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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2309 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί της Συμβάσεως διά την Διατηρησιν της Ευρωπαϊκής Αγρίας Ζωής και των 
Φυσικών Οικοτόπων (Κυρωτικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 24 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Συμβάσεως διά την 
Διατηρησιν της Ευρωπαϊκής Αγρίας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1988. 

2. Εις τον παρόντα Νόμον 
«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν διά την Διατηρησιν της Ευρω

παϊκής Αγρίας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων, της οποίας το 
κείμενον και η επιφύλαξις της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτίθεται εις 
το Πρώτον Μέρος του Πίνακος εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει 
εις την Ελληνικήν εις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος: 

Νοείται ότι, εν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων, 
υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος εκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Η Σύμβασις, εις την οποίαν η συμμετοχή της Κυπριακής Δημο
κρατίας απεφασίσθη διά της υπ' αρ. 19.902 και ημερομηνίας 22ας 
Ιανουαρίου, 1981 Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά του 
παρόντος Νόμου κυρούται. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Πίναξ. 
Μέρος Ι 
Μέρος Π. 

Κύρωσις 
Συμβάσεως. 

(675) 
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Π IN Α Ξ 
Μέρος Ι 

CONVENTION ON THE CONSERVATION 
OF EUROPEAN WILDLIFE AND 

NATURAL HABITATS 

PREAMBLE 

The member States of the Council .of Europe and the other signatories hereto. 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 
members : 

Considering the wish of the Council of Europe to co-operate with other States in the field 
of-nature conservation : 

Recognising that wild flora and fauna constitute a natural heritage of aesthetic, scientific. 
cultural, recreational, economic and intrinsic value that needs to be preserved and handed on to 
future generations ; 

Recognising the essential role played by wild flora and fauna in maintaining biological 
bajances : 

Noting that numerous species of wild flora and fauna are being seriously depleted and 
that some of them are threatened with extinction ·. 

Aware that the conservation of natural habitats is a vital component of the protection and 
conservation of wild flora and fauna ; 

•Recognising that the conservation of wild flora and fauna should be taken into 
consideration by the governments in their national goals and programmes, and that international 
co-operation should be established to protect migratory species in particular : 

Bearing in mind the widespread requests for common action made by governments or by 
international bodies, in particular the requests expressed by the United Nations Conference on the 
Human Environment 1972 and the Consultative Assembly of the Council of Europe ; 

Desiring particularly to follow, in the field of wildlife conservation, the recommendations 
of Resolution No. 2 of the Second European Ministerial Conference on the Environment. 

Have agreed as follows : 

CHAPTER I 

General Provisions 

Article 1 

1. The aims of this Convention are to conserve wild flora and fauna and their natural 
habitats, especially those species and habitats whose conservation requires the co-operation of 
several States, and to promote such co-operation. 

2. Particular emphasis is given to endangered and vulnerable species, including endangered 
and vulnerable migratory species. 
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Article 2 

The Contracting Parties shall take requisite measures to maintain the population of wild 
flora and fauna at, or adapt it to. a level which corresponds in particular to"ecological, scientific 
and cultural requirements, while taking account of economic and recreational requirements and 
the needs of sub-species, varieties or forms at risk locally. 

Article 3 

1. Each Contracting Party shall take steps to promote national policies for the conservation of 
wild flora, wild fauna and natural habitats, with particular attention to endangered and vulnerable 
species, especially endemic ones, and endangered habitats, in accordance with the provisions of 
this Convention. 

2. Each Contracting Party undertakes, in its planning and development policies and in its 
measures against pollution, to have regard to the conservation of wild flora and fauna. 

3. Each Contracting Party shall promote education and disseminate general information on 
the need to conserve species of wild flora and fauna and their habitats. 

CHAPTER II 

Protection of habitats 

Article 4 

1. Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative and administrative 
measures to ensure the conservation of the habitats of the wild flora and fauna species, especially 
those specified in the Appendices I and II, and the conservation of endangered natural habitats. 

2. The Contracting Parties in their planning and development policies shall have regard to 
the conservation requirements of the areas protected under the preceding paragraph, so as to 
avoid or minimise as far as possible any deterioration of such areas. 

3. The Contracting Parties undertake to give special attention to the protection of areas that 
are of importance for the migratory species specified in Appendices II and III and which are 
appropriately situated in relation to migration routes, as wintering, staging, feeding, breeding or 
moulting areas. 

4. The Contracting Parties undertake to co-ordinate as appropriate their efforts for the 
protection of the natural habitats referred to in this Article when these are situated in frontier 
areas. 

CHAPTER III 

Protection of species 

Article 5 

Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative and administrative 
measures to ensure the special protection of the wild flora species specified in Appendix I. 
Deliberate picking, collecting, cutting or uprooting of such plants shall be prohibited. Each 
Contracting Party shall, as appropriate, prohibit the possession or sale of these species. 
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Article 6 

Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative and administrative 
measures to ensure the special, protection of the wild fauna species specified in Appendix II. The 
following will in particular be:prohibitedfor these species : 

a. all forms of deliberate capture and keeping;»and deliberate killing ; 
b. the deliberate damage to or destruction of breeding or resting sites ; 

c. the deliberate disturbance of wild fauna, particularly during the period of breeding, 
rearing and hibernation, insofar as disturbance would be significant in relation to the objectives 
of this Convention ; 

d. the deliberate destruction or taking of eggs from the wild or keeping these eggs even if 
empty ; 

e. the possession of and internal trade in these animals, alive or dead, including stuffed 
animals and any readily recognisable part or derivative thereof, where this would contribute to 
the effectiveness of the provisions of this Article. 

Article 7 

1. Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative and administrative 
measures to ensure the protection of the wild fauna species specified in Appendix III. 

2. Any exploitation of wild fauna specified in Appendix III shall be regulated in order to 
keep the populations out of danger, taking into account the requirements of Article 2. 

3. Measures to be taken shall include : 
a. closed seasons.and/or other procedures regulating the exploitation ; 

b. the temporary or local prohibition of exploitation, as appropriate, in order to restore 
satisfactory population levels ; 

c. the regulation as appropriate of sale, keeping for sale, transport for sale or offering for 
sale of live and dead wild animals. 

Article 8 

In respect of the capture or killing of wild fauna species specified in Appendix III and in 
cases where, in accordance with Article 9, exceptions are applied to species specified in Appendix II, 
Contracting Parties shall prohibit the use of all indiscriminate means of capture and killing and 
the use of all means capable of causing local disappearance of, or serious disturbance to, 
populations of a species, and in particular, the means specified in Appendix IV. 

Article 9 
1. Each Contracting Party may make exceptions from the provisions of Articles 4, 5, 6, 7 and 
from the prohibition of the use of the means mentioned in Article 8 provided that there is no other 
satisfactory solution and that the exception will not be detrimental to the survival of the 
population concerned : 

— for the protection of flora and fauna ; 
— to prevent serious damage to crops, livestock, forests, fisheries, water and other forms 

of property ; 
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— in the interests of public health and safety, air safety or other overriding public 
interests ; 

— for the purposes of research and education, of «population, of reintroduction and for 
the necessary breeding ; 

— to permit, under strictly supervised conditions, on a selective basis and to a limited 
extent, the taking, keeping or other judicious exploitation of certain wild animals and plants in 
small numbers. 

2. The Contracting Parties shall report every two years to the Standing Committee on the 
exceptions made under the preceding paragraph. These reports must specify· : 

—the populations which are or have been subject to the exceptions and, when practical, the 
number of specimens involved ; 

— the means authorised for the killing or capture ; 
— the conditions of risk and the circumstances of time and place under which such 

exceptions were granted ; 

— the authority empowered to declare that these conditions have been fulfilled, and to 
take decisions in respect of the means that may be used, their limits and the persons instructed 
to carry them out ; 

— the controls involved. 

CHAPTER IV 

Special provisions for migratory species 

Article 10 

1. The Contracting Parties undertake, in addition to the measures specified in Articles 4, 6, 7 
and 8, to coordinate their efforts for the protection of the migratory species specified in 
Appendices II and III whose range extends into their territories. 

2. The Contracting Parties shall take measures to seek to ensure that the closed seasons 
and/or other procedures regulating the exploitation established under paragraph 3.a of Article 7 
are adequate and appropriately disposed to meet the requirements of the migratory species 
specified in Appendix III. 

CHAPTER V 

Supplementary provisions 

Article 11 

1. In carrying out the provisions of this Convention, the Contracting Parties undertake : 

a. to cooperate whenever appropriate and in particular where this would enhance the 
effectiveness of measures taken under other articles of this Convention ; 

b. to encourage and coordinate research related to the purposes of this Convention. 

2. Each Contracting Party undertakes : 
a. to encourage the reintroduction of native species of wild flora and fauna when this 

would contribute to the conservation of an endangered species, provided that a study is first 
made in the light of the experiences of other Contracting Parties to establish that such 
reintroduction would be effective and acceptable ; 
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b. to strictly control the introduction of non-native species. 

3. Each Contracting Part) shall inform the Standing Committee of the species receiving 
complete protection on its territory and not included in Appendices I and II. 

Article 12 

The Contracting Parties may adopt stricter measures for the conservation of wild flora 
and fauna and their natural habitats than those provided under this Convention. 

CHAPTER VI 

Standing Committee 

Article 13 

1. For the purposes of this Convention, a Standing Committee shall be set up. 

2. Any Contracting Party may be represented on the Standing Committee by one or more 
delegates. Each delegation shall have one vote. Within the areas of its competence, the European 
Economic Community shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number 
of its member States which are Contracting Parties to this Convention ; the European Economic 
Community shall not exercise its right to vote in cases where the member States concerned 
exercise theirs, and conversely. 

3. Any member State of the Council of Europe which is not a Contracting Party to the 
Convention may be represented on the Committee as an observer. 

The Standing Committee may, by unanimous decision, invite any non-member State of the 
Council of Europe which is not a Contracting Party to the Convention to be represented by an 
observer at one of its meetings. 

Any body or agency technically qualified in the protection, conservation or management of 
wild fauna and flora and their habitats, and belonging to one of the following categories : 

a. international· agencies or bodies, either governmental or non-governmental, and national 
governmental agencies or bodies ; 

b. national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this 
purpose by the State in which they are located, 
may inform the Secretary General of the Council of Europe, at least three months before the 
meeting of the Committee, of its wish to be represented at that meeting by observers. They shall 
be admitted unless, at least one month before the meeting, one-third of the Contracting Parties 
have informed the Secretary General of their objection. 

4. The Standing Committee shall be convened by the Secretary General of the Council of 
Europe. Its first meeting shall be held within one year of the date of the entry into force of the 
Convention. It shall subsequently meet at least every two years and whenever a majority of the 
Contracting Parties so request. 

5. A majority of the Contracting Parties shall constitute a quorum for holding a meeting of 
the Standing Committee. 

6. Subject to the provisions of this Convention, the Standing Committee shall draw up its 
own Rules of Procedure. 
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Article 14 

1. The Standing Committee shall be responsible for following the application of this 
Convention. It may in particular : 

— keep under review the provisions of this Convention, including its Appendices, and 
examine any modifications necessary ; 

— make recommendations to the Contracting Parties concerning measures to be taken for 
the purposes of this Convention ; 

— recommend the appropriate measures to keep the public informed about the activities 
undertaken within the framework of this Convention ; 

— make recommendations-to the Committee of Ministers concerning non-member States 
of the Council of Europe to bevirivited to accede to this Convention ; 

— make any proposal -for împroving: the effectiveness of this Convention, including 
proposals for the conclusipm. witTi'the States which are not Contracting Parties to the 
Convention, of agreements .that would enhance the effective conservation of species or groups of 
species. 

2. In order to discharge its functions, the Standing Committee may, on its own initiative, 
arrange for meetings of groups of experts. 

Article 15 

After each meeting, the Standing Committee shall forward to the Committee of Ministers 
of the Council of Europe a report on its work and on the functioning of the Convention. 

CHAPTER VII 

Amendments 

Article 16 

1. Any amendment to the articles of this Convention proposed by a Contracting Party or the 
Committee of Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe 
and forwarded by him at least two months before the meeting of the Standing Committee to the 
member States of the Council of Europe, to any signatory, to any Contracting Party, to any State 
invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 19 and to any State 
invited to accede to it in accordance with the provisions of Article 20. 

2. Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding paragraph 
shall be examined by the Standing Committee which : 

a. for amendments to Articles 1 to 12, shall submit the text adopted by a three-' 
quarters majority of the votes cast to the Contracting Parties for acceptance ; 

b. for amendments to Articles 13 to 24, shall submit the text'adopted by a three-

quarters majority of the votes cast to the Committee of Ministers for approval. After its approval, 
this text shall be forwarded to the Contracting Parties for acceptance. 

3. Any amendment shall enter into force on the thirtieth day after all the Contracting Parties 
have informed the Secretary General that they have accepted it. 

4. The provisions of paragraphs 1, 2.a and 3 of this Article shall apply to the adoption of 
new Appendices to this Convention. 
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Article 17 

1. Any amendment to the Appendices of this Convention proposed by a Contracting Party or 
the Committee: of Ministers shalhbe communicated to the Secretary General of the Council of 
Europe and forwarded by him at least two months before the meeting of the Standing Committee 
to the member States of the Council of Europe, to*any signatory, to any Contracting Party, to any 
State invited to sign this Convention in accordance· with thevprovisions of Article 19 and to any-

State invited to accede to it in accordance with the· provisions of Article 20. 

2. Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding paragraph 
shall be examined by the Standing Committee, which may adopt it by a two-thirds majority of 
the Contracting Parties. The text adopted shall be forwarded to the Contracting Parties. 

3. Three months after its- adoption by the Standing Committee and unless one-third of the 
Contracting Parties have notified objections, any amendment shall enter into force for those 
Contracting Parties which have not notified objections. 

CHAPTER VIII 

Settlement of disputes 

Article 18 

1. The Standing Committee shall use its best endeavours to facilitate a friendly settlement of 
any difficulty to which the execution of this Convention may give rise. 

2. Any dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or application of 
this Convention which has-not been settled on the basis of the provisions of the preceding 
paragraph or by negotiation between the parties concerned shall, unless the said parties agree 
otherwise, be submitted, at the request of one of them, to arbitration. Each party shall designate 
an arbitrator and the two arbitrators shall designate a third arbitrator. Subject to the provisions 
of paragraph 3 of this Article, if one of the parties has not designated its arbitrator within the 
three months following the request for arbitration, he shall be designated at the request of the 
other party by the President of the European Court of Human Rights within a further three 
months' period. The same procedure shall be observed if the arbitrators cannot agree on the 
choice of the third arbitrator within the three months following the designation of the two first 
arbitrators. 

3. In the event of a dispute between two Contracting Parties one of which is a member State 
of the European Economic Community, the latter itself being a Contracting Party, the other 
Contracting Party shall address the request for arbitration both to the member State and to the 
Community, which jointly, shall notify it, within two months of receipt of the request, whether the 
member State or the Community, or the member and the Community jointly, shall be party to the 
dispute. In the absence of such notification within the said time limit, the member State and the 
Community shall be considered as being one and the same party to the dispute for the purposes of 
the application of the provisions governing the constitution and procedure of the arbitration 
tribunal. The same shall apply when the member State and the Community jointly present 
themselves, as party to the dispute. 

4. The arbitration tribunal shall draw up its own Rules of Procedure. Its decisions shall be 
taken by majority vote. Its award shall be final and binding. 

5. Each party to the dispute shall bear the expenses of the arbitrator designated by it and 
the parties shall share equally the expenses of the third arbitrator, as well as other costs entailed 

-by the arbitration. 
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CHAPTER IX 

Final Provisions 

Article 19 

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of 
Europe and non-member States which have participated in its elaboration and by the European 
Economic Community. 

Up until the date when the Convention enters into force, it shall also be open for signature 
by any other State so invited by the Committee of Ministers. 

The Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of 
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council 
of Europe. 

2. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of 
a period of three months after the date on which five States, including at least four member 
States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in 
accordance with the provisions of the preceding paragraph. 

3. In respect of any signatory' State or the European Economic Community which subsequently 
express their consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of 
the month following the expiry of a period of three months after the date of the deposit of the 
instrument of ratification, acceptance or approval. 

Article 20 

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of 
Europe, after consulting the Contracting Parties, may invite to accede to the Convention any 
non-member State of the Council which, invited to sign in accordance with the provisions of 
Article 19. has not yet done so, and any other non-member State. 

2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of 
the month following the expiry of a period of three months after the date of the deposit of the 
instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. 

Article 21 

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention 
shall apply. 

2. Any Contracting Party may. when depositing its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory' specified 
in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is 
authorised to give undertakings. 

3. Any declaration made under the preceding paragraph may, in respect of any territory 
mentioned in such declaration, be withdrawn by notification addressed to the Secretary General. 
Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiry of a 
period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. 
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Article 22 

1. Any State*may, at-rthe tfime-of-signature or * when
; depositing ..its -instrument of ratification, 

acceptance, .approvah-oivaccession, make- one-or. more, reservations regarding certain species 
specified-in.'-Appendices I^to; III. and '̂or, for<cei-taim.species-; mentioned in-.the reservation or 
resenations,.regardingacertain·:means·or methodssof.killing,,capture and other exploitation listed 
in Appendix IV: No reservations, of a general?nature-may bevmade. 

2. Any Contracting-Party -which; extends? the application of this Convention to a territory 
mentioned, in the-: declaration referred -to in -paragraph 2 of ̂ -Article-21 may, in respect -of 'the 
territory concerned,; make-,one■;■ or more-resewationsxin. aa^rdance-with: the;provisions, of-:the 
preceding. paragraph. · 

3. No other resenationfmay^be made. 

4. Any Contracting Party, which has made a reservation under paragraphs 1 and 2 of this 
Article may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe. Such withdrawal shall take effect as from the date of receipt 
of the notification by the Secretary' General. 

Article 23 

1. Any Contracting Party may, at any time, denounce this Convention by means of a 
notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the 
expiry-of.a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary 
General. 

Article 24 

The Secretary General· of;the Council of Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe, any signatory State, the European Economic Community if a signatory of this 
Convention-and any Contracting Party of : 

a. any signature ; 

b.r the deposit?of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession ; 

c. any. date okentryrintq force of this Convention in accordance with Articles 19 and 20 ; 

d.-any information forwarded under the provisions of paragraph 3 of Article 13 ; 

e. any report established in pursuance of the provisions of Article 15 ; 

/ . any amendment or. any new Appendix adopted in. accordance with Articles 16 and 17 
and.the date on which the amendment or new Appendix comes into force ; 

g. any declaration:: made under the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 21 ; 

h. any-reservation made under the provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 22 ; 

ι. the. withdrawal·of any reservation carried out under the provisions of paragraph 4 of 
Article; ;22 ; 

j . any notifications made under the provisions of Article 23 and the date on which the 
denunciation-takes effect. 

Ih* witness whereof the -undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this. Convention. 

Done at Bern, this 19th day of September 1979, in English and French, both texts 
being -equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit 
certified copies to each member State of the Council of Europe, to any signatory State, to 
the European Economic Community if a signatory and to any State invited to sign this 
Convention or to accede thereto. 
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APPENDIX I 

Strictly protected flora specie» 

PTERIDOPHYTA 
ASPIDIACEAE 

Diplaiium caudatum (Cav.) Jermv 
PTERIDACEAE 

Pieris serrulata Fonsk. 

GYMNOSPERMA£ 
P1NACEAE 

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattel 

ANGIOSPERMAE 
ALISMATACEAE 

Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk 
BERBERIDACEAE 

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach 
BORAGINACEAE 

Anckusa crispa Viv. 
Myosotis rehsteineri Wartm. 

Omphalodes littoralis Lehm. 
Onosma caespitosum Kotschy 
Onosma troodi Kotschy 
Solenanthus albanicus (Degen et al.) 

Degen & Baldacci 
Symphytum c\ da dense Pawl. 

CAMPANULACEAE 
Campanula sabatia De Not. 

CARY'OPHYLLACEAE 
Arenaria lit hops Heywood ex McNeill 
Gypsophila papulosa P. Porta 
Loeflingia tavaresiana G. Samp. 
Silene orphanidis Boiss. 
Silene rothmaleri Pinto de Silva 
Silene velutina Pourret ex Loisel. 

CHENOPODIACEAE 
Kochia saxicola Guss. 
Salicornia veneta Pignatti & Lausi 

CISTACEAE 
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva 

COMPOSITAE 
Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo 
Anthemis glabenima (Rech.f.) Greuter 
Artemisia granatensis Boiss. 
Artemisia laciniata Willd. 
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 
Aster sibiricus L. 
Centaurea balearica J.D. Rodriguez 
Centaurea heldreichii Halacsy 
Centaurea horrida Badaro 
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. 
Centaurea tactiflora Halacsy 
Centaurea linaresii Lazaro 
Centaurea megarensis Halacsy & Hayek 
Centaurea niederi Heldr. 
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. 
Centaurea princeps Boiss. & Heldr. 
Crepis croci/olia Boiss. & Heldr. 

Lamyropsis microcephala (Moris) 
Dittrich & Greuter 

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell 
Logfia neglecta (Soy.Will.) Holub 
Senecio alboranicus Maire 

CONVOLVULACEAE 
Convolvulus argyrothamnos Greuter 

CRUCIFERAE 
Alyssum akamasicum B.L. Burtt 
Alyssum fastigiatum Heywood 
Arabis kennedyae Meikle 
Biscutella neustriaca Bonnet 
Brassica hilarionis Post 
Brassica macrocarpa Guss. 
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge 
Coronopus navasii Pau 
Diplotaxis siettiana Maire 
Enarthrocarpus pterocarpus DC. 
Hutera rupestris P. Porta 
Iberis arbuscula Runemark 
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. 
Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. 
Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood 
Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbia ruscinonensL· Boiss. 

GRAMINEAE 
Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz 

GROSSULARIACEAE 
Ribes sardoum Martelli 

HYPERICACEAE 
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robsoa 

IRIDACEAE 
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy 
Crocus hartmannianus Holmboe 

LABIATAE 
Amaracus cordifolium Montr. & Auch. 
Micromeria taygetea P.H. Davis 
Nepeta sphaciotica P.H. Davis 
Phlomis brevibracteata Turrill 
Phlomis cypria Post 
Salvia crassifolia Sibth. & Smith 
Sideritis cypria Post 
Thymus camphoratus Hoffmanns. &. Link 
Thymus carnosus Boiss. 
Thymus cephalotos L. 

LEGUMINOSAE 
Astragalus algarbiensu Coss. ex Bunge 
Astragalus aquilinus Anzalone 
Astragalus maritimus Moris 
Astragalus verrucosus Moris 
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. 
Ononis maweana Ball 
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. 

LENTIBULARIACEAE 
Pinguicula crystallina Sibth & Smith 
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ULIACEAE 
Androcymbium rechingeri Greuter 
Chionodoxa lochiae Meikle 
Muscari gussonei (Pari.) Tod. 
Scilla morrisii Meikle 

ORCHIDACEAE 
Ophrys kotschvi' Fleisehm. & Soo 

PAPAVERACEAE 
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel 

PLUMBAGINACEAE 
Armeria rouyana Daveau 
Limonium paradoxum Pugsley 
JJmonium recurvum C.E. Salmon 

POLYGONACEAE 
Rheum rhaponticum L. 

PRIMULACEAE 
Primula apennina Widmer 
Primula egaliksensis Wormsk. 

RANUNCULACEAE 
Aquilegia cazorlensu Heywood 
Aquilegia kitaibelii Schott 
Consolida samia P.H. Davis 
Delphinium caseyi B.L. Burtt 
Ranunculus kykkoensis Meikle 
Ranunculus weyleri Mares 

RUBIACEAE 
Galium litorale Guss. 

SCROPHULARIACEAE 
Antirrhinum charidemi Lange 
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. 
Linaria algarviana Chav. 
Linaria ficalhoana Rouy 

SELAGINACEAE 
Globularia stygia Orph. ex Boiss. 

SOLANAGEAE 
Atropa baetica Willk. 

THYMELAEACEAE 
Daphne rodriguezii Texidor 

UMBELLIFERAE 
Angelica heterocarpa Lloyd 
Angelica palustris (Besser) Hoffman 
Bupleurum kakiskalae Greuter 
Ferula cypria Post 
Laserpitium longiradium Boiss. 
Oenanthe conioides Lange 

VALERIANACEAE 
Valeriana longiflora Willk. 

VIOLACEAE 
Viola hispida Lam. 
Viola jaubertiana Mares & Vigineix 
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APPENDIX II 

Stiicdf protected fauna specie* 

Mammal* 

INSECTIVORA 
Talpidae 

Desmana pyrenaica 
(Galemys pyrenaicus) ^ 

MICROCHIROPTERA 
all species except -

Pipistrellus pipistrellus " 
toutes les especes aTexception de .' i... 
Pipistrellus pipistrellus^ v>--yf;^ ■'·/■■ 

RODENTIA 
Sciuridae 

Citellus citellus 
Cricetidae 

Cricetus cricetus 
Hystricidae 

Hystrix cristata 

CARNIVORA 
Canidae 

Canis lupus 
Alopex lagopus 

Ursidae 
all species/ 
toutes les especes 

Mustelidae 
Lutreola (Mustela) lutreola 
Lutra lutra 
Gulo gulo 

Felidae 
Lynx pardina (pardellus) 
Panthera pardus 
Panthera tigris 

Odobenidae 
Odobenus rosmams 

Phocidae 
Monachus monachus 

ARTIODACTYLA 
Bovidae 

Capra aegagrus 
Rupicapra rupicapra oraata 
Ovibos moschatus 

ODONTOCETI 
Delphinidae 

Delphinus delphis 
Tursiops truncatus (tursio) 

Phocaenidae 
Phocaena phocaena 

MYSTACOCETI 
Balaenopteridac 

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus 
Megaptera novaengliae (longimana, nodosa) 

Baldenidae 
Eubalaena glacialis 
Balaena mysticetus 

Birds 

GAVIIFORMES 
Gaviidae 

all species/ ' - -
toutes les especes 

PODICIPEDIFORMES 
Podicipedidae 

Podiceps griseigena 
Podiceps auritus 
Podiceps nigricollis (caspkus) 
Podiceps ruficollis 

PROCELLARIIFORMES 
Hydrobatidae 

all species/ 
toutes les especes 

Procellariidae 
Puftinus puffinus 
Procellaria diomedea 

PELECANIFORMES 
Phalacrocoracidae 

Phalocrocorax pygmaeus 
Pelecanidae 

all species/ 
toutes les especes 

CICONIIFORMES 
Ardeidae 

Ardea purpurea 
Casmerodius albus (Egretta alba) 
Egretta garzetta 
Ardeola ralloides 
Bulbucus (Ardeola) ibis 
Nycticorax nycticorax 
Ixobrychus minutus 
Botaurus stellaris 

Ciconiidae 
all species/ 
toutes les especes 

Thresk iornithidae 
all species/ 
toutes les especes 

Phoenicopteridae 
Phoenicopterus ruber 

ANSERIFORMES 
Anatidae 

Cygnus cygnus 
Cygnus bewicku (columbianus) 
Anstr erythropus 
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Branta kucopsis 

-Branta ruficollis 
Tadoroa tadoroa 
Tardona femigjnea 
Marmaronetta (Anas) angustirostris 
Somateria spectabilis 
Polysticta stelleri 
Histrionicus histrionicus 
Bucephala islandica 
Mergus albellus 
Oxyura teucocephala 

FALCONIFORMES 
all species/ 
toutes les especes 

GRUIFORMES 
Turnicidae 

Tumix sylvatica 
Gruidae 

all species/ 
toutes les especes 

Rallidae 
Porzana poizana 
Porzana pusilla 
Porzana parva 
Crex crex 
Porphyrio porphyrio 
Fulica cristate 

Otitidae 
all species/ 
toutes les especes 

CHARADRIIFORMES 
Charadriidae 

Hoplopterus spinosus 
Charadrius hiaticula 
Charadrius dubius 
Charadrius alexandrinus 
Charadrius leschenaulti 
Eudromias morinellus 
Arenaria interpres 

Scolopacidae 
Gallinago media 
Numenius tenuirostris 
Tringa stagnatilis 
Tringa ochropus 
Tringa glareola 
Tringa hypoleucos 
Tringa cinerea 
Calidris minuta 
Calidris temminckii 
Calidris maritima 
Calidris alpina 
Calidris ferruginea 
Calidris alba 
Limicola (alcinellus 

Recurxirostridae 
all species/ 
toutes les especes 

Phalaropodidae 
all species/ 
toutes les especes 

Burhinidae 
Burhinus oedicnemus 

Glareolidae 
all species/ 
toutes les especes 

Laridae 
Pagophila eburnea 
Lams audouinii 
Larus roelanocephalus 
Larus genei 
Larus minutus 
Larus (Xenia) sabini 
Chlidonias niger 
Chlidonias leucopterus 
Chlidonias hybrida 
Gelochelidon nilotica 
Hydroprogne caspia 
Sterna hirundo 
Sterna paradisaea (macrura) 
Sterna dougallii 
Sterna albifrons 
Sterna sandvicensis 

COLUMBIFORMES 
Pteroclididae 

all species/ 
toutes les especes 

CUCULIFORMES 
Cuculidae 

Clamator glandarius 
STRIGIFORMES 

all species/ 
toutes les especes 

CAPRIMULGIFORMES 
Caprimulgidae 

all species/ 
toutes les especes 

APODIFORMES 
Apodidae 

Apus pallidus 
Apus melba 
Apus caffer 

CORACIIFORMES 
Alcedinidae 

Alcedo atthis 
Meropidae 

Merops apiaster 
Coraciidae 

Coracias garrulus 
Upopidae 

Upopa epops 
PICIFORMES 

all species/ 
toutes les especes 

PASSERIFORMES 
Alaudidae 

Calandrella brachydactyla 
Calandrella rufescens 
Melanocorypha calandra 
Melanocorypha leucoptera 
Melanocorypha yeltoniensis 
Galerida theklae 
Eremophila alpestris 
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Hirundinidae 

all species 
toutes les especes 

Motacillidae 
all species 
toutes les especes 

Laniidae 
all species' 
toutes les especes 

Bombycillidae 
Bombycilla garrulus 

Cinclidae 
Cinclus rinclus 

Troglodytidae 
Troglodytes troglodytes 

Pntnellidae 
all species' 
toutes les especes 

Muscicapidae 
Turdinae 

Saxicola rubetra 
Saxicola torquata 
Oenanthe oenanthe 
Oenanthe pleschanka (leucomela) 
Oenanthe hispanica 
Oenanthe isabellina 
Oenanthe leucura 
Cercotrichas galactotes 
Monticola saxatilis 
Monti cola solitarius 
Phoenicurus ochruros 
Phoenicurus phoenicurus 
Erithacus rubecula 
Luscinia megarhynchos 
Luscinia luscinia 
Luscinia (Cyanosylvia) svecica 
Tarsiger cyanurus 

Sylviinae 
all species' 
toutes les especes 

Regulinae 
all species' 
toutes les especes 

Muscicapinae 
all species/ 
toutes les especes 

Timaliinae 
Panurus biarmicus 

Paridae 
all species/ 
toutes les especes 

Sittidae 
all species/ 
toutes les especes 

Certhiidae 
all species/ 
toutes les especes 

Emberizidae 
Emberiza citrinella 
Emberiza leucocephala 
Emberiza cirlus 
Emberiza cineracea 
Emberiza caesia 
Emberiza cia 

Emberiza schoeniclus 
Emberiza melanocephala 
Emberiza aureola 
Emberiza pusilla 
Emberiza rustica 
Piectrophenax nivalis 
Calcarius lapponicus 

Fringillidae 
Carduelis chloris 
Carduelis carduelis 
Carduelis spinus 
Carduelis flavirostris 
Carduelis cannabina 
Carduelis flammea 
Carduelis hornemanni 
Serinus citrinella 
Serinus serinus 
Loxia curvirostra 
Loxia pityopsirtacus 
Loxia leucoptera 
Ρ mi cola enucleator 
Caφodacus erythrinus 
Rhodopechys githaginea 
Coccothraustes coccothraustes 

Ploceidae 
Petronia petronia 
Montrifringilla nivalis 

Sturnidae 
Stumus unicolor 
Sturnus roseus 

Oriolidae 
Oriolus oriolus 

Corvidae 
Perisoreus infaustus 
Cyanopica cyanus 
Nucifraga caryocatactes 
Pj-rrhocorax pyrrhocorax 
Pyrrhocorax graculus 

Reptiles 

TESTUDINES 
Testudinidae 

Testudo hermanni 
Testudo graeca 
Testudo marginata 

Emydidae 
Emys orbicularis 
Mauremys caspica 
Dermochelyidae 
Permochelys coriacea 

Cheloniidae 
Caretta caretta 
Lepidochelys kempii 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 

SAURIA 
Cekkonidae 

Cyrtodactylus kotschyi 
Chamaeleontidae 

I Chamaeleo chamaeleon 
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Lacertidae 
Algyroldes marcbi 
Lacerta kpida 
Lacerta parva 
Lacerta' rimonyi 
Lacerta princcps 
Lacerta viridis 
Podarcis muralis 
Podarcis lilfordi 
Podarcis sicula 
Podarcis filfotensis 

Scincidae 
Ablepharus kitaibelii 

GPHID1A 
Colubridae 

Coluber hippccrepis 
Elaphe situla 
Elaphe quatuoriineata 
Elaphe longissima 
Coronella austriaca 

Viperidae 
Vipera ursinii 
Vipera latasti 
Vipera ammodytes 
Vipera yeptKiria 
Vipera lebetina 
Vipera kaznakovi 

Amphibians 

CAU0ATA 
Salamandridae 

Salamandra (Mertensiella) luschani 
Salatnandrina:terdigitata 
Cbioglossa lusitanica 
Triturus cristatus 

Proteidae 
Proteus anguinus 

ANURA 
Discoglossidae 

Bombina variegata 
Bombinabombina 
Alytes obstetricans 
Alytes cisternasii 

Pelobatidae 
Pelobates cultripes 
Pelobates fuscus 

Bufonidae 
Bufo calamita 
Bufo viridis 

Hylidae 
Hyla arborea 

Ranidae 
Rana arvalis 
Rana dalmatina 
Rana latastei 
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APPENDIX III 

Protected fauna species 

N. 24/88 

Mammals 

INSECTIVORA 
Erinaceidae 

Erinaceus europaeus 
Soricidae 

all species/ 
toutes les especes 

MICROCHIROPTERA 
Vespenilicnidae 

Pipistrellus pipistrellus 

DUPLICIDENTATA 
Leporidae 

Lepus timidus 
Lepus capensis (europaeus) 

RODEKTIA 
Sciuridae 

Sciurus vulgaris 
Marmota marmota 

Casioridae 
Castor fiber 

Gliridae 
all species/ 
toutes les especes 

Microtidae 
Microtus ratticeps (oeconomus) 
Microtus nivalis (lebrunii) 

CETACEA 
all species not mentioned in Appendix 11/ 
toutes les especes non mentionnees a l'annexe II 

CARNIVORA 
Mustelidae 

Meles meles 
Mustela erminea 
Mustela nivalis 
Putorius (Mustela) putorius 
Martes martes 
Martes foina 

Viverridae 
all species/ 
toutes les especes 

Felidae 
Felis catus (silvestris) 
Lynx lynx 

Phocidae 
Phoca vitulina 
Pusa (Phoca) hispida 
Pagophilus groenlandicus (Phoca grocnlandica) 
Erignathus barbatus 
Halichoerus grypus 
Cystophora cristata 

ARTIODACTYLA 
Suidae 

Sus scrofa meridionalis 
Cervidae 

all species/ 
toutes les especes 

Bovidae 
Ovis aries (musimon, ammon) 
Capra ibex 
Capra pyrenaica 
Rupicapra rupicapra 

Birds 

All species not included in Appendix II with the 
exception of : 
Toutes les especes non incluses dans l'annexe II a 
l'exception de : 
Larus marinus 
Larus fuscus 
Larus argentatus 
Columba palumbus 
Passer domesticus 
Sturnus vulgaris 
Garrulus glandarius 
Pica pica 
Corvus monedula 
Corvus frugilegus 
Corvus corone (corone e t / a rd comix) 

Reptiles 

All species not included in Appendix II 
Toutes les especes non incluses dans l'annexe II 

Amphibians 

All species not included in Appendix II 
Toutes les especes non incluses dans l'annexe II 
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APPENDIX IV 

Prohibited means and methods of killing, capture and other forms of exploitation 

MAMMALS 

Snares j Collets 

Live animals used as decoys which are blind or j Animaux vivants utilises comme appelants aveugles ou 
mutilated i mutiles 

Tape recorders I Enregistreurs 

Electrical devices capable of killing and stunning 
Artificial light-sources 
Mirrors and other dazzling devices 
Devices for illuminating targets 

Sighting devices for night shooting comprising an 
electronic image magnifier or image converter 

Explosives' 

Nets: 

Traps : 

Poison and poisoned or anaesthetic bait 
Gassing or smoking out 

Semi-automatic or automatic weapons with a magazine 
capable of holding more than two rounds of ammunition 
Aircraft 
Motor vehicles in motion 

Appareils electriques capables de tuer ou d'assommer 
Sources lumineuses artificielles 
Miroirs et autres objets aveuglants 

Dispositifs pour eclairer les cibles 
Dispositifs de visee comportant un convertisseur 
d'image ou.un amplificateur d'image electronique pour 
tir de nuit 

Explosifs' 
Filets: 

Pieges-trappes2 

Poison et appats empoisonnes ou tranquillisants 
Gazage et enfumage 
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le 
chargeur peut contenir plus de deux cartouches 
Avions 
Vehicules automobiles en deplacement 

I.-Except for whali· hunting 
2. If applied for larpe scale or non-selective capture or. kiilir.* 
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BIRDS 

Snares' 
Limes 
Hooks 
Live birds used as decoys which are blind or mutilated 

Tape recorders 
Electrical devices capable of killing and stunning 
Artificial light sources 
Mirrors and other dazzling devices 
Devices for illuminating targets 
Sighting devices for night shooting comprising an elec
tronic image magnifier or image converter 

Explosives 
Nets 
Traps 
Poison and poisoned or anaesthetic bait 
Semiautomatic or automatic weapons with a magazine 
capable of holding more than two rounds of ammunition 
Aircraft 
Motor vehicles in motion 

Collets' 
Gluauz 
Hamecons 
Oiseaux vivants utilises comme appelants aveuglos ou 
mutilos 
Enregistreurs 
Appareils electriques capables de ruer ou d'assommer 
Sources lumineuses artificieUes 
Miroirs et autres objets aveuglants 
Dispositifs pour eclairer les cibles 
Dispositifs de visee comportant un convertisseur d'image 
ou un amplificateur d'image dlectronique pour tir de 
nuit 
Explosifs 
Filets 
Piegestrappes 
Poison et appats empoisonnds ou tranquillisants 
Annes semiautomatiques ou automatiques dont le 
chargeur peut contenir plus de deux cartouches 
Avions 
Vdhicules automobiles en deplacement 

1. Except Lagopus north of latitude 58' Ν 

R E S E R V A T I O N 

In conformity with paragraph 1 of Article 22 of the Convention on the 
Conservation of the European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 19 
September, 1979 the Republic of Cyprus enters the following reservations: 

(a) The undermentioned fauna species included in Appendix II as 
"Strictly protected fauna species" will be considered by the 
Republic of Cyprus as "protected fauna species" enjoying the 
regime of protection provided for by the Convention for the 
species included in Appendix III: 
—Calandrella brachydactyla 
—Calandrella refuscens 
—Melanocorypha calandra 
—Merops apiaster 

(b) The undermentioned fauna species included in Appendix II will 
not be considered by the Republic of Cyprus as enjoying the 
regime of protection provided for by the said Convention for the 
species included in the said Appendix: 
—Vibera lebetina 
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ί.ΈΡΟΣ II 

ΣΥΚΒ/ΠΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΜΛΤΗΡΚΣΙΚ ΤΗ?: ΑΓΡΙΑΣ ΖΡΗΣ 

ΚΑΙ τπι: CVIIKHN ΟΙΚΟΤΟΠΠΝ 

Το κράτη-μέλη του Συμ6ουλ·'ου της Ευρώπης xau τα λουύά 

υτ.ογροψαντα Κράτη, 

θεωρούντο C*TU c x o ' ^ s τον ΞυμΡουλύου της Ευρώτ.ης ctvaL n 

eru'reurus μεγαλύτερος ενότητος ν·:ταζ\5 των μελών αυτού" 

Έχοντα υτ."<5φυν την επί-θ MIUOV του ΣυμΒουλύου της Ευρώπης (Situs 

σ υ ν ε ρ γ έ Μ μετ'α'λλίι'ν Κρατών εμς ■> ον τομέα της 6υατηρηοε·χΐς της (τύσεως' 

Ανανν^ούζοντα ότυ η αγρύ·ι χλο.ρύς xou ΐανύς συνυστά luouxtfv 

χληρον< iitov αοσθητμΗη'ς, ετιοστημο·"χη'Γ, τ.ολοτυστι,χη'ς, ψυχαγ^γμχη'ς, οο<ονομι.χ^ς 

xau ουΓ'„αατυκΓζ α£ύας π cT.oua CUM.TCU να δματηρηθη xau παραοοθτ^ ευς τας 

μελλουοίς γενει 'ς* 

Αναγνίι'ρύζοντα τον f.aaux<rv ρο'λον τον οπούον 6ι.α£ραματμζευ η αγρύα 

χλ^ρύς '.uu πανύς c t s την δ^σ.τη*ρη'.Η.ν βμολΰγυχών μσορροτιι,ών* 

Γαρατηρούντα ό τ ι ιλεύστα ιί'Λχ αν Ρ uct ς χλωρύδος xau τανμδος μεuoύτau 

σοΡαρώς xau 6τμ ωρμομε'να τούτων ;-i.cuXouvxat du'aipavuovou" 

Γννρύζοντα ο'τμ η δμοτήρηΓ^ς TCV ς>υσμ>:ύν OUXOTCT.UV ε^ναμ ζωίμκάν 

στοοχεύον τροοταούας xau δ^ατηρηοε^ς τηε αγρίας χλυρύδος xau τανμδος* 

'Εχοντα υτι'όψί,ν τας γενμ;·α'ς ε>· νληΌε us 6uo xcuv**v δρόσο ν τας 

γενομεν  : u'ltc χυίερνιίαε:. ν η' ντ<6 '(.εθνών σωματίων, εu5uxώs δε τα εx>'.λ?ίeεus 

το.ς tx ;: ■ ο σ$ ε όσας υ*ό της Δμοσκ^ψ!' uς, TU>V Ηνκμε'νύΐν Εθνών επύ του Ανθρωτ: uvcu 

ΠεριΡάλ^οντος του 197? χ α ι. της ΓνυΡουλευτμχή'ξ. Συνελεύσεις του Συμβουλίου 

της Ευρ^ης" 

Ετ.·„ΐ.υμουντα uouu.c ότ.ως &νολου£η"σ::υν,εο«' τον τομέ*α της 6uaTnpr^ais 

τη··; αγρι.*Γ.·ς ζι.τ'ς, τα·; σ υ? τ i.i t L ς τ>,ς· Aic ^iociς υ7.,Aρuθμe*v 2 .της Δευτέρας 

l'\jft.:ztiZ:'f:r Δuaoχε î·c<i)c ετ.ι του Γ c f) u L'άλ λ c \ τ c r . 
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Συνετώνησαν ως ακολούθως: 

KECA/-AI0K Ι 

Γενιχαυ Διατάζεις 
*Αρ·'τον 1 

1 . OL o x c r o L της τ,αρουσης .^υυβάσεως CLVQU η δΐ-αττίρησυς της αγρυας 

χλωρύ6ο
Γ
, χαι , πανυδος χα ι των φυσι,χών των οι,χοτόΊΐιον, ι,διΓως εχευνων των 

ε ιδών xrn, οι,χοτόΊιων TU'V OKOLCV η 'ϋαττίρησι,ς ατα ι , τ εύ συυεργασιΓαν δοαφό"ρων 

Κρατών, καθώς χαι. π προώθησες τ ο ι - ΐ υ τ η ς συνεργαούχς . 

2 . Ιδ ι ,αι ,τε 'ρα ε*μοο.ε:ι.ς διΓδεται ει,ς τα χι,νδυνεύΌντα x a t εύ*τρωτα ε ο δ η , 

περιλαμβανομένων των χινδυνευόντ ίΛ» χαι, ευτρώτων αποδημητι,κών ευδών. 

V.pftoov 2 

Τα ΣυμΡαλλό*μενα Κε'ρη οοε ι 'λουν να λό£ουν τα ατα ι , τουμενα με"τρα 

ί ο α την δυατι ίρπσυν χαι. προσαρμογής του πληθυσμού της αγρόας χλωριΓδος 

χαι. παν-'δος ccς επιίπεδον αντυστοι,χοι5ν ει,δυχώς ει,ς τας οι ,χολογ ι ,χάς, 

επυστημονι,χάς χ αι. « ο λ ί τ υ σ τ ί χ ο ς α τ α υ τ η σ ε υ ς , ενώ παραλλήλως θα λαμβάνουν 

υτ.'ό^ΐΜ τας οι,χονομι-χάς x a t ψυχαγ^γι-χάς απαι.τησει.ς χαι. τας ανάγχας των 

τρτ.ι,χώς χυνδυνευοντων ν*οε ι ,δών, π ο ι κ ι λ ι ώ ν η* τύπων. 

ΆρΓοον 3 

Ι . Έκαστον ΙυμΒαλλόμενον Με'οος οφεύλευ να προβη ει,ς δ^αβ^ματα 

δι,α τνν ύροώθΠν,'ίν εθνυχης πολι,τι-χης δ ι ο την δι,ατή'ρηοι.ν της αγρύχς 

χλωριΓίοΓ χαι . HCVL6GC x a t TMV φυσικών των οι,χοτόπων, μετά ιδιαιτέρας 

προσοχή', ει ,ς τα χι,νδυνεύΌντα χαι. ' .ύτρωτα ε ύ δ η , ι,δύως τα ενδημι,χά τ ο ι , α ύ τ α , 

χαθώς XC.L ε ι ,ς τους φυσικούς OLXCT οπούς συμφώνως προς τας δυατάζε ι ,ς της 

παρούσης Συμβάσεως. 

2. Έ χ α ο τ ο ν ΣυμΡαλλόμενον Με*, ος αναλαμβάνει , την υποχρέ\·.·συν d i tuc , 

χατά την xtdpotcCi-xriv χα:. ανΐΓτυζ ι . "Γ .ήν πολι,τι,χήν αυτού xa t χατά την ληψι,ν 

μέτρων f v a v T t o v της ρυπάνσε ι ς , προ^δέδη σημασύαν ει.ς την δυατήρησυν της 

αγρυας >λωρέδος xa t πανύδος. 
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3 . Έχαστον ΣυμΒαλλόμενον Μι'ρος θα προωθη" την δίαιρώτίσίν χαί 

θα παρεχη γεν ίκάς πληροφοτίας tcfi* της ανάγκης 'διατηρήσεωςειδών 

της αγρίας χλωρίδος και πανίδος και των οίκοτόπων αυτών. 

ΚΕΦΑ/.ΑΙΟΗ I I 

Προστασ'α Οίκοτόπων 

Άρθρον U 

1. Έχαστον ΣυμΒαλλόμενον Μέρος ο φ ε ί λ ε ι να λάβη τα κατάλληλα χαί 

αναγκαύα νομοθετικά και. δ ι ο ι κ η τ ι κ ά μέτρα προς εζαστάλίΟίν της διατηρήσεως 

των οίκοτόπων των ειδών της αγρέας χλωρίδος χα ί πανίδος , ι δ ίως εκείνων 

άτίνα χοθορέζονταί ε ι ς τα Παραρτήματα Ι και. I I , καθώς και της διατηρήσεως 

των κίνδυνευόντων φυσικών οίκοτόπων. 

2 . Τα Συμβαλλόμενα Μέρη κατά την χωροταξικών χαί αναπτυξιακών 

πολ ίτ ίκην των οφείλουν να προσδίδουν σημασέαν ε ι ς τας ανάγκας διατηρήσεως 

των δυνάμει της προηγουμένης ιιαραγράφου προστατευομένων περιοχών, ε ι ς 

τρόπον ώστε να αποφεύγεται η* ελαχ ίστοποεέτα ί κατά το δυνατόν οιαδήποτε 

φθορά των εν λόγω περιοχών. 

3 . Τα Συμβαλλόμενα Κόρη αναλαμβάνουν την υποχρόωσίν να μεριμνούν 

ί δ ία ί τόρως δ ια την προστασίαν περιοχών α ό τ ί ν ε ς ε ί ν α ι σημαντίχαέ δια τα 

αποδημητικά ε ί δ η τα καθοριζόμενα ι.ίς τα Παραρτήματα I I και I I I χαί α έ τ ί ν ε ς 

εί 'ναί καταλλήλως τοποθετημένοι εν σχε'οεί προς τας διάδρομος αποδημίας, ως 

ειΓναί α ϊ περίοχαέ δ ίαχε ίμάσεως , βοσκησεως, αναπαραγωγές η* αλλαγές πτερώματος, 

τριχώματος η δέρματος. 

*ί. Τα Συμβαλλόμενα Με*ρη αναλαμβάνουν την υποχρέωσίν να συντονίζουν 

κΰταλλ^λ^ς τας προσπάθειας των δ ί« την προστασίαν των εν τω παρόντί Άρθρω 

αναφερομένων φυσικών οίκοτόπων οσάκις οότοί κ ε ί ν τ α ι ε ι ς παοαμεθορόους 

περ ίοχάς . 
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ΚΕΦΑΛΑTDK III 

Γροστασια itcv ει,δών 
Άρθρον 5 

Έκαστον Συμβαλλόμενον K'V'or ocetXtL να λάΡη τα κατάλληλα και, 
αναγκαι'η νομοθετικά και, δι,οι,κητι,· ri με"τρα προς εζασςάλι,σι,ν της ειδικής 
προσταΓύας των ειδο'ν της αγρίας νλωρί'Ός των καθοριζομένων εις το 
ΠαράρτΓπια Ι. Η εσκεμμένη εκσκαφή, συλλογή, κοπή ή εκκριζωσις τοιούτων 
φυτών i.n απαγορεύεται. Έκαστον Γυμβαλλόμενον Με*ρος, καταλλήλως, θα 
απαγορευη την κατοχην ή τ.ώλησιν :οιούτων ειδιόν. 

Άρθρον 6 

Έκαστον Συμ3αλλό*μενον Mr'cος ο ς ε ι λ ε ι να λάρη τα κατάλληλα και 

αναγκαι*'ί νομοθετικά και δ ι ο ι κ η τ ι κ ά μέτρα προς εζασφάλισιν της ε ι δ ι κ ή ς 

κροοταη'ας των ειδών της άγριας ιτανιίος άτινα καθορίζονται, ε ι ς το 

Παράρτημα I I . Τα κάτωθι, ι δ ί ω ς θ απαγορεύονται, αναφορικώς προς τα 

εν λόγω ευ δη: 

α. πάντες οι τύπο ι εσκε ( μένης συλλήψεως και, κρατήσεως και 

εσκεμμένης θανατώσεως* 

β. η εσκεμμένη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής 

ή αναπαύσεως" 

ν. εσκεμμένη δ ι α τ ά ρ α ζ ι ς ττς αγρίας παν ίδος , ι δ ίως κατά την 

διαρκειών της ανσπαραγοίγής, γαλο' .χ ιας KCL χ ε ι μ ε ρ ί α ς νάρκης, καθ'η*ν 

έκταπιν η διατάραζες θα ήτο σημαντική εν σχέσει προς τους σκοπούς 

της παρούσης Συμβάσεις* 

ί · . η εσκεμμένη καταστροφή ή συλλογή ωών εκ της αγρίας 

καταοτάιεως η ςύλαζ ι ς τα>ν εν λόγι. :uo'v έστω και κενών" 

ε . η κατοχή και, η εσωτερική εμπορία των εν λ(5γω ζώων, 

ζο'ντων ·*■ νεκρών, περιλαμβανομένου τοιν τapιχευμcyu.·v ζώ»ν και παντ(5ς 

ευκόλως αναγνωρισέμου μέλους η π(.ρ::γι3γου αυτών, οσάκις τούτο θα 

συνέβαλ/.ε εις την αποτελεσματικότητα των διατάξεων του παρόντος Άρθρου. 



Ν. 24/88 698 

Άρθρον 7 

1 . Έχαστον Συμβαλλόμενον Κί'ρος οςευλευ va λάβη τα κατάλληλα καν, 

αναγκα ία νομοθετ ι ,κά XOL δίουκΓ,τυν.ά μέτρα προς εζασφάλυσι,ν της προστασίας 

των ευδών της αγρύας ΐ ανύδος άτονα καθορυζονταυ ει,ς το Παράρτημα I I I . 

2 . Ουαδή*οτε εχμετάλλευσ ι ,ς της αγρύχς πανύ*δος της καθορ ι ζομένης ει,ς 

το Παράρτημα I I I θα ρυθμι,σθή χατά τρόπον ώστε να δι,αφυλάσσωνταυ o t 

πληθυσμοί? έναντυ των χυνδύνων, λαμβανομένων υπ'όψυν των απαι,τήσεων του 

Άρθρου 2 . 

3. Τα λαμβανόμενα μέτρα δεΌν να περιλαμβάνουν: 

α . χλε ι ,στάς περιόδους χα ι , /ή ε τέρας δοαδυχασύας ρυθμίσεως 

της εκμεταλλεύσεως* 

β. την πρυσωρι,νήν ή* τοπι,χήν απαγορεύουν εκμεταλλεύσεως ως 

ήθελε ευναυ χατάλληλον , ει .ς τρόπον ώστε να αποκατασταθούν υχανοπουητυχά 

εποπεδα πληθυσμού, 

γ . την χατάλληλον ρύθμυσυν της πωλήσεως, της φυλάξεως δυα 

.σκότιους πωλήσεως, της μεταφοράς 6υα σκοπούς πωλήσεως ή της προσφοράς 

προς πώλησυν ζώντων ή νεχρών άγριων ζώων. 

Ά ρ θ ρ ο ν 8 

Αναφορυκώς προς την σύλληψυν χαυ θανάτωσυν ευδών της πανυδος 

άτυνα καθορ ί ζον τα ι , ευς τ ο Παράρτημα I I I και, ευς περυπτώσευς έ ν θ α , 

συμςώνως προς το άρθρον 9 , εφαρμόζονται , εζοαρέσευς αναφςρυκώς προς ε ί δ η 

καθορ ι ζόμενα ευς το Παράρτημα I I , τα Συμβαλλόμενα Κέρη θα απαγορεύουν 

την χρήσυν πάντων των μη πουούνταν δυάκρυσυν μέσων συλλήψεως και . θανατώσεως, 

καθώς και. την χρησυν πάντων το^ν μ^σων των υκανών να προκαλέσουν τοταχόν 

αφανυσμόν ή σοβαράν δυατά^αζυν ε ι , · : τους πληθυσμούς ενός ευδους xau ι δ ί ω ς 

των μέσων των καθοριζομένων ευς το Παράρτημα I V . 
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Άρθρον 9 

1 . Έχαστον Συμβαλλόμενου Νέρρς δύ*ναται να προβλόπη εξαιρέσεις 

εχ των διατόεεωυ των Άρθρων U,5,6,7 xat ex της απαγορεύσεως της 

χρήσεως των εν Άρθρω 8 αναφερομένων μέσων, νοουμένου ότ ι δεν υπάρχει 

οιαδήποτε ετε*ρα ικανοποιητική* λόσις xat ό τ ι η εΓαίρεσις 6εν θα ε ί ν α ι 

εΓ.ιζη*μια δια την επιβίωσιν του σ υγχεχριμέ*νου πληθυσμού: 

δια την προστασίαν η ς χλωρίδος και πανίδος" 

δια την πρόληψιν σοΡιράς ζημίας ε ι ς την συγχομιδή*ν, 

την χτηνοτροςίαν, τα δάση, την αΚ ι ε ίαν , τα ύδατα χαι λοιπούς τύπους 

περιουσίας" 

- προς το συμφέρον της δημοσίας υγείας xat ασφαλείας, της 

ασφαλείας των αιθέρων η' ετέρων πρωταρχικών δημοσίων συμφερόντων" 

δι,α τους σχοπούς ερευνών xat εχπαιδεύσεως, επανασυνοιχισμού, 

εΓ.ανεισαγωγη*ς xat δι,α την αναγχαίαν αναπαραγωγην* 

- δια να επιτραπη υπό αικ;τηρούς ελεγχόμενους όρους, ετιί 

εχλεχτικη'ς βάσεως xat ε ι ς περιωρισμένην έχτασιν , η λη*ψις, φύλαζις 

η* ετέρα συνετή εχμετάλλευσις ωρισμένων αγρίων ζώων χαι φυτών ε ι ς 

μικρούς αριθμούς. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναφέρουν ανά εχάστην δ ι ε τ ί αν προς 

την Κόνι.μον EiuTporrfv τας γενομένας εξα ιρέσε ις δυνάμει, της προηγουμένης 

παραγράφου. 

At εν λόγω αναφοραί δέον να χαθορίζουν : 

τους πληθυσμούς ο ί τ ι ν ε ς υπάγονται- ή" έχουν υπαχθη* ε ι ς τας 

εξαιρέσεις x a t , οσάκις ε ί ν α ι πραν τυχόν, τον αριθμόν των επηρεαζόμενων 

* - τας συνθηκας χιυουνοι xat τας χρονικός η τοπικας περιστάσεις 

υφ'ας χορηγούνται at το ια\ ί τα ι εξο ιοέσε ις " 
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την αρχη*ν ητι,ς etvau εξουσιοδοτημένη να κήρυξη ότι. έχουν 

τληρωθη* a t τουαύται. συνθη'και, και, να λάβη αποφάσεις αναφορι,κώς προς τα 

μέσα άτινα δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, τα όρια αυτών «at τα πρόσωπα 

τα επιοορτισμένα με την εκτέλεσιν των" 

τους απαιτουμένους ελε 'γχους. 

ΚΕΦΑΛ/.ΙΟΝ IV 

Ε ι δ ι κ α ι δυατάζευς δ ι 'αποδημητ ικά ε ί δ η 

Άρθρον 10 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν, επιπροσθέτως 

των εν Άρθροις **»6,7 και 8 καθοριζομένων μέτρων, να συντονίζουν τας 

προσπαθει'ας των δια την προστασι*ον των αποδημητικών ειδών των καθοριζομένων 

ε ι ς τα Παραρτήματα I I και I I I , των οποίων η περι,οχιΐ ε κ τ ε ί ν ε τ α ι εντός των 

εδαφών των. 

2 . Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν μέτρα επ ιδ ιώκοντα να εξασφαλίσουν 

ότι α ι κ λ ε ι σ τ ο ί περίοδοι και/ή* α ι λο ιπα ι δ ιαδ ικασέα ι ρυθμίζουσαι την 

εκμετάλλευσιν και. καθιερούμεναι δυνάμει της παραγράφου 3 .α . του Άρθρου 7 

ε ί ν α ι ετταρκείς KOL καταλλήλως δ ι ευθετημένο ι δια να αντιμετωπέζωνται a t 

ανάγκαι των αποδημητικών ειδών του Παραρτήματος I I I . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ V 

Συμπληρωματικά;! Διατάξε ι ς 

Άρθρον 11 

1. Πν τη εφαρμογή* των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν: 

α. να συνεργάζωνται οποτεδήποτε ε ί ν α ι σκόπιμον και ι δ ίως οσάκις 

τούτο θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα των δυνάμει, ετέρων Άρθρων της 

παρούσης Συμβάσεως λαμβανομένων μέτρων* 
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6 . να ενθαρρύνουν χαι σι-ντονίζουν όρευνα σχετιχτίν ιρος τους 

σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως. 

2 . Έχαστον Συμβαλλόμενον Με'ρος αναλαμβάνει,: 

α . να ενθαρρύνη την έκανεισαγωγή*ν γηγενών ειδών της αγρίας 

χλωρίδος χαι πανίδος, οσάχις τούτο θα συνέβαλλε ε ι ς την διατήρησιν 

εζαφανιζομίνων ε ιδών, νοουμέ*νου ό τ ι θα γονή μελε*τη κατά πρώτον υπό* το 

φως των εμπειριών ετέ*ρων Συμβαλλομένων Μερών δια να διαπιστωθή* χατιί πόσον 

η το ιαύτη επανεισαγωγή θα ευ vat αποτελεσματική* x a t αποδεχτή* 

β. να ελε*γχη αυστηρώς την εισαγωγήν μη γηγενών ειδών. 

3. Έχαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θα πληροφόρηση την Μόνιμον Επιτροπήν 

κερί των ειδών άτι.να απολαύουν «λώρους προστασίας επί του εδάφους του xat 

άτ ινα δεν περιλαμβάνονται ε ι ς τα ΤΤαραρτήματα I XOL I I . 

Άρθρον 12 

Τα Συμβαλλόμενα Μέ*ρη δύνανται, να υιοθετήσουν αυστηρότερα μέ*τρα 
διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος χ<»ι «άνοδος XOL των φυσικών οιχοτόπων 
των από* τα προβλεπόμενα τοιαύτα δυνάμει, της καρούσης Συμβάσεως. 

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ VI 

Μόνιμος Επιτροπή 
Άρθρον 13 

1. Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, θε*λει συσταθη* μύα 
Μόνιμος Επιτροπή. 

2. ΙΙαν Συμβαλλόμενον Με'ρος δύναται να αντιπροσωπεύεται εις την 
Μόνιμον Επιτροπήν δι'ενός η* πλειόνων αντιπροσώπων. Εκάστη αντιπροσωπεία 
θα ε*χη μίαν ψή*φον. Εντός του πεδίου αρμοδιότητος της, η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότης θα ασχή το δικαίωμα ψήφου της δι'αριθμού ψήφων ίσων 



Ν. 24/88 702 
προς τον αριθμόν των Κρατών-μελών της .άτ̂ να είναι Συμβαλλόμενα Μέρη 
της παρούσης Συμβάσεως-* η-Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης δεν θα ασκη 
το δικαίωμα ψήφου της-εις περιπτώσεις ένθα τα ενδιαφερόμενα Κράτη-
μέλη ήσκησαν το δικαίωμα των και αντιστρόφως. 

3. Παν Κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπερ δεν είναι 
Συμβάλλομενον Μέρος της Συμβάσεως, δύναται να αντιπροσωπεύεται εις 
την Επιτροπην δια παρατηρητού. 

Η Μόνιμος Επιτροπή δύναται, δι*ομοφώνου αποφάσεως, να χαλέση 
οιονδήποτε Κράτος-μή μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης,- όπερ δεν είναι 
Συμβαλλόμενον Μέρος της Συμβάσεως, όπως αντιπροσωπευθή δι'ενός παρατηρητού 
εις μίαν των συνόδων αυτής. 

Πάσα οργάνωσις ή υπηρεσία έχουσα τα τεχνικά προσόντα δια την 
προστασίαν, διατήρησιν ή διαχείρισιν αγρίας πανίδος και χλωρίδος και 
των οιχοτόπων των και ανήκουσα εις μίαν των ακολουθών κατηγοριών: 

α. διεθνείς υπηρεσίαι ή οργανώσεις, κυβερνητικοί ή μή κυβερνητικοί 
και εθνικαί κυβερνητικοί υπηρεσίαι και οργανώσεις* 

β. εθνικαί μη* κυβερνητικοί υπηρεσίαι η" οργανώσεις αίτινες έχουν 
εγκριθή προς τούτο υπό του Κράτους εις το οποίον ευρίσκονται, 

δύναται να πληροφόρηση τον Γένικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
τουλάχιστον τρείς μήνας προ της συνόδου της Επιτροπής περί της επιθυμίας 
της όπως αντιπροσωπευθώ κατά την σύνοδον δια παρατηρητών. Αύται θα 
γίνωντάι δεχταί εκτός εάν, ένα τουλάχιστον μήνα προ της συνόδου,το εν 
τρίτον τον Συμβαλλομένων Μερών πληροφόρηση τον Γενικόν Γραμματέα ότι 
αντιτίθεται εις τούτο. 

Η. Η Μόνιμος Επιτροπή θα συγκαλήται υπό του Γενικού Γραμματέως του 
Συμβουλίου της Ευρώηης. Η πρώτη σύνοδος αυτής θα συγκληθή εντός ενός 
έτους aro της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως. *Εν συνεχεία 
αύτη θα συνέρχεται τουλάχιστον ανά διετίαν κοι οποτεδήποτε ζητήσει τούτο 
η πλειοψηφία των Συμβαλλομένων Μερών. 
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5. Πλειοψηφία των Συμβαλλομένων Μερών θα συνιστά απαρτέαν δια 

την συγκρότησιν της συνόδου της Μονίμου Επιτροπη'ς. 

6. Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, η Μόνιμος 

Επιτροτ.η" θα συντάσση τους οικε ίους αυτι^ς Κανόνας Διαδικασίας. 

Άρθρον m 

1 . Η Μόνιμος Επιτροπή θα ε ί ν α ι υπεύθυνος δια την παρακολούθησιν 

της εφαρμογές της παρούσης Συμβάσεως. Ειδικώς αύτη δύναται : 

- να παρακολουθή" στενώς τας διατάξε ις της παρούσης Συμβάσεως, 

περιλαμβανομένων των Παραρτημάτων αυτή*ς, και να εζετάζη οιασδήποτε 

αναγκαίας τροποποιήσεις' 

- να προβαίνη ε ι ς εισηγη'σεις προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη ως 
προς τα ληπτέα μέτρα δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως* 

- να εισηγή*ται τα κατάλληλα μέτρα διά να τηρή*ται το κοινόν 

εντίμερον των αναληφθεισών δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου της 

παρούσης Συμβάσεως* 

- να προΡαινη ε ι ς εισηγήσεις προς την εξ Υπουργών Επιτροπών 

αναφορικώς προς τα Κράτη-μή* μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης άτ ινά θα 

προσκληθούν να προσχωρήσουν ε ι ς την παρούσαν Σύμβασιν* 

- να υποβάλλη οιανδή*ποτ£ πρότασιν δια την βελτίωσιν της 

αποτελεσματικότητος της παρούοης Συμβάσεως, περιλαμβανομένων προτάσεων 

δια την σύναψιν μετά των Κρατών, άτ ινα δεν ε ί ν α ι Συμβαλλόμενα Μέρη της 

Συμβάσεως, συμφωνιών α ί τ ι ν ε ς θα €νίσχυον την αποτελεσματικών διατή'ρησιν 

ειδών η ομάδων ειδών. 

2. Δια την εκτέλεσιν των καθηκόντων της, η Μόνιμος Επιτροπή δύναται , 

ι δ ί α πρωτοβουλία, να διευθετώ συναντήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων. 
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Άρθρον 15 

Μεθ'εχάστην σύνοδον, η Μόνιμος Επιτροπή" θα υποβάλλη εις την εξ 
Υπουργών Επιτροτίήν του Συμβουλίου της Ευρώπης έχθεσιν επί του έργου της 
χαι επί της λειτουργίας της Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ!ON VII 

Τροποποιήσεις 
Ά|?»ρον 16 

1. Πάσα τροποποίησις των όρθρων της παρούσης Συμβάσεως, ήτις 
προτείνεται, υιό τίνος Συμβαλλομένου Μέρους η" υπό της εξ Υπουργών Επιτροπής 
θα χοινοποιήται εις τον Γενιχόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης όστις 
θα διαβιβάζη αυτήν, τουλάχιστον δύ*ο μήνας προ της συνόδου της Μονίμου 
Επιτροπής, προς τα Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, προς οιονδήποτε 
υπόγραψαν Κράτος, προς οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος, προς οιονδήποτε 
Κράτος προσχληθέν να υπογράψη την παρούσαν Σύμβασιν συμφώνως προς τοίς 
διατάξεις του Άρθρου 19, χαθώς χαι προς οιονδήποτε Κράτος προσχληθέν να 
προσχώρηση εις αυτιών συμφώνως προς τας διατάξεις του Άρθρου 20. 

2. Πάσα τροποποίησις προτεινομένη συμφώνως προς τας διατάξεις της 
προηγουμένης παραγράφου θα εξετάζεται υπό της Μονίμου Επιτροπές τίτυς: 

a. 6us τροποποιήσεις των Άρθρων 1 έως 12, θα υποβάλλη το δια 
πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των ρκρθεισών ψήφων υιοθετουμενον χείμενον 
εις τα Συμβαλλόμενα Μέρη δι'αποδοχήν" 

β. δια τροποποιήσεις των Άρθρων 13 έως 21», θα υποβάλλη το δια 
πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των ριφθεισών ψήφων υιοθετον5μενον χείμενον 
εις την εξ Υπουργών Επιτροπών δι'έγχρισιν. Μετά την έγχρισιν τούτου, το 
χείμενον θα διαβιβάζεται εις τα Συμβαλλόμενα Μέρη δι'αποδοχήν. 

3. Πάσα τροποποίησις θα τίθεται εν ισχόι μετά παρέλευσιν τριάχοντα 
ημερών εφ'ης άπαντα τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν πληροφορήσει τον Γενιχόν 
Γραμματέα ότι έχουν αποδεχθή" ταΰτην. 
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4 . At διατάζεις των παραγράοων 1 , 2α χαι 3 του παρόντος Άρθρου 

θα τυγχάνουν εφαρμογές χαι επί της υιοθετήσεως νέων Παραρτημάτων της 

καροι5σης Συμβάσεως. 

Άρθρον 17 

1 . Πάσα τροποποίησις των Παραρτημάτων της ιαρού*σηε Συμβάσεως ήτις 

προτείνεται υπό τίνος Συμβαλλομένου Μέρους ή υπό της εξ Υπουργών Επιτροπήδι 

θα χοινοποιήται ε ι ς τον Γενιχόν Γραμματέα του Συμβουλίου τηδ Ευρώπηε όστις 

θα διαβιβάζη αυτιών, τουλάχιστον 6ν5ο μήνας προ της συνόδου της Μονίμου 

Επιτροπής, προς τα Κράτημέ"λη του Συμβουλίου, προς οιονδήποτε υπόγραψαν 

Κράτος, προς οιονδήποτε Συμβαλλ<5μενον Μέρος, προς οιονδήποτε Κράτος 

προσχληθέν να υιογράψη την παροόσαν Σύ"μβασιν συμφώνως προς τας διατάξεις 

του Άρθρου 19 , χαθώς xat προς οιονδήποτε Κράτος προσχληθέν να προσχώρηση 

ε ι ς αυτήν συμφώνως προς τας διατάξε ις του Άρθρου 20 . 

2 . Πάσα τροποποίησις προτεινομένη συμφώνως προς τας διατάξεις της 
προηγουμένης παραγράφου θα εξετάζεται, υπό" της Μονίμου Επίτροπος, ήτις 
διίυαται να υιοθέτηση αυτη"ν διά πλειοψηφίας των δν5ο τρίτων των Συμβαλ

λομένων. Το υιοθετούμενον χείμενον θα διαβιβάζεται προς τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη. 

3 . Τρείς μήνας μετά την υιοθέτησαν αυτη*ς υπό τηε Μονίμου Επιτροπής 

χαι εχτός εάν το εν τρίτον των Συμβαλλομένων Μερών εγυωστοιοίησεν ενστάσεις , 

πάσα τρσποποίησις θα τίθεται εν ισχύΊ δ ι ' ε χ ε ί ν α τα Συμβαλλόμενα Μέρη άτινα 

δεν εγνωστοποίησαν ενστάσεις . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ» VIII 

Διευθέτησις Διαφορών 

Άρθρον 18 

1 . Η Μόνιμος Επιτροπή θα χαταβάλλη πάσαν ιροσπάθειαν προς διευχάλυνσιν 

.φιλικής διευθετήσεως οιασδήποτε δυσκολίας ήτις θέλει προχυψει εχ της 

εφαρυογής της παρούσης Συμβάσεως. 
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2 . Πάσα δι,αφορά μεταξύ Συμβολλομε*υων ^ερ^ν αφερώσα ει. ς την 

ερμηνείαν η την εφαρμογών της παρούσης Συμβάσεως, ήτςς δεν ε'χεL 

δι,ευθετηθη* ε π ί τη βάσει των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 

η' κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, θα 

υποβάλλεται ε ι ς δ ι α ι τ η σ ί α ν τη α ι τ ή σ ε ι ενός εξ αυτών, εκτός εάν τα 

ειρημένα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Έχαστον μέρος θα υπόδειξη έ*να 

διαιτητη'ν χαι OL δύο δ ι α ι τ η τ α ί θα υποδείξουν τ ρ ί τ ο ν δια ιτητη 'ν . 

Τηρουμε'νων των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου, εάν 

ε'ν των μερών δεν υπόδειξη τον δ ι α ι τ η τ η ν του εντός τριών μηνών από της 

αιτήσεως διεξαγωγής δ ι α ι τ η σ ί α ς , ούτος θα υποδε ικνύετα ι , τη α ι τ ή σ ε ι του 

έτερου μέρους , υτ.ό του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων εντός μ ιας περαιτέρω τριμήνου περιόδου. Η αυτή* δ ι α δ ι κ α σ ί α 

τηρείται, εάν OL δ ι α ι τ η τ α ί αδυνατούν να συμφωνήσουν ε ι ς την επιλογήν του 

τρ ί του δ ι α ι τ η τ ο ύ εντός τριών.μηνών από της υποδείξεως των δύο πρώτων 

δ ια ι τητών . 

3 . Εν περιπτώσει διαφοράς τ ί ν ο ς μεταξύ 6ύο Συμβαλλομένων Μερών, 

εν των οποίων ε ί ν α ι Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , 

της τελευτα ίας ταύτης ούσης Συμβαλλόμενον Μέρος, το έτερον Συμβαλλόμενον 

Mipoc θα απευθύνη την α ί τ η σ ι ν διεξαγωγής δ ι α ι τ η σ ί α ς τόσον προς το Κράτος-

μέλος όσον χαι- προς την Κοινότητα, άτ ινα από κοινού θα γνωστοποιήσουν 

e t c τούτο , εντός δύο μηνών από της λήψεως της αιτήσεως, κατά πόσον το 

Κράτος-με'λος ή η Κοινότης , η* από κοινού το με*λος χαι η Κοινότης , θα 

είναι, το α ν τ ί δ ι κ ο ν μέρος . Εν ε λ λ ε ί ψ ε ι τοιαύτης γνωστοποιήσεως ε ν τ ό ς 

της ειρημένης προθεσμίας , το Κράτος-μέλος χαι η Κοινότης θα θεωρούνται, 

ως εν κηι το ουτό α ν τ ί δ ι χ ο ν μέρος δ ι α τους σχοπούς της εφαρμογής των 

διατάξει ν των διεπουσών την σύστοσιν χαι δ ιαδ ικασίαν του δ ι α ι τ η τ ι κ ο ύ 

δ ικαστηρίου . Το αυτό θα ισχύη οσάκις το Κράτος-μέλος χαι. η Κοινότης 

από κοινού εμφανίζουν εαυτούς ως α ν τ ί δ ι χ ο ν μέρος. 

Η. Το δ ι α ι τ η τ ι χ ό ν δ ικαστήριον θα χαταρτίζη τους ο ι κ ε ί ο υ ς αυτού 

Κανόνας Διαδυκασίας . AL αποφάσεις αυτού θα λαμβάνωνται κατά πλε ιοψηφίαν . 

Αύται, θα είναι, τ ε λ ε σ ί δ ι κ ο ι xat δ ε σ μ ε υ τ ι κ ο ί . 
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5 . Έχαστον των αντι,διΓχων μερών θα επωμέζεται, τας δαπανάς του 

υπ'αυτο\5 υποδειχθέντος δι.αι.τητο<' »caL θα συμμερίζεται, εξ ι,'σου τας 

δαπανάς του τρέτου δ ι α ι τ η τ ο ύ , χα3ώς χαι, άπαντα τα A o n o έξοδα άτι,να 

συνεπάγεται, n δι,αι,τησύα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ?»' IX 

Τ ε λ ι χ ι ί Δι,αταζείξ 

Άρθρον 19 

1. Η παρούσα Γόμβασι,ς θα CLVCIL ανοι.χτη 6L 'υπογραφών υπό των Κρατών

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης χαι. υπό Κρατών μη" μελών άτι,να έχουν 

συμμετάσχει, ευς την επεζεργασύαν :»υτης, ως χαι. υπό της ΕυρωπαΓκη'ς 

Οι,χονουι.χης Κουνότητος. 

Μέχρι, της ημερομηνίας χαθ 'ην η Σόμβασυς θα τεθη εν οσχόυ, αύτη 

θα εουαυ ωσαότως ανοικτή* δι.'υπογραφη'ν υφ Όι^ουδη'ποτε ετέρου Κράτους 

προσχληθέντος προς τούτο υ ι ό της εζ Υπουργών Επι,τροπης. 

Η Συμβασι,ς υπόχευται. ει,ς επι.χύ"ρωσι.ν, αποδοχών η έγχροσυν. 

Τα έγγραφα επιχυρώσεως, αποδοχής η εγχριίσεως θα χατατιΓθενταί παρά 

τω Γενι,χώ Γραμματει του Συμβουλέου της Ευρώπης. 

2 . Η Συμβασι,ς 5α τεθη εν υσ> 0*L την πρώτην ημέραν του μηνός όστχς 

αχολου&εέ την λή*ζι,ν μίας τρι,μτίνου περιόδου από της ημερομηνίας. καθΊ^ν 

πέντε Κράτη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων Κρατώνμελών του 

ΣυμΡουλιΓου της Γυρο'της, έχουν εχτράσεο την συγχατάθεσϋν των να δεσμευθούν 

υπό της Συμβάσεως σ'υμφώνως προς ι α ς <5ι*ατάξεος της προηγουμένης παραγράφου. 

3 . Έναντι, παντός υπογρά|·αντος Κράτους ή* της ΕυρωπαΠχη'ς Οι.χονομυχη'ς 

Κοινότητας στι,να μεταγενεστέρως εχ<τράζουν την συγχατάθεσίΛ' των να 

δεσμευθούν υπ 'αυτης , η Σόμβασυς θα τεθη εν ιοχύΊ. την πρώτην ημέραν του 

μηνός όστςς αχολουθτιΓ την λη*ζνν μι*ας τριμήνου περιόδου από της ημερομηνίας 

της χαταθέσεως του εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής η* εγχρ ισεως . 
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Άρθρον 20 

1 . Κετά την έναρζι,ν της ι,σχιίος της παρούσης Συμβάσεως, n εξ Υπουργών 

Επι,τροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρού συμβουλευθώ τα Συμβαλλόμενα Μέρη, 

δύναται, να προσχαλέση δι,α να προσχώρηση ε ι ς την Σύμβασι,ν οιονδήποτε Κράτος-

μή μέλος του Συμβουλίου όπερ, προσχληθέν να υτνογράψη συμφώνως προς τας 

δ ιατάζε ις του Άρθρου 19, δεν έχε ι πράζει τούτο ε ι σ έ τ ι , καθώς χαι παν 

ε'τερον Κράτος-μή μέλος. 

2. Έναντι, παντός προσχωρούντος Κράτους, η Σύμβασις θα τεθη* εν 

ισχύ ι την ιρώτην ημε'ραν του μηνός όστις ακολουθεί την λήζ ιν , μιας 

τριμήνου περιόδου από της ημερομηνίας καταθέσεως του εγγράφου προσχωρήσεως 

«αρά τω Γενιχώ Γραμματεί του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Άρθρον 21 

1 . Παν Κράτος δύναται , κατά τον χρόνον της υπογραφής ή όταν καταθέτει 

το ο ιχε ίον αυτού* έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή" προσχωρήσεως, 

να χαθορίση το έδαφος ή τα εδάφη ε ι ς τα οποία θα εφαρμόζεται, η παρούσα 

Σύμβασις. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, όταν καταθέτει, το οιχε ίον αυτού 

έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως ή καθ'οιανδήποτε 

μεταγενεστέραν ημερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τον Γενιχόν 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεχτε ίνη την εφαρμογήν της 

παρούσης Συμβάσεως ε ι ς οιονδήποτε έτερον έδαφος χαθοριζόμενον εν τη 

δηλώσει, χαι δια τας διεθνε ίς σχέσεις του οποίου φέρει την ευθύνην ή δια 

λογαριασμόν του οποίου ε ίναι , εξουσιοδοτημένον να αναλαμβάνη υποχρεώσεις. 

3. Πάσα δήλωσις γενομένη δυνάμει, της προηγουμένης παραγράφου δύναται., 

εν σχέσει προς οιονδήποτε εν αυτή ρνημονευόμενον έδαφος, να αναχληθή δι,ά 

γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενι,χόν Γραμματέα. Η τοιαύτη ανάχλησι-ς 

θα λαμβάνη ισχύν την πρώτην ημέραν του μηνός όστις αχολουθεί την λήζιν μιας 

τριμήνου περιόδου από της ημερομηνίας λήψεως της γνωστοποιήσεως υπό του 

Γενικού Γραμματέως. 
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Άρθρ·ν 22 

1 . Παν Κράτος δύναται , κατά τον χρένον της υπογραφής ή όταν 

καταθέτει, το οικε ίον αΤ3τού έγγραοον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως 

ή προσχωρήσεως, να «ροβή ε ι ς μίαν ή πλείονας επιφυλάξεις αναφορικώς 

προς ωρισμένα ε ίδη καθοριζόμενα ε ις τα Παραρτήματα Ι έ"ως I I I χ α ι / ή , 

δι 'ωρισμένα ε ίδη μνημονευόμενα ε ις την επιφύλαζιν ή τας ε τ ι φυλάξει ς 

αναφορικώς προς ωρισμένα μέσα ή μεθ<5δους θανατώσεως, συλλήψεως και. 

ετε*ρας εκμεταλλεύσεως απαριθμουμένας ε ι ς το Παράρτημα T\f. Επιφυλάξεις 

γενικής φύσεως δεν επιτρέπεται να διατυπωθούν. 

2. Παν Συμβαλλόμενον Κέρος ο*ερ επεκτε ί νε ι την εφαρμογήν της 

παρούσης Συμβάσεως ε ι ς έδαφος μνημονευόμενον ε ι ς την δήλωαιν την 

αναφερομένην ε ι ς την παράγραφο 2 του Άρθρου 2 1 , δύναται., αναφορικώς 

προς το συγχεκριμένον τούτο έδαφος, να προβή ε ι ς μίαν ή πλείονας 

επιφυλάξεις συμφώνως προς τας διατάξε ις της προηγουμένης παραγράφου. 

3. Ουδεμία ετέρα επιφύλαξις δύναται να διατυπωθή. 

Η. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος όπερ έχει. διατυπώσει επιφύλαξιν δυνάμει 

των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου δύναται, εν όλω ή εν μέρει, 

να αναχαλέση ταύτην διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικών 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώιης. Η τοιαύτη ανάχλησι,ς θα λαμβάνη 

ισχύν από της ημερομηνίας λήψεως της γνωστοποιήσεως υπό* του Γενικού 

Γραμματέως. 

Άρθρον 23 

1 . Παν Συμβαλλόμενον Μέρος οόναται οποτεδήποτε να χαταγγείλη την 

παρουσαν Σύμβασιν δι.ά γνωοτ'ρποιήοεως απευθυνόμενης προς τον Γενικών 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

2. Η τοιαύτη καταγγελία θα λαμβάνη ισχύν την πρώτην ημέραν του 

μηνός όστις ακολουθεί την λήξιν μιας εζαμήνου περιόδου aro της ημερομηνίας 

λήψεως της γνωοτοπο'.ηοεως υπό του Γενικού Γραμματέως. 
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Άρθρον 2H 

Ο Γενικός Γραμματείς του Πυμβουλίρυ της Ευρώπης θα γνωστοποιή 

ε ι ς τα Κράτημέλη του. Συμβουλίου. τ η £^.Ευρώπης, ε ι ς παν υπόγραψαν Κράτος, 

ε ι ς την Ευρωπαΐκήν Οικονομικών Κοινότητα,.εάν υπέγραψε την παρούσα 

Σύμ"ασιν και ε ι ς παν Συμβαλλόμενο'.» Hdqo.̂ .: 

α. χάσαν υπογραφήν* 

5. την κατάθεσιν παντός εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχές, 

εγκρίσεως π προσχωρήσεως* 

γ . εχάστην ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, 

συμφώνως «ρρς τα Άρ&ρα 19 και 20* 

6. πάσαν πληροςορίαν διαβιβαζομένην δυνάμει, των διατάξεων της 

παραγράφου 3 του Άρίρου 13" 

ε . πάσαν έκθεσιν καταρτνζομέ*νην κατ*εφαρμογών των διατάξεων 

του Άρθρου 15" 

στ. οιανδήποτε τροποποίησιν ή οιονδήποτε νέον Παράρτημα 

υιοθετηθέυ συμφώνως προς τα Άρθρα 16 και 17 και την 

ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος της τροποποιήσεως ή του νέου 

Παραρτήματος" 

ζ . πάσαν δήλωσιν γενομένην δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 

2 και 3 του Άρθρου 21" 

η. «άσαν επιφυλαξιν διατυπωθείσαν δυνάμει των διατάξεων της 

παραγράφου 1 και 2 του Άρθρου 22* 

θ. την ανάκλησιν οιασδήποτε επιφυλάξεως γενομένης δυνάμει 

των διατάξεων της παραγράφου U του Άρθρου 22* 

ι . πάσ&ν γνωστοποίησιν γενομέ"νην δυνάμει των διατάξεων του 

Άρθρου 23 και την ημερομηνίαν καθ'ήν λαμβάνει ισχύ*ν ή 

καταγγελία. 

Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 

εξουσιοδοτημένου, υκέγραφαν την παοούσαν Σύμβασιν. 
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Εγε"νετο ev Βέ"ρνη την 19ην Σειτεμβρ»Γου 1979, ευς την αγγλι,κή'ν 
KOL γαλλυκην, αμφοτέρων των χτίμε*νων τούτων <5ντων εξ ύσου αυθεν^κων, 
ει.ς α*λο\5ν αντύγροφον το OKOLOV θα κατατεθή" ει,ς το αρχειΓα του Συμβουλίου 
της Ευρωιης. 0 Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώιης θα δυαβι,βά*ση 
κεχωρίθμέ*να αντύγραφα ιρος εν ίκαστον Κράτος-μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώκης, *ρος εν έ*καστον υτογράψαν Κράτος, προς την ΕυρωχαΓκτΐν Οικονομικών 
Κοινότητα εαν υιε"γραψε την Σύ*μβασι.ν, καθώς και *ρος εν έ*καστον Κρίτος 
τροσκληθέ*ν να υκογράψη την ιαρούσαν Σύμβασι,ν ή" να «ροσχωρήΌη ευς ταύτην. 



Ν. 24/88 712 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αυστηρώς Προστατευμένα ε ί δ η XAupt6oc 

ΓΤΕΡΙΕΓΡΗΥΤΑ 

ASPIDIACEAE 

O i p l a z i u r caudatum (Cav.) Jermy 

PTEFIDACEAE 

F t e r i s s e r r u l a t a Forssk . 

ΙΓΓΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 

ΑΙΠΙΔΙΩΔΗ 

Δι,χλάζι^ον 

ΪΙΤΕΡΙΔΩΔΗ 

Φτέ*ρι.ς η τιροονόφυλλη (Φτερύτζι,η) 

GYrNOSPERhAE 

PINACEAE 

Abies nebrodens i s (Lo jac . i Matte i 

ΓΥΜΝΟ 2ΠΤΕΡΜΑ 

ΚΩΝΟΦΟΡΑ 

Ελάτη η νευρώδης 

ANGIQSFERttAE ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΚΑ 
ALISriATACEAE ΑΛΙΣΜΩΔΗ 

Alisma wahlenbergii (O.R.Hslmberg) Juzepczuk Άλι,σμα 

BEF.P.ERIDACEAE 
Gynnospermium altaicum (Pallas) Spach 

BORfGINACEAE 
Anchusa crispe Viv. 
Tyosotis rehsteineri Wartrr. 
Cmphalodes littoralis Lehr.. 
Onosma caespitosum Kotschy 
Onosrra troodi Kotschy 
Solenanthus albanicus (Degcn et al.) 

Degen & Baldacci 
Symphytum cycladense Pawl. 

CAMPANULACEAE 
Campanula sabatia De Not. 

CARYCPHYLLACEAE 
Arenaria lithops Hcywood ex McNeill 
Cypsophila papulosa P. Porte 
Loeflingia tavaresiana G. Semp. 
Silene orphanjdis Boiss 
Silene rothnaleri Pinto de Silva 
Silene velutina Pourret ex Loisel. 

ΕΕΡΒΕΡΙΔΩΔΗ 
Γυμνοσ«ε*ρμι.ον 

ΤΡΑΧΥΦΥΛΛΩΔΗ 
Βούγλωσσον η ούλη (μογλωσσος) 
Μυοσωτυς (μη* με λησμονεί.) 
Ομφαλώδης ο αμμό*<ρυτος 
'Ονοσμα (Ξυλόθρουμποε) 
'Ονοσμα Τροό*δους 
Σοληνανθος ο αλβανυχός 

Σύμφυτον το χυχλανθές (Γτεχούλυα) 

ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΙΔΑΙ 
Καμπανούλα η σαβατίΛί 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΩΔΗ 
Αμμόφυτον 
Γυψοφίλη 
Λοι*ς>λυγγ£α 
Σι,ληνη η ορφανΐδευος (Στρουθί) 
Σι,ληνη* (ΣτρουθΟ 
Σςληνιί (Στρουθι!) 
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CHEN3P0DIACEAE 

Kochia saxicola Guss; 
Selicornia veneta Pignatti £ Leusi 

CISTACEAE 
Tuberaria major (Willk.) Pinto cia Silvo 

COflPCSITAE 
Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo 
Anther-is glaberrirra (F.ech.f.) Greuter 
Artemisia granatensis Boiss. 
Artemisia laciniata Willd.· 
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 
Aster sibiricus U. , , . 
Centaurea balearica J.D.Rodriguez 
Centaurea heldreichii Halocsy 
Centaurea horrida Badaro 
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. 
Centaurea lactiflora Halacsy 
Centaurea linaresii Lazaro 
Centaurea megarensis Halacsy I Hayek 
Centaurea niederi Heldr. 
Centaurea peucedarifolia Eoiss. & Drph. 
Centaurea princeps Boiss. & Heldr. 
Crepis crocifolia Roiss £ Heldr. 
Lamyropsis microcephala (Moris) 

Dittrich S Greuter 
Leontocion siculLs (Guss.) Finch & Sell 
Logfia neglecta (Scy. - Will.) Holub 
Senecio alboranicus Meire 

COr.'VOLVL'LACEAE 
Convolvulus arpyrotharnnos Greutrr 

CPUCIFERAE 
Alyssun ekamasicur·· B.L.f? .ττΐ 
Alysturr. fastif iaturr Heywacd 
Arebis kennedyae FiEikle 
Biscutella neustriaca Borr.et 

ΧΙΚΟΠΟΔΙΠΔΗ 
Κοχύχ (Κεροχυιαριίσσι.) 

ΑρθροχνήΊιη η ευετιί (αλμυριΓδχία) 

ΚΙΓΓΩΔΗ 

Τουβεραρυα η μεγάλη 

ΣΥΝΘΕΤΑ 
Αυαχυχλος ο δενδρώδτις 

Ανθεμί'ς (*απού"υα) 

Αρτεμυσυα (Γε*νευα του γέρου) 

Αρτεμισία η σχυστόΊρυλλη (Γεν.Γέ*ρου) 

Αστή*ρ ο πυρήναtos 

Αστή"ρ ρ συβηρυχός 
Κενταυρυον (παραχωστη) 
Κενταύρυον τ ο χελδραυχει,ον 
Κενταΰρι,ον (παραχωστη) 

Κενταν5ρι.ον το χαλαμπαχι,χο'ν 

Κενταιίρυον το γαλαχτανθές 

Κενταύρι,ον 

Κενταύρυον το μεγαρι,ον 

ΚενταΟρι,ον το Νι*δέ"ρευον 

Κευταυρι-ον 

Κενταύρυον το κρι,γχηΒυχό'ν 

Κρηπύς (Πυχραλυδα) 

ΛαμιΓροφίς η μιχροκέφαλη 

Λεοντ<5δο 
*u λόγκο 
Σηνε*χυον 

ΠΕΡΙΑΛΛΟΚΑΥΛΩΔΗ 
ΓΓερυαλλό*χαυλον το αργυρό*θαμνο 

(Γερι,πλοχάδι.-Φαγ£ Περούκας) 
ZTAYFAN6H 

Άλυοσον του Αχάμα 
Άλυσσον 
ApaBt's (Κε*γχρος) 
Ρυοχουτε*λλα 
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Brassica hilarioris Post 
urossica rracrocarpa Guss. 
Braya purpurascens {R.Br.3 Bunje 
Coronopus navasii Pau 
Diplotaxis siettiana Naire 
Enarthrocarpus pterocarpus DC. 
Hutera rupestris P. Porta 
Iberis arbuscula Runemark 
Ionopsidium acaulfi (Desf.) Reichenb. 
Ptilotrichuro pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. 

ΚράμΡη π Ιλαρύονη (Ayptdxpayto) 
Κρ<5μβη η μαχρόχαρχος ( " 
Εύδεμα 
Kopovo*nous 

Δι,ιλότ.αξϋς 

ΕναρθροΉαρίϊος 

Χουτε*ρα 
IEnpc's 
Ιονοψυδυον το άχαυλο 
Πτυλότρι,χον το κυρηναϋχόν 

) 

Phynchosinapis johnstonii (G.Sarrp.) Heywood Ρυνχοσυνάτιι,ον το τζοστό*νευον 
Sisymbrium matritense P.W.Ball & Heywood ΣυσύμΕρι,ον 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbia ruscincnensis Boiss. 

GRAMINEAE 
Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz 

GRPSSULARIACEAE 
Ribes sardoum Kartell! 

ΓΥΦ0ΡΒΙΟΕΙΔΗ 
Ευφορβύα (Γαλατό*χορτο) 

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ 
ΣτύΊια n Βαβαρι,χτί 

ΑΚΑΝΘΩΔΗ 

PLfSlfalOV 

HYPERIGACEAF ΥΠΕΡΙΚΩΔΗ 
Hypericum eciferum (Greuter] N.K.B.Robson Yieptxdv (Μαζούλι,-Μανουδχυά) 

IRIDACEAE 
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy 
Crocus hertmannianus Holmboe 

LABIATAE 
Amaracus cordifoiiurr. Montr. & Auch. 

flicrorr.eria taypetea P.H.Davis 
Nepeta sphaciotica P.H.Davis 
Phlomis brevibracteata Turrill 
Phlomis cypria Post 
Salvia crassifolia Sibth. & Smith 
SidprJtis cypria Post 
Thymus camphoretus Hoffmanns. & Link 
Th.yn.us carnosus Eoiss. 
Thymus cephalotcs L. 

ΙΡΙΔΩΔΗ 

Kpdxos ο χυιιρι,αχό'ς (Kpdxos Α σββ» 
ρανα J 

Kpdxos ( " " ) 

ΧΕΙΛΑίίΘΚ 

Aydpaxos (Σ°ψυχυί) 

MtxpoyepLS Π Τοΰγέ*τυος 
Γλιίχωυα 
Φλορύς (Αγχάθαρος) 
ΦλουιΓς η Kunpta (Αγχάθαρος) 

Σλελυσφαχος (Στιατζι.(ίφασχομηλι.<£ ) 

Συδηριίτι,ς ο Κυπρι,αχύς 
Θυμός (ΘρουμπιίΘρο\5μΐίαγρουμιι.<ί) 

θο*μος ( " " " ) 

θύμος ( " ·· " ) 

http://Th.yn.us
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LEGUriNOSAE 

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge 
Astragalus aquilinus Anzalone 
Astragalus maritimus Moris 
Astrapalus verrucosus Moris 
Cytisus.aeolicus Guss. ex Lindl. 
Ononis maweana Ball 
Oxytropis deflexa (Fallas) Dc. 

LILIACEAE 
Androcymbium rechingeri Greuter 
Chionodoxa lochiae Neikle 
Muscari gussonei (Pari.) Tod. 
Sellla morrisii Meikle 

DRCHIDACEAE 
Ophrys kotschyi Fleischm. 6 Soo 

ΕΛΛΟΒΟΚΑΡΠΑ 
Αστράγαλος (ΑρχοχουτζιίνΠι,φάνης) 

Αστράγαλος ( M " ) 
Αστράγαλος ο παράλι,ος ( " " ) 
Αστράγαλος ο τυλώδης ( »· " ) 
Κι3τι.σος ο αι.ολυχό'ς 

Ονωνιίς (Γαλι,νυά) 

ΟζΟτρόπος 

LENTIBULARIACEAE ΛΙΠΑΡΙΩΔΗ 
Pinguicula c r y s t a l l i n e Sibth & Snith AuTiaptov 

ΛΕΙΡΙΩΔΗ 

Ανδροχΰμβι,ον 

Χι,ονόδοζα 

Μουσχάρι, 

Σχιλλα (ΣπουρτοΟλλαΑβρόσι,Γ,λλα) 

ΟΡΧΕΟΕΙΔΗ 

Οφρ\ίς Κάτσυη (Μέλι,σσα-χορού) 

PAPAVERACEAE 
Rupicapnos africana CLam.) Pomel 

PLLirEAGIN.
fl
CEAE 

Armeria rouyana Daveau 
Limonium paradoxum Pugsley 
Limonium recurvum C.E.Salmon 

ΝΗΚίϊΝΩΔΗ 
Ρουπιίχαρνος ο αφρικανικές 

ΙΐΛΟΥΜΒΑΓΙΚΙΔΑΙ 
Apycpta 

Στατιχτί - (Αιμονιον το χαράδοζο) 
Στατιχή 

POLYGGMCEAE 
Rheum rhapanticun: L. 

PRIMULACEAE 
Primula apennina Widmer 
Primula egaliksensis Worr.sk 

RANUNCIJLACEAE 
Aquilegia cazorlensis Heywcod 
Aquilegia kiteibelli Schctt 

ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΑΙ 
Priov 

ΠΡΙΜΟΥΛΙΔΑΙ 
Πριμσυλα η αιέννηνος 
Ιϊριμουλα 

ΡΑΝΟΥΓΚΟΥΛΙΔΑΙ 
Αετορραφίς 
Αετορραφ£ε 

http://Worr.sk
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Consolida sania P.Η. Davis 
Delphinium caseyi B.L.Burtt 
Ranunculus kykkoensis tteikle 
Panunculus weyleri l̂ ares 

RUEIACEAE 
Galiun-· l i t o r a l e Guss. 

Δελφιίνι,ον της Σόμου 

Δελφυ'νι,ον 

Ρανον3γκουλος του Κνίχκου (Λαλε*ε) 

Ρανοΰγκουλος 

ΕΡΥΘΡΟΔΑΚΩΔΗ 
Γάλυον το αμμόςυτον 

SCROPHULARIACEAE ΓΡΟΜΦΑΔΙΩΔΚ 
Antirrhinum charidemi Lange AvTtppuvov 
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches ΕυφρασιΓα 
Linaria algarviana Chav. Λυνοψυς 
Linaria ficalhoana Rouy Λυνοψοζ 

SEL^GINACEAE 
Gl.obularia stygia Orph. ex Boiss. 

SCLANACEAE 
Atrope baetica Willk. 

THYMELAEACEAE 
Daphne rodriguezii Texidor 

UfEELLIFERAE 
Angelica heterocarpa Lloyd 
Angelica palustris CBesser) Hoffman 
Bupleurum kakiskalae Greuter 
Ferule cypria Post 
Laserpitium longiredium Boiss. 
Genenthe conioiries Langs 

VALERIANATEAE 
Valeriana lcngiflora Willk. 

VIOLACEAE 
Viola h i s p i d a Lam. 

Viola j . 3ube r t i ana " a r e s ε Vigine ix 

ΣίΑΙΡΙΔΙΟίΌΡΑ 

Γλοβουλαριία η στυγνά 

ΣΤΡΥΧΝΩΔΗ 

Άτροπος 

ΘΥΚΕΛΑΙΩΔΗ 

Δαφνοει-δίε 

ΣΚΙΑΔΑΚΘΗ 

Αγγελυχτΐ η ετερό*χορι:η 

Αγγελοι^ 

Εούπλευρον 
ΦερούΆα n Κυϊρυακή (Αναθρόχα) 
Λαοερϊΐίτυον 
Co νάνθη η χονοοευδής 

ΝΑΡΔΩΔΚ 
Ναρδος η ραχρανθιίς 

ΙΩΔΚ 

' l e v το αδρότρυχον (Βι,ολε*ττα) 

Ί ο ν 
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HAPAPTKKA II 

Αυστηρώς ιροστατευμέ'να ειΓδη naviocs 

θηλαστικά 

ΕΝΤΟΜΟίΑΓΑ 
TaX«t6aL 

DesT.er.a pyrenaica 
(Galemys pyrenaicus) 

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΓΓΕΡΑ 
αιαντα τα ει.'6η χλην του 
Pipistrellus pipistrellus 

ΤΡΩΚΤΙΚΑ 
Σχι,ουρίέαι, 

Citellus citellus 
KpLxeTLOau 

Cricetus cricetus 
YaTpuou5aL 

Hystrix cristana 

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ 
KvvCbaL 

Car.is lupus 
Alopex lagopus 
ΑρχτJ6at 

αχαντα τα εόδη 
IXTL6L6OL ή" ΚουστελλιΓδαυ 

Lutreola (Fustela) lutreola 
Lutra lutra 
Gulo gulo 

Αιλουρέ&αι 
Lynx pardina (perdellus) 
Panthera pardus 
Panthera tigris 
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OboizvCbaL 

Ociobenus rosr>erus 

Ftonachus monachus 

4 
ΑΡΓΙΟΔΑΚΤΥΛΑ 

Cepra aegagrur 
Pupicapra· rupicapra ornata 
Ovibos nioschatus 

ΟΔΟΝΤΟΚΗΤΑΔΗ 
Δελφι,νυδαυ 

Delphinus delphis 
Tursiops truncatus (tursio) 

ΦωκαυνιΓδαι. 
Phocaeana phocae 

ΚΥΓΓΑΚΟΚΗΤΩΔΗ 
ΦαλαυνοπΐεριΓδαυ 

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus 
flepaptera novaengliae (longlmana, nodose) 

Φαλαι,νυδαυ 
Eubalaena glacialis 
Balaena rnystlcetus 

ΓΑΒΙΟΜΟΡΦΑ 
Γα£ιδαι 

άπαντα τα ειΓδη 
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ΠΥΓΟΓΟΔΑ 
Πυγοιιοδιδαι 

Podiceps βΓΪΕείρεηβ 
" auritus 
" niRricollis 

(caspicus) 
rufitcllis 

ΠΡΟΚΕΛΛΑΡΙΟΜΟΡΦΑ 
ΥδροΒατιδαυ 

ακαντα το είδη 

Προχελλαρ^δαο 
Puffinus puf-finus 
Procellaria ciomedea 

ΓΕΛΕΚΑΝΟΙ-ΌΡίΆ 
Φαλοχροκοροχίδαι 

Phalacrocorax pygmeus (Κυιρ. Καραιαττίδες) 

Πελεχανιδαι 
άπαντα τα ευδη πελεκάνων 

ΓΕΛΑΡΓΟ̂ ΟΡΦΑ 

Αρδε&αι 

Arcea purpurea 
Casmerodius albus [Egretta pita) 
Egretta garzetta 
Ardeola railοides 
Bulbucus (Ardecla) ibis 
Nycticorax nycticorax 
Ixobrychus minutus 
Botaurus stellaris 

ΙΤελαργιδαι 

άπαντα τα ειΓδη (Ασιτροπελαργό'ς - Μαυροπελαργίε) 

Ρρεσχιο;?νι.$ι6αι 

άκαντη τα εοδη (Χαλ*<5κοτες xnt Γ.ρωδκ,δς ο Ευρύραρφες) 

<υιο. 
Νεροίονίττυδες η 
^ουττιτάδες 

Ερωδιοί 
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Phoenicopterus ruber (Φλαμύγχος η CotvtxO'iiTpos) 

ΧΗΝΟΚ0ΡΦΑ 
Ανατύδαι 

Cygnus cygnus 
Cygnus bewickii (columbianus) 
Anser erythropus 
Branta leucopsi-s 
Eranta ruficbllis 
Tadorna radorna 
Tadorna fefruginea 
Harmaronetta (Anas) Angustirostris 
Somateria spectabilis 
Polysticta stelleri 
Histrionicus histricnicus 
Bucephaia islandica 
Mergus albellus 
Oxyura leucocephala («ohtta η Λευχοχε*φαλη) 

ΙΕΡΑΚΟΗΟΡΦΑ * 
άιιαντα τα ε^δη, iftot τα γερά^αα Λ γέ*ρατζε$, ot αετο£, τα περτυχοσυίχυνα, 
ot μαυρορμάτυίες, τα φαλχένια, ot χύτσι,δες, τα σιαχένια if αερογάμηδες, 
ot γύπες xat ot μαυρό*γυ*ε$ χλ*. 

ΓΕΡΑΗΟΜΟΡΦΑ 

Turnix sylvatica 

Tcpavtoat 
άπαντα τα ειίδη γερανών 

PotXXt6at 
Pcrzana porzana ) Κυιρ. OpTtxoptrpat A topaXXtota 

p u s i l l a ( 

" parva j 
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Crex crex - Κυ*ρ. Ορτυχεμάνα 
Porphyrio pcrphyrio - Κυιρ. αρχοκετύναρο 
Fulica cristata - Κυχρ. καραναττάς 

Ρτιτύδαι 
άταντα τα ειΓδη, ήτοι- αρχόγ-αλοι. ιί αγρι,άγαλοι. 

ΧΑΡΑΔΡΙΟΗΟΡίΆ 
Χαραδρύδαι. 

Hoplopterus spinosus 

Charadrius M a t i c u l a 

" cubius 

" elexandrinus 

" l e s c h e n a u l t i 

Eudrorrias mcrine l lus 

Arenaria i n t e r p r e s 

Xapooptat 

ΝεραλλιΓδια 

ΕχολοκαΜίδαι 
Gallina£D redia 
Numenius teruirostris 
Trir.pa stagrstilis 

" ochrcpus 
" glareola 
" hypoleucos 
" cinerea 

H a l i d r i s iriruta 
terr.^inckii 

" maritime 
" a lp ine 
" ferruginea 

a l t a 

Limicola f a l c i n e l l u s 

Γνωστβ* εν Κύκρο 
ως KALOOUXLTOL. 

ΝεραλλιΓδια 

Ρεχοιρβίρο?τριδοι 

■ίπαντο τα ειΓί·η 

άπαντα τα ε·'6η 
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Βοορχυνιδαι 
lurhinuL oeuicnenus (Κυ«ρ. Αρχ(5γαλοι.) 

Γλαρεολιδαι 

αιαντα τα ζ£?η (θαλασσοχελι,δώνες ) 

Αορίδαι 

fagophila eburnea 
Larus audouinii 

melanocephalus 
Larus £enei 
Larus rrinutus 
Larus (Xenia) sabini 
Hhlidonias nicer 
Chlidonias leucopterus 
Thlidonias hybrida 
Telochelidon nilotica 
hydropropne caspia 
Sterna hirundo 
Sterna paradisaea (macruru) 
Sterna dougallii 
Sterna albifrons 
Sterna sandvicensis 1 

Γνωστά εν Κύιιρω ως Γλάροι. 

Γλαρόνια 

/ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΚ0Ρ4 Α 
Πτεροχλιδιδαί. 

άτ,αντα τα εύδη (Kutp. Πουρτάλα) 

ΚΟΥΚΟΥΛΟ!·Ό?< Α 
Κουκούλιoat 

Clsmator plant?-irius (Κυιρ. Κούκος Α Κράνχα Α Φωναλλάς) 

ΓΛΑΥΚΟΚΟΡΦΑ 
άτ.αντα τα ενίδη (Κουχουβάγι,α , θουιιιΓ, ανθρω*ο«ούλλι., αρχάδρωκος 

αρχόθουΐίος χ . ά ) 

KAHFIfiOYAOMOrCA 

άτ..ιντα τα εύόπ (Κυχρ. στραβούδι,α ιί νυχτοσι,ελΰδονο) 
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ΑΠ0ΔΙΚ0Ρ4Α 

Αιοδίόαι, 
Apus pallidus ) Γνωστά εν ΚύΊρω ως ιετροχελιίδονα και, 
Apus melba ι ασιοοϊετροχελοδονα 
Apus caffer J 

KCPAK0K0P4A 
Αλχετι,νύδαί 

Alcedo atthis (Κυιρ. θαλασσονέρουκος τί Αλχυών) 

Μεροτιδαυ 
fterops a p i a s t e r (Κυπρ. μελισσοφάγος) 

Κοραχίδαι 

Coracies garrulus (χοραχύχς ο φλύαρος τί καρακάξα) 

Ουκοιτόδαι. 
Upopa epops (Κυκρ. χουχούζιος ιί τσαλακετει,νό'ς) 

ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΡΟΡίΑ 
άιαντα τα ειίδη (εν Κ\5κρω υχάρχει μόνον το γνωστό ως θερχοκοΰ'λλι.ν) 

ΠΑΕΣΕΡΟΜΟΡΦΑ 
Αλαουτύδαι 

Calandrella brachydactyla 
Calandrella rufescens 
Kelanocorypha calandra 
Melanocorypha leucoptera 
Melanocorypha yeltoniGnsis 
Galerida theklae 
Eremophila alpestris 

Χιρουντινίδαι, 
άιαντα τα ευδη των x-eXt6cvtuiv 

Κοτασίλιδαι 
άιαντα τα ειΓδη (ιίτοι. σχαλαΡάτες τί ζευχαλάτες) 

Aavtoai 
άϊαντα τα εύδπ (ήτοι. δαχχανούΌες Α τζυεφαλάδες) 

Γνωστές σαν τρασι.ηλου'δες 

Κυπρ. μαυροτρασιιΐλα if τρασιι{λα μαυρό*λαι.μη 
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Βομβυχιλλίδαι 

Bombycilla garnulus 

Κι,νχλίδαί 
Cinclus c i n c l u s (Kutp. νεαοχόσσυφος) 

Τρωγλοδνπχδαι 

Troglodytes t rog lodyte s (K.jtp. Tpuioxap\56t ή" τρωγλοδύτης) 

Ιΐρουνελλίδαι 
άϊαντα χα- εύδη 

Μυιοθηρίδαι, 
Turdinae 

Saxicola rubetra ) Γνωατά εν Κύκρω ως φ».τσι.ο\3δχι,α 
Saxicola torguata ι xat λιμονι,ος 
Oenanthe oenanthe ) _ , ... . -

Γνωστά εν Κυνρω ως σχαλυφουρτες» 
pleschanKa tleucorela) ( , ,. , ,, 

) ασζροχολουδες xau λυχουδες 
hispanica 
isabellina 
leucura 

Cercotrichas galactotes (Kutp. ψηλονούρης) 
f̂ onticola saxatilis ) Γνωστά εν Κ\5ιρω ως ιετροκάΌσι,φοι. 

" solitarius ( 

Phoenicurus ochruros ]Γνωστά εν Κύνρω ως χοτσυνονούρηδες 
" phoenicurus (ή* χαρβουνιάρηδες 

Erithacus rubecula (Κυ«ρ. χοτσι,νολαένιης ή* χοτσινοκούινουφος 
) αηδόνι. 

" (lyanosylvia) svecica ) 
Tarsiger cyanurus (Κυανόνςυρος) 

Sylviinae 
άκαντα το ενδη (Κυκρ. Αμκελοπούλι,α, συχονούλία, συχαλλύδυα) 

Regulinae 
άπαντα τα ε16η (χρυσοχε*φαλου) 

Muscicapinae 
άϊαντα τα εύδη (Κυκρ. ρουζονίρες, ιελλόνες, συχαλλέδες) 

Timaiiinae 
Panurus biarmicus (Κυνρ. ΤΓ·αγγαρο\5δοα, ιέ*μ«ετσι,ου). 
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ΠαριΓδαυ 

άκαντα τα ειΓδη 

i tTt toau 

άκαντα τα ει'δη 

Κερθόδαι, 

άκαντα τα ειΓδη (Κυκρ. ιον
τ
ιχοιο»3λλυα) 

Εμκερυζίδαί 
Emberiza citrinella 

" leucocephala 
" cirlus 
" ciner.acea 
" caesia 

cia 
" schoeniclus 
" melanocephala 
" aureola 
" pusilla 
" rustica 

Plectrophenax nivalis 
Calcarius lapponicus 

Φρι,νγχιΛλιδαι 
Carduelis chloris 

" cerduelis 
" spinus 
" flavirostris 
" car.nebina 
" flaimee 
" hornemanni 

Serinus citrinella 
" serinus 

Lnxia curvirostra 
". pityopsittacus 
" leucoptere 

Pinicole enur.leator 
C^rpodacus erythrinus 
Phodopechys pitheginea 
Ccccothraustes coccothraustes 

Γνωστά εν Κι5κρω ως τσαχροστρουθοι, 
σοταροιούλι,α, τριζάρες, οι,ταρόθρες 
TLPLXL, χουτσολόροι, αμχελοιιούλι,α, 
στρουθαίδονα, χοντρομύ'ττι.δες. 

Γνωστά εν Κνίκρω ως σγαρτιίλι,α, 
καρδερίνες, σκένου, φλώρου, 
μιασταρτοκάναρα, τσακροσγάρτιλα, 
δχ<,ολαροι5δια, ζαβουοι5ττοδες, 
apxoxavaptva, τβεφαλά*δ(-ς . 
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Πλοκόδοι 
Petronia petronia 
ttortri-Fringi 11a nivalis 

Στουρνίδαι 
Sturnus unicolor 
Sturnus roseus 

Oriolus oriolus 

Κορβύδαι 
Perisoreus infaustus 
Cyanopica cyanus 
"Nucifraga caryocatactes 
Fyrrhocorax pyrrhocorax 

" graculus 
Ερτετά 

^ΧΕΛΩΝΙΑ 
Τεοτοοδι,ν^δαι. 

Testudo herrnanni 

" graeca 

" margina ta 

Epu6C6at 

Emys orbicularis 
Mauremys caspica 
Permochelyidae 
Dcrrrachelys coriacea 

ΧεΧωνίΓδαί 
Caretta caretta 
Lepidochelys kempii 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricate 
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ΣΑΥΡΟΕΙΔΗ 
KcxxoviEat 

Cytrodactylus kotschyi 

Χαμαιλεοντίδαι, 
Chsmaeleo chameeleon 

Λαχερτίδαι 
Algyroidss marchi 
lacerta lepida 

" parva 
" simonyi 
" princeps 

viridis 
Podacris muralis 

lilfordi 
" sicula 

filfolensis 

Σινχιδαι 
Albepharus kitaibelii 

CtlAIA 
KoXcupgptoaL 

Coluber hippocrepis 
Elaphe situla 

" guatuorlineata 
" lonnissima 

Coronella austriaca 

Βι*ερί6αι 
Vipera ursinii 
" latasti 
" ammodytes 

xanthine 
lebetina 

" kaznekovi 
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Αμφίβια 

ΚΕΡΚΟΦΟΡΑ 
Σαλαμανδρίδαι 

Salamandra (fiertensiella) luschani 
Salamandrina terdigitata 
*Chioglossa lusitanica 
Triturus cristatus 

Πρωτεΐόαι 
Proteus anguinus 

ANOYPA 
Δυσχογλωσσίδαι 

Bombina variegata 
" bontina 

Alytes obstetricans 
" cisternasii 

Πελοβατύδαι 
Pelobates cultripes 

" fuscus 

Bufo calarrita 
"■ viridis 

Χυλίδαι 
Hyla arborea 

Pavtoat 
Rana arvalis 

" dalmatina 
" latastei 
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ΠΑΡΑΡΤΗΓ\ III 

ΓροΓτατευμένα -:ιδη Πανιδος 

θηλαστικά* 

ΈΝΤΟΜΟ*ΑΓΑ 
Ερυνακιδαι 

Frinaceus europaeus 

α'ιαντα τα είδη 

ΜΙΚΡ0ΧΕΙΡ0ΙΤ7ΕΡΑ 
Νυχτεριδαι 

Pipistrellus pipistrellus 

ΔΙΠΛΟΔΟΝΤΑ 
Acxopi6ac 

Lepus t imidus 

Lepus capensis (europaeus) 

TPflKTIKA 

Σχιουρίδαι 
Sciurus vulgaris 
Tarmota marmcta 

Καστοριδαι 
Caster fiber 

άπαντα τα ει.'δη 

Ποχροτίδαι 
f l i c ro tus r e t t i c e p s (ceconorus) 

flicrotus n i v a l i s ( l e b r u n i i ) 

ΚΗΤΩΔΗ 

άπαντρ. τα εοδη τα prf αναφερόΊιενα eus το Παράρτημα I I 



730 

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ 

Ηουστελλίδαι. 

--Keles n e l e s 

-Muste la . enr:inea 

" n i v a l i s 

P u t o r i u s (Muste la) p u t o r i u s 

Tiar tes martes 

" foina 

ΒιβεριΓδαι 

άιαντα τα et6n 

ALXOUCLOOL 

Felis catus (silvestris) 
Lynx lynx 

Phoca vitulina 
Pusa (Phoca) hispida 
Pagophilus proenlandicus (Phoca groenlandica) 
F.rignathus tarbatus 
Halichoerus grypus 
Cystophara cristeta 

ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ 
Zut5aL 

Sus scrafa rreridionalis 

EXay££ai 
atavxa τα ευδη 

. Boo£L6rt 
Dvis ar ies (musimon, anmor) 

Capra ibex 

Capra pyrenaica 

Ptjpicapra rupicapra 
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Πτηνά 

Άιαντα το ει,'δη τα μη χερυλαμΡΓ.νόμενα ευς το Παράρτημα II, εζαι,ρεΌεο των: 

Larus marir.us 
Larus fuscus 
Larus arpentatus 
Cclurcha palumbus (Kuitp. φασσα) 
Passer domesticus (Ku*p. Γτρου*θος) 
Sturnus vulgaris (Κυκρ. λαζούρη n* μαυροιοΟλλι,) 
Garrulus glandarius (Kuif. r.Caca η* τζΰσοα) 
Pica pica (Κυ*ρ. χατσΐ-xof ova ή* χατο^χουτάλα) 
Γ-orvus monedula (Κ.υκρ. pnupoxoAtds tf xoXuos) 
Corvus frugilegus 
Corvus corone (corone anc comix) (Κυκρ. χοράζι,νος η' aospoxoXto's rf 

χόρονος). 

Ερπετά 
Άιαντα τα ειΓδη τα μη" περί,λαμβονάμενα CLS το Παράρτημα II. 

AycLgLa 
Άκαντα τα ειΓδη τα μη' κερι,λαμβονάμενα ευς το Παράρτημα I I . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TV 

Ατηγορευμένα μέσα και. μέθοδοι θανατώσεως, 

συλλήψεως και λο ιπα ι μορφαί εκμεταλλεύσεως 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Βρόχια __ 

Ζωντανά ζώα χρησιμοποιούμενα ως δολώματα, άτ.ινα ε ί ν α ι τυφλά η* ακρωτηριασμένα 

Μαγνητόφωνα 

Ηλεκτρικοί συσκευαι ικαναι να θανατώσουν η* να αναισθητοποιήΌουν 

Τεχν ικο ί πηγαί φωτισμού 

Καθρέπται και έτερα εκτυφλωτικά μέσα 

Συσκευαι φωτισμού στόχων 

Σκοπευτικά όργανα νυκτερινού χυνηγι'ου δ ιαθέτοντα ηλεκτρονιχόν μεγεθυντικών 
φακόν η μετατροπέα ειδώλων 
_ ___ _ 
Εκρηκτικοί υΑαι 
__ -

Δίκτυα 

Παγίδες 

Δηλητηριον και δηλητηριασμένα ή* ανο ιο ' ίητ ι χά δολώματα 

Ασφυζιογόνα ή καπνογόνα αέρια 

Ημιαυτόματα η αυτόματα όπλα μετά γεμι<ττη*ρος δυναμένης να περιλάβη πλέον 

των δύο φυσιγγίων 

Αεροπλάνα 

Μηχανοκίνητα οχήματα εν κ ι ν ά ε ι 

1. Εκτός δ ια το κυνη'γιον ραλαινών 

2 . Εάν εφαρμόζωνται δια μαζιχην η* μη* εκλεκτικών σύλληψιν η' θανάτωσιν. 
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ΠΤΚΝΑ 

Βροχυα 

Ι ζόΕεργα 

Άγκ ι ,στρα 

Ζωντανά * τ η ν ά χρησυμοποι,ού'μενα ως δολώματα, άτι ,να c t v a t τυφλά rt ακρωτηριασμένα 

Ηλεχτρυχαυ συσχευαιΓ cxava t να θανατώσουν ιί να αναι,σθπτοιιοι.η*σουν 

TcxvtxaL· ι η γ α ι ί φωτισμού" 

ΚαθρεΊιται, χαυ ε*τερα εκτυφλωτι-χά μέσα 

ΣυσχευαιΓ φωτι,σμού' στ ίχων 

Σκο ι ευ τ ι , χά όργανα δι,ά νυχτερ ι ,νόν xuvr tyuov, άτονα δυαθέτουυ ηλεχτρον ι ,χόν 

μεγεθυντυχόν φαχόν ο μ ε τ α τ ρ ο ϊ έ α ει-δώλων 

Εχρηχτοχαύ υλαο 

Δύχτυα 

Παγόδες 

Δηλητη*ροον XOL δηλητηρυασμένα ή* αναυσ£τ ι τ ίχά δολώματα 

Ημυαυτόματα Α αυτόματα όπλα μ ε τ ά γεμι,οττ ίρος δυναμένης να κερι ,λάβη «λε*ον 

των δι5ο φυσυγγυων 

Μηχανοχυνητα οχήματα εν xuvi foxu 

1 . ΙΙλην του Lagopus ευζ βόρευον γεατ»ραψι.χόν μτ^χος 58 ! ί . 
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Ε Π Ι Φ Υ Λ Α Ξ Η 

Σύμφωνα με την παράγραφο αρ. 1 του Άρθρου 22 της Σύμβασης για 
τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών 
Οικοτόπων, Βέρνη, 19 Σεπτεμβρίου, 1979 η Κυπριακή Δημοκρατία 
διατυπώνει τις εξής επιφυλάξεις: 

(α) Τα πιο κάτω αναφερόμενα είδη πανίδος που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα II ως «Αυστηρώς προστατευόμενα είδη» θα 
θεωρούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία ως «προστατευόμενα 
είδη» και θα απολαμβάνουν το καθεστώς προστασίας το οποίο 
προβλέπεται από τη Σύμβαση για τα είδη που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα III: 
—Calandrella brachydactyla 
—Calandrella refuscens 
—Melanocorypha calandra 
—Merops apiaster 

(β) To πιο κάτω αναφερόμενο είδος πανίδος που περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα II δεν θα θεωρείται από την Κυπριακή Δημο
κρατία ότι απολαμβάνει το καθεστώς προστασίας το οποίο 
προβλέπεται από τη Σύμβαση για τα είδη που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα που προαναφέρθηκε: 
—Vibera lebetina 


