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Οι περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 όπου πραγματοποιήθηκαν έργα του προγράμματος. 
Natura 2000 sites with applied project’s actions.
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Με τη συνεισφορά του χρηματοδο-
τικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο πλαίσιο του έργου LIFE09 
NAT/CY/000247 – ICOSTACY.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 
€1.241.007,00
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
(50% του συνολικού προϋπολογισμού)

With the contribution of the LIFE 
financial instrument of the European 
Union in the context of the project 
LIFE09 NAT/CY/000247 – ICOSTACY.
Total budget: €1.241.007,00
European Union Contribution  
(50% of total eligible budget)

Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, 
Κύπρος (συντονιστής 
δικαιούχος)

Τμήμα Δασών, 
Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, 
Κύπρος

Τμήμα Αλιείας και 
Θαλάσσιων Ερευνών, 

Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, 
Κύπρος

Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης – 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ 
– Διαχείριση Φυσικού 
Περιβάλλοντος

ΑΤΕΠΕ – Διαχείριση 
Οικοσυστημάτων

Department of 
Environment, Ministry 
of Agriculture, 
Natural Resources 
and Environment, 
Cyprus (coordinating 
beneficiary)

Forestry Department, 
Ministry of Agriculture, 
Natural Resources and 
Environment, Cyprus

Department of 
Fisheries and Marine 

Research, Ministry of  
Agriculture, Natural 
Resources and 
Environment, Cyprus

Natural History 
Museum of Crete 
– University of Crete

OIKOS – Nature 
Management Ltd.

ATEPE – Ecosystem 
Management



“Improving the conservation 
status of fauna species in Cyprus: 
From microhabitat restoration to 
landscape connectivity”.

«Βελτιώνοντας την κατάσταση 
διατήρησης ειδών πανίδας στην 
Κύπρο: Από την αποκατάσταση 
των μικροενδιαιτημάτων των 
ειδών ως τη συνεκτικότητα του 
οικολογικού τοπίου».

The project ICOSTACY
L A Y M A N ’ S  R E P O R T

Το πρόγραμμα ICOSTACY
Ε Κ Λ Α Ϊ Κ Ε Υ Μ Ε Ν Η  Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Τι είναι το LIFE;
Το LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο, 
με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υπο-
στηρίζει την πιλοτική εφαρμογή μέτρων 
διαχείρισης για το φυσικό περιβάλλον. 
Αφορά ζώα, φυτά ή οικοτόπους και 
εφαρμόζεται στις περιοχές του Ευρω-
παϊκού δικτύου προστατευόμενων πε-
ριοχών (Φύση 2000).

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευό-
μενων περιοχών Φύση 2000
Δύο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(79/409/ΕΟΚ για τα πουλιά, 92/43/ΕΕ για 
τους οικοτόπους, τη χλωρίδα και την πα-
νίδα) προβλέπουν τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων 
περιοχών (Φύση 2000 ή Natura 2000).

Το Δίκτυο περιλαμβάνει περιοχές με είδη 
ή οικοτόπους που έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για την Ε.Ε. και δημιουργήθηκε για να εξα-
σφαλίσει τη μελλοντική τους διατήρηση.

What is LIFE?
LIFE is the European Union’s financial 
instrument for supporting the pilot ap-
plication of management measures on 
natural areas. It concerns habitats and 
species and is applied within the Euro-
pean protected area network (Natura 
2000 sites).

The European Natura 2000 protect-
ed area network
Two European Union Directives (79/409/
EEC on birds, 92/43/EEC on habitats and 
species) provide the establishment of a 
pan-European network of protected na-
ture sites (Natura 2000).
This network includes sites with either 
habitats or species of special interest to 
the EU, and was established to assure 
their long-term conservation.
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Τα μικρά ζώα  
της Κύπρου
Η απουσία μεγάλων ζώων στην Κύπρο 
(με εξαίρεση το αγρινό) αντισταθμίζεται 
από την παρουσία πολυάριθμων μικρών 
ζώων, που συχνά ανήκουν σε ενδημικά 
είδη και υποείδη (τοπικές ποικιλίες).

Το κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix 
cypriaca) είναι τοπική ποικιλία του ευρω-
παϊκού νερόφιδου.Η ευρεία καταπολέ-
μηση των κουνουπιών με εντομοκτόνα 
απείλησε να το εξαφανίσει μαζί με την 
τροφή του, τους βάτραχους.

Το κυπριακό φίδι (Hierophis cypriensis) 
είναι ενδημικό είδος και ζει μόνο δίπλα 
σε ορισμένους μικρούς ποταμούς της 
Κύπρου.

Η κυπριακή νεροχελώνα (Mauremys rivulata) αντιμετωπίζει σκληρό ανταγω-
νισμό από την αμερικανική νεροχελώνα 
με κόκκινα μάγουλα, που ελευθερώ-
νουν πολίτες με καλή πρόθεση αλλά και 
άγνοια της κυπριακής φύσης.

Το κολεόπτερο (σκαθάρι) Propomacrus 
cypriacus ζει αποκλειστικά στις πλαγιές 
του Τροόδους, κρυμμένο στο σάπιο ξύλο 
των γέρικων δέντρων.

Η «πεταλούδα της Ρόδου» Callimorpha 
quadripunctaria συχνάζει σε ρεματιές με 
νερό και πυκνή παρόχθια βλάστηση.

Ο νυχτοπάππαρος (Rousettus aegyp-
tiacus) είναι το μοναδικό είδος φρουτο-
φάγας νυχτερίδας στην Κύπρο και την 
Ευρώπη. Τρέφεται με τα εγκαταλειμμένα 
φρούτα των οπωροφόρων δέντρων και 
βρίσκει καταφύγιο σε σπήλαια και εγκα-
ταλειμμένες στοές μεταλλείων.

Περίπου 20 είδη εντομοφάγων νυχτε-
ρίδων (ρινόλοφοι του γένους Rhinolo-
phus, μυωτίδες του γένους Myotis, πιπι-
στρέλες του γένους Pipistrellus, νυχτοβά-
τες του γένους Nyctalus κ.ά.) μοιράζονται 
το νυχτερινό ουρανό της Κύπρου. Η ζωή 
τους είναι στενά δεμένη με τους κατάλ-
ληλους κυνηγότοπους (δέντρα, ξέφωτα, 
νερό) και καταφύγια (σπήλαια, στοές, πα-
λιά σπίτια).

The small fauna  
of Cyprus
Lack of large animals in Cyprus (with the 
exception of mouflon), is compensated 
by many smaller ones, including several 
endemic animal species or subspecies 
(local varieties).

The Cypriot Grass Snake (Natrix natrix 
cypriaca) is a local subspecies of European 
Grass Snake. It was nearly extinct by the 
wide use of insecticides along with the 
frogs that are its main food source.

The Cyprus Whip Snake (Hierophis 
cypriensis) is an endemic species which 
solely resides close to a few streams of 
Cyprus.

The Western Caspian Turtle (Maure-
mys rivulata) faces strong competition by 
American Red-eared Sliders that good-in-
tentioned citizens release in Cyprus.

The beetle Propomacrus 
cypriacus lives exclusively 
on the slopes of Mt Troo-
dos, hiding inside the 
dead wood of veteran 
trees.

The Jersey Tiger 
Moth Callimorpha 
quadripunctaria stays 
close to dense riparian 
vegetation of perennial 
streams.

The Egyptian Fruit Bat 
(Rousettus aegyptiacus) is the only fruit bat 
species living in Cyprus or Europe. It feeds 
mainly on fruits leftovers from agricultural 
farms and roosts in natural caves or aban-
doned mine galleries.

Approximately 20 species of insectivo-
rous bats (horseshoe bats, mouse-eared 
bats, pipistreles, noctules etc.) share the 
night sky of Cyprus. Their lives are in-
timately bound up with the appropri-
ate hunting areas (trees, glades, surface 
water) and shelters (caves, galleries, old 
buildings).

Κυπριακό φίδι. 
Cyprus Whip Snake.

Κυπριακή 
νεροχελώνα.

Western Caspian 
Turtle.

Απέναντι:

Πεταλούδες της 
Ρόδου.

Jersey Tiger Moths.

Νυχτοπάππαροι. 
Egyptian Fruit Bats.
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Το μεσογειακό 
μωσαϊκό από τοπία, 
στην Κύπρο
Τα τοπία της Κύπρου σχηματίζουν μωσαϊ-
κό (χαρακτηριστικό γνώρισμα της Μεσο-
γείου), με ψηφίδες τις συστάδες δάσους, τις 
ομάδες θάμνων, τα χωράφια, τους υγρότο-
πους, τις κατοικημένες περιοχές κ.ά.

Για τα ζώα, ένα μωσαϊκό τοπίων συν-
δυάζει στον ίδιο χώρο διαφορετικές πη-

γές τροφής και ποικίλα καταφύγια –κάτι 
που δε συμβαίνει σε ένα απλό τοπίο.

Μέσα στο μωσαϊκό, ορισμένα τοπία 
έχουν ιδιαίτερη αξία για τα ζώα: οι μικροί 
ποταμοί, τα γέρικα δέντρα, οι στοές (σπή-
λαια ή εγκαταλειμμένα μεταλλεία), τα ερει-
πωμένα κτίρια, οι τοίχοι από ξερολιθιά και 
οι καλλιέργειες με οπωροφόρα δέντρα.

Ωστόσο, οι ψηφίδες έχουν μικρή αξία 
όταν είναι απομονωμένες. Αντίθετα, οι 
όμοιες ψηφίδες που συνδέονται μεταξύ 
τους επιτρέπουν στα ζώα να ταξιδέψουν 
από τη μια στην άλλη και να αντικαταστή-
σουν τυχόν εξαφανισμένους πληθυσμούς.

Ορισμένα ζώα και 
τοπία απειλούνται 
με εξαφάνιση
Οι άνθρωποι αλλάζουν με τις δραστηρι-
ότητές τους, τη φύση της Κύπρου:

•	 Μεταφέροντας όλα τα επιφανειακά νερά 
στις καλλιέργειες και τους οικισμούς, 
αφήνουν ελάχιστους υγροτόπους για 
τις νεροχελώνες και τα ενδημικά φίδια.

•	 Ανακαινίζοντας τα παλιά κτίρια ή αφήνο-
ντας τις στοές των εγκαταλειμμένων με-
ταλλείων να καταρρεύσουν, εξαλείφουν 
τα καταφύγια όπου κοιμούνται, γεννούν 
και ξεχειμωνιάζουν οι νυχτερίδες.

•	 Εκχερσώνοντας τους φυσικούς φρά-
χτες και τα γέρικα δέντρα από τις γε-
ωργικές καλλιέργειες, εξαφανίζουν τις 
φυσικές κοιλότητες και το νεκρό ξύλο, 
όπου ζουν ορισμένα ασπόνδυλα.

•	 Ελευθερώνοντας ψάρια και νεροχελώ-
νες από μακρινές χώρες, δημιουργούν 
νέους ανταγωνιστές στα ενδημικά ζώα 
της Κύπρου.

•	 Επιταχύνοντας με καύσεις ορυκτών 
καυσίμων την κλιματική αλλαγή, συρ-
ρικνώνουν τους υγροτόπους και τη 
δασική βλάστηση που χρειάζονται 
πολλά ζώα για να επιβιώσουν.

Some animals and 
landscapes are 
threatened with 
extinction
People, with their activities, change the 
natural environment of Cyprus:

•	 By collecting all surface waters for agri-
cultural or residential use, they leave be-
hind few wetlands for terrapins and en-
demic snakes.

•	 By renovating the old buildings and let-
ting all abandoned mine galleries col-
lapse, they eliminate the breeding and 
wintering shelters of bats.

•	 By cutting down farmland hedges and 
mature trees, they eliminate all natural 
cavities and dead wood that is a habitat 
of certain invertebrates.

•	 By releasing exotic fish or terrapin spe-
cies, they create new competitors to the 
endemic species.

•	 By burning fossil fuels and thus acceler-
ating climate change, they shrink wet-
lands and forests that are important 
habitats for many species.

Άλυκος Ποταμός. 
Alykos river. 

Πινακίδα δίπλα σε 
νέα υδατοσυλλογή. 

Sign beside a new 
pond.

Ένα νέο μικρο-
ενδιαίτημα από 

πέτρες. 
Micro-habitat of 

rock piles.

Γέρικο δέντρο 
με μικρο-
ενδιαιτήματα.  
A veteran tree is full 
of micro-habitats, 
e.g. hollows, bro-
ken branches, dead 
wood, epiphytes.

Αμερικανική 
νεροχελώνα με 
κόκκινα μάγουλα. 
American Red-
eared Slider.

The Mediterranean 
landscape mosaic, 
in Cyprus
The landscapes in Cyprus form mosaics 
(a feature characteristic of the Mediterra-
nean), where individual patches are forest 
stands, shrub groups, fields, wetlands, resi-
dential areas etc.

For animals, a landscape mosaic brings 
together many different food sources and 
shelters –not something that occurs in a 
single landscape.

Within the mosaic, certain landscapes 
are more valuable to the animals: streams, 
veteran trees, tunnels (either natural caves 
or abandoned mine galleries), ruined build-
ings, dry stone walls and fruitfarms.

However, even 
the best mo-
saic patches 
are of lit-
tle value 
when not 
connected 
to each 
other. Only 
similar inter-
connected 
patches may 
allow animals 
to travel from 
one patch to 
another and 
replace any ex-
tinct populations.
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Το πρόγραμμα στην 
πράξη
Α. Η προετοιμασία
ΔΡΑΣΗ Α1:  
Κατάσταση διατήρησης των 20 επιλεγ-
μένων ειδών
Συγκεντρώθηκαν δημοσιευμένα και αδη-
μοσίευτα δεδομένα για την εξάπλωση, 
τους πληθυσμούς και τα ενδιαιτήματα των 
επιλεγμένων ειδών (3 ερπετά, 2 ασπόνδυ-
λα, 1� χειρόπτερα) και οργανώθηκε η επι-
τόπια έρευνα που θα καλύψει τα κενά γνώ-
σης. Από την επεξεργασία των παραπάνω 
δεδομένων εκτιμήθηκε η καταλληλότητα 
του ενδιαιτήματος, η κατανομή και το κα-
θεστώς διατήρησης κάθε είδους.

ΔΡΑΣΕΙΣ Α2 ΚΑΙ Α3:  
Μελέτες για τα έργα
Εκπονήθηκαν τεχνικές μελέτες και μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάποια 
από τα προγραμματισμένα έργα (επισκευ-
ές κτιρίων και στοών, κατασκευή υδατο-
συλλογών και ποταμοφράκτη, κατασκευή/
ενίσχυση οδικών ασφαλών περασμάτων).

ΔΡΑΣΗ Α4:
Μέλλον των ειδών με σενάρια κλιματι-
κής αλλαγής
Καταρτίσθηκαν χάρτες με δείκτες τοπίου 
(καταλληλότητα ενδιαιτημάτων σε συ-
νάρτηση με το χώρο) για κάθε επιλεγμέ-
νο είδος. Από το συνδυασμό αυτών των 
χαρτών με διαφορετικά σενάρια κλιματι-
κής αλλαγής, εκτιμήθηκαν οι μελλοντι-
κές προοπτικές κάθε είδους.

C. Τα έργα
ΔΡΑΣΗ C1:  
Υδατοσυλλογές και ποταμοφράκτης
Κατασκευάστηκαν τέσσερις μικρές λί-
μνες και ένας ποταμοφράκτης, που βοη-
θούν τα ερπετά να επιβιώσουν στα ξερά 
καλοκαίρια και να διατηρούν την επικοι-
νωνία με γειτονικούς πληθυσμούς τους.

The project in 
action
A. Preparation
ACTION Α1:  
Conservation status of the 20 target 
species
Published or unpublished data on distri-
butions, populations and habitats of the 
target species (3 reptiles, 2 invertebrates, 
and 1� bats) were collected in order to 
organize the fieldwork necessary for ad-
dressing any knowledge gaps. By review-
ing this data habitat suitability, distribu-
tion and conservation status of each spe-
cies was assessed.

ACTIONS Α2 and Α3:  
Technical studies for all constructions
Technical studies and environmental 
impact studies were conducted for all 
planned constructions (repairs of build-
ings and galleries, construction of a weir 
and ponds, construction/reinforcement 
of safe road passages).

ACTION Α4:
Future of species in different climate 
change scenarios
Maps were prepared containing land-
scape indicators (habitat suitability in 
relation to the location) for each target 
species. By combining these maps with 
different climate change scenarios, the 
future prospects of each species were 
evaluated.

C. Projects
ACTION C1:  
Ponds and weirs
Four small ponds and one weir were 
constructed, to help reptiles survive the 
dry summers and maintain contact with 
neighbouring populations.

Ρινόλοφος.  
Horseshoe Bat.

Η κεντρική ιδέα του 
προγράμματος
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα μικρά 
ζώα να επιβιώσουν στην Κύπρο; Θα πρέ-
πει να διατηρήσουμε τα τοπία όπου ζουν 
σε καλή κατάσταση.

Το πρόγραμμα ICOSTACY εφαρμόζει στα 
μωσαϊκά τοπίου πιλοτικά μέτρα που δεί-
χνουν πώς μπορούν να αντισταθμιστούν 
οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηρι-
οτήτων και της κλιματικής αλλαγής.

Δημιουργεί μικρές υδατοσυλλογές και 
μικροενδιαιτήματα (ξερολιθιές κλπ), ώστε 
να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα 
στους μικρούς πληθυσμούς των ερπετών 
και των ασπόνδυλων.

Συντηρεί παλιά κτίρια και εγκαταλειμ-
μένες στοές, ώστε να εξασφαλίσει κατα-
φύγια για τις νυχτερίδες.

Φυτεύει οπωροφόρα δέντρα, για να 
αυξήσει τη διαθέσιμη στους νυχτοπάππα-
ρους τροφή.

Κατασκευάζει ασφαλή υπόγεια περά-
σματα σε δρόμους, για να μειώσει τη θνη-
σιμότητα στα φίδια.

Ενημερώνει το κοινό, για να ευαισθητο-
ποιήσει τους πολίτες απέναντι στα απει-
λούμενα είδη, να τονώσει την υποστήρι-
ξη στα έργα προστασίας και να περιορίσει 
τους βανδαλισμούς.

Απελευθερώνει ζώα αναθρεμμένα σε 
αιχμαλωσία, για να ενισχύσει μικρούς 
πληθυσμούς που κινδυνεύουν να εκλεί-
ψουν. Καταγράφει τη γενετική ποικιλία 
ορισμένων κυπριακών ειδών και καταρ-
τίζει σχέδια διαχείρισής τους σε σενάρια 
κλιματικής αλλαγής.

The main theme of 
the project
How can we help the the small animals to 
survive in Cyprus? We should keep their 
living habitats and landscapes in good 
condition.

The ICOSTACY project applies pilot 
measures to the landscape mosaics which  
show how to offset both the impacts of 
human activities, as well as those of climate 
change.

It constructs small ponds and microhab-
itats (dry stone walls etc.) to improve com-
munication among neighbouring popula-
tions of reptiles or invertebrates.

It preserves old buildings and aban-
doned mine galleries that provide shelter 
for bats.

It plants fruit trees, to increase food 
availability for Egyptian Fruit Bats.

It constructs safe underground passages 
across roads, to reduce snake mortality.

It informs the public, in order to raise 
awareness towards the endangered spe-
cies, to stimulate support for the conserva-
tion actions, and to reduce vandalism.

It releases captivity-bred animals, to 
strengthen local populations that face ex-
tinction. It records the genetic biodiversity 
of specific Cypriot species and prepares 
management plans in the context of dif-
ferent climate change scenarios.

Μαυρόπευκα στο 
Τρόοδος.  

Black pines on Mt 
Troodos.
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ΔΡΑΣΗ C2:  
Καταφύγια για νυχτερίδες
Επισκευάστηκαν 13 παλιά κτίρια, όπου 
τοποθετήθηκαν φωλιές για νυχτερίδες, 
θερμοπαγίδες και ειδικά φύλλα στα πα-
ράθυρα που επιτρέπουν να περνούν οι 
νυχτερίδες αλλά όχι και οι άνθρωποι ή 
τα αρπακτικά ζώα. 

Καθαρίστηκαν και υποστηλώθηκαν οι 
είσοδοι, τοποθετήθηκαν μπάρες εισόδου 
και ειδικά κάγκελα, επιτρέποντας την εί-
σοδο μόνο σε νυχτερίδες,σε πέντε στοές 
εγκαταλειμμένων μεταλλείων.

ΔΡΑΣΗ C3:  
Μικροενδιαιτήματα ειδών
Κατασκευάστηκαν τοίχοι από ξερολιθιά 
και σωροί από πέτρες, που επιτρέπουν 
στα ερπετά και τα ασπόνδυλα να βρουν 
καταφύγιο και να εξαπλωθούν σε περιο-
χές χωρίς φυσικές κρυψώνες.

ΔΡΑΣΗ C4:  
Ασφαλή υπόγεια περάσματα
Κατασκευάστηκαν τρία ασφαλή υπόγεια 
περάσματα σε δρόμους του Εθνικού Δα-

σικού Πάρκου Τροόδους και της περιο-
χής Άλυκος Ποταμός– Άγιος Σωζόμενος, 
τα οποία και αξιολογούνται για την απο-
τελεσματικότητά τους.

ΔΡΑΣΗ C5:  
Καρποφόρα δέντρα
Φυτεύτηκαν, περιφράχθηκαν και συντη-
ρήθηκαν 1�0 καρποφόρα δέντρα, για 
να παρέχουν συμπληρωματική τροφή 
στους νυχτοπάππαρους.

ΔΡΑΣΗ C6: 
Μικροαποθέματα για ασπόνδυλα
Φυτεύτηκαν τέσσερις ομάδες από �00 δέ-
ντρα δρυός, πλατάνου και χαρουπιάς (με 
περιφράξεις και σύστημα ποτίσματος) σε 
διαφορετικές περιοχές, ώστε να βελτιωθεί 
το μωσαϊκό τοπίου για τα ασπόνδυλα.

Κατασκευάστηκαν τέσσερα μικρά λι-
μνία σε δύο διαφορετικές ορεινές περιο-
χές, με τον ίδιο σκοπό. 

Έγινε διαχείριση της βλάστησης, δη-
μιουργήθηκαν ομάδες δέντρων και ση-
ματοδοτήθηκαν για την ενημέρωση του 
κόσμου.

ΔΡΑΣΗ C7: 
Έλεγχος ξενικών ειδών
Συλλέχθηκαν και απομακρύνθηκαν αμε-
ρικανικές χελώνες με κόκκινα μάγουλα, 
από πέντε υγροτόπους όπου υπάρχει και 
η κυπριακή νεροχελώνα, προκειμένου 
να μειωθεί ο ανταγωνισμός για την τρο-
φή και τις θέσεις ηλιασμού.

ΔΡΑΣΗ C8: 
Γενετική της διατήρησης
Συλλέχθηκε γενετικό υλικό από τρία είδη 
ερπετών, δύο είδη ασπόνδυλων και ένα 
είδος νυχτερίδας. Η επεξεργασία του υλι-
κού έδειξε ότι κανένα είδος δεν έχει απο-
μονωμένους πληθυσμούς που να χρειά-
ζονται πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Με την αναπαραγωγή ερπετών σε αιχ-
μαλωσία αυξάνει η γνώση για τα συγκε-
κριμένα είδη και ελευθερώνονται νεαρά 
άτομα που επιτρέπουν τη διασπορά των 
ειδών σε κατάλληλες φυσικές περιοχές.

ACTION C2:  
Bat shelters
Thirteen old buildings were repaired, in-
cluding placing of bat boxes, thermal traps 
and window panels that allow the entry of 
bats but not of humans or predators.

Five abandoned mine galleries were 
blocked with special grille barriers, al-
lowing entry only to bats.

ACTION C3:  
Microhabitats of species
Dry stone walls were constructed and 
heaps of stones or branches were piled 
that allow reptiles and invertebrates shel-
ter and spread in areas with few natural 
shelters.

ACTION C4:  
Safe road passages
Three safe underground passages were 
constructed on existing roads of Troo-
dos National Forest Park and of Alykos 
– Aghios Sozomenos region. The pas-
sages are under evaluation for their ef-
fectiveness.

ACTION C5:  
Fruit bearing trees
1�0 fruit trees were planted, fenced and 
maintained, in order to provide supple-
mental food to Egyptian Fruit Bats.

ACTION C6: 
Micro reserves for invertebrates
Four groups of �00 oak, plane and carob 
trees were planted (including fences and 
irrigation systems) in different areas to 
improve the landscape mosaics for in-
vertebrates.

Four ponds were constructed in two 
different mountainous areas, with the 
same purpose.

Vegetation management, groups of ag-
ing trees and signposting has been done 
to raise public awareness.

ACTION C7: 
Control of invasive species
American Red-eared Sliders were removed 
from five selected wetlands, in order to re-
duce competition for food and insolation 
sites to the Western Caspian Turtles.

ACTION C8: 
Conservation genetics
Genetic material was collected from six 
species (three reptiles, two invertebrates 
and one bat). The processing of the ma-
terial showed that none of these animals 
has isolated populations that require ad-
ditional conservation measures.

Captive breeding builds up knowl-
edge about these species and with the 
release of juveniles dispersal in appropri-
ate natural areas is promoted.

Τεχνητή 
υδατοσυλλογή. 
Newly constructed 
pool.

Καρποί 
δαμασκηνιάς.  
Plum fruits.

Συντηρημένο παλιό 
κτίριο.  

A building restored 
during the project.

Τεχνητή φωλιά για 
νυχτερίδες.  

Artificial bat nest.

Μικρο-ενδιαίτημα 
από ξερολιθιά. 

Stonewall micro-
habitat.

Ασφαλής υπόγεια 
διάβαση σε δρόμο. 
Safe underground 

passage.
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D. Η ευαισθητοποίηση
ΔΡΑΣΗ D1: 
ΜΜΕ και εκδηλώσεις
Οργανώθηκαν εκδηλώσεις και παρουσι-
άσεις για το πρόγραμμα, δημοσιεύτηκαν 
άρθρα σε κυπριακά έντυπα, μεταδόθηκαν 
έντεκα ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές εκπο-
μπές, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση 
σχετική με τα προγράμματα LIFE+ Φύση.

ΔΡΑΣΗ D2: 
Ενημερωτικό υλικό
Εκδόθηκε ένα βιβλίο �4 σελίδων για το 
φυσικό περιβάλλον της Κύπρου, τα είδη 
και τις δράσεις του προγράμματος.

Έγινε η παραγωγή ενός βίντεο-ντοκι-
μαντέρ και τριών τηλεοπτικών σποτ.

ΔΡΑΣΗ D3 και D6:
Πινακίδες
Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν 
17 ενημερωτικές πινακίδες και 17 πι-
νακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος με 
οχτώ θεματολογίες, για να ευαισθητο-
ποιήσουν τους επισκέπτες σχετικά με τα 
έργα του προγράμματος.

ΔΡΑΣΗ D4: 
Εκπαιδευτική βαλίτσα
Ετοιμάστηκε μια εκπαιδευτική βαλίτσα 
με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
υποστηρικτικό υλικό για τα επιλεγμένα 
είδη και τη διαχείριση των φυσικών τοπί-
ων στην Κύπρο.

ΔΡΑΣΗ D5: 
Συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια
Πραγματοποιήθηκαν τρία σεμινάρια, που 

απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και σε 
προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση 
φυσικών ή αγροτικών περιοχών και μια συ-
νάντηση εργασίας στο κλείσιμο του έργου.

ΔΡΑΣΗ D7: 
Διαδίκτυο
Ετοιμάστηκε η ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος (www.icostacy.gov.cy), καθώς και 
ένα αντίστοιχο facebook group, που 
ενημερώνονται τακτικά και παρέχουν 
πρόσβαση σε όλες τις δημοσιευμένες 
πληροφορίες του προγράμματος.

E. Η διαχείριση
ΔΡΑΣΗ E1:
Διαχείριση του προγράμματος
Πρόκειται για το συντονισμό, τη στελέχω-
ση, τη διοικητική οργάνωση και τον εξο-
πλισμό του προγράμματος.

ΔΡΑΣΗ E2:
Παρακολούθηση του προγράμματος
Οργανώθηκε ένα πρωτόκολλο παρα-
κολούθησης, που ελέγχει τις μεταβολές 
σε επιλεγμένους δείκτες (διακριτοί πλη-
θυσμοί των επιλεγμένων ειδών, άτομα 
που ελευθερώνονται, ζευγάρια που χρη-
σιμοποιούνται για την αναπαραγωγή σε 
αιχμαλωσία, νεροχελώνες με κόκκινα 
μάγουλα που αφαιρούνται από το φυσι-
κό περιβάλλον, εποίκιση που σχετίζεται 
με τα έργα του προγράμματος).

ΔΡΑΣΗ E3:
Δικτύωση με άλλα προγράμματα
Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα σε συ-
ναντήσεις με το προσωπικό άλλων προ-
γραμμάτων, προκειμένου να διευκολυν-
θεί η μελλοντική ανταλλαγή πληροφορι-
ών και τεχνογνωσίας.

ΔΡΑΣΗ E4:
Μετά το πρόγραμμα
Στην τελική έκθεση του προγράμματος 
διατυπώθηκαν προτάσεις και διαχειρι-
στικά μέτρα, που θα μπορούν να εφαρ-
μοστούν σε μελλοντικά έργα ώστε αυτά 
να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον.

D. Awareness
ACTION D1: 
Media & Events
Presentations and events were organ-
ized, articles were published in Cypriot 
press, eleven radio/TV broadcastings 
were carried out, an event related to 
LIFE+ Nature projects was held.

ACTION D2: 
Information material
A �4-page book was published concern-
ing the natural environment of Cyprus, 
the target species and the project’s ac-
tions.

A video documentary was produced 
as well as three TV spots.

ACTION D3 and D6:
Signs
17 information signs were produced and 
placed, as well as 17 interpretation signs, 
to raise visitors’ awareness about the 
project’s actions.

ACTION D4: 
Educational activities kit
A portable kit was prepared with edu-
cational activities and support material 
concerning the target species and the 
management of natural areas in Cyprus.

ACTION D5: 
Workshops, seminars, conferences
Three seminars, addressed to teachers 
and staff involved in the management 
of natural or agricultural areas were held, 
as well as a workshop at the end of the 
project.

ACTION D7: 
Internet
The project’s website (www.icostacy.gov.
cy) and a facebook group were prepared 
and are regularly updated, in order to 
provide access to all information pub-
lished during the project.

E. Management
ACTION E1:
Project management
This action concerns staffing, logistics, 
administration and equipment of the 
project.

ACTION E2:
Project monitoring
A monitoring protocol was organized to 
track any changes in selected indicators 
(distinct populations of target species, 
released individuals, couples used in 
captive breeding, number of Red-eared 
Sliders removed from natural habitats, 
colonization events associated with the 
project’s actions).

ACTION E3:
Networking with other projects
The project was presented in meetings 
with the staff of other projects in order 
to facilitate future exchange of informa-
tion and expertise.

ACTION E4:
After the project
In the final project report recommenda-
tions and management measures were 
formulated that can be applied to future 
works so that they are more environ-
mentally friendly.

Σεμινάριο του 
προγράμματος.  

A workshop held by 
the project.

Το βιβλίο του 
προγράμματος.  
The project’s book. 

Εκπαιδευτική 
βαλίτσα.  
Educational port-
able kit.
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Τα αποτελέσματα  
με δυο λόγια
Εκτιμήθηκε η κατάσταση διατήρησης και 
οι μελλοντικές προοπτικές όλων των επι-
λεγμένων ειδών.

Εντοπίστηκαν και προστατεύονται στοι-
χεία των τοπίων (λιμνία, ερείπια, ώριμα δέ-
ντρα κ.ά.) που είναι κρίσιμα για την επιβίω-
ση πολλών ειδών.

Μελετήθηκαν τα επιλεγμένα είδη και 
επιλέχτηκαν διαχειριστικά μέτρα χαμηλού 
κόστους που είναι διαθέσιμα για εφαρμο-
γή στο πλαίσιο μελλοντικών έργων.

Ετοιμάστηκε υλικό περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης / ευαισθητοποίησης που θα 
χρησιμοποιείται τα επόμενα χρόνια.

Οι επισκέπτες των φυσικών περιοχών 
και πολλοί μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν 
στις ανάγκες των μικρών ζώων.

Η συνέχεια
Μετά το τέλος του προγράμματος, προ-
βλέπεται ότι:

Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την 
αναπαραγωγή των τριών ειδών ερπετών 
σε αιχμαλωσία.

Θα διατηρηθούν περισσότεροι σωροί 
από πέτρες και ξύλα, στο πλαίσιο μελλο-
ντικών έργων.

Θα χρησιμοποιηθούν ορισμένα λι-
μνία για εκπαίδευση ή ευαισθητοποίηση, 
χάρη στην ύπαρξη πινακίδων και συνο-
δευτικού εκπαιδευτικού υλικού.

Θα συνεχιστεί η παρακολούθηση (συστη-
ματική ή όχι) ειδών και τοπίων, χάρη στην 
ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού και κα-
τάλληλου εξοπλισμού (π.χ. bat detector).

Θα αξιοποιηθεί το μοντέλο που δημι-
ουργήθηκε για να εκτιμώνται οι μελλοντι-

κές προοπτικές των ειδών σε σενάρια 
κλιματικής αλλαγής.

Θα συνεχιστεί ο έλεγχος της εξάπλω-
σης και η συλλογή νεροχελωνών με κόκ-
κινα μάγουλα.

Θα χρησιμοποιηθεί η εκπαιδευτική 
βαλίτσα στην περιβαλλοντική εκπαί-

δευση, καθώς και το ντοκιμαντέρ και τα 
έντυπα (βιβλίο) για την ευαισθητοποίηση 
του κοινού.

The Results
The conservation status and future pros-
pects of many species were assessed.

Landscape elements (ponds, ruins, 
mature trees, etc.) that are critical to the 
survival of many species were identified 
and protected.

Target species were studied and low-
cost management measures were high-
lighted for implementation in the con-
text of future projects and works.

Environmental education / awareness 
material was prepared to be used in the 
coming years.

Natural areas’ visitors and many stu-
dents were sensitized to the needs of 
small animals.

Continuity
After the project’s end, it is provided 
that:

Captive breeding efforts of the three 
reptile species will continue. 

More piles of stones and wood will be 
conserved, during future works.

Some ponds will be used for education 
or awareness purposes, thanks to the ex-
isting signs and educational material.

Monitoring (either systemic or not) 
of species and landscapes will continue, 
thanks to the existing trained personnel 
and appropriate equipment (e.g. bat de-
tector).

The model for assessing the future 
prospects of the species in climate change 
scenarios will be used repeatedly.

The Red-eared Slider control and re-
moval actions will continue.

The portable educational kit will be 
used in environmental education, as well 
as the documentary and publications 
(book) for public awareness.

Ωτονυχτερίδα. 
Kolombatovici 

Long-eared Bat.
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