
ΚΑ∆ 3  ∆ιατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας  πανίδας και 
χλωρίδας – ∆ίκτυο Φύση 2000 ( Natura 2000) 
 
∆ράση/Θέμα: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας  πανίδας και χλωρίδας  
  
Σκοπός: Η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Κυριότερος σκοπός 
της Οδηγίας είναι διατήρηση της Βιοποικιλότητας λαμβανομένων υπόψη των απειλών των οικοτόπων 
και ειδών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση και η διατήρηση τους.  
 
Τι απαιτείται: 
 
1. ∆ιατήρηση των ορίων των αγροτεμαχίων και των χαρακτηριστικών τους όπως η φυσική βλάστηση, 
τα νεραύλακα, οι δόμες και η μικρής κλίμακας αναβαθμίδες (κρατόνια).  
2. ∆ιατήρηση στοιχείων του τοπίου όπως διατήρηση ή/και δημιουργία φυτοφρακτών με συστάδες 
δέντρων (δενδροστοιχιών) και θάμνων. ∆ιατήρηση μικρών υδάτινων ρεμάτων (αργάκια), νεραυλάκων, 
δόμων. ∆ιατήρηση άγριας ημι-φυσικής βλάστηση κυρίως θαμνώδη και μεμονωμένα δέντρα (∆ρύες).  
∆ιατήρηση ακαλλιέργητων λωρίδων στα όρια των χωραφιών με άγρια βλάστηση ή/ και μεμονωμένοι 
θάμνοι και δέντρα εντός των τεμαχίων. 
3. ∆ιατήρηση της κατάστασης των βοσκοτόπων σε καλή αγρονομική και περιβαλλοντική κατάσταση.    
4. ∆ιατήρηση παραδοσιακών καλλιεργειών και παραδοσιακών πρακτικών. ∆ιατήρηση ορίων των 
αγρών.   
5. ∆ιατήρηση των υδάτινων σωμάτων (φυσικές υδατοσυλλογές, ρέματα, πηγές, υγροτόπους, εκβολές 
ποταμών κτλ.) τα οποία γειτνιάζουν με αγροτεμάχια, διατήρηση της φυσικής αυτοφυούς βλάστησης 
στα όρια των γεωργικών εκτάσεων με υδάτινους αποδέκτες καθώς και της αυτοφυής παρυδάτιας 
βλάστησης στα όρια των γεωργικών εκτάσεων.  
6. ∆ιατήρηση άγριας ημι-φυσικής βλάστησης κυρίως θαμνώδη και μεμονωμένα δέντρα (∆ρυς) και 
κυρίως άγριων γεωργικών συγγενικών ειδών όπως είναι οι αγριελιές, αγριαχλαδιές κτλ..   
7. ∆ιατήρηση της μωσαϊκότητας του τοπίου της καλλιεργήσιμης και γεωργοκτηνοτροφικής γης και 
φυσικής βλάστησης.  
8. ∆ιατήρηση δέντρων και θάμνων (κυρίως αιωνόβιων) στα ενδιάμεσα και στις παρυφές των 
αμπελώνων κυρίως ελιές, αμυγδαλιές, χαρουπιές, δρύες, τρέμιθους κ.α. 
  
Τι απαγορεύεται: 
 
1. Μεγάλης κλίμακας διαμορφώσεις (ισοπεδώσεις) και αλλοίωση των αγροτεμαχίων 
περιλαμβανομένων των βοσκοτόπων σε αγροτεμάχια τα οποία εμπίπτουν στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000  (γεωργική γη- αροτραίες καλλιέργειες, αμπελώνες, οπορωφόρα, βοσκοτόπια) και η 
καταστροφή στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα αγροσυστημάτα όπως συστάδες με φυσική βλάστηση, 
δόμες (ξερολιθιές), αιωνόβια δέντρα, νεραύλακα, μύλοι, μικρά υδατικά ρέματα (αργάκια). 
2. Yποβάθμιση των φυσικών τύπων οικοτόπων από υπερβοσκήση και υποβάθμιση της βλάστησης 
από τα ζώα σε περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000. Οι κύριοι φυσικοί τύποι οικοτόπων που 
χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι είναι αυτοί με φρύγανα (μαζιά), λιβάδια με  αγρωστώδη καθώς και 
των οικοτόπων με ελιές και χαρουπιές (Οδηγία Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ).  
3. Απόληψη ή/και σφράγισμα του επιφανειακού εδάφους (απώλεια γόνιμου εδάφους). 
4. Απαγορεύεται η χρήση δικτύων και άλλων μέσων παγίδευσης στις παρυφές των τεμαχίων για 
παγίδευση και θανάτωση ειδών πανίδας και ειδικότερα ερπετών και πτηνών καθώς επίσης 
απαγορεύεται η αποκοπή και ξερίζωμα ειδών χλωρίδας για εμπορία όπως τουλίπες, νάρκισσοι. κ.ά.   
5. Φύτευση ή/και η εισαγωγή ξενικών ή/και χωροκατακτητικών ειδών σε περιοχές του ∆ικτύου Φύση  
2000 (ακακία και ευκάλυπτος).   
6. Απομάκρυνση/εκρίζωση/αποψίλωση των φυτοφρακτών και η καταστροφή ξερολιθιών στις περιοχές 
του δικτύου Natura 2000 και κυρίως από τις παρυφές των τεμαχίων καθώς και των περιπτώσεων 



όπου απαντώνται παλλούρες (*Zyziphus lotus) – είδος προτεραιότητας, αιωνόβια δέντρα κυρίως 
βαλανιδιές, ελιές, χαρουπιές κτλ., σχοινιές, μοσφιλιές, αγριελιές, αγριαχλαδιές και αγριομηλιές.   
7. Αλλαγή χρήσης γης χωρίς την πρότερα αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (μεγάλης 
κλίμακας αλλαγές όπως αναμπελώσεις, αλλαγή καλλιεργειών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 
γεωργική γη) και οι εκριζώσεις και αλλαγές στις καλλιέργειες που μπορεί να επιφέρουν απώλεια στην 
βιοποικιλότητα και τους στόχους διατήρησης των αγροσυστημάτων (αφαίρεση όχθων, καταστροφή 
δόμων, διανοίξεις δρόμων) και δασώσεις γεωργικής γης.   
8. Αλλοίωση της μορφολογίας/μωσαϊκότητας των αγροσυστημάτων και η υποβάθμιση των φυσικών 
οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών με μεγάλης κλίμακας έργα.  Απαγορεύεται η αποψίλωση 
δένδρων όπως αυτοφυή είδη βλάστησης  (βαλανιδιές, σχοινιές παλλούρες, αιωνόβια)  καθώς είναι 
χώροι όπου διαβιούν και αναπαράγονται άγρια είδη. 
9. Όχληση και θανάτωση η /και εκρίζωση ειδών άγριας ζωής και η διατάραξη των οικοτόπων τους 
(πανίδας και χλωρίδας) κυρίως την περίοδο αναπαραγωγής και ανθοφορίας. 
10. Ψεκασμοί, η χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων σε απόσταση 1 μέτρου από τα υδατορέματα, 
φυτοφράκτες και δόμες (ξερολιθιές).  
11. Οι δραστηριότητες (μπάζωμα, εκτροπή) που επηρεάζουν τη μόνιμη η παροδική ροή νερού (σε 
ποτάμια και αργάκια) και εφάπτονται των αγροτεμαχίων. Απαγορεύεται η υπεράντληση τόσο του 
επιφανειακού όσο και του υπόγειου νερού(Να τηρούνται οι όροι της άδειας υδρολυψίας). 
Απαγορεύονται δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να επιφέρουν  αλλαγή του ισοζυγίου του νερού 
(απόληψη και εκτροπή νερού) από αγροτεμάχια τα οποία γειτνιάζουν με υδατικά σώματα (υγρότοποι, 
ποτάμια, αργάκια). Απαγορεύεται η αλλοίωση της μορφολογίας των υδατορεμάτων, όπως για 
παράδειγμα όργωμα μέχρι τα υδάτινα σώματα και καταστροφή των όχθων. 

  
Συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις: 
 
1. Ερώτηση: Τι εννοούμε με τον όρο «φυσικοί οικότοποι» ; 
Απάντηση: Φυσικοί οικότοποι είναι η τοποθεσία στην οποία ένα φυτό ή ζώο μεγαλώνει ή ζει φυσικά. 
Μπορεί να είναι είτε η γεωγραφική περιοχή στην οποία εκτείνεται, ή ο συγκεκριμένος τόπος στο οποίο 
βρίσκεται και διαβιεί φυσικά. Είναι ένα φυσικό μέρος/τόπος του περιβάλλοντος όπου απαντούν 
οργανισμοί ή πληθυσμός των οργανισμών. Ένας οικότοπος χαρακτηρίζεται από στοιχεία βιοτικού 
(οργανισμοί) και αβιοτικού περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση όλων των βιολογικών ειδών που 
διαβιούν σε αυτό. Όσον αφορά την περιοχή, οικότοπος μπορεί να αποτελείται από την γεωργική γη, το 
βοσκότοπο, το δάσος, το λιβάδι, τα παράλια. Βιότοπος είναι μια περιοχή ενιαίων περιβαλλοντικών 
συνθηκών παρέχοντας ένα ζωντανό μέρος για μια ειδική συνάθροιση των φυτών και των ζώων.  
2. Ερώτηση: Τι εννοούμε με τον όρο «μωσαΐκότητα» ;  
Απάντηση: Μωσαΐκότητα αποτελούν τα διάφορα «δομικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου»  που 
συμβάλουν στην ποικιλομορφία του τοπίου. Τέτοια στοιχεία είναι οι μικροί κλήροι με διάφορους 
τύπους καλλιεργειών, η παρουσία άγριας βλάστησης, η παρουσία δόμων και νεραύλακων, τα όρια 
των καλλιεργειών και τα οποία αποτελούνται κυρίως από φυτοφράκτες (δένδρα ή/και θάμνους) ή 
ακαλλιέργητες λωρίδες (όχθοι), η βλάστηση στα αρδευτικά κανάλια, ασυγκόμιστα περιθώρια των 
καλλιεργειών κ.ά. » 
3. Ερώτηση: Τι εννοούμε με τον όρο βιοποικιλότητα;  
Απάντηση: Με τον όρο βιοποικιλότητα  ή βιολογική ποικιλότητα, ορίζεται κυρίως το σύνολο των 
γονιδίων, των βιολογικών ειδών, και των οικοσυστημάτων μιας περιοχής. Βιολογική ποικιλότητα ή 
βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζώντων οργανισμών, περιλαμβανομένων, των χερσαίων, 
θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων 
αποτελούν μέρος. Επίσης, περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και 
οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλότητα των γονιδίων μέσα και μεταξύ των ειδών. 
4. Ερώτηση: Τι εννοούμε με τον όρο διατήρηση; 
Απάντηση: Με τον όρο διατήρηση εννοούμε το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για να 
διατηρηθούν ή  αποκατασταθούν οι φυσικοί τύποι οικοτόπων και οι πληθυσμοί ειδών άγριας χλωρίδας 
και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση.  
5. Ερώτηση: Τι εννοούμε με το όρο στοιχεία του τοπίου; 
 Απάντηση: Στοιχεία του τοπίου ορίζονται  τα όρια (οι όχθοι) των καλλιεργειών και τα οποία 
αποτελούνται κυρίως από φυτοφράκτες (δένδρα ή/και θάμνους), ακαλλιέργητες λωρίδες στα άκρα των 



αγρών, βλάστηση στα αρδευτικά κανάλια (νεραύλακα), ασυγκόμιστα περιθώρια των καλλιεργειών, τα 
υδάτινα ρέματα (αργάκια) κ.α. 
6. Ερώτηση: Τι εννοούμε με το όρο αγροσυστήματα; 
  Απάντηση: Αγροσυστήματα  είναι η γεωργοκτηνοτροφική γη την οποία συνθέτουν τα δομικά 
στοιχεία του τοπίου όπως τα όρια των αγρών, βλάστηση στα όρια των αγρών τα οποία έχουν 
διαμορφωθεί μέσα από παραδοσιακές πρακτικές 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση: 
 
Όνομα Υπηρεσίας: Τμήμα Περιβάλλοντος  
Τηλέφωνο:22408917 
Ιστοσελίδα:http://www.moa.gov.cy/moa/environment 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@environment.moa.gov.cy 
 
 

 
 
 
 


