
Πρόγραμμα LIFE ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ 
ΔΡΑΣΗ Ε.2.1: Δραστηριότητα 1

«Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση 
ενδιαφερόμενων φορέων»

30/04/2022



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



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Natura 2000



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑZΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Natura 2000



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑZΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Natura 2000



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

Τα υγιή οικοσυστήματα γλυκού νερού παρέχουν καθαρό νερό και βοηθούν στην απομάκρυνση των 
ρύπων από το περιβάλλον.

Οι υγρότοποι προστατεύουν από πλημμύρες, απορροφώντας το υπερβολικό νερό της βροχής.

Αρκετά οικοσυστήματα εντός περιοχών Natura 2000 αποθηκεύουν CO2 (υγρότοποι, θαλάσσιες  
περιοχές κλπ).

Τα δάση βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και του εδάφους.

Συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών επικονιαστών και στη διατήρηση του τοπίου.

Παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια (πχ τροφή για κτηνοτροφικά ζώα, βιολογική καταπολέμηση
επιβλαβών ειδών, διατήρηση υγιών αποθέματα ψαριών).

Σημαντική κινητήριος δύναμη για πολλές τοπικές οικονομίες μέσω της προσέλκυσης τουριστών.



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 (ΕΖΔ/ΤΚΣ)

❑32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

❑6 περιοχές είναι ταυτόχρονα ΤΚΣ και ΖΕΠ



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

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

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

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

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



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 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 ενίσχυση των γνώσεων μας.

❑ Για την βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι Δράσεις του έργου ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθούν το 2029.

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

❑ Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για είδη όπως το Νυκτοπάππαρο (Rousettus aegyptiacus), πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) και 

καρέτα καρέτα(Caretta caretta) και οικότοπους όπως 1210 (Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης

❑ Δημιουργία διαχειριστικών σχεδίων

❑ Μελέτη οικολογικών απαιτήσεων για 7 είδη πτηνών

❑ Ανάπτυξη νέων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων

❑ Χαρτογράφηση κατανομής των Χωροκατακτητικών Ειδών

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

θαλάσσιων ειδών, για την κάλυψη των κενών γνώσεων

❑ Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών/απογραφών βαθέων υδάτων (εντός της κυπριακής ΑΟΖ) για τον εντοπισμό οικοτόπων και

ειδών

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) 5 – Γεωγραφική Επέκταση

Δήμοι/Κοινότητες

ΑΧΕΛΕΙΑ

ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΚΟΥΚΛΙΑ
ΜΑΝΔΡΙΑ
ΠΑΦΟΣ
ΤΙΜΗ

Φάρος Κάτω Πάφου

Εκβολές Ποταμών Έζουσας,
Ξερού και Διαρίζου

Θαλάσσια Περιοχή Μουλιά

Ωκεανίς



Φάρος Πάφου

Δράσεις: Χαρτογράφηση οικοτόπων και εφαρμογή σχεδίων δράσης για πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, εξάλειψη καθώς
και διαχείριση των ξένων χωροκατακτητικών ειδών.
Εφαρμογή δράσεων διατήρησης και, όπου απαιτείται, αποκατάστασης οικοτόπων όπως του 1210, προκειμένου να 
διατηρηθεί ή να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησής τους.

Έκταση 87.7ha (0.87km²)



Είδη καθορισμού: Φάρος Πάφου

Βραχοπλουμίδι
(Charadrius leschenaultii)

Νανορινόλοφος (Lesser Horseshoe 
Bat/Rhinolophus hipposideros)

Ρινόλοφος του Blasius (Blasius’s
Horseshoe Bat/Rhinolophus blasii)

Πτερυγονυχτερίδα (Schreiber’s Bent-
winged Bat /Miniopterus schreibersii)

Νυχτοπάππαρος (Rousettus 
aegyptiacus)



Είδη καθορισμού: Φάρος Πάφου

5220* 1240

5220* Δενδροειδή Matorrals με Zyziphus
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές της Μεσογείου με βλάστηση (με ενδημικά Limonium spp.)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 
1430 Αλονιτρόφιλοι θαμνώνες (Pegano-Salsoletea) 
2110 Πρωτογενείς κινούμενες Θίνες
5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
9320 Δάση ελιάς και χαρουπιάς (Olea και Ceratonia)

1410

1430 2110 5420 9320

1210



Εκβολές Ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου

Έκταση 827.1 ha (8.27km²)

Αποτελείται από δύο ξεχωριστά
μέρη, τις εκβολές του ποταμού
Εζούσας και 5 Km ανατολικά
αυτού τις εκβολές των ποταμών
Ξέρου και Διαρίζου.

Δράσεις: Μελέτη για τον προσδιορισμό και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να
συμπεριληφθούν στο Κυπριακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΚΣΑΑ) για την υποστήριξη γεωργικών
πρακτικών φιλικών προς τα πτηνά εντός ΖΕΠ.

Αχέλειας

Γεροσκήπου

Κούκλια

Μανδριά

Τίμη



Είδη καθορισμού: Εκβολές Ποταμών Έζουσας, Ξερού και 
Διαρίζου

Τρουλλουρία (Burhinus oedicnemus)
Γαλιάντρα – Μαυροτράσιηλος
(Melanocorypha calandra)

Μαυροφάλκονο (Falco vespertinus) Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Μεταναστευτικός διάδρομος
αρπακτικών



Θαλάσσια Περιοχή Μουλιά

Δράσεις: Δημιουργία νέου Διαχειριστικού Σχεδίου και καθιέρωση προγραμμάτων παρακολούθησης των
λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Έκταση 200 ha (2km²)

Βρίσκεται σε απόσταση περίπου
800m από την ακτή, και σε
βάθος νερού που κυμαίνεται
από 4 έως περίπου 15m.



Είδη καθορισμού: Θαλάσσια Περιοχή Μουλιά

1120*

1120* λιβάδια ποσειδωνίας
1170 ύφαλοι

1170



Ωκεανίς

Δράσεις: Δορυφορική παρακολούθηση των μεταναστευτικών διαδρομών και τόπων σίτισης του πληθυσμού
των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta και Chelonia mydas και της φώκιας Monachus monachus.
Διερεύνηση των επιπτώσεων της υποβρύχιας ηχορύπανσης και του θαλάσσιου θορύβου από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες.

Έκταση 832622.6 ha (8326.2km²)



Είδη καθορισμού: Ωκεανίς

Πράσινη χελώνα
(Chelonia mydas)

Καρέτα καρέτα
(Caretta caretta)

Ρινοδέλφινο
(Tursiops truncatus)

Φυσητήρας(Physeter
macrocephalus)

Μεσογειακή φώκια
(Monachus monachus)

Ζιφιός (Ziphius cavirostris) Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba)



ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

https://pandoteira.cy/

https://pandoteira.cy/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

https://pandoteira.cy

https://physis.cy/

