- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ακόμη 10 γύπες έφθασαν στην Κύπρο στα πλαίσια του Έργου ΓΥΠΑΣ
Λευκωσία, 15 Νοεμβρίου 2013:
Ακόμη ένα σημαντικό βήμα του Έργου ΓΥΠΑΣ για τη διάσωση του γύπα (Gyps fulvus)1 στην Κύπρο
ολοκληρώθηκε χθες, με την άφιξη 10 ακόμη γυπών από την Κρήτη.
Το Έργο ΓΥΠΑΣ (www.gypas.org) αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού του γύπα στην Κύπρο με
πουλιά από την Κρήτη. Στα πλαίσια του Έργου έχουν αποσταλεί συνολικά 25 γύπες, οι οποίοι θα
ενισχύσουν τον τοπικό πληθυσμό που κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση, καθώς ο πληθυσμός τους έχει
μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα σήμερα να απομένουν μόνο 10 γύπες σε
ολόκληρο το νησί2.
Πέραν από την εισαγωγή πουλιών από την Κρήτη, το έργο «ΓΥΠΑΣ» στοχεύει στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ούτως ώστε να βοηθήσει στην προστασία του μεγαλύτερου πτηνού του
νησιού μας, ενώ παράλληλα γίνονται διάφορα έργα υποδομής που θα βοηθήσουν στην προστασία του,
όπως η δημιουργία κλωβών για τον εγκλιματισμό των πουλιών και ταϊστρών για την τροφοδοσία τους.
Η προστασία του πτηνού αυτού είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον της Κύπρου, καθώς ο γύπας
επιτελεί το ρόλο του καθαριστή της υπαίθρου από τα διάφορα νεκρά ζώα, βοηθώντας στη διατήρηση
υγειών οικοσυστημάτων και απαλλάσσοντας τους κτηνοτρόφους από το κόστος αποτέφρωσης των ζώων,
ενώ πέραν του άμεσου οικονομικού οφέλους, η διατήρηση του γύπα επιφέρει και διάφορα έμμεσα
οφέλη, όπως η προώθηση του αγροτουρισμού, η πτηνοπαρατήρηση και η εκπαίδευση.
Η μεταφορά των πουλιών έγινε με την ευγενική χορηγία των Κυπριακών Αερογραμμών. Στη συνέχεια οι
γύπες τοποθετήθηκαν σε ειδικό κλωβό που έχει δημιουργηθεί για το Έργο σε περιοχη με ταξύ των
κοινοτήτων Κορφής καιΛιμνάτη Λεμεσού, όπου και θα παραμείνουν μέχρι να εγκλιματιστούν στο νησί
πριν απελευθερωθούν στην κυπριακή ύπαιθρο.
Το έργο «ΓΥΠΑΣ» (www.gypas.org), συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και
κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013. Εταίροι του έργου στην Κύπρο είναι η Υπηρεσία
Θήρας και Πανίδας (Ταμείο Θήρας), ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και το Τμήμα Δασών ενώ στην
Ελλάδα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Δήμος Γόρτυνας.

Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
1

Ο Γύπας ο Πυρόχρους (Gyps fulvus) ή αλλιώς όρνεο, είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος πουλί της Κύπρου,
με φτέρωμα ανοικτό καφέ και μαύρα άκρα φτερούγας και ουράς ενώ το κεφάλι και λαιμός του είναι
καλυμμένα με λευκό χνούδι. Έχει μήκος 1-1.1μ, άνοιγμα φτερούγων 2.3-2.8μ και βάρος 4,5-15Kg.
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Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ο γύπας αποτελούσε κοινό είδος της κυπριακής πτηνοπανίδας και είχε
μεγάλο πληθυσμό. Ωστόσο, ο πληθυσμός του είδους άρχισε να μειώνεται από το 1950, κυρίως λόγω της
εντατικοποίησης της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Σήμερα αριθμεί γύρω στα 10 ενήλικα άτομα. Με βάση
τον σημερινό πληθυσμό του, χωρίς καθοριστικά μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του πληθυσμού του, ο
γύπας στη Κύπρο είναι καταδικασμένος σε αφανισμό.

