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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής 
θανάτων άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο της 
Κύπρου.  

• Ημερομηνία Έναρξης: Μάιος 2017 

• Βασίζεται στην Επιστήμη των Πολιτών (Citizens 
Science); απευθύνεται σε όλους τους πολίτες 
και εθελοντές του νησιού.  

• Συλλογή δεδομένων συμπεριλαμβανομένων:  

 α) κατηγορία ζώου 

 β) είδος ζώου  

 γ) ακριβές σημείο της σύγκρουσης (GPS) 

  δ) ημέρα/ώρα καταγραφής  

 ε) φωτογραφία του ζώου  

 ζ) τύπος δρόμου 

 

Τι είναι το CyROS; Νέα του CyROS 

• Περισσότερες από 600 καταγραφές και 
περισσότερους από 60 εγγεγραμμένους 
 πολίτες-παρατηρητές μέσα στον 1ο χρόνο 
λειτουργίας του CyROS. 

• Έναρξη συνεργασίας με την Terra Cypria. 

• Έναρξη  έργου EnVEROS: Environmental 
Education through roadkill observation  
systems (με επικεφαλής το ΑΠΚΥ και      
χρηματοδότηση από το ERASMUS+). 

• Συμμετοχή σε συνέδρια της Ελληνικής 
Οικολογικής Εταιρίας και ΙΕΝΕ (Infra Eco  
Network Europe). 

• Συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο             
globalroadkill.net 

• Αναβάθμιση ιστοσελίδας.   

σελ. 1 

http://globalroadkill.net/
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Στόχοι του CyROS και προκαταρτικά αποτελέσματα 

 

Α. Διερεύνηση των ερωτημάτων που   
προκύπτουν από την επιστήμη της 
οικολογίας των δρόμων.  

• Μελέτη των αλληλεπιδράσεων του      
οδικού δικτύου και του φυσικού          
περιβάλλοντος. 

• Κύπρος: πυκνό οδικό δίκτυο; συνολικά 
19.500 Km δρόμων, 13.267 Km στις    
περιοχές υπό τον έλεγχο της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Χάρτης 1).  

• Παρουσία δρόμων μέσα στις             
προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 
(το 1/5 του συνολικού μήκους δρόμων); 
Σημαντικός αριθμός καταγραφών      
θανάτων μέσα σε αυτές (Χάρτης 2).    

 

Β. Ευαισθητοποίηση του κοινού για τις           
επιδράσεις των δρόμων πάνω στην 
βιοποικιλότητα. 

• Ανάπτυξη Δικτύου Επιστήμης των      
Πολιτών. 

• Ενίσχυση της βάσης δεδομένων για το 
εν λόγω φαινόμενο. 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά 
με τις επιδράσεις των δρόμων στη    
βιοποικιλότητα.  

 

Γ. Ανάπτυξη προτάσεων για μέτρα 
άμβλυνσης και αντιστάθμισης του 
φαινομένου των θανάτων της άγριας 
πανίδας στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων για τα είδη 
τα οποία επηρεάζονται περισσότερο ή 
λιγότερο από την παρουσία των       
δρόμων (Γράφημα 1 και 2). 

• Εντοπισμός κυριότερων εστιών           
θανάτου άγριας πανίδας (Χάρτης 3). 

• Μέτρα διατήρησης ανάλογα με τον     
τύπο δρόμου, για την μείωση του      
φαινομένου (Εικόνες 1 και 2). 

Χάρτης 1: Το οδικό δίκτυο της Κύπρου. Το υπόμνημα αναφέρεται στις 
 περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Χάρτης 2: Με κόκκινο χρώμα αναπαρίστανται οι θάνατοι άγριας πανίδας 

μέσα στις περιοχές Natura 2000. 

Γράφημα 1: Αριθμός των παρατηρήσεων θανάτων άγριας πανίδας ανά 
μήνα για την περίοδο 2016-2018 (περισσότεροι θάνατοι την άνοιξη; 
πράσινη περιοχή).  



Εικόνα 2: Γέφυρα που επιτρέπει στους κάβουρες να 

διασχίζουν το δρόμο (Christmas Island, Αυστραλία).  

Εικόνα 1: Υπόγεια δίοδος για το ενδημικό φίδι της 

 Κύπρου (Hierophis cypriensis) στο Τρόοδος.  

Χάρτης 3:  Κυριότερες εστίες θανάτου (κόκκινοι αστερίσκοι) άγριας  πανίδας 
στο οδικό δίκτυο της Κύπρου με βάση τις έως τώρα  καταγραφές. 

Amphibian Reptiles Bird Mammal

2016 42 1 32

2017 1 63 20 116

2018 60 20 67
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Γράφημα 2: Αριθμός περιστατικών ανά κατηγορία ζωών με βάση τις 
έως τώρα καταγραφές.  

Δ. Παροχή πληροφοριών για συμβολή 
στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με 
την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση 
των υφιστάμενων δρόμων και άλλων 
σχετικών αναπτυξιακών έργων. 

• Συνεργασία με τα αρμόδια κρατικά 
τμήματα για την ανάπτυξη νέων ή  
βελτίωση υφιστάμενων δρόμων. 

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων και    
εκπαίδευση/ενημέρωση λειτουργών 
και τεχνικού προσωπικού. 

• Ενημέρωση σχετικά με τις πράσινες 
υποδομές (Green Infrastructure) για 
την προστασία και ενίσχυση της      
φύσης και των φυσικών διεργασιών 
και την ενσωμάτωσή αυτών στον     
χωροταξικό σχεδιασμό και την         

Εικόνα 3: Οικολογική γέφυρα που επιτρέπει στην άγρια πανίδα να 
διασχίζει με ασφάλεια τον αυτοκινητόδρομο (Εθνικό Πάρκο Banff, 
Καναδάς). 

Στόχοι του CyROS και προκαταρτικά αποτελέσματα 
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                     σελ. 3 



Επικοινωνία: 
Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τ.Θ. 12794, 2252 Λευκωσία 
Τηλ: +357 22 411933 
Email:  savvas.zotos@ouc.ac.cy 
   ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy 

Άλλοι σύνδεσμοι: 

• The Herpetological Repository of Cyprus 

• Global Roadkill Network 

• SISTEMA URUBU (VULTURE SYSTEM) 

• California Roadkill Observation System 

Ενθαρρύνουμε και παροτρύνουμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή 
εισάγοντας τις παρατηρήσεις τους για τυχόν θανάτους άγριας πανίδας στο σύστημα παρακολούθησης 
CyROS. Γίνετε μέρος της προσπάθειας αυτής δημιουργώντας ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας ώστε 
να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας (τα οποία θα ανακοινωθούν 
σύντομα) και στη συνέχεια εισάγετε τις παρατηρήσεις σας. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, 
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.  

σελ. 4 

Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας 

H προσπάθεια για την καταγραφή των θανάτων άγριας πανίδας στο 
οδικό δίκτυο του νησιού συνεχίζεται και παρακαλούμε όσους 

ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 

www.cyroadkills.org  

http://herprepository.org/
http://globalroadkill.net/
http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/
http://www.wildlifecrossing.net/california/
http://www.cyroadkills.org

