son

©

The

od

oro

sT

he

od

oro

u

Tam
mi

Sa

1ο 1ο

©

Μάρτιος 2019Μάρτιος
έκδοση 2019
02 έκδοση 02

An
ge

lid

es

Ενηµερωτικό
Ενηµερωτικό
∆ελτίο
∆ελτίο
∆ελτίο
∆ελτίο
rin
os

©

©

Ma

Ha

EU co-funded programme

EU co-funded programme

san

Ba

gla

r

Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
Το έργο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών
υπηρεσιών» (iLIFE-TROODOS) στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού
σχετικά με τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό
Δασικό Πάρκο Τροόδους και για τις οποίες εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000.
Σχετικά με το έργο
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ) βρίσκεται στην οροσειρά του Τροόδους και
αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και
ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα του νησιού με πλούσια βιοποικιλότητα.
Η πλειονότητα των κατοίκων της Κύπρου αδυνατεί να κατανοήσει και να εκτιμήσει τους
λόγους για τους οποίους εντάχθηκε η περιοχή αυτή στο Δίκτυο Natura 2000 και ενδεχομένως
αγνοεί τις υπηρεσίες και τα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη που παρέχει. Επιπρόσθετα,
θεωρούν ότι οι περιοχές Natura 2000 συνιστούν αυστηρά προστατευόμενες περιοχές όπου
η οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα απαγορεύεται. Τέλος, ο ρόλος του Δικτύου Natura
2000 γενικότερα, και του ΕΔΠΤ ειδικότερα, όσον αφορά στη διασφάλιση των φυσικών αξιών
και οικοσυστημικών υπηρεσιών, παραμένει άγνωστος για το ευρύ κοινό.
Τα πιο πάνω αποτέλεσαν τους κύριους λόγους για την υλοποίηση του έργου iLIFE-TROODOS,
το οποίο ευελπιστεί να προσεγγίσει το 90% των Κυπρίων πολιτών και το 25% των τουριστών
μέσα από μια καλά οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης.
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την
πορεία υλοποίησης των κυριότερων δράσεων του έργου.

Νέες υποδομές για ενημέρωση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

Στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS, εγκαταστάθηκαν στα Πλατάνια και στην Πλατεία Τροόδους, δυο σημεία
ενημέρωσης, στο κάθε ένα από τα οποία υπάρχουν 8 πινακίδες με φωτογραφικό υλικό και οθόνη αφής με
πληροφορίες και παιχνίδια για το ΕΔΠΤ. Στην οθόνη αφής υπάρχει επίσης πληθώρα πληροφοριών για τις διαθέσιμες
ευκαιρίες αναψυχής εντός και πλησίον του ΕΔΠΤ.

Πορεία του έργου
Με σαφή στόχο την προώθηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά
με τις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ καθώς και τη διαρκή
ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την υλοποίηση του
έργου, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί δυο εκστρατείες ενημέρωσης. Οι εκστρατείες,
μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν διαφημίσεις σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως:
αναμετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών spots, προβολή animation cartoon σε σινεμά,
δημοσίευση δελτίων τύπου, άρθρων και διαφημίσεων στον τύπο και στα περιοδικά.
Επιπρόσθετα, οι εκστρατείες ενημέρωσης περιλάμβαναν παρουσιάσεις σε τηλεόραση και
ραδιόφωνο, δημιουργία και προώθηση ενημερωτικών φυλλαδίων, εξωτερική διαφήμιση
σε κύριες οδικές αρτηρίες, διαφήμιση του έργου στο δίκτυο της Google, προβολή web
banners σε κυπριακούς ιστότοπους, παρουσία του έργου στο Facebook, στο Instagram
και στο YouTube, δημιουργία ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικού υλικού (αυτοκόλλητα,
σημειωματάρια, κάρτες μνήμης), ενημερωτικών πινακίδων και δημιουργία ιστοσελίδας
(www.ilifetroodos.eu).
Για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες που
παρέχει το ΕΔΠΤ, καθώς και για την ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων συγκεκριμένων
ομάδων ατόμων υλοποιήθηκαν μέχρι στιγμής πέντε συναντήσεις με κοινότητες που
γειτνιάζουν με το ΕΔΠΤ, ένα εργαστήρι για φορείς χάραξης πολιτικής και ένα εργαστήρι
ενδιαφερόμενων φορέων.

Ίσως η καλύτερη εφαρμογή για να επισκεφθείτε
και να απολαύσετε το Τρόοδος!

Η εφαρμογή «Troodos National Forest Park (iLIFE-TROODOS)» επιδιώκει να γίνει το απόλυτο
εργαλείο για τους επισκέπτες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα
της περιοχής και τις διαθέσιμες ευκαιρίες αναψυχής, όπως: κατασκηνωτικούς και
εκδρομικούς χώρους, μονοπάτια μελέτης της φύσης, ποδηλατικές διαδρομές, καταλύματα,
χώρους εστίασης, μουσεία, εκκλησίες, καταρράκτες, περιβαλλοντικά κέντρα κ.λ.π.
Επιπλέον, η εφαρμογή περιλαμβάνει πληροφορίες για τον καιρό, μετρητή θερμίδων
και πολλές άλλες δυνατότητες.
Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος είναι geotagged και παρέχουν τη δυνατότητα πλοήγησης
στο επιλεγμένο σημείο μέσω των χαρτών της Google.
H εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android.

Scan for Android version

Scan for IOS version
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Ψάξε, ψάξε… και θα το βρεις: Η απόλυτη εφαρμογή
για κυνήγι θησαυρού στο Τρόοδος!

Η εφαρμογή «Treasure hunt within Troodos National Forest Park» περιλαμβάνει τρία
παιχνίδια με κυνήγι θησαυρού, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί και σε μια διαφορετική
θεματική ενότητα: Διαδρομή Περιβάλλοντος, Διαδρομή Λαϊκής Παράδοσης, Εκδρομικός
Χώρος Πλατάνια. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες απευθύνονται σε ενήλικες και η
τρίτη σε παιδιά ηλικίας 10 – 15 ετών. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν φυσικές περιοχές, υποδομές και στοιχεία του ΕΔΠΤ και να
αποκτήσουν γνώσεις γύρω από θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς.
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