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Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης των 

πληθυσμών των υδροβίων πτηνών που διαχειμάζουν στους Κυπριακούς 

υδροβιότοπους, διεξάγει μηνιαίες καταγραφές στους κύριους υδροβιότοπους.  

Συγκεκριμένα καταγράφονται τα είδη και οι αριθμοί των πτηνών στις πιο κάτω 

περιοχές: 

 Αλυκή Ακρωτηρίου (περιλαμβανομένου του Λιβαδιού, της λίμνης 

Ζακακιού, κ.α.)  

 Αλυκές Λάρνακας  

 Φράγμα Ασπρόγκρεμμου, Φρ. Ευρέτου, Φρ. Κανναβιού  

 Φρ. Άλασσας, Φρ. Πολεμιδιών, Φρ. Γερμασόγειας  

 Φρ. Καλαβασού 

 Λίμνη Ορόκλινης, Φρ. Αραδίππου, Φρ. Άχνας, Λίμνη Παραλιμνίου.    

 

Επιπλέον περί το τέλος κάθε έτους διεξάγεται μια ετήσια καταμέτρηση σε 

όλους τους υδροβιότοπους της ελεύθερης Κύπρου.    

 

Το 2013 η καταμέτρηση Δεκεμβρίου κατέδειξε συνολικό αριθμό πτηνών πέραν 

των 24.000 πτηνών στη πλειοψηφία τους Φλαμίγκος τα οποία ανήλθαν στις 

15.134, εκ των οποίων τα 13.600 στην Αλυκή Ακρωτηρίου.  Επίσης ο 

συνολικός αριθμός των πάπιων αυξήθηκε αισθητά σε σύγκριση με την  

αντίστοιχη περίοδο του 2012 και ανήλθε στις 5.716.   Η πλειοψηφία των 

πάπιων ήταν Κουταλόπαπιες (2.800), Σαρσέλια (1.500) και Αλάουρτοι 

(1.027).   

 

Το 2012 τα αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν ελαφρώς ψηλότερα με συνολικό 

αριθμό πτηνών 24.700 με τα Φλαμίγκος να είναι πολύ περισσότερα από ότι το 

Δεκέμβριο του 2013 και να ξεπερνούν τις 20 χιλιάδες.  Αισθητή διαφορά 



 

 

εμφανίστηκε και στον αριθμό των παπιών όπου οι αριθμοί τους ήταν πολύ 

χαμηλοί και ανήλθαν στις 1.880 (950 Χουλιαρόπαπιες, 331 Σαρσέλια, 373 

Πρασινοκέφαλες και 155 Αλάουρτοι). 

 

Η αντίστοιχη καταμέτρηση του 2011 κατέγραψε 21.160 πτηνά με τα 

Φλαμίγκος να ανέρχονται στις 12.093 άτομα. Ο συνολικός αριθμός πάπιων 

ανήλθε στις 4.558, με πιο άφθονο το Σαρσέλι με 1.389, τη Πρασινοκέφαλη με 

1.058 και τον Αλάουρτο με 1.023.   

 

Ο αριθμός των φλαμίγκος που καταγράφηκε το Δεκέμβριο του 2013 είναι ο 2ος 

μεγαλύτερος μετά από αυτό που καταγράφηκε το Δεκέμβριο του 2012.   

 

 Συγριτική αφθονία Φλαμίγκος 2013-2007 κατά το μήνα Δεκέβριο. 

 
 

Προβλήματα –Απειλές 

1. Λαθροθηρία κυρίως στις 2 αλυκές, στο φράγμα Άχνας και Λίμνη 

Παραλιμνίου. 

2. Έλλειψη νερού λόγω της ανομβρίας  που διανύει η χώρα, τουλάχιστο 

για τη περίοδο Σεπ. Δεκ. 2013. 

3.  Όχληση πτηνών και απόρριψη σκυβάλων κυρίως στους υδατοφράκτες 

με αλιευτικό ενδιαφέρον. 
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