
 

 

Δελτίο τύπου  
 

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών  

Διεύθυνση:   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

1453, ΛΕYΚΩΣΙΑ, 

 ΚΥΠΡΟΣ 

Ηλεκτρ. Ταχυδρ. 

Wildlife.thira@cytanet.com.cy 

Ιστοσελίδα 

www.cypruswildlife.gov.cy 

 

 
 

Address:       

MINISTRY OF THE INTERIOR 

1453, NICOSIA,  

CYPRUS 

E-mail 

Wildlife.thira@cytanet.com.cy 

Website 

www.cypruswildlife.gov.cy 

 

 

 

 

Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, εκφράζει  την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία 

καθορισμού της 10ης  Μαΐου 2016 ως Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστευτικών Πτηνών.  

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών (WMBD) άρχισε να εορτάζεται το 

2006. Ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης μέσω της 

οποίας τονίζεται η ανάγκη για την προστασία των μεταναστευτικών πτηνών και των 

βιοτόπων τους. Στα πλαίσια της πιο πάνω ημέρας, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

αναλαμβάνουν δράσεις και οργανώνουν δημόσιες εκδηλώσεις όπως εκπαιδευτικά 

προγράμματα και εκδρομές παρατήρησης πουλιών, με σκοπό να γιορτάσουν την 

Παγκόσμια Μέρα Μεταναστευτικών Πτηνών και να βοηθήσουν με τον τρόπο αυτό 

στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 

Το θέμα της φετινής παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστευτικών Πτηνών είναι η παράνομη 

θανάτωση, σύλληψη και εμπορία μεταναστευτικών πτηνών και έχει ως στόχο να 

επισημάνει ότι εκατομμύρια πουλιά χάνονται κάθε χρόνο από παράνομες 

δραστηριότητες, κάποια εκ των οποίων πολύ σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση 

και σε συνδυασμό με την υποβάθμιση των βιοτόπων και την κλιματική αλλαγή 

δημιουργούν ένα μέλλον αβεβαιότητας για όλα τα είδη άγριων πτηνών.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Κύπρο έχουν καταγραφεί 153 διαφορετικά είδη που 

επηρεάζονται αρνητικά από την παράνομη παγίδευση και θανάτωση 

περιλαμβανομένων πολλών προστατευόμενων μικρών ειδών που κατατάσσονται 

στην οικογένεια των συλβιίδων, καθώς και διάφορα είδη όπως κουκουβαγιών, 
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αρπακτικών πτηνών καθώς και σημαντικών θηρεύσιμων ειδών όπως οι τσίχλες και 

τα ορτύκια. 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία θέλοντας να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το ζήτημα της 

παράνομης θανάτωσης και σύλληψης μεταναστευτικών πτηνών μέσω καλύτερου 

συντονισμού, στόχευσης και συνεργασίας μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων 

Κρατικών Υπηρεσιών, Φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προχώρησε στη 

σύσταση Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο οι κυβερνητικές υπηρεσίες ήδη εφαρμόζουν 

και τα αποτελέσματά της εφαρμογής του θα φανούν σε βάθος χρόνου. 

 

Προς επίτευξη του στόχου, που είναι η μείωση του φαινομένου της παράνομης 

θανάτωσης και σύλληψης μεταναστευτικών πτηνών η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας 

καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να εμπλακούν ακόμα πιο ενεργά στην 

εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και καλεί το κοινό να συνεργάζεται με τους 

λειτουργούς της και να μην ανέχεται και να καταγγέλλει φαινόμενα παράνομης 

θανάτωσης και σύλληψης άγριων πτηνών. Επίσης καλείται το κοινό να μην 

υποστηρίζει και να μην ανέχεται την γενεσιουργό αιτία της παράνομης παγίδευσης η 

οποία δεν είναι άλλη από το παράνομο οικονομικό κέρδος.  
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