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Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής 

 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η 68η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει τις 3 Μαρτίου ως Παγκόσμια 

Ημέρα Άγριας Ζωής με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα 

προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η ημερομηνία που επιλέχθηκε 

δεν είναι τυχαία, αφού, στις 3 Μαρτίου 1973, υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το 

Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, 

γνωστή ως «CITES» και η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να 

εξασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο δεν αποτελεί απειλή για την επιβίωση των 

ειδών. 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής είναι μια ευκαιρία να αντιληφθούμε τις 

πολλές όμορφες και ποικίλες μορφές της άγριας πανίδας και χλωρίδας, αλλά 

και να ευαισθητοποιηθούμε στα θέματα προστασίας τους. Την ίδια στιγμή, η 

Ημέρα, μας υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας κατά του 

εγκλήματος που συντελείται εις βάρος της άγριας ζωής, το οποίο έχει 

εκτεταμένες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

 

Η Άγρια Ζωή είναι μια αξία που συμβάλλει στην οικολογική, κοινωνική, 

οικονομική, επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη 

του ανθρώπου. Για τους λόγους αυτούς, όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και 

άλλων διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και η 
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κοινωνία των πολιτών, καλούνται να εμπλακούν ενεργά, με την ευκαιρία αυτής 

της Γιορτής, στην προστασίας της Άγριας Ζωής.  

 

Στην Κύπρο η αλλαγή των χρήσεων γης τα τελευταία 30 χρόνια έχει λάβει 

πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχει επηρεάσει δυσμενώς την άγρια ζωή του 

τόπου.  Η διάσπαρτη δόμηση, η εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας ή 

ακόμα η παντελής εγκατάλειψη της στις ορεινές περιοχές, η εντατική γεωργία 

ή και η μονοκαλλιέργεια στις πεδινές περιοχές, οι μεμονωμένες κατοικίες στο 

ύπαιθρο, το εκτεταμένο οδικό δίκτυο, τα καλώδια μεταφοράς υψηλής τάσης 

και η χωροθέτηση μεγάλων αναπτύξεων εντός σημαντικών περιοχών για τα 

πουλιά καθώς και εντός μεταναστευτικών διαδρομών, έχουν ως αποτέλεσμα 

τον κατακερματισμό και την καταστροφή σημαντικών βιοτόπων με τις 

επιπτώσεις τους να είναι άμεσες και πολλές φορές μη αναστρέψιμες.  Ήδη 

μερικά είδη πτηνών που απαντούνται στην Κύπρο, βρίσκονται «υπό απειλή» 

όπως ο γύπας, το περδικοσιάχινο, ο νησόγλαρος και ο κλόκκαρος ενώ η 

πουρτάλλα ένα είδος που ήταν κοινό πριν εξήντα χρόνια στην Κύπρο σήμερα 

θεωρείται ως εξαφανισμένο.  Επίσης πολλά άλλα είδη (ακόμα και είδη που 

θεωρούνταν κοινά τα προηγούμενα χρόνια), βρίσκονται σε φθίνουσα 

κατάσταση λόγω των αλλαγών των χρήσεων γης όπως π.χ το βανέλλι ή 

γιαννής, η κράγκα και ο κορυδαλλός.  

 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή της Κύπρου 

και ειδικότερα η πτηνοπανίδα είναι η παράνομη παγίδευση άγριων πτηνών με 

τη χρήση ξοβέργων, δικτύων και συσκευών που εκπέμπουν κελαηδήματα 

άγριων πτηνών, το οποίο ακόμα και σήμερα αποτελεί μεγάλη απειλή για 

αρκετά είδη και το οποίο λειτουργώντας συσσωρευτικά, επιφέρει αρνητικές 

επιπτώσεις.  

 

Ακόμα, μία άλλη σημαντική απειλή για τα είδη της πανίδας είναι η λαθροθηρία 

τόσο των θηρεύσιμων αλλά και άλλων σημαντικών προστατευόμενων ειδών, 

όπως του ενδημικού κυπριακού αγρινού.  Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας 

καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες και κάθε χρόνο καταγγέλλονται και 

προσάγονται στα Δικαστήρια εκατοντάδες υποθέσεις λαθροθηρίας και 

παράνομης παγίδευσης. Προς εξιχνίαση αυτών των εγκλημάτων η Υπηρεσία 
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Θήρας και Πανίδας χρησιμοποιεί τις πλέον ενδεδειγμένες και σύγχρονες  

μεθόδους όπως π.χ. η διενέργεια γενετικών αναλύσεων για την ταυτοποίηση 

του είδους της άγρια ζωής που είναι το θύμα μίας υπόθεσης λαθροθηρίας.  

Μέσω αυτής της μεθόδου έχουν εξιχνιαστεί, τα τελευταία χρόνια και 

προσαχθεί ενώπιο της Δικαιοσύνης, αρκετές σοβαρές υποθέσεις λαθροθηρίας 

αγρινού, οι οποίες πριν από λίγα χρόνια θα παρέμεναν ανεξιχνίαστες.  

  

Σημειώνεται δε ότι η επιβολή αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών αλλά και η 

ανάπτυξη και καλλιέργεια περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης από 

όλους αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες που συμβάλουν στη μείωση των 

εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής. 

 

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στα πλαίσια των εορτασμών της Παγκόσμιας 

Ημέρας Άγριας Ζωής θα προχωρήσει στην απελευθέρωση στο φυσικό 

περιβάλλον, δύο αετών του είδους Aquila fasciata, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί 

τραυματισμένοι και μετά από εξάμηνη περίθαλψη τους, στο Κέντρο 

Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας που διαθέτει η 

Υπηρεσία, κρίθηκαν έτοιμοι για απελευθέρωση. 

 

Η Υπηρεσία θα προβεί στην πιο πάνω απελευθέρωση στις 3/3/2015 σε χώρο 

που θα επιλεγεί. 

 

Όσοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ επιθυμούν να παραστούν στην απελευθέρωση 

των δύο αετών μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ανώτερο Λειτουργό της 

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας κ. Νίκο Κασίνη 25351614 / 99628338 ή με τον 

Λειτουργό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας κ. Πέτρο Αναγιωτό 22662428 /  

99461629.       

 

 

27 Φεβρουαρίου 2015 


