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Τα πουλιά είναι από τα πιο αγαπηµένα θέµατα στη τέχνη 
διαχρονικά σε όλα τα πλάτη και µήκη της γης σε πρωτόγονους 
και προηγµένους πολιτισµούς.

Στην κυπριακή τέχνη η απεικόνιση πτηνών επιβεβαιώνει τον 
κανόνα. Στον αρχαίο κόσµο της Κύπρου και κυρίως κατά τον 
8ο-6ο αιώνα π.Χ. η απεικόνιση πουλιών κυριαρχεί στη 
διακόσµηση των αγγείων. Στην καµπύλη επιφάνεια τους 
απλώνονται σχηµατοποιηµένα πτηνά, πραγµατικά έργα τέχνης.

Αγάλµατα ιερέων µε αετούς στα χέρια προδίδουν τη 
συµβολική σηµασία των πτηνών αυτών, πιθανότατα ως 
στοιχείο δύναµης και εξουσίας. Το περιστέρι αντίθετα ως το 
κατεξοχήν πτηνό της Αφροδίτης, παριστάνεται µε γυναικείες 
µορφές και θεωρείται σύµβολο αγάπης και τεκνοποίησης. 
Η χήνα, η πάπια και µικρά πουλιά απεικονίζονται µαζί µε 
παιδιά συχνά σε ανάγλυφες παραστάσεις, όπου έχουν µάλλον 
τον χαρακτήρα κατοικίδιων.

Εφυαλωµένη κούπα 
µε εγχάρακτη διακόσµηση πτηνού 
(πιθανόν γερακιού), 13ος αιώνας µ.Χ.

Λεπτοµέρεια ψηφιδωτού δαπέδου
µε σκηνές τρύγου από την Οικία ∆ιονύσου 
στην Κάτω Πάφο. Απεικονίζεται πέρδικα 
να ραµφίζει ένα τσαµπί, 2ος-3ος αιώνας µ.Χ.

Πήλινο αγγείο
από το χωριό Φοινί 
µε ανάγλυφη 
διακόσµηση από 
2 πουλιά στο άνω 
µέρος των λαβών, 
19ος αιώνας µ.Χ.

Πτηνόσχηµο ρυτό 
∆ίχρωµου Γραπτού τύπου, 
11ος αιώνας π.Χ.

Κατά τη µεσαιωνική περίοδο, κυρίως στα εφυαλωµένα 
κεραµικά σκεύη από τα πιο συχνά διακοσµητικά θέµατα είναι 
τα πουλιά. Στις απεικονίσεις τους δύσκολα αναγνωρίζονται 
συγκεκριµένα είδη πουλιών. Ωστόσο είτε µεταφέρουν την 
αγάπη των ανθρώπων για τον φτερωτό κόσµο των 
πουλιών είτε πάλι αναφέρονται στις χάρες ορισµένων 
από αυτά όπως είναι η καµαρωτή – πλουµιστή πέρδικα, 
ο µακρύς εντυπωσιακός λαιµός των υδρόβιων πουλιών, 
η περηφάνια των αρπακτικών που εκτός άλλων 
ταυτίστηκαν µε τον πλούτο και τη δύναµη.

Στα νεότερα χρόνια απεικονίσεις πουλιών 
ανευρίσκονται τόσο στα χρηστικά όσο και στα 
διακοσµητικά αντικείµενα, παραδείγµατα έχουµε 
στα υφαντά, στα κεντήµατα, στα κοσµήµατα και στα 
πήλινα οικιακά σκευή. Στα εκκλησιαστικά σκεύη, 
κυριαρχεί ο δικέφαλος αετός, έµβληµα των 
Παλαιολόγων των τελευταίων βυζαντινών 
αυτοκρατόρων και σύµβολο της βυζαντινής 
ελληνορθόδοξης παράδοσης στον µεταβυζαντινό 
κόσµο.

Γενικά η παρουσία πουλιών αλλά και η εικόνα τους 
µεταφέρει την αίσθηση της υπαίθρου και τους ήχους 
της εξοχής µεταδίδοντας ευφορία και αισιοδοξία. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα από τις Συλλογές του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.
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Η Κύπρος είναι ένα πολύ σηµαντικό µέρος για τα πουλιά σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο κυρίως λόγω της 
θέσης της, καθώς βρίσκεται σε έναν από τους µεγαλύτερους 
µεταναστευτικούς διάδροµους της Μεσογείου. Περισσότερα 
από 200 είδη περνούν από την Κύπρο το φθινόπωρο και την 
άνοιξη, καθώς ταξιδεύουν µεταξύ Αφρικής, Ευρώπης και 
Ευρασίας. Υπολογίζεται ότι κατά τη µετανάστευση, γύρω στα 
150 εκατοµµύρια πουλιά περνούν πάνω από το νησί µας - ένας 
εντυπωσιακός αριθµός! Από τα µεταναστευτικά είδη, περίπου 
40 φωλιάζουν τακτικά ή περιστασιακά στην Κύπρο, ενώ τα είδη 
που µένουν µόνιµα στο νησί και φωλιάζουν εδώ  είναι περίπου 
50. Συνολικά, στην Κύπρο µέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί 
περισσότερα από 400 είδη. Η Κύπρος έχει επίσης αναγνωριστεί 
από το BirdLife International ως Ενδηµική Περιοχή για Πουλιά 
παγκόσµιας σηµασίας, αφού έχει ενδηµικά είδη και υποείδη 
πουλιών, δηλαδή είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού.
   
Τα πουλιά στην Κύπρο υπάρχουν σε όλους τους βιοτόπους 
από τις βραχώδεις ακτές, µέχρι τις κορφές του Τροόδους, τις 
αγροτικές περιοχές, τους υγροτόπους και τους θαµνότοπους. 
Παραδοσιακά οι ασχολίες του ανθρώπου στην ύπαιθρο, γεωργία 
και κτηνοτροφία, ευνοούσαν µια µεγάλη βιοποικιλότητα όµως µε 
την εγκατάλειψη αυτή χάνεται σταδιακά. Η σταθερότητα των 
πληθυσµών των πτηνών έχει καθιερωθεί ως ένας από τους 
σηµαντικότερους δείκτες περιβαλλοντικής ευηµερίας και υγείας. 
Η µείωση της βιοποικιλότητας των πτηνών αποτελεί άµεσο 
κίνδυνο για άλλα είδη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων. Όλοι οι οργανισµοί - συµπεριλαµβανοµένων 
των πουλιών - είναι µέρος του τροφικού δικτύου και όλα τα 
µέρη είναι αναγκαία για να κρατηθεί η ισορροπία στο 
οικοσύστηµα. Ένα υγιές και ποικίλο οικοσύστηµα είναι η βάση 
της οικονοµικής ευηµερίας και διασφαλίζει την υγεία των 
µελλοντικών γενεών, ενώ µας βοηθά να ανταπεξέλθουµε στην 
αλλαγή του κλίµατος καλύτερα. Εξίσου σηµαντική είναι όµως 
και η εγγενής αξία των πουλιών: η ύπαρξή τους οµορφαίνει την 
καθηµερινότητά µας, προσθέτοντας χρώµα, ήχο και έµπνευση 
στη ζωή µας. 
Μας θυµίζουν τί σηµαίνει ελευθερία. 

Έχουµε λοιπόν ευθύνη να προστατεύσουµε την παγκόσµια αυτή 
κληρονοµιά καθώς περνά από το νησί µας.
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