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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

LIFE σημαίνει L’Instrument Financier pour l’Environnement [Χρηματοδοτικό Μέσο 
για το Περιβάλλον] της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε το 1992 με σκοπό 
να προωθήσει το ενδιαφέρον της κοινότητας για τη διατήρηση της φύσης και τα 
περιβαλλοντικά έργα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πρόγραμμα LIFE έχει 
συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.600 έργα με συνολική συνεισφορά ύψους 
περίπου 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο τομέας προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» του 
προγράμματος LIFE - στο πλαίσιο του υπο-προγράμματος «Περιβάλλον» - συγχρη-
ματοδοτεί επιχορηγήσεις δράσης για έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης με στόχο την υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της 
διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος και για να διευκολύνει την 
ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με επιτυχημένες περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές. 

flightforsurvival.org/life-against-bird-crimes

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

Όνομα του 
συντονιστή 
δικαιούχου: 

Όνομα των συνδεδεμένων 
δικαιούχων:

Όνομα του 
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Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1,827,689 Ευρώ

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός έργου:  1,817,614 Ευρώ

Ζητούμενη χρηματοδότηση της ΕΕ: 1.088.026 ευρώ (= 59,86% του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού)
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Η παρούσα δημοσίευση συνοψίζει το τετραετές έργο του προγράμματος LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων 
πουλιών. Το εν λόγω πρόγραμμα εντάσσεται σε μια ενιαία στρατηγική με αφετηρία τη συνεργασία της BirdLife που 
ξεκίνησε δεκαετίες πριν και, ως εκ τούτου, αυτά τα αποτελέσματα τροφοδοτούν και βασίζονται στις ευρύτερες 
προσπάθειες για τον περιορισμό της παράνομης θανάτωσης, αιχμαλωσίας και εμπορίας άγριων πουλιών.

Η παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική απειλή για τα αποδημητικά πουλιά 
μας. Η BirdLife International και οι κατά τόπο εταίροι της ηγούνται του αγώνα κατά της παράνομης θανάτωσης 
άγριων πουλιών στην περιοχή της Μεσογείου εδώ και πολλά χρόνια. Το 2016, η BirdLife International δημοσί-
ευσε την πρώτη επιστημονική αξιολόγηση του εύρους, της κλίμακας και των ειδών που επηρεάζονται από την 
παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών στη Μεσόγειο. Υπολογίζεται ότι 11–36 εκατομμύρια πουλιά θανατώνονται 
ή αιχμαλωτίζονται παράνομα στην περιοχή κάθε έτος!1   

Το δίκτυο της BirdLife εργάστηκε με μεγάλη επιμονή για να φτάσει στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα στη Μεσόγειο. 
Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει πλέον ότι η παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών αποτελεί ένα σοβαρό έγκλημα 
και οι κυβερνήσεις έχουν αποδείξει τη δέσμευσή τους στη συμφωνία της Σύμβασης για τα Αποδημητικά Είδη και 
της Σύμβασης της Βέρνης για μείωση αυτής της απειλής στην περιοχή κατά 50% μεταξύ 2020 και 2030.

Σε ευθυγράμμιση με την πολιτική μηδενικής ανοχής της BirdLife έναντι της παράνομης θανάτωσης άγριων 
πουλιών, ο σκοπός του προγράμματος ήταν να στηρίξει αυτή τη δέσμευση και είχε ως στόχο τον βιώσιμο περιο-
ρισμό της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών στους τόπους υλοποίησης του προγράμματος. Παρόλο που 
η θέσπιση αποτελεσματικής νομοθεσίας και η επιβολή του νόμου αποτελούν το κλειδί για την εξάλειψη αυτής 
της παράνομης πρακτικής, η επιβολή από μόνη της δεν θα αλλάξει τις καρδιές και τη σκέψη των ανθρώπων. Για 
τον λόγο αυτό, εκτός από την παρακολούθηση και τον εντοπισμό, οι εταίροι του προγράμματος επικεντρώθηκαν 
επίσης στην υπεράσπιση, την επικοινωνία και την εκπαίδευση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Φωτογραφία: Birdlife Cyprus

1 Brochet et al. (2016). Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of birds in 
the Mediterranean. Bird Conservation International, 26(1), 1-28. doi:10.1017/S0959270915000416

https://www.cambridge.org/core/journals/bird-conservation-international/article/preliminary-assessment-of-
the-scope-and-scale-of-illegal-killing-and-taking-of-birds-in-the-mediterranean/34A06A94874DB94BE2BBAC
C4F96C3B5F

https://www.cambridge.org/core/journals/bird-conservation-international/article/preliminary-assessment-of-the-scope-and-scale-of-illegal-killing-and-taking-of-birds-in-the-mediterranean/34A06A94874DB94BE2BBACC4F96C3B5F
https://www.cambridge.org/core/journals/bird-conservation-international/article/preliminary-assessment-of-the-scope-and-scale-of-illegal-killing-and-taking-of-birds-in-the-mediterranean/34A06A94874DB94BE2BBACC4F96C3B5F
https://www.cambridge.org/core/journals/bird-conservation-international/article/preliminary-assessment-of-the-scope-and-scale-of-illegal-killing-and-taking-of-birds-in-the-mediterranean/34A06A94874DB94BE2BBACC4F96C3B5F


Μαυροσκούφης / Αμπελοπούλλι (Sylvia atricapilla)
Φωτογραφία: BirdLife Europe & Central Asia
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Η ΑΠΕΙΛΗ

Η παράνομη θανάτωση, η παγίδευση ή εμπορία άγριων 
πουλιών (αναφέρεται επίσης ως IKB –“illegal killing of birds”) 
ορίζεται ως η σκόπιμη ενέργεια οποιασδήποτε μορφής που 
έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μεμονωμένου πτηνού 
ή την απομάκρυνσή του από τη φύση, και που απαγορεύε-
ται βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Η παράνομη θανάτωση 
άγριων πουλιών εξακολουθεί να συμβαίνει σε πολλές χώρες 
της ΕΕ, με ορισμένες περιοχές να χαρακτηρίζονται ως «μαύρα 
σημεία». Επιπλέον, το εύρος του φαινομένου εκτός ΕΕ 
επηρεάζει άμεσα τα αποδημητικά είδη εντός ΕΕ.

Τα είδη θανατώνονται παράνομα ή αιχμαλωτίζονται για 
διάφορους λόγους: για κατανάλωση, για εμπόριο, για 
αθλήματα, για «ψυχαγωγία», για κατοικίδια και για χρήση ως 
δόλωμα με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερα πουλιά 
κατά το κυνήγι. Συχνά οι λόγοι συμπίπτουν, πράγμα που 
σημαίνει ότι ένα πτηνό που θανατώνεται κυρίως για ψυχαγω-
γικό «άθλημα» μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει αντικείμε-
νο εμπορίας ή να καταναλωθεί. Οι μέθοδοι αυτών των 
παράνομων δραστηριοτήτων ποικίλουν επίσης: οι πιο κοινές 
μορφές είναι ο παράνομος πυροβολισμός, η παγίδευση, η 
δηλητηρίαση και η λεηλάτηση φωλιών.

Παγιδευμένος Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Φωτογραφία: BirdLife Cyprus/ H. Yorgancı

Η παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών
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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από συνεργάτες και 
ειδικούς της BirdLife κατά την περίοδο 2014-2015, σχετικά 
με την έκταση του φαινομένου της παράνομης θανάτωσης 
άγριων πουλιών στη Μεσόγειο, συντάραξαν τη διεθνή κοινή 
γνώμη. Αυτή η ανάλυση της κατάστασης αποκάλυψε ότι κατά 
μέσο όρο 25 εκατομμύρια πουλιά θανατώνονταν παράνομα ή 
απομακρύνονταν από τη φύση κάθε χρόνο μόνο στην περιοχή 
της Μεσογείου.2 Τα απειλούμενα είδη, που έχουν ήδη πληγεί 
σκληρά από άλλες απειλές, όπως η απώλεια οικοτόπων και η 

κλιματική αλλαγή, ωθούνται πιο κοντά στην εξαφάνιση - και 
όλα αυτά με κατάφωρη παραβίαση του νόμου.

Οι χώρες υλοποίησης του προγράμματος (Κύπρος, Κροατία, 
Ελλάδα & Ιταλία) παρουσιάζουν το υψηλότερο εκτιμώμε-
νο ποσοστό παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών στο 
ευρωπαϊκό τμήμα της Μεσογείου. Αυτές οι τέσσερις χώρες 
ευθύνονται από κοινού για τον παράνομο θάνατο άνω των 
εννέα εκατομμυρίων ατόμων άγριων πουλιών ετησίως.

 Cooperative law enforcement
Φωτογραφία: Lipu

Η σημασία της καταπολέμησης της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών

2 BirdLife International (2015) The Killing. Cambridge, UK: BirdLife International

https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/The_Killing_01-28_low.pdf

https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/The_Killing_01-28_low.pdf
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ΌΙ ΧΩΡΕΣ ΤΌΥ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ

Κύπρος

Ελλάδα

Κροατία

Ιταλία

Επαρχία Istria

Επαρχία Zagreb

Στοιχεία από Brochet et al. 2016, 2017

Νότια Σαρδηνία

Επαρχία Ρώμης

ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΔΡΑΣΕΙΣ;

0 - 10.000

10.001 - 20.000

20.001 - 60.000

60.001 - 100.000

100.001 - 500.000

500.001 - 1 εκατομμύριο

1 εκατομμύριο 6 εκατομμύρια

ΠΑΡΑΝΌΜΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΌΥΛΙΩΝ
Εκτιμώμενος αριθμός πουλιών που 
θανατώθηκαν / συλλήφθηκαν παράνομα ανά 
έτος ανά χώρα

ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΔΡΑΣΕΙΣ;



99

Ενδοχώρα του Zadar 

 Επαρχίες Međimurje and Varazdin

Περιοχή Κυρίαρχων Βρετανικών 

Βάσεων Δεκέλειας
Επαρχίες Λάρνακας και 

Αμμοχώστου

Ζάκυνθος

Κέρκυρα

ΜαθράκιΟθωνοί

Παξοί
Αντίπαξοι

Αττική

Επαρχία Bjelovar-Bilogora

Επαρχία Virovitica-Podravina

Δέλτα του Neretva

Ενδοχώρα του Dubrovnik 
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Ο μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι να αποτρέψει και να περιορίσει την παράνομη 
θανάτωση άγριων πουλιών στις χώρες κατά μήκος των μεταναστατευτικών διαδρομών, εστιάζοντας στη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής επιβολής του νόμου επί τόπου σε βασικές τοποθεσίες, στην ενίσχυση 
των ρυθμιστικών φορέων και των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό επίπεδο και στη βελτίωση της 
νομοθεσίας και την εξασφάλιση συμμόρφωσης. Για να βεβαιωθούμε για την επιβολή του νόμου και την 
αποτελεσματική νομοθεσία, συνεργαζόμαστε απευθείας με τις κυβερνήσεις, τις αστυνομικές υπηρεσίες 
και το δικαστικό σώμα μέσω εκπαιδεύσεων, κοινών επιχειρήσεων και παροχής τεχνικής υποστήριξης, 
πληροφοριών και πόρων. Διευκολύνουμε την υιοθέτηση και διασφαλίζουμε την εφαρμογή Εθνικών 
Σχεδίων Δράσης σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς 
και τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με συναφείς διεθνείς παράγοντες.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Φωτογραφία: HOS
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ΜΕΘΟΔΟΙ

Παρακολούθηση και εντοπισμός: πόσα πουλιά εξακολουθούν να 
θανατώνονται παράνομα στις περιοχές του προγράμματος;

3 https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/Guidelines-for-IKB-monitoring_UPDATED_2022.pdf

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla) παγιδευμένος σε δίχτυα
(mist nets) Φωτογραφία: BirdLife Cyprus

Η συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με 
παράνομες δραστηριότητες απαιτεί συνεχή συλλογή 
δεδομένων. Ακολουθώντας τυποποιημένα πρωτόκολλα, 
μπορούμε να παρακολουθούμε την έκταση του φαινομένου 
παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών στην περιοχή και 
να αξιολογούμε τις τάσεις. Αυτό είναι το πιο άμεσο μέτρο 
για τον αντίκτυπο του προγράμματος που λαμβάνουν οι 
επιστήμονες που ασχολούνται με τη διατήρηση της φύσης 
και οι αστυνομικές αρχές κατά της λαθροθηρίας.

Τον Ιούνιο του 2019, το πρόγραμμα συνδιοργάνωσε ένα 
διεθνές εργαστήριο για τη μεθοδολογία παρακολούθησης 
της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών. Συμπληρώ-
σαμε και επικαιροποιήσαμε τη δημοσίευση της BirdLife 
International του 2015, «Οδηγός βέλτιστης πρακτικής για 
την παρακολούθηση της παράνομης θανάτωσης και αιχμα-
λώτισης άγριων πουλιών» 3 με νέες τεχνικές και περιπτω-
σιολογικές μελέτες, αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος 

Όσον αφορά την παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών, οι 
πιο επιβαρυμένες περιοχές προσδιορίζονται ως οι χειρότε-
ρες τοποθεσίες. Επικεντρώσαμε τις δραστηριότητες παρακο-
λούθησης και την επιτόπια συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
σε μια επιλογή τέτοιων «μαύρων σημείων» (βλ. Χάρτη):

Στην Κύπρο, η BirdLife Cyprus με τη βοήθεια της Βασιλικής Εταιρείας για την Προστασία των Άγριων πουλιών (RSPB, 
BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο) και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, υλοποίησε ένα πρόγραμμα παρακολού-
θησης της παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών από το 2002. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης, η 
BirdLife Cyprus διαθέτει τη μεγαλύτερη συνεχή καταγραφή δεδομένων πεδίου στη Μεσόγειο, η οποία παρέχει μια 
αξιόπιστη επισκόπηση της κατάστασης παγίδευσης άγριων πουλιών στη χώρα.

ΚΥΠΡΌ

https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/Guidelines-for-IKB-monitoring_UPDATED_2022.pdf
https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/Guidelines-for-IKB-monitoring_UPDATED_2022.pdf
https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/Guidelines-for-IKB-monitoring_UPDATED_2022.pdf
https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/Guidelines-for-IKB-monitoring_UPDATED_2022.pdf
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Στην Ελλάδα, ο Έλληνας εταίρος της BirdLife, η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) έχει καταρτί-
σει μια διαδικασία παρακολούθησης και πρωτόκολλα 
για την παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου σε 
καταστήματα κατοικίδιων ζώων και ανοικτές αγορές, τα 
οποία χρησιμοποιούν οι εθελοντές της. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να υποβληθούν δεκάδες αναφορές στις 
αρχές, κάτι που με τη σειρά του οδήγησε σε μείωση της 
παράνομης δραστηριότητας στη μεγάλη ανοικτή αγορά 
του Σχιστού, δυτικά της Αθήνας, όπου εκατοντάδες 
ωδικά πουλιά διακινούνταν παράνομα κάθε Κυριακή.

Η ΕΟΕ ξεκίνησε συστηματική παρακολούθηση του 
παράνομου κυνηγιού κατά την εαρινή περίοδο στα 
Ιόνια Νησιά, από την άνοιξη του 2019. Το εαρινό κυνήγι 
άγριων πουλιών είναι γενικά απαγορευμένο στην ΕΕ 
βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά και επίσης απαγορεύ-
εται από την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, η παράνομη 
εαρινή λαθροθηρία των τρυγονιών (Streptopelia turtur) 
είναι ευρέως διαδεδομένη στα νησιά του Ιονίου ως 
μακροχρόνια παράδοση. Με τη χρήση αυτοματοποι-
ημένων ηχοκαταγραφικών, η ΕΟΕ ήταν σε θέση να 
καταγράφει και να καταμετρά τους πυροβολισμούς 
κατά την περίοδο της εαρινής λαθροθηρίας, όταν κάθε 
είδος θήρας είναι παράνομο. (Διαβάστε στη σελίδα 14 
για περισσότερες πληροφορίες).

ΕΛΛΑΔΑ

Lipu - Ο Ιταλός εταίρος της BirdLife υλοποιεί συνεχείς, 
μακροπρόθεσμες δραστηριότητες παρακολούθησης. 
Χάρη σε μια επιτυχημένη συνεργασία με το Corpo 
Forestale dello Stato (Σώμα Προστασίας Δασών) και με 
το σώμα Carabinieri (εθνική χωροφυλακή της Ιταλίας), 
εθελοντές της Lipu συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά 
της λαθροθηρίας κάθε έτος από το 2016. Αυτές οι 
δραστηριότητες υλοποιούνται από τους εθελοντές της 
Lipu που έχουν οριστεί από την τοπική κυβέρνηση ως 
«εθελοντές θηροφύλακες». Η λεγόμενη «Επιχείρηση 
Ανάκληση» καταπολεμά τη ηχομιμητικών συσκευών και 
μαγνητοφωνημένων φωνών πουλιών που, παρόλο που 
απαγορεύονται, χρησιμοποιούνται συνήθως κατά το 
κυνήγι κορυδαλλών και τσιχλών. (Διαβάστε περισσότε-
ρα στη σελίδα 19).

ΙΤΑΛΙΑ

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia) 
Φωτογραφία: Lipu

Πληγωμένο Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
Φωτογραφία: HOS, Ευγενία Πανώριου
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Ο εταίρος της BirdLife στην Κροατία, η οργάνωση BIOM, σε συνεργασία με τους δασοφύλακες από την Αρχή Διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Περιοχών «Međimurje Nature» κατάρτισαν ένα πρωτόκολλο για την εξάλειψη κρησφυγέτων 
λαθροθηρίας από προστατευόμενες περιοχές και περιοχές Natura2000. Το πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση 
Προστασίας της Φύσης και σε όλες τις υπηρεσίες δασοφυλάκων στην Κροατία. Τα κρησφύγετα λαθροθηρίας είναι ανεξέ-
λεγκτα, ειδικά σε υγροτόπους, για τη λαθροθηρία υδρόβιων άγριων πουλιών. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η 
οργάνωση BIOM εντόπισε περιοχές Natura2000. Το πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης 
και σε όλες τις υπηρεσίες δασοφυλάκων στην Κροατία. Τα κρησφύγετα λαθροθηρίας είναι ανεξέλεγκτα, ειδικά σε υγροτό-
πους, για τη λαθροθηρία υδρόβιων άγριων πουλιών. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η οργάνωση BIOM εντόπισε 
και αφαίρεσε 25 παράνομα κρησφύγετα λαθροθηρίας σε αρκετές περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος. 
(Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 20).

ΤΗΝ ΚΡΌΑΤΙΑ

Αφαίρεση κρησφύγετου λαθροθηρίας στον
ποταμό Drava Φωτογραφία: BIOM
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Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση 
παθητικών μεθόδων για την παρακολούθηση 
παράνομων πυροβολισμών στην Ελλάδα. Πρώτον, 
η παθητική ακουστική παρακολούθηση (ΠΑΠ) 
καθιστά δυνατή την καταγραφή του συνολικού 
αριθμού πυροβολισμών σε μια ολόκληρη σεζόν 
αντί για ένα μικρότερο δείγμα ημερών. Επιπλέον, οι 
κλιματικές συνθήκες δεν επηρεάζουν τους αισθητή-
ρες, οι οποίοι μπορούν να καταγράφουν σε 24ωρη 
βάση, με βροχή ή ηλιοφάνεια. Επίσης, η ανάλυση 
δεδομένων της ΠΑΠ είναι διαυγής. Τα αποτελέσμα-
τα είναι διαθέσιμα για έλεγχο εκ των υστέρων από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ακουστικοί αισθη-
τήρες απαιτούν μικρή προσπάθεια κατά το στάδιο 
της συλλογής δεδομένων. Μόλις εγκατασταθούν, οι 
ερευνητές μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο τους 
σε άλλες δραστηριότητες του προγράμματος. 

Κατά τη δημιουργία του δικτύου παθητικής ακουστι-
κής παρακολούθησης, η EOE χρησιμοποίησε ημι-αυ-
τόνομες μονάδες ακουστικής ηχογράφησης (ARUs), 
που γι’ αυτό αναφέρονται απλώς ως «ακουστικοί 
αισθητήρες». Οι αισθητήρες ενεργοποιήθηκαν εκτός 
της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου, επομένως όλοι 
οι πυροβολισμοί που καταγράφηκαν υποδηλώνουν 
παράνομο κυνήγι.

Για την ανάλυση, η ΕΟΕ χρησιμοποίησε ένα 
ακουστικό πρόγραμμα λογισμικού, σαρώνοντας τα 
δεδομένα με αλγόριθμους ανίχνευσης σχεδιασμέ-
νους ειδικά για τον σκοπό αυτό, οι οποίοι εντοπίζουν 
τμήματα των δεδομένων με θεωρούμενους πυροβο-
λισμούς, για να αφαιρέσουν τις ψευδώς θετικές από 
τις αληθείς θετικές ανιχνεύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν 
και ψευδώς αρνητικές ανιχνεύσεις - πυροβολισμοί 
που σημειώθηκαν αλλά δεν εντοπίστηκαν από τους 
αλγόριθμους. Για τον λόγο αυτό, ένα μικρό, αλλά 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των δεδομένων πρέπει να 
εξεταστεί χειροκίνητα για να εκτιμηθεί η αναλογία 
των αληθών ανιχνεύσεων (μη αυτόματη καταμέ-
τρηση πυροβολισμών) που εντοπίστηκαν από τον 
αλγόριθμο. Αυτό το βήμα είναι σημαντικό, καθώς 
προσαρμόζουμε τον τελικό αριθμό των πυροβολι-
σμών που εντοπίστηκαν από αυτούς που εκτιμάται 
ότι έχουν χαθεί. Τέλος, καταλήγουμε σε αρχεία που 
δείχνουν τη θέση (αισθητήρα), την ημερομηνία και 
την ώρα κάθε πυροβολισμού. Αυτό μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την εκτίμηση της αιχμής της περιόδου 
παράνομης λαθροθηρίας, τα ημερήσια πρότυπα και 
για τη σύγκριση της πίεσης λαθροθηρίας μεταξύ 
διαφορετικών τοποθεσιών ή/και ετών. 

Μία από τις προκλήσεις της ΠΑΠ είναι να μετατρέ-
ψει τους πυροβολισμούς σε εκτιμώμενο αριθμό 
ζώων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και να 
αναγνωρίσει το είδος. Για να το πετύχουμε αυτό, 
χρησιμοποιήσαμε μια συντηρητική λογική υπόθεση, 
βασισμένη σε παρατηρήσεις πεδίου, συζητήσεις 
με ντόπιους και ποσοστά θανάτων που αναφέρο-
νται για παρόμοια είδη στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Την άνοιξη του 2021, οι ακουστικοί αισθητήρες 
εντόπισαν 20.905 παράνομες βολές εντός της 
περιοχής έρευνας – που σημαίνει 32.613 εκτιμώ-
μενους πυροβολισμούς, αν λάβουμε υπόψη τον 
συντελεστή του αλγορίθμου. Ο αριθμός αυτός 
μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 8.153 θανατωμέ-
να πουλιά εντός της περιοχής ερευνών, στα νησιά 
Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Μαθράκι 
και Οθωνοί.

Χρήση ηχοκαταγραφικών για τον 
εντοπισμό πυροβολισμών στην Ελλάδα

Φωτογραφία της ενεργοποιημένης συσκευής 
εγγραφής ήχου. Φωτογραφία: ΕΟΕ
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Μια μοναδική και γόνιμη συνεργασία βοήθησε να 
υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα στον εντοπισμό 
παγίδων στο χειρότερο μαύρο σημείο παράνομης 
θανάτωσης άγριων πουλιών στη χώρα: την 
Ανατολική Περιοχή Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων. 
Τα πράγματα άλλαξαν σημαντικά όταν η Αστυνομία 
της Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων άρχισε να συνερ-
γάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ερευνών 
της RSPB, του εταίρου της BirdLife στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, και με την BirdLife Cyprus. Αυτή η συνερ-
γασία ξεκίνησε το 2016, όταν η ερευνητική ομάδα 
τοποθέτησε για πρώτη φορά κρυφές κάμερες σε 
πολλά βασικά σημεία παράνομης παγίδευσης στην 
Ανατολική Περιοχή Κυρίαρχων Βάσεων στην Κύπρο.

Πριν εγκατασταθούν οι κάμερες, η αστυνομία 
εξέδωσε άδεια για τη συλλογή των αποδεικτικών 
στοιχείων. Το σοκαριστικό υλικό βίντεο δείχνει 
άτομα να απομακρύνουν τα πουλιά που προσπα-
θούν εναγωνίως να ξεφύγουν από τα δίχτυα παγίδας 
και να τα θανατώνουν με μαχαίρια πριν πετάξουν τα 
πτώματα σε κάδους. Το βίντεο προσκομίστηκε στο 
δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο και οι δράστες 
που καταγράφηκαν στην κάμερα διώχθηκαν και 
καταδικάστηκαν με μια σειρά από πρόστιμα, συμπε-

ριλαμβανομένων ποινών φυλάκισης με αναστολή.

Η χρήση μεθόδων κρυφής επιτήρησης συνεχίστηκε 
τα επόμενα χρόνια και έδειξε πώς η σύγχρονη τεχνο-
λογία μπορεί να υποστηρίξει και να βελτιώσει την 
επιβολή του νόμου κατά της παράνομης παγίδευ-
σης πουλιών στην Κύπρο. Επιπλέον, παρέχει στο 
δικαστήριο ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία για 
την επιβολή αποτρεπτικών ποινών, βασικό στοιχείο 
για την αναχαίτιση του εγκλήματος κατά της άγριας 
ζωής. Ως αποτέλεσμα, οι παράνομες δραστηριότη-
τες παγίδευσης πουλιών στις Περιοχές Κυρίαρχων 
Βάσεων έχουν μειωθεί σημαντικά, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω γράφημα. 

Συγκαλυμμένη παρακολούθηση για σύλληψη και καταδίκη  
κυνηγών που στήνουν παγίδες στην Κύπρο

590

490

390

290

190

90
100 107 98

30
10

44

95

212
212 226 238

264 268

280

80

22
20 11 16

0

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

In
de

x 
of

 tr
ap

pi
ng

 a
ct

iv
it

y 
(2

00
2=

10
0)

Year
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Κυρίαρχων Βάσεων στην Κύπρο, όπως φαίνεται στην έκθεση της BirdLife Cyprus του φθινοπώ-
ρου 2021 για την παγίδευση άγριων πουλιών.

Κυπριακός Γκιώνης (Otus cyprius)
Φωτογραφία: BirdLife Cyprus
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Διαχείριση στοιχείων: η έννοια της 
βάσης δεδομένων
Ενώ η έκταση της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών 
παρακολουθείται σε διάφορες τοποθεσίες, απαιτείται η 
συλλογή αυτών των δεδομένων διεθνώς. Μια ολοκληρωμέ-
νη, ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για υποθέσεις εγκλημάτων 
κατά των άγριων πουλιών θα μας επέτρεπε να παρακολου-
θούμε το μέγεθος, τους τύπους και την επιβολή του νόμου 
σε επίπεδο ηπείρου. Αυτό θα μας βοηθήσει να διαμορφώ-
σουμε στο μέλλον καλύτερες πολιτικές, να ενισχύσουμε 
τυχόν νομοθετικά κενά ή κενά στην εφαρμογή του νόμου και 
να οικοδομήσουμε μια βελτιωμένη διακρατική συνεργασία, 
όπου αυτή χρειάζεται.

Για να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου, το 
πρόγραμμα πραγματοποίησε μια επισκόπηση των υπαρχου-
σών ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων που συλλέγουν στοιχεία 
για υποθέσεις παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών. 
Δημιουργήσαμε μια λίστα επαφών με πάνω από 140 ενδια-
φερόμενους φορείς και συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά 
με τη δομή και τους περιορισμούς αυτών των ήδη λειτουρ-
γικών βάσεων δεδομένων, που θα μπορούσαν ενδεχομέ-
νως να αποτελέσουν την πηγή εισόδου για τη διεθνή βάση 
δεδομένων. Στη συνέχεια, συντάξαμε μια λεπτομερή έκθεση 
συστάσεων 4  σχετικά με το έγκλημα κατά των άγριων πουλιών, 
για μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, όπου περιλαμβάνονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις, τη δομή και τη 
μορφή, καθώς και μια ανάλυση του προϋπολογισμού για την 
ανάπτυξη και τη συντήρηση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων. 

Νομοθεσία και πολιτική
Διεθνής συνεργασία

Λόγω του τεράστιου εύρους των ειδών άγριων πουλιών που 
οδηγούνται σε εξαφάνιση, η διατήρησή τους έχει αναχθεί σε 
παγκόσμιο μέλημα, το οποίο απαιτεί επείγουσα και συντο-
νισμένη διεθνή δράση. Υπάρχουν διάφορα αλληλένδετα 
και εγκεκριμένα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της 
παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίου άγριων 
πουλιών στην ΕΕ και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, όπως 

το προηγούμενο  σχέδιο δράσης της Τύνιδας 2013-2020  και 
ο   Οδικός Χάρτης της ΕΕ για την εξάλειψη της παράνομης 
θανάτωσης άγριων πουλιών Ως συνέχεια, η Σύμβαση της 
Βέρνης και η Σύμβαση για τα Αποδημητικά Είδη (CMS), τα 
συμβαλλόμενα μέρη τους και οι παρατηρητές τους, μαζί με 
εταίρους και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς κατάρτισαν 
το  Στρατηγικό Σχέδιο της Ρώμης 2020 – 2030: Εξάλειψη της 
παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίας άγριων 
πουλιών στην Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου. Η 
υλοποίηση αυτού του σχεδίου δράσης θα διασφαλίσει την 
επίτευξη συνεχούς προόδου, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
κράτη μέλη θα υιοθετήσουν και θα εφαρμόσουν το σχέδιο – 
επιπρόσθετα από τις δεσμεύσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και των διεθνών οργανισμών.

Το έργο αυτού του προγράμματος έχει διαδοθεί ευρέως μέσω 
αυτών των φορέων και, σε επίπεδο κρατών μελών, διαμέσου 
του δικτύου των εθνικών εστιακών σημείων και μέσω των 
επαφών που προσδιορίζονται μέσω του συγκεκριμένου και 
άλλων προγραμμάτων. Η κοινοπραξία συμμετείχε ενεργά 
στις κοινές συνεδριάσεις του Δικτύου των Ειδικών Εστιακών 
Σημείων της Σύμβασης της Βέρνης για την εξάλειψη της 
παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίας άγριων 
πουλιών και της Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας CMS για 
την παράνομη θανάτωση, παγίδευση και εμπορία αποδημη-
τικών πουλιών στη Μεσόγειο. Η συμβολή μας ήταν ζωτικής 
σημασίας για την υποστήριξη της υιοθέτησης ενός φιλόδοξου 
Στρατηγικού Σχεδίου της Ρώμης και προκειμένου να λογοδο-
τήσουν οι κυβερνήσεις για αυτές τις δεσμεύσεις.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Ρώμης απαιτεί τη διατήρηση και 
την ενίσχυση της προσέγγισης μηδενικής ανοχής έναντι της 
παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών και το όραμά του 
είναι η εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, αιχμαλώτισης 
και εμπορίας άγριων άγριων πουλιών. Ο άμεσος στόχος για 
τη διάρκεια του Σχεδίου είναι η μείωση της κλίμακας και του 
εύρους της παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίας 
άγριων πουλιών κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να επιταχύνουν σημαντικά τις προσπάθειές τους στην 
καταπολέμηση της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών. 
Οι εταίροι της BirdLife έχουν αποδείξει ότι είναι οι ισχυρότε-

4 https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/DBrecommendations_report.pdf

Σεμινάριο αναγνώρισης πουλιών για
εμπλεκόμενα μέρη Φωτογραφία: BIOM

https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/DBrecommendations_report.pdf
https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/DBrecommendations_report.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/unep-cms_mikt3_inf.2_tunis_action_plan_e_0.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/docs/Roadmap%20illegal%20killing.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/docs/Roadmap%20illegal%20killing.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_mikt5_Inf.2_rome-strategic-plan-2020-2030_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_mikt5_Inf.2_rome-strategic-plan-2020-2030_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_mikt5_Inf.2_rome-strategic-plan-2020-2030_e.pdf
https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/DBrecommendations_report.pdf
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Εθνικά σχέδια δράσης

Ένα πρότυπο Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για την αντιμε-
τώπιση της παράνομης θανάτωσης και παγίδευσης άγριων 
πουλιών θα αναπτυχθεί από το CMS και τη Σύμβαση της 
Βέρνης στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Ρώμης 
2020-2030. Το ΕΣΔ είναι ένα έγγραφο στρατηγικής σημασίας, 
που θα πρέπει να καταρτιστεί και να εγκριθεί επίσημα από 
τις εθνικές αρμόδιες αρχές, το οποίο περιγράφει τις κατάλ-
ληλες δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της παράνομης 
θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίας άγριων πουλιών. Για 
την κατάρτιση ενός ΕΣΔ, κάθε χώρα πρέπει να καθορίσει 
τις ενέργειες που είναι οι πιο σχετικές με την εθνική της 
κατάσταση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
αποτελεσματικά. Η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός ΕΣΔ 
είναι μια διαδικασία υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης, 
ωστόσο η συμμετοχή όλων των σχετικών εθνικών αρχών και 
ενδιαφερομένων αποτελεί το κλειδί για την επιτυχή λειτουρ-

γία αυτού του τύπου σχεδίου δράσης. Στη συνέχεια, το ΕΣΔ 
θα παρακολουθείται, θα αξιολογείται και θα επανεξετάζεται 
τακτικά, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του. 

Όπως προαναφέρθηκε, η κυβέρνηση ή οι αρμόδιες αρχές 
είναι οι κύριοι παράγοντες που ηγούνται αυτής της διαδι-
κασίας, ωστόσο οι ΜΚΟ - εταίροι του προγράμματος έχουν 
παράσχει σημαντική υποστήριξη στις κυβερνήσεις τους σε 
αυτή τη διαδικασία. Καταρτίστηκε μια  προτεινόμενη φόρμα5  

ως αποτέλεσμα ενός διαδικτυακού εργαστηρίου σχετικά με τα 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης 
θανάτωσης άγριων πουλιών, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στις 8-9 Μαρτίου 2021 και διοργανώθηκε από τις εταιρείες 
BirdLife Cyprus, EuroNatur, Birdlife Europe & Central Asia και 
BirdLife International ως μια κοινή προσπάθεια των προγραμ-
μάτων «LIFE ενάντια στο έγκλημα κατά των άγριων πουλιών», 
«Safe Flyways» και «Adriatic Flyway 4». 

5 https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2021/06/IKB-National-Action-Plan-format-and-guidance.pdf

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Φωτογραφία: BirdLife Cyprus

https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2021/06/IKB-National-Action-Plan-format-and-guidance.pdf
https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2021/06/IKB-National-Action-Plan-format-and-guidance.pdf
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Τον Δεκέμβριο του 2020, η κυπριακή κυβέρνηση 
ενέκρινε τροποποίηση του εθνικού νόμου για τα 
άγρια πουλιά και τα είδη θηραμάτων με σκοπό τη 
μείωση των επιτόπιων προστίμων για το αδίκημα 
της παράνομης θανάτωσης (με χρήση ξοβεργών 
ή κυνηγετικών όπλων) έως και 50 ωδικών πτηνών, 
από τις 2.000 ευρώ στο ποσό των μόλις 200 ευρώ. 
Τα 14 είδη ωδικών πτηνών που κατά σύμπτωση είναι 
το είδος-στόχος των παγιδευτών και λαθροθήρων, 
προκειμένου να τα πουλήσουν σε εστιατόρια για 
ένα δημοφιλές και παράνομο πιάτο που ονομάζεται 
«αμπελοπούλια».

Αυτή η εξέλιξη υπονομεύει μια 20ετή προσπάθεια για 
την προστασία των αποδημητικών ωδικών πτηνών 
από την παράνομη θανάτωση στην Κύπρο. Για το 
φθινόπωρο του 2021, η BirdLife Cyprus έχει ήδη 
καταγράψει αύξηση στα επίπεδα παγίδευσης, στις 
περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο με τη 
χρήση παγίδων διχτυών όσο και με ξόβεργες,.

Παρά την τεράστια προσπάθεια της BirdLife Cyprus 
να αποτρέψει την ψήφιση αυτού του νόμου, επιση-
μαίνοντας ότι τα τόσο χαμηλά πρόστιμα δεν είναι 

ούτε αποτρεπτικά ούτε τιμωρητικά για όσους εμπλέ-
κονται στην παράνομη θανάτωση προστατευόμενων 
ειδών, ο νόμος εγκρίθηκε. Μετά την ψήφιση αυτού του 
καταστροφικού νόμου, η BirdLife Cyprus κατάρτισε μια 
λίστα υπογραφών, τον Ιανουάριο του 2021, ζητώντας 
την ακύρωση αυτών των χαλαρώσεων, συγκεντρώ-
νοντας με επιτυχία 13.700 υπογραφές. Επιπλέον, 
η  BirdLife Cyprus κινητοποίησε τους εταίρους της 
BirdLife στην ΕΕ για να υπογράψουν μια κοινή επιστολή 
– συνολικά 22 εταίροι ενέκριναν την επιστολή – εκφρά-
ζοντας τις ανησυχίες τους για αυτή την οπισθοδρόμη-
ση στην προστασία των αποδημητικών ειδών. Τόσο 
η λίστα υπογραφών, όσο και η επιστολή της BirdLife 
παραδόθηκαν στην Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, 
καλώντας τον να αναλάβει δράση για την προστασία 
της κοινής φυσικής μας κληρονομιάς.

Η BirdLife Cyprus έφερε επίσης το θέμα σε επίπεδο ΕΕ, 
με αποτέλεσμα ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, 
Virginijus Sinkevičius, να ζητήσει την ακύρωση αυτής της 
τροποποίησης νόμου με επιστολή της 12ης Οκτωβρίου 
2021. Ελπίζουμε και αναμένουμε ότι η Επιτροπή της 
ΕΕ θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στην Κύπρο ώστε να 
ακυρώσει αυτές τις χαλαρώσεις του νόμου.

Χαλάρωση της νομοθεσίας στην Κύπρο: οπισθοδρόμηση σε μια 20ετή 
προσπάθεια διατήρησης για την προστασία των αποδημητικών πτηνών

Επιβολή της συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία 
Οι κυβερνήσεις στην περιοχή της Μεσογείου έχουν εντοπίσει 
ότι η επιβολή του νόμου είναι το πιο αδύναμο στοιχείο για 
την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών. 
Η συνεργασία του προγράμματος έχει υποστηρίξει τις 
τοπικές αρχές επιβολής του νόμου με την αναφορά εγκλη-
μάτων κατά των άγριων πουλιών, τη συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων, την δημιουργία υποδομών μέσω πολιτοφυλάκων 
και την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και εκπαιδευτι-
κού υλικού στους αστυνομικούς.

Αυτός ο τύπος εργασίας πεδίου είναι πολύ απαιτητικός, 
επομένως οι εταίροι του προγράμματος ανέπτυξαν εξειδι-

κευμένα δίκτυα εθελοντών για να βοηθήσουν στην υποστή-
ριξη των αστυνομικών υπηρεσιών κατά την εργασία πεδίου 
τους. Οι οργανώσεις δημιούργησαν τα δικά τους πρωτόκολ-
λα για να στρατολογήσουν, να εκπαιδεύσουν και να παρακι-
νήσουν τους εθελοντές τους. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, 
η δέσμευση εθελοντών ήταν ιδιαίτερα επωφελής σε όλες τις 
χώρες και οδήγησε στην δημιουργία επιπλέον υποδομών 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της παράνομης 
θανάτωσης άγριων πουλιών.

Στις αρχές του 2021, το πρόγραμμα δημοσίευσε την περιεκτι-
κή του Έκθεση Συστάσεων σχετικά με την αλυσίδα6 επιβολής 
που αντιμετωπίζει τις κύριες προκλήσεις κατά την πρακτική 
αντιμετώπιση της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών 
στις τέσσερις χώρες του προγράμματος. 

6 https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2021/05/LIFE-B3-Policy-Recommendation-Report.pdf

https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2021/05/LIFE-B3-Policy-Recommendation-Report.pdf
https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2021/05/LIFE-B3-Policy-Recommendation-Report.pdf
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Στην Ιταλία, ο εθνικός νόμος-πλαίσιο για το κυνήγι 
παρέχει σε περιβαλλοντικές ΜΚΟ, γεωργικούς ή 
κυνηγετικούς συλλόγους το δικαίωμα να προσλαμ-
βάνουν εθελοντές θηροφύλακες. Οι περιφερειακές 
αρχές οργανώνουν τα μαθήματα κατάρτισης και τις 
εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου εθελοντή 
θηροφύλακα. Αφού περάσουν τις εξετάσεις, αυτοί οι 
εθελοντές πιστοποιούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι με 
περιορισμένες αρμοδιότητες: οι εθελοντές θηροφύλα-
κες μπορούν να ελέγχουν τα έγγραφα των κυνηγών και 
τις τσάντες τους˙ να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις 
και να αναφέρουν τυχόν διαπιστωθέντα αδικήματα 
στις δικαστικές αρχές ή στην αστυνομία. Σε υποθέσεις 
εγκλημάτων, οι φύλακες δεν μπορούν να προχωρή-
σουν στην κατάσχεση όπλων ή των μέσων που χρησι-
μοποιούνται για τη θανάτωση της πανίδας˙ αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η Επιχείρηση Ανάκληση στοχεύει στην καταπολέμηση 
της χρήσης ηλεκτρονικών κραχτών (μαγνητοφώνων), 
που απαγορεύονται, αλλά δυστυχώς χρησιμοποιού-
νται συνήθως κατά το κυνήγι των κορυδαλλών και 
των τσιχλών. Η Επιχείρηση Ανάκληση ξεκίνησε από 
εθελοντές φύλακες της Lipu και περιλαμβάνουν την 
επαρχιακή διοίκηση της CUFA (το ειδικό τμήμα των 
Carabinieri που ασχολείται με τα εγκλήματα κατά της 
άγριας ζωής). Κάθε επίσκεψη πεδίου πραγματοποιεί-

ται από τουλάχιστον δύο φύλακες της Lipu μαζί με ένα 
μέλος του προσωπικού της CUFA.

Οι έλεγχοι δεν είναι τυχαίοι. Στοχεύουν σε κυνηγούς 
που είναι ύποπτοι για χρήση ηλεκτρονικών δολωμάτων. 
Οι επισκέψεις είναι εστιασμένες σε περιοχές με μεγάλη 
πυκνότητα κυνηγών. Οι φύλακες με πολιτικά πλησιά-
ζουν με τα πόδια για να ακούσουν αν χρησιμοποιού-
νται ηχομιμητικές    συσκευές ή όχι. Αυτές μπορούν 
να αναγνωριστούν από το γεγονός ότι οι κλήσεις είναι 
επαναλαμβανόμενες, συνεχείς και ιδιαίτερα δυνατές. 
Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια αυτής της δραστη-
ριότητας εντοπίζονται και λαθροκυνηγοί, οι οποίοι 
συνήθως στοχεύουν σε προστατευόμενα είδη ή/και 
κινούνται σε προστατευόμενες περιοχές.

Η αποτελεσματικότητα (μετρούμενη ως αριθμός 
προστίμων που επιβλήθηκαν και καταγγελιών εγκλημα-
τικών ενεργειών από την αστυνομία), έδειξε ξεκάθαρα 
ότι το φαινόμενο εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά, 
λόγω του εκτεταμένου ελέγχου της περιοχής και των 
επίσημων καταγγελιών που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, 
η τάση είναι σημαντικά πτωτική. Από το 2016 έως το 
2021, η παρατηρούμενη συχνότητα των ποινικών 
εγκλημάτων μειώθηκε από 21,4% σε 9,7%, ενώ των 
διοικητικών κυρώσεων από 31,6% σε 16,4%. 

Επιχείρηση Ανάκληση: πώς μάχονται οι εθελοντές  
ενάντια στη λαθροθηρία
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Από το 2017, ο εταίρος της BirdLife στην Κροατία, 
η οργάνωση BIOM, σε συνεργασία με κυβερνη-
τικά ιδρύματα, έχει κατεδαφίσει 25 παράνομες 
κατασκευές που χρησιμοποιούνταν για λαθροθηρία 
υδρόβιων πτηνών στο Δέλτα του Νερέτβα και στην 
υδροηλεκτρική δεξαμενή της Donja Dubrava. Τα 
κρατικά ιδρύματα, κυρίως δημόσια ιδρύματα που 
διαχειρίζονται τις προστατευόμενες περιοχές, έχουν 
επίσης δεσμεύσει μια σειρά άλλων υπηρεσιών για 
να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των παράνομων 
κρησφυγέτων λαθροθηρίας, συμπεριλαμβανομένου 
της υπηρεσίας ελέγχου προστασίας της φύσης, των 
πυροσβεστικών τμημάτων, της αστυνομίας, ακόμη 
και της Κροατικής Ορεινής Υπηρεσίας Διάσωσης.

Στο πεδίο, η BIOM κατέγραψε πρώτα τις ακριβείς 
θέσεις των κατασκευών και τις φωτογράφισε, καθώς 
και τα αποδεικτικά στοιχεία λαθροθηρίας (π.χ. χρησι-
μοποιημένα φυσίγγια, δολώματα). Δεδομένου ότι 
και οι δύο τοποθεσίες αποτελούν προστατευόμενες 
περιοχές, η BIOM επικοινώνησε με τους τοπικούς 
δασοφύλακες προστατευόμενων περιοχών, οι 
οποίοι έλεγξαν το νομικό καθεστώς κάθε δομής - 
εάν δεν είχε καταγραφεί στο σχέδιο διαχείρισης 
κυνηγιού, επρόκειτο για παράνομο κυνηγετικό 
κρυσφήγετο, χωρίς άδεια. Κατά τις προηγούμενες 
επιχειρήσεις, όλες οι κατασκευές που καταγράφηκαν 
διαπιστώθηκε ότι ήταν παράνομα κατασκευασμένες. 
Στη συνέχεια οι δασοφύλακες υπέβαλαν αναφορά 
στην Κρατική Επιθεώρηση προκειμένου να λάβουν 
έγκριση για την κατεδάφιση των κατασκευών. Μια 

παράνομη κατασκευή μπορεί επίσης να αναφερθεί 
στην τοπική αρχή, δηλαδή στην αρμόδια αστυνομι-
κή υπηρεσία που είναι εξουσιοδοτημένη να διατάξει 
την κατεδάφιση βασικών κατασκευών που είχαν 
ανεγερθεί παράνομα.

Μετά την έγκριση, η BIOM ξεκίνησε την από 
κοινού κατεδάφιση των κατασκευών. Στο Δέλτα 
του Νερέτβα, στις δράσεις συμμετείχαν η BIOM, ο 
Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
της επαρχίας Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα, πυροσβέ-
στες και η αστυνομία. Στην Donja Dubrava, συμμε-
τείχαν ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών «Međimurje Nature», ο Φορέας Διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Περιοχών της επαρχίας 
Varaždin, η Κροατική Ορεινή Υπηρεσία Διάσωσης, 
μια τοπική εταιρεία κοινής ωφελείας και η BIOM. 
Ανάλογα με τη θέση και την πολυπλοκότητα της 
κατασκευής, ήταν απαραίτητος ο προσεκτικός 
σχεδιασμός του εξοπλισμού και των δυνατοτήτων 
του για την κατεδάφισή της.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, η 
αστυνομική προστασία είναι επιθυμητή προκει-
μένου να αποφευχθούν πιθανές επιθέσεις στα 
άτομα που κατεδαφίζουν την κατασκευή. Ως θετικό 
αποτέλεσμα, τα υλικά από τις παράνομες υποδομές 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στο Δέλτα 
του Νερέτβα, η BIOM, μαζί με παιδιά της περιοχής, 
κατασκεύασαν ταΐστρες πτηνών από τα υπολείμμα-
τα των παράνομων στόχων σκοποβολής.

Κατεδάφιση παράνομων κατασκευών για την προστασία  
των υδρόβιων πτηνών στην Κροατία 

Φωτογραφία που δείχνει την κατεδάφιση κατασκευών 
λαθροθηρίας στον ποταμό Δράβο. Φωτογραφία: BIOM
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Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η κοινή μας καμπάνια 
με τίτλο «Flight for Survival» - που εμφανίζεται στα highlights 
- έφτασε σε περίπου 15 εκατομμύρια ανθρώπους. Η αλληλε-
πίδραση με την καμπάνια ήταν μεγαλύτερη κατά την περίοδο 
της εαρινής και της φθινοπωρινής μετανάστευσης - υποστη-
ριζόμενη από τοπικές δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώθη-
καν και στις τέσσερις χώρες του προγράμματος, και πέρα από 
αυτές. Μεταξύ 2020 και 2021, η πανδημία Covid-19 προκάλεσε 
πολλές δυσκολίες στη διεξαγωγή δημόσιων εκδηλώσεων δια 
ζώσης, με αποτέλεσμα πολλές από τις δραστηριότητες να 
αντικατασταθούν από διαδικτυακά σεμινάρια και εργαστή-
ρια. Παρά τη διακοπή, το δίκτυο του προγράμματος πέτυχε να 
διοργανώσει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης 
με θέμα την παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών, οι οποίες 
περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, παιχνίδια προσομοίωσης και 
διαλέξεις σε εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις για τη διάσωση 
των άγριων πουλιών, θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, ταξιδι-
ωτικές εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας της άγριας ζωής και 
περίπτερο ενημέρωσης σε εθνικό αγώνα για τη διάσωση των 
άγριων πουλιών. Δημιουργήθηκε και τυπώθηκε ενημερωτικό 
υλικό που απευθυνόταν σε διαφορετικά κοινά, όπως κόμικς, 
ενημερωτικά φυλλάδια, φυλλάδια αναγνώρισης άγριων 
πουλιών, κινούμενα σχέδια και ενημερωτικές πινακίδες. 
(Διαβάστε τη σελίδα 23 για περισσότερες πληροφορίες). 

Εκτός από τη διεθνή διαφημιστική εκστρατεία, η σύμπραξη 
δημιούργησε πολλές εθνικά προσαρμοσμένες καμπάνιες:

 

Στην Κροατία, το καλοκαίρι του 2019, η BIOM διεξήγαγε 
μια εκστρατεία ενάντια σε μια προτεινόμενη αλλαγή για 
την αύξηση της διάρκειας των κυνηγετικών περιόδων, 
η οποία αντίκειται στη διάταξη της Οδηγίας για τα 
Πουλιά που προστατεύει τα είδη κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής τους. Η BIOM πραγματοποίησε την 
εκστρατεία για να συντομεύσει την περίοδο κυνηγιού 
για το Κοινό Ορτύκι (Coturnix coturnix) του οποίου 
οι πληθυσμοί μειώνονται. Η εκστρατεία συνέβαλε 
σημαντικά στην απόφαση για μείωση της κυνηγετικής 
περιόδου κατά τρεις εβδομάδες. Τον Σεπτέμβριο του 
2021, η BIOM διεξήγαγε μια ραδιοφωνική εκστρατεία 
σε 44 ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε όλη τη χώρα, κατά 
της λαθροθηρίας ορτυκιών με τη χρήση ηχομιμητικών 
συσκευών (κραχτών). Χάρη σε αυτή, η BIOM σημείωσε 
αύξηση στις κλήσεις που έκαναν κυνηγοί, αγρότες και 
άλλοι πολίτες για να αναφέρουν ηχομιμητικές συσκευέ.

ΤΗΝ ΚΡΌΑΤΙΑ

[φωτογραφία © BirdLife Cyprus]

Εκπαίδευση στην αναγνώριση πουλιών
Φωτογραφία: BIOM

Στην Κύπρο, ζωγραφίστηκε σε τοίχο σχολείου μια 
καλλιτεχνική τοιχογραφία που απεικονίζει έναν 
παγιδευμένο αμπελοπούλλι. 

ΚΥΠΡΌ
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Στην Ιταλία, η Lipu ξεκίνησε μια εκστρατεία με την ονομασία 
#StopBracconaggio (που σημαίνει σταματήστε τη λαθρο-
θηρία- #StopPoaching) και παρέδωσε στην κυβέρνηση μια 
λίστα υπογραφών με περισσότερες από 180.000 υπογραφές 
για την υιοθέτηση αυστηρότερων κυρώσεων και προστίμων 
κατά των λαθροθηρών. Στα νότια της Σαρδηνίας, όπου η 
λαθροθηρία είναι διαδεδομένη, δημιουργήθηκε μια τοιχο-
γραφία, η οποία τράβηξε την προσοχή του δημοφιλούς 
επιστημονικού περιοδικού Focus και των λογαριασμών του 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Lipu προώθησε επίσης 
την εκστρατεία στο αεροδρόμιο του Κάλιαρι και σε στάσεις 
λεωφορείων στην πόλη.

ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ελλάδα, η ΕΟΕ δημιούργησε ένα  τηλεοπτικό σποτ7 

κατά του παράνομου εμπορίου άγριων πουλιών, το 
οποίο έφτασε σε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια 
ανθρώπους μέσω μιας πανεθνικής εκστρατείας ευαισθητο-
ποίησης. Η εκστρατεία διεξήχθη ταυτόχρονα μέσω τηλεο-
πτικών και ραδιοφωνικών καναλιών, καθώς και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η εκστρατεία είχε ως αποτέλε-
σμα η ΕΟΕ να δει μια αύξηση 30% στις αναφορές παγίδευ-
σης/εμπορίας/εγκλωβισμού άγριων πουλιών, το πρώτο 
τρίμηνο του 2022 (σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο 
του 2021). Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΟΕ 
επικεντρώθηκαν στην ενθάρρυνση της νεότερης γενιάς 
να απορρίψει την «παράδοση» της λαθροθηρίας άγριων 
πουλιών. Αυτό έγινε με περιβαλλοντικούς εκπαιδευτικούς 
που χρησιμοποίησαν ποικίλες μεθόδους, όπως αθλοπαι-
διές, αφήγηση και παιχνίδι ρόλων για να προσελκύσουν 
την προσοχή παιδιών διαφορετικών ηλικιών. Οι εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες της ΕΟΕ στο πρόγραμμα απευθύν-
θηκαν σε πάνω από 3.500 παιδιά σχολικής ηλικίας.

ΕΛΛΑΔΑ

7 https://www.youtube.com/watch?v=6SKEVEB_Cow

Στάση λεωφορείου
Φωτογραφία: LIPU

Φωτογραφία εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων

Photo: HOS

https://www.youtube.com/watch?v=6SKEVEB_Cow
https://www.youtube.com/watch?v=6SKEVEB_Cow
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Το Flight for Survival είναι μια κοινή εκστρατεία 
της BirdLife που ευαισθητοποιεί σχετικά με την 
παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών κατά μήκος 
της αφρικανικής-ευρασιατικής μεταναστευτικής 
διαδρομής και τις δραστηριότητες διατήρησης που 
λαμβάνουν χώρα για την καταπολέμηση αυτού του 
θλιβερού φαινομένου. Κάθε χρόνο, το κοινό μας 
μπορεί να παρακολουθήσει τα θεαματικά ταξίδια 
ορισμένων εμβληματικών αποδημητικών πουλιών, 
ενώ εκθέτουμε επίσης τους διάφορους κινδύνους, 
που αντιμετωπίζουν τα πουλιά σε μερικά από τα 
χειρότερα μαύρα σημεία παράνομης θανάτωσης 
κατά μήκος της αφρικανικής-ευρασιατικής μετανα-
στευτικής διαδρομής.

Η εκστρατεία συντονίζεται από την BirdLife 
Europe, αλλά οι ιστορίες έχουν συνταχθεί από 
διαφορετικούς συνεργάτες της BirdLife κατά μήκος 
ολόκληρης της μεταναστευτικής διαδρομής. Το 
πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η περιεκτι-
κότητά της: φιλοξενεί και ενισχύει τη φωνή όλων 

των συνεργατών των μεταναστευτικών διαδρομών 
που μάχονται ενάντια στην παράνομη θανάτωση 
πουλιών. Η BirdLife μοιράζεται τα άρθρα, με έντονη 
παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τις 
περιόδους αιχμής της μετανάστευσης.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμμα-
τος, η εκστρατεία προσέγγισε πάνω από 15 εκατομ-
μύρια ανθρώπους και βοήθησε να ενισχυθεί το 
απαράδεκτο της ηθικής της παράνομης θανάτωσης 
πουλιών σε ένα ευρύ, γενικό κοινό.

Flight for Survival: μια καμπάνια κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών  
για τον τερματισμό της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών

flightforsurvival.org

Ομαδική φωτογραφία από διεθνές συνέδριο 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE

https://flightforsurvival.org/
http://flightforsurvival.org
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Εκτίμηση του κοινωνικοοικονομι-
κού αντίκτυπου
Τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα αποτελούν σημαντική 
κινητήρια δύναμη της παράνομης θανάτωσης και παγίδευσης 
άγριων πουλιών, είτε πρόκειται για το εμπόριο στον τομέα 
των εστιατορίων, τον κυνηγετικό τουρισμό, την αθλητική 
σκοποβολή ή την αγορά άγριων πουλιών για κατοικίδια ζώα. 
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμά μας ανέλυσε τους κοινωνικοοικο-
νομικούς παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικοί 
παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην παράνομη θανάτωση 
άγριων πουλιών στις σχετικές χώρες του προγράμματος.

Ωστόσο, ήταν πέρα από τον σκοπό αυτού του προγράμματος 
να πραγματοποιηθεί μια μεγάλης κλίμακας, εις βάθος οικονο-
μική ανάλυση σε μια τόσο ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ως εκ 
τούτου, επικεντρωθήκαμε σε μια μικρής κλίμακας, ποιοτική 
ανασκόπηση των αντιληπτών επιπτώσεων βάσει της επιλογής 
ομάδων ενδιαφερομένων και τομέων-στόχων, με την υποστή-
ριξη ακαδημαϊκών και μιας ομάδας εξωτερικών εμπειρογνω-
μόνων σε δημοσκοπικές έρευνες.

Εδώ δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο που να ταιριάζει σε 
όλους, σχετικά με τη μελέτη των κινήτρων και των προφίλ όσων 
επιδίδονται στις διάφορες τεχνικές παράνομης θανάτωσης 
άγριων πουλιών στις διάφορες τοποθεσίες του προγράμματος. 
Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν βοήθησαν 
στην καλύτερη προσαρμογή των δράσεων και της επικοινωνί-
ας του προγράμματος και στην απόκτηση καλύτερης εικόνας 
για τα κίνητρα των δραστών.

Ακολουθούν ορισμένα από τα συμπεράσματα στα οποία 
καταλήξαμε μέσα από αυτές τις κοινωνικοοικονομικές μελέτες:

 

Στην Ιταλία, η Lipu πραγματοποίησε μια μελέτη για να 
αξιολογήσει την κοινωνική αποδοχή της παράνομης 
θανάτωσης άγριων πουλιών μεταξύ των νέων (18-30) 
στη Σαρδηνία. Τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο 
σημαντικό είναι να διατηρηθεί η εστίαση στο πρόβλημα 
της λαθροθηρίας. Δείχνουν επίσης ότι ολοένα και 
περισσότεροι νέοι αντιλαμβάνονται τη λαθροθηρία με 
αρνητικό τρόπο. Μια δεύτερη μελέτη παρείχε μια ακριβή 
περιγραφή των καταναλωτών παράνομα θανατωμένων 
τσιχλών στη Σαρδηνία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 
30% των ερωτηθέντων είχαν καταναλώσει παράνομα 
θανατωμένες τσίχλες. Οι καταναλωτές είναι συνήθως 
άνω των 55 ετών και καταναλώνουν τέτοια παράνομα 
γεύματα μία φορά το έτος κατά μέσο όρο.

Στην Κροατία, λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες 
στη μελέτη δήλωσαν ότι θα κατήγγειλαν ένα έγκλημα 
κατά άγριων πουλιών το 2022. Φαίνεται ότι ενώ η 
συντριπτική πλειονότητα καταδικάζουν μια τέτοια 
παράνομη πράξη, η γενική στάση των ανθρώπων θα 
εξακολουθούσε να είναι να αποφεύγουν την καταγγε-
λία εγκλήματος κατά άγριων πουλιών στις αρχές.

Στην Κύπρο, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για την 
κατανάλωση άγριων πουλιών. Το 17% απάντησαν ότι 
έχουν καταναλώσει αμπελοπούλια, ενώ το υπόλοιπο 
83% απάντησαν ότι δεν έχουν καταναλώσει. Η 
κατανάλωση αμπελοπουλιών αναφέρθηκε κυρίως από 
άνδρες (80%), και οι περισσότεροι από αυτούς είναι 
επίσης κυνηγοί. Η πλειονότητα όσων δήλωσαν ότι 
καταναλώνουν αμπελοπούλια στο σπίτι με φίλους και 
οικογένεια (65%), σε σύγκριση με τα εστιατόρια (30%). 
Οι λόγοι για την κατανάλωση αμπελοπουλιών ήταν: η 
γεύση, η συναναστροφή με τους ανθρώπους και ότι 
αποτελεί παράδοση.

Στην Ελλάδα, η ΕΟΕ πραγματοποίησε μια μελέτη κοινω-
νικοοικονομικών επιπτώσεων για την παγίδευση και 
εμπορία άγριων πουλιών. Η ερευνητική μέθοδος επικε-
ντρώθηκε στην ανάλυση απόψεων, στάσεων και συμπε-
ριφορών των δραστών, των αρμόδιων αρχών και του 
κοινού μέσω διεξοδικών συνεντεύξεων και επεξεργα-
σίας διαθέσιμων δεδομένων. Ο οικονομικός αντίκτυ-
πος εκτιμήθηκε μέσω των διαθέσιμων τιμών σε pet 
shops, ανοικτές αγορές και στο διαδίκτυο. Με βάση 
τις πραγματικές κατασχέσεις σε εγχώριες αγορές, το 
κέρδος από τα πουλιά που διακινούνται παράνομα και 
έχουν κατασχεθεί υπολογίζεται ότι είναι από 13.000 
έως 82.000 ευρώ ετησίως, δεδομένου ότι η τιμή κάθε 
πουλιού μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον πωλητή.

ΙΤΑΛΙΑ

ΤΗΝ ΚΡΌΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΌ

ΕΛΛΑΔΑ
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Η ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου της εργασίας μας είναι 
δύσκολη, γιατί η αλλαγή συμπεριφοράς είναι μια αργή διαδικα-
σία. Οι περισσότερες από τις σημερινές εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες και καμπάνιες ευαισθητοποίησης θα αποφέρουν 
οφέλη μόνο αρκετά χρόνια αργότερα, όταν η επόμενη γενιά 
θα δει το κυνήγι με ξόβεργες ως βάρβαρο και την κατανάλωση 
αμπελοπούλιων ως αποκρουστική. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι 
μακροπρόθεσμα η απομάκρυνση των παράνομων παγίδων 
διχτυών δεν θα βάλει τέλος στην παράνομη θανάτωση άγριων 
πουλιών, αλλά αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσω της αλλαγής της 
καρδιάς και της σκέψης των ανθρώπων.

Τα δεδομένα μας για την έκταση του φαινομένου της 
παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών από τις υπό παρακο-
λούθησή μας τοποθεσίες μαύρων σημείων κατά την περίοδο 
του προγράμματος, δείχνουν μια μέση μείωση της τάξεως 
του 25-30% στην παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών, που 
επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες παρακολούθησης. Η 
μείωση της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών, ωστόσο, 
δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις προσπάθειες του 
προγράμματος. Για παράδειγμα, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
λόγω της πανδημίας COVID-19 είχαν σημαντική επίδραση 
στα επίπεδα της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών: 

επηρέασαν τον κυνηγετικό τουρισμό, τη διαθεσιμότητα της 
τοπικής αστυνομίας και τη διαβίωση των ανθρώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, η 
συντηρητική εκτίμησή μας είναι ότι ο περιορισμός 
της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών μπορεί να 
μεταφραστεί σε περίπου 450.000-750.000 μεμονωμένα 
πουλιά (μετρημένα με σχετικούς δείκτες, π.χ. αριθμοί 
πυροβολισμών, διχτυών και θυμάτων) που διασώθηκαν 
το έτος 2022 (το τελευταίο έτος του προγράμματος) σε 
σύγκριση με το έτος έναρξης του προγράμματος (2018). 
Αυτό μεταφράζεται επίσης σε πάνω από ένα εκατομμύ-
ριο διασωθέντα πουλιά κατά την πλήρη περίοδο του 
προγράμματος μεταξύ 2018-2022!

Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό οι λαθροθήρες να έχουν μετακι-
νηθεί σε άλλες, λιγότερο ελεγχόμενες περιοχές και να συνεχί-
ζουν την παράνομη παγίδευση άγριων πουλιών. Ως εκ 
τούτου, η σύμπραξη θα συνεχίσει τη δημόσια εκστρατεία και 
την ευαισθητοποίηση σε επίπεδο ολόκληρης της χώρας και 
όχι μόνο, για να διασφαλίσει ότι οι παράνομες επιχειρήσεις 
δεν διεξάγονται σε περιοχές εκτός του πεδίου μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΟΣΑ ΠΟΥΛΙΑ  
ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Παράνομα πυροβολημένος Πετρίτης (Falco peregrinus) 
Φωτογραφία: LIPU
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Τα επιτεύγματα του έργου μας αποδεικνύουν ότι η παράνομη 
θανάτωση άγριων πουλιών μπορεί να μειωθεί σημαντικά 
μέσω στοχευμένων ενεργειών. Ωστόσο, η αλλαγή των κοινω-
νικών κανόνων και η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των 
παράνομων δραστηριοτήτων απαιτούν συνεχή προσπά-
θεια από την κοινωνία των πολιτών και τους κυβερνητι-
κούς θεσμούς. Αυτή η συνεχής εστίαση απαιτείται σε όλα 
τα οργανωτικά και πολιτικά επίπεδα για να εδραιώσουμε τις 
επιτυχίες μας στην περιοχή.

Για μόνιμα αποτελέσματα, πρέπει να αλλάξουμε συμπερι-
φορά και στάση απέναντι στις μακροχρόνιες παραδόσεις 
των τοπικών κοινωνιών. Η περιβαλλοντική οργάνωση Lipu 
ξεκίνησε το εκπαιδευτικό της έργο πριν από πολλά χρόνια 
και σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτή η προσέγγιση 
επομένως έχει μεταφερθεί σε άλλες τοποθεσίες με σημαντικά 
προβλήματα, όσον αφορά την παράνομη θανάτωση άγριων 
πουλιών. Συνδυάζοντας τις δραστηριότητές μας με παρόμοιες 
προσπάθειες άλλων προγραμμάτων και εταίρων-οργανώ-
σεων, έχουμε ήδη καταφέρει να επεκτείνουμε το εύρος των 
επιπτώσεών μας πέρα από τη σύμπραξη του προγράμματος 

LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων πουλιών, μεταφέ-
ροντας μέτρα διατήρησης βέλτιστων πρακτικών, όπως: 
συστήματα παρακολούθησης της παράνομης θανάτωσης 
άγριων πουλιών, εκπαιδευτικές μεθόδους, συμμετοχή 
εθελοντών, κοινές περιπολίες και εργασίες μυστικής παρακο-
λούθησης, μεταξύ άλλων. Το πρόγραμμα έχει καλές προοπτι-
κές να αναπαραχθεί σε επίπεδο ΕΕ και πέρα από αυτή, ειδικά 
στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, καθώς και στη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, όπου η παράνομη θανάτωση 
άγριων πουλιών αποτελεί επίσης μεγάλο πρόβλημα.

Η στενή και δυναμική συνεργασία μεταξύ της κοινοπραξί-
ας του προγράμματος, αλλά και στο πλαίσιο της ευρύτερης 
εταιρικής σχέσης της BirdLife, η συμμετοχή κυβερνητικών 
ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερομένων προσφέρουν ενίσχυση 
των υποδομών. Υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση μεταξύ 
των ανθρώπων που αγαπούν τη φύση, πολιτική ώθηση και 
πρακτική γνώση, τα οποία προσφέρουν από κοινού μια 
μοναδική ευκαιρία να συνεχιστεί η ουσιαστική μείωση της 
παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών στη Μεσόγειο μέσω 
της περαιτέρω εφαρμογής των στρατηγικών μας.

BirdLife International/BirdLife Europe: Willem Van den 
Bossche, Lilla Barabas, Christopher Sands, Gui-Xi Young, 
Honey Kohan, Jeremy Herry, Marianna Colonna, Naima 
Crotti, Julian Bacus, Barbara Herrero, Nada Tosheva, 
Marcia Pereira, Stefania Macchioni, Angelo Caserta, Martin 
Harper, Ariel Brunner, Sophie Ruysschaert, Irene Marchi, 
Peter Swaelen, Caroline Herman, Jessica Williams, Ivan 
Ramirez, Vicky Jones, Colette Sotrines, Alessandra Cappelli, 
Barend van Gemerden, John Byrne, Tris Allison, Margaret 
Sessa-Hawkins

Lipu: Giovanni Albarella, Claudio Celada, Maristella 
Filippucci, Umberto Gallo-Orsi, Gigliola Magliocco, Andrea 
Mazza, Andrea Benvenuti

EOE: Μανόλια Βουγιουκάλου, Κωνσταντίνα Ντεμίρη, 
Ρούλα Τρίγκου, Νάντια Σιδέρη-Μανώκα, Γεωργία Αλεξο-
πούλου, Βασίλης Παπαδόπουλος, Martin Gaethlich, 
Μιχάλης Βαφειάδης, Γιώργος Σγούρος, Δώρα Παπασπύ-
ρου, Άρης Μανωλόπουλος, Δημήτρης Γαζής

BirdLife Cyprus: Τάσος Σιαλής , Martin Hellicar, Έλενα 
Μαρκιτανή , Μάρκος Χαραλαμπίδης, Χρίστια Αλεξάνδρου, 
Μύρια Αχιλλέως, Μέλπω Αποστολίδου

Όργάνωση BIOM: Mate Zec, Vedran Lucić, Biljana 
Aljinović, Ivana Šarić Kapelj, Bolesław Słociński, Iva Naglić 
Dolić, Goran Šikić, Željka Rajković, Ivan Budinski, Dubravko 
Dender, Ivana Košvačićo Menter, Ivana Słocińic , Snježana 
Babić, Tomislav Kukec, Iva Domić, Velimir Bašek, Nikola 
Ščurec, Nikola Želimorski

An Bollen (NEEMO), Gustavo Becerra-Jurado (CINEA), 
Stephan Ferger (EuroNatur), Nicola Crockford (RSPB), 
David de la Bodega and Jorge Orueta (SEO/BirdLife Spain), 
STRIX Environmental Consultancy 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ



Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που υποστήριξαν το BirdLife 
και τους Εταίρους του για να αντιμετωπίσουν την παράνομη θανάτωση πουλιών. Το Stichting 
BirdLife Ευρώπης εκφράζει τις ευχαριστίες για την οικονομική υποστήριξη από το πρόγραμμα 
LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλο το περιεχόμενο και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτές 
τις σελίδες είναι αποκλειστικά του Stichting BirdLife Ευρώπης. 

Εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2022

Δημοσιεύτηκε από Stichting BirdLife Europe/ BirdLife Europe and Central Asia

Γραφικό σχέδιο  JQ&ROS Visual Communications (jqrosvisual.eu)

Χρηματοδότηση: Εκδόθηκε με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Επικοινωνία: Δρ. Lilla Barabas, BirdLife Europe & Central Asia Flyways Officer. E-mail: lilla.barabas@birdlife.org
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www.flightforsurvival.org




