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ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η παγίδευση πουλιών στην Κύπρο
Η παγίδευση πουλιών στην Κύπρο γίνεται συνήθως με δίκτυα και ξόβεργα και τα πουλιά που
θανατώνονται, καταναλώνονται ως φαγητό. Τα
δίκτυα, που συχνά είναι ειδικά για παγίδευση
πουλιών, στερεώνονται κάθετα πάνω σε μια
κατάλληλη διαδρομή πουλιών, όπως μια ρεματιά ή σε σειρές δέντρων στα περιβόλια. Με
Δίχτυ παγίδευσης πουλιών
αυτό τον τρόπο παγιδεύεται οτιδήποτε πετά
στην επιφάνεια που καλύπτει το δίχτυ, που
συχνά ξεπερνά τα 100 m2. Τα ξόβεργα τοποθετούνται σε δέντρα και θάμνους, κάποτε κοντά στην ακτή, όπως η περιοχή Κάβο Γκρέκο
και Ξυλοφάγου και τα πουλιά που κάθονται για
να ξεκουραστούν, κολλούν πάνω στα ξόβεργα. Στόχοι είναι κυρίως τα Αμπελοπούλια και
οι Τσίκλες, αλλά όπως αναφέρεται πιο κάτω
συλλαμβάνονται και πολλά άλλα πουλιά. Μέχρι
Αμπελοπούλι παγιδευμένο
σαύρες, φίδια, νυχτερίδες και άλλα μικρά θηλασε ξόβεργο
στικά παγιδεύονται.
Η παγίδευση γίνεται συνήθως κατά τις κύριες περιόδους αποδήμησης των πουλιών της μεταναστευτικής γραμμής Ευρώπη – Αφρική, νωρίς το Φθινόπωρο και την
Άνοιξη αλλά και το Χειμώνα. Γίνεται σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, αλλά
πιο πολύ στην ελεύθερη Αμμόχωστο, στην επαρχία Λάρνακας και στις Βρετανικές
Βάσεις Δεκέλειας.
Τι προβλέπει η Νομοθεσία
Η χρήση δικτύων και ξοβεργών για παγίδευση πουλιών είναι παράνομη από το 1974
(εθνική νομοθεσία), πολύ πριν η Κύπρος ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επίσης απαγορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
(Οδηγία Αγρίων Πτηνών). Η λογική πίσω από
την απαγόρευση είναι κυρίως ότι τα δίκτυα
και τα ξόβεργα, δεν είναι επιλεκτικές μέθοδοι Αμπελοπούλι παγιδευμένο σε δίχτυ
παγίδευσης αλλά παγιδεύουν και θανατώνουν αδιάκριτα ότι πετά. Στην Κύπρο έχει τεκμηριωθεί ότι κάθε χρόνο παγιδεύονται πάνω από 150 είδη πουλιών αρκετά από τα οποία σπάνια, προστατευόμενα ή
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ρόλο που η εκστρατεία των αρχών έχει ενταθεί
και σίγουρα οι αριθμοί των πουλιών που θανατώνονται μειώθηκαν, η παρανομία συνεχίζει σε
μεγάλη κλίμακα.
Τι γίνεται αλλού
Η παγίδευση γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, όπως η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία ακόμη και
η Αγγλία, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Η Μάλτα
Θουπί παγιδευμένο σε δίχτυ
και η Κύπρος θεωρούνται ότι βρίσκονται στην
κορυφή. Επίσης είναι πολύ διαδεδομένη και
στη Μέση Ανατολή σε χώρες όπως η Αίγυπτος, ο Λίβανος και αλλού.
Η έκταση του προβλήματος και οι συνέπειες στην Κύπρο
Οι περισσότερες εκτιμήσεις ανεβάζουν το αριθμό των πουλιών που παγιδεύονται
στην Κύπρο σε 2-5 εκατομμύρια από τα 100 εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά
που επισκέπτονται το Νησί. Οι συνέπειες από τη δραστηριότητα αυτήν είναι πολλές, πρώτιστα οι αρνητικές συνέπειες σε ορισμένα προστατευόμενα και σπάνια
πουλιά, η συνεχής καταστρατήγηση της Νομοθεσίας, η δημιουργία κακής εικόνας
για την Κύπρο και η αρνητική συμβολή της Κύπρου στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για διατήρηση υγιών πληθυσμών πουλιών στην Ευρώπη που είναι μια κοινή
κληρονομιά και η προστασία της απαιτεί διακρατική συνεργασία.
Οι μύθοι γύρω από την παγίδευση πουλιών
Δυστυχώς στην Κύπρο, προβάλλονται διάφορα επιχειρήματα και καλλιεργούνται
διάφοροι μύθοι (ψέματα δηλαδή) από αυτούς που έχουν συμφέρον να συνεχίσει
αυτή η καταστροφική δραστηριότητα. Οι κυριότεροι μύθοι και επιχειρήματα είναι:
• Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταφέρει να πάρουν εξαίρεση από την ΕΕ επειδή
η παγίδευση είναι «παραδοσιακό σπορ». Ένα μεγάλο παραμύθι που λέγεται συνεχώς. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχει εξαιρέσεις, παρόλο που είναι αλήθεια ότι η
Μάλτα πήρε κάποιες εξαιρέσεις μέχρι το 2009, αλλά η περίοδος χάριτος έχει λήξει.
Μάλιστα η Μάλτα βρίσκεται τώρα ενώπιον του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την
παράνομη παγίδευση πουλιών.
• Άλλο επιχείρημα που προβάλλεται, είναι ότι τα
πουλιά που παγιδεύονται δεν είναι δικά μας
και άρα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε.
Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ψέμα, καθώς τα
δίκτυα και τα ξόβεργα δεν αναγνωρίζουν την
εθνικότητα των πουλιών και γι’ αυτό παγιδεύονται κάθε χρόνο και χιλιάδες ενδημικά και
πουλιά μόνιμοι κάτοικοι όπως η Σκαλιφούρτα,
Κουκουβάγιες, Γεράκια, Τρυπομάζης κτλ.
Σταχτοκεφαλάς παγιδευμένος
• Επίσης λέγεται ότι τα πουλιά που παγιδεύοσε ξόβεργο
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νται, υπάρχουν σε αφθονία και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος. Όπως αναφέρθηκε, τα μέσα αυτά
παγίδευσης, δεν κάνουν διακρίσεις, θανατώνουν και Κουκουβάγιες, Ανθρωποπούλια, Γεράκια, Αετούς και άλλα ενδημικά και σπάνια
πουλιά. Συνολικά έχουν καταγραφεί 78 είδη
απειλούμενων πουλιών που πέφτουν θύματα
των δικτύων και ξοβεργών στην Κύπρο.
Κοκκινοφτέρης παγιδευμένος
• Κάποιοι άλλοι λένε… «η μητέρα μου και ο πασε ξόβεργο
τέρας μου το έκαναν από παιδιά, είναι τρόπος
ζωής για αυτούς και είναι τόσο εθισμένοι που δεν μπορούν να σταματήσουν»! Αυτό
δεν χρειάζεται να σχολιαστεί.
Γιατί η παγίδευση πουλιών πρέπει να σταματήσει;
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χρήση δικτύων και ξόβεργών για παγίδευση
πουλιών πρέπει να σταματήσει για πολλούς λόγους, και κυρίως γιατί:
• Παραβιάζει τη Νομοθεσία όχι μόνο την ευρωπαϊκή αλλά και την εθνική, καθώς και
διεθνείς συμβάσεις που υπέγραψε η χώρα μας. Δεν είναι η ΕΕ που μας επέβαλε την
απαγόρευση αλλά ο Κύπριος Νομοθέτης ψήφισε το σχετικό Νόμο 30 ολόκληρα
χρόνια πριν η Κύπρος γίνει μέλος της ΕΕ.
• Είναι μια σκληρή, απάνθρωπη μέθοδος θανάτωσης καθώς τα πουλιά που παγιδεύονται αγωνίζονται για να ελευθερωθούν κάποτε για ώρες, ξεψυχώντας με αγωνία
πάνω στα δίκτυα και ξόβεργα. Συχνά αυτό γίνεται μόλις τα μεταναστευτικά πουλιά
φτάσουν στην Κύπρο εξαντλημένα από το μακρινό ταξίδι τους.
• Θανατώνει αδιάκριτα οτιδήποτε πετά, προκαλώντας πραγματική ζημιά σε προστατευόμενα και σπάνια πουλιά της Κύπρου πέραν των μεταναστευτικών.
• Επηρεάζει αρνητικά την εικόνα της Κύπρου και την ελκυστικότητά της ως τουριστικού προορισμού, με σημαντικές απώλειες τουριστικού συναλλάγματος, που
μερικοί το ανεβάζουν μεταξύ 40 και 100 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά άρθρα δημοσιεύονται στον ευρωπαϊκό τύπο παρουσιάζοντας μια κακή εικόνα της Κύπρου.
• Υποβαθμίζει τη βιοποικιλότητα του τόπου μας και αντιστρατεύεται τις προσπάθειες για ενίσχυσή της. Τα μεταναστευτικά
πουλιά είναι μια παγκόσμια κληρονομιά και
δεν μπορεί κάποιες χώρες να εφαρμόζουν τη
νομοθεσία ενώ άλλες, όπως η Κύπρος, να την
καταστρατηγούν.
• Τα πουλιά είναι από τα πιο όμορφα στοιχεία
της φύσης! Μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε την ομορφιά και το κελάδημά τους μέσα
σε ένα προστατευμένο και φιλικό προς αυτά,
Τσίχλα παγιδευμένη σε δίχτυ
φυσικό περιβάλλον.
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