ιδιωτικών Γαιών.

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis
Δράση Α3: Καθορισμός μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση ιδιωτικής
γης σε επιλεγμένες τοποθεσίες Natura 2000



Συμπλέγματα (clusters)



Διαχωρισμός περιοχών Natura 2000 σε 15 συμπλέγματα (clusters)



Σύμπλεγμα (cluster) 7 – Γεωγραφική Επέκταση

Περιοχές Natura 2000
1. Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού
2. Ποταμός Παραμαλιού
3. Ωκεανίς

1
23



Σύμπλεγμα (cluster) 7 – Γεωγραφική Επέκταση
Περιοχές Natura 2000
1. Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού
2. Ποταμός Παραμαλιού
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Κοινότητες
ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
(ΛΕΜΕΣΟΥ) 
ΚΟΥΚΛΙΑ (ΠΑΦΟΥ) 
ΠΑΝΩ ΚΙΒΙΔΕΣ
ΠΑΡΑΜΑΛΙ  
ΠΑΧΝΑ
ΠΙΣΣΟΥΡΙ
ΠΡΑΣΤΙΟ (ΑΥΔΗΜΟΥ) 
ΣΟΥΝΙ-ΖΑΝΑΚΙΑ
ΣΩΤΗΡΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ)



Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού



Είδη καθορισμού: Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού

❑1120* Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Ποσειδωνία (Posidonion oceanicae)
❑1170 Ύφαλοι
❑1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
❑5210 Δενδροειδή Matorrals με Juniperus spp.
❑5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
❑92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
❑9320 Δάση Ελιάς και Χαρουπιάς (Olea και Ceratonia)
❑9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

❑Φρουτονυχτερίδα (Rousettus aegyptiacus)

1120*

1170

1210
Νυχτοπάππαρος – Φρουτονυχτερίδα
(Rousettus aegyptiacus) 5420



Είδη καθορισμού: ΖΕΠ Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού

Ζάνος (Falco peregrinus) Σκαλιφούρτα(Oenanthe cypriaca)

Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax 
aristotelis)

Falco eleonorae



Δράσεις: Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού

❑Μελέτη πεδίου για τον προσδιορισμό των βασικών θέσεων φωλεοποίησης και αναπαραγωγής και των 
περιοχών τροφοδοσίας για το είδος Phalacrocorax aristotelis

Θαλασσοκόρακας
(Phalacrocorax aristotelis)

❑Επικαιροποίηση ή εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης
❑Ανάπτυξη Στοχευμένων Εθνικών Σχεδίων Δράσης για θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους Ποσειδωνία
(1120*) και ύφαλοι (1170).
❑Αποκατάσταση γεωργικών πρακτικών, ιδίως των αμπελώνων σε εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις,
καθώς και των βιότοπων με Ελιές-Χαρουπιές (Oleo-Ceratonia).



Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού

Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς/Τιμές Στόχου Ανά Είδος Χαρακτηρισμού

2 ζευγάρια 50 ζευγάρια 250 ζευγάρια5 ζευγάρια 80 ζευγάρια

❑Ζάνος ❑Θαλασσοκόρακας ❑Falco eleonorae ❑Σκαλιφούρτα ❑Τρυπομάζης



ΖΕΠ Ποταμός Παραμαλιού



Είδη καθορισμού: ΖΕΠ Ποταμός Παραμαλιού

Μεταναστευτικός διάδρομος
αρπακτικών

Ζάνος (Falco peregrinus) Σπιζαετός (Aquila fasciata)
Διπλογέρακο-Αετογερακίνα
(Buteo rufinus)

Γύπας Gyps fulvus
(περιοχή σίτισης)



Σκαλιφούρτα(Oenanthe cypriaca) Τρυπομάζης (Sylvia melanothoraxΚράγκα (Coracias garrulus)

Είδη καθορισμού: ΖΕΠ Ποταμός Παραμαλιού



ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

https://pandoteira.cy/

https://pandoteira.cy/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

https://pandoteira.cy

https://physis.cy/

