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Ελληνική περίληψη 

 

Στην αναφορά αυτή παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα 
της Δράσης Α1 (Assessment of conservation status of targeted species) του 
προγράμματος “ICOSTACY - Improving the conservation status of fauna species 
in Cyprus: From microhabitat restoration to landscape connectivity” (LIFE09 
NAT/CY/000247). 

Πρίν την έναρξη των εργασιών πεδίου συγκεντρώθηκε και αποδελτιώθηκε όλη η 
σχετική βιβλιογραφία, καθώς και οι διαθέσιμες αδημοσίευτες πληροφορίες 
(Βήμα 1), προκειμένου να εντοπιστούν τα κενά γνώσης και να διατυπωθούν 
ερωτήματα σχετικά με το καθεστός διατήρησης των ειδών που αποτελούν 
αντικείμενο του προγράμματος (Βήμα 2). Ακολούθως επιλέχηκαν οι τεχνικές και 
οι μέθοδοι και σχεδιάστηκαν τα προτόκολλα για την παρακολούθη των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων τους (Βήμα 3). 

Κατά την πρώτη φάση των εργασιών πεδίου (Βήμα 4) επιθεωρήθηκαν (και τις 
τέσσερεις εποχές του χρόνου) πολλές δεκάδες γνωστών και εν δυνάμει 
καταφυγίων χειροπτέρων, προκειμένου να κατανοηθεί το εποχικό πρότυπο 
χρήσης τους και να εκτιμηθεί το μέγεθος των αποικιών. Επιπλέον, τον Αύγουστο 
του 2011 πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις φωνών εντοπισμού (χειροπτέρων) 
κατά μήκος 20 διαδρομών μήκους 3Χλμ. έκαστη. Οι θέσεις των ηχογραφήσεων 
επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά σε αναλογία με την κάλυψη των διαφόρων χρήσεων 
γης στην Κυπριακή Δημοκρατία (Stratified Random Sampling). Αν και το 
πρόγραμμα εστιάζεται σε 15 είδη χειροπτέρων, όλα τα είδη μελετήθηκαν, μιας 
και αυτό δεν αύξησε το μέγεθος της προσπάθειας και το κόστος των μεθόδων 
που εφαρμόστηκαν. 

Για τα ερπετά και τα αρθρόποδα, οι εργασίες πεδίου του 4ου Βήματος είχαν ως 
στόχο: 

• να εκτιμηθεί η κατανομή των ειδών με ακρίβεια, προκειμένου να 
ετοιμαστεί το 1ο Παραδοτέο της Δράσης (Βήμα 5) 

• να προσδιοριστούν οι τρέχουσες πιέσεςι που δέχονται τα είδη και να 
αξιολογηθούν αυτές που αναφέρονται στη σχετικές προηγούμενες 
μελέτες 

• να συλλεχθεί υλικό και ζώα για τη Δράση C.8 

 

Οι εργασίες πεδίου έγιναν από αρκετούν ειδικούς επιστήμονες, με την εφαρμογή 
ποικίλων τεχνικών, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε είδους. 

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τα βήματα 1 & 4 (δημοσιευμένες και 
προτότυπες) χρησιμοποιήθηκαν για να ετοιμαστεί η παρούσα αναφορά 
(Εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης  των ειδών του προγράμματος – Βήμα 5 
– 1o Παραδοτέο της Δράσης). 

 
 



   
 

English summary 
 

This report presents the activities and outcomes of the Action A.1 “ACTION A.1: 
Assessment of conservation status of targeted species” of the LIFE+ Nature & 
Biodiversity Program “ICOSTACY - Improving the conservation status of fauna 
species in Cyprus: From microhabitat restoration to landscape connectivity” 
(LIFE09 NAT/CY/000247).  

Prior to the onset of fieldwork, all relevant literature was gathered and studied 
(Step 1), in order to knowledge gaps and critical questions (Step 2). Following 
that, we designed the appropriate surveys and monitoring protocols of the 
species and their habitats (Step 3).  

During the first phase of the field work (Step 4) we surveyed (during spring, 
summer, autumn and winter) several tens of known and possible bat refugia, in 
order to assess the size of bat colonies and infer the seasonal pattern of roost 
use by bats. Additionally, in August 2011, we performed echolocation call 
recordings in 20 transects, 3 Km long each. The recording sites were chosen 
randomly in proportion to the land use coverage of the republic of Cyprus 
(Stratified Random Sampling). Although the project focuses in 15 bat species, 
all species of the island were studied, since it didn’t increase the effort and cost 
of the methods applied. 

For the two arthropod and the three reptiles surveyed, the first phase had 
several goals:  

•  define the species’ distributions through collecting data with precise 
coordinate recordings as input for step 5 

•  identify actual threats and evaluate the ones reported in previous works  

•  collect material/specimens for the actions C.8  

These were realized by several scientists applying various methodologies 
according to each species requirements.  

The data gathered in Steps 1 and 4 (published and original) were used to 
prepare this report were we initially assess the range, population and habitat 
availability of the studied species (Step 5, 1 st Deliverable of the Action 1).  

 



   
 

ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ 

 
 

Εισαγωγή  
  
Για την εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης των Χειροπτέρων της Κύπρου, 
αρχικά πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση και αποδελτίωση της υπάρχουσας 
σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις υπάρχουσες 
επιστημονικές εργασίες, όπως και οι αδημοσίευτες πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν από Κύπριους και Έλληνες ερευνητές καταχωρήθηκαν σε ειδικά 
σχεδιασμένη βάση δεδομένων. Η εν λόγω βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα 
να αποθηκεύονται και να επιδεικνύονται τα αποτελέσματα της κάθε επίσκεψης 
σε κάθε θέση ξεχωριστά, προκειμένου να είναι εφικτή η εύκολη παρακολούθηση 
των μακροχρόνιων τάσεων των αποικιών και πληθυσμών κάθε είδους. Ακόμα 
περισσότερες δυνατότητες παρακολούθησης δίνονται από τις διάφορες 
λειτουργίες του λογισμικού (queries, reports κτλ). Η καταγραφή των 
γεωγραφικών συντεταγμένων κάθε θέσης επιτρέπει την διασύνδεση της βάσης 
με λογισμικό GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών), ούτως ώστε να είναι 
δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των πληροφοριών και η απεικόνιση τους σε 
χάρτες (όπως αυτή που επισυνάπτονται στην παρούσα αναφορά).  
Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τα αποτελέσματα από 509 επισκέψεις, οι 
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την έναρξη του ICOSTACY, σε 280 
θέσεις, οι 245 εκ των οποίων θέσεων βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
Για την παρακολούθηση των ειδών που σχηματίζουν μεγάλες αποικίες σε 
σπήλαια, ορυχεία και εσωτερικούς χώρους κτηρίων (γένη Rousettus, 
Rhinolophus, Myotis, Plecotus και Miniopterus) πραγματοποιήθηκαν 
επιθεωρήσεις σε όλα τα γνωστά και εν δυνάμει καταφύγια. Οι επιθεωρήσεις 
αυτές αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να γίνονται τρεις τουλάχιστον φορές κάθε 
χρόνο, μία την χειμερινή (Δεκέμβριος-Φεβρουάριος), μία την καλοκαιρινή 
(Μάιος-Ιούλιος) και μία την φθινοπωρινή (Αύγουστος-Οκτώβριος) περίοδο, 
καθώς είναι γνωστό το ότι οι νυχτερίδες μετακινούνται μεταξύ εναλλακτικών 
καταφυγίων από εποχή σε εποχή. Από την έναρξη του ICOSTACY (01 
Οκτωβρίου 2010) έως και στα μέσα του Σεπτεμβρίου του 2011 
πραγματοποιήθηκαν 121 επισκέψεις σε 62 γνωστά και εν δυνάμει καταφύγια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τις επισκέψεις αυτές προσδιορίστηκαν τα 
παρόντα είδη, καταμετρήθηκαν τα άτομα κάθε είδους και έγινε εκτίμηση του 
φύλλου και της αναπαραγωγικής κατάστασής τους, όπου αυτό ήταν δυνατόν. Οι 
περισσότερες παρατηρήσεις έγιναν εξ’ αποστάσεως (για να μην ενοχληθούν τα 
ζώα), οπτικά αλλά και με ηχογράφηση των φωνών εντοπισμού των ζώων και 
εξέτασή τους με χρήση του κατάλληλου λογισμικού. Σε λίγες περιπτώσεις έγιναν 
συλλήψεις νυχτερίδων, οι οποίες κατόπιν εξέτασης απελευθερώθηκαν επί 
τόπου.  
Για την εκτίμηση της εξάπλωσης και της σχετικής αφθονίας των μη σπηλαιόβιων 
ειδών (γένη Pipistrellus, Hypsugo, Eptesicus, Nyctalus, Tadarida), αλλά και των 
σπηλαιόβιων,  πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις των φωνών εντοπισμού που 
αυτά εκπέμπουν κατά την πτήση στις (και προς τις) θέσεις αναζήτησης τροφής. 



   
 

Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν τους θερμούς μήνες κάθε 
έτους ωριαίες ηχητικές καταγραφές κατά μήκος 20 διαδρομών 3 χιλιομέτρων 
(ταχύτητα διάνυσης κάθε διαδρομής: 3 Km/h), σε περιοχές με διάφορους 
τύπους χρήσης γης (χρησιμοποιήθηκε το δεύτερο επίπεδο κατάταξης, σύμφωνα 
με το CORINE). Η επιλογή του αριθμού των ηχογραφήσεων σε κάθε τύπο 
χρήσης γης έγινε κατ’ αναλογία με το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (εξαιρέθηκαν κατοικημένες και άλλες εκτάσεις με 
έντονη ανθρώπινη παρουσία), σύμφωνα με τη μέθοδο της Στρωματοποιημένης 
Τυχαίας Δειγματοληψίας (Stratified Random Sampling) που ακολουθείται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σλοβενία. Έτσι, προέκυψε ότι πρέπει να γίνουν έξι 
ηχογραφήσεις σε θαμνότοπους, πέντε σε δάση, τέσσερεις σε ετερογενείς 
αγροτικές εκτάσεις, τρεις σε αρόσιμες εκτάσεις, μία σε μόνιμες καλλιέργειες και 
μία σε ανοικτή έκταση με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση. Ακολούθως, από το 
πλέγμα τετραγώνων 10Χ10Km επιλέχθηκε ένα τετράγωνο για κάθε ηχογράφηση 
και μέσα σε κάθε επιλεγμένο τετράγωνο σχεδιάστηκε η διαδρομή που 
ακολουθήθηκε στο πεδίο. Ηχογραφήσεις σε όλες τις προεπιλεγμένες περιοχές 
έγιναν τον Αύγουστο του 2011 και θα επαναληφθούν το 2010. 
Χρησιμοποιήθηκε δέκτης υπερήχων Pettersson D980 και οι ηχογραφήσεις 
αποθηκεύτηκαν στη ψηφιακή μνήμη του καταγραφικού Edirol R09 και στη 
συνέχεια εξετάστηκαν με τη χρήση του λογισμικού Batsound v. 1.2. Μέχρι 
στιγμής ένα μικρό μόνο ποσοστό των φωνών εντοπισμού που ηχογραφήθηκαν 
προσδιορίστηκε σε επίπεδο είδους, λόγω  των μεγάλων ομοιοτήτων μεταξύ 
ορισμένων ειδών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι 
απαραίτητη η συλλογή και μελέτη φωνών εντοπισμού από νυχτερίδες γνωστού 
είδους (π.χ. κατόπιν σύλληψης, ή φωνών που εκπέμπονται μαζί με κοινωνικές 
φωνές). Τέτοιες φωνές συλλέγονται από την Κύπρο από το 2007 (στα πλαίσια 
άλλων ερευνητικών και διαχειριστικών προγραμμάτων) και η συλλογή τους 
συνεχίζεται και στα πλαίσια του ICOSTACY.  
Οι ετήσιες ηχητικές καταγραφές δεν μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση του 
μεγέθους των πληθυσμών των νυχτερίδων της Κύπρου (κάτι για το οποίο δεν 
υπάρχει άλλωστε κατάλληλη μέθοδος), μιας και μία νυχτερίδα μπορεί να 
ηχογραφηθεί μία, δύο ή και περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια μίας 
ηχογράφησης. Μπορούν όμως να αποκαλύψουν ενδεχόμενες αυξητικές ή 
πτωτικές τάσεις, με σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις ηχογραφήσεις κάθε 
έτους, καθώς όλοι οι παράγοντες λάθους παραμένουν ίδιοι μεταξύ των ετών. 
Προϋπόθεση γι΄ αυτό αποτελεί ότι κάθε χρόνο εφαρμόζονται οι ίδιες 
απαράλλακτα τεχνικές, ότι οι κλιματικές συνθήκες κατά την ηχογράφηση σε 
κάθε θέση είναι οι ίδιες κάθε έτος, ότι οι γενικότερες κλιματικές συνθήκες δεν 
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των ετών και ότι οι χρήσεις γης στις θέσεις 
των ηχογραφήσεων δεν αλλάζουν.  
Μετά την εξέταση της ποσότητας και ποιότητας των δεδομένων που θα 
συλλεχθούν μέχρι τη λήξη της δράσης Α1 του ICOSTACY, θα είναι δυνατή η 
αξιολόγηση του κατά πόσο ο αριθμός των ηχογραφήσεων θα πρέπει να 
διατηρηθεί ή να αλλάξει, προκειμένου να είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση των 
τάσεων των πληθυσμών και η έγκαιρη πρόβλεψη και αντιμετώπιση του 
ενδεχόμενου κατάρρευσης τους στις επόμενες δεκαετίες.    
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Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810)  
  
Το R. aegyptiacus έχει ευρεία αλλά κατακερματισμένη κατανομή, καθώς 
απαντάται στη νοτιοανατολική Μεσόγειο (Κύπρο, ν. Τουρκία, Μ. Ανατολή και β. 
Αίγυπτο), την Αραβική Χερσόνησο και τον Περσικό Κόλπο και σε αρκετές χώρες 
της υποσαχάριας Αφρικής, κυρίως κοντά στη θάλασσα.  
  
Έκταση παρουσίας  
Ο νυχτοπάππαρος απαντάται σε περιοχές με μικρό ή μέτριο υψόμετρο (έως 
1000m). Από το 2000 έχει εντοπιστεί σε 25 θέσεις στα κεντρικά, νότια και 
δυτικά του νησιού, καταλαμβάνοντας μία έκταση 2570 Km2 περίπου, ίση με το 
45.27% σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε παλαιότερες μελέτες είχε 
εντοπιστεί και στα ανατολικά της Κύπρου (Αγία Νάπα, Κάβο Γκρέκο και 
Παραλίμνι), αλλά ίσως έχει εγκαταλείψει τη περιοχή αυτή λόγω της έντονης 
οικιστικής ανάπτυξης.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Το R. aegyptiacus ήταν ένα από τα πιο κοινά και άφθονα είδη της Κύπρου, αλλά 
ο πληθυσμός του στο νησί βρίσκεται σε σταθερή πτώση τα τελευταία χρόνια. 
Το 2005 υπολογίστηκε στα 5250 άτομα, ενώ το 2009 υπολογίστηκε στα 1595 
άτομα. Στα πλαίσια του ICOSTACY οπότε και έγιναν οι πιο συστηματικές 
καταμετρήσεις, καταμετρήθηκαν 882, 454 και 1039 άτομα στις πέντε χειμερινές, 
τρεις ανοιξιάτικες και επτά θερινές αποικίες του. Από τα 20 γνωστά καταφύγια 
του είδους, μόνο τα 12 φιλοξενούσαν άτομα του είδους κατά την τελευταία 
ενδεκαετία.  
  
Απειλές  
Το R. aegyptiacus είχε επικηρυχτεί από τις κρατικές αρχές ως παράσιτο των 
καλλιεργειών, επικήρυξη που διήρκησε μέχρι το 1973 και οδήγησε στη 
θανάτωση αρκετών χιλιάδων ατόμων. Παρά το ότι το είδος αυτό είναι 
προστατευόμενο στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια, συνεχίζονται οι μαζικές 
θανατώσεις και οι βανδαλισμοί στα καταφύγιά του, καθώς πιστεύεται ότι 
προκαλεί ζημιές σε καλλιέργειες φρούτων. Απειλείται επίσης από την 
κατάρρευση των ορυχείων όπου φωλιάζει και την γενικότερη ανθρώπινη όχληση 
στα καταφύγιά του, ενδεχομένως και από τη χρήση αγροχημικών. Εντούτοις, οι 
απειλές αυτές μάλλον δεν αρκούν για να ερμηνεύσουν τη δραματική 
συρρίκνωση του πληθυσμού του, η οποία αποτελεί αντικείμενο προς διερεύνηση 
από ομάδα Κύπριων και Τσέχων (Charles University, Πράγα and Πανεπιστήμιο 
του Brno) επιστημόνων τα τελευταία χρόνια.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  
2. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
3. Διαλεύκανση των λόγων κατάρρευσής του πληθυσμού του είδους  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
6. Μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του και της ικανότητας διασποράς του 
(π.χ. εάν μεταναστεύει στην Τουρκία)  



   
 

7. Μελέτη Conservation Genetics (π.χ. εάν υπάρχει γονιδιακή ανταλλαγή με 
τους πληθυσμούς της Τουρκίας)  
8. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 1. Η κατανομή του Rousettus aegyptiacus στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Με μαύρα τρίγωνα δίνονται οι αναφορές έως τον Οκτώβριο του 2000, με 
πράσινους κύκλους οι αναφορές από 01/10/2000 έως 30/9/2010 και με μπλε 
τετράγωνα οι αναφορές από την έναρξη του ICOSTACY (01/10/2010) μέχρι 
σήμερα. Με αστέρια απεικονίζονται τα καταφύγια του είδους.   



   
 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)  
  
Το R. ferrumequinum έχει ευρύτατη εξάπλωση στην παλαιαρκτική: από τη 
Βόρεια Αφρική μέχρι τη κεντρική Ευρώπη και την Αγγλία και μέσω της 
νοτιοδυτικής Ασίας, στα Ιμαλάια τη νοτιοανατολική Κίνα, την Κορέα και την 
Ιαπωνία. Αν και είναι από τα πιο κοινά είδη της Μεσογείου και ιδιαίτερα άφθονο 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Τουρκία, στην Κύπρο η αφθονία 
του είναι μάλλον μικρή.  
  
Έκταση παρουσίας  
Το είδος αυτό απαντάται από το επίπεδο της θάλασσας (όλο το χρόνο) μέχρι 
σχεδόν το δασοόριο (ως και τα 1730m, κυρίως τους ψυχρούς μήνες). Από το 
2000 έχει εντοπιστεί σε 23 θέσεις στα κεντρικά και δυτικά του νησιού 
καταλαμβάνοντας μία έκταση 1500 Km2 περίπου, ίση με το 26.37% σχεδόν της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην έκταση αυτή προστέθηκε πρόσφατα ακόμα μία 
(απομονωμένη) θέση, στα ανατολικά του νησιού. Τα τελευταία χρόνια 
εντοπίζονται διαρκώς νέες θέσεις παρουσίας του είδους (λόγο των εντατικών 
μελετών) και δεν αποκλείεται η τάση αυτή να συνεχιστεί.   
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις συστηματικές καταμετρήσεις στα πλαίσια 
του ICOSTACY, προέκυψε ότι έχει εννέα χειμερινά καταφύγια με 26 άτομα. Στα 
τρία γνωστά ανοιξιάτικα καταφύγια του είδους καταμετρήθηκαν 11 άτομα, ενώ 
στα έξι γνωστά θερινά καταφύγιά του  καταμετρήθηκαν οκτώ ενήλικα άτομα. 
Φαίνεται λοιπόν ότι το είδος διατηρεί ένα αρκετά μικρό πληθυσμό στο νησί, αν 
και είναι σχετικά ευρέως κατανεμημένο. Εν τούτοις, τον Νοέμβριο του 2007 
εντοπίστηκαν μερικές δεκάδες ατόμων σε ορυχείο της δυτικής Κύπρου, γεγονός 
που καταδεικνύει ότι το είδος ήταν πιο άφθονο στο πρόσφατο παρελθόν, ή ότι 
υπάρχουν άγνωστα χειμερινά και θερινά καταφύγιά του στο νησί. Οι υποθέσεις 
αυτές θα ελεγχθούν με τις φθινοπωρινές καταμετρήσεις, αν και είναι πιθανό 
άτομα του είδους να μετακινούνται στα κατεχόμενα.  
  
Απειλές  
Οι αποικίες του R. ferrumequinum στα σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει 
απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και 
από την τουριστική διευθέτηση. Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των 
εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, την κατάρρευσή τους, αλλά και από 
βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα πλαίσια της καταδίωξης του 
νυχτοπάππαρου. Τέλος, απειλή για το είδος αποτελεί η ανακαίνιση, η 
αναπαλαίωση και η κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.) 
όπου σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες, οι πυρκαγιές, ενδεχομένως και η 
χρήση εντομοκτόνων και η υποβάθμιση των υγροτόπων, μέσω της ρύπανσης 
και της απομάκρυνσης της βλάστησης.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  
2. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
3. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  



   
 

4. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
6. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 2. Η κατανομή του Rhinolophus ferrumequinum στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)  
  
Το R. hipposideros εξαπλώνεται στη κεντρική και νότια Ευρώπη, τη  
βορειοδυτική Αφρική, την Ανατολία, την Αραβική χερσόνησο και μέχρι τα 
Ιμαλάια. Βρίσκεται σε όλα τα μεγάλα νησιά  της Μεσογείου, είναι σχετικά κοινό 
στην Ελλάδα και από τα πιο κοινά της Κύπρου  
  
Έκταση παρουσίας  
Το R. hipposideros απαντάται από τις πεδινές μέχρι και τις ορεινές περιοχές του 
νησιού (130 έως 1780m). Από το 2000 έχει εντοπιστεί σε 32 θέσεις σε όλο 
σχεδόν το νησί με εξαίρεση το νοτιοανατολικό και το νοτιοδυτικό άκρο. Η 
περιοχή εξάπλωσής του καταλαμβάνει μία έκταση 2027 Km2 περίπου, ίση με το 
35.64% σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια εντοπίζονται 
διαρκώς νέες θέσεις παρουσίας του είδους (λόγο των εντατικών μελετών) και 
δεν αποκλείεται η τάση αυτή να συνεχιστεί. Οι φωνές εντοπισμού που εκπέμπει 
το είδος αυτό μοιάζουν εν μέρει με αυτές των R. euryale και R. mehelyi. Σε 
λίγες θέσεις στην Κύπρο ηχογραφήθηκαν φωνές που δεν ήταν δυνατόν να 
αποδοθούν σε κάποιο από το τα τρία είδη. Συνεπώς, η έκταση παρουσίας του 
στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη από ότι αναφέρεται 
εδώ.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις συστηματικές καταμετρήσεις στα πλαίσια 
του ICOSTACY, προέκυψε ότι έχει 15 χειμερινά καταφύγια με 141 άτομα, πέντε 
ανοιξιάτικα καταφύγια με 176 άτομα και 11 θερινά καταφύγια με 351 ενήλικα 
άτομα. Οι ασυμφωνίες μεταξύ των καταμετρήσεων διαφορετικών εποχών, 
οφείλονται είτε στο ότι δεν είναι γνωστά όλα τα καταφύγια του είδους στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, είτε στο ότι πραγματοποιούνται εποχιακές 
μεταναστεύσεις στην κατεχόμενη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, το εν λόγω 
είδος είναι από τα πιο κοινά (μετά το Pipistrellus kuhlii) και από τα πιο άφθονα 
(μετά το Rousettus aegyptiacus) της Κύπρου.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του R. 
hipposideros στα σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη 
ελεγχόμενες επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική 
διευθέτηση. Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για 
λόγους ασφαλείας, την κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε 
σπήλαια και ορυχεία στα πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Τέλος, 
απειλή για το είδος αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση 
παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.) όπου σχηματίζονται 
αναπαραγωγικές αποικίες, οι πυρκαγιές, ενδεχομένως και η χρήση 
εντομοκτόνων και η υποβάθμιση των υγροτόπων, μέσω της ρύπανσης και της 
απομάκρυνσης της βλάστησης.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  



   
 

2. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
3. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
4. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
6. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 3. Η κατανομή του Rhinolophus hipposideros στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 



   
 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853  
  
To Rhinolophus euryale απαντάται στην εύκρατη περιοχή της δυτικής 
Παλαιαρκτικής, από την Ιβηρική χερσόνησο μέχρι το Τουρκμενιστάν και το 
Ιράν, ενώ είναι παρόν και στη βόρεια Αφρική. Στην Ελλάδα απαντάται μόνο 
στης ηπειρωτικές περιοχές, όπου έχει κατακερματισμένη κατανομή.   
  
Έκταση παρουσίας  
Το είδος αυτό είχε αναφερθεί από μία θέση βόρεια της Λεμεσού το 1990 και ένα 
βάραθρο στην χερσόνησο του Ακάμα το 1994. Οι αναφορές αυτές είναι 
αμφισβητούμενες και η παρουσία του είδους στο νησί θεωρείτο αμφίβολη μέχρι 
πρότινος. Στα πλαίσια του ICOSTACY λίγα άτομα του R. euryale εντοπίστηκαν 
σε ένα ορυχείο στα δυτικά του νησιού και σε μία ακόμα θέση στα κεντρικά του 
νησιού. Με την ανακάλυψη αυτή, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ειδών της 
Κύπρου ανέρχεται στα 19. Οι φωνές εντοπισμού που εκπέμπει το είδος αυτό 
μοιάζουν εν μέρει με αυτές των R. hipposideros και R. mehelyi. Σε λίγες θέσεις 
στην Κύπρο ηχογραφήθηκαν φωνές που δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν σε 
κάποιο από το τα τρία είδη. Συνεπώς, η έκταση παρουσίας του στην Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη από ότι αναφέρεται εδώ.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις προαναφερθείσες ανακαλύψεις που έγιναν 
στα πλαίσια του ICOSTACY προέκυψε ότι ο πληθυσμός του είδους δεν 
υπερβαίνει τα 10 άτομα, αλλά ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα καταφύγιά του 
στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τα κατεχόμενα. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι 
το εν λόγω είδος είναι από τα πλέον σπάνια του νησιού.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του R. euryale στα 
σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες 
επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική διευθέτηση. 
Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, 
την κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα 
πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Τέλος, απειλή για το είδος 
αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων 
(σπίτια, εκκλησίες κ.α.) όπου σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες, 
ενδεχομένως και η χρήση εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  
2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901  
  
Το Rhinolophus mehelyi έχει κατακερματισμένη κατανομή σε αρκετές χώρες της 
Μεσογείου, αλλά και στον Καύκασο και το Ιράν.  
  
Έκταση παρουσίας and Μέγεθος πληθυσμού  
Ή παρουσία του R. mehelyi στην Κύπρο διαπιστώθηκε με τον εντοπισμό του 
στην Κυρήνεια το 1959. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά για το είδος 
στο νησί. Ενδεχομένως το R. mehelyi περιορίζεται μόνο στην κατεχόμενη 
περιοχή της Β. Κύπρου (που είναι και η λιγότερο μελετημένη), ή έχει 
εξαφανιστεί από το νησί. Τα μόνα είδη με τα οποία μοιάζει μορφολογικά είναι το 
σπάνιο R. euryale και το R. blasii, η παρουσία του οποίου στις περισσότερες 
θέσεις από όπου αναφέρεται επιβεβαιώθηκε με εξέταση συλληφθέντων ατόμων 
ή ηχογράφηση φωνών εντοπισμού, οπότε οι πιθανότητες λάθους είναι πολύ 
μικρές. Βεβαίως, η απουσία του από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να 
αποκλειστεί, αλλά ακόμα και αν είναι παρόν σίγουρα ο πληθυσμός του είναι 
σίγουρα πολύ μικρός. Οι φωνές εντοπισμού που εκπέμπει το είδος αυτό 
μοιάζουν εν μέρει με αυτές των R. hipposideros και R. euryale. Σε λίγες θέσεις 
στην Κύπρο ηχογραφήθηκαν φωνές που δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν σε 
κάποιο από το τα τρία είδη. Συνεπώς, το R. mehelyi έχει ενδεχομένως 
ηχογραφηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι γι΄ αυτό. Μέχρι να επιβεβαιωθεί η παρουσία του στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, το είδος αυτό δεν προσμετρείται στα είδη του νησιού.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του R. mehelyi 
στα σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει (αν είναι παρόν στην Κύπρο) 
απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και 
από την τουριστική διευθέτηση. Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των 
εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, την κατάρρευσή τους, αλλά και από 
βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα πλαίσια της καταδίωξης του 
νυχτοπάππαρου. Τέλος, ενδεχόμενη απειλή για το είδος αποτελεί η ανακαίνιση, 
η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.) 
όπου σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες, ίσως και η χρήση εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Εξακρίβωση της παρουσίας του είδους στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις 
κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Rhinolophus blasii Peters, 1866  
  
Το Rhinolophus blasii είναι ένα αφρο-τουρανικό είδος που απαντάται σε 
διάφορες χώρες της Αφρικής, τα Βαλκάνια, τη νοτιοδυτική Ασία, τη Μέση 
Ανατολή μέχρι τα Ιμαλάια και την Αραβική χερσόνησο. Είναι αρκετά κοινό στην 
ανατολική Μεσόγειο, καθώς έχει εντοπιστεί σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές 
της Ελλάδας, ορισμένα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Τουρκίας, τη Συρία, 
το Λίβανο, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.  
  
Έκταση παρουσίας  
To R. blasii απαντάται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και σχεδόν το 
δασοόριο (έως και τα 1750m). Από το 2000 έχει εντοπιστεί σε 13 θέσεις στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Η περιοχή εξάπλωσής του καταλαμβάνει μία έκταση 
1533 Km2 περίπου στην κεντρική και δυτική Κύπρο, ίση με το 26.95% σχεδόν 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ το είδος εντοπίζεται και σε μία ακόμη θέση 
στα ανατολικά (στην περιοχή της Ξυλοφάγου). Τα τελευταία χρόνια 
εντοπίζονται διαρκώς νέες θέσεις παρουσίας του είδους (λόγο των εντατικών 
μελετών) και δεν αποκλείεται η τάση αυτή να συνεχιστεί.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις συστηματικές καταμετρήσεις στα πλαίσια 
του ICOSTACY, προέκυψε ότι έχει τρία χειμερινά καταφύγια με 6 άτομα, και 4 
θερινά καταφύγια με 35 ενήλικα άτομα. Οι ασυμφωνίες μεταξύ των 
καταμετρήσεων διαφορετικών εποχών, οφείλονται είτε στο ότι δεν είναι γνωστά 
όλα τα καταφύγια του είδους στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε στο ότι 
πραγματοποιούνται εποχιακές μεταναστεύσεις στην κατεχόμενη περιοχή. Σε 
κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι το είδος δεν είναι άφθονο στην Κυπριακή 
Δημοκρατία.   
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του R. blasii στα 
σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες 
επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική διευθέτηση. 
Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, 
την κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα 
πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Τέλος, απειλή για το είδος 
αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων 
(σπίτια, εκκλησίες κ.α.) όπου σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες, οι 
πυρκαγιές, ενδεχομένως και η χρήση εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  
2. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
3. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
4. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
6. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 5. Η κατανομή του Rhinolophus blasii στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 



   
 

Myotis blythii (Tomes, 1857)  
  
Το είδος αυτό απαντάται στην ευρωπαϊκή μεσόγειο, την Ανατολία και τη Μέση 
Ανατολή μέχρι και τα Ιμαλάια, ενώ απομονωμένοι πληθυσμοί του έχουν βρεθεί 
βορειότερα και ανατολικότερα στην Ασία. Είναι αρκετά κοινό και άφθονο στην 
Ελλάδα και κοινό στην Τουρκία.  
  
Έκταση παρουσίας  
Από το 2000 τo M. blythii έχει εντοπιστεί σε έξι θέσεις, διάσπαρτες θέσεις σε 
όλο το νησί. Τους θερμούς μήνες φαίνεται ότι προτιμάει θέσεις με χαμηλό 
υψόμετρο (ακόμα και θαλάσσιες σπηλιές), ενώ τους χειμερινούς μήνες 
εντοπίζεται σε ορυχεία με μεγάλο υψόμετρο (μέχρι τα 1650m). Τα τελευταία 
χρόνια εντοπίζονται διαρκώς νέες θέσεις παρουσίας του είδους (λόγο των 
εντατικών μελετών) και δεν αποκλείεται η τάση αυτή να συνεχιστεί. Οι φωνές 
εντοπισμού που εκπέμπει το είδος αυτό μοιάζουν εν μέρει με αυτές των άλλων 
ειδών του γένους Myotis. Σε λίγες θέσεις στην Κύπρο ηχογραφήθηκαν φωνές 
που δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν σε κάποιο από το είδη του γένους. 
Συνεπώς, η έκταση παρουσίας του στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
ενδεχομένως μεγαλύτερη από ότι αναφέρεται εδώ.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις συστηματικές καταμετρήσεις στα πλαίσια 
του ICOSTACY, προέκυψε ότι έχει δύο θερινά καταφύγια με 22 ενήλικα άτομα. 
Ένα μόνο άτομο του είδους εντοπίστηκε το χειμώνα του 2010-2011, ενώ το 
φθινόπωρο του 2011 (μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου) εντοπίστηκαν 39 άτομα σε 
τρεις θέσεις. Οι ασυμφωνίες μεταξύ των καταμετρήσεων διαφορετικών εποχών, 
οφείλονται είτε στο ότι δεν είναι γνωστά όλα τα καταφύγια του είδους στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, είτε στο ότι πραγματοποιούνται εποχιακές 
μεταναστεύσεις στην κατεχόμενη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, το εν λόγω 
είδος είναι από τα λιγότερα κοινά και άφθονα της Κύπρου. Περισσότερα άτομα 
του είδους αυτού ίσως βρίσκονται στον Πενταδάκτυλο, μιας και πρόκειται για 
τυπικό σπηλαιόβιο είδος.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του M. blythii στα 
σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες 
επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική διευθέτηση. 
Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, 
την κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα 
πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Τέλος, απειλή για το είδος 
αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων 
(σπίτια, εκκλησίες κ.α.) όπου σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες, 
ενδεχομένως και η χρήση εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  
2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  



   
 

4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 6. Η κατανομή του Myotis blythii στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  
  
Το M. nattereri είναι είδος της δυτικής παλαιαρκτικής. Απαντάται στη 
βορειοδυτική Αφρική, σε όλη σχεδόν την Ευρώπη και τη δυτική Ασία. Στην 
Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα κοινό και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί σε κανένα 
νησί της.  
  
Έκταση παρουσίας  
Από το 2000 το M. nattereri έχει εντοπιστεί σε 13 θέσεις στα κεντρικά και νότια 
του νησιού, οι έξι από τις οποίες βρίσκονται στο Τρόοδος, σε υψόμετρο μέχρι 
και 1730m. Όλες οι καταγραφές σε θέσεις άνω των 1000m έγιναν τους 
χειμερινούς μήνες (την περίοδο της χειμέριας νάρκης), ενώ τους θερμούς μήνες 
το είδος απαντάται και σε πεδινές περιοχές, με υψόμετρο μεγαλύτερο των 
280m. Η περιοχή εξάπλωσης του είδους καταλαμβάνει μία έκταση 1292 Km2 
περίπου, ίση με το 22.71% σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι φωνές 
εντοπισμού που εκπέμπει το είδος αυτό μοιάζουν εν μέρει με αυτές των άλλων 
ειδών του γένους Myotis. Σε λίγες θέσεις στην Κύπρο ηχογραφήθηκαν φωνές 
που δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν σε κάποιο από το είδη του γένους. 
Συνεπώς, η έκταση παρουσίας του στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
ενδεχομένως μεγαλύτερη από ότι αναφέρεται εδώ, μία υπόθεση που ενισχύεται 
από το ότι το καλοκαίρι καταφεύγει σε κτήρια και δέντρα, όπου ο εντοπισμός 
του είναι δυσκολότερος.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις συστηματικές καταμετρήσεις στα πλαίσια 
του ICOSTACY, προέκυψε ότι έχει δύο χειμερινά καταφύγια με επτά άτομα και 3 
θερινά καταφύγια με 24 ενήλικα άτομα. Οι ασυμφωνίες μεταξύ των 
καταμετρήσεων διαφορετικών εποχών, οφείλονται είτε στο ότι δεν είναι γνωστά 
όλα τα καταφύγια του είδους στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε στο ότι 
πραγματοποιούνται εποχιακές μεταναστεύσεις στην κατεχόμενη περιοχή. Εν 
πάση περιπτώσει, το εν λόγω είδος φαίνεται ότι έχει αρκετά περιορισμένη  
αφθονία στην Κύπρο.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του M. nattereri 
στα σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες 
επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική διευθέτηση. 
Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, 
την κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα 
πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Απειλή για το είδος αποτελεί και η 
ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων (σπίτια, 
εκκλησίες κ.α.) όπου σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες. Τέλος, 
πιθανότατα απειλείται από την υλοτόμηση των γηραιών δέντρων όπου 
φωλιάζει, τις πυρκαγιές, ενδεχομένως και τη χρήση εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  



   
 

2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 7. Η κατανομή του Myotis nattereri στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)  
  
Το M. emarginatus εξαπλώνεται στη νότια και κεντρική Ευρώπη, τη Δυτική Ασία 
και τη βορειοδυτική Αφρική. Έχει βρεθεί σε διάφορες θέσεις της ηπειρωτικής και 
νησιωτικής Ελλάδας και της Τουρκίας.  
  
Έκταση παρουσίας  
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 που το M. emarginatus εντοπίστηκε για 
πρώτη φορά στην Κύπρο, έχει βρεθεί σε πέντε συνολικά θέσεις σε όλη την 
Κυπριακή Δημοκρατία, από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και σχεδόν το 
δασοόριο (1660m). Οι φωνές εντοπισμού που εκπέμπει το είδος αυτό μοιάζουν 
εν μέρει με αυτές των άλλων ειδών του γένους Myotis. Σε λίγες θέσεις στην 
Κύπρο ηχογραφήθηκαν φωνές που δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν σε κάποιο 
από το είδη του γένους. Συνεπώς, η έκταση παρουσίας του στην Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη από ότι αναφέρεται εδώ.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις συστηματικές καταμετρήσεις στα πλαίσια 
του ICOSTACY, προέκυψε ότι έχει ένα μόνο θερινό καταφύγιο με 35 ενήλικα 
άτομα. Ακόμα ένα (ανοιξιάτικο) καταφύγιο είχε εντοπιστεί στο παρελθόν, αλλά 
αυτό δεν επιθεωρήθηκε την άνοιξη του 2011. Οι ασυμφωνίες μεταξύ των 
καταμετρήσεων διαφορετικών εποχών, οφείλονται είτε στο ότι δεν είναι γνωστά 
όλα τα καταφύγια του είδους στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε στο ότι 
πραγματοποιούνται εποχιακές μεταναστεύσεις στην κατεχόμενη περιοχή. Εν 
πάση περιπτώσει, το εν λόγω είδος φαίνεται ότι έχει αρκετά περιορισμένη  
κατανομή και αφθονία στην Κύπρο. Περισσότερα άτομα του είδους αυτού ίσως 
βρίσκονται στον Πενταδάκτυλο, μιας και πρόκειται για τυπικό σπηλαιόβιο είδος.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του M. 
emarginatus στα σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη 
ελεγχόμενες επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική 
διευθέτηση. Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για 
λόγους ασφαλείας, την κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε 
σπήλαια και ορυχεία στα πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Τέλος, 
απειλή για το είδος αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση 
παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.) όπου σχηματίζονται 
αναπαραγωγικές αποικίες, ενδεχομένως και η χρήση εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  
2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 8. Η κατανομή του Myotis emarginatus στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)  
  
To M. capaccinii απαντάται σε όλες τις ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες της 
Μεσογείου, τα Βαλκάνια τη βορειοδυτική Αφρική, αλλά και στο Ιράκ και το 
Ιράν.   
  
Έκταση παρουσίας and Μέγεθος πληθυσμού  
Στην Κύπρο τo M. capaccinii εντοπίστηκε για πρώτη και μοναδική φορά στην 
Κυρήνεια την δεκαετία του 1950, μία αναφορά που αμφισβητήθηκε αργότερα 
από άλλους ερευνητές. Ενδεχομένως το είδος αυτό περιορίζεται μόνο στην 
κατεχόμενη περιοχή της Β. Κύπρου (που είναι και η λιγότερο μελετημένη), ή 
έχει εξαφανιστεί από το νησί. Βεβαίως, η απουσία του από την Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά ακόμα και αν είναι παρόν σίγουρα 
ο πληθυσμός του είναι σίγουρα πολύ μικρός. Οι φωνές εντοπισμού που εκπέμπει 
το είδος αυτό μοιάζουν εν μέρει με αυτές των άλλων ειδών του γένους Myotis. 
Σε λίγες θέσεις στην Κύπρο ηχογραφήθηκαν φωνές που δεν ήταν δυνατόν να 
αποδοθούν σε κάποιο από το είδη του γένους. Συνεπώς, είναι πιθανό να έχει 
ηχογραφηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να μπορούμε να ελέγξουμε την 
υπόθεση αυτή.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του M. capaccinii 
(αν είναι παρόν στην Κύπρο) στα σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει 
απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και 
από την τουριστική διευθέτηση. Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των 
εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, την κατάρρευσή τους, αλλά και από 
βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα πλαίσια της καταδίωξης του 
νυχτοπάππαρου. Τέλος, ενδεχόμενη απειλή για το είδος αποτελεί η ανακαίνιση, 
η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.) 
όπου σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες, ίσως και η χρήση εντομοκτόνων 
και η υποβάθμιση των υγροτόπων, μέσω της ρύπανσης και της απομάκρυνσης 
της βλάστησης.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
  
1. Εξακρίβωση της παρουσίας του είδους στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις 
κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)  
  
Το E. serotinus εξαπλώνεται σε όλη την παλαιαρκτική από τις ακτές Ατλαντικού 
έως τις ακτές του Ειρηνικού, με βορειότερο άκρο εξάπλωσης τη Δανία και 
νοτιότερο το Βιετνάμ. Υπάρχει σε όλη Ευρωπαϊκή  Μεσόγειο, αλλά και τη 
βορειοδυτική Αφρική, την Τουρκία και τη Μ. Ανατολή.  
  
Έκταση παρουσίας  
Από το 2000 το είδος αυτό έχει εντοπιστεί σε 7 θέσεις, οι πέντε εκ των οποίων 
βρίσκονται στο Τρόοδος, σε υψόμετρο 1500 έως 1780m. Δύο ακόμα θέσεις 
παρουσίας του είδους βρίσκονται σε κατοικίες στα περίχωρα της Λευκωσίας, 
όπου σχηματίζει αποικίες. Το E. serotinus ενδεχομένως ηχογραφήθηκε σε πέντε 
ακόμα θέσεις, η ομοιότητα όμως των φωνών εντοπισμού αυτού του είδους με 
αυτές του E. anatolicus και του Nyctalus leisleri δεν μας επιτρέπει να 
προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα δείγματα ήχων που συλλέχθηκαν στις θέσεις 
αυτές. Συνεπώς, η έκταση παρουσίας του στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
ενδεχομένως μεγαλύτερη από ότι αναφέρεται εδώ.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα, ενώ δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των 
καταμετρήσεων στα πλαίσια του ICOSTACY. Τα κτήρια κοντά στην Λευκωσία 
όπου κατέφευγε στο παρελθόν δεν επιθεωρήθηκαν φέτος, ενώ οι κάτοικοι είχαν 
εκδιώξει τις νυχτερίδες από αυτά κατά το παρελθόν. Μία ακόμα αποικία, σε 
ορυχείο του Τρόοδος φιλοξενεί το είδος μόνο το φθινόπωρο και θα επιθεωρηθεί 
τον επόμενο Οκτώβριο (2011).  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για πολλά άλλα είδη, οι αποικίες του E. serotinus στα σπήλαια 
και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες επισκέψεις 
τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική διευθέτηση. Απειλούνται 
επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, την 
κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα 
πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Καθώς όμως δεν είναι αυστηρά 
σπηλαιόβιο, οι παραπάνω απειλές ίσως δεν είναι σημαντικές και σημαντικότερη 
απειλή για το είδος αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση 
παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.) όπου σχηματίζονται 
αναπαραγωγικές αποικίες, οι πυρκαγιές, ενδεχομένως και η χρήση 
εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  
2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  



   
 

 
  
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
  
Benda P., Hanak V., Horacek I., Hulva P., Lucan R. and Ruedi M. 2007. Bats 

(Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of 
Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island 
and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 
71: 71–130.   

Hutson, A.M., Spitzenberger, F., Aulagnier, S., Alcaldé, J.T., Csorba, G., 
Bumrungsri, S., Francis, C., Bates, P., Gumal, M., Kingston, T. and Benda, P. 
2008. Eptesicus serotinus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 23 January 
2011.  

Spitzenberger F. 1979. Die Saugetierfauna Zyperns. Teil II: Chiroptera, 
Carnivora und Artidactyla. Ann. Naturhistor. Mus. Wien., 82: 439-465.  

  

 
Χάρτης 9. Η κατανομή του Eptesicus serotinus στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Eptesicus anatolicus Felten, 1971  
  
To Eptesicus anatolicus είναι είδος της δυτικής Ασίας και της ανατολικής 
Μεσογείου, καθώς απαντάται στη Συρία, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την 
Ρόδο.  
  
Έκταση παρουσίας and Μέγεθος πληθυσμού  
Το είδος αυτό έχει εντοπιστεί σε μία μόνο θέση στην Κύπρο, στον ανατολικό 
Πενταδάκτυλο. Ενδεχομένως το είδος αυτό περιορίζεται μόνο στην κατεχόμενη 
περιοχή της Β. Κύπρου (που είναι και η λιγότερο μελετημένη). Βεβαίως, η 
απουσία του από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά 
ακόμα και αν είναι παρόν σίγουρα ο πληθυσμός του είναι σίγουρα πολύ μικρός. 
Οι φωνές εντοπισμού που εκπέμπει το είδος αυτό μοιάζουν εν μέρει με αυτές 
του E. serotinus και του Nyctalus leisleri. Σε λίγες θέσεις στην Κύπρο 
ηχογραφήθηκαν φωνές που δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν σε κάποιο από τα 
είδη αυτά. Συνεπώς, είναι πιθανό να έχει ηχογραφηθεί στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, χωρίς να μπορούμε να ελέγξουμε την υπόθεση αυτή.  
  
Απειλές  
Οι οικολογικές απατήσεις του είδους αυτού είναι εν πολλοίς άγνωστες, καθώς 
διαχωρίστηκε πρόσφατα από το επίσης ελάχιστα μελετημένο E. bottae. Συνεπώς 
δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τις απειλές που δέχεται στην Κυπριακή 
Δημοκρατία (αν είναι παρόν).  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Εξακρίβωση της παρουσίας του είδους στην Κυπριακή Δημοκρατία   
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Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)  
  
Το εύρος εξάπλωσης του είδους αυτού εκτείνεται από τη νότια Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αφρική μέσω της Μέσης Ανατολής ως τα Ιμαλάια. Είναι από τα πιο κοινά 
είδη της Ελλάδας και της Μεσογείου γενικότερα, ενώ έχει βρεθεί και σε αρκετές 
περιοχές της Τουρκίας.  
  
Έκταση παρουσίας  
To H. savii απαντάται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι σχεδόν το δασοόριο 
(ως και τα 1780m). Από το 2000 έχει εντοπιστεί σε 36 θέσεις στο κεντρικό, 
νότιο και δυτικό τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το εν λόγω είδος είναι το 
πιο κοινό στο νησί, καθώς η περιοχή εξάπλωσής του καταλαμβάνει μία έκταση 
2400 Km2 περίπου, ίση με το 42.16% σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα 
τελευταία έτη έγιναν ηχογραφήσεις φωνών εντοπισμού από χειρόπτερα σε 
πολλές θέσεις του νησιού, οι φωνές όμως που ηχογραφήθηκαν δεν έχουν ακόμα 
προσδιοριστεί σε επίπεδο είδους λόγω ομοιότητας με αυτές του P. kuhlii και 
έλλειψης φωνών αναφοράς (βλ. εισαγωγή). Όταν γίνουν οι προσδιορισμοί 
ενδέχεται η γνωστή έκταση εξάπλωσης του είδους να αυξηθεί σημαντικά.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Επίσης καμία σημαντική αποικία του είδους δεν έχει 
μέχρι στιγμής εντοπιστεί, γεγονός αναμενόμενο, καθώς το H. savii συνήθως 
καταφεύγει σε χαραμάδες βράχων και στενά διαστήματα σε κτήρια, γεγονός 
που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των καταφυγίων του. Οι ετήσιες ηχητικές 
καταγραφές κατά μήκος διαδρομών 3 χιλιομέτρων, σε περιοχές με διάφορους 
τύπους χρήσης γης δεν μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση του μεγέθους 
του πληθυσμού του είδους στην Κύπρο (κάτι για το οποίο δεν υπάρχει άλλωστε 
κατάλληλη μέθοδος), αλλά μπορούν να αποκαλύψουν ενδεχόμενες αυξητικές ή 
πτωτικές τάσεις (βλ. εισαγωγή).  
  
Απειλές  
Ενδεχόμενες απειλές για το H. savii στην Κύπρο αποτελούν η χρήση των 
εντομοκτόνων, η λειτουργία αιολικών πάρκων και οι πυρκαγιές. Ακόμα, 
ενδεχόμενη απειλή για το είδος αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η 
κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.) όπου καταφεύγει.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Εντοπισμός και συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  
2. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
3. Προστασία των καταφυγίων του είδους  
4. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
6. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 10. Η κατανομή του Hypsugo savii στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  
  
Το P. pipistrellus εξαπλώνεται σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες, τη ΒΔ 
Αφρική και μέχρι τα Ιμαλάια. Απομονωμένοι πληθυσμοί του υπάρχουν και στην 
Ινδία, αλλά και την Κίνα. Είναι από τα πιο κοινά είδη της Ελλάδας και της 
Ευρώπης γενικότερα.  
  
Έκταση παρουσίας  
Στην Κύπρο, το εν λόγω είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Τρόοδος το 2000. Έκτοτε έχει εντοπιστεί σε 32 ακόμα θέσεις στα 
κεντρικά και νότια του νησιού. Η περιοχή παρουσίας του καταλαμβάνει μία 
έκταση 1300 Km2 περίπου, ίση με το 22.82% σχεδόν της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τα τελευταία έτη έγιναν ηχογραφήσεις φωνών εντοπισμού από 
χειρόπτερα σε πολλές θέσεις του νησιού, οι φωνές όμως που ηχογραφήθηκαν 
δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί σε επίπεδο είδους λόγω ομοιότητας με αυτές 
των P. kuhlii, P. pygmaeus, αλλά και του M. schreibersii και έλλειψης φωνών 
αναφοράς (βλ. εισαγωγή). Όταν γίνουν οι προσδιορισμοί ενδέχεται η γνωστή 
έκταση εξάπλωσης του είδους να αυξηθεί σημαντικά.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Επίσης καμία σημαντική αποικία του είδους δεν έχει 
μέχρι στιγμής εντοπιστεί, καθώς καταφεύγει σε χαραμάδες βράχων, στενά 
διαστήματα σε κτήρια και σε δέντρα , γεγονός που καθιστά δύσκολο τον 
εντοπισμό των καταφυγίων του. Οι ετήσιες ηχητικές καταγραφές κατά μήκος 
διαδρομών 3 χιλιομέτρων, σε περιοχές με διάφορους τύπους χρήσης γης δεν 
μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού του 
είδους στην Κύπρο (κάτι για το οποίο δεν υπάρχει άλλωστε κατάλληλη 
μέθοδος), αλλά μπορούν να αποκαλύψουν ενδεχόμενες αυξητικές ή πτωτικές 
τάσεις (βλ. εισαγωγή).  
  
Απειλές  
Ενδεχόμενες απειλές για το P. pipistrellus στην Κύπρο αποτελούν η χρήση των 
εντομοκτόνων, η λειτουργία αιολικών πάρκων, η υλοτόμηση των γηραιών 
δέντρων όπου φωλιάζει και οι πυρκαγιές. Ακόμα, ίσως απειλείτε από τη χρήση 
εντομοκτόνων και την υποβάθμιση των υγροτόπων, μέσω της ρύπανσης και της 
απομάκρυνσης της βλάστησης.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Εντοπισμός και συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  
2. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
3. Προστασία των καταφυγίων του είδους  
4. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
6. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)  
  
To P. pygmaeus απαντάται στην ηπειρωτική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Νορβηγία, τη Σουηδία, ορισμένα νησιά της Μεσογείου και τον Καύκασο. Το 
ταξινομικό καθεστώς του κυπριακού πληθυσμού του είδους είναι συγκεχυμένο 
και αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από Τσέχους ερευνητές   
(Charles University, Πράγα and Πανεπιστήμιο του Brno).  
  
Έκταση παρουσίας  
Από το 2000 που το εν λόγω είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, 
έχει βρεθεί σε τέσσερις συνολικά θέσεις στα κεντρικά του νησιού. Τα τελευταία 
έτη έγιναν ηχογραφήσεις φωνών εντοπισμού από χειρόπτερα σε πολλές θέσεις 
του νησιού, οι φωνές όμως που ηχογραφήθηκαν δεν έχουν ακόμα 
προσδιοριστεί σε επίπεδο είδους λόγω ομοιότητας με αυτές των P. pipistrellus, 
αλλά και του M. schreibersii και έλλειψης φωνών αναφοράς (βλ. εισαγωγή).  
Όταν γίνουν οι προσδιορισμοί ενδέχεται η γνωστή έκταση εξάπλωσης του 
είδους να αυξηθεί. Σε κάθε περίπτωση, το P. pygmaeus φαίνεται ότι είναι από 
τα πιο σπάνια είδη του νησιού.   
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Επίσης καμία σημαντική αποικία του είδους δεν έχει 
μέχρι στιγμής εντοπιστεί, καθώς καταφεύγει σε στενά διαστήματα σε κτήρια και 
σε δέντρα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των καταφυγίων του. 
Οι ετήσιες ηχητικές καταγραφές κατά μήκος διαδρομών 3 χιλιομέτρων, σε 
περιοχές με διάφορους τύπους χρήσης γης δεν μπορούν να βοηθήσουν στην 
εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού του είδους στην Κύπρο (κάτι για το 
οποίο δεν υπάρχει άλλωστε κατάλληλη μέθοδος), αλλά μπορούν να 
αποκαλύψουν ενδεχόμενες αυξητικές ή πτωτικές τάσεις (βλ. εισαγωγή).  
  
Απειλές  
Ενδεχόμενες απειλές για το P. pygmaeus στην Κύπρο αποτελούν η χρήση των 
εντομοκτόνων, η λειτουργία αιολικών πάρκων, η υλοτόμηση των γηραιών 
δέντρων όπου φωλιάζει και οι πυρκαγιές. Επίσης, ενδεχομένως απειλείται από 
την υποβάθμιση των υγροτόπων, μέσω της ρύπανσης και της απομάκρυνσης 
της βλάστησης. Πιο ενδελεχής μελέτη χρειάζεται για να εκτιμηθούν οι απειλές 
που δέχεται το είδος αυτό στο νησί.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Εντοπισμός και συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  
2. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
3. Προστασία των καταφυγίων του είδους  
4. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
6. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 12. Η κατανομή του Pipistrellus pygmaeus στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 

http://www.iucnredlist.org/�


   
 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  
  
Το P. kuhlii εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του 
Καυκάσου, της Αραβικής Χερσονήσου και του Περσικού Κόλπου. Είναι από τα 
πιο κοινά είδη της Ελλάδας και της Μεσογείου γενικότερα.  
  
Έκταση παρουσίας  
Το P. kuhlii απαντάται από τις πεδινές μέχρι και τις ορεινές περιοχές του νησιού 
(130 έως 1780m). Από το 2000 έχει εντοπιστεί σε 82 θέσεις σε όλη την 
Κυπριακή Δημοκρατία, καλύπτοντας μία έκταση 4260 Km2 περίπου, ίση με το 
74.89% σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα τελευταία έτη έγιναν 
ηχογραφήσεις φωνών εντοπισμού από χειρόπτερα σε πολλές θέσεις του νησιού, 
οι φωνές όμως που ηχογραφήθηκαν δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί σε επίπεδο 
είδους λόγω ομοιότητας με αυτές του P. pipistrellus, αλλά και του H. savii και 
έλλειψης φωνών αναφοράς (βλ. εισαγωγή). Όταν γίνουν οι προσδιορισμοί 
ενδέχεται η γνωστή έκταση εξάπλωσης του είδους να αυξηθεί.   
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Επίσης καμία σημαντική αποικία του είδους δεν έχει 
μέχρι στιγμής εντοπιστεί, γεγονός αναμενόμενο, καθώς το P. kuhlii συνήθως 
καταφεύγει σε χαραμάδες βράχων και στενά διαστήματα σε κτήρια, γεγονός 
που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των καταφυγίων του. Οι ετήσιες ηχητικές 
καταγραφές κατά μήκος διαδρομών 3 χιλιομέτρων, σε περιοχές με διάφορους 
τύπους χρήσης γης δεν μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση του μεγέθους 
του πληθυσμού του είδους στην Κύπρο (κάτι για το οποίο δεν υπάρχει άλλωστε 
κατάλληλη μέθοδος), αλλά μπορούν να αποκαλύψουν ενδεχόμενες αυξητικές ή 
πτωτικές τάσεις (βλ. εισαγωγή).  
Τα τελευταία χρόνια εντοπίστηκαν πέντε καταφύγια  του  είδους (σε 
ανθρώπινες κατασκευές)με 26 άτομα συνολικά. Από αυτά τα δύο 
καταστράφηκαν λόγω οικοδομικών και άλλων εργασιών, το ένα φιλοξενεί 
σταθερά ένα μόνο άτομο και ένα ακόμα δεν επιθεωρήθηκε πρόσφατα, λόγω 
δυσκολιών στην πρόσβαση (βρίσκεται σε ιδιωτική κατοικία).  Τα τεχνητά 
καταφύγια που τοποθετήθηκαν πρόσφατα από το Τμ. Δασών στο πάρκο της 
Αθαλάσσας φαίνεται ότι φιλοξενούν νυχτερίδες μόνο το φθινόπωρο, κάτι που 
θα επιβεβαιωθεί τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.  
  
Απειλές  
Η ευρύτατη κατανομή του είδους στην Κύπρο και το γεγονός ότι είναι ευρύοικο, 
δείχνουν ότι μάλλον δεν αντιμετωπίζει σημαντικές απειλές, ιδιαίτερα στις 
προστατευόμενες περιοχές. Εντούτοις, η αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων και η 
καταστροφή των αποικιών του σε κτήρια θα πρέπει να περιοριστούν.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Εντοπισμός και συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  
2. Προστασία των καταφυγίων του είδους  
3. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  



   
 

5. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 13. Η κατανομή του Pipistrellus kuhlii στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 



   
 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)  
  
Το N. noctula εξαπλώνεται κυρίως στην Ευρώπη και την Ανατολία, αλλά έχει 
αναφερθεί και από την κεντρική και την νοτιοανατολική Ασία.  
  
Έκταση παρουσίας  
Η παρουσία του είδους αυτή στην Κύπρο είναι αμφισβητούμενη. Οι μόνες 
δημοσιευμένες αναφορές αφορούν στην παρουσία ταριχευμένων ατόμων στο 
«Δημοτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Λεμεσού» κατά το παρελθόν και σε 
ηχογραφήσεις φωνών από άτομα του γένους Nyctalus. Κανένα ζωντανό άτομο 
δεν έχει θεαθεί ή συλληφθεί ποτέ στην Κύπρο και πιθανότατα το είδος αυτό δεν 
υπήρξε ποτέ στην Κύπρο, ή έχει εξαφανιστεί από το νησί τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ενδεχομένως έχει ηχογραφηθεί σε δύο θέσεις (στα κεντρικά και 
δυτικά του νησιού) από το 2007, η ομοιότητα όμως των φωνών εντοπισμού 
αυτού του είδους με αυτές του N. lasiopterus δεν μας επιτρέπει να 
προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα δείγματα ήχων που συλλέχθηκαν στις θέσεις 
αυτές. H απουσία του από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να αποκλειστεί, 
αλλά ακόμα και αν είναι παρόν σίγουρα ο πληθυσμός του είναι σίγουρα πολύ 
μικρός.  
  
Απειλές  
Εάν το είδος αυτό είναι όντως παρόν στην Κύπρο, ενδεχομένως απειλείται από 
την υλοτόμηση των γηραιών δέντρων όπου φωλιάζει και τις πυρκαγιές. 
Επιπλέον ενδεχόμενες απειλές αποτελούν η χρήση εντομοκτόνων και η 
εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων σε δασικές εκτάσεις.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Εξακρίβωση της παρουσίας του είδους στην Κύπρο  
 
  
  
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
  
Benda P., Hanak V., Horacek I., Hulva P., Lucan R. and Ruedi M. 2007. Bats 

(Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of 
Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island 
and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 
71: 71–130.   

Boye P., Pott-Dorfer B., Dorfer K. and Demetropoulos A. 1990. New records of 
bats (Chiroptera) from Cyprus and notes on their ecology. Myotis, 28: 93-
100.  

Spitzenberger F. 1979. Die Saugetierfauna Zyperns. Teil II: Chiroptera, 
Carnivora und Artidactyla. Ann. Naturhistor. Mus. Wien., 82: 439-465.   

  



   
 

  
Χάρτης 14. Η κατανομή του Nyctalus noctula στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 



   
 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  
  
Το N. leisleri εξαπλώνεται στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένου του Η. 
Βασιλείου), τον Καύκασο, το Πακιστάν και τη Β. Ινδία. Στην Ελλάδα είναι 
σχετικά κοινό, ιδίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στην Τουρκία 
είναι μάλλον σπάνιο.  
  
Έκταση παρουσίας  
Το N. leisleri εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τρόοδος 
το 2005 και έχει βρεθεί σε επτά συνολικά θέσεις, σε δασικές εκτάσεις με 
υψόμετρο 687 έως 1720m στα κεντρικά και δυτικά του νησιού (οι πέντε εξ’ 
αυτών στο Τρόοδος).   
Ενδεχομένως έχει ηχογραφηθεί σε έξι ακόμα θέσεις (στην ίδια ευρύτερη 
περιοχή) από το 2007, η ομοιότητα όμως των φωνών εντοπισμού αυτού του 
είδους με αυτές του E. serotinus και του E. anatolicus δεν μας επιτρέπει να 
προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα δείγματα ήχων που συλλέχθηκαν στις θέσεις 
αυτές. Συνεπώς, η κατανομή του στο νησί ενδεχομένως είναι ευρύτερη από ότι 
αναφέρεται εδώ, ενώ δεν αποκλείεται να εντοπιστεί και σε άλλες θέσεις στο 
μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον πρόκειται για είδος με περιορισμένη 
αφθονία και κατανομή στην Κύπρο.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Κατά την δεκαετία του 2000 εντοπίστηκαν δύο 
καταφύγια (με λίγες δεκάδες άτομα έκαστο) σε κτήρια στο Τρόοδος. Το ένα από 
τα κτήρια αυτά ανακαινίστηκε πριν από λίγα χρόνια με αποτέλεσμα την εκδίωξη 
της αποικίας, ενώ το άλλο βρίσκεται εντός των Αγγλικών βάσεων και δεν 
επιθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια των καταμετρήσεων στα πλαίσια του 
ICOSTACY.  
  
Απειλές  
Καθώς το είδος αυτό καταφεύγει σε κτήρια δέντρων και σε κοιλότητες, 
ενδεχομένως απειλείται από την ανακαίνιση, την αναπαλαίωση και την 
κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.), την υλοτόμηση 
γηραιών δέντρων και τις πυρκαγιές. Επιπλέον ενδεχόμενες απειλές αποτελούν η 
χρήση εντομοκτόνων και η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων σε 
δασικές εκτάσεις.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  
2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 15. Η κατανομή του Nyctalus leisleri στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)  
  
Το N. lasiopterus έχει κατακερματισμένη κατανομή στην κεντρική και νότια 
Ευρώπη, ορισμένα νησιά της Μεσογείου και τον Καύκασο Στην Ελλάδα φαίνεται 
ότι περιορίζεται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στην Τουρκία είναι 
εξαιρετικά σπάνιο.   
  
Έκταση παρουσίας  
Η παρουσία του είδους αυτού στην Κύπρο διαπιστώθηκε για πρώτη αφορά το 
2006, με τη σύλληψη οκτώ ατόμων στον Ξερό Ποταμό (Περιοχή Σταυρός της 
Ψώκας – Καρκαβάς). Έκτοτε έχει βρεθεί σε τρείς ακόμα θέσεις, στην Κοιλάδα 
των Κέδρων, το βόρειο άκρο της Κοιλάδας του Διαρίζου και το Τρόοδος. 
Ενδεχομένως έχει ηχογραφηθεί σε δύο ακόμα θέσεις (στην ίδια ευρύτερη 
περιοχή) από το 2007, η ομοιότητα όμως των φωνών εντοπισμού αυτού του 
είδους με αυτές του N. noctula και του T. teniotis δεν μας επιτρέπει να 
προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα δείγματα ήχων που συλλέχθηκαν στις θέσεις 
αυτές. Συνεπώς, η κατανομή του στο νησί ενδεχομένως είναι ευρύτερη από ότι 
αναφέρεται εδώ, ενώ δεν αποκλείεται να εντοπιστεί και σε άλλες θέσεις στο 
μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον πρόκειται για είδος με περιορισμένη 
αφθονία και κατανομή στην Κύπρο.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Κανένα καταφύγιο του είδους στην Κύπρο δεν έχει 
εντοπιστεί μέχρι στιγμής, καθώς καταφεύγει σε κοιλότητες δέντρων, κτήρια και 
σχισμές βράχων σε εισόδους μεγάλων σπηλαίων, γεγονός που καθιστά τον 
εντοπισμό των καταφυγίων του δύσκολο.  
  
Απειλές  
Ενδεχόμενες απειλές για το N. lasiopterus στην Κύπρο αποτελούν η χρήση των 
εντομοκτόνων, η λειτουργία αιολικών πάρκων, η υλοτόμηση των γηραιών 
δέντρων όπου φωλιάζει και οι πυρκαγιές. Επίσης, ενδεχομένως απειλείται από 
την υποβάθμιση των υγροτόπων. Πιο ενδελεχής μελέτη χρειάζεται για να 
εκτιμηθούν οι απειλές που δέχεται το είδος αυτό στο νησί.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Εντοπισμός και συστηματική παρακολούθηση των αποικιών του είδους  
2. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
3. Προστασία των καταφυγίων του είδους  
4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
5. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
 
  
  
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
  
Benda P., Hanak V., Horacek I., Hulva P., Lucan R. and Ruedi M. 2007. Bats 

(Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of 



   
 

Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island 
and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 
71: 71–130. 

Hutson A.M., Alcaldé J.T., Juste J., Karataş A., Palmeirim J. and Paunović M. 
2008. Nyctalus lasiopterus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 23 January 
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Χάρτης 16. Η κατανομή του Nyctalus lasiopterus στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Plecotus kolombatovici Đulić, 1980  
  
Το P. kolombatovici αυτό είναι ενδημικό της Μεσογείου και έχει 
κατακερματισμένη κατανομή στη βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο, 
όπου δεν είναι ιδιαίτερα κοινό. Η εξάπλωση του στην Ελλάδα την Τουρκία και 
την Μέση Ανατολή δεν είναι πλήρως γνωστή, λόγω του πρόσφατου 
διαχωρισμού του από το Plecotus austriacus.  
  
Έκταση παρουσίας  
Από το 2000 το είδος αυτό έχει εντοπιστεί σε 13 θέσεις στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, εκ των οποίων οι 10 βρίσκονται στο Τρόοδος. Δύο από τις 
υπόλοιπες θέσεις βρίσκονται στην επαρχία Πάφου μία θέση βρίσκεται σε 
ορυχείο κοντά στη Λευκωσία. Ενδεχομένως φωνές εντοπισμού που εκπέμπει 
αυτό το είδος έχουν ηχογραφηθεί σε οκτώ ακόμα θέσεις από το 2007, η 
ομοιότητα τους όμως με αυτές των ειδών του γένους Myotis, δεν επιτρέπει προς 
το παρόν το σίγουρο προσδιορισμό τους.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις συστηματικές καταμετρήσεις στα πλαίσια 
του ICOSTACY, προέκυψε ότι έχει πέντε θερινά καταφύγια (τα τέσσερα εκ των 
οποίων στο Τρόοδος) με 27-30 ενήλικα άτομα. Στο Τρόοδος βρίσκονται ακόμα 
τρεις αναπαραγωγικές αποικίες, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Αγγλικού 
στρατού, καθώς και μία χειμερινή αποικία, οι οποίες όμως δεν επιθεωρήθηκαν 
στα πλαίσια του ICOSTACY. Το εν λόγω είδος μπορεί να είναι πιο κοινό και 
άφθονο από ότι φαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία: οι φωνές εντοπισμού που 
εκπέμπει είναι συνήθως ασθενείς και συνεπώς ηχογραφούνται δύσκολα, ενώ τα 
καλοκαιρινά καταφύγιά του (κοιλότητες βράχων και κτήρια) εντοπίζονται 
δύσκολα.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του P. 
kolombatovici στα σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη 
ελεγχόμενες επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική 
διευθέτηση. Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για 
λόγους ασφαλείας, την κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε 
σπήλαια και ορυχεία στα πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Τέλος, 
απειλή για το είδος αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση 
παλαιών κτισμάτων (σπίτια, εκκλησίες κ.α.) όπου σχηματίζονται 
αναπαραγωγικές αποικίες, ενδεχομένως και η χρήση εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  
2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  



   
 

7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
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Χάρτης 17. Η κατανομή του Plecotus kolombatovici στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)  
  
Το M. schreibersii είδος αυτό εξαπλώνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες της 
Μεσογείου, τη ΒΔ Αφρική και την Ανατολία. Επίσης, λίγοι απομονωμένοι 
πληθυσμοί βρίσκονται στη δυτική Αφρική. Είναι αρκετά κοινό στην Ελλάδα, τα 
μεγάλα νησιά της Μεσογείου και την Τουρκία.  
  
Έκταση παρουσίας  
Από το 2000 το είδος αυτό έχει εντοπιστεί σε 13 απομονωμένες θέσεις σε όλη 
την Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες εκτείνονται από το επίπεδο της θάλασσας 
μέχρι τα 1600 περίπου μέτρα. Ενδεχομένως φωνές εντοπισμού που εκπέμπει 
αυτό το είδος έχουν ηχογραφηθεί σε 17 ακόμα θέσεις από το 2007, η ομοιότητα 
τους όμως με αυτές των ειδών Pipistrellus pipistrellus και P. pygmaeus, δεν 
επιτρέπει προς το παρόν το σίγουρο προσδιορισμό τους. Συνεπώς, η έκταση 
παρουσίας του στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη από 
ότι αναφέρεται εδώ. Τα τελευταία χρόνια εντοπίζονται διαρκώς νέες θέσεις 
παρουσίας του είδους (λόγο των εντατικών μελετών) και δεν αποκλείεται η 
τάση αυτή να συνεχιστεί.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Από τις συστηματικές καταμετρήσεις στα πλαίσια 
του ICOSTACY, προέκυψε ότι έχει τέσσερα θερινά καταφύγια με 778 ενήλικα 
άτομα και δύο θερινά καταφύγια με 2504 ενήλικα άτομα. Οι ασυμφωνίες μεταξύ 
των καταμετρήσεων διαφορετικών εποχών, οφείλονται είτε στο ότι δεν είναι 
γνωστά όλα τα καταφύγια του είδους στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε στο ότι 
πραγματοποιούνται εποχιακές μεταναστεύσεις στην κατεχόμενη περιοχή. Εν 
πάση περιπτώσει, το εν λόγω είδος έχει μεν κατακερματισμένη κατανομή, είναι 
όμως πλέον το πιο άφθονο της Κύπρου, μετά τη δραματική συρρίκνωση του 
πληθυσμού του νυχτοπάππαρου. Περισσότερα άτομα του είδους αυτού ίσως 
βρίσκονται στον Πενταδάκτυλο, μιας και πρόκειται για τυπικό σπηλαιόβιο είδος.  
  
Απειλές  
Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα σπηλαιόβια είδη, οι αποικίες του M. schreibersii 
στα σπήλαια και ορυχεία όπου καταφεύγει απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες 
επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική διευθέτηση. 
Απειλούνται επίσης από την απόφραξη των εισόδων τους για λόγους ασφαλείας, 
την κατάρρευσή τους, αλλά και από βανδαλισμούς σε σπήλαια και ορυχεία στα 
πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάππαρου. Τέλος, απειλή για το είδος 
αποτελεί ενδεχομένως και η χρήση εντομοκτόνων.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  
2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  



   
 

7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
 
  
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
  
Bate D.M.A. 1903. The Mammals of Cyprus.  Proceedings of the Zoological 

Society of London, 1903(2): 341–348.  
Benda P., Hanak V., Horacek I., Hulva P., Lucan R. and Ruedi M. 2007. Bats 

(Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of 
Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island 
and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 
71: 71–130.   

Boye P., Pott-Dorfer B., Dorfer K. and Demetropoulos A. 1990. New records of 
bats (Chiroptera) from Cyprus and notes on their ecology. Myotis, 28: 93-
100.  

Hutson A.M., Aulagnier S., Benda, P., Karataş, A., Palmeirim, J. and Paunović, 
M. 2008. Miniopterus schreibersii. In: IUCN 2010. IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 
31 January 2011.  

Kock D. 1989. Fledermaus-Fliegen aus der E-Mediterraneis (Diptera: 
Nycteribiidae). Entomologischer Zeitschrift, 99(5): 56–58.  

 

 
Χάρτης 18. Η κατανομή του Miniopterus schreibersii στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1. 
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Tadarida teniotis (Rafinesque,1814)  
  
Το T. teniotis απαντάται κυρίως στις χώρες της Μεσογείου, αν και εξαπλώνεται 
μέχρι την Κίνα με λίγους απομονωμένους πληθυσμούς. Είναι αρκετά κοινό στην 
Ελλάδα και πολλά νησιά της Μεσογείου, όχι όμως και στην Τουρκία.   
  
Έκταση παρουσίας  
Από το 2000 έχει εντοπιστεί σε 20 θέσεις, στα κεντρικά, νότια και δυτικά της 
Κύπρου. Η περιοχή παρουσίας του καταλαμβάνει μία έκταση 1650 Km2 περίπου, 
ίση με το 29.1% σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παραδόξως, απουσιάζει 
από το ανατολικό τμήμα του νησιού (επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου), ενώ 
και στην επαρχεία Κυρήνειας φαίνεται ότι είναι σχετικά σπάνιο (υπάρχει μία 
μόνο αναφορά από το 1989). Το φαινόμενο αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην 
περιορισμένη δειγματοληπτική προσπάθεια στις εν λόγω περιοχές. Τα τελευταία 
χρόνια εντοπίζονται διαρκώς νέες θέσεις παρουσίας του είδους (λόγο των 
εντατικών μελετών) και δεν αποκλείεται η τάση αυτή να συνεχιστεί.  
  
Μέγεθος πληθυσμού  
Για το μέγεθος του πληθυσμού του είδους αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή ιστορικά δεδομένα. Με τις ηχογραφήσεις κατά μήκος διαδρομών που 
έγιναν τον Αύγουστο στα πλαίσια του ICOSTACY, καταγράφηκαν 17 φωνές 
εντοπισμού που εκπέμπει το είδος αυτό σε τρεις θέσεις. Τα στοιχεία αυτά, αν 
και λίγα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των τάσεων του 
πληθυσμού του είδους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα μόνο καταφύγιο του 
είδους είναι γνωστό στην Κύπρο, αυτό όμως δεν επιθεωρήθηκε στα πλαίσια του 
ICOSTACY.  
  
Απειλές  
Πιθανώς το είδος αυτό απειλείται στην Κύπρο από την υπερβολική χρήση 
αγροχημικών. Επίσης, οι αποικίες που σχηματίζει σε ανθρώπινες κατασκευές 
(κτήρια, γέφυρες) είναι συχνά ανεπιθύμητες αλλά και ευάλωτες σε εργασίες 
κατεδάφισης ή ανακαίνισης, αν και τέτοιες αποικίες δεν έχουν εντοπιστεί στην 
Κύπρο μέχρι στιγμής.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία  
1. Αναζήτηση επιπλέον καταφυγίων του είδους  
2. Συστηματική παρακολούθηση των αποικιών   
3. Εντοπισμός σημαντικών περιοχών τροφοληψίας  
4. Αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους  
5. Έλεγχος της χρήσης εντομοκτόνων  
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
7. Επέκταση των ερευνών στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού  
 
  
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
  
Aulagnier S., Paunovic M., Karataş A., Palmeirim J., Hutson A.M., Spitzenberger 

F., Juste J. and Benda P. 2008. Tadarida teniotis. In: IUCN 2010. IUCN Red 



   
 

List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. 
Downloaded on 31 January 2011.  

Benda P., Hanak V., Horacek I., Hulva P., Lucan R. and Ruedi M. 2007. Bats 
(Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of 
Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island 
and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 
71: 71–130.   

Boye P., Pott-Dorfer B., Dorfer K. and Demetropoulos A. 1990. New records of 
bats (Chiroptera) from Cyprus and notes on their ecology. Myotis, 28: 93-
100.  

 

 
Χάρτης 19. Η κατανομή του Tadarida teniotis στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επεξηγήσεις όπως και στο Χάρτη 1.  
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ΕΡΠΕΤΑ  
  
  
Hierophis cypriensis (Schätti, 1985) 
  
  
Γενικά 
Πρόκειται  για  φυσικώς  σπάνιο  είδος, ενδημικό  της  Κύπρου. Έχει βρεθεί σε 
πολύ λίγες θέσεις, κυρίως σε ορεινά δάση (500 - 1400 m), αλλά και κοντά σε 
γλυκό νερό (ίσως λόγω σχετικά υψηλής αφθονίας τροφής).  
  
Ταξινομία 
Πιθανά ανήκει στο γένος Dolichophis (Κυριαζή, αδημοσίευτα στοιχεία).  
 
Μεθοδολογία 
Για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του είδους πραγματοποιήθηκαν 
οπτικές παρατηρήσεις σε γνωστές και εν δυνάμει θέσεις παρουσίας. Για τη 
συλλογή γενετικού υλικού έγιναν απόπειρες παγίδευσης με τοποθέτηση ειδικών 
δικτυωτών παγίδων ή/και με τα χέρια. Από τα συλληθέντα άτομα λήφθηκε 
στοματικό επίχρισμα (για τις γενετικές αναλύσεις) φωτογραφίες και 
μορφολογικές μετρήσεις. Σε κάθε παρατήρηση κρατήθηκαν σημειώσεις σχετικά 
με την ακριβή θέση, την ώρα, το μικροβιότοπο παρατήρησης, τη 
δραστηριότητα, το φύλλο και την ηλικία του ατόμου. 
  
Έκταση παρουσίας 
Μέχρι στιγμής το είδος έχει εντοπιστεί σε 18 θέσεις, σε όλη την έκταση του 
Τρόοδος, αλλά και τοπικά σε καλλιέργειες χαμηλού υψομέτρου (αρχείο Χ. 
Νικολάου, Τμ. Δασών). Η μόνη παρατήρηση που έγινε στο πλαίσιο της πρώτης 
φάσης εργασιών πεδίου του προγράμματος είναι ότι το είδος προσελκύεται από 
το γλυκό νερό. Πολλά σημεία του χάρτη που δίνεται ακολούθως βρίσκονται 
κοντά σε μικρές νερολακούβες, ρέματα και ρυάκια. 
 
Απειλές 
IUCN status: EN (http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/61443/0). 
Οι σκόπιμες θανατώσεις και η απώλεια ενδιαιτήματος (υλοτόμηση δασών) είχαν 
αναφερθεί σαν απειλές για το είδος, αλλά δεν είχαν αξιολογηθεί. Καμία 
σημαντική απειλή δεν προσδιορίστηκε στο πλαίσιο της πρώτης φάσης εργασιών 
πεδίου του προγράμματος. 
 
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία 
1. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατανομή του. Αναζήτηση νέων 

θέσεων παρουσίας για την πληρέστερη κατανόηση της εξάπλωσής του στο 
νησί. Για το σκοπό αυτό θα συνεχίσουν οι εργασίες πεδίου στα πλαίσια του 
προγράμματος. 

2. Κατασκευή κατάληλων ενδιαιτημάτων σε θέσεις εξακριβωμένης παρουσίας.  
3. Διερεύνηση, με γενετικές μεθόδους, της ύπαρξης ασυνεχειών μεταξύ των 

υποπλυθησμών του. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί επικοινωνία με 
συλλογές μουσείων, προκειμένου να παραχωρηθούν δείγματα ιστού στην 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/61443/0�


   
 

ομάδα του προγράμματος. Καθός το είδος είναι σχετικά σπάνιο, η δράση 
αυτή δεν αναμένεται να είναι τόσο αποδοτική, όσο στο νερόφιδο (Natrix 
natrix cypriaca). 

4. Διερεύνηση των οικολογικών του απαιτήσεων μέσω αναπαραγωγής στην 
αιχμαλωσία. Για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η παγίδευση 2-3 ζευγαριών. 

 
  
  
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος 
  
Nagy Z.T., Schmidtler J.F., Joger U. and Wink M. 2003. Systematik der 

Zwergnattern (Reptilia: Colubridae: Eirenis) und verwandter Gruppen anhand 
von DNA-Sequenzen und morphologischen Daten. In: Salamandra. 39, 
Rheinbach 2003, S. 149–168.  

Schätti B. and Utiger U. 2001. Hemerophis, a new genus for Zamenis socotrαe 
Guenther, and a contribution to the phylogeny of Old World racers, whip 
snakes, and related genera (Reptilia: Squamata: Colubrinae) Revue Suisse 
de Zoologie, 108(4): 919-948.  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
 
Δημητρόπουλος Α., Ιωαννίδης Γ. 2002. Ερπετά της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Εκδόσεις Κοάν 
Baier F., Sparrow D. J, Wiedl H-J. 2009. Amphibians and Reptiles of Cyprus. 

Edition Chimaira. 364 pp.  
Boehme W. and Wiedl H-J. 1994. Status and zoogeography of the herpetofauna 

of Cyprus, with taxonomic and natural history notes οn selected species 
(genera Rana, Coluber, Natrix, Vipera). Zoology in the Middle East, 10:31-49  

Schätti B. 1985. Eine neue Zornnatter aus Zypern, Coluber cypriensis n. sp. 
(Reptilia, Serpentes, Colubridae). Revue Suisse de Zoologie, 92(2): 471-477.  

Schätti B. and Utiger U. 2001. Hemerophis, a new genus for Zamenis socotrαe 
Guenther, and a contribution to the phylogeny of Old World racers, whip 
snakes, and related genera (Reptilia: Squamata: Colubrinae) Revue Suisse 
de Zoologie, 108(4): 919-948.      

Utiger U. and Schätti B. 2004. Morphology and phylogenetic relationships of the 
Cyprus racer, Hierophis cypriensis, and the systematic status of Coluber 
gemonensis gyarosensis Mertens (Reptilia: Squamata: Colubrinae). Revue 
Suisse de Zoologie, 111(1): 225-238.  

 
  
  



   
 

 
  
Χάρτης 20. Η κατανομή του Hierophis cypriensis στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Όλες οι θέσεις ήταν γνωστές πριν την έναρξη του προγράμματος.   
 
 
 



   
 

Natrix natrix  cypriaca Hecht, 1930  
  
  
Γενικά 
Είναι το πλέον απειλούμενο είδος ερπετού της Κύπρου. Έχει εντοπιστεί σε 
λίγους μόνο υγρότοπους. 
  
Ταξινομία 
Επι του παρόντος δεν υπάρχουν διαφονίες σχετικά με τη συστηματική του, 
αυτή όμως χρήζει διερεύνησης με μοριακές μεθόδους.  
 
Μεθοδολογία 
Για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του είδους πραγματοποιήθηκαν 
οπτικές παρατηρήσεις σε γνωστές και εν δυνάμει θέσεις παρουσίας. Για τη 
συλλογή γενετικού υλικού και για την αναπαραγωγή στην αιχμαλωσία έγιναν 
απόπειρες παγίδευσης με τοποθέτηση ειδικών παγίδων, απόχες και με τα χέρια. 
Από τα συλληθέντα άτομα λήφθηκε στοματικό επίχρισμα (για τις γενετικές 
αναλύσεις) και μορφολογικές μετρήσεις. Ορισμένα από τα μεταφέρθηκαν στον 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Ζωολογικού κήπου της Λεμεσού για 
αναπαραγωγή στην αιχμαλωσία. Από τα υπόλοιπα άτομα λήφθηκαν 
φωτογραφίες από την πρόσθια κοιλιακή χώρα (και όχι μόνο) για την 
ταυτοποίηση των ατόμων σε ενδεχόμενες επανασυλλήψεις, μορφολογικές 
μετρήσεις και ακολούθως απελευθερώθηκαν επί τόπου. Σε κάθε παρατήρηση 
κρατήθηκαν σημειώσεις σχετικά με την ακριβή θέση, την ώρα, το μικροβιότοπο 
παρατήρησης, τη δραστηριότητα, το φύλλο και την ηλικία του ατόμου. 
 
Έκταση παρουσίας 
Στα πλαίσια του προγράμματος καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για τη 
διερεύνησή της εξάπλωσής του στο νησί και την παρακολούθηση των 
πληθυσμών του. Μόνο ένα (δυστυχώς νεκρό) άτομο εντοπίστηκε εκτός των 
γνωστών περιοχών παρουσίας του είδους (στο Καλό Χωριό Κλήρου). Απο την 
άλλη, το είδος φαίνεται να μην είναι πλέον σε περιοχές όπου είχε εντοπιστεί στο 
παρελθόν (π.χ. τεχνητή λίμνη Λαγουδερών και υδατοφράχτης Ξυλιάτου). Το 
μεγάλο κενό μεταξύ των υφιστάμενων πληθυσμών ενδεχομένως δεν είναι 
φυσικό, αλλά οι ενδιάμεσοι πληθυσμοί έχουν εξαφανιστεί λόγω της 
καταστροφής των βιοτόπων τους (κυρίως μέσω υπεράντλησης των υδάτων).   
Η κατάστηση των πληθυσμών του στις γνωστές περιοχές παρουσίας του 
φαίνεται να είναι αυτή που αναφέρεται στην τελευταία σχετική αδημοσίευτη 
αναφορά (Baier  2008). 
  
Απειλές 
IUCN status (N. natrix): LC 
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/14368/0   
  
Η καταστροφή των βιοτόπων του και οι ηθελημένες θανατώσεις φαίνεται αν 
αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για το είδος στην Κύπρο. Τα μέχρι τώρα 
ευρήματα είναι αφενός ανυσηχητικά (μικρό μέγεθος περιοχής εξάπλωσης και 
πληθυσμού), αλλά και ενθαρυντικά (μία νέα τοποθεσία). Σε κάθε περίπτωση 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/14368/0�


   
 

επιβεβαιώνουν τις προτεραιότητες και το σχεδιασμό του ICASTACY, καθώς 
αρκετές δράσεις επικεντρώνονται στο είδος και τους οικότοπούς του. 
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία 
1. Η επέκταση του ΤΚΣ «Κοιλάδα ποταμού Μαρούλαινας» CY2000010 περίπου 

3Χλμ προς τα ΝΝΑ μέχρι τον υδατοφράχτη βόρεια του Γούρρη. 
2. Η επέκταση του ΤΚΣ «Ποταμός Περιστερώνας» CY2000011 περίπου 3Χλμ 

προς τα νότια. 
3. Η εξασφάλιση με κάθε κόστος ελάχιστης παροχής νερού καθ’ όλη τη 

δειάρκεια του έτους στις παραπάνω περιοχές. 
4. Η απαγόρευση της χρήσης εντομοκτόνων στις παραπάνω περιοχές. 

Επιπλέον 
i. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατανομή του. Αναζήτηση νέων 
θέσεων παρουσίας και επανέλεγχος των παλιών για την πληρέστερη κατανόηση 
της εξάπλωσής του στο νησί.  
ii. Διαλέυκανση απειλών σχετικά με επεμβάσεις στους βιότοπους των ειδών. 
Συγκεκριμενοποίηση των προβλημάτων σε κάθε περιοχή.    
iii. Κατασκευή κατάληλων μικρο-ενδιαιτημάτων σε θέσεις εξακριβωμένης 
παρουσίας, προκειμένου να μετριαστούν τα υφιστάμενα προβλήματα.  
iv. Διερεύνηση των απειλών που σχετίζονται με τους θηρευτές του είδους και τα 
εισαγώμενα στους βιότοπούς του είδη.  
v. Διερεύνηση, με γενετικές μεθόδους, της ύπαρξης ασυνεχειών μεταξύ των 
υποπλυθησμών του και των σχέσεών τους με το μητρικό είδος της ενδοχώρας.  
vi. Απόπειρα ενίσχυσης του πλυθησμού του με αναπαραγωγή στην αιχμαλωσία.  
 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος 
 
Guicking D., Lawson R., Joger U. and Wink M. 2006. Evolution and phylogeny 

of the genus Natrix (Serpentes: Colubridae). Biological Journal of the Linnean 
Society, 87(1); 127-143.  

Joger U., Guicking D., Kalyabina – Hauf S., Nagy Z., and Wink M. 2007. 
Phylogeography of the western Palaearctic reptiles – Spatial and temporal 
speciation patterns. Zoologischer Anzeiger, 246: 293-313.  

  
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
  
Δημητρόπουλος Α., Ιωαννίδης Γ. 2002. Ερπετά της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Εκδόσεις Κοάν 
Baier F. 2008. An update on the status and the threats of the Troodos 

populations of the Cyprus grass snake, Natrix natrix cypriaca. Parts 1 and 2. 
Unpublished report to the Ministry of Agriculture, Environment and Natural 
Resources, Republic of Cyprus.  

Baier F. and Wiedel H-J. 2010. The re-evaluated conservation status of the 
mountain populations of the highly endangered Cyprus grass snake, Natrix 
natrix cypriaca (Hecht, 1930), with miscellaneous natural history notes. 
Salamandra, 46(1): 16-23  



   
 

Baier F., Sparrow D. J, Wiedl H-J. 2009. Amphibians and Reptiles of Cyprus. 
Edition Chimaira. 364 pp.  

Blosat B. 2002. Study for the Conservation and Protection of the Cypriot Grass 
Snake (Natrix natrix cypriaca) - Field Research and Management 
Suggestions, final report. - Nicosia (unpubl. expertise), 106 pp.   

Blosat B. 2005. Establishing a captive-breeding program for the endangered 
Cypriot Grass Snake (Natrix natrix cypriaca) - Final report. - Nicosia (unpubl. 
expertise), 91 pp.   

Blosat B. 2008. Population Status, Threats and Protection of the Grass Snake, 
Natrix natrix cypriaca (Hecht, 1930) on Cyprus. – Mertensiella, 17: 246-271.  

Boehme W. and Wiedl H-J. 1994. Status and zoogeography of the herpetofauna 
of Cyprus,with taxonomic and natural history notes οn selected species 
(genera Rana, Coluber, Natrix, Vipera). Zoology in the Middle East, 10:31-49  

Guicking D., Joger U. and Wink M. 2002. Molecular Phylogeography of the 
Viperine Snake Natrix maura and the Dice Snake Natrix tessellata: first 
results. Biota, 3(1-2): 49-55   

 
  
 

 
  
Χάρτης 21. Η κατανομή του Natrix natrix cypriaca στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Οι ανοικτοί κύκλοι αντιστοιχούν στις δημοσιευμένες θέσεις όπου το είδος 
υπάρχει ακόμα. Οι ρόμβοι αντιστοιχούν στις δημοσιευμένες θέσεις όπου το 
είδος δεν υπάρχει πλέον. Οι κλειστοί κύκλοι αντιστοιχούν στις θέσεις όπου το 
είδος αναζητήθηκε αλλά δεν βρέθηκε στα πλαίσια του ICOSTACY. Το κόκκινο 
αστέρι αντιστοιχεί σε θέση όπου το είδος βρέθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια 
του ICOSTACY. 
 
 
 



   
 

Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)  
  
Γενικά 
Πρόκειται για πολύ ανθεκτικό είδος, με μεγάλη ανοχή τόσο στη ρύπανση όσο 
και στην αλλοίωση του ενδιαιτήματός του και τον ανταγωνισμό από άλλα είδη. 
Εν τούτοις, ο συνδυασμός σε υπερθετικό βαθμό αυτών των τριών είχε 
συντριπτικά αποτελέσματα στους πληθυσμούς της Κύπρου.  
 
Ταξινομία 
Το είδος αυτό δείχνει ελάχιστη γεωγραφική διαφοροποίηση.   
 
Μεθοδολογία 
Για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του είδους πραγματοποιήθηκαν 
οπτικές παρατηρήσεις σε γνωστές και εν δυνάμει θέσεις παρουσίας. Για τη 
συλλογή γενετικού υλικού έγιναν απόπειρες παγίδευσης με τοποθέτηση ειδικών 
δικτυωτών παγίδων ή/και με τα χέρια. Από τα συλληθέντα άτομα λήφθηκε 
στοματικό επίχρισμα (για τις γενετικές αναλύσεις) φωτογραφίες και 
μορφολογικές μετρήσεις. Τα συλληφθένα άτομα σημάνθηκαν με διάτρηση του 
ορίου του χέλυου και κατόπιν απελευθερώθηκαν επι τόπου. Σε κάθε 
παρατήρηση κρατήθηκαν σημειώσεις σχετικά με την ακριβή θέση, την ώρα, το 
μικροβιότοπο παρατήρησης, τη δραστηριότητα, το φύλλο και την ηλικία του 
ατόμου. 
 
Έκταση παρουσίας 
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί λίγα άτομα σε τέσσερεις πληθυσμούς: το 
Σκούλλι (CY4000009), τον ‘Αλυκο Ποταμό - Άγιο Σωζόμενο (CY200002), τον 
Κοτσίατη και τον Πεδιαίο ποταμό (στην πόλη της Λευκωσίας!). Το μεγάλο κενό 
μεταξύ των υφιστάμενων πληθυσμών ενδεχομένως δεν είναι φυσικό, αλλά οι 
ενδιάμεσοι πληθυσμοί έχουν εξαφανιστεί λόγω της καταστροφής των βιοτόπων 
τους (κυρίως μέσω υπεράντλησης των υδάτων). Αρκετές κατάλληλες για το 
είδος θέσεις έχουν εντοπιστεί και θα πρέπει να συγκριθούν με την ιστορική 
κατανομή του είδους, μέσω συνεντέυξεών με τους κατοίκους της υπαίθρου. Στη 
ιδανική περίπτωση οι «καταλληλες θέσεις» θα πρέπει να ελεχθούν για την 
παρουσία του είδους και να αποτελέσουν τόπους απελευθέρωσης ατόμων από 
αναπαραγωγή στην αιχμαλωσία ή από φυσικούς πληθυσμούς. Στο εν λόγω είδος 
είναι γνωστή η ικανότητα ίδρυσης νέων πληθυσμών από μικρό αριθμό ατόμων. 
 
Απειλές 
Οι σημαντικότερες απειλές για το είδος είναι η καταστοφή των βιοτόπων του και 
η εκταταμένη ρύπανση. Σημαντική απειλή είναι και ανταγωνισμός από το 
εισβλητικό αμερικάνικο είδος Trachemys scripta, το οποίο απαντάται στον 
Πεδιαίο ποταμό και τον ‘Αλυκο Ποταμό - Άγιο Σωζόμενο.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία 
1. Απομάκρυνση ανταγωνιστών  
2. Μετριασμός άμεσων ανθρωπογενών απειλών  
3. Εγκαθίδρυση πληθυσμών σε νέες θέσεις με άτομα από υφιστάμενους 
πληθυσμούς ή/και από αναπαραγωγή στην αιχμαλωσία  



   
 

Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
  
Δημητρόπουλος Α., Ιωαννίδης Γ. 2002. Ερπετά της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Εκδόσεις Κοάν 
Μάντζιου Γ. 2006. Φυλογεωγραφία και πληθυσμιακή γενετική του είδους 

Mauremys rivulata (Chelonia: Geoemydidae). Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα 
Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης.   

 Baier F., Sparrow D. J, Wiedl H-J. 2009. Amphibians and Reptiles of Cyprus. 
Edition Chimaira. 364 pp.  

 

 
  

 
  
Χάρτης 22. Η κατανομή του Mauremys rivulata στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι 
ανοικτοί κύκλοι αντιστοιχούν στις δημοσιευμένες θέσεις. Το κόκκινο αστέρι 
αντιστοιχεί σε θέσεις όπου το είδος βρέθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια του 
ICOSTACY. 
 
 
 



   
 

ΑΡΘΟΠΟΔΑ  
  
  
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)  
   
Γενικά 
Το Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria (Arctiidae, Arctiinae, Callimorphini) 
είναι ένα είδος με ευρεία κατανομή σε όλη την Ευρώπη. Προτιμάει όρια δασών 
και οικότπους με γλυκό νερό, ιδίως ρέματα. Η κατάσταση διατήρησής του είναι 
ικανοποιητική στις περισσότερες βιογεωγραφικές περιοχές  όπου απαντάται 
(Alpine, Atlantic, Continental and Pannonian).   
 
Ταξινομία 
Στα όρια της κατανομή του διαφοροποιήται σε υπο-ενδημικά υποείδη (π.χ. E. q. 
quadripunctaria από τις Βαλτικές χώρες και το Δ. Καύκασο μέχρι τη δυτική 
Ευρώπη, E. q. fulgida στην ηπειρωτική Ελλάδα, τον Καύκασο και μέχρι το Β. 
Ιράν, E. q. rhodosensis στη Ρόδο, E. q. ingridae στη Δυτική Τουρκία κ.α.). Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απουσία πληροφοριών από την Κύπρο την 
Ελλάδα και την Ισπανία καθιστά αδύνατη την εκτίμηση τη κατάστασης 
διατήρησής του στη Μεσόγειο.  
Το ενδημικό της Ρόδου υποείδος E. q. rhodosensis θεωρείται απειλούμενο.  
 
Μεθοδολογία 
Για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του είδους πραγματοποιήθηκαν 
οπτικές παρατηρήσεις σε γνωστές και εν δυνάμει θέσεις παρουσίας. Για τη 
συλλογή γενετικού υλικού έγιναν απόπειρες παγίδευσης με απόχες και με τα 
χέρια. 
 
Έκταση παρουσίας 
Στα πλαίσια του προγράμματος το είδος αυτό βρέθηκε σε μερικές θέσεις στα 
κεντρικά και δυτικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε ορισμένες ιστορικές θέσεις 
όμως δεν εντοπίστηκε, ή φάνηκε να διατηρεί μικρότερους πληθυσμούς από ότι 
ήταν γνωστό. Ενδεχομένως αυτό οφείλεται στο καθυστερημένο καλοκαίρι του 
2011 το οποίο επηρέασε την (άγνωστη προς το παρόν) φαινολογία του είδους. 
Η υπόθεση αυτή θα ελεγθεί το καλοκαίρι του 2012. 
  
Απειλές 
Σημαντικότερες απειλές αποτελούν η απώλεια των βιοτόπων του, ο 
κατακερματισμός τους λόγω υλοτομίας, η επαναχρησιμοποίηση 
εγκαταλελειμένων καλλιεργειών και βοσκοτόπων και οι συλλήψεις από 
συλλέκτες.  
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία 
1. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατανομή του. Αναζήτηση νέων 

θέσεων παρουσίας για την πληρέστερη κατανόηση της εξάπλωσής του στο 
νησί και των οικοτοπικών προτιμήσεών του.  

2. Διερεύνηση, με γενετικές μεθόδους, της ύπαρξης ασυνεχειών μεταξύ των 
υποπλυθησμών του.  

 



   
 

  
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος 
 
Groenendijk D. and J. van der Meulen. 2004. Conservation of moths in The 

Netherlands: population trends, distribution patterns and monitoring 
techniques of day-flying moths. Journal of Insect Conservation, 8: 109–118 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος στην Κύπρο 
 
Lewandowski S. 2004. Ergänzungen und Korrekturen zur Check-Liste der 

Noctuidae von Zypern (Lepidoptera, Noctuidae). Atalanta (September 2006) 
37(1/2): 229-230, Würzburg. 

Μακρης, Χ. 2003: Οι Πεταλούδες της Κύπρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 
Κύπρου. 230 σελ. Λευκωσία 2003 

 
 

 
 
Χάρτης 23. Η κατανομή του Euplagia quadripunctaria στην Κύπρο. Οι ανοικτοί 
κύκλοι αντιστοιχούν σε θέσεις γνωστές πρίν την έναρξη του προγράμματος. Οι 
κλειστοί κύκλοι αντιστοιχούν στις θέσεις όπου το είδος αναζητήθηκε αλλά δεν 
βρέθηκε στα πλαίσια του ICOSTACY. Τα κόκκινα αστέρια αντιστοιχούν σε θέσεις 
όπου το είδος βρέθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια του ICOSTACY. 



   
 

Propomacrus cypriacus Alexis and Makris 2003  
  
 
Γενικά 
Δύο είδη του γένους Propomacrus είναι γνωστά στις ανατολικές χώρες της 
Μεσογείου:  το P. bimucronatus και το P. cypriacus. Όπως όλα τα μέλη της 
οικογένειας Euchirinae (Scarabaeidae), τα είδη αυτά σχετίζονται με δασωμένες 
ορεινές περιοχές καλυμένες με ώριμα φυλοβόλλα δέντρα στις κοιλότητες των 
οποίων διαβιούν σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου. 
Αν και ελάχιστα είναι γνωστά για το είδος στην Κύπρο, μέχρι στιγμής φαίνεται 
να διατηρεί μικρούς απομονωμένους πληθυσμούς, σε περιοχές με ετήσια 
βροχόπτωση μεταξύ 500 και 1000 mm, όπως είναι γενικότερα γνωστό για το 
γένος Propomacrus. 
 
Ταξινομία 
Μέχρι το 2003 (Alexis and Makris, 2003), ο κυπριακός πληθυσμός του γένους 
Propomacrus αποδίδονταν στο είδος P. bimucronatus Pallas 1781 (Euchirinae).  
 
Μεθοδολογία 
Για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του είδους και τη συλλογή 
γενετικού υλικού τοποθετήθηκαν φωτοπαγίδες και παγίδες κρασιού σε γνωστές 
και εν δυνάμει θέσεις παρουσίας. Ο έλεγχος των παγίδων κρασιού και η 
συμπλήρωση - αντικατάσταση του δολώματος γινότανε κάθε εβδομάδα. 
 
Έκταση παρουσίας 
Στα πλαίσια του προγράμματος το είδος αυτό βρέθηκε σε όλες τις θέσεις από τις 
οποίες είχε αναφερθεί στο παρελθόν, αλλά και σε τέσσερεις νέες. Ο ΤΚΣ «Δάσος 
Σταυροβουνίου» (CY6000004) είναι το ανατολικότερο άκρο της κατανομής του 
στην Κύπρο. Το είδος δεν έχει βρεθεί ποτέ στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο, γι’ 
αυτό και προτείνεται οι σχεδιασμένες φυτέυσεις φρουτόδεντων εκεί (Δράση C5) 
να πραγματοποιηθούν στο Δάσος Σταυροβουνίου. 
  
Απειλές 
IUCN status: CR http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/157773/0  
Σημαντικότερες απειλές γαι το είδος θεωρούνται η από  
η απώλεια των βιοτόπων του, ο κατακερματισμός τους λόγω υλοτομίας, η 
επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμένων καλλιεργειών και βοσκοτόπων και οι 
συλλήψεις από συλλέκτες. 
Αν και φαίνεται ότι καταφευγει σε ώριμα δέντρων πλήθους ειδών (ακόμα και 
χαρουπιές και αμυγδαλιές) που είναι κοινά στην Κύπρο, η υλοτόμηση των 
γέρικων δέντρων φαίνεται να αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή. 
  
Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα και προστασία 
1. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατανομή του. Αναζήτηση νέων 

θέσεων παρουσίας για την πληρέστερη κατανόηση της εξάπλωσής του στο 
νησί και των οικοτοπικών προτιμήσεών του.  

2. Διερεύνηση, με γενετικές μεθόδους, της ύπαρξης ασυνεχειών μεταξύ των 
υποπλυθησμών του.  

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/157773/0�


   
 

 
  
 Βιβλιογραφικές αναφορές για το είδος 
  
Ahrens D. 2006. The phylogeny of Sericini and their position in the 

Scarabaeidae based on morphological characters (Coleoptera, Scarabaeidae). 
Systematic Entomology 31: 113–144.  

Bezděk A. 2006 Euchirinae. P. 181. In: LÖBL I. and SMETANA A. (eds.): 
Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – 
Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Apollo Books, Steenstrup, 690 pp.  

Scholz C. H. and Grebennikov V. V. 2005. Scarabaeiformia Crowson, 1960. Pp. 
345–425. In BEUTEL R. G. and LESCHEN R. A. B. (eds.): Handbook of 
Zoology. A Natural History of the Phyla of the Animal Kingdom. Vol. 4 
Arthropoda: Insecta, Part 38. Coleoptera, Beetles Vol. 1: Morphology and 
Systematics (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim. 
Walter de Gruyter, Berlin, 567 pp.  

Smith A. B. T. Hawks D. C. and Heraty J. M. 2006. An overview of the 
classification and evolution of the major scarab beetle clades (Coleoptera: 
Scarabaeoidea) based on preliminary molecular analyses. Coleopterist's 
Society Monograph 5: 35–46.  

Šípek P., Grebennikov V. and Gill B. 2009. Afromontane Coelocorynus 
(Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae): larval descriptions, biological notes, 
phylogenetic analysis and polyphyly of Trichiini. European Journal of 
Entomology 106: 95–106  

Young R. M. 1989. Euchirinae (Coleoptera: Scarabaeidae) of the world: 
distribution and taxonomy. Coleopterist’s Bulletin 43: 205–236.     
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Alexis R. and Makris C. 2003. Propomacrus cypriacus sp. n. from Cyprus 

(Coleoptera: Scarabaeidae, Euchirinae). Biocosme Mésogéen 18(3): 103-108.  
 
Pittino R. and Miessen G. 2007. A new species of the genus Pleurophorus 

Mulsant, 1842 from Western Cyprus (Coleoptera, Aphodiidae, 
Psammodiinae). Kogane 8: 75-79.  

 
 



   
 

 
 
Χάρτης 24. Η κατανομή του Propomacrus cypriacus στην Κύπρο. Οι ανοικτοί 
κύκλοι αντιστοιχούν στις δημοσιευμένες θέσεις. Οι κλειστοί κύκλοι αντιστοιχούν 
στις θέσεις όπου το είδος αναζητήθηκε αλλά δεν βρέθηκε στα πλαίσια του 
ICOSTACY. Τα κόκκινα αστέρια αντιστοιχούν σε θέσεις όπου το είδος βρέθηκε 
για πρώτη φορά στα πλαίσια του ICOSTACY. 



   
 

Συμπεράσματα 

• Πολλές εκατοντάδες εγγραφές σχετικά με την κατανομή των όλων των ειδών 
χειροπτέρων καταχωρήθηκαν σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων. Η εν 
λόγω βάση δεδομένων παραδώθηκε στο Τμ. Περιβάλλοντος του Υποργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου για μελλοντική 
χρήση. 
• Πολλές δεκάδες καταφυγίων και σημαντικών θέσεων τροφοληψίας 
χειροπτέρων εντοπίστηκαν και προσδιορίστηκαν ως θέσεις εφαρμογής δράσεων 
διαχειρίσης και προστασίας, τόσο στο παρόν πρόγραμμα LIFE, όσο και στο 
μέλλον. 
• Τα ποιό κοινά είδη χειροπτέρων φαίνεται να είναι τα: Rhinolophus 
hipposideros, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii and Miniopterus schreibersii.  
• Από τις εργασίες πεδίου τεκμηριώθηκε η σημαντική συρρίκνωση του 
πληθυσμού Rousettus aegyptiacus, η οποία είχε παρατηρηθεί τα τελευταία 
χρόνια.  
• Ορισμένα είδη χειροπτέρων (γένη Rhinolophus, Pipistrellus, Eptesicus και 
Plecotus) φαίνεται να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από κατοικίες και άλλα 
χρησιμοποιούμενα κτήρια. 
• Το Propomacrus cypriacus  δείχνει να έχει σαφώς ευρύτερη κατανομή από 
ότι γνωρίζαμε. Όπως και το Euplagia qudripunctaria και το Hierophis cypriensis 
δεν φαίνεται να απειλείται σοβαρά. 
• Οι πληθυσμοί του Mauremys rivulata και του Natrix natrix cypriaca μπορούν 
να ενισχυθούν με μία σειρά από δράσεις, συμπεριλαμβανόμενης της επέκτασης 
ορισμένων υφιστάμενων περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000. Αυτό μπορεί να 
γίνει σε συνδυασμό με την προετοιμασία και εφαρμογή Διαχείριστικών Σχεδίων 
ειδικών για κάθε περιοχή και τη σύσταση Φορέων Διαχείρισης. 

Conclusions 

•  Several hundreds of records regarding the distribution of all bat species in 
Cyprus, their roosts and feeding sites were collected and stored in a database 
which was delivered to the Environment Department, Ministry of Agriculture, 
Natural Resources and Environment of Cyprus for future use.  

•  Several tens of bat roosts and important feeding sites were located and can 
be the object of conservation actions in the near future (but also in the 
framework of this Project).  

•  The most common species appear to be Rhinolophus hipposideros, Myotis 
nattereri, Pipistrellus kuhlii and Miniopterus schreibersi.  

•  Fielwork documented the significant decline of the Rousettus aegyptiacus 
population, which was suspected from earlier studies.  

• Some bat species (Rhinolophus, Pipistrellus, Eptesicus and Plecotus genera) 
depent considerably from disused or used buildings. 



   
 

•  Propomacrus cypriacus has a much wider range that what it was previously 
thought. As with Euplagia qudripunctaria and Hierophis cypriensis, it does’n 
seem to be under serious threat.  

•  Mauremys rivulata and Natrix natrix cypriaca populations may be enhanced 
by a series of actions including expansion of existing Natura 2000 sites 
accompanied by the compilation of site specific management plans and 
implementation by relevant management bodies. 
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