
Η παρουσία των πουλιών εντός του δικτύου 

Natura 2000, καθώς και εντός του Δάσους 

Πάφου, φαίνεται να επηρεάζεται θετικά 

από την ποικιλότητα της φυσικής 

βλάστησης εντός των περιοχών αυτών και 

αρνητικά από την πυκνότητα του οδικού 

δικτύου.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, 

θεωρείται σημαντικό, τα μέτρα που θα 

εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές για τη 

διαχείριση και διατήρηση των περιοχών 

Natura 2000, να συμβάλλουν στη 

διατήρηση της ποικιλότητας των 

οικοτόπων και της φυσικής βλάστησης 

και στον περιορισμό της αύξηση της 

πυκνότητας των δρόμων, ούτως ώστε να 

επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων στην 

πτηνοπανίδα.  

 

Το ερευνητικό έργο “Xρήση 

μαθηματικών μοντέλων για την 

ανάλυση των επιπτώσεων διαφόρων 

βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων 

στη βιοποικιλότητα του Δάσους της 

Πάφου” (ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧΥΣΗ/0308/42), 

ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2009, είχε 

διάρκεια 3 χρόνια και  χρηματοδοτήθηκε 

από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (με 

συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

To έργο υλοποιήθηκε από τη Μονάδα 

Διατήρησης της Φύσης του Ερευνητικού 

Κέντρου Frederick σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Imperial του Λονδίνου, τον 

Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και το 

Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, 

Πανεπιστήμιο Frederick 

http://www.ncu.org.cy 

 

  

 

 
 

Σηµαντικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν την 
πτηνοπανίδα της 
Κύπρου εντός των 

περιοχών Natura 2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σηµαντικότερα αποτελέσµατα του 

Ερευνητικού Έργου 



H πτηνοπανίδα της Κύπρου θεωρείται 

ιδιαίτερα πλούσια αφού το νησί αποτελεί 

ένα από τους κύριους μεταναστευτικούς 

διάδρομους για τα πουλιά μεταξύ 

Αφρικής και Ευρώπης.  

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στην 

Κύπρο πέραν των 380 ειδών, εκ των 

οποίων αρκετά περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ 

«για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» 

και θεωρούνται ως είδη που χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής.  

Για τη σωστή διαχείριση των ειδών αυτών 

είναι απαραίτητος, μεταξύ άλλων, ο 

εντοπισμός και η μελέτη των παραγόντων 

που επηρεάζουν την παρουσία των 

πουλιών εντός των  διαφόρων  

προστατευόμενων περιοχών της Κύπρου. 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου 

ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/42, μελετήθηκαν οι 

παράγοντες που πιθανό να επηρεάζουν 

την πτηνοπανίδα της Κύπρου εντός των 

προστατευόμενων περιοχών Natura 

2000, καθώς και εντός του Δάσους 

Πάφου, το όποιο αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες περιοχές της Κύπρου για 

τα πουλιά.        

 

Εικόνα 2: Τμήμα του Δάσους Πάφου 

Χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα και 

εργαλεία γεωγραφικών συστημάτων 

πληροφοριών, διαφάνηκε ότι οι τρεις πιο 

σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

τον συνολικό αριθμό των ειδών των 

πουλιών που παρατηρείται στις περιοχές 

Natura 2000 είναι: η ποικιλότητα των 

οικοτόπων, τo μέγεθος της περιοχής και 

η πυκνότητα του οδικού δικτύου, η 

οποία φαίνεται να έχει σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις. 

Παρόμοια αποτέλεσμα έχουν 

παρατηρηθεί και σε περαιτέρω έρευνα 

που έγινε με στόχο τον εντοπισμό των 

παραγόντων που επηρεάζουν την 

κατανομή των στρουθιόμορφων κυρίως 

πουλιών εντός του Δασούς Πάφου.  

Στην περίπτωση αυτή, οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό 

των ειδών των πουλιών είναι η 

ποικιλότητα των δασικών συστάδων, το 

δίκτυο των ποταμών και των ρεμάτων, 

και η πυκνότητα του οδικού δικτύου, η 

οποία και πάλι έχει αρνητικές 

επιπτώσεις.   

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνητικό Πρόγραµµά 

ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/42 

Πτηνοπανίδα της Κύπρου 

∆ιαχείριση πτηνοπανίδας 

Περιοχές Natura 2000 

∆άσος Πάφου 

Εικόνα 3: Κατανομή των δασικών συστάδων 

εντός του δάσους Πάφου (Πηγή: Τμήμα Δασών) 
Εικόνα 1: Χάρτης των προστατευόμενων περιοχών 

Natura 2000 που μελετήθηκαν στα πλαίσια του 

έργου ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/42 


