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Οδεγία 147/2009/ΕΕ (79/409/ΕΟΚ) γηα ηε 

Πξνζηαζία θαη Δηαηήξεζε ησλ αγξίσλ 

πηελώλ (Θ)
Ζ νδεγία 147/2009/ΔΔ αθνξά ηε δηαηήξεζε όισλ ησλ εηδώλ 

πηελώλ πνπ δνπλ εθ θύζεσο ζε άγξηα θαηάζηαζε ζην 
επξσπατθό έδαθνο ησλ θξαηώλ κειώλ (ΚΜ).  

• Ελαξκνληζηηθή Κππξηαθή Ννκνζεζία Ν. 152(Θ) ηνπ 2003

• θνπόο ηνπ Νόκνπ είλαη ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη 
δηαρείξηζε όισλ ησλ εηδώλ αγξίσλ πηελώλ πνπ 
απαληνύληαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δεκνθξαηίαο



Οδεγία 147/2009/ΕΕ γηα ηελ Πξνζηαζία θαη 

Δηαηήξεζε ησλ αγξίσλ πηελώλ (ΘΘ)

Η Οδεγία 147/2009/ΕΕ καδί κε ηελ Οδεγία 92/43 (Πεξί 

Πξνζηαζίαο Οηθνηόπσλ θαη εηδώλ παλίδαο πιελ ησλ 

πνπιηώλ) απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Δηθηύνπ ΦΤΗ ή NATURA 2000. 



• Τα ΚΜ είλαη ππόρξεα λα ιακβάλνπλ όια 

ηα αλαγθαία κέηξα κε ζθνπό λα 

δηαθπιαρζεί, δηαηεξεζεί ή απνθαηαζηαζεί 

γηα όια ηα αλαθεξόκελα είδε πηελώλ κία 

επαξθήο πνηθηιία θαη επηθάλεηα 

Οηθνηόπσλ.



• Γηα ηα είδε πηελώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Η 
(θαηάινγνο εηδώλ πνπ είηε απεηινύληαη κε εμαθάληζε, είηε 
είλαη επάισηα ζε ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ησλ βηνηόπσλ ηνπο, 
είηε είλαη ζπάληα, είηε είλαη είδε πνπ απαηηνύλ ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ιόγσ ηεο εηδηθήο θύζεο ησλ βηνηόπσλ ηνπο) 
πξνβιέπνληαη κέηξα εηδηθήο δηαηεξήζεσο, πνπ αθνξνύλ ηνλ 
νηθόηνπό ηνπο, γηα λα εμαζθαιηζζεί ε επηβίσζε θαη ε 
αλαπαξαγσγή ησλ εηδώλ απηώλ. 



Μέηξα δηαηήξεζεο

• Τα ΚΜ θαηαηάζζνπλ θπξίσο ζε δώλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο (ZEΠ) ηα πην
θαηάιιεια ζε αξηζκό θαη επηθάλεηα εδάθε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εηδώλ
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.

• Αλάινγα κέηξα πηνζεηνύληαη από ηα ΚΜ θαη γηα ηα απνδεκεηηθά είδε πνπ
δελ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Η, ησλ νπνίσλ ε έιεπζε είλαη ηαθηηθή.

• Σηηο δώλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο ηα ΚΜ πηνζεηνύλ θαηάιιεια κέηξα γηα λα
απνθύγνπλ, ηε ξύπαλζε ή ηε θζνξά ησλ Οηθνηόπσλ, θαζώο θαη ηηο
επηδήκηεο γηα ηα πηελά δηαηαξάμεηο.



Είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ

Δίδε γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ν θαζνξηζκόο ΕΔΠ

Δίδε Παξ. Η:

• Δλδεκηθά πνπιηά π.ρ. Oenanthe cypriaca,

Sylvia melanothorax.



πάληα ή απεηινύκελα είδε, ή είδε κε

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ζε νηθόηνπν, 

όπσο ν γύπαο, είδε αεηώλ, άιισλ

αξπαρηηθώλ, πδξνβίσλ αιιά θαη 

ηξνπζηόκνξθσλ.



Ζώλεο Εηδηθήο Πξνζηαζίαο ζηε Κύπξν

• Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαληνύληαη είδε ηνπ Παξ. Θ ή / θαη 
ηαθηηθά κεηαλαζηεπηηθά είδε θαη νη νπνίεο απνηεινύλ 
ηνπο θαιύηεξνπο νηθόηνπνπο γηα ηα είδε απηά.

• Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ θεξπρηεί 30 πεξηνρέο σο ΖΕΠ ελώ 
άιιεο 2 πεξηνρέο κειεηνύληαη.

• Σν ζπλνιηθό πνζνζηό εδάθνπο θάησ από ην θαζεζηώο 
ΖΕΠ αλέξρεηαη ζην 15 % πεξίπνπ ηεο επηθξάηεηαο ηεο 
Κύπξνπ. 



εκαληηθέο Πεξηνρέο πνπ έρνπλ θπξερζεί 

σο ΖΕΠ

• Αιπθέο Λάξλαθαο        

• Αθξσηήξην Άζπξν       

• Γάζνο Πάθνπ

• Κνηιάδα Ξεξνύ Πνηακνύ

• Γάζνο Τξνόδνπο

• Βνπλί Παλαγηάο

• Φάξνο Πάθνπ

• Λίκλε Παξαιηκλίνπ





ΑΝΑΓΚΑΘΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΘΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ
Η εθ πξνζέζεσο θόλνο ή ζύιιεςε πηελώλ κε νηνλδήπνηε ηξόπν

• Η εθ πξνζέζεσο θαηαζηξνθή ή βιάβε ησλ θσιηώλ θαη ησλ απγώλ θαη 
ε αθαίξεζε ησλ θσιηώλ

• ε ζπιινγή ησλ απγώλ θαη ε θαηνρή ηνπο έζησ θαη θελώλ

• ε ζθόπηκε ελόριεζε ησλ πηελώλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 
αλαπαξαγσγήο θαη εμαξηήζεσο

• ε θαηνρή ησλ εηδώλ πηελώλ, ησλ νπνίσλ απαγνξεύεηαη ε ζήξα θαη ε 
ζύιιεςε



ΑΝΑΓΚΑΘΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΘΑ

• Τα ΚΜ εμαζθαιίδνπλ όηη ην θπλήγη 
δηεμάγεηαη θάησ από  ηηο αξρέο κίαο 
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα είδε 
πηελώλ πνπ αθνξά, θαη όηη ε 
πξαθηηθή απηή είλαη ζπκβαηή, σο 
πξνο ηνλ πιεζπζκό ησλ εηδώλ 
απηώλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ 
απνδεκεηηθώλ. Τα ΚΜ κεξηκλνύλ 
ηδηαίηεξα ώζηε ηα είδε ζηα νπνία 
εθαξκόδεηαη ε ζεξεπηηθή λνκνζεζία 
λα μην θηπεύονηαι καηά ηην πεπίοδο 
θωλεοποιήζεωρ, ούηε καηά ηιρ 
διάθοπερ θάζειρ ηηρ αναπαπαγωγήρ 
και εξαπηήζεωρ.



Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε κεζόδνπ 
καδηθήο ή όρη επηιεθηηθήο ζπιιήςεσο ή 
ζαλαηώζεσο, ή πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνπηθά 
ηελ εμαθάληζε ελόο είδνπο. (π.ρ. Γίθηπα, μόβεξγα, 
παγίδεο, δνιώκαηα, κηκεηηθέο ζπζθεπέο, εθξεθηηθά 
θ.α.)



Η ζαλάησζε αγξίσλ πηελώλ κε κε 

επηιεθηηθά κέζα ζύιιεςεο

• απνηειεί ζνβαξό πξόβιεκα 

δηαηήξεζεο γηα θάπνηα είδε θαη εθζέηεη 

ηε ρώξα καο δηεζλώο.



• Αξθεηά είδε πηελώλ απνηεινύλ δείθηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο.

• Η παξνπζία ηθαλνπνηεηηθώλ πιεζπζκώλ ζε 
δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα θαηαδεηθλύεη ηελ 
θαιή θαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.



Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


