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Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2017
Τα ‘153 πουλιά’ μεταναστεύουν στην Κάτω Πάφο
Με τη φύση στο απόγειό της και την ανοιξιάτικη αποδημία σε εξέλιξη, η έκθεση ‘153 πουλιά’ πάει
στον αρχαιολογικό χώρο της Κάτω Πάφου, μία από τις 34 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ)
της Κύπρου αλλά η ιστορία αυτή έχει και μια λυπητερή τροπή…
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας ‘153 πουλιά’ στη Λευκωσία τον
περασμένο Δεκέμβριο, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων
μεταφέρει την έκθεση στην Πάφο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερα άτομα να την
απολαύσουν και να μάθουν για τα πουλιά και το θαύμα της αποδημίας. Η περιοχή Φάρος Κάτω Πάφου
είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές για πτηνοπαρατήρηση στο νησί η οποία προσελκύει χιλιάδες
αποδημητικά πουλιά, ιδιαίτερα την άνοιξη, πράγμα που κάνει αυτό τον εορτασμό για τα πουλιά στη
συγκεκριμένη περιοχή και εποχή ακόμα πιο ευάρμοστο.
Η έκθεση '153 πουλιά' είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της εκστρατείας του Πτηνολογικού '153
πουλιά'. Την έναρξη της εκστρατείας ‘153 πουλιά’ και του διαγωνισμού ζωγραφικής αποτέλεσε η
εκδήλωση του Πτηνολογικού που πραγματοποιήθηκε την περασμένη άνοιξη στην Τάφρο της Πύλης
Αμμοχώστου. Εκείνη την ημέρα, περισσότερα από 200 άτομα όλων των ηλικιών ήρθαν για να
ακούσουν παραμύθια και τραγούδια για τα πουλιά, να μάθουν περισσότερα για τους φτερωτούς μας
φίλους και για να τους ζωγραφίσουν. Στους δύο μήνες που ακολούθησαν ο Πτηνολογικός έλαβε πέραν
των 300 ζωγραφιών από μικρούς και μεγάλους, αρκετές από τις οποίες παρουσιάζονται στην έκθεση
‘153 πουλιά’.
Η λυπητερή τροπή της ιστορίας αυτής βρίσκεται πίσω από τον αριθμό 153. Στην Κύπρο έχουν
καταγραφεί πάνω από 400 είδη πουλιών. Από αυτά, 280 απαντούν τακτικά, ενώ 153 από αυτά
επηρεάζονται από την παράνομη παγίδευση, αφού παγιδεύονται σε δίχτυα ή ξόβεργα. Αυτό το
λυπητερό άθροισμα έδωσε τον τίτλο στην εκστρατεία ‘153 πουλιά’. Δυστυχώς όμως, ο αριθμός 153
είναι κάθε άλλο παρά στατικός. Τους τελευταίους δύο μήνες, βρέθηκαν άλλα δύο είδη παγιδευμένα
και έχουν προστεθεί στη θανάσιμη αυτή λίστα. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ειδών πουλιών που
τώρα επηρεάζεται από την παράνομη παγίδευση έχει ανεβεί στα 155, πράγμα που αποδεικνύει για
ακόμη μια φορά τη μη επιλεκτική φύση της βιομηχανικής κλίμακας παράνομης παγίδευσης στην
Κύπρο. Εξαιτίας της παράνομης παγίδευσης, κάθε χρόνο θανατώνονται εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά,
με τη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα το 2014 όπου υπολογίζεται ότι πάνω από 2,5
εκατομμύρια πουλιά θανατώθηκαν.

Η καλλιέργεια εκτίμησης για τα πουλιά και το θαύμα της μετανάστευσης, μπορεί να παίξει σημαντικό
ρόλο στην αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης πουλιών. Η φιλοξενία της έκθεσης στην Κάτω
Πάφο αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν σχέδια και φωτογραφίες
των πουλιών της Κύπρου σε αυτή την ιστορικά συναρπαστική και προικισμένη με πλούσια
πτηνοπανίδα περιοχή.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 10 Μαρτίου 2017 μέχρι τις 11 Μαΐου 2017 στο Κέντρο
Επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου στην Κάτω Πάφο, Δευτέρα – Κυριακή. Για το ωράριο του
αρχαιολογικού χώρου παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τον Αγώνα Πτηνοπαρατήρησης Champions of the Flyway, που
διοργανώνεται από το BirdLife International και το SPNI (BirdLife στο Ισραήλ).
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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Έλενα Μαρκιτανή, Λειτουργό Ανάπτυξης, Τηλ: +357 22 455072 elena.markitani@birdlifecyprus.org.cy
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
1) Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι εγγεγραμμένος μη κυβερνητικός οργανισμός με κύριο
στόχο την προστασία των άγριων πτηνών και των οικοτόπων τους. Ιδρύθηκε το 2003 από τη
σύμπραξη των δύο κυπριακών Ορνιθολογικών Συνδέσμων, εδρεύει στη Λευκωσία και
απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. www.birdlifecyprus.org
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