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Μαθητές στη μάχη για τη
διατήρηση του Γύπα

Περισσότεροι από 1.000
μαθητές δημοτικών
σχολείων
ενημερώθηκαν για τους
Γύπες της Κύπρου και
την ανάγκη προστασίας
και διατήρησης τους.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, και
παρά τις δυσκολίες και τους
περιορισμούς της πανδημίας, 20
συνολικά δημοτικά σχολεία από τις
επαρχίες Πάφου και Λεμεσού, άνοιξαν
τις αίθουσες τους στην ομάδα του
Έργου Ζωή με τους Γύπες και
συγκεκριμένα στους λειτουργούς του
Terra Cypria – Του Κυπριακού
Ιδρύματος
Προστασίας
του
Περιβάλλοντος για να ενημερωθούν
για την κατάσταση του Πυρόχρου
Γύπα στην Κύπρο.
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Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη
σημασία του γύπα για τη βιοποικιλότητα
και τα οικοσυστήματα του νησιού,
εντόπισαν πιέσεις και απειλές
αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και
πρότειναν δράσεις οι οποίες θα
επιτρέψουν στο είδος αυτό να συνεχίσει
να βασιλεύει στους αιθέρες του νησιού. Η
ανταπόκριση, κατανόηση και ευαισθησία
των μαθητών ήταν ιδιαίτερα
ενθαρρυντική και ευχαριστούμε ιδιαίτερα
τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές
μονάδες.
Παράλληλα και ενόψει της
απελευθέρωσης των πρώτων 15 γυπών,
οι οποίοι έχουν έρθει από την Ισπανία με
στόχο την ενίσχυση του εξαιρετικά
μειωμένου κυπριακού πληθυσμού,
επιλέχθηκαν πιλοτικά 4 δημοτικά σχολεία
(Πάχνας, Παλώδιας, Επισκοπής και
Πισσουρίου) για να υιοθετήσουν
συμβολικά από ένα γύπα.
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Οι μαθητές των σχολείων αυτών έδωσαν
ονόματα σε τέσσερις ισπανικούς γύπες και
θα έχουν την ευκαιρία, σε συνεργασία με
την ομάδα του έργου Ζωή με τους Γύπες, να
παρακολουθούν τις κινήσεις τους, αλλά και
να ενημερώνονται για την κατάσταση της
προσαρμογής τους στο νησί, τους
προσεχείς μήνες.
Η δράση ενημέρωσης των μαθητών έγινε
στο πλαίσιο του έργου Ζωή με τους Γύπες
(LIFE with Vultures), το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και έχει ως
στόχο την αντιμετώπιση των
σημαντικότερων απειλών που
αντιμετωπίζει ο Πυρόχρους Γύπας στην
Κύπρο, όπως η χρήση δηλητηριασμένων
δολωμάτων. Στην προσπάθεια αυτή, το
BirdLife Cyprus, η Υπηρεσία Θήρας και
Πανίδας, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας
του Περιβάλλοντος - Terra Cypria και ο
διεθνής οργανισμός Vulture Conservation
Foundation, ενώνουν δυνάμεις για να
διασώσουν το πιο απειλούμενο αρπακτικό
της Κύπρου.
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