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 Όηαν βρείηε ένα ηρασμαηιζμένο ή άρρωζηο είδος άγριας δωής 
ηελεθωνήζηε αμέζως: 

Λεσκωζία: 22867786, 22867779, 22867897, 22662428, 22664606, 
99445697.  

Λεμεζός: 25343800, 25351614, 99445728,  

Λάρνακα:24805128, 24805102, 99634325, 99522700, 99542774, 
99614629.  

 Πάθος: 26306211, 99445679, 99445291. 



  

Τν Τακείν Θήξαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ εηδώλ ηεο 

άγξηαο δσήο θαη ηδηαίηεξα απηώλ πνπ θηλδπλεύνπλ κε αθαληζκό ιεηηνπξγεί από ην 

1995,  Κέληξν Πεξίζαιςεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηεο Άγξηαο Παλίδαο. 

 

Κάζε ρξόλν δεθάδεο ηξαπκαηηζκέλα, άξξσζηα θαη νξθαλά άγξηα πνπιηά, 

ζειαζηηθά θαη εξπεηά ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Σην Κέληξν Πεξίζαιςεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο ηεο Άγξηαο Παλίδαο πξνζθέξεηαη θξνληίδα  ζηα πην πάλσ κε ηελ 

ειπίδα λα απειεπζεξσζνύλ ην θαζέλα ζην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ.  

 

 
 

Από όια ηα είδε πνπ θηινμελνύληαη ζην Κέληξν Πεξίζαιςεο θαη Απνθαηάζηαζεο 

ηεο Άγξηαο Παλίδαο, ζπλήζσο πεξηζζόηεξν από ην 65%, κεηά ηε απνζεξαπεία 

ηνπο, απειεπζεξώλνληαη. Όζα, κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπο, δελ κπνξνύλ πηα λα 

επηβηώζνπλ ειεύζεξα ζηε θύζε θξαηνύληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ, ζε όζν 

γίλεηαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο κε ζθνπό ηελ εθπαίδεπζε θη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνύ, ηελ δηεπθόιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο άιισλ εηδώλ ηεο άγξηαο δσήο  κόιηο  

εηζαρζνύλ  ηξαπκαηηζκέλα. Επίζεο θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 

αλαπαξαγσγή ησλ πην πάλσ. 

 

Τη είλαη ηο Κέληρο 

Περίζαιυες θαη 

Αποθαηάζηαζες 

ηες Άγρηας 

Παλίδας. 

  

 

Το θαιύηερο 

θιοσβί, είλαη ηο 

άδεηο 

θιοσβί………… 

 

 



 
Οη απειεπζεξώζεηο απνηεινύλ ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Κέληξνπ Πεξίζαιςεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηεο Άγξηαο Παλίδαο.  Τα ζειαζηηθά, 

θίδηα θαη ηα επηδεκεηηθά πνπιηά απειεπζεξώλνληαη πάληα ζηελ πεξηνρή πνπ 

βξέζεθαλ. Τα απνδεκεηηθά πνπιηά απειεπζεξώλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  

 

             
Σπλήζσο ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ απειεπζεξώζεσλ άγξησλ πνπιηώλ γίλεηαη κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Οξληζνινγηθνύ Σπλδέζκνπ Κύπξνπ. Όια ηα πηελά 

δαθηπιηώλνληαη από κέιε ηνπ πξναλαθεξζέλ Σπλδέζκνπ.  

 



Σηνηρεία από δαθηπιηώζεηο πνπιηώλ πνπ απειεπζεξώλνληαη από ην Κέληξν 

Πεξίζαιςεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηεο Άγξηαο Παλίδαο, παξέρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο 

όηη ηα πνπιηά απηά επηβηώλνπλ.  

 

 
 

Οη θπξηόηεξεο αηηίεο ηξαπκαηηζκνύ ηεο άγξηαο δσήο είλαη δπζηπρώο ν άλζξσπνο. 

Σύκθσλα κε ηα σο ηώξα ζηνηρεία πνπ θξαηνύληαη  από ην Κέληξν ηα πνζνζηά 

πνηθίινπλ από έηνο ζε έηνο θαη αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο. Οη θπξηόηεξνη 

ιόγνη: 

 Τπαςμαηιζμόρ από παπάνομο κςνήγι ( λαθποθήπερ). 

 Εξάνηληζη καηά ηην μεηανάζηεςζη. 

 Δηληηηπιάζειρ. 

 Πηώζη νεοζζών από ηη θυλιά. 

 Διάθοπα αηςσήμαηα (Καλώδια, αςηοκίνηηα κηλ). 

 Απώλεια βιοηόπυν. 

 Πποκαηάλητη για οπιζμένα είδη ( Ανθπυποπούλια, Κοςκοςβάγιερ κλπ). 
 

 

 
  

 

 

 

Χαραθηερηζηηθά αλαθέρφ 

όηη όηαλ θοσθοσβάγηα 

γσροθέρλεη θάποηα οηθία 

σπάρτεη ο ηζτσρηζκός όηη 

θάποηο κέιος ηοσ ζπηηηού 

ζα πεζάλεη θαη γη’ ασηό ηο 

ιόγο θαηαδηώθεηαη. 
 



Τη πρέπεη  θάλεηε όηαλ βρείηε έλα ηρασκαηηζκέλο Άγρηο Ζώο.  

 

1. Γηα λα ην ζπιιάβεηε ρσξίο λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ζαο ηξαπκαηίζεη αλ 

έρεη κεγάια λύρηα, ξάκθνο ή δόληηα ζθεπάζηε ην θεθάιη ηνπ κε έλα ξνύρν. 

Αλ είλαη πηελό θξαηήζηε ην από ην ζώκα, ηα πόδηα θαη ηελ νπξά ζαλ λα 

θξαηνύζαηε κία αλζνδέζκε.  

 
2. Τα πεξηζζόηεξα ςαξνθάγα θαη όρη κόλν, πδξόβηα έρνπλ ξάκθνο καθξύ θαη 

κπηεξό, γη΄ απηό πξνζνρή ζηα κάηηα ζαο. Μηα θαιή ηδέα είλαη λα θνξέζεηε 

γπαιηά. 

3. Σεκεηώλεηαη όηη,  ν ρεηξηζκόο  ζαο εθιακβάλεηαη από ην δών σο απεηιή θαη 

απηό πξνθαιεί επηπξόζζεην ζηξεο ζε έλα ήδε αδύλακν δών.   

4. Πάξηε έλα θηβώηην ηνπνζεηήζηε από θάησ εθεκεξίδεο, πνξνπθαλίδηα ή 

αθόκα θαζαξέο πεπθνβειόλεο  γηα λα απνξξνθνύλ ηηο αθαζαξζίεο ηνπ. 

Αλνίμηε κηθξέο ηξύπεο, ώζηε λα παίξλεη αέξα. Επηβάιιεηαη λα είλαη κηθξέο 

ώζηε λα είλαη ζθνηεηλά.  

5. Βάιηε ην κέζα ζην θηβώηην αιιά πξνζέμεηε ώζηε λα ην ρσξάεη άλεηα θαη λα 

κπνξεί λα ζηαζεί όξζην.  

6. Κιείζηε ην θαιά θαη αθήζηε ην αξθεηή ώξα ζε έλα ήζπρν θαη δεζηό κέξνο. 

Η ηνπνζέηεζε πεηζέηαο πάλσ από ην θηβώηην ιεηηνπξγεί σο απνκνλσηηθό 

θσηόο θαη ζνξύβνπ.   

7. Μελ δώζεηε ηξνθή, λεξό ή θάξκαθα. Μάιινλ θαθό ζα ηνπ θάλνπλ παξά 

θαιό.  

8. Απνκέλεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Τακείν Θήξαο γηα πεξηζζόηεξεο νδεγίεο. 

      

 



 
 

1. Όηαλ δελ κπνξεί λα ηξέμεη. 

2. Όηαλ δελ κπνξεί λα θηλεζεί. 

3. Όηαλ ζηέθεηαη θαη δελ ελνριείηαη από ηελ αλζξώπηλε παξνπζία. 

4. Όηαλ δελ κπνξεί λα πεηάμεη. 

5. Όηαλ είλαη λεαξά θαη ππάξρεη ε πηζαλόηεηα  επίζεζεο από αξπαθηηθά. 

 

Ποηέ κα ποηέ δελ πηάλοσκε έλα είδος άγρηας δφής όηαλ είλαη λεαρό 

θαη ασηό βρίζθεηαη κέζα ή θοληά ζηελ θφιηά ηοσ.    
   

Πόηε πηάλοσκε 

έλα είδος ηες 

άγρηας δφής από 

ηο θσζηθό ηοσ 

περηβάιιολ. 
 


