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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Δάσος Πάφου καλύπτει μια έκταση 600 km2 στο ΒΔ-Δ τμήμα της οροσειράς Τροόδους και εί-

ναι το μεγαλύτερο και ίσως το σημαντικότερο δασικό σύμπλεγμα της Κύπρου, αφού αποτελεί τον 
κύριο  βιότοπο του  Κυπριακού  Αγρινού,  πολλών  άλλων  ειδών  πανίδας  (αρπακτικών,  ερπετών, 
εντόμων κ.λπ), ενός μεγάλου αριθμού ειδών χλωρίδας και σημαντικών τύπων οικοτόπων, συμπερι-
λαμβανομένου και του Κυπριακού Κέδρου. Επιπλέον, παρέχει μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα 
(παραγωγή ξυλείας, νερού, θηραμάτων, αρωματικών φυτών, μανιταριών) και υπηρεσίες ή λειτουρ-
γίες (αναψυχή, αισθητική τοπίου, πολιτιστικά στοιχεία, προστασία από διάβρωση, αποθήκευση διο-
ξειδίου του άνθρακα), καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης 
των πολύτιμων λειτουργιών στο διηνεκές. 

Ήδη από το 1941 το Δάσος Πάφου έχει κηρυχθεί ως Κύριο Κρατικό Δάσος, με αρμόδιο φορέα 
για τη διαχείρισή του το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλο-
ντος της Κύπρου. Στο καθεστώς προστασίας του Δάσους Πάφου περιλαμβάνεται η ένταξή του εξ 
ολοκλήρου στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Οδηγία Ορνιθοπανίδας), ενώ 4 
περιοχές του έκτασης 24.467 ha ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (Οδηγία Οικοτόπων). Εξάλλου, με 
βάση τη δασική νομοθεσία, 2 περιοχές του έχουν κηρυχθεί ως Περιοχές Προστασίας της Χλωρίδας 
και Πανίδας (Τρίπυλος και Μαύροι Γκρεμμοί).

Το παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο (ΔΣΧ) εκπονήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Ε.Ο.Χ. και εθνι-
κών πόρων κατά το διάστημα 2009-2010 από πολυπληθή ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την επί-
βλεψη του Τμήματος Δασών και με τη συνεργασία των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων. Αποτελεί το 
πρώτο διαχειριστικό σχέδιο του Δάσους Πάφου, καλύπτει τη διαχειριστική περίοδο 2011 – 2020 και 
περιλαμβάνει επιπλέον το Διαχειριστικό Σχέδιο του Αγρινού, 10 Σχέδια Παρακολούθησης για σημα-
ντικά είδη πανίδας, χλωρίδας και τύπους οικοτόπων, το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και 
την ιστοσελίδα του Έργου.

Το ΔΣΧ του Δάσους Πάφου χωρίζεται σε 3 διακριτά μέρη (Α: Υφιστάμενη Κατάσταση, Β: Σκοποί 
και Μέτρα Διαχείρισης, Γ: Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Αναθεώρηση), αποτελούμενο από 15 
συνολικά Κεφάλαια. Στο περιγραφικό (Α΄ Μέρος) του ΔΣΧ αναλύονται οι συνθήκες του αβιοτικού 
(τοπογραφία, γεωλογία, εδάφη, κλίμα, υδρολογία) και βιοτικού περιβάλλοντος (βλάστηση, οικότο-
ποι, χλωρίδα, πανίδα), οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (πληθυσμιακά στοιχεία, χρήσεις γης, πο-
λιτισμός, υποδομές), γίνεται η Ειδική Περιγραφή του δάσος, περιγράφονται οι συνθήκες διαχείρι-
σης και διοίκησης του δάσους, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και τέλος γίνεται η αξιολόγηση 
του Δάσους Πάφου ως φυσικό οικοσύστημα και ως οικοσύστημα ανανεώσιμων φυσικών πόρων, 
με τη χρήση ειδικής μεθοδολογίας (κλείδες αξιολόγησης) ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των λει-
τουργιών του δάσους.

Ως γενικός σκοπός διαχείρισης τέθηκε «η αποτελεσματική προστασία και διατήρηση του δάσους 
με  παράλληλη  επίτευξη  του  μεγαλύτερου  δυνατού  οικολογικού,  κοινωνικού  και  οικονομικού 
οφέλους με την εφαρμογή αειφορικής δασοπονίας πολλαπλών σκοπών και λειτουργιών». Επίσης, 
διατυπώθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι ειδικοί, κατά τομέα, στόχοι διαχείρισης, ενώ καθορίστηκε σχέδιο 
αειφορίας.

Τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται από το ΔΣΧ εξετάστηκαν ως προς τη συμβατότητά 
τους με τους ειδικούς στόχους διαχείρισης και περιλαμβάνουν όλους τους επιμέρους τομείς διαχεί-
ρισης. Στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού προτείνεται η δημιουργία τριών ζωνών (υψηλής 
προστασίας, προστασίας της πανίδας και  αειφορικής διαχείρισης),  ανάλογα με τις κατά τόπους 
προτεραιότητες των στόχων διαχείρισης που έχουν τεθεί. Σχετικά με τη διατήρηση όλων των τύπων 
φυσικών οικοτόπων προτείνεται στοχευμένες δασοκομικές παρεμβάσεις, η αντιπυρική προστασία 
της βλάστησης, η σταδιακή απομάκρυνση εισβλητικών ειδών, ενώ προβλέπονται στοχευμένα δια-
χειριστικά μέτρα για 27 είδη φυτών, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης των πληθυσμών, της 
δημιουργίας μικρο-αποθεμάτων, της διατήρησης σπερμάτων κ.λπ. Για κάθε είδος πανίδας προ-
βλέπονται ειδικά μέτρα με σημαντικότερα εκείνα που σχετίζονται με το αγρινό (εξειδικεύονται στο 
οικείο Διαχειριστικό Σχέδιο και  Σχέδιο Παρακολούθησης) και  την ορνιθοπανίδα (υιοθέτηση προ-
νοιών Ευρωπαϊκού Σχεδίου δράσης για το σπιζαετό, καθορισμός ζωνών ευαισθησίας, διατήρηση 
διάσπαρτων  περιοχών  με  μεγάλο  βαθμό  φυσικότητας  κ.ά).  Επίσης  προβλέπονται  οριζόντιες 
δράσεις διαχείρισης για την ενίσχυση των πληθυσμών του συνόλου σχεδόν των ειδών πανίδας (και 
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της βιοποικιλότητας), όπως η διατήρηση υπερήλικων δέντρων μέχρι της πλήρους αποσύνθε-
σης, η κατάλληλη διαχείριση παλαιών δασικών κτηρίων, το κτίσιμο ξερολιθιών, η τοποθέτηση 
τεχνητών φωλιών, η παροχή σημείων ύδρευσης, οι φυτεύσεις και σπορές αγρωστωδών, η κα-
τάλληλη προστασία και διαχείριση υδατοσυλλογών και πηγών νερού.

Στον τομέα της αναψυχής προβλέπεται μεταξύ άλλων η βελτίωση των υποδομών στους Εκ-
δρομικούς Χώρους και η περιβαλλοντική σήμανση των υφιστάμενων μονοπατιών, η κατασκευή 
5 νέων μονοπατιών μελέτης της φύσης συνολικού μήκους 30 χλμ. περίπου, η δημιουργία 2 
Κέντρων Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών στις εισόδους του δάσους και η κατασκευή 
Δασικού Μουσείου / Θεματικού Κέντρου στο Σταυρό της Ψώκας.

Η παραγωγή ξυλείας, μαζί με την παραγωγή λοιπών δασικών προϊόντων, αποτελεί μια ση-
μαντική πρόσοδο του δάσους και παρέχει εργασία στις παραδασόβιες Κοινότητες. Συντάχθηκε 
10ετές προσωρινό σχέδιο υλοτομιών σε κατάλληλες παραγωγικές συστάδες του δάσους (κανο-
νικής σύνθεσης και πυκνότητας, εκτός φυσικών αποθεμάτων και μακριά από φωλιές αρπακτι-
κών), με το ετήσιο λήμμα να καθορίζεται στα 6.000 κυβικά μέτρα, ποσότητα σημαντικά βελτιω-
μένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και πολύ μικρότερη από την ετήσια προσαύξηση 
του όγκου του δάσους.  Επίσης, προτείνεται η πιλοτική απογραφή / διαχείριση στις Κοιλάδες 
Αγίου Μερκουρίου και Σταυρού της Ψώκας, προκειμένου να εφαρμοσθούν σύγχρονες τεχνικές 
διαχείρισης των συστάδων. Η επιλογή των δέντρων θα γίνεται με βάση τους εγκεκριμένους κα-
νόνες προσήμανσης, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού των συ-
στάδων και την εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης. Επιπλέον, λόγω των δυσμενών συνθη-
κών φυσικής αναγέννησης προτείνεται η εγκατάσταση πειραματικών επιφανειών, ενώ στα φυσι-
κά αποθέματα δεν θα επιτρέπονται τεχνητές αναδασώσεις, όπως εξάλλου ορίζεται από τη νέα 
πολιτική του Τμήματος Δασών για τις αναδασώσεις.

Αν και οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν τη σημαντικότερη απειλή για το Δάσος Πάφου, εν 
τούτοις το σύστημα πυροπροστασίας αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Αυτό οφείλε-
ται στην υψηλή προσπάθεια και τους σημαντικούς πόρους που διατίθενται από το Τμήμα Δα-
σών και ως εκ τούτου προτείνεται μόνο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διατήρηση / συ-
νεχής βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος πυροπροστασίας.

Οι λοιπές δράσεις του ΔΣΧ περιλαμβάνουν τη μείωση της οδικής πυκνότητας για λόγους δια-
τήρησης της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με 
τις δράσεις αναψυχής, την υποστήριξη των παραδασόβιων Κοινοτήτων (εργοδότηση, ενισχύ-
σεις από ΠΑΑ κ.ά.), καθώς και τη σύνταξη ορισμένων μελετών που θα καλύψουν σημαντικά 
κενά στην υφιστάμενη πληροφόρηση για το Δάσος Πάφου.

Οι βελτιώσεις στον τομέα της οργάνωσης περιλαμβάνουν τη δημιουργία Γραφείου Μελετών 
στο Σταυρό της Ψώκας, την εγκατάσταση συστήματος GIS σε καθεμιά από τις 4 υποπεριφέρειες 
και την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΔΣΧ. 
Εντός της οργανωτικής δομής του Τμήματος Δασών προτείνεται η σύσταση Επιτροπής Διαχείρι-
σης στην οποία θα εκπροσωπούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς, και η οποία θα έχει γνωμοδοτικό 
ρόλο.

Ο προϋπολογισμός των διαχειριστικών μέτρων και των δράσεων γενικότερα που προβλέπο-
νται από το ΔΣΧ ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ περίπου για το σύνολο της δεκαετίας και ανα-
μένεται  να καλυφθεί  από (α) τους ετήσιους κρατικούς προϋπολογισμούς, (β) το Πρόγραμμα 
LIFE+, (γ) τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και 2014-2020, (δ) Πρόγραμμα 
INTERREG και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι δράσεις παρακολούθησης του ΔΣΧ περιλαμβάνουν τόσο την εγκατάσταση ενός ενιαίου 
συστήματος παρακολούθησης των προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών πανίδας, χλωρί-
δας και των τύπων οικοτόπων, όσο και την παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης των δια-
χειριστικών μέτρων και της επίτευξης των ειδικών στόχων διαχείρισης του ΔΣΧ, με τη βοήθεια 
κατάλληλων δεικτών. Τυχόν ενδιάμεση αναθεώρηση και προσαρμογή του ΔΣΧ θα γίνει μόνο σε 
περίπτωση σημαντικών αλλαγών στο δασικό οικοσύστημα, ή εφ' όσον προκύψουν νέα δεδο-
μένα και πληροφορίες για τα αντικείμενα διαχείρισης του Δάσους Πάφου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου (ΔΣΧ) καλύπτει την έκταση που καταλαμβάνει το 

ομώνυμο Δάσος Πάφου στο δυτικό – βορειοδυτικό τμήμα της Κύπρου. Το σύνολο της έκτα-
σης του Δάσους Πάφου ανέρχεται σε 60.000 ha περίπου και έχει χαρακτηριστεί ως Κύριο 
Κρατικό Δάσος, ενώ στο εσωτερικό της περιοχής αυτής υπάρχουν περίκλειστες μη κρατικές 
εκτάσεις (κατά κανόνα αγροτικού χαρακτήρα), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή 
μελέτης του παρόντος ΔΣΧ. Οι όποιες αναφορές γίνονται για τις περίκλειστες εκτάσεις πε-
ριορίζονται, κυρίως, στην περιγραφή φυσικών ή τεχνητών δικτύων, καθώς και στην περι-
γραφή στοιχείων αλληλεπίδρασης με το Δάσος Πάφου.

Αντικείμενο του ΔΣΧ είναι η βελτίωση της διαχείρισης του Δάσους Πάφου και η προστα-
σία της βιοποικιλότητας και των άλλων λειτουργιών του Δάσους. Στους επιμέρους στόχους 
του ΔΣΧ περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών στη διαχείριση των κρατι-
κών δασών, η ανάπτυξη και λειτουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, καθώς και 
η εκπαίδευση του προσωπικού. Το ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Σχέδιο περιλαμβάνει τα 
παρακάτω επιμέρους τεύχη (συνολικά 14 τεύχη):

● Το Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου – πλήρης έκδοση (το παρόν τεύχος), συ-
μπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ξεχωριστό τεύχος)

● Το τεύχος της Συνοπτικής Έκδοσης του ΔΣΧ Δάσους Πάφου
● Το Διαχειριστικό Σχέδιο του Αγρινού
● Τα Σχέδια Παρακολούθησης (Σ.Π.) των παρακάτω ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύ-

πων οικοτόπων:
— Τύποι οικοτόπων:   i)Δάση με Cedrus brevifolia, ii) Δάση ανατολικής πλατάνου 

και iii) Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia
— Είδη χλωρίδας:   I)  Ranunculus kykkoensis,  ii)  Erysimum kykkoticum και  iii) 

Phlomis cypria
— Είδη πανίδας:   i)  Ovis orientalis ophion, ii)  Rhinolophus hipposideros και iii) 

Parus ater cypriotes

Στη σύνταξη του ΔΣΧ συμμετείχε το σύνολο της Ομάδας Έργου, ανάλογα με την ειδι-
κότητα και το επιμέρους αντικείμενο κάθε εμπειρογνώμονα, ενώ καθοριστική ήταν η συμβο-
λή και η συμμετοχή των στελεχών του Τμήματος Δασών, που αναφέρονται στη συνέχεια. 
Στη σύνθεση, επεξεργασία και επιμέλεια των επιμέρους κειμένων συμμετείχαν οι: 

● Δρ. Στυλιανός Γκατζογιάννης, επικεφαλής της Ομάδας Έργου και ειδικός στη Δασι-
κή Διαχείριση

● Δρ. Δημήτρης Παλάσκας, αναπληρωτής επικεφαλής της Ομάδας Έργου, Ανάδοχος 
και εκπρόσωπος της Αναδόχου Κοινοπραξίας

● Δημήτρης Τσιάρας, δασολόγος Msc, συντονιστής της Κοινοπραξίας

Τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου που συμμετείχαν στη σύνταξη του ΔΣΧ είναι:

 Δρ. Κωνσταντινίδης Παύλος, ειδικός στη χλωρίδα και τους φυσικούς οικοτόπους, 
τακτικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ (ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ)

 Δρ.  Γεώργιος  Τσιουρλής,  ειδικός  στη  δασική  οικολογία,  αναπλ.  ερευνητής  στο 
ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ

 Δρ. Αθανάσιος Σφουγγάρης, ειδικός στα αγρινά και επίκ. Καθηγητής στη Γεωπονική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης, ειδικός στην ορνιθοπανίδα, επίκ. Καθηγητής στο ΤΕΙ Ιονί-
ων Νήσων 

 Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης, ειδικός στην ορνιθοπανίδας, Τεχνικός Επιστήμονας του Ιν-
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στιτούτου Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
 Δρ. Παναγιώτης Γεωργιακάκης, βιολόγος, ειδικός στα χειρόπτερα
 Δρ. Κων/νος Κασιούμης, ειδικός στη δασική αναψυχή, τακτικός ερευνητής στο 

ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ
 Δρ. Νικόλαος Λουμπουρδής, ειδικός στα ερπετά – αμφίβια, καθηγητής στο Τμή-

μα Βιολογίας του Α.Π.Θ.
 Δρ. Μαρία Καλαπανίδα, ειδική στα έντομα, ερευνήτρια στο ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ
 Παναγιώτης Ζάνος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές
 Σάββας Θεοφάνους, ειδικός στην κυπριακή δασοπονία, τέως Δ/ντής του Τμήμα-

τος Δασών

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του προσωπικού του Τμήματος Δασών, της Δασι-
κής Περιφέρειας Πάφου και του Ταμείου Θήρας στη σύνταξη του ΔΣΧ, αφού ένας τε-
ράστιος όγκος πληροφοριών προέρχεται από εντατική, επίπονη και υψηλού επιστημονι-
κού επιπέδου εργασία πεδίου. Χωρίς να παραγνωρίζεται η συλλογική προσπάθεια των 
στελεχών και των υπαλλήλων των παραπάνω υπηρεσιών, στη συνέχεια αναφέρονται τα 
στελέχη που είχαν καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό και τη συνεργασία με την Ομάδα 
Έργου, στα πλαίσια σύνταξης του ΔΣΧ:

από το Τμήμα Δασών

1. Τάκης Τσιντίδης, ΑΣΔ, Βοηθός Δ/ντή ΤΔ, Συντονιστής Έργου
2. Αντώνης Κουταλιανός, ΣΔΑ, Προϊστ. Τομέα Πάρκων & Περ/ντος (αναψυχή)
3. Μιχάλης Μακρής, ΣΔΑ -  Περιφ.ΔΛ Πάφου
4. Λοϊζος Λοϊζου, ΣΔΑ - Λειτουργός Διαχείρισης & Μηχανογράφησης (απογραφές)
5. Κων/νος Παπαγεωργίου, ΣΔΑ - Λειτουργός Προστασίας
6. Μηνάς Παπαδόπουλος, ΣΔ - Λειτουργός Πανίδας & Περ/ντος
7. Νίκος Σιαμαρίας, ΔΛ - Κέντρο Τηλεπισκόπησης (χάρτες)
8. Σάββας Ιεζεκιήλ, ΣΔ - Υποπεριφ.Παναγιάς
9. Νεόφυτος Κλεάνθους, ΒΔΛ - Τομέας Διαχείρισης & Μηχανοργάνωσης (GIS - ΒΔ)
10. Τάκης Παπαχριστοφόρου, ΒΔΛ (Χλωρίδα - περιοχές Natura)
11. Χριστοδούλου Χαράλαμπος, ΒΔΛ (  <<              <<       )
12. Χάρης Νικολάου, ΒΔΛ - Τομέας Πάρκων & Περ/ντος (πανίδα)

και ο Νίκος Κασίνης, Ανώτερος Λειτουργός του Ταμείου Θήρας

Η σύνταξη του παρόντος Διαχειριστικού Σχεδίου δεν περιλαμβάνεται στις πρόνοιες 
της μέχρι πρόσφατα ισχύουσας δασικής νομοθεσίας, προβλέπεται όμως να περιληφθεί 
στον υπό ψήφιση Περί Δασών Νόμο, προσχέδιο του οποίου έχει τεθεί στη διάθεση της 
Ομάδας Έργου (Μέρος V, άρθρο 18). Για τις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές του 
δικτύου ΦΥΣΗ 2000, οι οποίες εμπίπτουν εντός του Δάσους Πάφου, προβλέπονται οι 
πρόνοιες και οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στην οποία έχουν ενσωμα-
τωθεί οι Κοινοτικές Οδηγίες για τους οικοτόπους και την ορνιθοπανίδα (Περί Προστασίας 
και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμος και Νόμος για την Προστασία και Δια-
χείριση Άγριων Πτηνών). Κατά την έννοια αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. (2) (β) 
του νέου Περί Δασών Νόμου, στο Διαχειριστικό Σχέδιο περιλαμβάνονται τα κριτήρια και 
οι απαιτήσεις των Διαχειριστικών Σχεδίων των προστατευόμενων περιοχών. Επιπλέον, 
η ανάθεση και σύνταξη του ΔΣΧ εμπίπτει στις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, όπως 
αναφέρεται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού του Έργου.

Για τη σύνταξη του ΔΣΧ χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των προηγούμενων απογρα-
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φών (ιδίως της πλέον πρόσφατης του 2001), καθώς και τα στοιχεία της πρόσφατης χαρ-
τογράφησης της επιφανειακής συγκρότησης των δασικών σχηματισμών, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε το 2008 από το Τμήμα Δασών, υπό την καθοδήγηση του Ινστιτούτου Δα-
σικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Κατά το διάστημα εκπόνησης του ΔΣΧ έγιναν επιτόπου 
επισκέψεις των μελών της Ομάδας Έργου στο Δάσος Πάφου, υπό τη συνοδεία των στε-
λεχών του Τμήματος Δασών, για την εποπτεία και αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά 
με την άγρια πανίδα, τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας, τη δασική αναψυχή, την αντι-
πυρική προστασία κτλ.  Κατά το χρονικό διάστημα αυτό έλαβε χώρα διαβούλευση με 
τους αρμόδιους δασικούς λειτουργούς του Τμήματος Δασών και τους λοιπούς εμπλε-
κόμενους φορείς, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο ενημερωτικές Ημερίδες για τους πα-
ραδασόβιους πληθυσμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει τεθεί σε λειτουργία η ιστοσε-
λίδα του Έργου, όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση των επιμέρους πα-
ραδοτέων του Έργου,  κατά την έννοια και  του άρθρου 21 (3)  του νέου Περί  Δασών 
Νόμου. Εξάλλου, η όλη διαδικασία της διαβούλευσης προβλέπεται και από το άρθρο 21 
(α) του ίδιου Νόμου. 

Στη διαδικασία διαβούλευσης του ΔΣΧ περιλαμβάνεται η τμηματική υποβολή του Α' 
Μέρους και στη συνέχεια Β' και Γ΄ Μέρους, καθώς και η κατά σειρά υποβολή του για πα-
ρατηρήσεις  - σχόλια – διορθώσεις στον Υπεύθυνο Συντονιστή του Έργου αρχικά, και 
στη συνέχεια στην Καθοδηγητική Επιτροπή. Η οριστικοποίηση του ολοκληρωμένου ΔΣΧ 
θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή και έγκρισή του από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσι-
κών Πόρων και Περιβάλλοντος, έπειτα από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής. 

Η περίοδος  ετοιμασίας  του Διαχειριστικού Σχεδίου ήταν  από τον  Ιούνιο  του  2009 
μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου του 2011, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα και 
τις εγκριθείσες ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου του Έργου. Το ΔΣΧ οριστικοποιήθηκε μετά 
τη δημόσια παρουσίαση και διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου – 
αρχές Φεβρουαρίου 2011, καθώς και την παρουσίασή του στην Επιστημονική Επιτροπή. 
Η έγκριση του ΔΣΧ από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
αναμένεται εντός του Μαρτίου 2011.

Η ισχύς του ΔΣΧ είναι 10ετής, δηλαδή μέχρι και το τέλος του 2020. Αναθεώρηση του 
ΔΣΧ προτείνεται να γίνει μετά την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων υπαίθρου της 
επόμενης τακτικής απογραφής δασών του 2011, τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση και προσαρμογή των στοιχείων του παρόντος 
ΔΣΧ. Η διαδικασία ελέγχου και  προσαρμογής εκτιμάται  ότι  θα  ολοκληρωθεί  μέχρι  το 
τέλος του 2012. Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΔΣΧ δεν προβλέπεται, εκτός εάν λάβουν 
χώρα έκτακτα γεγονότα στο Δάσος Πάφου, ή όπως αλλιώς ορίζεται από τον Περί Δασών 
Νόμο. Η σύνταξη του επόμενου ΔΣΧ προτείνεται να ξεκινήσει παράλληλα με τη μεθε-
πόμενη απογραφή δασών (2021), προκειμένου τόσο τα στοιχεία της απογραφής, όσο 
και τα στοιχεία της χαρτογράφησης του δάσους να έχουν την ίδια περίοδο αναφοράς και 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη του ΔΣΧ.
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1. Γενικά Στοιχεία του Δάσους

1.1 Θέση – έκταση – ιδιοκτησία 
Το Δάσος Πάφου βρίσκεται στο δυτικό – βορειοδυτικό τμήμα της Κύπρου (Εικόνα 1.1) και 

εκτείνεται μεταξύ των γεωγραφικών μηκών 32ο 29' και 32ο 50' και των γεωγραφικών πλατών 
34ο  52΄και 35ο  10΄. Εκτείνεται στις δυτικές έως και βόρειες υπώρειες του όρους Τροόδους, 
απέχοντας σημαντικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Μεγαλονήσου, ενώ ένα τμήμα του 
Δάσους Πάφου βρίσκεται εντός της Κατεχόμενης περιοχής.

Για τον υπολογισμό των οδικών αποστάσεων 
των  γύρω οικισμών,  αλλά  και  των  κυριότερων 
αστικών κέντρων από το Δάσος Πάφου, ορίζεται 
ως σημείο αναφοράς, από το οποίο υπολογίζο-
νται οι αποστάσεις, ο Δασικός Σταθμός Σταυρού 
της Ψώκας (ΔΣΣΨ), δεδομένου ότι βρίσκεται πε-
ρίπου στο κέντρο της περιοχής μελέτης, είναι το 
διοικητικό  κέντρο  της  δασικής  περιφέρειας 
Πάφου, αλλά υπήρξε και  ο πρώτος απομακρυ-
σμένος και απομονωμένος δασικός σταθμός της 
Κύπρου, που δημιουργήθηκε το 1887. Έτσι, όλες 
οι χιλιομετρικές αποστάσεις αναφέρονται σε αυ-
τόν.  

Τέσσερις  είναι  οι  κύριοι  ασφαλτοστρωμένοι 
δρόμοι που οδηγούν στο Δάσος Πάφου: 

1. Από βόρεια, στα όρια των κοιλάδων Φλέβα και Λιβάδι, ο δρόμος που συνδέει το 
δάσος με τους παραλιακούς οικισμούς (Πομός και Γιαλιά). 

2. Από δυτικά, μέσω του χωριού Λυσός. 
3. Από νότια και ανατολικά, μέσω του χωριού Παναγιά και μέσω της Ιεράς Μονής Πα-

ναγιάς Κύκκου, αντίστοιχα.
4. Από ανατολικά, ο δρόμος Ορκόντα – Κάμπου - Πύργου

Η Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κύπρου και έδρα του Τμήματος Δασών, απέχει από το 
ΔΣΣΨ 131 km, ενώ η Λεμεσός 105,9 km, μέσω της  Ι.Μ. Παναγίας Κύκκου. Η Πάφος απο-
τελεί το πλησιέστερο μεγάλο αστικό κέντρο με αεροπορική πρόσβαση στο νησί (διεθνές αε-
ροδρόμιο και αεροπορική σύνδεση και με την Ελλάδα), απέχοντας 64,5  km, μέσω Πανα-
γιάς. Αεροπορική πρόσβαση είναι δυνατή και μέσω του διεθνούς αερολιμένα της Λάρνακας, 
από όπου υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση στο Δάσος Πάφου: 
μέσω Λευκωσίας (συνολικά 175 km) και μέσω του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τη Λάρ-
νακα με τη Λεμεσό και την Πάφο (173 km). Τα πλησιέστερα αστικά κέντρα πλην Πάφου εί-
ναι η Πόλις (59 km) και ο Πομός (39 km).

Οι αποστάσεις του ΔΣΣΨ από τα γύρω χωριά της ευρύτερης περιοχής υπολογίστηκαν με 
τη βοήθεια του ψηφιακού αρχείου του οδικού δικτύου,  θεωρώντας ως κύριους δρόμους 
πρόσβασης τους ασφαλτοστρωμένους δημόσιους ή δασικούς δρόμους και μόνο ελλείψη 
αυτών τους κύριους δασικούς δρόμους (χωματόδρομοι καλής βατότητας).

— Κάτω Πύργος: 40 km, μέσω του χωριού Μοσφίλη (32 km)
— Πηγένια: 35 km
— Κάμπος: 26 km, μέσω Τσακίστρας (23 km).
— Πεδουλάς: 49 km Ενδιάμεσα βρίσκονται οι Κοινότητες Μουτουλλάς (45 km), Καλο-
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παναγιώτης (43  km), Γερακιές (38  km) και η Ιερά Μονή Παναγίας Κύκκου (25 
km).

— Μυλικούρι: 29 km, μέσω της Ι.Μ. Παναγίας Κύκκου.
— Ο οικισμός Αρμίνου απέχει 79 km, ενώ στο ενδιάμεσο βρίσκονται οι Κοινότητες 

Αγ. Νικόλαος (71 km), Φοινί (59 km), Λεμίθου (45 km), και η Ι.Μ. Παναγίας Κύκ-
κου.

— Οι Τρεις Ελιές απέχουν 49 km και τα Καμινάρια 46 km, μέσω της Ι.Μ. Παναγίας 
Κύκκου.

— Αγ. Μαρίνα Χρυσοχούς: 44 km, μέσω των οικισμών Νέα Δήμματα (43 km), Πο-
μός και Παχύαμμος (34,6 km).

— Ο οικισμός Κανναβιού απέχει 38 km, μέσω του οικισμού Παναγιά (29 km), ενώ η 
Γαλαταριά 35 km, μέσω του οικισμού Παναγιά.

— Γιαλιά: 30 km. Ενδιάμεσα βρίσκεται η Κινούσα (24 km) και η Λυσός (19 km), ενώ 
ο οικισμός Αργάκα απέχει 35 km, μέσω των οικισμών Κινούσα και Λυσός.

Η  έκταση  του  Δάσους  Πάφου  ανέρχεται  σε 
60.000 ha περίπου, γεγονός που το καθιστά ως το 
μεγαλύτερο δασικό σύμπλεγμα της Κύπρου, αντι-
στοιχώντας  στο  37%  της  έκτασης  των  κύριων 
Κρατικών Δασών της Κύπρου (50% των κρατικών 
δασών της ελεύθερης Κύπρου). Εκτείνεται σε τμή-
ματα  των  επαρχιών  Λευκωσίας  (54,44%),  Λεμε-
σού  (1,18%)  και  Πάφου  (44,38%)  και  καλύπτει, 
όπως  αναφέρθηκε,  τις  δυτικές  –  βορειοδυτικές 
πλαγιές της οροσειράς Τροόδους ξεκινώντας από 
το υπερθαλάσσιο ύψος των  34  m (θέση  Βικλάρη 
νοτιοδυτικά του χωριού Γιαλιά) και φθάνοντας στα 
1.352 m υψόμετρο στη θέση Τρίπυλος. 

Το Δάσος Πάφου είναι εξ ολοκλήρου δασική γη 
και έχει  χαρακτηριστεί  ως Κύριο Κρατικό Δάσος. 
Στο εσωτερικό της περιοχής που περικλείεται από 
την εξωτερική οριογραμμή του Δάσους βρίσκονται 
μη κρατικές περίκλειστες εκτάσεις, η έκταση των 
οποίων  ανέρχεται  σε  2.393,7  ha.  Στις  εκτάσεις 
αυτές  περιλαμβάνεται  η  περιοχή  που  βρίσκεται 
πέριξ της Μονής Παναγίας Κύκκου (1.192,0 ha), 
καθώς και η περιοχή γύρω από τα χωριά Κάμπος 
και  Τσακίστρα  (1.040,4  ha).  Οι  υπόλοιπες 
περίκλειστες  εκτάσεις  είναι  κυρίως  ιδιωτικά 
αγροτεμάχια  έκτασης  από  0,1  έως  26,0  ha 

(συνολικά 85 τεμάχια με μέσο όρο έκτασης 1,9 ha). Επιπροσθέτως, στο Δάσος Πάφου 
υπάγεται  ένα  μεμονωμένο  δασοτεμάχιο  (διαμέρισμα)  γειτονικού  δάσους  στη  θέση 
Ακολιού (8,76 ha), ενώ ένα μεμονωμένο, επίσης, διαμέρισμα στη θέση Κάμπος Αγίου 
Δημητρίου (4,53  ha),  αν και  ανήκει  στο  Δάσος Πάφου,  δεν  υπάγεται  στη  διαχείριση 
αυτού. Σημαντική, εξάλλου, είναι και η έκταση του Δάσους Πάφου, η οποία βρίσκεται 
εντός της κατεχόμενης περιοχής και υπολογίζεται σε 934,7  ha,  ενώ επιπλέον 99,4  ha 
είναι  αποκομμένα  πίσω  από  τη  νεκρή  ζώνη  (Εικόνα  1.2).  Τα  κατεχόμενα  τμήματα 
κατανέμονται στις Κοιλάδες Κάμπου (237,0 ha), Λιμνίτη (269,3 ha), Ξερού (229,6 ha) και 
Φλέγιας (198,8 ha), ενώ τα εγκλωβισμένα τμήματα στις Κοιλάδες Λιμνίτη (96,0  ha) και 
Φλέγιας (3,6 ha). Κατά συνέπεια, η συνολική έκταση των εδαφών στα οποία η Κυπριακή 
Δημοκρατία (Τμήμα Δασών) ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ανέρχεται σε 59.105,7 ha.

Επειδή  το  Δάσος  Πάφου  χαρακτηρίζεται  από  ιδιαίτερα  έντονο  ανάγλυφο,  όπως 
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Εικόνα 1.2. Εκτάσεις του Δάσους Πάφου εκτός 
αποτελεσματικού ελέγχου από το Τμήμα Δασών 
(κατεχόμενη περιοχή)
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περιγράφεται  στη  συνέχεια,  ιδιαίτερη  σημασία  έχει  ο  υπολογισμός  της  κεκλιμένης 
έκτασης του Δάσους, η οποία εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία του εδάφους 
και  κυρίως  την  κλίση.  Ο  λόγος  του  πραγματικού  εμβαδού  προς  το  εμβαδόν  που 
υπολογίζεται σε προβολή είναι 1,13 ή 13%. Ο δείκτης αυτός μπορεί να ανέλθει σε 24,3% 
σε επίπεδο διαμερίσματος (Ξερός 60), ενώ η μέγιστη τιμή του, με βάση το ψηφιακό 
μοντέλο  εδάφους  ανάλυσης 10  μ.,  είναι  71,3% (Αγιά  177).  Επειδή  ο συγκεκριμένος 
δείκτης σχετίζεται με τη μορφολογία του εδάφους και το τοπίο, περισσότερα αναφέρονται 
στο επόμενο κεφάλαιο.

Τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική οριογραμμή του Δάσους είναι καλά εξασφαλι-
σμένες με πλήρη και ακριβή χαρτογράφηση αφενός και αφετέρου με χτιστά ορόσημα 
στο έδαφος (1.704 ορόσημα), τα οποία έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να υπάρχει οπτική 
επαφή μεταξύ διαδοχικών ορόσημων.

Πίνακας 1.1. Πραγματική έκταση και γεωμετρικά χαρακτηριστικά Δάσους Πάφου

Περιοχή 
αναφοράς

Έκταση 
(ha)

Περίμετρος 
(km)

Κεκλιμένη 
έκταση (ha) Αριθ. Παρατηρήσεις

Δάσος Πάφου 60.104,0 293,4 68.107,1 2
Μεμονωμένο διαμέρισμα 
της κοιλάδας Λιμνίτης 
(234)

Μεμονωμένα 
δασοτεμάχια 13,3 3,2 14,7 2 Ακολιού και Κάμπος Αγ. 

Δημητρίου

Σύνολο 60.117,3 296,6 68.121,8 4
Ευρύτερες 
περίκλειστες 
εκτάσεις

2.232,4 40,7 2.523,1 2
Περιφέρειες χωριών 
Κάμπου, Τσακκίστρας και 
Ι.Μ. Κύκκου

Μεμονωμένες 
εκτάσεις 161,3 48,5 173,9 85

Πηγή: επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων Τμήματος Δασών
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Πίνακας 1.2. Μακροχρόνιες εκμισθώσεις στο Δάσος Πάφου

Α/
Α Μισθωτής Σκοπός Τοποθεσία

Κοιλάδα / 
Διαμέρι-

σμα
Φύλλο / 
Σχέδιο

Έκτα-
ση m2

1 Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου Υποσταθμός Σύμβουλας Γιαλιά 111 XXVI/8 762

2     «      «   Υποσταθμός Μούττι του 
Αετού Γιαλιά 120

XVII/64
XXVI/8

1.473

3   «         «        Υποσταθμός Κοκοτάς Ξερός 121 XXVII/63 109

4 Ιερά Μονή Κύκ-
κου

Αναστύλωση Ερει-
πωμένης εκκλησίας 
«Παναγία Ελικών»

Ελίκες Λιμνίτης 35, 
36, 41 XXXVI/5 5.000

5 Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Κάμπου

Αναστύλωση Ερει-
πωμένης εκκλησίας 
«Αγίας Βαρβάρας»

Αγία Βαρ-
βάρα Κάμπος 26 XXVII/31 700

6    «        «     
Δημιουργία Μουσείου 
Υλοτομίας και Δασι-
κού Πλούτου

Σελλάδιν 
της Ρίζας Ξερός 121 XXVII/63 10.000

Σύνολο 18.044
Πηγή: Τμήμα Δασών



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ & Κ/Ξ Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ – Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Γκατζογιάννης κ.ά. 2011

Εκτός από τις περίκλειστες εκτάσεις, εντός του Δάσους Πάφου υφίστανται κρατικές 
δασικές  εκτάσεις  με  μη  δασική  χρήση,  σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  της  δασικής 
νομοθεσίας.  Τα  καθεστώτα  που  διέπουν  τις  εκτάσεις  αυτές  είναι  η  εκμίσθωση,  η 
παραχώρηση και η άδεια χρήσης γης. 

Η  συνολική  έκταση  των  μακροχρόνιων 
εκμισθώσεων  είναι  18.044  m2  (Πίνακας  1.2). 
Όσον  αφορά  τις  άδειες  χρήσης  δασικής  γης, 
αυτές κατά κανόνα αφορούν μικρότερες εκτάσεις 
και  εκδίδονται  για  την  εξυπηρέτηση  διαφόρων 
σκοπών  (χρήση  δασικών  πηγών,  τοποθέτηση 
σωλήνων, εγκατάσταση εξοπλισμού κ.ά) ιδιωτών 
ή φορέων του δημοσίου. Για το έτος 2009 έχουν 
εκδοθεί  από  το  Τμήμα  Δασών  συνολικά  76 
ετήσιες  άδειες  χρήσης  δασικής  γης,  οι  οποίες 
αφορούν  έκταση  3.250  m2  και  3.910  τρέχοντα 
μέτρα  δασικής  γης.  Στο  Σχήμα  1.1 φαίνεται  η 
κατανομή  των  αδειών  κατά  κατηγορία  άδειας, 
όπου  φαίνεται  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία 

(5.8/76) των αδειών είναι για τη χρήση πηγών.

Στις λοιπές χρήσεις δασικής γης περιλαμβάνεται η καλλιέργεια γης, η εγκατάσταση 
κυψελών, η ενοικίαση κατοικίας και η ανέγερση αντλιοστασίου.

1.2 Νομικό καθεστώς της περιοχής
Α  . Κήρυξη σε Κύριο Κρατικό Δάσος  

Στις 28/12/1940, ο τότε Κυβερνήτης εν Συμβουλίω, ασκώντας τις εξουσίες του, σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 του Δασικού Νόμου 1939, εξέδωσε διάταγμα, που  δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κύπρου, με το οποίο το Δάσος Πάφου 
κηρύχθηκε σε Κύριο Κρατικό Δάσος, με ισχύ από την 1/1/1941. 

Β. Περιοχές Φύση 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας – Τ.Κ.Σ.)  1  

Το δίκτυο Φύση 2000 στην Κύπρο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι πρώτες 38 περιοχές (για το έτος 2008). Μέσα 
στο Δάσος Πάφου έχουν εγκριθεί οι  παρακάτω τέσσερις περιοχές συνολικής έκτασης 
24.467 ha (Εικόνα 1.4):  

(i)  Κοιλάδα  των  Κέδρων-Κάμπος. Κωδικός  περιοχής  CY000008. Έκταση 
18.281,72  ha.  Βρίσκεται  εξ  ολοκλήρου μέσα σε  Περιοχή  Ειδικής  Προστασίας 
(SPA) του Δάσους Πάφου, κατά 99% στην επαρχία Λευκωσίας και κατά 1% στην 
επαρχία Πάφου.

Χαρακτηρίζεται από δασικούς οικοτόπους της τραχείας πεύκης, της ενδημικής 
λατζιάς,  του ενδημικού κέδρου και από οικοτόπους παραποτάμιας βλάστησης 
πλατάνου και σκλήθρου. Σημαντική είναι η παρουσία του ενδημικού αγρινού  και 
του ενδημικού φιδιού Coluber cypriensis.

(ii) Περιοχή Πλατύ. Κωδικός περιοχής CY000007. Έκταση 619,71 ha. Βρίσκεται 
εξ ολοκλήρου μέσα σε περιοχή SPA του Δάσους Πάφου, κατά 86% στην επαρχία 

1 Στο δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Οδηγία για την 
Ορνιθοπανίδα). Επειδή η συνολική έκταση του Δάσους Πάφου είναι Ζ.Ε.Π., στο ΔΣΧ χάριν 
συντομίας ως περιοχές ΦΥΣΗ 2000 συνήθως αναφέρονται μόνο οι Τ.Κ.Σ.
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Σχήμα 1.1. Κατηγορίες και αριθμός αδειών χρήσης 
δασικής γης (έτος 2009)
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Χρήση Δασικής γης για 
ανέγερση μνημείου
Χρήση Δασικής γης για το-
ποθέτηση σωλήνων
Χρήση Δασικής γης για λοιπές 
χρήσεις*
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Λευκωσίας και κατά 14% στο Μυλικούρι και τα Καμινάρια, στην επαρχία Πάφου.

Χαρακτηρίζεται από δασικούς οικοτόπους της τραχείας πεύκης, της ενδημικής 
λατζιάς και από παραποτάμιες συστάδες πλατάνου και σκλήθρου. Σημαντική εί-
ναι και η παρουσία του ενδημικού αγρινού και του ενδημικού φιδιού Coluber cyp-
riensis.

(iii)  Περιοχή Αγιάτης. Κωδικός περιοχής  CY4000011. Έκταση 514,24  ha. Βρί-
σκεται εξ ολοκλήρου μέσα στην περιοχή SPA του Δάσους Πάφου, στην επαρχία 
Πάφου.

Χαρακτηρίζεται από δασικούς οικοτόπους της τραχείας πεύκης, της ενδημικής 
λατζιάς, καθώς και από παραποτάμιες συστάδες με πλάτανο και σκλήθρο. Σημα-
ντική είναι η παρουσία του ενδημικού αγρινού και του ενδημικού φιδιού Coluber 
cypriensis.

(iv) Περιοχή Σταυρός της Ψώκας - Καρκαβάς. Κωδικός περιοχής CY4000012. 
Έκταση  5051,06  ha.  Βρίσκεται  εξ  ολοκλήρου  μέσα  στην  περιοχή  SPA του 
Δάσους Πάφου, στο δυτικό μέρος, από τον Σταυρό Ψώκας μέχρι τον Άγιο Μερ-
κούριο και τη Ζαχαριά, στην επαρχία Πάφου.

Χαρακτηρίζεται από δασικούς οικοτόπους της τραχείας Πεύκης, της ενδημικής 
λατζιάς, παραποτάμια δάση, καθώς και χασμοφυτική βλάστηση. Εδώ, απαντάται 
το ενδημικό αγρινό, η φρουτονυχτερίδα (Rousettus aegyptucus), το ενδημικό φίδι 
(Coluber cypriensis) και το ενδημικό φυτό Phlomis cypria subsp. occidentalis.

Γ.  Ζώνες  Ειδικής  Προστασίας  (Οδηγία  2009/147/ΕΕ  –    πρώην  79/409 ΕΟΚ  2  )  –   
Special Protection Areas του δικτύου ΦΥΣΗ 2000

Ολόκληρο το Δάσος Πάφου καλύπτεται από την Οδηγία 79/409 ΕΟΚ, για τη διατήρη-
ση των πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση. Ποσοστό 55% υπάγεται στην 
επαρχία Λευκωσίας, 44% στην επαρχία Πάφου και 1% στην επαρχία Λεμεσού.

Το Δάσος Πάφου κρίνεται πολύ σημαντική περιοχή για την ορνιθοπανίδα, αφού φιλο-
ξενεί 24 είδη πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των πουλιών, που προβλέπει 
μέτρα ειδικής διατήρησης του οικοτόπου, για την εξασφάλιση της επιβίωσης και της ανα-
παραγωγής των ειδών αυτών. Μεταξύ των 22 ειδών είναι και τα ενδημικά Centhia bra-
chydactyla dorothae, Oenanthe cypriaca, Sylvia melanothorax και Parus ater cypriotes.

Δ. Πολεοδομική ταξινόμηση σε ζώνες

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ταξινόμησε το Δάσος Πάφου στις ακόλου-
θες ζώνες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3:

1. Ζώνη ΑΖ  . Στις περιοχές αυτές δεν έχουν καθοριστεί ζώνες ούτε και προβλέπεται 
να  καθοριστούν  στο  άμεσο μέλλον.  Η έκταση της  ζώνης αυτής  ανέρχεται  σε 
6.660 ha ή ποσοστό 11,08%.

2. Ζώνη Ζ3.   Πρόκειται για ζώνη προστασίας και αποσκοπεί στην προστασία την 
φυσιογνωμίας, στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και στη διατήρηση της 
οικολογικής  ισορροπίας.  Η  έκτασή  της  ανέρχεται  σε  20.761  ha ή  ποσοστό 
34,52%. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης είναι 0,01:1, επιτρέπεται μόνο ένας 
όροφος, το ανώτατο ύψος της οικοδομής είναι 5 μέτρα και το ανώτατο ποσοστό 
κάλυψης είναι 0,01:1.

3. Ζώνη Ζ4 ΠΦ.     Είναι ζώνη υψηλής προστασίας και αποσκοπεί στη διαφύλαξη 

2 Η Οδηγία για την ορνιθοπανίδα 79/409/ΕΟΚ έχει αλλάξει πρόσφατα σε 2009/147/ΕΕ. Η Οδηγία 
αυτή θα συνεχίζει να αναφέρεται στο κείμενο με την παλαιότερη ονομασία της, επειδή έτσι είναι 
γνωστή ακόμη στο ευρύ κοινό.
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ευαίσθητων οικοσυστημάτων, αλλά είναι δυνατό να επιτραπεί κάποια οικοδομική 
ανάπτυξη,  με  ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,005:1,  με  ένα όροφο, ανώτατο 
ύψος οικοδομής 5 μέτρα και ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0,005:1. Η έκταση της 
ζώνης ανέρχεται σε 13.279 ha ή ποσοστό 22,08%.

4. Ζώνη  Π.Φ  .  Περιλαμβάνει  Περιο-
χές  Προστασίας  της  Φύσης  και 
αποσκοπεί  στη  διατήρηση  ευαί-
σθητων  οικοσυστημάτων,  με 
βιότοπους  που  περιέχουν  ποικι-
λόμορφα ή σπάνια ή απειλούμενα 
με εξαφάνιση είδη χλωρίδας ή/και 
πανίδας. Η έκταση της ζώνης αυ-
τής ανέρχεται σε 4.896  ha ή πο-
σοστό 8,14%.

5. Ζώνη Π.Τ.   Περιλαμβάνει περιοχές 
προστατευόμενου  τοπίου,  με-
γάλης  αισθητικής,  οικολογικής, 
πολιτιστικής  ή  άλλης  αξίας.  Η 
έκταση της ζώνης αυτής είναι 356 
ha ή ποσοστό 0,59%.

6. Ζώνη Ζ  3 Π.Τ. Περιλαμβάνει περιο-
χές  προστατευόμενου  τοπίου, 
αλλά είναι δυνατή κάποια οικοδο-
μική  ανάπτυξη,  με  ανώτατο  συ-

ντελεστή  δόμησης  0,01:1,  με 
ένα  όροφο,  ανώτατο  ύψος  5 
μέτρα  και  ανώτατο  ποσοστό 
κάλυψης 0,01:1.  Η έκταση της 
ζώνης αυτής είναι 151 ha ή πο-
σοστό κάλυψης 0,25%.

7. Η υπόλοιπη έκταση του Δάσους 
Πάφου δεν έχει ενταχθεί, προς 
το  παρόν,  σε  οποιαδήποτε 
ζώνη  (ακαθόριστη  ζώνη)  και 
έχει έκταση 14.037 ha ή ποσο-
στό 23,34%.

Ε.   Περιοχές προστασίας της Χλω  -  
ρίδας και Πανίδας.

Ολόκληρο  το  Δάσος  Πάφου,  όπως 
και όλα τα Κρατικά Δάση, διαχειρίζονται 
και  προστατεύονται  με  τους  Περί  Δα-
σών Νόμους 14 του 1967, 49 του 1957, 
44 του 1991, 27(1) του 1999, 24(1) του 
2001,  78Α(1)  του  2003  και  24(1)  του 
2005  και  τους  Δασικούς  κανονισμούς, 
που έγιναν με βάση τους Περί Δασών 
Νόμους.

Σύμφωνα με  τον  Κανονισμό  3  των 
περί Δασών Κανονισμών του 1967, το 
Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να κηρύ-
ξει οποιαδήποτε έκταση Κύριου Κρατι-
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Εικόνα 1.4. Περιοχές Προστασίας της Φύσης και περιοχές 
NATURA (Τ.Κ.Σ.) στο Δάσος Πάφου

Εικόνα 1.3. Καθορισμός Πολεοδομικών Ζωνών στο Δάσος 
Πάφου
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κού Δάσους σε Περιοχή Προστασίας της Χλωρίδας και Πανίδας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την πιο πάνω διακριτική του εξουσία, κήρυξε 
τις παρακάτω δασικές εκτάσεις σε Περιοχές Προστασίας της Χλωρίδας και Πανίδας, για 
απόλυτη και μόνιμη προστασία (Εικόνα 1.4):

(i) Περιοχή Τριπύλου.   Η περιοχή του Τριπύλου και της κοιλάδας των Κέδρων έκτα-
σης 823 εκταρίων της κοιλάδας του Ρούδια κηρύχθηκε το 1984 σε Περιοχή Προ-
στασίας της Χλωρίδας και της Πανίδας. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι μόνες 
φυσικές συστάδες του Κυπριακού Κέδρου (Cedrus brevifolia), είτε αμιγείς, είτε με 
το ενδημικό είδος Λατζιάς (Querqus alnifolia), είτε μαζί με την Τραχεία Πεύκη 
(Pinus brutia). Επίσης, μπορεί να συναντηθούν το κυπριακό αγρινό (Ovis ori-
entalis ophion), καθώς και άλλα θηλαστικά (λαγοί, αλεπούδες), πτηνά όπως πέρ-
δικες, φάσσες και ερπετά. 

(ii) Περιοχή Μαύροι  Κρεμμοί.   Η περιοχή αυτή  της  κοιλάδας του  Ρούδια  έκτασης 
2.578 εκταρίων κηρύχθηκε το 2000 ως περιοχή Προστασίας Χλωρίδας και Πανί-
δας. Η περιοχή αποτελεί πολύ σημαντικό βιότοπο χλωρίδας με πολλά ενδημικά 
φυτά. Δυο από αυτά (Origanum cordifolium και  Ranunculus kykkoensis) περι-
λαμβάνονται στον κατάλογο των αυστηρά προστατευόμενων φυτών της Σύμβα-
σης της Βέρνης. Επίσης, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους 
του αγρινού και άλλων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, αμφίβιων και εντόμων.

ΣΤ. Μνημεία της Φύσης
Στο  Δάσος  Πάφου,  καθώς  και  στην 

ευρύτερη περιοχή,  υπάρχουν αιωνόβια 
δένδρα  Μνημεία  της  Φύσης,  τα  οποία 
προστατεύονται με ειδικό καθεστώς από 
τη δασική νομοθεσία. Σύμφωνα με στοι-
χεία  που  παρείχε  το  Τμήμα  Δασών, 
έχουν εντοπιστεί 28 αιωνόβια δένδρα – 
Μνημεία  Φύσης  στις  Κοιλάδες  Λιβάδι 
(7), Γιαλιά (5), Διάριζος (4), Ρούδιας (4), 
Λιμνίτης (3), Ξερός (2), Σταυρός Ψώκας 
(2) και Φλέγια (1) (βλ. και Εικόνα 1.5).

Ζ.  Κανονιστικές  και  διοικητικές 
πράξεις που καθόρισαν το νομικό κα-
θεστώς

Οι κυριότερες κανονιστικές και διοικη-
τικές πράξεις που καθόρισαν το νομικό 
καθεστώς είναι:

(i) Η δημοσίευση στην Κύπρο του 
«Τουρκικού  Κώδικά  της»,  το 
1870, βάσει του οποίου εκδόθη-
καν  διατάγματα,  τα  οποία  έδω-
σαν νομική αναγνώριση στο δάσος και προνοούσαν για κάποιον έλεγχο. 

(ii) Το 1879 εκδόθηκε το πρώτο δασικό διάταγμα από τη Βρετανική αποικιοκρατική 
Κυβέρνηση, με το οποίο όλα τα δάση τέθηκαν κάτω από τον έλεγχο και την προ-
στασία της Κυβέρνησης.

(iii) Το 1880 ιδρύθηκε το Τμήμα Δασών, που οργανώθηκε και στελεχώθηκε σταδια-
κά.

(iv) Ο  καθορισμός  της  οροθετικής  γραμμής  του  δάσους,  που  συμπληρώθηκε  το 
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Εικόνα 1.5. Κατανομή των Μνημείων της Φύσης στο Δ. Πάφου
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1896 και,  μέχρι το τέλος του 1897, όλες οι  ενστάσεις εξετάσθηκαν και έγιναν 
αποδεκτές ή απορρίφθηκαν. 

(v) Όλα τα προνόμια και οι άδειες βοσκής αποσύρθηκαν σταδιακά μέχρι τη δεκαετία 
του 1950 με αποζημιώσεις, εργοδοτήσεις και μετοικήσεις από χωριά εντός του 
δάσους σε χωριά έκτος του δάσους.

(vi) Η ετοιμασία και η έγκριση από την Κυβέρνηση της Δασικής Πολιτικής το 1950.

(vii)Η κατάταξη των Κρατικών Δασών σε κατηγορίες για σκοπούς γενικής διαχείρι-
σης.

Η. Δεσμεύσεις που προκύπτουν από το καθεστώς

➔ Οι κάτοικοι ορισμένων κοινοτήτων, που αναφέρονται στο νόμο, μπορούν, κατόπιν 
διατάγματος του Υπουργού και αδείας δασικού λειτουργού, να συλλέξουν νεκρά καύ-
σιμη ύλη, όχι όμως απανθρακωμένη και να αποκόπτουν θάμνους που καθορίζονται 
στο διάταγμα για τις οικιακές τους ανάγκες, όχι για πώληση.

➔ Για την έκδοση ερευνητικής ή λατομικής άδειας ή μεταλλευτικών μισθώσεων εντός 
του Κρατικού δάσους, είναι απαραίτητη η συναίνεση του Διευθυντή Δασών.
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2. Φυσικές συνθήκες

2.1 Αβιοτικό περιβάλλον

2.1.1 Τοπογραφία – τοπία
Η μελέτη  της  τοπογραφικής  διαμόρφωσης  και  του  αναγλύφου  στο  Δάσος  Πάφου 

πραγματοποιήθηκε  με  ανάλυση  του  ψηφιακού  μοντέλου  εδάφους  της  περιοχής 
(ανάλυσης 10 m), το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, προέκυψε από την επεξεργασία των 
χωροσταθμικών καμπυλών ισοδιάστασης  5  m και  συνεπώς μπορεί  να  θεωρηθεί  ως 
υψηλής  ακρίβειας  και  πιστότητας.  Εξάλλου,  για  τη  μελέτη  των  επιμέρους  ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της τοπογραφίας αξιοποιήθηκαν και επιτόπιες παρατηρήσεις.

Το ανάγλυφο στο Δάσος Πάφου είναι ιδιαίτερα 
έντονο και χαρακτηρίζεται ως τραχύ, με απότο-
μες  πλαγιές,  στενές  κοιλάδες  και  απόκρημνες 
βουνοκορφές,  με  ποικίλες  εκθέσεις,  ακτινωτή 
διάταξη των περισσότερων ρεμάτων και κανονική 
κατανομή των υψομέτρων (Σχήμα 2.1), παρ' όλο 
που απουσιάζουν, σε γενικές γραμμές, τα μεγάλα 
υψόμετρα.  Το  μέγιστο  υψόμετρο  εμφανίζεται 
στην κορυφή Τρίπυλος (1.352 m), ενώ στο σύνο-
λο  του  Δάσους  κυριαρχεί  η  υψομετρική  ζώνη 
400-900 m (67%).  Οι εκτάσεις με υψόμετρο άνω 
των 1000 m είναι περιορισμένες (7,4%), ενώ το 
μέσο  υψόμετρο  για  το  σύνολο  του  Δάσους 
Πάφου διαμορφώνεται στα 626,7 m. Στο Σχήμα 
2.2 απεικονίζεται ενδεικτικά το υψομετρικό προ-
φίλ  κατά  μήκος  νοητής  ευθείας  γραμμής  που 
ενώνει το χωριό Γιαλιά, τον Τρίπυλο και την Πα-
ναγιά.

Οι  ισχυρές  κλίσεις  (>35%)  επικρατούν  στο 
Δάσος  Πάφου και  αντιστοιχούν  στο  81,1% της 
έκτασης,  ενώ αξιοσημείωτη είναι  η  έκταση των 
απόκρημνων (>80% κλίση) περιοχών (1,9% της 
έκτασης).  Οι  ισχυρότερες  κλίσεις  εμφανίζονται 
στην Κοιλάδα Λιμνίτης (μέση κλίση 64,6%) ενώ 
οι  ηπιότερες  στις  Κοιλάδες  Γιαλιά  και  Άγιος 
Μερκούριος (μέση κλίση 48%). Στον Πίνακα  2.1 
φαίνεται  η  κατανομή  της  έκτασης  του  Δάσους 
Πάφου κατά κοιλάδα και κατηγορία κλίσεων, ενώ 
στην Εικόνα 2.1 απεικονίζεται ο χάρτης κλίσεων 
του Δάσους Πάφου. Στις ισχυρές κλίσεις αλλά και 
στις πτυχώσεις του εδάφους οφείλεται, εξάλλου, 
η υψηλή τιμή, σε επίπεδο δάσους, του λόγου της 
πραγματικής έκτασης προς την προβολή αυτής, 
όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1.1 . 
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Σχήμα 2.1. Ιστόγραμμα υψομετρικών ζωνών στο 
Δάσος Πάφου
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Σχήμα 2.2. Υψομετρικό προφίλ μεταξύ των 
περιοχών Γιαλιά - Τρίπυλος - Παναγιά
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Οι  επικρατούσες  εκθέσεις 
ποικίλουν  στο  σύνολο  του 
Δάσους  (Εικόνα  2.1),  γεγονός 
που οφείλεται στη μεγάλη έκτα-
ση του Δάσους Πάφου. Στον Πί-
νακα 2.2 φαίνεται  η  κατανομή 
των  εκθέσεων  κατά  Κοιλάδα, 
όπου παρατηρείται  το  φαινόμε-
νο ομοιόμορφης σχεδόν εκπρο-
σώπησης  όλων  των  εκθέσεων 
σε κάθε κοιλάδα. 

Λόγω του ύφυγρου κλίματος 
και της ευνοϊκής επίδρασης της 
θάλασσας  στις  προσβόρειες 
πλαγιές,  ευνοϊκές  για  το  μικρο-
κλίμα  εκθέσεις  θεωρούνται  οι 
βορειοανατολικές  έως  και  βο-
ρειοδυτικές, ενώ δυσμενέστερες 
οι  νότιες  έως  και  νοτιοδυτικές 
κλίσεις,  ειδικά  κατά  τους  θερ-
μούς και ξηρούς μήνες. Επειδή 
η έκθεση επιδρά σε περισσότε-
ρο τοπικό επίπεδο, η εύρεση της 
επικρατούσας  έκθεσης  έχει  πε-
ρισσότερο  νόημα  στο  επίπεδο 
των τμημάτων ή και των διαμερι-
σμάτων, ή ακόμα και των πολυ-
γώνων  βλάστησης,  συσχετίζο-
ντάς  τη με  το υψόμετρο και  τη 
χωρική εξάπλωση των δασοπο-
νικών ειδών. Τέτοιου είδους ανα-
λύσεις  παρουσιάζονται  σε 
επόμενο κεφάλαιο.
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Πίνακας 2.1. Κατανομή της έκτασης του Δάσους Πάφου σε κατηγορίες  
κλίσεων (διάκριση κατά κοιλάδα)

Κοιλάδα Κατηγορίες κλίσεων
0-5% 5-10% 10-15% 15-35% 35-65% 65-80% >80%

Αγιά 0,3% 0,7% 1,2% 13,3% 64,6% 18,6% 1,3%
Άγιος Μερκούριος 0,5% 1,9% 3,7% 27,9% 53,4% 11,6% 1,0%

0,4% 1,4% 2,7% 26,6% 60,1% 8,4% 0,5%
0,3% 0,9% 1,4% 13,6% 60,5% 21,7% 1,6%

Κάμπος 3,4% 4,5% 3,4% 14,7% 58,2% 15,4% 0,4%
Λιβάδι 0,3% 0,9% 1,5% 21,2% 67,6% 8,1% 0,3%

1,5% 0,9% 0,9% 6,6% 50,0% 36,1% 4,0%
Ξερός 0,4% 0,8% 1,1% 12,2% 57,9% 24,0% 3,7%

0,4% 0,9% 1,4% 13,9% 60,6% 20,3% 2,5%
0,3% 0,7% 1,2% 14,3% 64,1% 18,2% 1,1%

Φλέβα 0,4% 0,8% 1,1% 12,1% 63,5% 20,3% 1,8%
Δάσος Πάφου 0,6% 1,1% 1,7% 15,4% 59,6% 19,6% 1,9%

Γιαλιά
Διάριζος

Λιμνίτης

Ρουδιάς
Σταυρός της Ψώκας

Πίνακας 2.2. Κατανομή κοιλάδων Δάσους Πάφου σε εκθέσεις

Κοιλάδα Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ
Άγιος Μερκούριος 11,8% 8,6% 6,9% 9,0% 12,6% 19,4% 16,7% 14,9%
Αγιά 7,8% 8,4% 11,1% 13,3% 12,3% 16,8% 17,0% 13,4%
Γιαλιά 15,6% 10,9% 5,8% 7,1% 10,6% 16,1% 16,0% 17,8%
Διάριζος 8,3% 11,6% 13,6% 15,1% 14,4% 15,4% 12,5% 9,1%
Κάμπος 13,1% 14,9% 18,7% 11,3% 6,3% 7,5% 12,8% 15,4%
Λιβάδι 13,5% 15,1% 10,5% 8,6% 9,9% 14,5% 14,0% 13,9%
Λιμνίτης 12,9% 16,1% 14,9% 11,8% 8,1% 8,8% 13,1% 14,3%
Ξερός 11,2% 14,5% 18,3% 14,0% 8,8% 9,5% 10,6% 13,1%
Ρουδιάς 7,8% 10,9% 12,6% 13,9% 13,7% 17,2% 13,7% 10,3%
Σταυρός Ψώκας 9,8% 6,3% 8,2% 14,2% 12,9% 15,8% 16,7% 16,0%
Φλέβα 15,2% 15,7% 13,0% 11,0% 8,5% 9,0% 12,1% 15,5%
Δάσος Πάφου 11,4% 12,2% 12,3% 12,0% 10,8% 13,6% 13,9% 13,7%

Εικόνα 2.1. Χάρτης κλίσεων (αριστερά) και εκθέσεων (δεξιά) του Δάσους Πάφου
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Το κυρίαρχο τοπίο στο Δάσος Πάφου είναι εκείνο του εκτεταμένου και διασπασμένου 
δάσους (δηλ. με χαμηλό βαθμό συγκόμωσης), το οποίο βρίσκεται σε εδάφη με απότομες 
έως και απόκρημνες κλίσεις. Στο εσωτερικό του δάσους εμφανίζονται λίγα κράσπεδα με 
γυμνές ή καλλιεργούμενες εκτάσεις, περιλαμβανομένων και των περίκλειστων εκτάσεων. 
Η συνεχόμενη εμφάνιση της τραχείας πεύκης διακόπτεται στην περιοχή του κέδρου στον 
Τρίπυλο και από τις συστάδες λατζιάς. Συχνά, η λατζιά εμφανίζεται και ως υπόροφος της 
πεύκης. Λόγω της επικυριαρχίας της πεύκης, η εμφάνιση κατά θέσεις του πλατάνου στα 
ρέματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθιστώντας τα τοπία παραποτάμιας βλάστησης ως 
ιδιαίτερης αξίας, πολύ δε περισσότερο όπου υπάρχει τρεχούμενο νερό στους ποταμούς.

Λόγω του απότομου έως και απόκρημνου πολλές φορές εδάφους και του ιδιαίτερου 
γεωλογικού υποστρώματος της περιοχής, σχηματίζονται κατά θέσεις λιθώνες (σάρες), 
βραχώδεις  εξάρσεις,  ορθοπλαγιές  και  σπανιότερα  σπήλαια,  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον, 
όπως η προστατευόμενη περιοχή των Μαύρων Κρεμμών, ο Γκρεμός της Πελλής και η 
σπηλιά νυχτερίδων στη θέση Εσσοπέρβολα στην Κοιλάδα του Ρούδια.

Οι εγκαταλελειμμένοι οικισμοί στο δάσος, καθώς και τα ερείπια ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων του παρελθόντος,  αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του τοπίου.  Εγκαταλε-
λειμμένα κτίρια της δασικής υπηρεσίας, στοές μεταλλείων, εξωκλήσια, μύλοι και καμίνια, 
στα οποία έχει πλέον κυριαρχήσει η βλάστηση, δημιουργούν ιδιαίτερα και μοναδικά κάθε 
φορά τοπία. Ξεχωριστά είναι και τα παλιά ενετικά γεφύρια (Ελιάς, Ρούδια, Τζιελεφού) 
συνήθως «στεγασμένα» από το παραποτάμιο δάσος.

Οι υδατοσυλλογές στα ανάντη των υδατοφρακτών δημιουργούν αντίθεση με το άνυ-
δρο τοπίο που τα περιβάλλει.

2.1.2 Γεωλογία
Η περιοχή αποτελείται,  κυρίως, από πυριγενή πετρώματα του οφιόλιθου του Τρο-

όδους3 και, συγκεκριμένα, από το σύστημα πολλαπλών φλεβών4. Πρόκειται για βασαλτι-
κά ως και δολεριτικά, λεπτοκρυσταλλικά πετρώματα (γνωστά κυρίως ως διαβάσης) που 
προήλθαν από την κρυσταλλοποίηση μάγματος σε κανάλια που τροφοδοτούσαν εκχύ-
σεις λαβών στον ωκεάνιο πυθμένα πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια. Οι παράλληλες αυ-
τές φλέβες σχηματίζονται στα δημιουργικά όρια των αποκλινόντων ωκεάνιων πλακών, 
με  την  επαναλαμβανόμενη  τροφοδοσία  μάγματος  κατά  μήκος  των  ορίων  αυτών.  Οι 
φλέβες αυτές διατηρούν, μέχρι σήμερα,  απότομες κλίσεις, σχεδόν κατακόρυφες. Τα ρήγ-
ματα που διαπερνούν τα πετρώματα αυτά, που είναι αποτέλεσμα κυρίως τεκτονισμού 
κατά την ανύψωση του Τροόδους, λειτουργούν ως ταμιευτήρες νερού και, μαζί µε τις 
επιφάνειες των παράλληλων φλεβών και τις κάθετες διακλάσεις τους, δημιουργούν τοπι-
κούς υδροφορείς. Μέσα στο διάβαση απαντώνται μικρά πλουτώνια σώματα γάββρου και 
μικρότερα σώματα πλαγιογρανίτη. Στη βόρεια και νότια περιφέρεια του Δάσους Πάφου, 
που έχει υψόμετρο κάτω από 600  m, οι διαβασικές φλέβες περιέχουν και ζώνες από 
προσκεφαλοειδείς λάβες (µέχρι και 10%). Ο σχηματισμός αυτός ονομάζεται Ορίζοντας 
Βάσης. Πρόκειται για µια μεταβατική ζώνη μεταξύ του συστήματος των πολλαπλών φλε-
βών και του σχηματισμού των προσκεφαλοειδών λαβών. Οι λάβες, που αποτελούνται 
από δύο ενότητες, τις κατώτερες και τις ανώτερες, γειτνιάζουν σχεδόν πάντα µε τον Ορί-
ζοντα Βάσης και αποτελούν τα στρωµατογραφικά ανώτερα, αλλά, σήμερα, τοπογραφικά 
χαμηλότερα πετρώματα του οφιόλιθου του Τροόδους. 

Ενώ το Δάσος Πάφου αποτελείται, κυρίως, από διαβασικά πετρώματα, περιβάλλεται 
από ποικίλες  γεωλογικές  ζώνες  (Εικόνα  2.2). Στα ανατολικά  βρίσκεται  το  πλουτώνιο 

3 Η περιγραφή των γεωλογικών και εδαφολογικών συνθηκών του Δάσους Πάφου βασίζεται σε 
σχετικό κείμενο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Ζωμενή Ζωμενία 2009)

4 Αναφέρεται ότι το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Τροόδους είναι από τα καλύτερα μελετημένα 
παγκοσμίως
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μέρος του οφιόλιθου του Τροόδους (δουνίτες, βερλίτες, πυροξενίτες, γάββροι και πλα-
γιογρανίτες) και τα πετρώματα του μανδύα (χαρζβουργίτες και εξαϋλωμένοι χαρζβουργί-
τες, δηλαδή σερπεντινίτες). Νότια και νοτιοδυτικά του δάσους, παρατηρούνται έντονα τε-
κτονισμένα τα νεότερα αυτόχθονα ιζήματα. 

Στα  νότια,  επικάθονται 
στα οφιολιθικά πετρώματα 
της  Ακολουθίας  του  Τρο-
όδους  και  του  Αρακαπά. 
Στα  νοτιοδυτικά,  επικάθο-
νται  στη  ζώνη  επώθησης 
των  πετρωμάτων  του  Συ-
μπλέγματος  των  Μαµω-
νιών  στον  οφιόλιθο  του 
Τροόδους.  Στη ζώνη αυτή 
της επώθησης κυριαρχεί η 
εμφάνιση  ενός  συνονθυ-
λεύματος  (melange)  από 
αλλόχθονα πετρώματα. Τα 
νεότερα  αυτόχθονα  ιζήμα-
τα έχουν την εξής στρωµα-
τογραφική  σειρά:  Ο  Σχη-
ματισμός  Κανναβιού  και 
Σχηματισμός  Κάθικα,  που 
αποτελούνται, κυρίως, από 
αργιλικά  πετρώματα,  οι 
Σχηματισμοί Λευκάρων και 
Πάχνας, που αποτελούνται 
από  μάργες  και  κιμωλίες 
και  οι  Σχηματισμοί  Καλα-
βασού και Λευκωσίας από 
γύψους  και  μάργες,  αντί-
στοιχα.  Νεότερα  επιφα-
νειακά  ιζήματα  υπάρχουν 
στη βόρεια και βορειοδυτι-
κή  πλευρά  του  δάσους, 
όπου  ποτάμια  και  παλιές 
ακτογραμμές  έχουν  απο-
θέσει  ποτάμιες,  δελταϊκές 
και  θαλάσσιες  αναβαθμί-
δες  πάνω  στα  οφιολιθικά 
πετρώματα. 

Στην  περιοχή  του 
δάσους βρίσκονται και αρ-
κετές  περιοχές  με  σιδη-
ρούν  κάλυμμα  (gossan), 

που χαρακτηρίζονται από πλούσια και έντονα κιτρινωπά και κοκκινωπά εδάφη,  απο-
τέλεσμα υποθαλάσσιας οξείδωσης ζωνών πλούσιων σε θειούχα ορυκτά. Τα ένυδρα αυτά 
οξείδια του σιδήρου, κυρίως λειµωνίτης, αποτελούν ενδείξεις για πιθανή µεταλλοφορία 
σε βάθος. 

Εμφανίσεις αρχαίας σκουριάς στην περιοχή του Δάσους Πάφου είναι ένδειξη αρχαίας 
μεταλλευτικής δραστηριότητας, που αποσκοπούσε, κυρίως, στην παραγωγή χαλκού. Νε-
ότερη μεταλλευτική δραστηριότητα υπήρξε στην περιοχή για την εκμετάλλευση μεικτών 
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Εικόνα 2.2. Γεωλογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής Δάσους Πάφου

Πηγή: επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων Τμ. Γεωλογικής Επισκόπησης

Στην πρώτη στήλη αναφέρονται μόνο 
οι γεωλογικοί σχηματισμοί εντός του 
Δάσους Πάφου

Σχηματισμοί εντός των ορίων του Δάσους Πάφου
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θειούχων κοιτασμάτων. Συγκεκριμένα, λειτούργησαν μεγάλες εκμεταλλεύσεις στις Κοι-
νότητες Καλοπαναγιώτη (Απλίκι) και Λεύκας (Μαυροβούνι), στα βορειοανατολικά και στις 
Κοινότητες  Πελαθούσας  (Λίμνη  και  Ευλογηµένη)  και  Κινούσας  (Κινούσα  και  Uncle 
Charle's) στα δυτικά. Μικρότερες μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών πόρων 
όπως φαιόχωµα, πυρίτης, γύψος, χρυσός, πεντονίτης, αλλά, κυρίως, μεικτών θειούχων 
είναι διάσπαρτα στα σύνορα του δάσους, ως επί το πλείστον.

Μικρά λατομεία βρίσκονται στις νοτιοδυτικές κοινότητες για την παραγωγή φαιοχώµα-
τος, υλικών επιχωμάτωσης και αδρανών υλικών διαβάση (υπό αποκατάσταση). Δύο νέες 
λατομικές ζώνες έχουν προταθεί για την παραγωγή αδρανών υλικών από διαβάση, στις 
κοινότητες Ασπρογιάς και Λυσούς. 

Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η κατανομή της έκτασης του Δάσους Πάφου, κατά κοι-
λάδα και γεωλογικό σχηματισμό,  σύμφωνα με την επεξεργασία των ψηφιακών δεδο-
μένων, κλίμακας 1:50.000, που παρείχε στην Ομάδα Έργου το Τμήμα Γεωλογικής Επι-
σκόπησης.

Πίνακας 2.3. Κατανομή των γεωλογικών σχηματισμών κατά κοιλάδα στο Δάσος Πάφου

Πηγή: επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων Τμ. Γεωλογικής Επισκόπησης και Τμ. Δασών

2.1.3 Εδάφη
Αναλυτικά στοιχεία (εδαφολογικός χάρτης, αναλύσεις εδαφοτομών κ.λπ.) για την πε-

ριοχή του Δάσους Πάφου δεν υφίστανται μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, αναφέρονται ορι-
σμένα στοιχεία για τα εδάφη που αναπτύσσονται στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Τρο-
όδους και προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Απερή-
μωσης.

Τα  εδάφη  του  κεντρικού  όγκου  της  οροσειράς  Τροόδους,  που  έχουν  σχηματιστεί 
πάνω στα τρία βασικά οφιολιθικά πετρώματα (του διαβάση, του γάββρου και των λα-
βών), είναι αβαθή, πετρώδη και διαβρωμένα, με μεγάλες και απότομες κλίσεις. Μόνο σε 
μικρές κοιλάδες παρατηρούνται βαθύτερα εδάφη (αλλούβια – κολλούβια) με μικρότερες 
κλίσεις. Τα εδάφη αυτά δεν περιέχουν ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο, ενώ το pH, συνή-
θως, είναι ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό. Πρόκειται για ανώριμα εδάφη, χωρίς ανάπτυξη 
οριζόντων, αν και στις δασικές περιοχές δημιουργείται ένας λεπτός Α' ορίζοντας, εμπλου-
τισμένος με οργανική ουσία (μέχρι 3-4%), ενώ εκεί που το έδαφος είναι γυμνό και εκτε-
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θειμένο στη διάβρωση, η ανθεκτικότητα στη διάβρωση και η περιεκτικότητα οργανικής 
ουσίας του επιφανειακού εδάφους είναι πολύ πιο χαμηλή. Πλευρικά κορήµατα από χο-
ντρόκοκκα γωνιώδη κομμάτια διαβάση καλύπτουν πολλές πλαγιές. Τα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής υποδεικνύουν ότι η περιοχή βρίσκεται σε στάδιο νεότητας, 
παρουσιάζει  δηλαδή πρόσφατη ανύψωση.  Τα εδάφη είναι  λεπτά και  πετρώδη (Iithic 
leptosols, skeletic regosols) χωρίς καλά σχηματισμένους ορίζοντες και έχουν δημιουργη-
θεί επί τόπου μετά από διάβρωση του μητρικού πετρώματος. Σημαντική αλλαγή στην 
εδαφολογία  παρατηρείται  στην  κατοικημένη  περιοχή  Μυλικουρίου,  Τσακκίστρας  και 
Κάμπου, όπου τα εδάφη έχουν σχηματιστεί σε πλευρικά κορήµατα, που παρέχουν εύφο-
ρη αροτριαία γη και μικρούς τοπικούς υδροφορείς.

Τα εδάφη που αναπτύσσονται πάνω στο πέτρωμα του διαβάση είναι μέτριας σύστα-
σης, με πολύ καλό αερισμό και αποστράγγιση. Το μητρικό πέτρωμα είναι αρκετά σκληρό 
και δύσκολα αποσαθρώνεται, για να μετατραπεί σε γόνιμο έδαφος.

Τα εδάφη πάνω σε γάββρο είναι ελαφριά, ως μέσης μηχανικής σύστασης, με υψηλή 
περιεκτικότητα άμμου (έως 70%), σημαντικό μέρος της οποίας είναι χοντρή άμμος. Το 
μητρικό πέτρωμα εδώ είναι πολύ μαλακό και αποσαθρώνεται εύκολα, δημιουργώντας 
κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών. Τα εδάφη 
των περιοχών που καλύπτονται από λάβες είναι συνήθως αβαθή έως βαθιά, μέσης σύ-
στασης και δεν περιέχουν ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο, εκτός από εκείνες τις περιοχές 
που γειτνιάζουν με ιζηματογενή πετρώματα και έχουν επηρεαστεί από αυτά. Το πέτρωμα 
της λάβας αποσαθρώνεται εύκολα και μπορεί να δημιουργήσει ένα εξαιρετικό περιβάλ-
λον για την ανάπτυξη των φυτών.

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται, συνοπτικά, οι βασικότερες ιδιότητες των τύπων εδα-
φών που εδράζονται στα πετρώματα της περιοχής του Δάσους Πάφου.

Πίνακας 2.4. Βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων εδαφών του Δάσους Πάφου

Ομάδες εδα-
φών

Μηχανική σύ-
σταση 

εδάφους

Υδα-
τοϊκα-
νότητα 

(%)

Σημείο 
μάραν-
σης (%)

pH
Ανθρακικό 
ασβέστιο 

(%)

Οργανική 
ουσία 

εδάφους 
(%)

Εναλλα-
κτική ικα-

νότητα
Είδος 

αργίλου

Εδάφη σε 
διαβάση

Μέσης σύστα-
σης ως  βαριά 25-28 16-18 7,0-8,0 0 1,5 – 3,0 Χ,Β

Εδάφη σε 
γάββρο

Μέσης σύστα-
σης 15-20 8,0-12 7,0-8,0 0 1,5-3,0 40-50 Μ, (Σ)

Εδάφη σε 
λάβες

Μέσης σύστα-
σης 25-27 16-18 7,0-8,0 0 1,5-3,0 40-50 Μ, (Σ)

Μ: μοντμοριλλονίτης, Χ: χλωρίτης, Β: βερμικουλίτης, Σ: σμεκτίτης
Πηγή: Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, Υπ. Περιβάλλοντος

Ειδικά για την εκτίμηση και χαρτογράφηση των ιδιοτήτων βάθος εδάφους και εδαφική 
υγρασία στο Δάσος Πάφου αξιολογήθηκαν επιπλέον έμμεσα στοιχεία, όπως φυσιογρα-
φικοί παράγοντες και δείκτες, καθώς και δεδομένα της χαρτογράφησης της βλάστησης. 
Τόσο για το βάθος όσο και για την υγρασία εδάφους διακρίθηκαν τέσσερις κλάσεις:

α. Πολύ βαθιά εδάφη (>60 cm) α. Ξηρά εδάφη
β. Βαθιά εδάφη (30-60 cm) β. Μετρίως ξηρά εδάφη
γ. Αβαθή εδάφη (10-30 cm) γ. Μετρίως υγρά εδάφη
δ. Πολύ αβαθή εδάφη (<10 cm) δ. Υγρά – κάθυγρα εδάφη
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 Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για το βάθος εδάφους είναι το ύψος της βλάστη-
σης, η κλίση, ο βαθμός συγκόμωσης, καθώς και η παρουσία στην κύρια, τη δευτερεύου-
σα συστάδα ή τον υπόροφο απαιτητικότερων ειδών, όπως τα ευγενή πλατύφυλλα. Το 
ύψος της βλάστησης αποτελεί έναν πολύ καλό σταθμοδεικτικό δείκτη, ειδικά σε συνδυα-
σμό με την ηλικία των κυρίαρχων δένδρων, αφού στις καλές ποιότητες τόπου αναμένο-
νται βαθιά, γόνιμα εδάφη. Όμοια, στις ηπιότερες κλίσεις και στις μισγάγγειες αναμένονται 
βαθύτερα εδάφη. 

Κατά  τη  χαρτογράφηση  της  βλάστησης  του  Δάσους 
Πάφου  καταχωρήθηκαν  σε  κάθε  πολύγωνο  βλάστησης 
στοιχεία για το ύψος των δένδρων, τα οποία όμως μετρή-
θηκαν εμπειρικά, και κατά συνέπεια έχουν περιορισμένη 
αξιοπιστία. Αντίθετα, η εκτίμηση του βαθμού συγκόμωσης 
είναι περισσότερο ακριβής, ενώ ο υπολογισμός της μέσης 
κλίσης έγινε από το αναλυτικό ψηφιακό μοντέλο εδάφους. 
Για την εύρεση του σωστού συνδυασμού των παραπάνω 
κριτηρίων, αρχικά υπολογίστηκε η κατανομή των Μόνιμων 
Δειγματοληπτικών  Επιφανειών  (Μ.Δ.Ε.)  της  απογραφής 
των  Παραγωγικών  Δασών  και  των  Αναδασώσεων  του 
2001 σε κατηγορίες Ποιοτήτων Τόπου. Στο Σχήμα 2.3 φαί-
νεται το αθροιστικό ιστόγραμμα της κατανομής των Μ.Δ.Ε. 
σε Ποιότητες Τόπου και κλάσεις ύψους για 1.023 Μ.Δ.Ε., 
από το οποίο προκύπτει ότι τουλάχιστον 25% των ΜΔΕ 
και, συνεπώς της έκτασης, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 
πολύ βαθιά και βαθιά εδάφη. Η εκτίμηση αυτή είναι αδρο-
μερής, αφού απαιτείται κατάλληλη στάθμιση ανάλογα με τα στρώματα των απογραφών, 
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο της Ειδικής Περιγραφής.

Έπειτα από δοκιμή των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, καθορίστηκαν κρίσιμα όρια 
ύψους στη χαρτογράφηση της βλάστησης τα 15, 10 και 5 μ. για τα πολύ βαθιά, βαθιά και 
αβαθή εδάφη, αντίστοιχα. Οι κρίσιμες κλίσεις ορίστηκαν σε 15% και 35%, ενώ ο Βαθμός 
Συγκόμωσης σε 50%, 30% και 10%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της 
έκτασης του Δάσους Πάφου σε κατηγορίες βάθους εδάφους φαίνονται στον Πίνακα 2.5.

Αντίστοιχη μεθοδολογία χρησιμοποιήθη-
κε για την εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας, 
με τη διαφορά ότι δεν υπήρχαν δεδομένα 
ελέγχου από τις Μ.Δ.Ε. Έτσι, χρησιμοποιή-
θηκε το κριτήριο της παρουσίας παραπο-
τάμιας βλάστησης, καθώς και φυσιογραφι-
κοί παράγοντες, όπως οι εκθέσεις (οι Β, ΒΔ 
οριστηκαν ως σκιερές εκθέσεις), το υψόμε-
τρο (με όριο τα 700 m), καθώς και δύο δεί-
κτες που υπολογίζονται από ειδικές ρουτί-
νες στα προγράμματα GIS (εδώ χρησιμο-
ποιήθηκε το SAGA GIS), δηλαδή ο δείκτης 
υγρότητας  (wetness  index)  και  ο  δείκτης 
ηλιακής  ακτινοβολίας.  Τα  αποτελέσματα 
της  ταξινόμησης  σε  κατηγορίες  εδαφικής 
υγρασίας φαίνονται στον Πίνακα 2.5.

Όσον αφορά την εμφάνιση φαινομένων επιφανειακής διάβρωσης του εδάφους, πραγ-
ματοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο έμμεσες εκτιμήσεις με βάση την κλίση, το βαθμό σύ-
γκλισης (convergence) του εδάφους και το βαθμό συγκόμωσης. Για τον παράγοντα αυτό 
υφίστανται δεδομένα ελέγχου από ποιοτικές παρατηρήσεις στις Μ.Δ.Ε., όπως φαίνεται 
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Σχήμα 2.3. Αθροιστικό ιστόγραμμα ποιοτήτων 
τόπου και κλάσεων ύψους στις ΜΔΕ
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στο Σχήμα 2.4, στο οποίο εμφανίζονται και οι κατηγορίες του Β.Σ. Όπως παρατηρούμε, 
όπου ο Β.Σ. ξεπερνά το 60% τα φαινόμενα διάβρωσης είναι κατά κανόνα ελάχιστα ή μη-
δαμινά. Τα όρια των κριτηρίων που τέθηκαν είναι για την εμφάνιση έντονων φαινομένων 
διάβρωσης: κλίση>35% και βαθμός σύγκλισης>4. 

Τα αποτελέσματα και αυτής της ταξινόμησης της έκτασης του Δάσους Πάφου φαίνο-
νται στον Πίνακα 2.5, όπου έχουν περιληφθεί και τα αποτελέσματα της ταξινόμησης των 
εδαφών, με βάση τη μηχανική σύσταση, σύμφωνα με την αντιστοίχιση των ιδιοτήτων 
που προκύπτει από τον Πίνακα 2.4. 

Πάντως, σημειώνεται ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των συσχετίσεων των πα-
ραγόντων που αναφέρθηκαν και επαλήθευσή τους με πραγματικές μετρήσεις στο πεδίο.

2.1.4 Κλιματικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες
Η ανάλυση των κλιματικών συνθηκών σε μια περιοχή, καθώς και του μικροκλίματος 

που διαμορφώνεται εξαιτίας της διαφοροποίησης της μορφολογίας του εδάφους και άλ-
λων τοπικών παραγόντων, είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση των οικολογι-
κών λειτουργιών, την αξιολόγηση των λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων και την 
αποτελεσματική εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιή-
θηκαν κλιματικά δεδομένα που παρείχε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου, καθώς 
και σχετικές έρευνες και μελέτες, με σημαντικότερες το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Καταπολέμηση της Απερήμωσης (Υπηρεσία Περιβάλλοντος 2008) και τη Βιοκλιματική 
Κατάταξη της Κύπρου (Valles 1995). Η εκτίμηση της διαφοροποίησης των βασικών κλι-
ματικών δεικτών στο Δάσος Πάφου πραγματοποιήθηκε με την αναγωγή των κλιματικών 
τιμών των Μετεωρολογικών Σταθμών (Μ.Σ.) στις διάφορες μονάδες ανάλυσης, με βάση 
τη μορφολογία του εδάφους, σύμφωνα με την τεχνική που περιγράφεται στη συνέχεια.

Στην Κύπρο, όπου η διαφοροποίηση του γεωγραφικού πλάτους είναι μικρή, οι κλιματι-
κές συνθήκες καθορίζονται, κατά κύριο λόγο, από το υψόμετρο, και δευτερευόντως από 
παράγοντες,  όπως η απόσταση από τη θάλασσα και  η  έκθεση στους  ομβροφόρους 
ανέμους (IACO Ltd 2008). Σε γενικές γραμμές, το κλίμα της Κύπρου χαρακτηρίζεται ως 
μεσογειακό, με βασικά χαρακτηριστικά το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι και βροχερό, αλλά 
ήπιο χειμώνα. Οι γενικότερες κλιματικές συνθήκες επηρεάζονται, το μεν καλοκαίρι από 
το εποχιακό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έχει κέντρο τη νοτιοδυτική Ασία και προκαλεί 
τις υψηλές θερμοκρασίες και τον αίθριο καιρό, ενώ το χειμώνα από μικρές διαδοχικές 
υφέσεις, με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, οι οποίες ευθύνονται για μεγάλο 
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Πίνακας 2.5. Αποτελέσματα ταξινόμησης της έκτασης του Δάσους Πάφου σε 
κατηγορίες 3 εδαφικών παραγόντων, σύμφωνα με έμμεσα κριτήρια

Εδαφικοί παράγοντες α β γ δ Παρατηρήσεις

Βάθος εδάφους 3% 25% 62% 10%
Όπως περιγράφεται στο κείμενο

Υγρασία εδάφους 6% 71% 16% 7%

Φαινόμενα διάβρωσης 13% 70% 16%
α. Έντονα φαινόμενα διάβρωσης
β. Μέτρια φαινόμενα
γ. Χωρίς ή καθόλου

Μηχανική σύσταση 0% 97% 3% 0%
α. Ελαφρά/αμμώδη εδάφη
β. Μετρίως ελαφρά
γ. Μετρίως βαριά
δ. Βαριά/αργιλλώδη εδάφη
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ποσοστό των ετήσιων κατακρημνισμάτων.

Συνοπτικά, τα κυριότερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου είναι τα εξής5:

● Η κανονική (περιόδου 1961-1990) μέση ετήσια 
βροχόπτωση είναι 503 mm. Το υδρολογικό έτος 
1972/73 σημειώθηκε η μικρότερη ποσότητα υε-
τού (213 mm), ενώ το 1968/69 η μεγαλύτερη 
(800 mm), σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 
1901-2008. Εκτιμάται ότι υφίσταται μια σαφής 
τάση μείωσης των βροχοπτώσεων (Σχήμα 2.5), 
η οποία υπολογίζεται  σε 1,21  mm/έτος (τάση 
του κινητού μέσου όρου)

● Η  επίδραση  του  αναγλύφου  είναι  σημαντική, 
αφού  επηρεάζει  τη  συνολική  ποσότητα  των 
βροχοπτώσεων, τη θερμοκρασία, το θερμοκρα-
σιακό εύρος και τη σχετική υγρασία. Η επίδρα-
ση είναι περισσότερο έντονη στις νοτιοδυτικές 
προσήνεμες περιοχές

● Κατακρημνίσματα με τη μορφή χιονοπτώσεων 
πέφτουν στο όρος Τρόοδος, σε υψόμετρα άνω 
των 1000 m

● Οι  μέσες  θερμοκρασίες  κυμαίνονται  μεταξύ 
22οC-29oC, τους καλοκαιρινούς μήνες και 3oC-
10oC, τους χειμερινούς, στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και την κεντρική 
πεδιάδα αντίστοιχα.  Οι  μέσες μέγιστες φθάνουν τους 27oC-36oC και  οι  μέσες 
ελάχιστες τους 0oC-5oC.

● Η σχετική υγρασία είναι υψηλή (65%-95%) κατά τις νυχτερινές ώρες όλου του 
έτους, ενώ την ημέρα, το χειμώνα, παραμένει υψηλή, τα καλοκαίρια όμως πέφτει 
στο 30%.

● Οι επικρατούντες άνεμοι είναι ασθενείς έως μέτριοι, δυτικοί ή νοτιοδυτικοί το χει-
μώνα  και  βόρειοι  –  βορειοανατολικοί  το  καλοκαίρι.  Τοπικά  εμφανίζονται  είδη 
ανέμων, όπως οι θαλάσσιες / απόγειες αύρες και οι αναβατικοί / καταβατικοί άνε-
μοι, στις παράλιες και τις ορεινές περιοχές αντίστοιχα.

● Όσον αφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σημαντικές, με σοβαρές 
επιπτώσεις θεωρούνται, οι ξηρασίες, οι οποίες πλήττουν την Κύπρο μία φορά 
κάθε  δέκα  χρόνια6.  Από τα  υπόλοιπα  ακραία  φαινόμενα,  οι  πλημμύρες  είναι 
σπάνιες, οι καύσωνες διαρκούν λίγες ημέρες, οι παγετοί είναι επικίνδυνοι μόνο 
στις αρχές της άνοιξης, ενώ οι ανεμοστρόβιλοι είναι φαινόμενα τοπικού χαρακτή-
ρα και εμφανίζονται με συχνότητα 1 ή 2 περιπτώσεων ετησίως.

Από τις τέσσερις τοποκλιματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται η Κύπρος (IACO 
Ltd 2008), το Δάσος Πάφου εκτείνεται στις παρακάτω περιοχές, κατά υψομετρική δια-
βάθμιση:  

1. Παράλιες περιοχές: υψόμετρο 0-200 m, με μέτρια ποσότητα βροχόπτωσης (450 
– 500 mm) και μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, κατά εποχή και εντός της 
ημέρας. 

5 Η αναφορά στο γενικότερο κλίμα της Κύπρου γίνεται για μια πρώτη αξιολόγηση των κλιματικών 
παραμέτρων του Δάσους Πάφου

6 Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη περίοδος παρατεταμένης ανομβρίας στο νησί 

23

Σχήμα 2.5. Διαχρονική εξέλιξη βροχοπτώσεων 
στην Κύπρο (1901-2008)

Πηγή:  επεξεργασία  στοιχείων  Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας Κύπρου
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2. Πλαγιές  της  οροσειράς  Τρο-
όδους: υψόμετρο 200 – 500  m, 
με μέτρια  ποσότητα βροχόπτω-
σης,  η  οποία  είναι  υψηλότερη 
στις  προσήνεμες  δυτικές  και 
νότιες  περιοχές  και  μικρότερη 
στις  υπήνεμες  ανατολικές  και 
βόρειες  περιοχές.  Οι  σχετικά 
υψηλές  θερμοκρασίες  διαφορο-
ποιούνται  έντονα  με  το  υψόμε-
τρο,  ενώ το θερμοκρασιακό εύ-
ρος είναι μέτριο μεταξύ εποχών 
και μεγάλο εντός της ημέρας, ιδί-
ως  στις  ανατολικές  και  βόρειες 
πλαγιές.

3. Ψηλές  περιοχές  της  οροσειράς 
Τροόδους:  υψόμετρο  >500  m 
και σχετικά υψηλή βροχόπτωση 
(690 mm στη ζώνη 500-1100 m). 
Το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος 
είναι  μεγάλο,  ενώ  το  ημερήσιο 
μικρό, ιδίως το χειμώνα.

Στο  Δάσος  Πάφου,  όπως  αναλύεται 
στη συνέχεια, η μέση ημερήσια θερμο-

κρασία του χειμώνα δεν ξεπερνά τους 5 – 10οC, στις χαμηλότερες και τις υψηλότερες πε-
ριοχές αντίστοιχα, ενώ το καλοκαίρι η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22-35οC. Η μέση ετή-
σια  βροχόπτωση κυμαίνεται  μεταξύ 500 – 900 mm, ενώ μόνο ένα μέρος  του υετού 
πέφτει με τη μορφή χιονιού για 4-6 ημέρες, στις ψηλότερες περιοχές (>800 m) και σε 
ύψος χιονιού περίπου 20 cm.

Οι κλιματικές παράμετροι που διερευνήθηκαν στο Δάσος Πάφου είναι οι εξής:

 Ετήσια κατακρημνίσματα
 Κατανομή βροχοπτώσεων
 Καταρρακτώδης βροχόπτωση
 Θερμοκρασιακό εύρος
 Ξηρασία (δείκτης Lang)
 Άνεμος (ταχύτητα και διάρκεια)

Στην περιοχή του Δάσους Πάφου είναι εγκατεστημένοι 16 Μετεωρολογικοί Σταθμοί 
στο σύνολό τους βροχομετρικοί, ενώ 4 εξ αυτών καταγράφουν και άλλες κλιματικές πα-
ραμέτρους (θερμοκρασία, σχετική υγρασία κλπ πλην ανέμου). Δεδομένα ανέμου συλ-
λέχθηκαν κατά το διάστημα του καλοκαιριού 2009 από 5 σταθμούς μέτρησης. Στον Πίνα-
κα 2.6 φαίνεται ο κωδικός, η ονομασία, το υψόμετρο, η περίοδος αναφοράς και η κατη-
γορία κάθε Μ.Σ.

Στο Σχήμα  2.6 φαίνονται τα ομβροθερμικά διαγράμματα των 4 Μ.Σ. οι οποίοι συλ-
λέγουν κλιματικά δεδομένα. Σε κάθε ομβροθερμικό διάγραμμα απεικονίζονται οι κανονι-
κές τιμές (της περιόδου 1961-1990) και οι τιμές της περιόδου 1991-2008. Και οι 4 Μ.Σ. 
της περιοχής παρουσιάζουν σαφή ξηρά περίοδο από το Μάιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου,  ενώ  χαρακτηριστική  είναι  η  απόκλιση  (μείωση)  της  ποσότητας  των  κατακρημνι-
σμάτων από Ιανουάριο μέχρι και Μάιο, σε σχέση με τις κανονικές τιμές της περιόδου 
1961-1990. Η απόκλιση αυτή κατά τους φθινοπωρινούς μήνες είναι αμελητέα.
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Πίνακας 2.6. Μετεωρολογικοί Σταθμοί στην περιοχή μελέτης

Β: Βροχομετρικός Μ.Σ., ΚΛ: Κλιματολογικός Μ.Σ.
Πηγή: Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου

Κωδ. Έτη

40 POLIS C HR YSOC HOU S (P.S.)1917 2008 92 20 Β

41 1970 2008 39 15 ΚΛ
70 LIM N I (M IN ES) 1968 2008 41 15 Β
105 KAN NAVIOU (E.S.) 1967 2008 42 350 Β
106 POM OS (DAM ) 1968 2008 41 180 Β
108 F INOKLI 1981 2008 28 800 Β
110 AGIA (F .S.) 1917 2005 89 600 Β
120 PAN O PAN AGIA (F .S.) 1917 2008 92 820 ΚΛ
130 STAVR OS PSOKAS (F .S.) 1917 2008 92 780 ΚΛ
135 VRETSIA 1979 2008 30 560 Β
151 T RIPYLOS 1968 2008 41 1220 Β
160 KAT O PYR GOS (P.S.) 1917 2008 92 5 Β
164 DODEKA ANEM OI 1973 2008 36 970 Β
168 LIM N IT IS SAW M ILL 1968 2008 41 260 Β
178 KAM POS (P.S.) 1968 2008 41 670 ΚΛ

Ονομασία Μετεωρολογικού 
Σταθμού (Μ.Σ.)

Περίοδος 
αναφοράς

Υψόμ
.

Γεωγρ. 
Μήκος

Γεωγρ. 
Πλάτος

Κατη-
γορία

35ο 02' 32ο 26'
POLIS CHRYSOCHOU S 
(TECHNIC AL S.) 35ο 02' 32ο 26'

35ο 04' 32ο 28'
34ο 55' 32ο 34'
35ο 09' 32ο 35'
35ο 05' 32ο 37'
34ο 59' 32ο 38'
34ο 55' 32ο 38'
35ο 02' 32ο 38'
34ο 54' 32ο 39'
35ο 00' 32ο 41'
35ο 11' 32ο 41'
35ο 01' 32ο 41'
35ο 05' 32ο 43'
35ο 02' 32ο 44'
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Η αναγωγή των κλιματικών παραμέτρων που βασίζονται στη βροχόπτωση και τη θερ-
μοκρασία έγινε με βάση τη μεταβολή των τιμών με το υψόμετρο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών που έγιναν με την παραπάνω μεθο-
δολογία, η μέση ετήσια βροχόπτωση για το Δάσος Πάφου (της περιόδου 1991-2008) 
υπολογίσθηκε σε 600 mm, κυμαινόμενη από 386,4 έως 843,9 mm. Στην Εικόνα 2.3 φαί-
νεται η κατανομή του Δάσους Πάφου σε κλάσεις ετήσιας ποσότητας κατακρημνισμάτων, 
σε επίπεδο διαμερίσματος.

Η κατανομή των κατακρημνισμάτων εντός του έτους δεν είναι ομοιόμορφη. Κατά μέσο 
όρο, το 57,1% του υετού πέφτει το χειμώνα, από 20,3% την άνοιξη και το φθινόπωρο, 
ενώ μόλις το 2,2% το καλοκαίρι. 
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Μ.Σ. Πόλεως Χρυσοχούς (υψόμ. 15 m) Μ.Σ. Πάνω Παναγιάς Δ.Σ. (υψόμ. 820 m)

Μ.Σ. Σταυρού της Ψώκας Δ.Σ. (υψόμ. 780 m) Μ.Σ. Κάμπου (Α.Σ.) (υψόμ. 670 m)

Σχήμα 2.6. Ομβροθερμικά διαγράμματα κλιματικών Μ.Σ. Δάσους Πάφου
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Όσον  αφορά  στις  ακραίες  τιμές  βροχόπτωσης 
στους  16  βροχομετρικούς  Μ.Σ.,  προκύπτει  ότι  δεν 
υπάρχει  σαφής  σχέση  μεταξύ  μέγιστης  ημερήσιας 
βροχόπτωσης και υψομέτρου. Από το σύνολο των δια-
θέσιμων στοιχείων, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε μία 
ημέρα  καταγράφηκαν  στο  Μ.Σ.  Πομού  (214,5  mm), 
στο Μ.Σ.  Κύκκου (194,0 mm) και στο Μ.Σ.  Σταυρού 
Ψώκας (180,3 mm), ενώ τα μικρότερα στη Λίμνη (73,0 
mm). Συγκριτικά με το μέσο ετήσιο ύψος βροχής, οι 
ακραίες  βροχοπτώσεις  μπορούν  να  ξεπεράσουν  το 
40%, δηλ. μόνο σε μία ημέρα να πέσει το 40% των 
ετήσιων κατακρημνισμάτων. Κατά μέσο όρο, το ποσο-
στό αυτό είναι 23%, εάν ληφθούν ως βάση οι μέσες τι-
μές υετού της περιόδου 1991-2008. Οι ακραίες βροχο-
πτώσεις λαμβάνουν χώρα, κατά κανόνα, το Δεκέμβριο 
και,  δευτερευόντως,  τον  Οκτώβριο,  αν  και  στο  Μ.Σ. 
Κανναβιού, η μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση ση-
μειώθηκε το μήνα Ιούλιο.

Εκτός  από  τα  στοιχεία  των  βροχοπτώσεων,  τα 
οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω του ξηρού κλίμα-
τος στην Κύπρο,  στη συνέχεια γίνεται  αναφορά στα 
υπόλοιπα  διαθέσιμα  κλιματικά  δεδομένα  των  4  Μ.Σ. 
του  Δάσους  Πάφου.  Στον  Πίνακα  2.7 φαίνονται  για 
κάθε Μ.Σ. οι μέσες και ακραίες τιμές θερμοκρασίας, το 
ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος (ΕΘΕ)7, ο μέσος αριθμός 
ημερών με παγετό εδάφους και η μέση σχετική υγρα-
σία στις 08.00 πμ. Επίσης, στον ίδιο Πίνακα γίνεται ο 
υπολογισμός του ξηροθερμικού δείκτη Lang για κάθε 
Μ.Σ., ο οποίος προκύπτει από το πηλίκο των βροχο-
πτώσεων των μηνών Ιουνίου – Σεπτεμβρίου προς τη 
μέση θερμοκρασία των μηνών αυτών. Επιπλέον, ανα-
φέρεται η βιοκλιματική κατάταξη του Μ.Σ., ανάλογα με 
το  θερμοτύπο  (thermotype)  και  ομβροτύπο  (ombro-
type).  Οι  δύο  βιοκλιματικοί  τύποι  που  εμφανίζονται 
στους  4 Μ.Σ.  είναι  ο  Ξηρός Κατώτερος  Θερμομεσο-
γειακός τύπος (TID) και ο Ύφυγρος Κατώτερος Μεσο-
μεσογειακός (MISH). 

Επειδή το όριο μεταξύ του ύφυγρου και του υγρού 
ομβροτύπου είναι τα 900 mm, εκτιμάται ότι στο Δάσος 
Πάφου δεν εμφανίζεται καθόλου ο υγρός τύπος, δεδο-
μένης της μείωσης των βροχοπτώσεων, ακόμα και στις 
ψηλότερες κορυφές. Ωστόσο, στις περιοχές με μεγαλύ-
τερο υψόμετρο εκτιμάται ότι απαντάται και ο Ύφυγρος 
Ανώτερος Μεσομεσογειακός.

Η εκτίμηση των παραμέτρων της θερμοκρασίας στο χώρο έγινε με παρόμοια τεχνική, 
όπως για τη βροχόπτωση (γραμμική παρεμβολή και διόρθωση με την υψομετρική διαφο-
ρά),  μόνο που,  λόγω του μικρού αριθμού των διαθέσιμων Μ.Σ.,  χρησιμοποιήθηκε η 
μέση θερμοβαθμίδα στην Κύπρο (0,5οC ανά 100 m υψομέτρου). 

Μακροχρόνιες παρατηρήσεις για τον άνεμο δεν είναι διαθέσιμες για το Δάσος Πάφου. 

7 ΕΘΕ ορίζεται η διαφορά της μέσης θερμοκρασίας του ψυχρότερου μήνα από τη μέση θερμοκρασία 
του θερμότερου μήνα
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Εικόνα 2.3. Εκτίμηση των ετήσιων 
κατακρημνισμάτων στο Δάσος Πάφου (αναγωγή 
δεδομένων περιόδου 1991-2008)

Πίνακας 2.7. Κλιματικά στοιχεία και κατάταξη 
των 4 Μ.Σ. του Δάσους Πάφου

Κωδικός Μ.Σ. 41 120 130 178
Υψόμετρο (m) 15 820 780 670

7,3 4,5 3,4 2,2

33,5 30,7 32 33,5

Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία (°C) 20,4 17,6 17,7 17,85

10,8 -0,9 -1,6 -2,8

37,8 35,3 37,4 37,8

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία (°C) 16,4 18,4 18,85 18,55
Απόλυτη μέγιστη Θερμοκρασία (°C) 40,8 39,7 39,9 41,0
Απόλυτη ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) -2,0 -5,5 -5,7 -7,5
Ετήσιο Θερμοκρασιακό Εύρος (°C) 15,8 18,8 19,2 18,4
Μέση Σχετική υγρασία 08.00 (%) 65 58 62 65
Μέση θερμοκρασία Ιουν.-Σεπτ. 26,8 24,5 24,8 24,2
Μέση βροχόπτ. (άθροισμα) Ιούν.-Σεπτ. 1,5 6,1 7,0 12,1
Δείκτης Lang 0,23 1,00 1,12 2,00

3,7 -- 18,9 44,6

Βιοκλιματικός τύπος TID MISH MISH MISH

Μέση Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρασία 
(°C)
Μέση Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρασία 
(°C)

Μέση Μηνιαία Ελάχιστη Θερμοκρασία 
(°C)
Μέση Μηνιαία Μέγιστη Θερμοκρασία 
(°C)

Μέσος Αριθμός Ημερών με Παγετό 
Εδάφους
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Με μέριμνα του Τμήματος Δασών, το καλοκαίρι του 2009 εγκαταστάθηκαν 5 φορητοί 
σταθμοί μέτρησης ανέμου στις τοποθεσίες Πυγάνα, Προσευχή, Ακόνι, Σήμαντρο και Τρί-
πυλος, οι οποίοι λειτούργησαν από 17/6 μέχρι 12/11. Στον Πίνακα 2.8 φαίνεται η μέση 
μέγιστη ριπή ανέμου, κατά μήνα και σταθμό, σε km/h. Ο αριθμός των ημερών με ταχύτη-
τα ανέμου >6 BF ήταν 1 ή 2 κάθε μήνα, πλην των σταθμών Σήμαντρο και Προσευχή, 
όπου καμία ημέρα της περιόδου μετρήσεων δεν καταγράφηκε άνεμος >6 BF.

Η  εκτίμηση  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στο  Δάσος 
Πάφου γίνεται έμμεσα, μέσω των επιπτώσεων της ρύπαν-
σης στα δασικά δένδρα. 

Στα πλαίσια του προγράμματος International Co-operat-
ive Programme on  Assessment  and  Monitoring  of  Air 
Pollution Effects on Forests (ICP-FORESTS), στο Δάσος 
Πάφου έχουν εγκατασταθεί πέντε επιφάνειες εκτατικής πα-
ρακολούθησης (Επίπεδο Ι) και μία επιφάνεια εντατικής πα-
ρακολούθησης (Επίπεδο ΙΙ).

Αναλυτικά, οι επιφάνειες με όλα τα στοιχεία τους φαίνο-
νται στον Πίνακα 2.9

Πίνακας 2.9. Επιφάνειες παρακολούθησης επιπτώσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης επί των 
κυπριακών δασών

Είδος μόνιμων  
επιφανειών Α/Α Περιοχή Υψόμ.

m
Δασοπονικό

είδος

"Εκτατικής παρακολούθησης"

1 Άγιος 
Μερκούριος 315 Τραχεία πεύκη

2 Αναδιού 531 Τραχεία πεύκη
3 Βρέτσια 800 Τραχεία πεύκη
4 Τρίπυλος 1359 Κυπριακός κέδρος
5 Καμένη 546 Τραχεία πεύκη

"Εντατικής 
παρακολούθησης"

Μερικώς
εξοπλισμένες 6 Σταυρός 

Ψώκας 870 Τραχεία πεύκη

Στις 5 επιφάνειες εκτατικής παρακολούθησης, την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 
κάθε έτους, γίνεται εκτίμηση της βελονόπτωσης / φυλλόπτωσης των δέντρων που έχουν 
επιλεγεί στην επιφάνεια. Παράλληλα καταγράφεται ο αποχρωματισμός των δέντρων, κα-
θώς και οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες που έχουν προκαλέσει ζημιές σε αυτά. Επι-
πρόσθετα, την περίοδο 2006-2007 έγινε περιγραφή εδαφοτομής στην κάθε επιφάνεια. 
Οι εργασίες αυτές έχουν ξεκινήσει από το 2001 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Στην επιφάνεια εντατικής παρακολούθησης οι μετρήσεις έχουν αρχίσει από το 2004. 
Επιπρόσθετα από τις εργασίες που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, στην επιφάνεια αυτή γί-
νεται και χημική ανάλυση βελονών κάθε δύο χρόνια, ενώ κάθε πέντε χρόνια γίνεται υπο-
λογισμός της προσαύξησης της συστάδας, καθώς και καταγραφή της βλάστησης. 

Από στοιχεία του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα 
συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κύ-
προ, προκύπτει ότι στα μεγαλύτερα υψόμετρα του Τροόδους εμφανίζονται ασυνήθιστα 
υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος, γεγονός που ερμηνεύεται ως ρύπανση που μεταφέρθη-
κε στην περιοχή διασυνοριακά. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει την Κύ-
προ στο σύνολό της είναι το φαινόμενο Σαχάρας, κατά το οποίο μεταφέρονται μεγάλες 
ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία, λόγω ξηρού κλίματος, αφού επικαθή-
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Πίνακας 2.8. Μέση μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε 
km/h σε 5 φορητούς σταθμούς στο Δάσος Πάφου

Σταθμός ΙΟΥΝ ΙΟ ΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ MO
PYG AN A 21,7 22,5 19,8 20,5 21,1
PRO SEFH I 16,5 15,5 14,2 14,4 15,2
AKO N I 20,9 20,3 16,2 16,2 18,4
SIM AN TRO 14,2 13,5 11,2 11,3 12,5
TRIPYLOS 25,5 22,9 18 19,8 21,5
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σουν στο έδαφος επαναιωρούνται στον αέρα. Πάντως, ακριβείς μετρήσεις για το Δάσος 
Πάφου δεν υπάρχουν, αφού οι σταθμοί μέτρησης είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές πολύ 
μακριά από την περιοχή μελέτης.

2.1.5 Υδρολογία και υδάτινοι πόροι
Το Δάσος Πάφου διακρίνεται σε 11 λεκάνες απορροής, οι οποίες ταυτίζονται με αντί-

στοιχες σειρές υλοτομίας, τα όρια των οποίων ακολουθούν τον υδροκρίτη κάθε λεκάνης, 
με εξαίρεση την εξωτερική περίμετρο και τα εσωτερικά όρια του Δάσους με τις ευρύτερες 
μη κρατικές περιοχές, τα οποία έχουν καθορισθεί με υδρολογικά κριτήρια. Οι λεκάνες / 
σειρές υλοτομίας εντός του Δάσους Πάφου αποτελούν, κατά κανόνα, τμήματα ευρύτε-
ρων λεκανών απορροής. Για τη μελέτη της υδρολογίας και των υδάτινων πόρων στο 
Δάσος Πάφου τέθηκαν στη διάθεση της ομάδας μελέτης τα παρακάτω στοιχεία (σε ψη-
φιακή μορφή, συμβατή με GIS):

 Όρια των ευρύτερων λεκανών απορροής
 Υδρογραφικό δίκτυο ταξινομημένο κατά Strahler (κλ. 1:50.000)8.
 Συντεταγμένες και αναλυτικά στοιχεία μετρήσεων των μετρητικών σταθμών και 

των πηγών
 Υδατοφράκτες (τεχνητές λίμνες), περιλαμβανομένων και βασικών πληροφοριών 

για ορισμένες από αυτές (επιφάνεια, χωρητικότητα, έτος κατασκευής κ.λπ)
 Θέσεις πηγών στο Δάσος Πάφου (χωρίς δεδομένα παροχής)

Σχετικά με τις χρήσεις των υδάτινων πόρων συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα από 
ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από υπεύθυνους των τοπικών Κοινοτήτων.

Στον Πίνακα 2.10 φαίνονται τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκα-
νών στο Δάσος Πάφου, ενώ στην Εικόνα 2.4 φαίνεται το σχήμα των λεκανών, το είδος 
του υδρογραφικού δικτύου και οι θέσεις των μετρητικών σταθμών και των πηγών. 

Από τις 13 λεκάνες απορροής, στις οποίες αποστραγγίζει το υδρογραφικό δίκτυο που 
πηγάζει από τις πλαγιές του Δάσους Πάφου, οι 5 έχουν συνολική έκταση μεγαλύτερη 
από 100 km2, ενώ οι 2 κάτω από 30 km2. 

8 Από το Τμήμα Δασών δόθηκε, επίσης, αναλυτικότερο ψηφιακό αρχείο υδρογραφικού δικτύου κλ. 
1:10.000, μη ταξινομημένο
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Πίνακας 2.10. Μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής στο Δάσος Πάφου

A/A Ονομασία

Σύνολο λεκανών Εντός Δάσους Πάφου

Υψόμετρο

Μέγιστο Μέσο

1 36,4    52,7    1,45 13,3% 17,3    ΦΛΕΓΙΑ 725,8    160,5    422,2    46,5    

2 205,3    100,8    0,49 21,0% 34,3    ΣΤΑΥΡΟΣ 1.285,3    292,6    668,8    50,9    
3 278,1    237,4    0,85 16,4% 79,0    ΔΙΑΡΙΖΟΣ 1.250,4    440,8    793,5    52,0    
4 238,6    134,1    0,56 20,0% 44,3    ΑΓΙΑ 1.357,0    378,4    793,9    51,4    
5 Κάμπος / 2-9 51,2    119,5    2,33 53,9% 62,0    ΚΑΜΠΟΣ 1.071,3    128,0    486,6    46,1    
6 36,0    57,6    1,60 54,9% 30,4    ΦΛΕΓΙΑ 861,8    61,4    458,2    50,1    
7 90,7    111,2    1,23 69,9% 60,8    ΛΙΜΝΙΤΗΣ 1.357,0    78,7    656,8    58,2    

8 142,5    129,7    0,91 60,3% 64,5    1.204,6    34,4    480,1    43,4    

9 91,9    96,4    1,05 7,9% 30,7    ΞΕΡΟΣ 1.167,2    231,0    546,6    48,4    
10 Πύργος / 2-7 57,1    84,2    1,47 83,7% 54,5    ΦΛΕΓΙΑ 1.265,4    91,5    601,7    53,6    
11 Ξερός / 1-3 252,8    144,2    0,57 34,4% 50,5    ΡΟΥΔΙΑΣ 1.357,0    309,6    782,1    51,9    
12 Ξερός / 2-4 68,5    83,4    1,22 77,9% 46,9    ΛΕΙΒΑΔΙ 1.105,1    57,8    463,6    44,5    
13 Ξερός / 3-1 95,0    89,5    0,94 71,4% 52,8    ΞΕΡΟΣ 1.229,4    131,7    610,9    54,4    

Έκταση 
(km2)

Περίμ. 
(km)

Βαθμός 
στρογ.

Έκταση 
(%)

Περίμ. 
(km)

Σειρά υλοτο -
μίας

Μέση 
κλίση 
(%)Ελάχ.

Άγιος Θεόδωρος / 
2-5
Χρυσοχού / 2-2
Διαρίζος / 1-2
Εζούσα / 1-4

Κατούρης / 2-6
Λιμνίτης / 2-8

Μακούντα / 2-3 ΑΓΙΟΣ ΜΕΡ -
ΚΟΥΡΙΟΣ

Μαραθάσα / 3-2
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Πρόκειται  για  λεκάνες με επί-
μηκες,  σύνθετο  σχήμα  (μικρός 
βαθμός στρογγυλομορφίας β). Η 
λεκάνη του Κάμπου (2-9) έχει το 
περισσότερο  στρόγγυλο  σχήμα 
(β=2,33), ενώ της Χρυσοχούς (2-
2)  το  λιγότερο  (β=0,49).  Οι  λε-
κάνες  του Πύργου (2-7)  και  του 
Λιμνίτη  (2-8)  βρίσκονται  σε  πο-
σοστό  άνω  του  70%  εντός  του 
Δάσους  Πάφου,  στο  ορεινότερο 
τμήμα τους, με τη δεύτερη να έχει 
και  τη  μεγαλύτερη  μέση  κλίση 
(58,2%),  αν  και  οι  κλίσεις  όλων 
των  λεκανών  είναι  ισχυρές 
(>40%).  Το  μέσο υψόμετρο των 
τριών λεκανών είναι >750 m, ενώ 
τη μεγαλύτερη υψομετρική διαφο-
ρά  έχει  η  λεκάνη  του  Λιμνίτη 
(1285 m). 

Για  την  ορθότερη  και  ακρι-
βέστερη  προσέγγιση  των  υδρο-
λογικών  συνθηκών  στο  Δάσος 
Πάφου,  χρειάζεται  να  καθορι-
σθούν, σε κάθε κύριο υδάτινο φο-
ρέα, τα σημεία τομής με τα εξωτε-
ρικά  όρια  του  Δάσους  (σημεία 
εξόδου).  Οι  κυριότερες διαφορο-
ποιήσεις  εντοπίζονται  στις  λε-
κάνες Μακούντα / 2-3 και Ξερός / 
2-4, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 
τα τμήματα των λεκανών εντός του Δάσους Πάφου αντιστοιχούν στις λεκάνες των σημεί-
ων εξόδου. Για το λόγο αυτό, αλλά, κυρίως επειδή η ανάλυση αυτού του βαθμού διαφεύ-
γει των σκοπών του ΔΣΧ, γίνεται η παραδοχή ότι υπάρχει ταύτιση των τμημάτων εντός 
του Δάσους Πάφου με τις οικείες υπολεκάνες. 

Κάθε υπολεκάνη χαρακτηρίζεται από τον κύριο υδροφορέα ανώτερης τάξης. Στο Πα-
ράρτημα παρατίθεται πίνακας, όπου φαίνεται το μήκος του υδρογραφικού δικτύου (από 
κλίμακα 1:50.000) κατά τάξεις (ταξινόμηση κατά Strahler), η πυκνότητα του υδρογραφι-
κού δικτύου και η εκτιμώμενη μέση ετήσια ποσότητα των κατακρημνισμάτων σε κάθε 
υπολεκάνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 1991-2008. Σημειώνεται ότι οι υπολο-
γισμοί αναφέρονται μόνο στα τμήματα των λεκανών εντός του Δάσους Πάφου9. 

Στη λεκάνη του Ξερού (1-3) εμφανίζεται το μεγαλύτερο μήκος υδρογραφικού δικτύου 
(386,6 km), ενώ στον Ξερό (2-4) η μεγαλύτερη πυκνότητα (5,14 km/km2). Αντίθετα, η μι-
κρότερη πυκνότητα παρουσιάζεται στο Λιμνίτη, με 3,90 km/km2, στον οποίο, όμως, πα-
ρατηρείται το μεγαλύτερο μήκος υδροφορέων 5ης τάξης (14,2 km). Ο ποταμός Ρούδιας 
– ως ο ένας από τους 2 ποταμούς συνεχούς ροής, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.11– δια-
τρέχει τη λεκάνη του Ξερού (1-3) και ταξινομείται στην ανώτερη 6η τάξη σε 6,4 km, ενώ ο 
έτερος ποταμός συνεχούς ροής (Διαρίζος) κατέχει ένα μικρότερο μήκος (1,7 km) στην 6η 

9 Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται σημαντικά εάν για την εκτίμηση της πυκνότητας του 
υδρογραφικού δικτύου χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό αρχείο που έχει δημιουργηθεί από χάρτες κλ. 
1:10.000 (μη ταξινομημένο σε τάξεις): Συνολικό μήκος: 8366 km και πυκνότητα 13,94 km/km2. Το 
συνολικό μήκος εκτιμάται σε 3 φορές μεγαλύτερο, λόγω της λεπτομερέστερης κλίμακας
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Εικόνα 2.4. Λεκάνες απορροής, υδρογραφικό δίκτυο και λοιπά 
υδρολογικά δεδομένα του Δάσους Πάφου
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τάξη κατά  Strahler.  Στον Πίνακα  2.11 φαίνονται οι κυριότεροι υδροφορείς (ποταμοί και 
αργάκια) στο Δάσος Πάφου (συνολικά 22), όπως αυτοί ταξινομήθηκαν σε 3 κύριες κατη-
γορίες από το Τμήμα Δασών, κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού μήκους τους. 

Για  τη  μέτρηση  της  παροχής  ορισμένων 
από τους ποταμούς του εν λόγω Πίνακα, έχουν 
εγκατασταθεί  10  μετρητικοί  σταθμοί  (βλ.  Ει-
κόνα  2.4),  οι  περισσότεροι  εκ  των  οποίων 
έχουν καταγεγραμμένες ημερήσιες τιμές παρο-
χής σε m3/sec, από τη δεκαετία του 1960 έως 
σήμερα. Από την επεξεργασία των ημερήσιων 
καταγραφών  προέκυψαν  ενδιαφέροντα  στοι-
χεία σχετικά με τις μέσες και ακραίες τιμές δια-
χρονικά και εντός του ίδιου έτους (Σχήμα 2.7), 
τα οποία εφ' όσον συνδυαστούν με υδρολογι-
κούς παράγοντες, όπως η συνολική ποσότητα 
των κατακρημνισμάτων, η ένταση των βροχο-
πτώσεων και τα μορφολογικά και φυσιογνωμι-
κά (τύπος,  πυκνότητα  βλάστησης,  γεωλογικό 
υπόστρωμα) χαρακτηριστικά των λεκανών, εί-
ναι δυνατόν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα 
για  την  υδρονομική  λειτουργία  του  Δάσους 
Πάφου και το δυναμικό παραγωγής νερού, πα-
ράμετρο με ιδιαίτερη αξία για όλο το νησί. 

Στο Παράρτημα παρατίθεται  πίνακας όπου 
φαίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των ημε-
ρήσιων  παροχών  των  μετρητικών  σταθμών 
των υδροφορέων, καθώς και ορισμένα χαρα-

κτηριστικά  στοιχεία  τους.  Οι  σταθμοί  στις 
θέσεις Λαζαρίδες (Ξερός) και πριστήριο Λι-
μνίτη εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μέση πα-
ροχή (0,34 και  0,32  m3/sec  αντίστοιχα),  η 
οποία  μεταφράζεται  σε  περισσότερα  από 
10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησί-
ως, κατά μέσο όρο. Οι εν λόγω σταθμοί εμ-
φάνισαν  ακραία  (πλημμυρική)  παροχή 29 
και 24 m3/sec αντίστοιχα, ενώ το εύρος των 
μέσων τιμών (διαφορά της μέσης ελάχιστης 
από τη μέση μέγιστη παροχή) πλησιάζει το 
1,00  m3/sec,  ποσότητα  τριπλάσια  της 
μέσης τιμής. 

Εάν  ληφθεί  υπόψη  και  η  αποστραγγι-
ζόμενη έκταση, τότε η ειδική απορροή μπο-
ρεί να εκφραστεί στη μονάδα επιφανείας ή, 
απλούστερα, σε ισοδύναμο ύψος υετού σε 
mm. Στην περίπτωση αυτή, τη μεγαλύτερη 
ειδική παροχή εμφανίζει ο σταθμός (ουσια-
στικά  η  υπερκείμενη  λεκάνη)  του  Λιμνίτη 
(211,4  mm) και  ακολουθεί  ο  σταθμός του 

Κάμπου (178,7 mm) και μετά οι Λαζαρίδες (161,1  mm). Ο λόγος της ειδικής παροχής 
προς τη μέση ετήσια βροχόπτωση εκφράζει την ποσότητα εκείνη των κατακρημνισμάτων 
που απορρέει  επιφανειακά στην υπερκείμενη του σταθμού λεκάνη και  καταλήγει  στο 
υδρογραφικό δίκτυό της. 
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Πίνακας 2.11. Κυριότεροι υδροφορείς (ποταμοί και 
ρέματα) κατά κατηγορία στο Δάσος Πάφου (φθίν. κατά 
μήκος)

Α/Α Λεκάνη Όνομα υδροφορέα Κατηγορία

1 ΞΕΡΟΣ Β Ρούδιας Ποταμός Συνεχoύς ροής 51,2
2 ΛΙΜΝΙΤΗ Ποταμός του Λιμνίτη Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. σημασίας 32,9
3 ΔΙΟΡΙΖΟΣ Διορίζος Ποταμός Συνεχoύς ροής 32,2
4 ΜΑΚΟΥΝΤΑ Αγίου Μερκουρίου Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 29,8
5 ΞΕΡΟΣ Α Ξερός Ποταμός Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 24,0
6 ΕΖΟΥΣΑ Ποταμός της Αγιάς Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 23,7
7 ΠΥΡΓΟΥ Φλέβας Ποταμός Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 23,0
8 ΞΕΡΟΣ Γ Λειβάδι Ποταμός Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 21,8

9 ΧΡΥΣΟΧΟΥ Λοιπά 20,7

10 ΜΑΚΟΥΝΤΑ Γιαλιάς Ποταμός Λοιπά 15,5
11 ΚΑΜΠΟΣ Ποταμός του Κάμπου Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 15,0
12 ΚΑΤΟΥΡΗΣ Κατούρης Ποταμός Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 10,5
13 ΧΡΥΣΟΧΟΥ Ποταμός του Αλουπού Λοιπά 8,3
14 ΜΑΚΟΥΝΤΑ Ξεροπόταμος Λοιπά 8,0
15 ΚΑΜΠΟΣ Ποταμός του Χρυσαφιού Λοιπά 7,8
16 ΞΕΡΟΣ Γ Ξερός Ποταμός Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 6,7

17 Ποταμός Αγίου Θεοδώρου Λοιπά 4,9

18 ΚΑΤΟΥΡΗΣ Ποταμός της Ρούδιας Λοιπά 4,8
19 ΜΑΚΟΥΝΤΑ Αργάκι της Καμίνας Λοιπά 4,7
20 ΞΕΡΟΣ Γ Αργάκι του Σύπουλα Λοιπά 3,7
21 ΞΕΡΟΣ Γ Μακριάς Ποταμός Περιοδ. ροής,ιδιαίτ. Σημασίας 3,6
22 ΞΕΡΟΣ Γ Αργακι των Φτερουδιών Λοιπά 2,8

Μήκος 
σε km

Ποταμός του Σταυρού της 
Ψώκας

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩ -
ΡΟΣ

Σχήμα 2.7. Μέσες μηνιαίες τιμές παροχής σε m3/sec σε 
σταθμούς μέτρησης υδροφορέων στο Δάσος Πάφου
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Εάν παραβλέψουμε την όποια συμμε-
τοχή  της  βασικής  απορροής  και  άλλων 
παραγόντων, τότε ο λόγος αυτός συνδέε-
ται άμεσα με το συντελεστή απορροής, ο 
οποίος  σχετίζεται  με  την  κλίση  της  λε-
κάνης,  την ένταση της  βροχόπτωσης,  τη 
δασοκάλυψη,  τη  σύσταση  του  εδάφους 
και  το  γεωλογικό  υπόστρωμα.  Στην  κοι-
λάδα  του  Λιμνίτη  το  ποσοστό του  υετού 
που απορρέει φτάνει το 28,2%, ποσοστό 
του μειώνεται κατά το ήμισυ στους σταθ-
μούς του φράγματος Πομού και  της Για-
λιάς.

Σύμφωνα  με  τον  Κωτούλα  (1986),  η 
τιμή του συντελεστή απορροής c  σε δα-
σωμένες εκτάσεις, ανάλογα με το έδαφος, 
την  κλίση  και  την  πυκνότητα  της  υπο-
βλάστησης,  κυμαίνεται  από 0,05 – 0,30. 

Για την εκτίμηση της έντασης της βροχής, η οποία προ-
καλεί τη μέγιστη απορροή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος της ορθολογικής μεθόδου:
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Σχήμα 2.10. Μέσες μηνιαίες τιμές παροχής (lt/sec) σε τρεις 
πηγές στο Δάσος Πάφου
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Σχήμα 2.8. Όγκος παροχετευόμενου νερού κατ' έτος και μήνα 
στο σταθμό Λαζαρίδες
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Πίνακας 2.12. Πλήθος και παροχή πηγών 
κατά Κοιλάδα στο Δάσος Πάφου

Κοιλάδα Αριθ. 
πηγών

Συνολική 
παροχή 

(tn/h)

Μέση 
παροχή 

(tn/h)
Αγιά 5 51,9 10,4
Άγιος 
Μερκούριος 3 7 2,3

Γιαλιά 7 11,1 1,6
Διαρίζος 10 19 1,9
Κάμπος 6 3,2 0,5
Λειβάδι 8 20 2,5
Λιμνίτης 8 43,1 5,4
Ξερός 7 32,3 4,6
Ρούδιας 11 25 2,3
Σταυρός 
Ψώκας 7 7,9 1,1

Φλέγεια 6 21 3,5
Σύνολο / 
Μ.Ο. 78 241,5 3,1

Πηγή: Τμήμα Δασών

Σχήμα 2.9. Αριθμός πηγών σε κάθε λεκάνη απορροής
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1Chry sochou/2-2

7
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13
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11
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9

Xeros/3-1
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Qmax = 0,278 . c . i . FE, 

όπου c ο συντελεστής απορροής, i η ένταση της βροχόπτωσης σε mm/h και FE το εμ-
βαδόν της λεκάνης απορροής σε km2. Έτσι, για τη λεκάνη, π.χ. του Λιμνίτη είναι:

Qmax = 24 m3/sec, c = 0,28, FE = 48 km2, 

οπότε i = 6,42 mm/h

Επειδή η συγκεκριμένη μέγιστη πα-
ροχή αποτελεί  την ημερήσια καταγρα-
φή και όχι την αιχμή της πλημμυρικής 
παροχής,  τεκμαίρεται  ότι  η  συγκεκρι-
μένη ένταση αποτελεί  τη μέση ημερή-
σια τιμή της συγκεκριμένης βροχόπτω-
σης.

Η  ετήσια  διακύμανση  της  παροχής 
των ποταμών στο Δάσος Πάφου είναι 
σημαντική,  όπως ήδη αναφέρθηκε.  Οι 
μέγιστες  παροχές,  κατά  κανόνα  λαμ-
βάνουν  χώρα  από  Ιανουάριο  μέχρι 
Μάρτιο,  ενώ από τον Ιούλιο μέχρι και 
τον Οκτώβριο οι παροχές σχεδόν μηδε-
νίζονται (Σχήμα  2.7). Η μεταβλητότητα 
της  παροχής  είναι  ακόμα  μεγαλύτερη 
από έτος σε έτος. Στο Σχήμα 2.8 φαίνε-

ται η ετήσια ποσότητα νερού (σε εκατ. 
m3 νερού) που παροχετεύεται στο σταθ-
μό  Λαζαρίδες,  όπου  διακρίνεται  και  η 
συνεισφορά κάθε μήνα.

Εκτός  από  την  επιφανειακή  απορ-
ροή, η οποία εκφράζεται με την παροχή 
των ποταμών και ρεμάτων, ιδιαίτερα ση-
μαντικό ρόλο σε σχέση με τη λειτουργία 
του δάσους στη διήθηση του νερού και 
την  αποθήκευσή  του  στους  υπόγειους 
υδροφορείς,  έχει  η  βασική  απορροή. 
Στο Δάσος Πάφου έχουν καταγραφεί πε-
ρισσότερες από 60 πηγές, με τις περισ-
σότερες να βρίσκονται στην κοιλάδα του 
Λιμνίτη (Σχήμα  2.9),  ενώ σύμφωνα με 
στοιχεία  του  Τμήματος  Δασών,  στο 
Δάσος Πάφου έχουν καταγραφεί 78 πη-
γές, όλες σε Κρατική Δασική Γη, με συ-
νολική παροχή 241,5 τόννων ανά ώρα 
(3,1  tn/h  κατά μέσο όρο). Σύμφωνα με 
τα  στοιχεία  αυτά  οι  περισσότερες  βρί-

σκονται στις Κοιλάδες του Ρούδια και του Διορίζου (Πίνακας 2.12). 

Από τα στοιχεία μέτρησης της παροχής σε 3 πηγές βρέθηκε ότι η μέση παροχή κυμαί-
νεται από 2,3 έως 10,5  lt/sec  στις περιοχές Αγιά Τριάς (λεκάνη Ξερός) και Αφίδες (λε-
κάνη Εζούσα) αντίστοιχα. Η διακύμανση μεταξύ της μέσης μέγιστης και της μέσης ελάχι-
στης παροχής είναι σαφώς μικρότερη από εκείνη μεταξύ των αντίστοιχων παροχών στα 
ποτάμια (Σχήμα 2.10). Στις Αφίδες, ο λόγος της διαφοράς της ελάχιστης από τη μέγιστη 
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Εικόνα 2.5. Χωρική κατανομή των υδατοφρακτών στην 
ευρύτερη περιοχή μελέτης

Σχήμα 2.11. Μέσες ετήσιες τιμές παροχής σε τρεις πηγές στο 
Δάσος Πάφου
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τιμή προς τη μέση τιμή φτάνει  μόλις το 70%. Εξάλλου,  είναι  χαρακτηριστική η καθυ-
στέρηση ενός περίπου μηνός στην επίτευξη της μέγιστης παροχής (Μάρτιος αντί για Φε-
βρουάριος), σε σχέση με τα επιφανειακά ρέοντα ύδατα. 

Όσον αφορά στη διαχρονική τάση και εδώ διαφαίνεται μια τάση μείωσης της παροχής 
στις υπόψη πηγές, περισσότερο εμφανής στην πηγή των Αφιδών, για την οποία υφίστα-
νται πληρέστερα στοιχεία (Σχήμα 2.11). Από το Σχήμα προκύπτουν και οι ακραίες τιμές 
διαχρονικά, οι οποίες σαφώς αποκλίνουν λιγότερο από τις μέσες τιμές σε σχέση με τις 
αντίστοιχες ακραίες των παροχών στα ρεύματα της περιοχής. Επίσης, είναι χαρακτηρι-
στικό  ότι  δεν  έχουν  εμφανιστεί  ποτέ  μηδενικές  ελάχιστες  τιμές  παροχής  στις  πηγές, 
ακόμα και κατά τα χρονικά διαστήματα με μηδενική παροχή στα ρεύματα των οικείων λε-
κανών. Έτσι, για παράδειγμα στις Αφίδες, η απολύτως ελάχιστη παροχή έφτασε τα 2,9 
lt/sec στις 12/2 και 18/9/1974. Οι αντίστοιχες τιμές για την Αγιά Τριάς και τις Ευρετούρες 
ήταν 0,45 και 1,4 lt/sec.

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι η βλάστηση στις λεκάνες απορροής επηρεάζει τόσο 
τη δίαιτα των ρευμάτων, όσο και την αποθήκευσή του νερού στους υδροφόρους ορίζο-
ντες. 

Στην περιοχή του Δάσους Πάφου έχουν κατασκευαστεί  φράγματα (υδατοφράκτες), 
όπου συγκεντρώνεται το νερό των ρευμάτων για διάφορες χρήσεις. Στο Παράρτημα πα-
ρατίθεται  πίνακας  όπου  φαίνονται  τα  στοιχεία  για  12  από τους  15  συνολικά  υδατο-
φράκτες, σύμφωνα με στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ανάπτυξης Υδάτων. Οι υδατοφράκτες αυτοί αντιστοιχούν στο 30,8% του αριθμού και στο 
33,2% της χωρητικότητας των υδατοφρακτών όλου του νησιού, στοιχείο, μεταξύ άλλων, 
που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του Δάσους Πάφου για την υδατική οικονομία, σε εθνι-
κό επίπεδο. Στην Εικόνα 2.5 φαίνεται η χωρική κατανομή των υδατοφρακτών στην ευρύ-
τερη περιοχή του Δάσους Πάφου (συνδυασμός ψηφιακών δεδομένων Τμ. Ανάπτ.Υδάτων 
και Τμ. Δασών). Σήμερα, η πληρότητα των φραγμάτων στο Δάσος Πάφου κυμαίνεται 
από 50% (Ασπρόκρεμμος, Αρμίνου) έως και 100% (Πομός, Αργάκα, Αγ.Μαρίνα).

Όσον αφορά στις χρήσεις του νερού, σύμ-
φωνα με έρευνα που διεξήχθη στις παραδα-
σόβιες  Κοινότητες  του  Δάσους  Πάφου  στα 
πλαίσια σύνταξης του παρόντος ΔΣΧ, βρέθη-
κε ότι 11 από τις 24 Κοινότητες που συμμετεί-
χαν  στην  έρευνα  χρησιμοποιούν  νερό  που 
προέρχεται από αντλήσεις υπογείων ή πηγαί-
ων υδάτων, η συνολική ποσότητα των οποί-
ων  εκτιμάται  σε  315  χιλιάδες  m3 περίπου. 
Από  τους  υδατοφράκτες,  χρησιμοποιούν 
νερό οι  8 από τις  24 Κοινότητες,  ποσότητα 
που  ανέρχεται  σε  5,6  εκατ.m3 περίπου.  Οι 
ποσότητες  αυτές  χρησιμοποιούνται  εξίσου, 
τόσο για ανάγκες ύδρευσης όσο και άρδευ-
σης. Εξάλλου, 5 Κοινότητες δήλωσαν μηδενι-
κές χρησιμοποιούμενες ποσότητες νερού και 
ανάγκες (Μουτούλλας,  Καλοπαναγιώτη,  Κοι-
λίνια, Γαλαταριά και Άγ.Νικόλαος).

Τέλος, σχετικά με την ποιότητα των υδάτων, για το Δάσος Πάφου υπάρχουν διαθέσι-
μα στοιχεία από αναλύσεις στα υπόγεια ύδατα τριών γεωτρήσεων. Οι θέσεις των μετρή-
σεων είναι στο χωριό Μυλικούρι, βόρεια του χωριού Κάμπος και στην πηγή Αφιδές. Οι 
διαθέσιμες μετρήσεις έγιναν την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2008, για 42 από τους 50 
συνολικά μετρούμενους παράγοντες. Για τους σημαντικότερους ρυπαντές (βαρέα μέταλ-
λα κ.ά.) καταγράφηκαν οι τιμές του Πίνακα 2.13
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Πίνακας 2.13. Συγκεντρώσεις ρυπαντών σε 3 γεωτρήσεις στην 
περιοχή μελέτης

Πηγή: Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων

Θέση 1992_056 S1-4-1-40 1996-035
Ρυπαντής 18/04/08 06/11/08 30/05/08 21/11/08 17/04/08 23/10/08
4-CIEthylen 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
As 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Cd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cl 24,34 24,5 21,99 22,43 19,23 21,23
Co 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Cr 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Cu 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Hg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
NH3-N 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03
Ni 0,36 0,1 0,62 0,1 0,1 0,33
Pb 0,5 1,92 6,08 0,5
SO4 24,29 24,53 28,62 29,37
TriClEthylen 0,06 0,06 0,06 0,06
Trifluralin 0,01 0,01 0,01 0,01
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2.2 Βιοτικό περιβάλλον

2.2.1 Μορφές εδαφοκάλυψης
Στο Δάσος Πάφου διακρίνονται οκτώ κατηγορίες ή μορφές εδαφοκάλυψης ως ακολού-

θως (Πίν. 2.14):

 Δασοσκεπείς εκτάσεις/ Δάσος (ΔΑ): Εκτάσεις με δασοκάλυψη μεγαλύτερη του 
10% και με δέντρα ύψους μεγαλύτερου των 3  m. Στην κατηγορία του δάσους 
εντάσσονται και οι νεοφυτείες και πυκνοφυτείες της τραχείας πεύκης και κέδρου 
ως εν δυνάμει δάσους. Οι εκτάσεις αυτές καλύπτουν 57.691,5 ha, δηλ. το 95,9 % 
της συνολικής έκτασης του δάσους και προσδιορίζουν έτσι και τον χαρακτήρα 
των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής.

 Θαμνοσκεπείς εκτάσεις/ Θαμνώνας (ΘΑ): Εκτάσεις με κάλυψη από θάμνους 
μεγαλύτερη του 10% και ύψους από 0,5 μέχρι 3,0 m. Αυτές καλύπτουν 819,5 ha, 
δηλαδή το 1,4% της έκτασης και εντοπίζονται κυρίως στις λεκάνες απορροής του 
Ρούδια, του Λιμνίτη και της Φλέγιας. 

 Φρυγανότοποι/  Φρύγανα  (ΦΡ): 
Εκτάσεις καλυμμένες με φρύγανα 
ή και θάμνους/ ξυλώδη βλάστηση 
ύψους μικρότερου των 0,5  m και 
με  κάλυψη  εδάφους  που  δεν 
υπερβαίνει το 10 %. Αυτές καλύ-
πτουν  έκταση 237,1  ha και   εκ-
προσωπούν  το  0,4%,  ένα  πολύ 
μικρό  ποσοστό  της  συνολικής 
έκτασης του δάσους.

 Άγονες εκτάσεις: Εκτάσεις όπου 
η  εδαφοκάλυψη  (με  ξυλώδη 
βλάστηση και φρύγανα) δεν υπερ-
βαίνει το 10% και καλύπτονται είτε 
από  Σάρρες  (χαλατζιές)  (ΣΑ)  ή 
συμπαγή  βράχο  (Β)  ή  βράχους, 
μεγάλων  σχετικά  διαστάσεων.  Η 
συνολική έκταση αυτών ανέρχεται 
σε 44,4  ha καλύπτοντας ένα πο-
σοστό της τάξης του 0,1%.

 Υποδομές  (ΥΠ): Αυτές  καταλαμβάνουν  το  2,1%  της  έκτασης  του  δάσους 
(1289,4  ha)  και  περιλαμβάνουν:  Εκτάσεις  δασικών  κατοικιών  (ΥΠ_ΔΚ)  σε  6 
θέσεις  στην  περιοχή Σταυρού (2,7  ha),  εκδρομικούς  χώρους (ΥΠ_ΕΧ)  σε  13 
θέσεις συνολικής έκτασης 6.2  ha, εκτάσεις που καταλαμβάνει το δασικό δίκτυο 
(1084,3 ha) και οι αντιπυρικές λωρίδες (196,9 ha).

 Λατομεία (ΛΑ). Εκτάσεις εξόρυξης αδρανών υλικών. Υπάρχουν σε τρεις θέσεις 
στο Δάσος Πάφου και καλύπτουν συνολική έκταση 7,0 ha.

 Σκουπιδότοποι (ΣΚ). Εκτάσεις συγκέντρωσης σκουπιδιών. Υπάρχει ένας με συ-
νολική έκταση 0,5 ha.

 Υδατοφράκτες (ΥΔ). Ταμιευτήρες επιφανειακού νερού κατά μήκος υδροφόρων 
ρεμάτων υπάρχουν διάσπαρτοι στις διάφορες λεκάνες απορροής που, αν και μι-
κρής συνολικής επιφάνειας (46,1 ha), αποτελούν σημαντικό στοιχείο της φυσιο-
γνωμίας του χώρου, αφού επηρεάζουν τόσο την υδατική οικονομία όσο και την 
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Πίνακας 2.14. Μορφές εδαφοκάλυψης στο Δάσος Πάφου

α/α ΕΔΑΦΟΠ. ΜΟΡΦΗ Πλήθος Έκταση 
(ha) %

1 Δάσος (ΔΑ) 11.465 57.691,5 95,90
2 Θαμνώνας (ΘΑ) 176 819,5 1,40
3 Φρύγανα (ΦΡ) 54 237,1 0,40
4 Άγονες εκτάσεις (ΑΓ) 23 44,4 0,10
5 Υποδομές (ΥΠ) 19 8,1 0,00
6 Δρόμοι (ΔΡ) 1.084,4 1,80

7 Αντιπυρικές λωρίδες 
(ΑΛ) 196,9 0,33

8 Λατομείο (ΛΑ) 3 7,0 0,00
9 Σκουπιδότοπος (ΣΚ) 1 0,5 0,00
10 Υδατοφράκτης (ΥΔ) 28 46,1 0,10

Σύνολο 11.769 60.135 100,00
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εν γένει ανάπτυξη και διαχείριση του δάσους.

2.2.2 Βλάστηση και φυσικοί οικότοποι
Α. Γενικά χαρακτηριστικά της βλάστησης

Κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τη βλάστηση είναι κατά πρώτο λόγο το κλίμα και 
κατά δεύτερο το γεωλογικό υπόστρωμα και το έδαφος που δημιουργεί. 

Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακού τύπου (θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιοι 
και μέτρια βροχεροί χειμώνες (βλ. κεφ 2.1.4). 

Το Δάσος Πάφου αποτελείται κυρίως από πυριγενή πετρώματα του οφιόλιθου του 
Τροόδους και συγκεκριμένα από το σύστημα πολλαπλών φλεβών (βλ. κεφ. 2.1.2). Από 
το διαβάση δημιουργούνται φαιοχώματα και πυριτιούχα εδάφη, τα οποία είναι κατάλληλα 
για την ανάπτυξη της μεσογειακής βλάστησης (βλ. κεφ. 2.1.3). 

Βασικό χαρακτηριστικό της βλάστησης (εκτός της ρεματικής) είναι η αειφυλλία και η 
σκληροφυλλία (κοινό γνώρισμα του μεσογειακού βλαστητικού τύπου). 

Κυρίαρχο είδος των υψηλών δασών είναι  η τραχεία πεύκη (Pinus brutia)  σχηματίζο-
ντας τον τύπο οικοτόπου με κωδικό 9540. Τα σημαντικότερα είδη που συμπληρώνουν τη 
βλάστηση του τύπου οικοτόπου είναι οι μεσογειακοί θάμνοι όπως η αντρουκλιά (Arbutus 
andrachne),  ο σφένδαμνος  (Acer obtusifolium),  το φιλίκι  (Phillyrea latifolia),  ο σχίνος 
(Pistacia  lentiscus),  η  αγριελιά  (Olea  europaea  var.  sylvestris),  η  κοκκορεβυθιά 
(Pistacia  terebinthus),  η  στερατζιά  (Styrax  officinalis),  ο ασπάλαθος   (Calycotome 
villosa),  ο αόρατος (Juniperus oxycedrus), οι αγριοδαμασκηνιές (Prunus avium,  Prunus 
domestica), το ρούδι (Rhus coriaria), ο πρίνος (Quercus coccifera), η αγριοτριανταφυλ-
λιά  (Rosa canina),  τα φρυγανικά είδη, όπως οι λαδανιές ή ξυσταρκές  (Cistus creticus 
subsp. creticus, Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius),  η αστοιβίδα 
(Sarcopoterium spinosum),  η μικρομέρια  (Micromeria  myrtifolia),  το  θυμάρι  (Thymus 
capitatus  =  Coridothymus  capitatus),  η  φλόμις  η  Κυπρία  (Phlomis  cypria  subsp.  
occidentalis), τα ημιαναρριχόμενα Lonicera etrusca, σπαράγγι (Asparagus acutifolius), ο 
αρκουδόβατος (Smilax aspera) και άλλα.

Εκτός από τις αμιγείς εκτάσεις, η τραχεία πεύκη δημιουργεί πολλές σύνθετες κατα-
στάσεις με άλλα δένδρα και θάμνους, δημιουργώντας μικτούς τύπους οικοτόπων, κυρί-
ως με τη λατζιά, η οποία σχηματίζει συχνά τον υπόροφο του δάσους. Σε ξηρές και άγο-
νες θέσεις έχει ως υπόροφο φρύγανα, ενώ στην ευμεσογειακή ζώνη ως υπόροφος εμ-
φανίζεται η αγριελιά και η ξυλοκερατιά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η βλάστηση αποκτά 
ψευδοστεπώδη μορφή, με μονοετείς πόες και διάφορα αγρωστώδη.  

Σε μεγαλύτερα υψόμετρα (πάνω από 700 m) εμφανίζεται η λατζιά (Quercus alnifolia). 
Η λατζιά είτε δημιουργεί αμιγείς θαμνώνες κυρίως σε διαβρωμένες και υποβαθμισμένες 
περιοχές σχηματίζοντας τον τύπο οικοτόπου 9390* (έκταση 163 ha), είτε σχηματίζει το 
θαμνώδη όροφο των δασών της τραχείας πεύκης. Στον τύπο οικοτόπου συνυπάρχουν 
και  τα  είδη:  Acer  sempervirens,  Teucrium  kotschyanu,  Salvia  cypria,  Crepis  fraasii,  
Sedum cyprium. Σε πολύ μικρές άγονες και ξηρές εκτάσεις η λατζιά δημιουργεί σύνθε-
τους τύπους οικότοπων με μεσογειακά φρύγανα (Sarcopoterium spinosum).

Στην περιοχή του Τρ  ιπύλου   και σε γειτονικές κορυφές αναπτύσσονται τα αμιγή δάση 
του  Κυπριακού κέδρου (Cedrus  brevifolia),  δημιουργώντας  έναν  διακριτό  τύπο οικο-
τόπου (9590*), ο οποίος συντίθεται και με θάμνους όπως:  Quercus alnifolia,   Arrgena-
therum album, Cephalorrhynchus cypricus, Galium peplidifolium, Stellaria  media, Lind-
bergella sintensii.  Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κέδρος δημιουργεί σύνθετους τύ-
πους οικοτόπων με την τραχεία πεύκη, σε διάφορα ποσοστά μίξης.
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Τα παρόχθια δάση περιλαμβάνουν κυρίως πλατανοδάση (τύπος οικοτόπου 92C0). 
Κυριαρχεί ο  Platanus orientalis  (πλάτανος), ενώ συνυπάρχουν σε διάφορους βαθμούς 
τα δενδρώδη Alnus orientalis, Salix alba, Ulmus canescens, Nerium oleander, τα αναρρι-
χώμενα  Tamus  communis,  Rubus  sanctus,  τα  θαμνώδη  Myrtus  communis,  Laurus 
nobilis, και τα ποώδη Campanula peregrina, Lecokia cretica, Viola alba, Viola sieheana, 
Rubia laurae, Rubia tenuifolia και Rubus sanctus. Σε ελάχιστες παραποτάμιες εκτάσεις 
καταγράφηκε ο τύπος οικοτόπου της πικροδάφνης.

Στους απότομους σερπεντινικούς ή πυριτικούς βράχους, αναπτύσσεται η χασμοφυτι-
κή  κυπριακή βλάστηση,  η οποία  αποτελείται  συνήθως από εξειδικευμένα ενδημικά ή 
σπάνια είδη. 

Τα φρύγανα με  Sarcopoterium spinosum αναπτύσσονται σε υποβαθμισμένες περιο-
χές κυρίως στην περιοχή «Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος».  Σε ακόμη πιο υποβαθμισμένα 
τμήματα του δάσους αναπτύσσονται θερμομεσογειακές και προερημικές λόγχμες. 

Β.  Ζώνες βλάστησης

Στην περιοχή μελέτης διακρίνονται δύο ζώνες βλάστησης η Θερμο- και Μεσο- Μεσο-
γειακή ζώνη και η Υπερ- και Ορεινή Μεσογειακή ζώνη. Και στις δύο ζώνες αναπτύσσεται 
η αζωνική βλάστηση.

Η Θερμο- και Μεσο- Μεσογειακή ζώνη εκτείνεται μέχρι και 1100 m περίπου υπερθα-
λάσσιο ύψος, όπου το κλίμα είναι ξηρό ως ύφυγρο. Στη ζώνη αυτή μπορεί να διακριθούν 
οι  υποζώνες της μακκίας βλάστησης (των αείφυλλων πλατύφυλλων θάμνων) και  της 
υποζώνης των θερμόβιων πευκοδασών της τραχείας πεύκης και σπανιότερα τα δάση 
της ημι-φυλλοβόλου βελανιδιάς (Quercus infectoria). 

Η Υπερ- και Ορεινή Μεσογειακή ζώνη εκτείνεται από τα 1100 m και άνω όπου το κλί-
μα είναι περισσότερο υγρό και οι θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες. Και εδώ μπορεί να 
διακριθούν δύο υποζώνες, οι οποίες εξαιτίας του μικρού υψομετρικού εύρους εμπλέκο-
νται  μεταξύ τους.  Η πρώτη είναι  η υποζώνη της τραχείας πεύκης και  της αείφυλλης 
δρυός (λατζιάς). Η δεύτερη αφορά στην περισσότερο υγρή και ύφυγρη ζώνη όπου ανα-
πτύσσονται τα δάση του ενδημικού κυπριακού κέδρου. 

Η αζωνική βλάστηση εμφανίζεται και στις δύο ζώνες και εξαρτάται κυρίως από τοπικές 
ιδιαίτερες υδρολογικές και γεωλογικές συνθήκες. Στα στενά παροδικής ή μόνιμης ροής 
ρέματα δημιουργείται η παραποτάμια βλάστηση και στους ξηρούς ή υγρούς βράχους η 
ενδημική χασμοφυτική βλάστηση, η οποία αποτελείται κυρίως από σερπεντινόφιλες κοι-
νότητες. 

Γ. Βαθμός φυσικότητας

Το μεγαλύτερο τμήμα του Δάσους Πάφου είναι φυσικό και προέρχεται από τη φυσική 
αναγέννηση,  που  ακολουθεί  συνήθως  τις  πυρκαγιές.  Σε  περιοχές  μόνιμα  υποβαθμι-
σμένες γίνεται εμπλουτισμός των οικοσυστημάτων με τεχνητό τρόπο (αναδασώσεις). 

Οι περισσότερες αναδασώσεις αφορούν στον εμπλουτισμό του δάσους αμιγώς με 
τραχεία πεύκη (9217,8 ha). Σπανιότερα φυτεύεται αμιγώς η λατζιά (5,4 ha) και ακόμη πιο 
σπάνια ο κέδρος (3,6 ha). Δημιουργούνται επίσης μικτές συστάδες τραχείας με λατζιά 
(837,9 ha), τραχείας με κέδρο (62,3 ha) και μικτές λατζιάς και άλλων ειδών (37,9 ha).

Στην Κύπρο, η εισαγωγή ξενικών ειδών για σκοπούς δασοπονίας έγινε σε πολύ μικρό 
βαθμό. Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυρίως η Ακακία η κυανόφυλλη (Acacia 
saligna = A. cyanophylla) και διάφορα είδη ευκαλύπτων. 

Στα οικοσυστήματα έχουν διεισδύσει διάφορα ξενικά είδη όπως ο αΐλανθος (Ailanthus 
altissima), το καλάμι (Arundo donax), το ξινίδι (Oxalis pes-caprae) για τα οποία περισ-
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σότερα αναφέρονται στο κεφάλαιο της αξιολόγησης της χλωρίδας. 

Δ. Φυσικοί οικότοποι με βάση την Οδηγία Οικοτόπων

Οι περισσότεροι φυσικοί οικότοποι της περιοχής του Δάσους Πάφου τελούν υπό καθε-
στώς προστασίας σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 
Έχουν προταθεί τέσσερις περιοχές για την ένταξη στο δίκτυο NATURA-2000, με συνολι-
κή έκταση 24.308 ha (Πίν. 2.15). Οι οικότοποι αυτοί αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα 
σπάνιων φυτών. 

Οι φυσικοί τύποι οικοτόπων η κατανομή τους στις περιοχές του δικτύου και η συνολι-
κή έκτασή τους αναφέρονται στον πίνακα 2.16:

Πίνακας 2.16. Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αναγνωρίσθηκαν στις 
τέσσερις περιοχές NATURA-2000 και η έκταση που καταλαμβάνουν

Τύποι 
οικο-

τόπων
Ποσοστό 
κάλυψης

Περιγραφή οικοτόπων και 
κατηγοριών

CY 
2000007

CY 
2000008

CY 
4000011

CY 
4000012

Συν. 
Έκταση 

(ha)

3260 0,00%
Ποταμοί από πεδινά σε 
ορεινά επίπεδα με βλάστηση 
Ranunculion fluitantis και 
Callitricho-Batrachion 

0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

5220* 0,00% Δενδροειδή matorrals με 
Zyziphus 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

5330 0,24% Θερμομεσογειακές και 
προερημικές λόχμες 0,0 59,2 0,0 0,0 59,2

5420 0,32% Φρύγανα από 
Sarcopoterium spinosum 0,0 76,8 0,0 0,0 76,8

6420 0,00%
Υγροί μεσογειακοί λειμώνες 
με υψηλές πόες από Molinio 
Holoschoenion 

0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

8140 0,05% Λιθώνες της Ανατολικής 
Μεσογείου 0,7 8,6 0,1 1,8 11,2

8220 0,02% Πυριτικά βραχώδη πρανή με 
χασμοφυτική βλάστηση 0,1 3,5 0,1 0,4 4,1

92C0 2,63%
Δάση Platanus orientalis και 
Liquidambar orientalis 
(Platanion orientalis) 

37,3 440,7 13,1 148,9 639,9

92D0 0,00%
Νότια παρόχθια δάση-στοές 
και λόχμες (Nerio-
Tamaricetea και 
Securinegion tinctoriae) 

0,0 0,2 0,1 0,2 0,5

9390* 3,34%
Θαμνώνες και δασικές 
συστάδες της Quercus 
alnifolia

0,0 802,3 0,0 9,0 811,3
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Πίνακας 2.15. Περιοχές του Δάσους Πάφου, που περιλήφθηκαν στο δίκτυο NATURA 2000

Κωδικός 
περιοχής Ονομασία περιοχής Έκταση πε-

ριοχής (ha)
Συντεταγμένες 

κέντρου
CY2000007 Περιοχή Πλατύ 620 | E 32 46 | N 34 55 |
CY2000008 Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος 18.282 | E 33 34 | N 35 24 |
CY4000011 Περιοχή Αγιάτης 514 | E 32 46 | N 34 55 |

CY4000012 Περιοχή Σταυρός της 
Ψώκας-Καρκαβάς 5.051 | E 32 55 | N 35 20 |
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Τύποι 
οικο-

τόπων
Ποσοστό 
κάλυψης

Περιγραφή οικοτόπων και 
κατηγοριών

CY 
2000007

CY 
2000008

CY 
4000011

CY 
4000012

Συν. 
Έκταση 

(ha)
9390*+
5420 0,60% Λατζιά + φρύγανα 0,0 145,1 0,0 0,0 145,1

93A0 0,00%
Δασικές συστάδες της 
Quercus infectoria (Anagyro 
foetidae – Quercetum 
infectoriae)

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

9540 83,76%
Μεσογειακά πευκοδάση με 
ενδημικά είδη πεύκων της 
Μεσογείου 

420,7 14.700,0 489,1 4.751,1 20.360,8

9540+ 
5420 0,38% Τραχεία + φρύγανα 0,0 92,9 0,0 0,0 92,9

9540+ 
6220* 1,19%

Τραχεία + Ψευδοστέππα με 
αγρωστώδη και μονοετή 
φυτά από Thero-
Brachypodiata

0,0 288,4 0,0 0,0 288,4

9540+ 
9320 0,06% Τραχεία + Δάση με Olea και 

Ceratonia 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1

9540+ 
9390* 6,35% Τραχεία + λατζιά 156,6 1.256,5 11,4 120,2 1.544,6

9590* 0,32% Δάση με Cedrus brevifolia 0,0 78,3 0,0 0,0 78,3
9590*+
9540 0,65% Δάση με κέδρο και τραχεία 0,0 157,8 0,0 0,0 157,8

  Σύνολο 615,3 18.133,6 513,8 5.045,7 24.308,5

2.2.3 Χλωρίδα
A. Ανώτερα φυτά

Το Δάσος Πάφου αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ορεινούς βιότοπους χλωρί-
δας της Ευρώπης. Οι ιδιάζουσες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες, η γεωγραφική εγγύ-
τητα με τρεις ηπείρους και η σχετική απομόνωση ευνόησαν την ανάπτυξη μιας ιδιαίτε-
ρης, πλούσιας χλωρίδας, με χαρακτηριστικότερο στοιχείο τον ενδημισμό. Έχουν κατα-
γραφεί 519 ανώτερα είδη φυτών (Παράρτημα 1). 

Από τα ανώτερα φυτά τα 499 ανήκουν στα αγγειόσπερμα (Magnoliophyta) και τα 5 σε 
γυμνόσπερμα (Pinophyta). Από τα αγγειόσπερμα τα 112 είναι μονοκοτυλήδονα και τα 
υπόλοιπα δικοτυλήδονα (Παράρτημα 1).  

Από τα παραπάνω φυτά, τα 57 είναι ενδημικά της Κύπρου και πολλά από αυτά βρί-
σκονται αποκλειστικά στο Δάσος Πάφου (Παράρτημα 2).  Γύρω στα 12 ενδημικά είδη 
έχουν αποκλειστικό βιότοπο το δάσος. Εκτός από τα ενδημικά είδη, υπάρχουν και 42 
ακόμη είδη τα οποία προστατεύονται από διάφορες συνθήκες ή αναφέρονται στο «Κόκ-
κινο Βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου» (Παράρτημα 2). 

B. Κατώτερα φυτά

Στο Δάσος Πάφου καταγράφηκαν δύο είδη Γνητοφύτων (Gnetophyta), τα οποία θεω-
ρούνται  από  πολλούς  ερευνητές  ως  ενδιάμεσα  είδη  μεταξύ  γυμνόσπερμων  και  αγ-
γειόσπερμων.  Τα  Γνητόφυτα  είναι  συνομοταξία γυμνόσπερμων ξυλωδών  φυτών,  τα 
οποία διαφέρουν από τα άλλα γυμνόσπερμα στο ότι οι βλαστοί τους έχουν αγγεία, όπως 
στα αγγειόσπερμα φυτά. Ανήκουν στο ίδιο γένος (Ephedrales) και στην ίδια οικογένεια 
οικογένεια (Ephedraceae). Πρόκειται για τα είδη  Ephedra fragilis  subsp.  campylopoda 
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και Ephedra nebrodensis. 

Υπάρχει ένα φυτό το Selaginella denticulata το οποίο ανήκει στην διαίρεση του φυτι-
κού βασιλείου Lycopodiophyta. Πρόκειται για το παλαιότερο σε ζωή αγγειόσπερμο φυτό 
(περίπου 410 εκατομμυρίων χρόνων). Διαφέρει από τα υπόλοιπα αγγειόσπερμα διότι 
διαθέτει μικρόφυλλα, τα οποία έχουν ένα και μοναδικό αγγείο και όχι περισσότερα. 

Στην περιοχή ευδοκιμούν και τα πτεριδόφυτα (βρέθηκαν 9 είδη).

Τα βρύα και οι λειχήνες έχουν μελετηθεί ελάχιστα στο Δάσος Πάφου.

Γ. Ενδημικά φυτά του Δάσους Πάφου

Στο Δάσος Πάφου αναπτύσσονται πολλά (57 taxa) από τα ενδημικά φυτά της Κύ-
πρου. Αρκετά από τα ενδημικά θεωρούνται σπάνια αφού απαντούν σε λίγους και μι-
κρούς πληθυσμούς. Ειδικά στο Δάσος Πάφου η επιβίωση και διαιώνιση των ειδών αυ-
τών είναι περισσότερο εξασφαλισμένη από οποιοδήποτε άλλο μέρος του νησιού, διότι οι 
δυσμενείς επιδράσεις εξωτερικών, ανθρωπογενών πιέσεων είναι σχετικά λίγες. Το σύνο-
λο της περιοχής βρίσκεται υπό κρατική διαχείριση, δεν υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες 
και χρήση φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων, ούτε βοσκή, ούτε ανεξέλεγκτες επεκτάσεις του 
ορεινού οδικού δικτύου. 

Από τα ενδημικά     φυτά     του     Δάσους Πάφου  , τα 10 περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βι-
βλίο της Χλωρίδας της Κύπρου»: Allium exaltatum, Arabis kennedyae, Cedrus brevifolia,  
Cyperus cyprius, Erysimum kykkoticum, Malcolmia nana var. glabra, Origanum cordifoli-
um, Phlomis cypria  subsp.  οccidentalis,  Ranunculus kykkoensis, Trifolium campestre 
subsp.  Paphium (Παράρτημα  Πίνακας  2).  Από αυτά,  τα    Arabis  kennedyae,  Phlomis   
cypria   subsp.   o  ccidentalis και Ranunculus kykkoensis     περιλαμβάνονται στα Παραρτήμα  -  
τα II & IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ το μεν πρώτο θεωρείται κινδυνεύον είδος, τα δε 
δύο τελευταία θεωρούνται ως εύτρωτα (Παράρτημα Πίνακας 2). Το Trifolium campestre 
subsp.  paphium θεωρείται  ως  εγγύς  απειλούμενο  είδος,  ενώ  τα  Cedrus  brevifolia,  
Cyperus cyprius, Erysimum kykkoticum και Origanum cordifolium ως εύτρωτα είδη (Πα-
ράρτημα).

Υπάρχουν  5  ενδημικά  είδη,  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στη  σύμβαση  CITES: 
Cyclamen cyprium, Epipactis troodi, Ophrys alasiatica, Ophrys elegans, Orchis troodi.  
Τα     υπόλοιπα     ενδημικά     φυτά     του     Δάσους Πάφου   είναι:  Acinos exiguus, Allium cyprium, 
Allium willeanum, Anthemis plutonia, Anthemis tricolor, Arabis purpurea, Arenaria rhodia  
subsp.  cypria,  Arrhenatherum album  subsp.  cypricola  (=A.  album),  Asperula  cypria,  
Bosea cypria, Campanula veneris (=C. drabifolia), Carex cyprica (=C. divulsa), Carlina 
pygmaea, Centranthus calcitrapa subsp.  orbiculatus, Corydalis rutifolia, Dianthus stric-
tus subsp. troodi, Euphorbia veneris, Ferulago cypria, Gladiolus triphyllus, Hedera helix  
subsp.  pauchovi,  Hypericum  repens,  Mentha  longifolia  subsp.  cyprica,  Micromeria 
chionistrae, Nepeta troodi,  Odontites linkii  subsp.  cyprius, Onopordum cyprium, Orni-
thogalum chionophilum, Petrorhagia kennedyae, Pterocephalus multiflorus subsp. multi-
florus, Ptilostemon chamaepeuce var. cyprius, Quercus alnifolia, Ranunculus cadmicus 
subsp. cyprius, Rubia laurae, Scutellaria cypria subsp. cypria, Scutellaria cypria subsp. 
elatior, Sedum cyprium, Silene galataea, Silene laevigata, Teucrium cyprium, Teucrium 
divaricatum subsp. canescens, Thymus integer, Urtica dioica subsp. cypria.

Δ. Άλλα είδη του Δάσους Πάφου που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας

Εκτός από τα ενδημικά είδη, στο Δάσος Πάφου υπάρχουν πολλά φυτά, τα οποία ανα-
φέρονται στο «Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου» και στη σύμβαση CITES.

Στο Κόκκινο Βιβλίο αναφέρονται τα εξής φυτά: Arctium lappa (Εύτρωτο), Arum italic-
um subsp. italicum, Arum rupicola, Centaurium maritimum (Κινδυνεύον), Calepina irreg-
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ularis (Εγγύς Απειλούμενο),  Crepis zacintha (Εγγύς Απειλούμενο),  Dactylorhiza iberica 
(Κινδυνεύον),  Datisca cannabina (Εύτρωτο),  Ephedra nebrodensis (Εύτρωτο),  Epilobi-
um tetragonum (Εγγύς  Απειλούμενο),  Epipactis  microphylla (Κρισίμως  Κινδυνεύον), 
Erodium botrys (Εγγύς Απειλούμενο), Galium humifusum var. lasiocarpum (Κινδυνεύον), 
Hypericum hircinum (Εύτρωτο),  Hypericum lanuginosum var.  lanuginosum,  Hypericum 
perfoliatum (Κινδυνεύον),  Linaria pelisseriana (Εύτρωτο),  Lotus angustissimus (Κρισί-
μως Κινδυνεύον),  Lotus conibricensis, Paronychia echinulata (Κρισίμως Κινδυνεύον), 
Phillyrea latifolia 

Στη  σύμβαση  CITES περιλαμβάνονται  τα  είδη:  Anacamptis  pyramidalis,  Barlia 
robertiana,  Dactylorhiza romana,  Limodorum  abortivum,  Neotinea  maculata,  Ophrys 
cinereophila,  Ophrys hystrera,  Ophrys levantina,  Ophrys mammosa,  Ophrys sicula, 
Orchis anatolica, Orchis collina, Orchis fragrans, Orchis syriaca, Platanthera holmboei,  
Spiranthes spiralis (Εύτρωτο), Scandix stellata (Εύτρωτο),  Sisymbrium polyceratium 
(Κινδυνεύον ),  Teesdalia coronopifolia (Εύτρωτο),  Tussilago farfara (Εύτρωτο),  Vulpia 
muralis (Εύτρωτο).

2.2.4 Μακρομύκητες
Τα μανιτάρια είναι μια κατηγορία μυκήτων, των οποίων τα καρποφόρα σώματα είναι 

ορατά  με  γυμνό  μάτι  και  εμφανίζονται  είτε  πάνω,  είτε  κάτω από  την  επιφάνεια  του 
εδάφους. 

Το δάσος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο κατ' εξοχήν χώρος όπου εμφανίζονται μανι-
τάρια, αφού μέσα στην πληθώρα των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων που τα απαρ-
τίζουν ικανοποιούνται οι ανάγκες διαφόρων ειδών μανιταριών που εμφανίζονται κατά και-
ρούς. Η αφθονία της οργανικής ουσίας και οι κατάλληλες κλιματεδαφικές συνθήκες που 
επικρατούν στα δάση ευνοούν πολύ στην ανάπτυξη των μυκήτων.  Γενικά, μπορεί να ει-
πωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μανιταριών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
αναπτύσσεται στις δασωμένες πλαγιές και κοιλάδες, οι οποίες προστατεύονται από τη 
ξήρανση, σε σύγκριση με τις εκτεθειμένες σε ανέμους και το θερμό ήλιο νότιες εκθέσεις. 
Αυτό, φυσικά, δεν μπορεί να αποτελέσει κανόνα, αφού το μικροκλίμα είναι τελικά αυτό 
που καθορίζει αν θα ευνοηθεί ή όχι η ανάπτυξη των διαφόρων ειδών. 

Στη φύση η συμβίωση είναι πολύ διαδεδομένη με πέραν του 80% των γνωστών φυ-
τών να συμβιώνουν με μύκητες, ενώ τα δασικά είδη συμβιώνουν σχεδόν στην ολότητά 
τους. Έχει αποδειχθεί ότι η μυκορριζική σχέση των μυκήτων με τα φυτά είναι συμβιωτι-
κή, δηλ. οι δύο οργανισμοί (φυτό και μύκητας) συνεργάζονται στην προσπάθεια τους για 
επιβίωση με αμοιβαίο όφελος.  Τα μυκορριζικά είδη αποτελούν έναν πολύ ουσιαστικό 
σύμμαχο των δέντρων και  των θάμνων που υπάρχουν στα δάση,  ιδιαίτερα κατά τις 
σκληρές συνθήκες του καλοκαιριού. Η οικολογική αξία των μανιταριών είναι τεράστια και 
δεν θα αποτελούσε υπερβολή να αναφερθεί ότι αποτελούν τους αφανείς ήρωες των δα-
σών, που ενώ από τη μια διάφορα είδη υποστηρίζουν τα δέντρα στο δύσκολο αγώνα για 
την επιβίωση τους, από την άλλη κάποια άλλα είδη αποτελούν ένα βασικό μηχανισμό 
ανακύκλωσης της οργανικής ύλης. 

Στο Δάσος Πάφου οι οικολογικές συνθήκες που υπάρχουν ευνοούν την εμφάνιση μα-
νιταριών. Η ύπαρξη διαφόρων οικοτόπων, στους οποίους κυριαρχούν τόσο τα πεύκα 
όσο και τα διάφορα πλατύφυλλα είδη, με πρώτη και καλύτερη τη λατζιά, αλλά και την 
ελιά, τον πλάτανο και το σκλήθρο, διαφοροποιούν σε πολύ μικρές αποστάσεις τις οικο-
λογικές συνθήκες, ευνοώντας πολλά είδη μανιταριών. Στο Δάσος Πάφου απαντώνται σα-
προφυτικά, συμβιωτικά και παρασιτικά είδη. Τα περισσότερα είδη εμφανίζονται προς το 
τέλος του φθινοπώρου, οπότε πέφτουν ικανοποιητικές βροχοπτώσεις και η θερμοκρασία 
διατηρείται σε κατάλληλα επίπεδα. Όμως, η παρουσία των μανιταριών συνεχίζεται και το 
χειμώνα, κυρίως σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα, καθώς και την άνοιξη. Δεν έχει γίνει 
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συστηματική καταγραφή και μελέτη των μανιταριών του δάσους, και ως εκ τούτου τα είδη 
που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να περιέχουν ελλείψεις.   

Υπάρχουν πάρα πολλά είδη μανιταριών, αν και δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, αρκετά 
από τα οποία είναι βρώσιμα, άλλα είναι δηλητηριώδη ή και θανατηφόρα και πάρα πολλά 
χωρίς καμία γαστρονομική σημασία. Στο Παράρτημα 4 παρατίθεται πίνακας μανιταριών 
που απαντούν στους οικότοπους του Δάσους Πάφου. Μερικά δηλητηριώδη μανιτάρια 
ανήκουν στο γένος Amanita, όπως το Amanita verna, Amanita virosa κτλ., στο γένος Bo-
letus, όπως το  Boletus satanass,  Boletus calopus κτλ. και το γένος  Russula, όπως το 
Russula emetica. Ως εκ τούτου οι συλλέκτες μανιταριών θα πρέπει να γνωρίζουν με με-
γάλη θετικότητα τα βρώσιμα είδη των μανιταριών και να συλλέγουν μόνο αυτά, γιατί δεν 
υπάρχουν απλές μέθοδοι ελέγχου για τη διάκριση των βρώσιμων από τα δηλητηριώδη 
μανιτάρια. 

Από το Δάσος Πάφου συλλέγονται διάφορα είδη βρώσιμων μανιταριών, τα οποία τις 
περισσότερες φορές προορίζονται για ιδιωτική κατανάλωση, αλλά και για εμπορία, σε 
περιόδους αφθονίας. Το κοκκινομανίταρο (Lactarius deliciosus) είναι, ίσως, το γνωστότε-
ρο από αυτά. Είναι μυκορριζικό είδος και συμβιώνει κυρίως με πεύκα, ενώ πολλές φορές 
παρατηρήθηκε συμβίωσή του με διάφορα πλατύφυλλα είδη, όπως η λατζιά, η περνιά, η 
αντρουκλιά, η σχινιά και η τρεμιθιά. Άλλα μυκορριζικά είδη μανιταριών που συλλέγονται 
από την περιοχή είναι το ασπρομανίταρο (Russula delica), που εμφανίζεται το φθινόπω-
ρο σε δάση τραχείας και μαύρης πεύκης  και το  ήμερο (Tricholoma caligatum). Επι-
πρόσθετα, γνωστά βρώσιμα είδη που συλλέγονται από την περιοχή είναι το πουρούϊ 
(Agaricus cambestris), το μανιτάρι του καβακιού (Pleurotus ostreatus) και το περιζήτητο 
αρνούϊ (Morchela elata), που είναι εξαιρετικό μανιτάρι. Έχει πολύ ιδιόμορφο και ξεχωρι-
στό σχήμα, γεμάτο ζαρωματιές και αυλάκια που θυμίζουν σφουγγάρι ή ακόμα και όρθιο 
κώνο πεύκου. Το συναντούμε την άνοιξη σε πρόσφατα καμένες περιοχές, δάση, λιβάδια 
και σε ακαλλιέργητη γη. 

Η συλλογή των εδώδιμων ειδών είναι η πιο σοβαρή άμεση πίεση του υπάρχει στους 
πληθυσμούς των μανιταριών. Ο τρόπος συλλογής μπορεί να επηρεάσει τους πληθυ-
σμούς των ίδιων των μανιταριών, ενώ στην περίπτωση των μυκορριζικών και τα φυτά 
μαζί με τα οποία συμβιώνουν. Έχει μεγάλη σημασία να μην καταστρέφεται ο παραγωγι-
κός μύκητας, αλλά να συλλέγεται μόνο ο καρπός (μανιτάρι). Η αναμόχλευση και η μετα-
κίνηση του φυλλοτάπητα κατά τη συλλογή με τη χρήση γεωργικών εργαλείων εκθέτει το 
μύκητα στον αέρα και στις ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα τη νέκρω-
σή του. Επιπρόσθετα, κατά τη συλλογή δεν πρέπει να συλλέγονται τα ανώριμα άτομα, 
αφού δεν έχουν προλάβει να αφήσουν τα σπόρια τους. 

Η διαχείριση των μανιταριών παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην διατήρηση της υγείας των 
δασών, λόγω του καταλυτικού ρόλου που παίζουν ευρύτερα στη λειτουργία του δασικού 
οικοσυστήματος, αλλά και λόγω της ουσιαστικής τους συμβολής στον υποστηρικτικό μη-
χανισμό αναγέννησης του δάσους. Επειδή όμως δεν είναι επαρκώς μελετημένα στην 
Κύπρο και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ακριβή κατανομή των ειδών στο Δάσος 
Πάφου, θα ήταν παρακινδυνευμένο να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε  διαχειριστικά 
μέτρα με στόχο την αύξηση της παραγωγής. Γενικά, όμως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης και προστασίας τους είναι μέσα από την προ-
στασία του ίδιου του οικοσυστήματος.

2.2.5 Πανίδα
Τα είδη πανίδας των διαφόρων Παραρτημάτων της Οδηγίας Οικοτόπων (92/43) και 

της  Οδηγίας  για  την  Ορνιθοπανίδα  (79/409 ΕΟΚ  ή 2009/147/ΕΕ όπως  έχει  αλλάξει 
πλέον),  που διαπιστωμένα έχουν καταγραφεί στο Δάσος Πάφου, καταγράφονται στον 
ακόλουθο πίνακα.
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2.2.5.1 Αγρινό και άλλα θηλαστικά

Α. ΑΓΡΙΝΟ

Το Κυπριακό αγριοπρόβατο ή αγρινό 
(Ovis orientalis ophion) είναι παγκοσμί-
ως μοναδικό υποείδος αγριοπροβάτου, 
ενδημικό της Κύπρου και το μεγαλύτερο 
χερσαίο θηλαστικό του νησιού. Για τους 
παραπάνω λόγους θεωρείται ο σημαντι-
κότερος  εκπρόσωπος  της  Κυπριακής 
πανίδας. Είναι συγγενικό των αγριοπρο-
βάτων που ζουν στην Ασία και την Αμε-
ρική  (ΔΣΧ  1992).  Το  αγρινό  από  το 
1978 χαρακτηρίστηκε ως κινδυνεύον εί-
δος  και  τοποθετήθηκε  στη  λίστα  της 
IUCN, ενώ από το 1990 χαρακτηρίζεται 
ως τρωτό. Επίσης, το είδος έχει συμπε-
ριληφθεί στα παραρτήματα II και  IV της 
Οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους και 
την σπάνια πανίδα και χλωρίδα της Ευ-
ρώπης. Επιπλέον, το είδος προστατεύε-
ται  από  τη  συνθήκη  CITES για  το 
εμπόριο των άγριων ειδών. Τέλος, για την Κυπριακή νομοθεσία θεωρείται αυστηρά προ-
στατευόμενο είδος και απαγορεύεται το κυνήγι του. 

Καθώς οι πρώτες ενδείξεις για την ανθρώπινη παρουσία στην Κύπρο προέρχονται 
από το 8230 π.Χ., οι αντίστοιχες για το αγρινό χρονολογούνται γύρω στο 6.000 π.Χ. 
Υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά με την παρουσία του αγρινού στην Κύπρο. Η μία θεωρία 
αναφέρει ότι το αυτό μεταφέρθηκε στην Κύπρο από τον άνθρωπο σε εξημερωμένη μορ-
φή του άγριου τύπου (Hadjisterkotis 1996a). Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία (Horwitz et 
al. 2004, Horwitz and Bar-Gal 2006) ο αρχικός "ιδρυτικός" πληθυσμός που μεταφέρθηκε 
στην Κύπρο ήταν άγριος και αυτός διασταυρώθηκε με ήμερα πρόβατα, τα οποία μετα-
φέρθηκαν στο νησί αργότερα. Από τους απογόνους της πρώτης αποίκησης με άγρια 
άτομα προέκυψαν τα αγριοπρόβατα που θεωρήθηκαν ημιάγρια στα πρόσφατα χρόνια. 
Συμπερασματικά, το αγρινό προέρχεται από την εισαγωγή άγριου αγριοπροβάτου και 
όχι από ήμερο και διατηρεί τον άγριο φαινότυπο του ασιατικού αγριοπροβάτου, παρόλο 
που το μιτοχονδριακό DNA και οι βιοχημικές αναλύσεις δείχνουν γενετική ομοιότητα με 
το ήμερο πρόβατο. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη διασταύρωση και στην εισαγωγή γο-
νιδίων από ήμερα πρόβατα που μεταφέρθηκαν αργότερα στο νησί. Το θέμα της φυλο-
γένεσης του αγρινού θα αποσαφηνιστεί πλήρως με ανάλυση του πυρηνικού DNA. 

Αναφορικά με τον πληθυσμό του αγρινού, αυτός ιστορικά έχει υποστεί πολύ έντονες 
διακυμάνσεις, τουλάχιστον από την περίοδο του μεσαίωνα και μετά. Την περίοδο αυτή 
το αγρινό ήταν άφθονο σχεδόν σε όλη την έκταση της Κύπρου και αποτελούσε αντικείμε-
νο κυνηγίου. Από το 1878 περίπου ο πληθυσμός του περιορίστηκε μόνο στο όρος Τρόο-
δος, ενώ κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κατοχής έφτασε στο χείλος της εξαφάνισης (25 
άτομα μόνο). Από το 1884 φαίνεται ότι άρχισε ο πληθυσμός του να αυξάνεται, ενώ το 
1930 υπήρχαν δύο πληθυσμοί με λίγο περισσότερα από 20 άτομα ο καθένας, ο ένας 
στο δάσος Τροόδους και ο άλλος στο Δάσος Πάφου. Το 1937 ο πληθυσμός του αγρινού 
στο Δάσος Πάφου μειώθηκε στα 15 άτομα, ενώ το 1938 με την έκδοση του νόμου Περί 
Θήρας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο περιορισμό της λαθροθηρίας στο αγρινό με σκοπό 
να προστατευθεί  ο πληθυσμός του.  Μεταξύ 1938 και 1940 απομακρύνθηκαν από το 
Δάσος Πάφου όλοι οι κτηνοτρόφοι και τα κοπάδια κατσικιών που υπήρχαν και το 1939 το 
Δάσος Πάφου (620 χιλιάδες στρέμματα) ανακηρύχθηκε σε καταφύγιο θηραμάτων, οπότε 
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περιορίστηκε γενικά το κυνήγι στην περιοχή (Hadjisterkotis 1992). Το 1949 ο πληθυσμός 
ήταν 100 άτομα (Waterer 1949 στους  Kassinis and Papageorgiou 2000), ενώ το 1966 
200 άτομα (Red Data Book 1966 στους  Kassinis and Papageorgiou 2000).  Το 1950 
εγκαταστάθηκε ένα αρσενικό και δύο θηλυκά στο Δασικό σταθμό Σταυρός της Ψώκας με 
σκοπό να αναπαραχθεί τεχνητά το αγρινό και από εκεί το 1955 μεταφέρθηκαν κάποια 
άτομα επίσης για αναπαραγωγή στο ζωολογικό κήπο της Λεμεσού. Το 1970 ο πληθυ-
σμός του αγρινού στο δάσος της Πάφου υπολογίστηκε σε 200 άτομα (Van Haften 1974 
στους  Kassinis and Papageorgiou 2001) και το 1983 το τμήμα Δασών υπολόγισε τον 
πληθυσμό στα 500-600 άτομα. Το 1988 το Τμήμα Δασών υπολόγισε τον πληθυσμό στα 
800 άτομα, ενώ το 1978 το αγρινό είχε χαρακτηρισθεί ως κινδυνεύον είδος στην λίστα τις 
IUCN και το 1990 ως τρωτό (IUCN 1990,  Kassinis and Papageorgiou 2000). Το 1992 
έγινε  απογραφή του  πληθυσμού με  ελικόπτερο (Dr.  Rοger Bider).  Aυτός  εκτιμήθηκε 
γύρω στα 1.500-1.900 άτομα (Hadjisterkotis 1992). 

Από το 1997 μέχρι το 2000 οι Kassinis and Papageorgiou (2000) πραγματοποίησαν 
εκτιμήσεις του πληθυσμού με διαδρομές μέσα στο δάσος. Για το έτος 2.000 εκτίμησαν το 
επίπεδο του πληθυσμού σε 3.172 άτομα (2.381 - 3.963) και υπολόγισαν τη δομή του 
πληθυσμού ως εξής: 32% αρσενικά, 40% θηλυκά και 28% νεαρά. Ο πληθυσμός αντι-
στοιχούσε σε μία πυκνότητα 1 άτομο ανά 20 εκτάρια, ενώ ο πληθυσμός των ορίων του 
δάσους ήταν 2,5 φορές υψηλότερος από τον πληθυσμό του πυρήνα του δάσους. Στα 
επόμενα χρόνια αυξήθηκαν οι διαδρομές εκτίμησης του πληθυσμού, οι οποίες συνεχί-
στηκαν από το 2000 έως το 2007, οπότε για το έτος αυτό ο πληθυσμός υπολογίστηκε σε 
2.947 ± 686 άτομα και η αναλογία ενηλίκων αρσενικών προς ενήλικα θηλυκά προς νεο-
γνά ήταν 97 προς 100 προς 31 (Kassinis 2007). 

Πίνακας  2.17.  Αριθμός  αγρινών  που  παρατηρήθηκε  κατά  τις  ετήσιες  φθινοπωρινές  
καταμετρήσεις  σε  20  επιλεγμένες  διαδρομές  συνολικού  μήκους  253,6  χλμ.  και  αναλογία 
αρσενικών (> 1.5 έτους) : 100 ενήλικων θηλυκών (> 1.5 έτους) : νεογνών [προσαρμογή από  
Κασίνη, Ταμείο Θήρας (2007)].

Έτος Αρσενικά Θηλυκά
Νεαρά
< 1,5 
έτους

Νεογνά
< 0.5 
έτους

Ολικό
 Αναλογία 
♂: 100 ♀ 
νεογνών

2000 148 213 20 142 523 69.:100:67
2001 198 233 85 101 617 85:100:43
2002 170 238 55 120 583 71:100:50
2003 194 176 77 77 524 110:100:44
2004 200 199 65 76 540 101:100:38
2005 207 222 79 79 587 93:100:36
2006 191 232 51 87 561 82:100:38
2007 249 257 79 80 665 97:100:31

Όσον αφορά στη βιολογία, συμπεριφορά και χρήση του χώρου από το αγρινό, το εί-
δος είναι ένα αγριοπρόβατο που έχει μέγεθος μικρότερο από τα συγγενικά του στην Ασία 
και την Αμερική. Τα αρσενικά έχουν μεγάλα κέρατα, τα οποία καθώς προχωράει η ηλικία 
έχουν σπειροειδή μορφή. Το τυπικό ενδιαίτημά του είναι τα λιβάδια και οι άλλες ανοιχτές 
εκτάσεις, αλλά έχει προσαρμοστεί πολύ καλά και επιβιώνει μέσα στο δάσος, χρησιμο-
ποιώντας βέβαια και ανοιχτές εκτάσεις που υπάρχουν μέσα ή έξω από το δάσος, ακόμα 
και γεωργικές καλλιέργειες. Η τροφή του μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή. Όμως κύ-
ριο τμήμα της αποτελούν οι πόες, οι θάμνοι, καθώς και τα καλλιεργούμενα φυτά και τα 
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φρούτα. Ειδικότερα, το δασόβιο τμήμα του πληθυσμού του αγρινού τρέφεται με ποώδη 
φυτά, αλλά και με ξυλώδη φυτά και φρούτα, ενώ η τροφή του το φθινόπωρο και το χει-
μώνα περιλαμβάνει πολλά φρούτα και την άνοιξη και το καλοκαίρι πολλά αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα είδη. Ειδικά την άνοιξη τα νεαρά φύλλα των δέντρων αποτελούν σημαντικό 
τμήμα  της  δίαιτάς  του  (Maisels 1988,  Hadjisterkotis 1992,  Hadjisterkotis 1996b).  Οι 
ανάγκες σε νερό του αγρινού καλύπτονται από το πυκνό δίκτυο ρεμάτων που υπάρχει 
στο Δάσος Πάφου. Ωστόσο, την ξηροθερμική περίοδο του έτους πολλά από αυτά τα 
ρέματα ξηραίνονται. Για το σκοπό αυτό, το Ταμείο Θήρας έχει τοποθετήσει υδατοδεξαμε-
νές με ποτίστρες σε 126 σημεία, με καλή διασπορά σε όλη την έκταση του δάσους. Οι 
υδατοδεξαμενές τροφοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από βυτία που μεταφέρο-
νται από ειδικά οχήματα. Φαίνεται ότι οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται ικανοποιητικά. Η 
αναπαραγωγική περίοδος του αγρινού διαρκεί βασικά από τις αρχές Οκτωβρίου έως το 
τέλος Νοεμβρίου. Η περίοδος των γεννήσεων διαρκεί από τις αρχές Απριλίου έως τις 
αρχές Μαΐου. Για τη γέννηση των μικρών τα θηλυκά επιλέγουν συγκεκριμένες περιοχές 
(lambing grounds), οι οποίες είναι συνήθως θέσεις βραχώδεις, απότομες και με μεγάλη 
κλίση, για προστασία από τους θηρευτές, όπου συγκεντρώνονται πολλά θηλυκά και γεν-
νούν τα μικρά τους. Γεννούν ένα έως δύο μικρά από αρχές Απριλίου μέχρι τέλος Μαΐου. 

Το  ενδιαίτημα του αγρινού περιλαμβάνει: α) το Δάσος Πάφου, το οποίο αποτελεί το 
αντικείμενο του παρόντος συνολικού διαχειριστικού σχεδίου και β) τις αγροτικές εκτάσεις 
περιφερειακά του δάσους. Ολόκληρο το Δάσος Πάφου χαρακτηρίστηκε Κρατικό Δάσος 
και η θήρα απαγορεύτηκε σε όλη την έκτασή του με την κήρυξή του σε Μόνιμη Περιοχή 
Απαγόρευσης Κυνηγίου. Εξάλλου, ολόκληρο το δάσος αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασί-
ας (SPA) με βάση την Οδηγία 79/409 ΕΟΚ για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας. Τέσσε-
ρις περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται ολόκληρες εντός του δάσους, συνολικής έκτα-
σης 24.467  ha, ήτοι 40,7% της έκτασης του δάσους, έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Φύση 
2000 (βλ. Κεφ. 1.2). Το τμήμα του ενδιαιτήματος του αγρινού με καθαρά δασικό χαρα-
κτήρα, το οποίο ταυτίζεται με το Δάσος Πάφου, αποτελείται κατά 95,9% από δασοσκε-
πείς εκτάσεις και μόνο 1,4% από θαμνοσκεπείς εκτάσεις και 0,4% φρυγανότοπους. Ειδι-
κότερα, στο δασικό ενδιαίτημα του αγρινού κυριαρχεί στην έκταση η Τραχεία πεύκη σε 
αμιγή μορφή (73,8%) και σε μίξη με τη Λατζιά (23,1%), με συγκόμωση 28% και 42,4% 
αντίστοιχα (βλ. Κεφ. 4.4.1). Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις με πο-
ώδεις φυτοκοινωνίες εντός του δάσους. Πιθανόν σε αυτό να συνέβαλε και η τεχνητή 
δάσωση των γυμνών εκτάσεων εντός του δάσους μετά την απομάκρυνση της αιγοβο-
σκής. Οι αγροτικές εκτάσεις που αποτελούν ενδιαίτημα του αγρινού καλύπτονται από 
αμπέλια, οπωρώνες (κερασιάς, μηλιάς, κ.λπ.) και σιτηρά. Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα 
του πληθυσμού του αγρινού συγκεντρώνεται στην περιμετρική ζώνη του δάσους και στις 
παρακείμενες αγροτικές περιοχές. 

Φαίνεται ότι το είδος από το παρελθόν, για λόγους αποφυγής οχλήσεων, χρησιμο-
ποιεί συστηματικά το εσωτερικό του δάσους και πολλές φορές πυκνές δασοσυστάδες, 
απότομες πλαγιές και βραχώδεις θέσεις. Επίσης, μετακινείται σε περισσότερο ανοιχτές 
εκτάσεις, οι οποίες καλλιεργούνται, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφώσει ένα σημαντικό 
τμήμα του πληθυσμού του στις τελευταίες. Σημαντικό επίσης δεδομένο είναι ότι σε διάκε-
να-ανοίγματα εντός του δάσους, όπου πραγματοποιήθηκαν σπορές με ποώδη φυτά από 
το Ταμείο Θήρας και το Τμήμα Δασών, η παρουσία των αγρινών ήταν έντονη και η συ-
γκέντρωσή τους αυξημένη. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι στην παρούσα στιγμή οι ανοιχτές 
εκτάσεις και τα λιβάδια συγκριτικά με τις εκτάσεις που έχουν πυκνή ή σχετικά πυκνή δα-
σική βλάστηση είναι  πολύ περιορισμένες,  γεγονός που περιορίζει  τη δυνατότητα του 
δάσους να στηρίξει αρκετά μεγάλο πληθυσμό αγρινού. Βέβαια, οι βραχώδεις περιοχές 
με μεγάλη κλίση και οι παρόμοιες εκτάσεις εντός του δάσους είναι επίσης απαραίτητες 
για το αγρινό, ως "καταφύγια" σε περίπτωση κινδύνου, αλλά και ως χώροι αναπαραγω-
γής. 

Β. ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 
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Η αλεπού (Vulpes vulpes) φαίνεται ότι έχει παρουσία σε όλη την έκταση του Δάσους 
Πάφου. Δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ειδική μελέτη εκτίμησης του πληθυσμού 
της αλεπούς, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για αυξημένο πληθυσμό, πα-
ρόλο που η παρουσία της είναι συνεχής και σε όλους τους τομείς του δάσους. Ο πληθυ-
σμός της φαίνεται να έχει μειωθεί, επειδή κυνηγήθηκε έντονα κατά τις δεκαετίες 1970 με 
1990, αφού θεωρήθηκε επιβλαβής για την κτηνοτροφία και τα θηράματα. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη σε σχέση με το αγρινό, έχουν καταγραφεί από υπαλλήλους 
του Ταμείου Θήρας και του Τμήματος Δασών επιθέσεις αλεπούδων σε νεογέννητα και νε-
αρά αγρινά. Οι περισσότερες επιθέσεις, όμως, δεν ήταν επιτυχημένες, λόγω της προ-
στασίας από τις  μητέρες τους, αλλά και  της εξασφάλισης ενδιαιτήματος διαφυγής σε 
βραχώδεις  θέσεις.  Είναι  άγνωστη  η  επίδραση  της  αλεπούς  στα  υπόλοιπα  είδη  του 
Δάσους Πάφου, όπως π.χ. ο λαγός, αλλά η επίδρασή της στον πληθυσμό του αγρινού 
και στην παρούσα χρονική περίοδο δεν φαίνεται να αποτελεί πραγματική απειλή.

Υπάρχουν αναφορές που θεωρούν την αλεπού της Κύπρου (Vulpes vulpes indutus), 
ως ενδημικό υποείδος, αλλά αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί. 

Ο λαγός (Lepus europaeus) απαντάται σε όλη την έκταση του Δάσους Πάφου, όχι 
βέβαια σε υψηλούς πληθυσμούς. Η παρουσία του δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
ανταγωνισμό με το αγρινό ούτε και η παρουσία της αλεπούς θα μπορούσε να αποτε-
λέσει σοβαρή απειλή για το είδος. Είναι σίγουρο ότι αποτελεί μέρος της δίαιτας της αλε-
πούς, αλλά πιθανότατα όχι σε βαθμό που να είναι πιθανή η κάμψη των πληθυσμών του 
εξαιτίας της θήρευσής του από την αλεπού. Η ενδεχόμενη βελτίωση του ενδιαιτήματος 
με  εξασφάλιση  μεγαλύτερων  διακένων  και  ανοιχτών  εκτάσεων,  αλλά  ειδικότερα  των 
σπορών με ποώδη φυτά, τα οποία αποτελούν έργα-στόχο για το αγρινό, είναι σίγουρο 
ότι θα ωφελήσουν και τον πληθυσμό του λαγού. Το ίδιο ισχύει και με την εξασφάλιση 
πρόσθετων θέσεων παροχής νερού για το αγρινό, που θα δράσει ευεργετικά και για τον 
πληθυσμό του λαγού.

Ο λαγός της Κύπρου (Lepus europaeus cyprius) αναφέρεται ως ενδημικό υποείδος, 
αλλά αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί. 

Ο σκαντζόχοιρος (Hemiechinus auritus), που επίσης αναφέρεται ως ενδημικό υπο-
είδος της Κύπρου (H. auritus dorotheae), Είναι πολύ κοινός στις χαμηλές περιοχές, ενώ 
έχει καταγραφεί η παρουσία του μέχρι το υψόμετρο των 1600m.

Το ποντίκι της Κύπρου (Mus cypriacus). Ενδημικό είδος της Κύπρου. Αναγνωρί-
στηκε ως νέο είδος το 2004 από τον Thomas Cucchi, ερευνητή του Πανεπιστήμιου του 
Durham. Με έρευνες στο DNA επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για νέο είδος, οπότε κατα-
γράφηκε επίσημα το 2006 (Zootaxa). Πρόκειται για το πρώτο νέο είδος χερσαίου θηλα-
στικού που εντοπίζεται στην Ευρώπη εδώ και έναν αιώνα. Έχει χαρακτηριστικά μεγαλύ-
τερο κεφάλι, μάτια, αφτιά και δόντια από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό ποντίκι. Αποδεί-
χτηκε, επίσης, ότι το ποντίκι της Κύπρου προϋπήρχε της εγκατάστασης του ανθρώπου 
στο νησί, και είναι το μόνο ενδημικό τρωκτικό που επέζησε μετά από αυτήν και, επο-
μένως, μπορεί να θεωρηθεί «ζωντανό απολίθωμα». Καταγράφηκε στο Δάσος Τροόδους 
και  ενδιαίτημά  του  είναι  τα  αμπέλια  και  οι  ανοικτές  χορτολιβαδικές  και  θαμνώδεις 
εκτάσεις. Η ύπαρξη κατάλληλων ενδιαιτημάτων στο Δάσος Πάφου και η γειτνίασή του με 
το Δάσος Τροόδους συνηγορεί στην παρουσία του και εκεί.

Τέλος, άλλα θηλαστικά είναι τα Ratus rattus, Mus musculus, Crocidura cypria, Suncus 
etruscus και είδη χειροπτέρων (Hadjisterkotis 1992).
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2.2.5.2 Χειρόπτερα

Στην περιοχή του Δάσους της Πάφου έχει εντοπιστεί το Μεγαχειρόπτερο  Rousettus 
aegyptiacus (νυχτοπάππαρος), καθώς και  εννέα είδη Μικροχειροπτέρων: τα  Rhinolo-
phus ferrumequinum & R. hipposideros (Οικογένεια Rhinolophidae), τα Myotis nattereri, 
Nyctalus lasiopterus & N. leisleri, Pipistrellus kuhlii & P. pipistrellus και Plecotus kolom-
batovici (Οικογένεια  Vespertilionidae) και το  Tadarida teniotis (Οικογένεια  Molossidae). 
Ακόμα πέντε είδη μικροχειροπτέρων, τα: Rhinolophus blasii (Οικογένεια Rhinolophidae), 
τα Eptesicus serotinus, Myotis emarginatus και Hypsugo savii (Οικογένεια Vespertilionid-
ae)  και  το  Miniopterus schreibersii (Οικογένεια  Miniopteridae)  πιθανότατα  χρησιμο-
ποιούν την περιοχή, καθώς αποικίες τους ή μεμονωμένα άτομα έχουν βρεθεί στο Εθνικό 
Δασικό Πάρκο Τροόδους. Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα είδη χειρόπτερων.

Πίνακας 2.18.  Τα είδη χειροπτέρων που (σίγουρα ή υποθετικά) απαντώνται στο Δ. Πάφου 
και το καθεστώς προστασίας τους σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ
Δ. ΠΑΦΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 
92/43/ΕΟΚ

ΥΠΟΤΑΞΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ
Rhinolophidae Rhinolophus blasii OXI ΙΙ/IV

 Rhinolophus ferrumequinum NAI ΙΙ/IV
 Rhinolophus hipposideros NAI ΙΙ/IV

Vespertilionidae Eptesicus serotinus OXI IV
 Myotis emarginatus OXI ΙΙ/IV
 Myotis nattereri NAI IV
 Nyctalus lasiopterus NAI IV
 Nyctalus leisleri NAI IV
 Hypsugo savii OXI IV

Pipistrellus kuhlii NAI IV
Pipistrellus pipistrellus NAI IV
Plecotus kolombatovici NAI IV

Miniopteridae Miniopterus schreibersii OXI ΙΙ/IV
Molossidae Tadarida teniotis NAI IV

ΥΠΟΤΑΞΗ ΜΕΓΑΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ
Pteropodidae Rousettus aegyptiacus NAI ΙΙ/IV

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν στην κατανομή των ειδών και τις θέσεις 
ορισμένων καταφυγίων τους (κυρίως σε ορυχεία). Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται 
από τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και από ερευνητικές δραστηριότητες του εμπειρο-
γνώμονα και  των συνεργατών του.  Δυστυχώς,  δεν υπάρχουν στοιχεία  σχετικά  με  το 
ακριβές μέγεθός τους και την κατάσταση των πληθυσμών των ειδών αυτών στην Κύπρο, 
ούτε και την οικολογία και τις οικοτοπικές προτιμήσεις τους στο νησί. 

Τα πιο κοινά και άφθονα είδη του Δ. Πάφου φαίνεται να είναι τα Pipistrellus kuhlii και 
P.  pipistrellus,  καθώς λίγες δεκάδες ατόμων από αυτά τα είδη έχουν συλληφθεί ή/και 
ηχογραφηθεί σε αρκετές θέσεις. Αρκετά άφθονο είναι και το R. hipposideros, αν και έχει 
εντοπιστεί σε τέσσερις μόνο θέσεις του Δάσους, καθώς η αποικία του σε παλιό δασικό 
κτήριο στις Μαύρες Συκιές συγκεντρώνει λίγες εκατοντάδες ατόμων και είναι από τις με-
γαλύτερες και σημαντικότερες στο νησί. 

Όλα τα υπόλοιπα είδη μάλλον δεν είναι κοινά, ούτε άφθονα, σύμφωνα με τα μέχρι 
στιγμής διαθέσιμα δεδομένα. Το  R.  ferrumequinum έχει εντοπιστεί μόνο σε ένα παλιό 
κτήριο, στο Σταυρό της Ψώκας, όπου καταφεύγουν λίγα άτομα. Το T.  teniotis έχει ηχο-
γραφηθεί, σε δύο μονάχα θέσεις της περιοχής και γενικά στην Κύπρο είναι πιο σπάνιο 
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από ό,τι στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο. Λίγα μόνο άτομα από τα είδη Nyctalus la-
siopterus,  Nyctalus leisleri και  Plecotus kolombatovici έχουν συλληφθεί  σε μία η δύο 
θέσεις του Δάσους και τα είδη αυτά είναι σπάνια στην Κύπρο γενικότερα. Τέλος όσον 
αφορά στο Rousettus aegyptiacus, μία αποικία του κοντά στο γεφύρι του Ρούδια (Ξηρός 
ποταμός) καταστράφηκε πρόσφατα από βάνδαλους με χρήση εκρηκτικών. Κοντά στο 
σημείο αυτό, αρκετά μετά την ανατίναξη του σπηλαίου, συνελήφθησαν δύο άτομα του εί-
δους, ενώ δεν υπάρχει άλλη αναφορά για παρουσία του είδους στο Δ. Πάφου. Το γεγο-
νός αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς ο νυχτοπάππαρος περιορίζεται σε περιοχές χαμη-
λού υψομέτρου, αναζητώντας μαλακά φρούτα για να τραφεί.

Οι πιο πλούσιες σε αριθμό ειδών και αφθονία θέσεις του Δ. Πάφου (από τις επτά που 
έχουν εξεταστεί) φαίνεται ότι είναι ο Δασικός Σταθμός του Σταυρού της Ψώκας, η Κοι-
λάδα των Κέδρων (στα σημεία όπου έχει γλυκό νερό) και το βόρειο μέρος του Ξηρού Πο-
ταμού (κοντά στο γεφύρι του Ρούδια). Από τα διαθέσιμα στοιχεία (δημοσιευμένα και μη) 
προκύπτει ότι στο Δ. Πάφου όλα τα είδη αναζητούν την τροφή τους σε περιοχές με πλού-
σια δενδρώδη βλάστηση και γλυκό νερό (ποτάμια με ήρεμη ροή, αλλά και δεξαμενές). Η 
προτίμηση των νυχτερίδων προς αυτόν τον τύπο οικοτόπου είναι αναμενόμενη, σύμφω-
να με τα όσα είναι γνωστά από τη βιβλιογραφία και μάλιστα έχει επηρεάσει σημαντικά 
την επιλογή των θέσεων συλλήψεων και ηχογραφήσεων. Ως εκ τούτου και με δεδομένο 
το ότι οι γνώσεις μας για την οικολογία των νυχτερίδων της Κύπρου είναι ακόμα ελλι-
πέστατες, οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να είναι παραπλανητικές ως προς το ποία 
ενδιαιτήματα του Δ. Πάφου χρησιμοποιούνται από τα Χειρόπτερα. Άλλωστε, τα Pipistrel-
lus kuhlii, P. pipistrellus και Tadarida teniotis, είδη πιο ευρύοικα, έχουν εντοπιστεί και σε 
άλλους τύπους οικοτόπων (εκτός του Δ. Πάφου), όπως είναι τα φράγματα, οι κατοικη-
μένες περιοχές και οι καλλιέργειες.

Στο Δ. Πάφου έχουν εντοπιστεί καταφύγια τεσσάρων μόνο ειδών. Τα καταφύγια αυτά 
είναι σπήλαια (Rhinolophus hipposideros, Plecotus kolombatovici και Rousettus aegyp-
tiacus – βλ. παραπάνω για καταστροφή του καταφυγίου κοντά στο γεφύρι του Ρούδια) 
και παλιά κτήρια (R. hipposideros και  R. ferrumequinum). Είναι πιθανό το ότι και άλλα 
από τα είδη που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή έχουν καταφύγια εντός της, χωρίς αυτά 
να έχουν εντοπιστεί προς το παρόν. Η άγνοια σχετικά με τα καταφύγια ορισμένων από 
τα πιο άφθονα είδη είναι εν μέρει αναμενόμενη, καθώς τα είδη αυτά σχηματίζουν μικρές 
αποικίες σε δυσπρόσιτα μέρη, όπως στενοί χώροι σε κτήρια και γέφυρες, χαραμάδες 
βράχων  (Pipistrellus kuhlii,  P.  pipistrellus,  Tadarida teniotis)  και  κοιλότητες  γέρικων 
δέντρων (P. pipistrellus, αλλά και τα είδη του γένους Nyctalus, το Myotis nattereri και το 
Plecotus kolombatovici).

Εκτενή ανάλυση της οικολογίας και των απαιτήσεων των διαφόρων ειδών χειρόπτε-
ρων δίνεται στο Παράρτημα.

2.2.5.3 Ορνιθοπανίδα

Στην  περιοχή του  Δάσους Πάφου έχουν  μέχρι  τώρα καταγραφεί  96 είδη  πουλιών 
(Βάση BioCyprus), από τα οποία τα 22 είδη προστατεύονται με βάση την κοινοτική Οδη-
γία 79/409 για τα άγρια πτηνά. Η απογραφή αυτή δεν θεωρείται ολοκληρωμένη, καθώς 
δεν έχει πραγματοποιηθεί μακρόχρονη συστηματική παρακολούθηση και έρευνα για τα 
εμφανιζόμενα είδη στις διάφορες εποχές του χρόνου. Η σημαντικότερη οργάνωση των 
γενικών ορνιθολογικών δεδομένων του νησιού έλαβε χώρα το 1983 (και με την νέα έκδο-
ση το 1997) στο έργο των Βρετανών Stewart & Flint (1997). Την τελευταία δεκαετία το 
τμήμα Δασών, το Ταμείο Θήρας, μέλη του Πτηνολογικού Σύνδεσμου Κύπρου, καθώς και 
ανεξάρτητοι επιστήμονες ή ερασιτέχνες διεξάγουν ορνιθολογικές έρευνες και καταγραφές 
στην περιοχή του Δάσους της Πάφου (καθώς και σε ενδιαφέροντα σημεία κοντά στο όριο 
της προστατευόμενης περιοχής (π.χ. στους παρακείμενους ταμιευτήρες). Οι περισσότε-
ρες επιστημονικές εργασίες αφορούν θηρεύσιμα είδη, καθώς και ειδικές μελέτες πάνω 
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σε συγκεκριμένα απειλούμενα είδη (αρπακτικά),  αλλά απουσιάζουν επικαιροποιημένα 
στοιχεία για την αναπαραγωγή ή και το καθεστώς τακτικής διαχείμασης αρκετών ειδών 
εντός της προστατευόμενης περιοχής (Κουρτελλαρίδης 1997, Whaley & Dawes 2003). 
Στο παρόν διαχειριστικό σχέδιο παρουσιάζεται προκαταρκτικός κατάλογος με 85 είδη 
(Παράρτημα 8), όπου έχουν αφαιρεθεί τα μη επιβεβαιωμένα είδη, ορισμένα μεταναστευ-
τικά είδη που συνήθως πετούν πάνω από την περιοχή χωρίς να σταθμεύουν ή ορισμένα 
είδη που είναι τυχαίοι επισκέπτες και δεν έχουν επιβεβαιωμένη τακτική παρουσία. 

Το Δάσος Πάφου αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο βιότοπο άγριων πτηνών 
της Κύπρου. Λόγω της πολύ μεγάλης συγκριτικής έκτασής της σε σχέση με άλλες προ-
στατευόμενες περιοχές στην Κύπρο, αλλά και του μικρού βαθμού διάσπασης των οικο-
συστημάτων του και διατηρεί συγκριτικά πολύ μεγάλους πληθυσμούς ορισμένων προ-
στατευόμενων ειδών πουλιών. Βάσει της σημασίας για την ορνιθοπανίδα σε εθνικό επί-
πεδο, ολόκληρη η περιοχή του Δάσους Πάφου είναι σημαντική περιοχή για τα πουλιά σε 
διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνεται στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA). Η ορνιθοπα-
νίδα της περιοχής είναι κυρίως δασόβια, όπου τουλάχιστον 58 είδη υπολογίζεται ότι φω-
λιάζουν κυρίως στο δάσος και στη γύρω γειτονική αγροδασική περιοχή, ενώ άλλα 10 
φώλιαζαν κατά το παρελθόν ή φωλιάζουν σημειακά (ή όχι τακτικά) ή μόλις εκτός των ορί-
ων της προστατευόμενης περιοχής (Παράρτημα 8). Στα χαμηλότερα υψόμετρα και στην 
παράκτια ζώνη ο αριθμός των ειδών που αναπαράγεται είναι πολύ περιορισμένος κυρί-
ως λόγω των άνυδρων συνθηκών. 

Τα τελευταία 50 χρόνια όμως, έχουν καταγραφεί αλλαγές στο καθεστώς παρουσίας 
και συχνότητας εμφάνισης των φωλιάζοντων ειδών. Ορισμένα είδη που αναπαράγονταν 
στην περιοχή έχουν εξαφανιστεί. Αυτό περιλαμβάνει και τον νεροκότσιφα (Cinclus cin-
clus) είδος που εξαρτάται απόλυτα από τα επιφανειακά νερά (συντηρούσε πολύ μικρούς 
πληθυσμούς που ήταν πολύ ευάλωτοι στη ρύπανση των ψεκασμών του DDT, καθώς και 
στην ανθρωπογενή αλλοίωση των υδάτινων πόρων). Άλλα αναπαραγόμενα είδη έχουν 
μειωθεί σε αριθμούς (π.χ. Corvus corax κ.α.) ενώ υπάρχουν και ενδείξεις μείωσης πλη-
θυσμών και σε κοινότερα είδη του δάσους. Από την άλλη πλευρά ορισμένα είδη πτηνών 
έχουν πρόσφατα εποικίσει το νησί ως νέα φωλιάζοντα είδη και φαίνεται ότι επεκτάθηκαν 
γρήγορα (π.χ. Carduelis chloris, Sylvia melanocephala). 

Η περιοχή αποτελεί μία από τις καλύτερες περιοχές της Κύπρου για ένα σημαντικό 
αριθμό αναπαραγόμενων αρπακτικών πουλιών, ενώ όλη η περιοχή της Δυτικής Κύπρου 
καθώς και τα συγκεκριμένα βουνά στην Πάφο αποτελούν σημαντικό πέρασμα για αρπα-
κτικά πουλιά κατά τις μεταναστευτικές περιόδους. Συνολικά 10 είδη αρπακτικών έχουν ή 
είχαν αναπαραχθεί στο πρόσφατο παρελθόν εντός ή κοντά στα όρια της προστατευόμε-
νης περιοχής και αυτή η πυκνότητα ειδών ημερόβιων αρπακτικών είναι μοναδική για μία 
προστατευόμενη περιοχή στην Κύπρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικότερο είναι ότι 
το  Δάσος  Πάφου  συντηρεί  έναν  από  τους  μεγαλύτερους  αριθμούς  σπιζαετού 
(Hieraaetus fasciatus) και διπλοσιάχινου (Accipiter gentilis) στο νησί. Ο σπιζαετός απο-
τελεί ίσως την μεγαλύτερη οικολογική αξία πανίδας μετά το Αγρινό στο Δάσος Πάφου. Η 
πυκνότητά του είναι ιδιαίτερα υψηλή για παγκόσμια δεδομένα (ο πυκνότερος πληθυσμός 
σε όλο το νησί) και εκτιμάται από 12 έως 15 αναπαραγόμενα ζεύγη (Ιεζεκιήλ κ.α. 2003, 
Kassinis 2007) με μέση ελάχιστη απόσταση μεταξύ φωλιών 5,5 Km (Kassinis 2007). Η 
ύπαρξη τόσων πολλών αναπαραγόμενων ζευγαριών πιθανώς ευνοείται από την τοπική 
τοπογραφία που έχει ως αποτέλεσμα την χωροδιάταξη γειτονικών επικρατειών σε μικρές 
αποστάσεις και από την απουσία άλλου ανταγωνιστικού αναπαραγόμενου αετού, όπως 
έχει αναφερθεί σε άλλες περιοχές (Ontiveros 1999, Carrete et al. 2002). Επιπρόσθετα, 
άλλοι λόγοι που ευνοούν την υψηλή πυκνότητα καθώς και την ευρεία εξάπλωση του στο 
Δάσος Πάφου είναι η χρησιμοποίηση των ευρύτερα διαθέσιμων μεγάλων δέντρων τρα-
χείας πεύκης για φωλεοποίηση (σε σχέση με ορθοπλαγιές που χρησιμοποιούνται για 
φωλεοποίηση σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα και Ισπανία) καθώς και η   σχετικά 
ομοιόμορφη κατανομή των διατροφικών πηγών του. 
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Οι πληθυσμοί του Διπλοσιάχινου στο Δάσος Πάφου, εντοπίζονται κοντά ή μέσα στις 
ρεματικές περιοχές. Το είδος αυτό φωλιάζει κυρίως σε μεγάλα δέντρα τραχείας πεύκης 
 και ο πληθυσμός του υπολογίζεται σε 63-79 ζευγάρια (Κασσίνης προσωπικές πληροφο-
ρίες). Η συγκέντρωση πολλών αναπαραγόμενων ζευγαριών σε γραμμική διάταξη κατά 
μήκος των κυριότερων ρεμάτων δεν αποτελεί το κυρίαρχο πρότυπο του είδους σε άλλες 
περιοχές της εξάπλωσης του (Block et al. 1994, Poirazidis et al. 2007). Οι λόγοι γι’ αυτή 
τη διαφοροποίηση του Διπλοσιάχινου στο Δάσος Πάφου δεν είναι γνωστοί, αν και πιθα-
νώς η έντονη αραίωση των δασικών ώριμων συστάδων σε συνδυασμό με το δροσερότε-
ρο περιβάλλον μέσα στη ρεματική ζώνη να έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Πα-
ράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι ανάγκες σε ειδικές συνθήκες ενδιαιτημάτων και 
πόρων από τα αναπαραγόμενα είδη, και ιδιαίτερα αυτά τα αρπακτικά. Τα είδη αυτά, και 
κυρίως ο σπιζαετός,  επισκέπτονται  τα «κράσπεδα» του δάσους ή τις  σχετικά  μικρές 
ανοιχτές  περιοχές  (μη-δασικές  εκτάσεις)  των  παρακείμενων  αγροτικών  τοπίων  ή  τις 
υδάτινες περιοχές της ευρύτερης περιοχής για τροφοληψία. Η σχετική ομοιογένεια με-
γάλων δασικών τμημάτων της προστατευόμενης περιοχής δεν αποτελεί τον προτιμώμε-
νο βιότοπο για αυτά τα είδη, όπως και για άλλα σημαντικά είδη της περιοχής (π.χ. Αγρι-
νό). 

Κάποια άλλα είδη αρπακτικών που παλαιότερα φώλιαζαν στην περιοχή, σήμερα απλά 
την επισκέπτονται, π.χ. τα πηγαία νερά στην περιοχή Τρίπυλος είναι μια από τις δύο 
γνωστές περιοχές όπου τακτικά βρίσκει νερό το όρνιο (Gyps fulvus). Ορισμένα σπάνια 
αρπακτικά πουλιά που ήταν τακτικά ως αναπαραγόμενα είδη πριν τέσσερις δεκαετίες 
στην περιοχή, έχουν πολύ πρόσφατα εξαφανιστεί και αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβλη-
ματισμό. Εδώ περιλαμβάνεται ο μαυρόγυπας (Aegypius monachus) και ο αυτοκρατορι-
κός αετός (Aquila heliaca) τα οποία δεν φωλιάζουν πια στο νησί ενώ είναι πια σπάνιοι ή 
τυχαίοι επισκέπτες. Σε πρόσφατη ανάλυση της εξαφάνισης αρπακτικών πουλιών στα 
πουλιά  της  Μεσογείου  και  της  Μακαρονησίας,  η  Κύπρος και  το  San Vicente  (Cape 
Verde) ήταν τα νησιά με τις περισσότερες καταγεγραμμένες εξαφανίσεις ειδών (Donazar 
et al. 2005). Πιθανότατα αυτά τα είδη να επηρεάστηκαν και από τις αλλαγές στις χρήσεις 
γης που προώθησε η δασοπονία (έξωση γίδας και πύκνωση δασών) σε συνδυασμό με 
πιθανή όχληση σε κρίσιμες περιόδους αναπαραγωγής (εντατική υλοτομία γηραιών συ-
στάδων, διάνοιξη και χρήση οδοποιίας). Η κατακόρυφη μείωση των αιγοπροβάτων, η 
συνεχιζόμενη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς και η ανεξέλικτη παράνομη 
θήρας κατά το παρελθόν, συνετέλεσαν αποφασιστικά στη δραματική μείωση του όρνιου 
στην Κύπρο και την εξαφάνιση του μαυρόγυπα. Δυνητικά η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημα-
σία για την πιθανή επανεισαγωγή αυτών των ειδών που έχουν πλέον εξαφανιστεί ως 
φωλιάζοντα είδη στην περιοχή. Άλλο ένα είδος αρπακτικού που έχει χαθεί ως αναπαρα-
γόμενο είδος από το νησί είναι το Falco naumanni,  αλλά δεν υπάρχουν ακριβείς ενδεί-
ξεις ότι φώλιαζε στα ημιορεινά χωριά της δυτικής Κύπρου (ή κάπου μέσα στον χώρο του 
Δάσους Πάφου). 

Η Κύπρος έχει προσδιοριστεί ως μια από τις σημαντικότερες περιοχές για τα ενδημικά 
πουλιά στη Γη (είναι η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα με αυτό το καθεστώς και μια από τις 
ελάχιστες περιοχές υψηλού ενδημισμού πανίδας εκτός της τροπικής κλιματικής ζώνης) 
(BirdLife International 2003). Σήμερα αναγνωρίζονται δύο ιδιαίτερα είδη «ενδημικών φω-
λιαστών» στην Κύπρο τα  Oenanthe cypriaca και  Sylvia melanothorax που έχουν πολύ 
περιορισμένη παγκόσμια κατανομή και αναπαράγονται μόνο στην Κύπρο. Πριν δύο δε-
καετίας αυτά τα  taxa θεωρούνταν απλώς υποείδη, έχουν πλέον αναβαθμιστεί σε είδη. 
Επειδή αναπαράγονται μόνο στο νησί ενώ διαχειμάζουν στη Μέση Ανατολή, είναι λοιπόν 
ορθό να αναφέρονται ως «στενότοπα ενδημικά» της Μέσης Ανατολής. Οι πληθυσμοί 
των ειδών αυτών δεν φαίνεται ότι απειλούνται στην Κύπρο, το είδος Oenanthe cypriaca 
διατηρεί περίπου 3,000-7,000 ζεύγη ενώ το Sylvia melanothorax έχει περισσότερα από 
4,000 ζεύγη, ενώ και τα δύο είδη έχουν ευρεία κατανομή στο νησί (BirdLife International 
2003, Richardson et al. 2008). 
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Ακόμη τέσσερα ενδημικά υποείδη ζουν στο νησί και ορισμένοι πληθυσμοί είναι επιδη-
μητικοί, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι τα  Otus scops cyprius,  Parus ater cypriotes,  Certhia 
brachydactyla dorotheae και Garrulus glandarius glaszneri. Επίσης παλιότερα υπήρχε 
και αναφορά στο Loxia curvirostra guillemardi ως ενδημικό υποείδος και αναφέρονται και 
σε αυτό το μικρό πληθυσμό διαφοροποίησης (π.χ. φωνή κ.α.). Τα πέντε αυτά ενδημικά 
υποείδη/φυλές θεωρούνται σημαντικές ενδημικές ταξινομικές ομάδες με σαφείς μορφο-
λογικές διαφοροποιήσεις από τους συγγενικούς πληθυσμούς τους στην ηπειρωτική Ασία 
ή Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθούνται αυτά τα είδη και να προω-
θείται η συστηματική τους έρευνα, διότι μπορεί να φανεί ότι αντιπροσωπεύουν τελικά εν-
δημικά είδη. Έχουν επίσης περιγραφεί και άλλες ιδιαίτερες μορφές (μπορούν να αναφερ-
θούν εδώ ως «φυλές»), ενώ δεν φαίνεται ότι είναι αποκλειστικά «ενδημικά» της Κύπρου, 
αλλά έχουν μια ευρύτερη κατανομή στη Μέση Ανατολή ή και στο Ανατολικό Αιγαίο (π.χ. 
Troglodytes troglodytes cypriotes, Parus major aphrodite, Alectoris chukar cypriotes). 

Τα  περισσότερα  από  τα  παραπάνω  είδη  περιλαμβάνονται  στο  Παράρτημα  Ι 
79/409/ΕΟΚ (πρόσφατες εισαγωγές στο παράρτημα), ενώ ένα άλλο είδος του παραρτή-
ματος της Οδηγίας που η περιοχή υποστηρίζει σε μεγάλους αριθμούς είναι το  Lanius 
nubicus. Η συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών στο Δάσος Πάφου από όλα αυτά τα εν-
δημικά  είδη/υποείδη  συνεισφέρει  στη  διατήρηση  σημαντικών  γενετικών  αποθεμάτων 
από κάθε είδος. Το Δάσος Πάφου είναι σημαντική περιοχή για την αναπαραγωγή και 
πολλών  ειδών  κοινότερων  πουλιών  όπως  τα  ακόλουθα:  Muscicapa  striata,  Upupa 
epops, Ptyonoprogne rupestris, Troglodytes troglodytes, Garrulus glandarius. 

Κατά  την  περίοδο  της  μετανάστευσης,  σχεδόν  200  είδη  πουλιών  μεταναστεύουν 
πάνω από το δυτικό τμήμα του νησιού και τα δάση είναι ελκυστικός τόπος ξεκούρασης, 
κουρνιάσματος και διατροφής για αρκετά από αυτά. Οι μέγιστοι αριθμοί πουλιών κατά 
την ανοιξιάτικη διάβαση συναντώνται από τα μέσα Μαρτίου έως αρχές Μαΐου, ενώ η 
φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδος αρχίζει από τον Ιούλιο και εκτείνεται ως τον Νο-
έμβριο. Κατά τη μεταναστευτική περίοδο σταθμεύουν στην περιοχή του Δάσους Πάφου 
αρκετά είδη που είναι ιδιαίτερα σπάνια ή/και απειλούμενα καθώς και πολλά σχετικά κοι-
νά  μεταναστευτικά  είδη  που  είναι  όμως  προστατευόμενα  (π.χ.  Accipiter brevipes, 
Ficedula albicollis,  Ficedula semitorquata,  Hippolais olivetorum,  Sylvia nisoria,  Sylvia 
rueppelli,  Lanius collurio)  αν  και  για  πολλά μεταναστευτικά  είδη  οι  καταγεγραμμένες 
γνώσεις της σημασίας της συγκεκριμένης περιοχής για μετανάστευση παραμένει ασα-
φής. Την άνοιξη, οι συλλογές νερού (ρέοντα ή μικροί πρόσκαιροι υδάτινοι σχηματισμοί) 
σε διάφορα σημεία αποκτούν μια ιδιαίτερη αξία για την ορνιθοπανίδα. Σε αυτές τις περιο-
χές παρατηρούνται υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, αλλά σε γενικά μικρούς αριθμούς 
(π.χ.  Alcedo atthis,  Ardea purpurea,  Ardeola ralloides,  Ixobrychus minutus,  Nycticorax 
nycticorax) καθώς τα περισσότερα άτομα από αυτά τα είδη, απλά μεταναστεύουν πάνω 
από το Δάσος της Πάφου χωρίς να σταθμεύουν. 

2.2.5.4 Ερπετά και Αμφίβια

Α. Η ερπετοπανίδα της Κύπρου

Παρά το μικρό μέγεθος και την απομόνωσή της ως νησί, η Κύπρος έχει μια πλούσια 
ερπετοπανίδα, με 22 είδη ερπετών. Από αυτά, τα 8 είναι φίδια, τα 11 σαύρες και τα 3 χε-
λώνες. Από τις τελευταίες, τα 2 είδη είναι θαλάσσια και το 1 του γλυκού νερού. Λόγω της 
απομόνωσης  έχουν  αναπτυχθεί  ενδημικά  είδη,  όπως  επίσης  και  ενδημικά  υποείδη. 
Βέβαια, η κατάταξη των δεύτερων είναι αρκετά ρευστή, δεδομένου ότι για τη διαίρεση 
αυτή χρησιμοποιούνται χαρακτήρες όχι αρκετά σταθεροί και πάντως όχι πολύ γενικοί. 
Μια άλλη αιτία διαφοροποίησης είναι η ανεξάρτητη έρευνα μεταξύ κατεχομένων και ελεύ-
θερης Κύπρου, όπου δίνονται δεδομένα σχετικά με την πανίδα χωρίς να είναι δυνατόν 
να ελεγχθούν.
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Β. Είδη που απαντώνται στην περιοχή του Δάσους Πάφου

Στο Δάσος Πάφου, ο μέχρι τώρα κατάλογος περιλαμβάνει 11 σαυροειδή, 7 φίδια και 3 
αμφίβια (Παράρτημα). Στη συνέχεια περιγράφονται τα είδη του Παραρτήματος  IV  της 
οδηγίας 92/43 ΕΟΚ.

ΕΡΠΕΤΑ

ΣΑΥΡΕΣ

1- Ophisops elegans schlueteri 

Μικρή σε μέγεθος σαύρα, με μέσο μήκος Ρύγχους-Κλοάκης περίπου 5,5 cm, αρκετά 
άφθονη στην περιοχή. Το χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι ότι δεν έχει βλέφαρα, όπως 
και τα φίδια. Ένα άλλο γνώρισμα, που τη διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα Lacertidae, εί-
ναι η έλλειψη κολάρου. Για το συστηματικό προσδιορισμό των σαυροειδών, απαραίτητη 
είναι η παρουσία ή μη «κολάρου».  Το είδος αυτό, συνήθως, προτιμά άγονες ξηρές πε-
ριοχές ή και ελαφρά κεκλιμένες πλαγιές με θαμνώδη βλάστηση. Περιλαμβάνεται στο πα-
ράρτημα IV. Δεν έχει αποτιμηθεί στην κόκκινη λίστα, κατά συνέπεια δε βρίσκεται σε άμε-
σο κίνδυνο.

2- Acanthodactylus schreiberi

Είναι σχετικά μεγάλη σαύρα με ολικό μήκος που μπορεί να φτάσει τα 30 cm. Ζει σε 
περιοχές ξηρές και αμμώδεις, όπου μπορεί να δημιουργήσει στοές. Επίσης, μπορεί να 
υπάρχει και σε καλλιεργημένες εκτάσεις με αμμώδες έδαφος, κοντά σε αμμοθίνες ή και 
κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Είναι, δηλαδή, ένα ξηρόβιο είδος που αντέχει στις υψη-
λές θερμοκρασίες. Η κύρια τροφή της είναι διάφορα είδη εντόμων. Ο μέγιστος αριθμός 
αυγών  που  μπορεί  να  αποθέσει  είναι  περίπου  4.  Θεωρείται  απειλούμενο  είδος 
(Endangered, EN). Η απειλή έγκειται στην καταστροφή των αμμοθινών από τους αν-
θρώπους, στην όχληση από τον τουρισμό και την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων. 
Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια η ωοαπόθεση να μην είναι μια ομαλή διαδικασία. Και 
βέβαια, είναι γνωστό ότι, αν ένας πληθυσμός δεν ανανεώνεται κατά ένα ορισμένο ποσο-
στό, το οποίο προκύπτει με μαθηματικά μοντέλα, ο πληθυσμός αυτός καταρρέει. 

3- Phoenicolacerta troodica

Συνώνυμο της Lacerta laevis. Πράσινη σαύρα, μετρίου μεγέθους (ολικό μήκος περί-
που 25 cm). Κατά τη μικρή περιοδεία της ομάδας μελέτης στην περιοχή καταγράφεται 
ως το είδος με τη μεγαλύτερη εξάπλωση και τη μεγαλύτερη πυκνότητα. Υπήρχε σε όλες 
τις περιοχές που επισκεφθήκαμε, σε όλους τους τύπους βλάστησης και σε όλους τους 
τύπους εδαφών. Ακόμη και μέσα σε σπίτια εντοπίσθηκε. Δεν είναι γνωστά πολλά στοι-
χεία για τη βιολογία της. Δεν θεωρείται ότι κινδυνεύει και κατατάσσεται ως Least Concern 
(LC), υπάρχουν όμως τοπικοί κίνδυνοι, όπως ο ψεκασμός με φυτοφάρμακα στις καλλιερ-
γούμενες περιοχές και η απώλεια εδαφών από εντατικές καλλιέργειες. Θα πρέπει να το-
νισθεί, επίσης, ότι ο κίνδυνος από τα φυτοφάρμακα δεν είναι άμεσος, αλλά έμμεσος. Τα 
νεκρά από τα φυτοφάρμακα έντομα είναι πηγή τροφής για τις σαύρες και τα φίδια με 
αποτέλεσμα τον έμμεσο κίνδυνο.

4- Ablepharus kitaibelii

Μικρή σαύρα με ολικό μήκος περίπου 13  cm, της οικογένειας των  Skincidae. Είναι 
καταγεγραμμένη στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, όπως και στο Παράρτημα 
IV της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με την ταξι-
νομική κατάσταση της σαύρας αυτής, διότι άλλοι δίνουν ως είδος το Ablepharus budaki 
και άλλοι ως υποείδος. Χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η έλλειψη βλεφάρων και τα 
σχεδόν ατροφικά πόδια της. Συναντάται κυρίως σε χαμηλά υψόμετρα με αρκετά χαμηλή 
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υγρασία. Για την αποφυγή των εχθρών της συνήθως κρύβεται κάτω από πεσμένα φύλ-
λα. Γεννάει 2-5 αυγά. Κατατάσσεται ως Least Concern.

5- Chalcides ocellatus

Σαύρα της οικογένειας των Skincidae, με μέσο μήκος σώματος περίπου 25 cm. Προ-
τιμά αμμώδη εδάφη, περιοχές που μάλλον βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Βέβαια έχει 
βρεθεί και σε υψόμετρο μέχρι 1500  m. Όπως είναι επόμενο, η  διαχείμαση σε αυτά τα 
υψόμετρα είναι μακρύτερη. Είναι ωοζωοτόκο  ζώο, δηλαδή τα αυγά κατεβαίνουν στους 
ωαγωγούς, όμως, λίγο πριν αποτεθούν στο περιβάλλον, η λεπτή μεμβράνη που περι-
κλείει τα αυγά σχίζεται, με αποτέλεσμα να γεννιούνται μικρά. Η εγκυμοσύνη διαρκεί 2-3 
μήνες. Είναι καταγεγραμμένη στο Παράρτημα IV. Δεν θεωρείται απειλούμενο είδος.

6- Trachylepis vittata

Παλαιότερα γνωστή ως Mabuya vittata. Μετρίου μεγέθους σαύρα με μέσο ολικό μή-
κος περίπου 20 cm. Μπορεί να θεωρηθεί ως κοινό είδος στην Κύπρο. Απαντάται σε με-
γάλο εύρος υψομέτρου, από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι υψόμετρο 2500 m. Απα-
ντά σε μια ευρεία ποικιλία ενδιαιτημάτων, από αμμώδεις και βραχώδεις περιοχές μέχρι 
πυκνή βλάστηση. Όπως και με όλα τα είδη, ο μόνος κίνδυνος είναι η καταστροφή των 
βιοτόπων τους και η απόδοσή τους στην  καλλιέργεια ή αστικοποίηση. Δεν φαίνεται να 
αντιμετωπίζει απειλή ύπαρξης (LC).

7- Cyrtopodion kotschyi

Συνώνυμο του Cyrtodactylus kotschyi. Μικρή σαύρα ολικού μήκους μέχρι 10 cm. Χα-
ρακτηριστικά είναι  τα φύματα που φέρει  στη ράχη της,  όπως και  το  ότι  η κόρη των 
οφθαλμών της είναι σχισμοειδής. Ζει, συνήθως, σε βραχώδεις περιοχές και κάτω από 
πέτρες, πολύ συχνά όμως μπορούμε να τη συναντήσουμε και σε παλιά εγκαταλελειμ-
μένα σπίτια. Είναι κυρίως νυκτόβια, μπορούμε όμως να τη συναντήσουμε και την ημέρα. 
Από το δεύτερο χρόνο της ζωής του, το θηλυκό γεννάει ένα αυγό, το οποίο φέρει ασβε-
στιτικό κέλυφος. Είναι καταγεγραμμένη στο Παράρτημα  IV. Δεν θεωρείται απειλούμενο 
είδος. 

8- Hemidactylus turcicus

Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του παρόμοια με αυτά του προηγουμένου είδους. Είναι 
συμπατρικό με το Cyrtopodion και τα ενδιαιτήματά του είναι παραπλήσια. Είναι, επίσης, 
συνήθως νυκτόβιο και εντομοφάγο. Διαφέρει από το προηγούμενο στο ότι είναι καλύτε-
ρος αναρριχητής, διότι στην τελευταία φάλαγγα των δακτύλων του φέρει τύλους προ-
σκόλλησης, που του δίνουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην αναρρίχηση. Και σ’ αυτό, το θηλυ-
κό γεννάει ένα αυγό. Δεν θεωρείται απειλούμενο είδος.

9- Laudakia stellio cypriensis

Ενδημικό υποείδος της  Κύπρου,  παλαιότερα γνωστή ως  Agama stellio και  Stellio 
stellio. Σχετικά μεγάλη σαύρα, με μέσο μήκος περίπου 30 cm. Κάτω από ορισμένες συν-
θήκες μπορεί να αλλάζει χρώμα. Είναι ζώο των ξηροθερμικών περιοχών, με μέση θερ-
μοκρασία σώματος το καλοκαίρι, 370C. Απαντά σε ξηρές και βραχώδεις περιοχές, όπου 
κρύβεται σε σχισμές βράχων, καθώς, επίσης, έχει την ικανότητα να αναρριχάται σε δέν-
δρα. Ωοτόκος, με μέσο αριθμό αυγών 8-12. Είναι καταγεγραμμένη στο Παράρτημα  IV. 
Δεν θεωρείται απειλούμενο είδος.

10- Chamaeleo chamaeleon

Σαυροειδές  με  ιδιαίτερα  ανατομικά  χαρακτηριστικά,  όπως  πλευρικά  πεπιεσμένο 
σώμα, ζυγοδακτυλία, ανεξάρτητη κίνηση οφθαλμών, μακρά γλώσσα για σύλληψη τρο-
φής. Ζει σε περιοχές εύκρατες-τροπικές, άριστος αναρριχητής, λόγω της ειδικής δομής 
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των δακτύλων του και της ισχυρής ουράς του. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα, 
που τα συλλαμβάνει με τη μακριά γλώσσα του. Πολύ γνωστή, επίσης, η ικανότητα του 
για αλλαγή του χρώματος. Είναι ωοτόκο, με 6-20 αυγά σε κάθε γέννα. Έχουν αναφερθεί 
μέχρι και 60 αυγά. Είναι καταγεγραμμένη στο Παράρτημα IV. Επίσης, είναι το μόνο ερ-
πετό που περιλαμβάνεται στο CITES, που είναι η Οδηγία για την απαγόρευση εμπορίας 
της άγριας πανίδας. Γενικά δεν θεωρείται απειλούμενο είδος.

ΦΙΔΙΑ

1- Hierophis (Coluber) cypriensis

Το  Κυπριακό  φίδι.  Ενδημικό  της  Κύπρου.  Η 
διασπορά του είναι μικρή, αφού περιορίζεται στο 
όρος Τρόοδος, στη δυτική Κύπρο. Καταγράφεται 
ως κινδυνεύον (EN), διότι  η έκταση στην οποία 
απαντάται  είναι  μικρότερη από 5.000  km2.  Απα-
ντάται σε υγρές περιοχές με πυκνή βλάστηση κο-
ντά  σε  υδατοσυλλογές  ή  μέσα σε  δάσος και  γι 
αυτό αρκετές φορές καταγράφεται ως χερσαίο και 
υδρόβιο ταυτόχρονα. Μπορεί να τρέφεται και με 
αμφίβια, απαντάται όμως και κοντά σε φράγματα, 
όπου η τροφή είναι περισσότερο άφθονη. Οι με-

γαλύτεροι κίνδυνοι εξαφάνισής του είναι η καταδίωξή του από τον τοπικό πληθυσμό και 
τους τουρίστες, που οφείλεται στη άγνοια. Επίσης και η ξύλευση των δασών, που συνε-
πάγεται την έντονη ενόχληση τους και πολλούς θανάτους. Στον πίνακα 2.19 αναφέρονται 
οι παρατηρήσεις του είδους στο Δάσος Πάφου.

2- Telescopus fallax

Η κοινή διεθνής ονομασία του είναι «γατόφιδο» (cat snake), πιθανώς διότι η κόρη του 
οφθαλμού του στο δυνατό φως είναι σχισμοειδής, όπως της γάτας. Μετρίως δηλητη-
ριώδες φίδι, το δηλητήριό του όμως δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση στον άνθρωπο. Αποτε-
λεσματικό είναι σε μικρά σπονδυλωτά, όπως στις σαύρες. Απαντάται συνήθως σε βρα-
χώδεις περιοχές, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σχισμές των βράχων. Είναι ωοτόκο 
και, κυρίως, νυκτόβιο. Είναι καταγεγραμμένο στο Παράρτημα IV. Δεν θεωρείται απειλού-
μενο.  

3- Dolichophis jugularis

Συνώνυμο του Coluber (jugularis) caspius. Αρκετά μεγάλο φίδι, με μήκος που μπορεί 
να φτάσει τα 200 cm. Eίναι χερσαίο είδος, μπορεί δε να αναρριχάται σε δένδρα με σκοπό 
τη σύλληψη νεογνών μέσα στη φωλιά τους. Η τροφή του  συνίσταται από ποντικούς και 
αρουραίους ή και άλλα σπονδυλωτά σχετικού με τις διαστάσεις του μεγέθους. Είναι πολύ 
γνωστός ο κανιβαλισμός του. Το θηλυκό γεννάει από 7 μέχρι 11 αυγά. Είναι καταγεγραμ-
μένο στο Παράρτημα IV. Δεν θεωρείται απειλούμενο είδος. 

4- Hemorrhois nummifer

Παλαιότερη ονομασία  Coluber nummifer.  Αρκετά μεγάλο φίδι  της  οικογένειας  των 
Colubridae. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά των άλλων Colubridae. Δεν έχει άμεσα προβλή-
ματα συντήρησης του πληθυσμού του. Πάντως, όπως και σε παρόμοιες περιπτώσεις, 
πρέπει να λαμβάνεται η σχετική φροντίδα εκ μέρους ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, 
ώστε οι πληθυσμοί του να διατηρούνται σε μια ισορροπία. Είναι καταγεγραμμένο στο 
Παράρτημα IV.

ΑΜΦΙΒΙΑ
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Πίνακας 2.19. Εμφανίσεις του H. cypriensis στο 
Δάσος Πάφου

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΤ/-

ΣΕΩΝ
1 Εκδρομικός χώρος Πέρα 

Βάσας 2

2 Φράγμα Καθίζιδων 2
3 Σελλάδι του Σταυρού 1
4 Σελλάδιν Αυτουλίνας 1

5 Μεταξύ Σελλάδιν Αυτουλίνας 
και Σελλάδιν Μοσφιλιάς 1

6 Γεφύρι Ρούδια 1
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Πολύ σημαντικά είδη υδρόβιας ζωής στα ρέματα, τις λίμνες και άλλους υγρότοπους 
της Κύπρου είναι τα αμφίβια. Υπάρχουν τρία είδη στο νησί, και είναι και τα τρία ευρέως 
διαδεδομένα (Baier et al. 2009). Όπως και τα ψάρια, τα είδη αυτά υποστηρίζουν τροφικά 
πλέγματα μέσα και δίπλα από τα ρέοντα και στάσιμα νερά και έχουν τεράστια σημασία 
στην οικολογική ακεραιότητα του φυσικού δασικού τοπίου.  Το πιο διαδεδομένο είδος 
κατά την εποχή του θέρους στα νερά του Δάσους Πάφου είναι το ο βαλτόβιος βάτραχος 
Pelophylax cf bedriagae. Οι πληθυσμοί της Κύπρου είναι υπό φυλογενετική έρευνα για 
να καθοριστεί αν πρόκειται για ξεχωριστό είδος βατράχου (πρόσφατα έχουν περιγραφεί 
νέα είδη στην Κάρπαθο και Κρήτη). Ορισμένο ερευνητές ήδη υποστηρίζουν ότι πρόκειται 
για ενδημική ταξονομική μονάδα (είδος ή υποείδος) της Κύπρου (βλ. Baier et al. 2009). 
Αυτό το είδος βάτραχου είναι πολύ διαδεδομένο στα περισσότερα νερά που διατηρού-
νται όλο το έτος, καθώς και σε όλους τους τεχνητούς ταμιευτήρες του Δάσους Πάφου. Το 
είδος αυτό διατηρεί παρατεταμένη περίοδο αναπαραγωγής μέσα σε μόνιμα λιμναία ή 
ελώδη  ύδατα  ή  σε  ήρεμα  νερά  ρεμάτων  διαρκούς  ροής.  Παρότι  το  συγγενές  είδος 
Pelophylax bedriagae, ο βαλτόβιος βάτραχος της Λεβαντινής, έχει σχετικά περιορισμένη 
εξάπλωση (κυρίως στις χώρες που βρέχονται από την ανατολική απόληξη της Μεσογεί-
ου-Λεβαντινής Θάλασσας) αναφέρεται με καθεστώς διατήρησης «Least Concern» (μειω-
μένου ενδιαφέροντος – εκτός κινδύνου) στην αξιολόγηση του ΙUCN. 

Τα άλλα δύο είδη αμφιβίων, ο δενδρόβιος βάτραχος ή δεντροβάτραχος της ανατολής 
Hyla savignyi και ο πράσινος φρύνος  Bufo viridis είναι επίσης διαδεδομένα, αλλά σχετι-
κά σπάνια συναντώνται εντός των υδάτινων σχηματισμών κατά το θέρος. Το είδος  H. 
savignyi είναι μέλος του συμπλέγματος της Hyla arborea, της οποίας αρχικά εθεωρείτο 
υποείδος. Έχει μια πλατιά εξάπλωση από την Κύπρο μέχρι το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν. 
Σε σύγκριση με το Pelophylax, απαντάται σε περισσότερο ξηρές περιοχές, διότι μπορού-
με να το συναντήσουμε μέχρι και στους κήπους των σπιτιών. Το είδος B. viridis παρου-
σιάζει τεράστια εξάπλωση στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, τη Δυτική και Κεντρική 
Ασία. Είναι ένα από τα πλέον πολυτυπικά αμφίβια της Παλαιαρκτικής ζώνης. Μπορεί να 
απαντηθεί σε δασώδεις εκτάσεις, όπως και σε ανοικτές περιοχές, πολύ κοντά σε αστικές 
περιοχές, μακριά από υδατοσυλλογές. Η σχέση του με το νερό είναι απόλυτη, αφού τα 
αυγά αποτίθενται στο νερό και, για τη διατήρησή του στη ζωή, έχει απόλυτη ανάγκη την 
υγρασία.

Κατά τις δειγματοληψίες του καλοκαιριού 2010 αυτά τα είδη βρέθηκαν σε σχετικά λίγες 
θέσεις και κυρίως σε χαμηλότερα υψόμετρα. Πιθανώς αυτό έχει να κάνει με την πιο χερ-
σαία ή/και νυκτόβια συμπεριφορά των ενήλικων ατόμων (π.χ. ο φρύνος κατά το θέρος 
είναι νυκτόβιος). Πιθανολογείται ότι η μεταμόρφωση στην ενήλικη μορφή σε αυτά τα δύο 
είδη λαμβάνει χώρα νωρίτερα την άνοιξη και τα ενήλικα άτομα εγκαταλείπουν το υδάτινο 
περιβάλλον. Στην περίπτωση του πράσινου φρύνου Bufo viridis, το είδος μπορεί να είναι 
σχετικά κοινό και να βρίσκονται στο παρόχθιο ημι-χερσαίο περιβάλλον υπό κάλυψη κατά 
την διάρκεια της ημέρας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές υποστηρίζουν ότι τα είδη είναι κοι-
νά και διαδεδομένα στην ευρύτερη περιοχή του Δάσους Πάφου (Baier et al. 2009). Και 
τα δύο είδη είναι εκτός κινδύνου, κατατάσσονται σε καθεστώς διατήρησης ως «Least 
Concern»  (μειωμένου  ενδιαφέροντος  –  εκτός  κινδύνου)  στην  αξιολόγηση  του  ΙUCN, 
όμως στην Κύπρο έχει παρατηρηθεί μείωση των πληθυσμών ή και σημείων όπου υπήρ-
χαν λόγω των παρατεταμένων ξηρασιών και της καταστροφής μικρών υγροτόπων (Baier 
et al. 2009).

2.2.5.5 Έντομα

Η ποικιλία των εντόμων που απαντούν στο Δάσος Πάφου είναι πλούσια  (Πίν.2.20) 
Εδώ θα  ασχοληθούμε  με:  α)  τα  παθογόνα  έντομα,  β)  τα  σαπροφάγα -  προστα-
τευόμενα έντομα και γ) τα ωφέλιμα έντομα.   Στην πρώτη κατηγορία αναφέρουμε τα 
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έντομα που κυρίως όταν υπεραυξηθεί ο πληθυσμός τους, δημιουργούν έντονες προσβο-
λές στα δασικά είδη δένδρων και είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης ή δια-
χείρισης του πληθυσμού τους. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα έντομα που δεν δη-
μιουργούν προβλήματα στους ξενιστές τους, συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα των ειδών, 
συνήθως απαντώνται σε πολύ μικρούς πληθυσμούς και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 
διατήρησης των οικοτόπων τους με απώτερο σκοπό τη διατήρηση ή και αύξηση του 
πληθυσμού τους. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα έντομα που τρέφονται με άλλα έντο-
μα κυρίως της πρώτης κατηγορίας και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του πληθυσμού 
αυτών. 

Α. Παθογόνα έντομα 

Τα σπουδαιότερα έντομα αυτής της κατηγορίας είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που μας έδωσε ο Λειτουργός Δασοκομίας της Κύπρου Κώστας Νικολάου.

1. Thaumetopoea wilkinsonii, που τρέφεται με τις βελόνες της πεύκης. Προσβάλλει 
συνήθως κάθε χρόνο τις νεαρές αναδασώσεις στα χαμηλότερα υψόμετρα (Χο-
ντρός, Αργάκα, Κάμπος, Αναδιού, Ορείτες κλπ) και περιοδικά την περιοχή των 
Δώδεκα Ανέμων. Δημιουργεί εκτεταμένες καταστροφές (αποφυλλώσεις). Ειδικά 
σε περιοχές με έντονη και επαναλαμβανόμενη για μερικά χρόνια προσβολή πα-
ρατηρούνται σποραδικές νεκρώσεις δένδρων.

2. Leucaspis knemion που προσβάλλει κυρίως αναδασώσεις πεύκης (Χοντρός). Το 
έντομο απομυζά τις  βελόνες  της πεύκης,  οι  οποίες  τελικά νεκρώνονται.  Κατά 
τόπους εφαρμόζονται  επίγειοι  ψεκασμοί.  Μέχρι  σήμερα στο Δάσος Πάφου το 
έντομο δεν δημιουργεί ιδιαίτερα ανησυχητικό πρόβλημα.

3. Lymantria dispar, που είναι φυλλοφάγο της δρυός, λατζιάς, τρεμιθιάς και ανδρου-
κλιάς.  Περιοδικά  προκαλεί  κυρίως  τοπικά  αποφυλλώσεις  των  ξενιστών  του. 
Έχουν παρατηρηθεί προσβολές στην λατζιά στην περιοχή Τριπύλου, στην κοι-
λάδα του Διαρίζου και μεταξύ των σελλαδιών Πουφφούς – Στακτού.

4. Dichelia cedricola,  που προσβάλλει τους βλαστούς του κέδρου. Παρατηρήθηκε 
στην κοιλάδα των Κέδρων, όπου όμως οι πληθυσμοί του δεν είναι ιδιαίτερα υψη-
λοί. Κατά το 2006 -2007 με τη χρήση φερομονικών παγίδων έγινε αξιολόγηση 
του μεγέθους του πληθυσμού του εντόμου.

Πίνακας 2.20.  Έντομα που συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους της IUCN και είτε έχουν 
καταγραφεί,  είτε πρέπει να διερευνηθεί η παρουσία τους στο Δάσος Πάφου.

A/A Είδος Τάξη Οικογένεια Οδηγία

1 Propomacrus cypriacus Coleoptera Euchiridae

Παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας 92/43/EOK των 
Οικοτόπων
IUCN RED LIST

2 Dorcus alexisi Coleoptera Lucanidae IUCN RED LIST
3 Ampedus assingi Coleoptera Elateridae IUCN RED LIST
4 Glaphyra bassettii Coleoptera Cerambycidae IUCN RED LIST
5 Purpuricenus nicocles Coleoptera Cerambycidae IUCN RED LIST
6 Epallage fatime Odonata Euphaeidae IUCN RED LIST
7 Anax immaculifrons Odonata Aeshnidae IUCN RED LIST

8 Caliaeschna 
microstigma Odonata Aeshnidae IUCN RED LIST

9 Callimorpha 
quadripunctaria Lepidoptera Arctiidae

Παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας 92/43/EOK των 
Οικοτόπων
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5. Megastigmus schimitscheki,  που προσβάλλει τους σπόρους του κέδρου, στην 
κοιλάδα των Κέδρων χωρίς μέχρι σήμερα να δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα.

6. Tomicus piniperda,  το  έντομο αυτό  προσβάλλει  την  πεύκη.  Πετά την  άνοιξη, 
αλλά επειδή είναι γενετικά ανώριμο προσβάλλει μονοετείς ή διετείς βλαστούς του 
ξενιστή, ανοίγοντας στοές μέχρι να ωριμάσει.  Οι προσβεβλημένοι βλαστοί νε-
κρώνονται, σπάζουν με τον αέρα και πέφτουν κυρίως κατά το Φθινόπωρο. Τα γε-
νετικά ώριμα έντομα πετούν από το τέλος του καλοκαιριού και προσβάλλουν  τον 
κορμό εξασθενημένων πεύκων, όπου αναπαράγονται και διαχειμάζουν. Η προ-
σβολή των βλαστών είναι πρωτογενής και έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 
ετήσιας προσαύξησης του πεύκου, αφού μειώνεται η φυλλική του επιφάνεια. Η 
προσβολή του κορμού είναι δευτερογενής και όταν είναι έντονη νεκρώνει τον ξε-
νιστή. Στο Δάσος Πάφου βρίσκεται παντού, αλλά μεγάλους πληθυσμούς ανα-
πτύσσει σε νεαρές αμιγείς συστάδες. 

7. Orthotomicus erosus,  Hylurgus ligniperda,  H.  michlitzi,  τα  έντομα  αυτά  είναι 
φλοιοφάγα της πεύκης. Βρίσκονται παντού στην Κύπρο αναπτύσσοντας μεγαλύ-
τερους πληθυσμούς στα χαμηλότερα υψόμετρα κυρίως στις αναδασώσεις. Προ-
σβάλλουν δευτερογενώς τα καταπονημένα πεύκα και συμβάλλουν στη νέκρωσή 
τους. Οι πληθυσμοί τους αυξομειώνονται συναρτήσει των κλιματικών συνθηκών. 
Για την μείωση των πληθυσμών τους εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα.

8. Acanthocinus griseus, που είναι φλοιοφάγο - ξυλοφάγο της πεύκης. Προσβάλλει 
κυρίως  νεκρά  και  λιγότερο  καταπονημένα  δένδρα.  Αναπτύσσει  μεγαλύτερους 
πληθυσμούς σε περιοχές όπου έχει προηγηθεί πυρκαγιά. Συμβάλλει στην απο-
σύνθεση νεκρών δένδρων και στη βιοποικιλότητα.

9. Phloesinus armatus,  που  είναι  φλοιοφάγο  του  κυπαρισσιού.  Έχει  παρόμοια 
δράση με το  Tomicus piniperda της πεύκης. Βρίσκεται στην περιοχή Ζάπιχου 
Παναγιάς. Μέχρι σήμερα δεν γίνεται καμία μεταχείριση.  

Β. Προστατευόμενα έντομα 

Τα σπουδαιότερα έντομα αυτής της κατηγορίας είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που μας έδωσε ο Λειτουργός Δασοκομίας της Κύπρου Ηρόδοτος Κακού-
ρης.

1. Το κολεόπτερο  Propomacrus cypriacus (Coleoptera:  Euchiridae) που έχει  συ-
μπεριληφθεί στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/EOK) μέσω 
της οποίας προβλέπεται ο καθορισμός Ειδικής Ζώνης Διατήρησης των σπάνιων 
ειδών. Ο προπομάκρος ο κυπριακός είναι ενδημικό είδος κολεοπτέρου της Κύ-
πρου και περιγράφηκε το 2002 από τους Robert Alexis και Χριστόδουλο Μακρή. 
Είναι είδος σαπροφάγο, τρέφεται με σάπιο ξύλο μεγάλων σε ηλικία πλατυφύλ-
λων δένδρων με κουφάλες κυρίως σε μεσαία υψόμετρα. Ξενιστής του είναι η 
δρυς (Quercus infectoria ssp.  Veneris), ενώ έχει καταγραφεί και σε χαρουπιές 
(Ceratonia siliqua) και πιθανόν σε πλατάνια (Platanus orientalis). Είναι σπάνιο 
είδος και κινδυνεύει από την απώλεια του ενδιαιτήματός του, κυρίως λόγω υλοτο-
μίας των υπερήλικων κουφαλερών δένδρων. Το ακμαίο έντομο εμφανίζεται το 
καλοκαίρι.

2. Bolbelasmus unicornis (Coleoptera:  Geotrupidae), είναι σπάνιο είδος, μυκητο-
φάγο καθότι τρέφεται με μύκητες των οποίων τα καρποσώματα αναπτύσσονται 
υπόγεια (τρούφες) και πιθανόν με νεκρές ρίζες δένδρων. Το έντομο για να βρει 
την τροφή του τρυπά τη γη. Έχει συμπεριληφθεί στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 
των Οικοτόπων (92/43/EOK). Ζει σε θαμνώνες ή φρύγανα χαμηλού υψομέτρου 
και το ακμαίο εμφανίζεται την χειμερινή περίοδο. Το έντομο αυτό μέχρι σήμερα 
δεν βρέθηκε στην περιοχή του Δάσους Πάφου, αλλά θα μπορούσε να γίνει προ-
σπάθεια εντοπισμού του στα χαμηλότερα υψόμετρα αυτού.
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3. Callimorpha quadripunctaria (Lepidoptera:  Arctiidae),  είναι  νυχτοπεταλούδα, 
γνωστή ως «Πεταλούδα της Ρόδου» και περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/EOK). Απαντάται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη 
(εκτός από τις πιο ψυχρές βόρειες περιοχές), στη δυτική Ασία και στην Αίγυπτο. 
Ζει σε υγρές και σκιερές κοιλάδες με δενδρώδη και ποώδη βλάστηση. Οι πετα-
λούδες εμφανίζονται τους καλοκαιρινούς μήνες και κατά την διάρκεια της ημέρας 
παραμένουν ακίνητες πάνω σε βράχους, κορμούς δένδρων και στις φυλλωσιές. 
Η μετακίνησή τους γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για τα ανωτέρω προστατευόμενα είδη δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της βιολογίας 
τους καθώς και  την εξάπλωσή τους στο  Δάσος Πάφου και  θα πρέπει  να  γίνει  προ-
σπάθεια για πληρέστερη μελέτη αυτών. 

Γ)   Ωφέλιμα έντομα     

Το  αντιπροσωπευτικότερο  έντομο  αυτής  της  κατηγορίας  είναι  το  Calosoma syco-
phanta (Coleoptera,  Carabidae),  το  οποίο  τρέφεται  με  προνύμφες  των  παθογόνων  
Thaumetopoea wilkinsonii και  Lymantria dispar και συμβάλλει στη μείωση των πληθυ-
σμών τους.

2.2.5.6 Υδρόβια πανίδα

Υπάρχουν ρέματα διαρκούς ροής στην περιοχή του Δάσους Πάφου που διατηρούν 
σημαντικούς ιχθυοπληθυσμούς. Όμως η πληροφόρηση που υπάρχει για την γεωγραφι-
κή κατανομή και σύνθεση ειδών είναι περιορισμένη. Τα περισσότερα είδη στα ρέματα και 
τους ταμιευτήρες της Κύπρου, αλλά και της περιοχής μελέτης, είναι αλλόχθονα (ξενικά 
είδη), που έχουν εισαχθεί από τον άνθρωπο, κυρίως σε ταμιευτήρες για την ερασιτεχνική 
αλιεία. 

Στην υδρόβια πανίδα περιλαμβάνονται τα ψάρια του γλυκού νερού, τα ασπόνδυλα, τα 
βενθικά είδη και τα αμφίβια (τα τελευταία αναφέρθηκαν παραπάνω). Στα είδη αυτά δόθη-
κε ιδιαίτερη σημασία, γιατί συνδέονται με την υδρολογική λειτουργία του Δάσους Πάφου, 
καθώς και επειδή είναι πολύ ευαίσθητα σε μεταβολές του βιότοπού τους, οι οποίες μπο-
ρεί να οφείλονται και σε διαχειριστικά μέτρα. Στο Παράρτημα παρατίθεται Πίνακας με την 
αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων συλλογής πληροφοριών παρουσίας ψαριών 
και αμφιβίων σε 35 τμήματα ποταμών όπου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες/αυτο-
ψίες τον Ιούλιο 2010 (μαζί με το σχετικό διάγραμμα), καθώς και προκαταρκτικός κατάλο-
γος παρουσίας 10 ειδών ιχθυοπανίδας στις ποτάμιες κοιλάδες εντός του Δάσους Πάφου.

α) Είδη ψαριών του Δάσους της Πάφου

Χέλι (τοπικά: ασχέλι) Anguilla anguilla

To μοναδικό ιθαγενές είδος ψαριού που απαντά σε ημιορεινά και ορεινά ρέματα στο 
Δάσος της Πάφου είναι το χέλι (Anguilla anguilla). Έχει βρεθεί σε πολλά ορεινά ρέματα 
διαρκούς ροής, αλλά και σε πηγές σε διάφορα σημεία του νησιού. Το είδος έχει καταγρα-
φεί από ντόπιους κατοίκους ακόμη και σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μ. μέχρι πολύ 
πρόσφατα. Στην περιοχή του Δάσους Πάφου το χέλι ήταν πολύ συνηθισμένο είδος και 
υπάρχουν μαρτυρίες για πρόσφατες παρατηρήσεις χελιών σε πολλά σημεία κατάντη των 
μεγάλων φραγμάτων, κυρίως στους ποταμούς της βόρειας και βορειοδυτικής πλευράς 
του Δάσους Πάφου (π.χ. πηγή άνω Γιαλιάς). 

Πριν από τη δεκαετία του ’80 τα χέλια έπαιζαν σπουδαίο ρόλο στην διατροφή και τον 
τοπικό πολιτισμό των χωριών της Κύπρου. Το χέλι συχνά αλιεύονταν με τη χρήση φυτι-
κών τοξικών ουσιών (εκχύλισμα από τον καρπό της Στερατζιάς Styrax officinalis), καθώς 
και με παγίδες και καμάκια. Ειδικά μετά τα φθινοπωρινά ή χειμερινά πρωτοβρόχια, τα 
χέλια έχουν μια τάση ανόδου προς τα ημιορεινά ποτάμια και έλη, και τότε ήταν η συνηθι-
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σμένη περίοδος αλιείας. Τους θερινούς μήνες με τη συρρίκνωση των εκτάσεων επιφα-
νειακών υδάτων, τα χέλια συγκεντρώνονταν σε μικρές λίμνες (λάντες) μέσα στις κοίτες, 
σε πηγές ή σε μικρούς υγρότοπους. Σήμερα, μετά τη μείωση των επιφανειακών απορρο-
ών και τα τεχνητά εμπόδια στη μετακίνηση των χελιών, τα ψάρια αυτά είναι πολύ σπα-
νιότερα. Μάλιστα τους θερινούς μήνες είναι εξαιρετικά δυσεύρετα πλέον (κατά το διάστη-
μα δειγματοληψιών με ηλεκτραλιεία τον Ιούνιο του 2010 δεν συλλέχθηκε χέλι πουθενά 
εντός της προστατευόμενης περιοχής).

Η βιολογία του είδους δεν έχει μελετηθεί στην Κύπρο, όμως υπάρχουν αρκετά στοι-
χεία  από μαρτυρίες  και  από την  βιβλιογραφία  για  τις  γενικές  τάσεις  και  διατροφικές 
ανάγκες. Τα χέλια τρέφονται με αρθρόποδα, αμφίβια, και άλλα ψάρια και έχουν εντυπω-
σιακή ικανότητα στη μετακίνηση μεταξύ υδάτινων σωμάτων (τα νεαρά χέλια μπορούν να 
σκαρφαλώσουν υγρούς υπερχειλιστές μικρών φραγμάτων και μπορούν να ακολουθή-
σουν και διόδους υπόγειων νερών επίσης). Ευδοκιμούν σε σημεία των ποταμών όπου 
υπάρχουν πολλές κρυψώνες στον πυθμένα ή σε παρόχθια έλη (καλαμιώνες, πεσμένοι 
κορμοί, φυσικές ποταμολίμνες ή ακόμη και πηγάδια). Τα χέλια δραστηριοποιούνται πε-
ρισσότερο κατά τη νύχτα,  ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί  να παραμείνουν 
κρυμμένα και ακίνητα και να μη γίνουν αντιληπτά.  

Οι πληθυσμοί του χελιού έχουν μειωθεί δραματικά στην Κύπρο και ένας λόγος για 
αυτό είναι ο κατακερματισμός της φυσικής συνέχειας των δικτύων των ρεόντων υδάτων 
λόγω των φραγμάτων και της ανθρωπογενούς μείωσης των θερινών ροών από τις απο-
λήψεις και την υπεράντληση υπέργειων και υπόγειων υδάτων. Η κατασκευή υψηλών 
φραγμάτων εμποδίζει την ελεύθερο-επικοινωνία αυτού του κατάδρομου είδους (δηλαδή, 
είδος που αναπαράγεται στη θάλασσα αλλά ζει το περισσότερο διάστημα της ζωής του 
σε εσωτερικά νερά). Δεν γνωρίζουμε αν κατά το παρελθόν υπήρξαν επιπτώσεις από τη 
χρήση εντομοκτόνων για την καταπολέμηση κουνουπιών. Επίσης έχει αναφερθεί και ο 
εμπλουτισμός χελιών ξενικής προέλευσης σε ταμιευτήρες και αυτό προφανώς δεν είναι 
πράξη που ενισχύει ή βοηθά τους ντόπιους πληθυσμούς, ειδικά επειδή μπορεί να προ-
καλέσει τη μετάδοση καταστροφικών ασθενειών. 

Η σημασία του άλλοτε διαδεδομένου αυτού είδους έχει αυξηθεί διότι η μείωση σχεδόν 
σε  όλη  τη  γεωγραφική  του  κατανομή  είναι  ραγδαία  τα  τελευταία  χρόνια  (Freyhof  & 
Kottelat 2008). Κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του κόκκινου κατάλογου των παγκο-
σμίως απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) 
το χέλι κατατάσσεται στα κρισίμως κινδυνεύοντα είδη (βαθμός CR) διότι έχει δεχθεί κατα-
στροφική μείωση του πληθυσμού του σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τονίζουμε ότι αυτό το 
είδος  είναι  εξαιρετικά  σημαντικό  για  τα  τροφικά  πλέγματα  ποταμών  και  υγροτόπων. 
Πρέπει να ερευνηθούν οι πληθυσμοί και βιότοποι που συντηρούν χέλια με ειδική μέθοδο 
επισκόπησης στην περιοχή μελέτης καθώς και σε όλο το νησί. Προφανώς τα σημεία που 
φιλοξενούν χέλια πρέπει να προστατευτούν και να διασφαλιστεί η υδρολογική επικοινω-
νία τους με την θάλασσα (εκεί που είναι δυνατόν). 

Αλλόχθονα είδη ψαριών

Υπάρχουν ρέματα διαρκούς ροής στην περιοχή του Δάσους Πάφου που διατηρούν 
ιχθυοπληθυσμούς, αλλά δυστυχώς ελάχιστα γνωρίζουμε για την σύνθεση ειδών και τη 
γεωγραφική κατανομή τους, διότι δεν έχουν ποτέ δημοσιευθεί συστηματικές έρευνες βα-
σισμένες σε επιστημονικές επισκοπήσεις ή δειγματοληψίες. Οι μοναδικές καταγεγραμ-
μένες πληροφορίες πηγάζουν από συνοπτικές καταγραφές παρουσίας αλλόχθονων ει-
δών στους ταμιευτήρες και σε ρύακες ανάντι των φραγμάτων (ΤΑΘΕ).  Προφανώς, τα 
περισσότερα είδη ψαριών που απαντούν στα ρέματα και στους ταμιευτήρες της περιο-
χής μελέτης είναι αλλόχθονα είδη (ξενικά είδη), που έχουν εισαχθεί από τον άνθρωπο 
κυρίως για την ερασιτεχνική αλιεία. Το ΤΑΘΕ διατηρεί ιχθυογενετικό σταθμό πολύ κοντά 
στο Δάσος Πάφου  (Φράγμα Καλοπαναγιώτη) και από εκεί έχουν διεξαχθεί εμπλουτισμοί 
κυρίως κυπρινοειδών και σολομοειδών σε ταμιευτήρες καθώς και ρύακες διαρκούς ροής. 
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Συνολικά οι καταγραφές που έχει κάνει 
το ΤΑΘΕ και η πρόσφατη επισκόπηση της 
παρούσας μελέτης διευκρινίζουν ότι απα-
ντούν  τουλάχιστον  οχτώ  αλλόχθονα  είδη 
εντός  της  περιοχής  του  Δάσους  Πάφου. 
Είναι  πολύ  πιθανό  να  απαντούν  ακόμη 
περισσότερα είδη που έχουν εντοπιστεί σε 
ταμιευτήρες μόλις κατάντη των ορίων της 
προστατευόμενης περιοχής 

 Σε ορισμένους ποταμούς του Δάσους 
Πάφου υπάρχουν και πληθυσμοί ξενικών 
ειδών  σολομοειδών,  κυρίως  ευρωπαϊκής 
πέστροφας Salmo trutta (Εικ.  2.7) και ιρι-
δίζουσας  πέστροφας  Oncorhynchus 
mykiss. Οι πέστροφες αυτές βρίσκεται σε 
ρέματα διότι μετακινούνται συχνά οι πλη-
θυσμοί ανάντη των φραγμάτων όπου τα-
κτικά γίνονται εμπλουτισμοί. Εμπλουτισμοί 
επίσης  πραγματοποιούνται  σε  ποταμούς 
με ψυχρά νερά διαρκούς ροής και δυστυ-
χώς δεν υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο δια-
χείρισης  αυτών  των  τονώσεων  πληθυ-
σμών (stocking protocol). 

Δεν  υπάρχει  ακόμη ένδειξη  αναπαρα-
γωγής  του  Oncorhynchus  mykiss στην 
Κύπρο, όμως υπάρχουν πολλές αδημοσί-
ευτες μαρτυρίες για αναπαραγωγή της ευ-
ρωπαϊκής πέστροφας  Salmo trutta.  H ευ-
ρωπαϊκή πέστροφα έχει εισαχθεί από την 
περίοδο της Αγγλοκρατίας, όμως δεν έχει 
γίνει ποτέ μια ανασκόπηση για να επιβε-
βαιώσει  ότι  πράγματι  κάποιο είδος 
πέστροφας  όντως  απουσίαζε  κατά  τα 

ιστορικά χρόνια από τα ορεινά ρέματα της Κύπρου (συνεπώς όλες τα σολομοειδή που 
συναντάμε στην Κύπρο θεωρούνται ξενικά). Σήμερα οι λεγόμενες ευρωπαϊκές πέστρο-
φες είναι διαδεδομένες σε πολλά ψυχρά ορεινά ρέματα της νότιας οροσειράς της Κύ-
πρου,  και  σε  πολλά  σημεία  στο  Δάσος  Πάφου.  Πληθυσμοί  απροσδιόριστων  ειδών 
πέστροφας  σώζονται  στον  άνω ρου του  Ξερού Ποταμού και  στην  περιοχή Μαύρων 
Γκρεμμών και στην Κοιλάδα των Κέδρων. Σημαντικοί πληθυσμοί σολομοειδών βρίσκο-
νται στον Ρούδια και Διαρίζο-Πλατύ, όπου πιθανότατα το είδος  Salmo trutta μπορεί να 
αναπαράγεται.  Οι  δειγματοληψίες  στον άνω ρου του Διαρίζου δεν επιβεβαίωσαν την 
αναπαραγωγή εκεί (δεν βρέθηκε γόνος). Μικρότεροι πληθυσμοί σολομοειδών βρίσκονται 
στους ποταμούς Ξερός (ανάντη φράγμα Καφιζών), Αγιάς και Λιμνίτη.  Αυτά τα είδη σολο-
μοειδών διεξάγουν μετακινήσεις πολλών χιλιομέτρων και μπορούν να εκμεταλλευτούν 
και ρέματα περιοδικής ροής (που όμως ξηραίνονται τους θερινούς μήνες).

Ανάντη των λιμνών ή ιχθυογενετικών σταθμών (και ιχθυοτροφείων) έχουν αναφερθεί 
και άλλα είδη αλλόχθονων ψαριών. Από τα ξενικά είδη που έχουν σημαντική επιρροή 
στο φυσικό υδάτινο οικοσύστημα πρέπει να ξεχωρίσουμε τρία που έχουν προέλευση 
από την Βόρεια Αμερική.  Τα παρακάτω είδη αυτά έχουν την ικανότητα να αλλοιώσουν 
αισθητά τις συνθήκες των φυσικών ή ημι-φυσικών βιοκοινοτήτων σε ρέματα και λίμνες. 
Εντός της προστατευόμενης περιοχής προφανώς πρέπει να αποφεύγεται κάθε ακούσια 
ή εκούσια πράξη εμπλουτισμού αυτών των ειδών. 
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α) Κουνοπόψαρο (  Gambusia cf.holbrooki  )  . Πρόκειται για ένα από τα κοινότερα είδη ψα-
ριών που έχουν εισαχθεί σε Μεσογειακές, υπο-τροπικές και τροπικές χώρες με σκοπό την 
καταπολέμηση των κουνουπιών και της ελονοσίας. Στην Ελλάδα και τη νοτιο-ανατολική Ευ-
ρώπη το μόνο διαδεδομένο είδους κουνουπόψαρου είναι το Gambusia holbrooki, ενώ συχνά 
αναφέρεται  λανθασμένα ότι  πρόκειται  για  Gambusia affinis.  Τα δείγματα της Κύπρου δεν 
έχουν ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα και για αυτό αναφέρονται εδώ ως Gambusia cf.holbrooki 
(δηλαδή, «ομοιάζουν με το είδος» G.holbrooki). Το κουνοπόψαρο, κουνοποφάγος ή κουνου-
πιέρης επιβιώνει κυρίως σε λιμναία, ελώδη ή πολύ αργά ρέοντα ύδατα, συνήθως σε σχετικά 
θερμά νερά. Το είδος καταβροχθίζει όχι μόνο αυγά και νύμφες κουνουπιών αλλά και μεγάλο 
εύρος μακροασπόνδυλων ειδών πανίδας. Ανταγωνίζεται και άλλα είδη ψαριών. Στην περιοχή 
μελέτης το είδος έχει εισαχθεί σκόπιμα σε ταμιευτήρες στην Αρμίνου, Καφίζες, Τσακίστρα και 
πιθανώς αλλού και αναπαράγεται πλέων χωρίς εμπλουτισμούς. Μάλλον περιορίζεται εντός 
των ταμιευτήρων και δεν έχει σωματικές ικανότητες διασποράς ανάντη των φραγμάτων. Δεν 
παρατηρήθηκε σε ψυχρούς «πεστροφοποταμούς» στα ορεινά του Δάσους Πάφου, και γενικά 
σπάνια συναντάται σε ψυχρά ρέοντα ύδατα.

Ηλιόψαρο  (  Lepomis  gibbosus  )  .  Το  είδος  καταβροχθίζει  όχι  μόνο  αυγά  και  νύμφες 
υδρόβιων εντόμων αλλά και  μεγάλο εύρος  μακροασπόνδυλων ειδών πανίδας καθώς και 
αυγά ορισμένων ψαριών. Ανταγωνίζεται και άλλα είδη ψαριών. Στην περιοχή μελέτης το είδος 
βρέθηκε στον Ποταμό Διαρίζο στην Γέφυρα Τσιελεφού, και αυτή η παρατήρηση είναι η πρώτη 
τεκμηρίωση του είδους στην υπολεκάνη ανάντη του νέου Φράγματος του Αρμίνου. Πιθανότα-
τα να έχει εισαχθεί και σε άλλους ταμιευτήρες της περιοχής.

Μεγαλόστομο Λαυράκι (  Micropterus salmoides)  . Είναι ισχυρό αρπακτικό ψάρι που τρέφε-
ται με μεγάλο εύρος ασπόνδυλων ζώων και σπονδυλόζωων. Συχνά τρέφεται με άλλα ψάρια, 
αμφίβια, ερπετά, καθώς τους νεοσσούς υδρόβιων πουλιών. Σε μικρά υδάτινα συστήματα λι-
μνών το είδος μπορεί να μειώσει  αισθητά τα ιθαγενή είδη υδρόβιων σπονδυλόζωων. Δεν 
γνωρίζουμε αν το είδος εισέρχεται σε ρέματα εντός της περιοχής του Δάσους Πάφου αλλά 
έχουν γίνει εμπλουτισμοί σε ορισμένα φράγματα – το είδος αποτελεί σημαντικό στόχο ερασι-
τεχνικής αλιείας. 

Τέλος, και ορισμένα άλλα είδη αλλόχθονων ειδών μπορούν να επιδράσουν πολύ αρ-
νητικά στο υδάτινο οικοσύστημα. Ειδικά οι μεγάλες συγκεντρώσεις (υψηλές πυκνότητες) 
από άγρια χρυσόψαρα (Carassius auratus), πεταλούδες (Carassius gibellio) και κυπρί-
νους (Cyprinus carpio) συνήθως θολώνουν τα νερά λιμνών και ταμιευτήρων αλλάζοντας 
της φυσικο-χημικές συνθήκες καθώς και τα λιμνολογικά χαρακτηριστικά των ταμιευτή-
ρων. Ορισμένα είδη ψαριών δεν επιδρούν αρνητικά, και μπορούν ως φυτοφάγοι κατανα-
λωτές να μειώσουν τις ευτροφικές συνθήκες στους ταμιευτήρες. Αυτή η μάλλον θετική 
επίδραση στην ποιότητα υδάτων είναι και ένας από τους λόγους διασποράς ορισμένων 
φυτοφάγων και πλαγκτοφάγων κυπρινοειδών στους ταμιευτήρες και τις τεχνητές λίμνες.

β) Ζωοβένθος – Βενθικά είδη υδρόβιας πανίδας

Τα βενθικά είδη ασπόνδυλων ζωών που ζουν στους ποταμούς περιλαμβάνουν διάφο-
ρα έντομα, ακάρεα, μαλάκια, καρκινοειδή και σκώληκες που έχουν πολύ μεγάλη σημασία 
για την ακεραιότητα τοπικών οικοσυστημάτων των φυσικών επιφανειακών νερών διότι 
λειτουργούν και ως ενδείκτες ποιότητας υδάτων και ακεραιότητας φυσικών υδρομορφο-
λογικών συνθηκών.  Η συστηματική ταξινόμηση των ειδών αυτών δεν  έχει  ερευνηθεί 
αποτελεσματικά,  όπως  δείχνει  η  εξαιρετικά  φτωχή  βιβλιογραφία  στο  θέμα  αυτό 
(Charalambidou & Gucel 2009). Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένα δίκτυο παρακο-
λούθησης των υδάτων βασισμένων κατά πολύ στην οικολογική ποιότητα όπως εκφράζε-
ται από δειγματοληψίες ασπόνδυλων υδρόβιων ζώων στην Κύπρο. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Δάσους Πάφου υπάρχουν 9 σταθμοί δειγματοληψίας στου ακόλουθους οχτώ 
ποταμούς: Πύργος, Λιμνίτης, Κάμπος, Ξερός  (δύο σταθμοί), Διαρίζος, Χερός Παφου, 
Έζουσας, Σταυρός της Ψώκας (εκτός Δάσους Πάφου). Τα πρώτα στοιχεία για τις συνα-
θροίσεις ειδών βρίσκονται σε αδημοσίευτες μελέτες και αναφορές του Τμήματος Αναπτύ-
ξεως Υδάτων (WDD 2007, 2008).  
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Βασικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των βιοκοινοτήτων των υδάτων των ορεινών 
ρυάκων του Δάσους της Πάφου είναι η υδροπερίοδος, η θερμοκρασία των υδάτων και οι 
τύποι ενδιαιτημάτων. Η υδροπερίοδος έχει και σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη τοπικών 
ενδιαιτημάτων. Η θερμοκρασία επηρεάζεται και από τις ποσότητες υδάτων καθώς και 
από την εγγύτητα των υδάτων σε πηγές ή και υψηλότερα υψόμετρα. Η σκίαση από το 
παρόχθιο δάσος επίσης είναι καθοριστικός παράγοντας στην θερμοκρασία υδάτων. Οι 
παρατηρήσεις στο δάσος Πάφου δείχνουν βασικές διαφορές στην πανίδα ζωοβένθους 
στους παρακάτω δύο αδρούς τύπους βιοκοινοτήτων: 

Είδη ασπόνδυλων σε θερμά νερά με πολλές ποταμολίμνες

Διάφορα είδη  εντόμων κυριαρχούν σε  σχετικά  θερμά νερά,  ιδιαίτερα στα στάσιμα 
νερά και σε τυπικές μικρές ποταμολίμνες και έλη. Εδώ συχνά υπάρχει μεγάλος πλούτος 
υδρόβιων μακροασπόνδυλων (δεκάδες οικογένειες). Ορισμένα είναι αρπακτικά και συ-
χνά τρέφονται με άλλα μακροασπόνδυλα ζώα ή και με αμφίβια (πολλά ετερόπτερα, κολε-
όπτερα,  οδοντόγναθα  κ.α.).  Συχνά  παρατηρήθηκε  το  γένος  Notonecta  (οικογένεια 
Notonectidae) σε πολύ μεγάλες πυκνότητες σε ταμιευτήρες και σε πηγές (π.χ. πηγή Για-
λιά ποταμού). Υπάρχει τεράστια ποικιλία υδάτινων οικοσυστημάτων σε σχέση με τους 
όγκους νερού, την υδροπερίοδο και την έκταση των εναπομενόντων υδάτων κατά τη δύ-
σκολη περίοδο της ανομβρίας. Ειδικότερα, τα ποτάμια περιοδικής ή εφήμερης ροής, που 
διατηρούν νερό για λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες, αποικούνται από είδη αρθρόποδων 
και άλλων ασπόνδυλων ζώων τα οποία είναι ευκαιριακά, ανθεκτικά και προσαρμοσμένα 
στις ξηροθερμικές συνθήκες. Ωστόσο ακόμη και σε μικρά αργάκια, με περιοδική ή εφή-
μερη ροή, αναπτύσσονται μικροκλιματικές συνθήκες που ευνοούν ορισμένα είδη χερσαί-
ων και ημι-υδρόβιων ζώων και φυτών. Προφανώς πολλά χερσαία ασπόνδυλα εκμεταλ-
λεύονται αυτές τις υγρές κοιλότητες ή διαδρόμους του δάσους. 

Είδη ασπόνδυλων σε ψυχρά νερά διαρκούς ροής

Τα νερά διαρκούς ροής που διατηρούν χαμηλές θερμοκρασίες (<22oC) κατά τους θερι-
νούς μήνες αποτελούν ένα σπάνιο περιβάλλον στην Κύπρο. Η σύνθεση της υδρόβιας 
πανίδας των ασπόνδυλων είναι ιδιαίτερη και μάλλον σχετικά περιορισμένη σε είδη σε 
σχέση με τα θερμότερα νερά διαρκούς ροής. Χαρακτηριστικές οικογένειες εντόμων εδώ 
είναι τα πλεκόπτερα, τριχόπτερα και διάφορα είδη εφυμερόπτερων. Η πανίδα αυτών των 
νερών δεν έχει ερευνηθεί ικανοποιητικά στην Κύπρο και πολύ πιθανότατα κρύβει ενδημι-
κά είδη. 

Ορισμένα  χαρακτηριστικά ιθαγενή είδη μακροασπόνδυλων ζώων που έχουν εντοπι-
στεί στα ρέματα διαρκούς ροής του Δάσους Πάφου αναφέρονται παρακάτω. 

i) Κάβουρας Γλυκού Νερού (Potamon potamios cyprion)

Το πιο μεγαλόσωμο καρκινοειδές των ποταμών της Κύπρου είναι ο κάβουρας του 
γλυκού νερού (Potamon potamios  cyprion,  Εικ.  2.8). Ήταν κατά το παρελθόν διαδεδο-
μένο είδος στην περιοχή του Δάσους Πάφου, και πιθανότατα έχει περιοριστεί λόγω της 
μείωσης των τμημάτων ποταμών διαρκούς ροής (αποτέλεσμα φραγμάτων, απολήψεων, 
εκτροπών νερού). Προφανώς δεν τον ευνοεί η εποχική «ξήρανση» τμημάτων ποταμών 
λόγω έργων  υδατικής  ανάπτυξης  ποταμών.  Υπάρχουν  όμως  πολλοί  πληθυσμοί  στα 
ρέματα διαρκούς ροής, σε πηγές και πηγάδια που διατηρούν έστω και λίγο επιφανειακό 
νερό όλο το έτος σε πολλά σημεία της περιοχής του Δάσους Πάφου. Το είδος έχει ανα-
φερθεί  σε αρκετά υψηλά υψόμετρα στην Κύπρο (π.χ.  ως τα 1400 μ.)  (Lewinsohn & 
Holthuis 1986). Κατά τις δειγματοληψίες του 2010 το είδος βρέθηκε στον Λιμνίτη (κα-
τάντη Γέφυρας Λιμνίτη) και στον Διαρίζο. Κατά το παρελθόν το καβούρι ήταν εδώδιμο εί-
δος για κάτοικους πολλών χωριών. Το είδος πιθανότατα μπορεί να ευνοείται και από την 
δημιουργία τεχνητών ταμιευτήρων, αλλά αυτό δεν έχει ερευνηθεί. 
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Στην  Κύπρο  έχουν  εισαχθεί  ξενικά  είδη  καρκι-
νοειδών,  κυρίως  καραβίδων  (είδη  που  ελευθε-
ρώνονται από ερασιτέχνες λόγω του εμπορίου ενυ-
δρείων –  aquarium trade). Στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης  υπάρχει  καταγραφή  του  Procambarus 
clarkii στον Ξερό ποταμό (Πάφου). Το είδος αυτό 
έχει προέλευση από την Βόρεια Αμερική και η ει-
σβολική επέκτασή του έχει σχετιστεί με υποβάθμι-
ση της  φυσικής  βιοκοινότητας  ασπόνδυλης  πανί-
δας (π.χ. στην Ισπανία αναπτύσσει πολύ μεγάλες 
πληθυσμιακές  πυκνότητες  σε πεδινά ποτάμια  και 
τάφρους).  Δεν  έχει  επιβεβαιωθεί  η  παρουσία  του 
εντός της προστατευόμενης περιοχής του Δάσους 
Πάφου. 

ii) Οδοντόγναθα (Odonata)

Δεν είναι γνωστή σε μας καμία ειδική έρευνα για 
την ομάδα αυτή στο Δάσος Πάφου.  Οπωσδήποτε 
απαντούν αρκετά είδη σε νερά και ταμιευτήρες της περιοχής. Χαρακτηριστικά είναι τα λε-
πτόσωμα  είδη  ζυγόπτερων  (Zygoptera),  όπως  τα  Calopteryx  virgo και  Calopteryx 
splendens που είναι σχετικά κοινά σε ρέματα, όπως στον ρύακα του Κάμπου, στον Λι-
μνίτη, στον Πλατύ Διαρίζου και αλλού. 

Σε ορισμένες περιοχές κατά την θερινή περίοδο κάποια τμήματα ποταμών δεν συντη-
ρούν πολλά είδη λιβελούλων. Πιθανότατα αυτά είναι ρέματα που έχουν περιοδική ροή. 
Ωστόσο η λιβελούλες έχουν σημαντική ικανότητα μετακίνησης και  μετανάστευσης και 
εποικίζουν νέους υγρότοπους. Αρκετά είδη ήταν σχετικά κοινά σε ταμιευτήρες, ακόμη και 
σε πολύ μικρούς ταμιευτήρες και ειδικά εκεί όπου υπήρχε αναδυόμενη βλάστηση κοντά 
στις όχθες. Σε ενδιαιτήματα με έλη καθώς και σε πηγές με έλη απαντώνται διάφορα ειδή 
Ανισόπτερων (Anisoptera), όπως π.χ. το διαδεδομένο είδο Crocothemis erythraea, που 
παρατήθηκε  στον υγρότοπο πηγής του ποταμού Γιαλιά. 
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Εικόνα 2.8. Κάβουρας του Γλυκού Νερού 
Potamon potamios cyprion (Ποταμός Λιμνίτης,  
Τιλλιρία)





3. Κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες

3.1 Ανθρώπινοι πληθυσμοί
Οι παραδασόβιες κοινότητες του Δάσους Πάφου, οι κάτοικοι των οποίων βρίσκονται σε 

άμεση και διαρκή αλληλεπίδραση με το δάσος, ανέρχονται σε 29 και κατανέμονται: 12 στην 
επαρχία Λευκωσίας (Κάμπος,  Πεδουλάς,  Μουτουλλάς,  Καλοπαναγιώτης,  Γερακιές,  Κάτω 
Πύργος,  Πάνω Πύργος,  Μοσφίλι,  Πηγένια,  Τσακκίστρα,  Μυλικούρι,  Παχύαμμος),  4  στην 
επαρχία Λεμεσού (Φοινί, Τρεις Ελιές, Καμινάρια, Λεμίθου) και 13 στην επαρχία Πάφου (Πα-
ναγία, Λυσός, Γιαλιά, Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Νέα Δήμματα, Πωμός, Κανναβού, Άγιος Νι-
κόλαος, Κινούσα, Αργάκα, Αναδιού, Αρμίνου, Γαλαταριά). 

Στην επαρχία Λευκωσίας, ο Κάτω Πύργος είναι μακράν το πολυπληθέστερο χωριό, με 
υπερδιπλάσιο πληθυσμό από τον Κάμπο, τη δεύτερη σε μέγεθος κοινότητα. Ακολουθούν ο 
Μουτουλάς και ο Καλοπαναγιώτης, με πληθυσμό που οριακά φτάνει τους 300 κατοίκους, 
ενώ τα υπόλοιπα χωριά της επαρχίας Λευκωσίας είναι ακόμη μικρότερα. 

Στην επαρχία Πάφου, τα τέσσερα μεγαλύτερα χωριά, Αργάκα, Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, 
Πωμός και Παναγία, έχουν πληθυσμό από 500 έως 800 κατοίκους. Οι υπόλοιπες κοινότη-
τες είναι πολύ μικρότερες, με πληθυσμό από 25 έως 170 κατοίκους.

Το Φοινί είναι το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας Λεμεσού, αλλά με πληθυσμό που δεν 
ξεπερνά τους 500 κατοίκους. Ακολουθεί η Λεμίθου, ενώ οι υπόλοιπες κοινότητες έχουν πλη-
θυσμό μικρότερο από 100 κατοίκους. 

Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει πληθυσμιακά δεδομένα των παραδασόβιων κοινοτήτων των 
επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου, κατά τις τελευταίες δύο απογραφές, του 1992 
και 2001.

Πίνακας 3.1. Πληθυσμιακά δεδομένα των παραδασόβιων κοινοτήτων του Δάσους Πάφου ανά 
επαρχία, κατά τις απογραφές του 1992 και 2001

Επαρχία / Κοι-
νότητα

Πληθυσμός Πληθυσμός ηλικίας κάτω 
των 14 ετών

Πληθυσμός ηλικίας άνω 
των 70 ετών

1992 2001
% με-
ταβο-

λή
1992 2001 % μετα-

βολή 1992 2001 % με-
ταβολή

Α. Επαρχία Λευ-
κωσίας

         

Κάμπος 557 426 -23,52 129 50 -61,24 101 81 -19,80

Πεδουλάς 293 191 -34,81 25 13 -48,00 97 48 -50,52

Μουτουλλάς 401 294 -26,68 71 25 -64,79 116 52 -55,17

Καλοπαναγιώτης 325 287 -11,69 39 30 -23,08 103 115 11,65

Γερακιές 168 123 -26,79 14 9 -35,71 54 50 -7,41

Κάτω Πύργος. 1155 1120 -3,03 279 232 -16,85 119 125 5,04

Πάνω Πύργος 39 30 -23,08 5 0 -100,00 2 9 350,00

Μοσφιλερή 27 27 0,00 4 0 -100,00 8 8 0,00

Πηγένια 195 123 -36,92 27 12 -55,56 40 34 -15,00

Τσακκίστρα 136 107 -21,32 19 12 -36,84 26 26 0,00

Μυλικούρι 76 39 -48,68 2 0 -100,00 42 23 -45,24

Παχύαμμος 130 97 -25,38 11 4 -63,64 34 31 -8,82

Σύνολο 3502 2864 -18,22 625 387 -38,08 742 602 -18,87
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Επαρχία / Κοι-
νότητα

Πληθυσμός Πληθυσμός ηλικίας κάτω 
των 14 ετών

Πληθυσμός ηλικίας άνω 
των 70 ετών

1992 2001
% με-
ταβο-

λή
1992 2001 % μετα-

βολή 1992 2001
% με-
ταβο-

λή
Β.  Επαρχία  Λε-
μεσού          

Φοινί 680 450 -33,82 69 54 -21,74 119 152 27,73

Τρεις Ελιές 80 63 -21,25 0 0 0,00 33 38 15,15

Καμινάρες 139 93 -33,09 5 0 -100,00 61 58 -4,92

Λεμίθου 167 108 -35,33 14 10 -28,57 71 37 -47,89

Σύνολο 1066 714 -33,02 88 64 -27,27 284 285 0,35
Γ. Επαρχία 
Πάφου          

Παναγία 680 564 -17,06 149 92 -38,26 90 43 -52,22

Λυσός 208 160 -23,08 29 24 -17,24 69 51 -26,09

Γιαλιά 90 142 57,78 18 42 133,33 15 13 -13,33
Αγία Μαρίνα 
Χρυσοχούς 644 689 6,99 154 160 3,90 55 80 45,45

Νέα  Δήμματα 49 70 42,86 5 16 220,00 12 13 8,33

Πωμός 574 595 3,66 106 119 12,26 87 103 18,39

Κανναβού 167 162 -2,99 40 32 -20,00 18 21 16,67

 Άγιος Νικόλαος 94 74 -21,28 15 7 -53,33 14 19 35,71

Κινούσα 76 72 -5,26 7 9 28,57 18 15 -16,67

Αργάκα 703 793 12,80 187 198 5,88 64 59 -7,81

Αρμίνου 48 26 -45,83 0 0 0,00 28 15 -46,43

Γαλαταριά 80 55 -31,25 9 1 -88,89 25 14 -44,00

Σύνολο 3.413 3.402 719 700 -3 495 446 -10

Γενικό Σύνολο 7.981 6.980 -13 1.432 1.151 -20 1.521 1.333 -12
  Πηγή: Στατιστική υπηρεσία Κύπρου, απογραφές 1992 και 2001

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα, το 2001 ο συνολικός πληθυσμός των παραδα-
σόβιων κοινοτήτων παρουσιάζει μείωση, σε σχέση με το 1992, κατά 12,54%. Η μείωση 
αυτή συνδέεται, ουσιαστικά, με την αντίστοιχη ελάττωση του πληθυσμού των κοινοτήτων 
στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, καθώς η πληθυσμιακή μεταβολή σε αυτές της 
επαρχίας Πάφου είναι αμελητέα στο διάστημα 1992-2001. Το γεγονός αυτό μεταβάλλει 
και τη σχετική κατάταξη των επαρχιών ως προς το μέγεθος του πληθυσμού: το 2001 οι 
Κοινότητες της επαρχίας Πάφου είναι αυτοί με το μεγαλύτερο πληθυσμό, θέση που κα-
τείχαν οι Κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας κατά την απογραφή του 1992. 

Η διατήρηση του πληθυσμού στην επαρχία Πάφου σχετίζεται με τη γεωργική και του-
ριστική ανάπτυξη που γνωρίζουν τα παραθαλάσσια, κυρίως, χωριά της επαρχίας, κατά 
τα τελευταία χρόνια.  Σε αυτό συνετέλεσε  αποφασιστικά η κατασκευή υδατοφρακτών, 
ενώ, παράλληλα, η ίδια η ύπαρξη του δάσους ενισχύει την αξία του τουριστικού προϊ-
όντος της περιοχής. 

Ως προς την ηλικιακή σύνθεση, παρατηρείται γήρανση στο σύνολο του πληθυσμού 
των παραδασόβιων κοινοτήτων, δεδομένου ότι η αναλογία πληθυσμού ατόμων μικρότε-
ρων των 14 ετών προς τα άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών μεταβάλλεται από 0,94 προς 
1, το 1992, σε 0,86 προς 1, το 2001. Η αναλογία αυτή έχει τιμή μεγαλύτερη από τη μο-
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νάδα, δηλαδή τα άτομα νεαρής ηλικίας είναι περισσότερα από τα γηραιά άτομα μόνο 
στην επαρχία Πάφου, όπου μάλιστα παρατηρείται σχετική αύξηση του νεαρού πληθυ-
σμού -ο λόγος νεαρών προς γηραιά άτομα μεταβάλλεται από 1,45 το 1992, σε 1,57 το 
2001. Αντίθετα, τόσο στην επαρχία Λευκωσίας όσο και στην επαρχία Λεμεσού, ο πληθυ-
σμός είναι πιο γερασμένος (ο λόγος ατόμων μικρότερων από 14 έτη προς τα άτομα ηλι-
κίας μεγαλύτερης από 70 έτη, μειώνεται στην περίοδο 1992-1001, από 0,84 σε 0,64 και 
από 0,3 σε 0,2, στην επαρχία Λευκωσίας και Λεμεσού αντίστοιχα).  

Επιπλέον, στο σύνολο του πληθυσμού, το 2001 ο πληθυσμός ηλικίας κάτω των 14 
ετών μειώνεται κατά 20% περίπου, σε σχέση με το 1992, ενώ ο πληθυσμός άνω των 70 
ετών μειώνεται  κατά 12,4%. Η μείωση του νεαρού πληθυσμού είναι  ιδιαίτερα έντονη 
στην επαρχία Λευκωσίας (38%) και πολύ ηπιότερη στην επαρχία Πάφου (2,7%).  

3.2 Χρήσεις γης και δραστηριότητες
Για  την καταγραφή του «προφίλ» της  οικονομίας  της  ευρύτερης  περιοχής  Πάφου, 

αξιοποιήθηκαν, η ειδική έρευνα γνώμης μεταξύ των κυριότερων κοινοτήτων (από άποψη 
σχέσεων μεταξύ τοπικών κοινωνιών και Δάσους Πάφου) της περιοχής, καθώς και ειδι-
κών κοινωνικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Επίσης, αξιοποιήθηκαν 
στοιχεία του Τμήματος Δασών σχετικά με τις εργοδοτήσεις, τα παραγόμενα προϊόντα του 
δάσους, τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων κτλ. και στοιχεία της απογραφής του 2001.

Από την έρευνα γνώμης καταγράφτηκαν, βάσει ειδικού ερωτηματολογίου  (Παράρτη-
μα) και μετά από ειδική επιστολή και μέριμνα του Τμήματος Δασών, οι απόψεις συνολικά 
24 Κοινοτήτων των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου και 8 τοπικών φορέων.

Ο Πίνακας 3.2 συνοψίζει τα κυριότερα στοιχεία της απογραφής του 2001 σχετικά με 
τη δημογραφία και την οικονομική δραστηριότητα των παραδασόβιων κοινοτήτων του 
Δάσους Πάφου.

Σύμφωνα  με  την  απογραφή  του  2001,  οι  παραδασόβιες  κοινότητες  του  Δάσους 
Πάφου έχουν 6.980 κάτοικους (2.626 νοικοκυριά). Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός εί-
ναι 2.430 άτομα, ή το 35% του συνολικού πληθυσμού. Οι άνεργοι είναι το 3% του οικο-
νομικά ενεργού πληθυσμού, με υψηλότερο ποσοστό στην επαρχία Λευκωσίας, που πλη-
σιάζει το 4%. Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 23% του οικονομικά ενεργού πλη-
θυσμού και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στις κοινότητες της επαρχίας Πάφου (26%). 
Στο δευτερογενή τομέα εργάζεται το 21% και το μεγαλύτερο ποσοστό σημειώνεται στην 
επαρχία Λευκωσίας (22%). Στον τριτογενή τομέα απασχολείται το 52%, ενώ το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό σημειώνεται στην επαρχία Λεμεσού (67%).

Πίνακας 3.2. Στοιχεία απογραφής 2001 των παραδασόβιων κοινοτήτων του Δάσους Πάφου

Επαρχίες  παραδα-
σόβιων Κοινοτήτων

Σύνολο 
Πληθυ-
σμού

Νοικο-
κυριά

Οικονομικά 
Ενεργός 

Πληθυσμός
Άνερ-

γοι
Εργα-

ζόμενοι
Πρωτο-

γενής το-
μέας

Δευτερο-
γενής το-

μέας

Τριτογε-
νής το-

μέας
Επαρχία 
Λευκωσίας 2.864 1.124 912 35 877 190 201 485

Επαρχία Λεμεσού 714 326 194 4 190 22 37 130

Επαρχία Πάφου 3.402 1.176 1.324 34 1.290 346 273 658

Σύνολο 6.980 2.626 2.430 73 2.357 558 511 1.273
Πηγή: Στατιστική υπηρεσία Κύπρου, απογραφή 2001

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών δραστηριοποιούνται εντός και στην περίμετρο του 
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δάσους.

Το ερωτηματολόγια έρευνας γνώμης επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα πεδία:

 Δραστηριότητες των κατοίκων που σχετίζονται με το Δάσος Πάφου
 Ανάγκες που καλύπτονται από προϊόντα και υπηρεσίες του δάσους
 Προβλήματα προστασίας ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, 

εξαιτίας φυσικών ή άλλων αιτιών που σχετίζονται με το Δάσος Πάφου
 Απόψεις των τοπικών Κοινοτήτων, όσον αφορά στην ανάπτυξη, προστασία και 

διαχείριση του Δάσους Πάφου

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, 12 κάτοικοι δραστηριοποιούνται 
σε εργασίες οργανωμένης συγκομιδής ξύλου στο Δάσος Πάφου, με διάρκεια απασχόλη-
σης από 2 έως 10 μήνες ανά έτος, συμπληρώνοντας 94 περίπου ανθρωπομήνες ετησί-
ως. 

Στην περιοχή λειτουργούν 2 βιοτεχνίες ξύλου (πριστήρια),  καθεμιά απασχολώντας, 
κατά μέσο όρο, 18 άτομα. Η συνολική ετήσια δυναμικότητα ανέρχεται σε 4.900 m3, ενώ, 
ανά είδος ξυλείας, είναι: πεύκο 4.400 m3, κυπαρίσσι 200 m3, ευκάλυπτος 300 m3. 

Οι ετήσιες ανάγκες του συνόλου των κατοίκων των παραδασόβιων κοινοτήτων σε 
προϊόντα ξύλου, κατά μέσο όρο, είναι: καύσιμο ξύλο 8.242 tn,  τεχνική ξυλεία 920 m3, 
κάρβουνο 3.225  tn. Επιπλέον, οι ανάγκες σε άλλα δασικά προϊόντα αφορούν: ρίγανη 
(1.002 Kg), μανιτάρια (6.695 Kg), κάπαρη (800 Kg), δάφνη (60 Kg). Περίπου 750 οικο-
γένειες απασχολούνται με τη συλλογή των προϊόντων αυτών, καλύπτοντας, κυρίως, ατο-
μικές ανάγκες, ενώ ελάχιστες οικογένειες αναπτύσσουν και σχετική εμπορική δραστη-
ριότητα.

Σχετικά με την άσκηση κτηνοτροφίας στην περιοχή, δεν δόθηκαν στοιχεία από τις κοι-
νότητες, παρόλο που ζητούνταν στο ερωτηματολόγιο.

Όσον αφορά στη θήρα, στην περιοχή δραστηριοποιούνται περί τους 15.000 κυνη-
γούς, από τους οποίους 2.863 ανήκουν στον τοπικό πληθυσμό και 12.140 είναι επι-
σκέπτες από άλλες περιοχές. Τα κυριότερα θηράματα είναι ο λαγός, η πέρδικα, η φάσσα 
και η τσίχλα και λιγότερο τα μαυροπούλια και τα τρυγόνια. Στο Δάσος Πάφου δεν επι-
τρέπεται το κυνήγι και η δραστηριότητα ασκείται εκτός των ορίων του.

Οι κυριότερες δραστηριότητες δασικής αναψυχής που ασκούνται στην περιοχή είναι η 
πεζοπορία, η φωτογράφιση τοπίου και το υπαίθριο γεύμα και λιγότερο η κατασκήνωση, 
η ορειβασία και η συλλογή μανιταριών και ρίγανης.    

Ο αριθμός των επισκεπτών που κατά μέσο όρο και έτος ασκούν τις παραπάνω δρα-
στηριότητες είναι περίπου 85.000 και η προέλευση τους είναι τόσο από την Κύπρο, όσο 
και από το εξωτερικό. Οι λόγοι επίσκεψης της περιοχής είναι για δασική αναψυχή, για 
λόγους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και για εναλλακτικό και θρη-
σκευτικό τουρισμό. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των αναγκών των κοινοτήτων σε ύδρευση και άρ-
δευση  προέρχεται  άμεσα  ή  έμμεσα  από  το  δάσος,  είτε  με  αντλήσεις  πηγαίων  ή 
υπόγειων υδάτων, είτε με συγκέντρωση επιφανειακών.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εξαιτίας φυσικών ή άλλων 
αιτιών που σχετίζονται με το Δάσος Πάφου, αφορούν: 

 Ζημιές στις καλλιέργειες από την πανίδα και, κυρίως, από το αγρινό. Οι προ-
τάσεις για την άμβλυνση των επιπτώσεων αφορούν στην επιδότηση των περι-
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φράξεων για τις καλλιέργειες και στην αποζημίωση των ζημιών. Καταγράφονται 
και απόψεις για μείωση του πληθυσμού του αγρινού.

 Ζημιές από την άσκηση του κυνηγιού (στην ευρύτερη περιοχή) στις καλλιέργειες, 
κίνδυνος από την άσκησή του σε κατοικημένες περιοχές και κίνδυνος πυρκαγιάς 
και καταστροφή αιωνόβιων δέντρων. Οι προτάσεις των κοινοτήτων είναι στην 
κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης φύλαξης από τη λαθροθηρία, των αυστη-
ρότερων ποινών και της απαγόρευσης του κυνηγιού σε καλλιέργειες και κατοικη-
μένες περιοχές.

 Απειλή δασικής πυρκαγιάς, κυρίως για τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στο 
δάσος. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια, είναι η αύξηση 
των αντιπυρικών υποδομών,  η  ενίσχυση του  προσωπικού προστασίας  και  η 
βελτίωση του εξοπλισμού του. 

 Ρύπανση του δάσους από ρίψη αντικειμένων από τους επισκέπτες και γενικότε-
ρα τους χρήστες του δάσους. Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης περιλαμ-
βάνουν τη σχετική ενημέρωση των χρηστών του δάσους και την καθαριότητα της 
περιοχής, μετά τη διοργάνωση εκδηλώσεων μέσα σε αυτό.

Οι  προτεραιότητες  και  προσδοκίες  των  τοπικών  Κοινοτήτων,  όσον  αφορά  στην 
ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του Δάσους Πάφου, αφορούν κυρίως την προσέλ-
κυση από το δάσος περισσότερων τουριστών, με την βελτίωση των υποδομών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από έρευνα γνώμης που πραγματοποιήθηκε σε τοπικούς φορείς στα πλαίσια εκπόνη-
σης του διαχειριστικού σχεδίου και με τη συνδρομή των λειτουργών του Τμήματος Δα-
σών Κύπρου, καταγράφηκαν οι απόψεις τοπικών κοινωνικών ομάδων (περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, σύλλογοι κτλ) που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο χώρο του δάσους.

Οι ομάδες αυτές υλοποιούν διάφορες δράσεις, όπως τοποθέτηση ποτιστρών, καλ-
λιέργεια εκτάσεων (για πανίδα), δεντροφύτευση, καθαρισμός διάφορων χώρων, ανακύ-
κλωση απορριμμάτων,  διαχείριση  θηραμάτων  και  άγριας  ζωής,  αγώνες  αυτοκινήτου, 
προστασία του περιβάλλοντος, καθαρισμός-περιποίηση πάρκων, καλλιέργεια και σπορά 
κατά  μήκος  της  οροθετικής  του  δάσους,  εντοπισμός  και  φωτογράφιση  αιωνόβιων 
δέντρων, επέμβαση σε περίπτωση παρανομιών και διοργάνωση εκδρομών.

Οι  φορείς  αυτοί  συνεργάζονται  με  το  Τμήμα  Δασών,  συνεισφέροντας  σε  δράσεις, 
όπως: φύλαξη και προστασία του δάσους, πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, φυτεύ-
σεις, βελτίωση βιοτόπων, περιηγήσεις κά. Οι απόψεις και εισηγήσεις των φορέων αυτών 
για μέτρα και  ενέργειες που πρέπει  να πραγματοποιηθούν εντός του δάσους,  επικε-
ντρώνονται στα ακόλουθα ζητήματα: δημιουργία κατάλληλων για την πανίδα βιοτόπων, 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία του δάσους, από πυρκαγιές και λαθροθη-
ρία.

Συνοψίζοντας  τα  παραπάνω αποτελέσματα  της  έρευνας  γνώμης  και  λαμβάνοντας 
υπόψη πληροφορίες από άλλες εγκεκριμένες πηγές, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπε-
ράσματα, όσον αφορά στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής:

Κύρια ασχολία των κατοίκων και στις τρεις επαρχίες είναι η γεωργία, με παραγωγή, 
κυρίως, κερασιών, μήλων και σταφυλιού. Στις παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχουν και 
καλλιέργειες εσπεριδοειδών, λαχανικών κυρίως σε θερμοκήπια, αμπελιών και ροδάκι-
νων. Σε μερικά χωριά κυρίως της επαρχίας Λευκωσίας (Πάνω Πύργος, Πηγαίνια, Μοσφί-
λι κ.ά), οι κάτοικοι ασχολούνται και με τη βοσκή. Πηγή εισοδήματος αποτελεί και ο τουρι-
σμός, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των χωριών της επαρχίας Πάφου (Λυσός, Αγία Μαρί-
να, Πωμός, Αργάκα, Άγιος Νικόλαος κ.ά.), καθώς και η παραγωγή παραδοσιακών γλυ-
κών  του  κουταλιού  και  σουζτιούκκου,  ιδιαίτερα  στην  επαρχία  Λευκωσίας  (Πεδουλάς, 
Μουτουλάς, Καλοπαναγιώτης, κ.ά). Στο Φοινί της επαρχίας Λεμεσού η αγγειοπλαστική, 
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κυρίως κούπες και πιθάρια, εξακολουθεί να αποτελεί δραστηριότητα των κατοίκων, ενώ 
λειτουργεί και ιχθυοτροφείο πέστροφας. Στην Παναγιά της επαρχίας Πάφου λειτουργούν 
αξιόλογες οινοβιομηχανίες. Οι κάτοικοι κυρίως στον Κάμπο, την Παναγία, στον Πάνω και 
Κάτω Πύργο και στα Πηγαίνια, ασχολούνται και με την παραγωγή ξυλανθράκων. Η συ-
γκομιδή των καυσόξυλων για τους ξυλάνθρακες γίνεται από τους ίδιους τους παραγω-
γούς ή και από συνεργεία από τον Κάμπο και την Παναγία.

Το Τμήμα Δασών εργοδοτεί άμεσα στο Δάσος Πάφου 37 τακτικούς εργάτες από τις 
παραδασόβιες κοινότητες, περίπου 70 έκτακτους εργάτες δεκάμηνης απασχόλησης και 
50 έκτακτους εξάμηνης απασχόλησης. Οι κοινότητες της επαρχίας Πάφου που απασχο-
λείται το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργού πληθυσμού από το Τμήμα Δασών είναι η Γιαλιά, 
ο Άγιος Νικόλαος και η Γαλαταριά. 

Έμμεση εργοδότηση ατόμων από τις παραδασόβιες κοινότητες (κυρίως του Κάμπου) 
γίνεται από εργολάβους που αναλαμβάνουν την εκτέλεση διαφόρων έργων και εργασιών 
στο δάσος, όπως η συγκομιδή κορμοξυλείας, η συγκομιδή καυσόξυλων, η διάνοιξη και 
συντήρηση δασικών δρόμων, οι μεταφορές κτλ.

Όλες οι παραδασόβιες κοινότητες προμηθεύονται καυσόξυλα για θέρμανση, είτε ξερά 
είτε την κλαδοξυλεία από την υλοτομία, είτε καυσόξυλα λατζιάς, ύστερα από έγκριση. Η 
αξία των καυσόξυλων πάντοτε πληρώνεται στο Τμήμα Δασών, σύμφωνα με τον τιμοκα-
τάλογο του Τμήματος, οι τιμές δε είναι αρκετά χαμηλές. Σύμφωνα με την έρευνα γνώμης, 
οι ετήσιες ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα ανέρχονται σε 8.250 m3, ενώ οι ανάγκες 
σε τεχνική ξυλεία ανέρχονται σε 920 m3.

Η κορμοξυλεία που λαμβάνεται από το Δάσος Πάφου ανέρχεται σε 3.500 περίπου έμ-
φλοια κυβικά μέτρα και χρησιμοποιείται, κυρίως, από βιοτεχνίες στον Κάμπο, ενώ μικρή 
ποσότητα διατίθεται στην περιοχή της Παναγιάς. Επίσης, μονάδες κατεργασίας ξύλου 
υπάρχουν στην Τσακίστρα, με ετήσια δυναμικότητα 4.500  m3 και 15 εργαζόμενους και 
μία μικρότερη στην Ασπρογιά, με ετήσια δυναμικότητα 400 m3 και 3 εργαζόμενους.  

Σχεδόν όλα τα παραδασόβια χωριά υδροδοτούνται και αρδεύονται από πηγές του 
Δάσους Πάφου ή από υδατοφράκτες που τροφοδοτούνται με επιφανειακό νερό, που 
προέρχεται  από το Δάσος Πάφου. Είναι χαρακτηριστικό ότι  σε 11 από τους 24 οικι-
σμούς, οι ανάγκες ύδρευσης καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το δάσος, ενώ σε 8 καλύ-
πτονται εξ ολοκλήρου από το δάσος οι ανάγκες για άρδευση.

Εκτός από τα παραπάνω οφέλη, οι κάτοικοι των παραδασόβιων κοινοτήτων και όχι 
μόνο ωφελούνται και από την συγκομιδή συμπληρωματικών δασικών προϊόντων, είτε 
για ίδια χρήση είτε και για εμπορία, όπως μανιτάρια, ρίγανη, φύλλα μυρσίνης, φύλλα 
δάφνης,  πέτρες  για  οικοδομές,  χώμα  για  κήπους,  κώνους  τραχείας  πεύκης  κτλ.  Ο 
σπόρος της τραχείας πεύκης, που χρησιμοποιείται στα φυτώρια και στις αναδασώσεις, 
προέρχεται από την αγορά κώνων από ιδιώτες-κατοίκους παραδασόβιων κοινοτήτων. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες για εκρίζω-
ση αγριελιών από το δάσος, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα στη δημιουργία 
ελαιώνων. 

Όσον  αφορά  τις  μη  δασικές  χρήσεις  γης  και  δραστηριότητες,  ασκούνται  έντονες 
πιέσεις προς το Τμήμα Δασών για να επιτραπούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

1. Λατομικής ζώνης στην Κοιλάδα Αγ.Μερκουρίου
2. Εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στις περιοχές Σύμβουλας,  Προσευχή και Αρ-

γάκα
3. Άρση  απαγόρευσης  κυνηγιού  σε  ζώνη  στη  βόρεια  οριογραμμή  του  Δάσους 

Πάφου
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4. Άρση απαγόρευσης της βόσκησης στο βόρειο τμήμα του Δάσους Πάφου (Κοι-
λάδα Φλέγια Τμήμα 6 και Γιαλιά Τμήμα 5)

5. Επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου MTN

3.3 Πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία του Δάσους Πάφου
Το Δάσος Πάφου εκτείνεται σε τρεις επαρχίες, τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και την Πάφο. 

Περιβάλλεται από αρκετές κοινότητες, έχει πολλούς φυσικούς πόρους και, ως εκ τούτου, 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο δια μέσου των αιώνων στη ζωή και τον πολιτισμό της Κύ-
πρου.  Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά και  πολιτιστικά στοιχεία.  Στη συνέχεια γίνεται 
αναφορά στα πιο σημαντικά, ενώ στη βάση δεδομένων είναι καταγεγραμμένα πολλά πε-
ρισσότερα.

1. Ενετικά γεφύρια

 Γεφύρι της Εληάς. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Καμινάρια, στο δρόμο Καμινάρια- 
Άγιος Νικόλαος, στην κοιλάδα του Διορίζου.

 Γεφύρι του Τζιελεφού. Βρίσκεται στην κοιλάδα του Διορίζου, στο δασόδρομο 
Τζιελεφός-Πέρα Βάσα-Ρούδια.

 Γεφύρι του Ρούδια. Βρίσκεται στην κοιλάδα του Ρούδια, στο δασόδρομο Τζιελε-
φός-Πέρα Βάσα- Ρούδια –Παναγία.

Η πιο πιθανή χρονική περίοδος κατασκευής των παραπάνω γεφυριών είναι ο 16ος και 
17ος αιώνας. Αποτελούσαν μέρος της αρχαίας “καμηλόστρατας” που διέσχιζε τις ορεινές 
περιοχές, για τη μεταφορά ξυλείας και άλλων αγαθών από την ενδοχώρα στα λιμάνια για 
εξαγωγή. Τα γεφύρια αυτά προστατεύονται από τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο.

2. Δασικός Σταθμός Σταυρού της Ψώκας. Είναι το διοικητικό κέντρο της Δασικής 
Περιφέρειας Πάφου με όλη την υποδομή, όπως γραφεία, κατοικίες για το δασικό προσω-
πικό, εργατικές κατοικίες, αποθήκες, μηχανουργείο κτλ. Υπάρχει η εκκλησία του Σταυ-
ρού, η οποία συντηρείται από το Τμήμα Δασών. 

3  . Κρησφύγετα  

Κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνι-
στών) 1955-1959, το Δάσος Πάφου πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες, φιλοξενώντας τους 
αγωνιστές σε κρησφύγετα, αλλά παράλληλα πλήρωσε και υψηλό τίμημα, γιατί οι Άγγλοι 
στρατιωτικοί καταδίωκαν τους αγωνιστές μέσα στο δάσος και,  ως εκ τούτου, κάηκαν με-
γάλες εκτάσεις δάσους. Τα κυριότερα κρησφύγετα στο Δάσος Πάφου ήταν στις ακόλου-
θες τοποθεσίες:

● Προσευχή στην κοιλάδα Αγ.Μερκουρίου
● Μοσφιλιά στην κοιλάδα Σταυρού
● Καρκαβάς στην κοιλάδα Αγ.Μερκουρίου
● Βασιλική στην κοιλάδα Ξερού
● Γιοφύρια στην κοιλάδα Ρούδιας

4  . Μοναστήρια και εκκλησίες  

i. Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Κύκκου. Εδώ φυ-
λάσσεται μια από τις τρεις παλαιότερες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, η 
οποία δημιουργήθηκε, κατά την παράδοση, από τον απόστολο Λουκά στη διάρ-
κεια του επίγειου βίου της Θεοτόκου. Τον 11ο αιώνα, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας 
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Αλέξιος ο Κομνηνός χάρισε τη μοναδική αυτή εικόνα στην Κύπρο και ο ίδιος χρη-
ματοδότησε την ίδρυση του Μοναστηριού, γι’ αυτό λέγεται και Βασιλική Μονή. 
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί ο καθολικός ναός του  Μοναστηρίου, όπως και το 
όλο αρχιτεκτονικό συγκρότημα. Μεγάλης σημασίας είναι και το εκκλησιαστικό-
αρχαιολογικό Μουσείο,  που ιδρύθηκε το 1995, διότι  η πλειοψηφία των εκθε-
μάτων  αποτελούν  θρησκευτική  και  πολιτιστική  κληρονομιά.  Στην  περιοχή  της 
Μονής βρίσκεται και ο τάφος του Μακάριου.

ii. Ιερά Μονή Παναγίας των Ηλιακών.  Δυτικά του χωριού Κάμπος και εντός του 
δάσους στην κοιλάδα του Λιμνίτη, παλαιότερα υπήρχε μοναστήρι προς τιμή της 
Παναγίας των Ηλιακών και, κατά άλλους, των Ελικών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 
μονή ιδρύθηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Όταν η Μονή τερμάτισε τη λειτουργία 
της, η εικόνα μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Κύκκου. Στην περιοχή που υπάρχουν 
τα ερείπια κτίστηκε πρόσφατα νέος ναός από την Ιερά Μονή Κύκκου.

iii. Εκκλησία του Σταυρού στον Δασικό Σταθμό του Σταυρού της Ψώκας. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι  εδώ υπήρχε μοναστήρι με το όνομα ‘Μοναστήρι του 
Σταυρού της Ψώκας’ και εικάζεται ότι από το όνομα του μοναστηριού προέρχεται 
η  σημερινή  ονομασία  του  δασικού  σταθμού,  όπου  από  «Ψώρας»  έγινε 
«Ψώκας». Το νερό της πηγής με το οποίο σήμερα αρδεύεται το φυτώριο του 
σταθμού, θεωρείτο αγίασμα του μοναστηριού και οι ασθενείς με ψωρίαση έπαιρ-
ναν νερό και έπλεναν τις πληγές τους και θεραπεύονταν.

iv. Εκκλησία της Παναγίας των Εμνών.  Βρίσκεται πλησίον του δρόμου κοιλάδα 
των Κέδρων-Παναγία, στην κοιλάδα του Ρούδια. Εδώ ήταν παλαιότερα η μάντρα 
του πατέρα του Εθνάρχη Μακάριου και κτίστηκε μετά το θάνατό του το 1977, 
προς τιμήν και εις μνήμη του Εθνάρχη.

v. Εκκλησία της Παναγιάς της Χρυσοπατερίτσας. Βρίσκεται πλησίον του χωριού 
Πωμός στην κοιλάδα Λιβάδι.  Είναι κτισμένη σε ιδιόκτητη γη και,  σύμφωνα με 
πληροφορίες ήταν μοναστήρι, το οποίο κτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα. Σύμ-
φωνα  με  την  παράδοση,  την  εικόνα  της  Παναγίας  τη  ζωγράφισε,  μετά  την 
ανέγερσή του μοναστηρίου, ο πρώτος ηγούμενος της μονής με το όνομα Θωμάς 
και ο οποίος είχε, αγαπούσε και χρησιμοποιούσε μια χρυσή πατερίτσα και γι’ 
αυτό ονομάστηκε Ιερά Μονή της Παναγίας της Χρυσοπατερίτσας.  

vi. Εκκλησία Αγ. Γεωργίου στο Λιβάδι.  Χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα από 
τους κατοίκους της κοινότητας. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ο πολιούχος άγιος του 
χωριού Λιβάδι, του οποίου οι κάτοικοι μετοίκησαν το 1952-1953 στο νέο Λιβάδι, 
στην περιοχή της Μόρφου, στα πλαίσια της απομάκρυνσης της αιγοβοσκής από 
το Δάσος Πάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες αρχαίες εικόνες της εκκλη-
σίας μεταφέρθηκαν στη Ιερά Μητρόπολη Πάφου  για λόγους προστασίας.

Μέσα στην έκταση του δάσους υπάρχουν κι άλλα αξιόλογα πολιτιστικά στοιχεία που 
αναφέρονται κυρίως σε ιστορικές δραστηριότητες των κατοίκων, όπως παλιά μεταλλεία 
(Μαλά, Έμνες, Καβάκια),  καμίνια εξαγωγής πίσσας, παραγωγής τούβλων, νερόμυλοι, 
πριστήρια, εγκατελειμμένοι δασικοί σταθμοί και εγκατελειμμένοι οικισμοί (Βροδίσια). 

3.4 Οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές
Η πρόσβαση στο Δάσος Πάφου είναι πολύ καλή και γίνεται μέσω των ασφαλτοστρω-

μένων  δρόμων: Λευκωσία – Μονή Κύκκου – Σταυρός της Ψώκας ή και από την πλευρά 
της  Λεμεσού (Λεμεσός – Πάνω Παναγιά - Σταυρός της Ψώκας). 

Στο Δάσος Πάφου υπάρχουν 2.106 km δασικών δρόμων, εκ των οποίων 184 km είναι 
ασφάλτινοι,  δίνοντας πρόσβαση σε Δασικούς Σταθμούς, στα παραδασόβια χωριά και 
στην Ιερά Μονή Κύκκου, 382 km χωματόδρομοι, ενώ 1.540 km εξαγώγικοι δρόμοι που 
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εξυπηρετούν συμπληρωματικά τη διαχείριση και την προστασία του δάσους.

Η διάρθρωση του οδικού δικτύου (μήκος και πυκνότητα) κατά λεκάνη απορροής δίνε-
ται στον Πίν. 3.3.

Οδική πυκνότητα. Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι  υπάρχοντες δρόμοι 
στο δάσος δημιουργούν μια πυκνότητα  που στο σύνολο του δάσους ανέρχεται σε 35 
μέτρα ανά εκτάριο. Η πυκνότητα κυμαίνεται μεταξύ των διαφόρων λεκανών (του Ακολιού 
εξαιρουμένου) από 29,4 (Φλέγια) μέχρι 49,1 m/ha (Αγιά).

Πίνακας 3.3. Μήκος και πυκνότητα δασικών δρόμων ανά Κοιλάδα στο Δάσος Πάφου

Κοιλάδα Έκτα-
ση (ha)

Μήκος δρόμων (km)
Πυκνότητα οδικού δικτύου:

Mήκος (m)/ Έκταση(ha)

Aσφά
λτινοι

Χω-
μάτινοι

Εξα-
γώγι-

κοι
Σύνο-

λο
Aσφά
λτινοι

Χω-
μάτι-
νοι

Εξα-
γώγι
κοι

Σύνο-
λο

Αγιά 4.802 7,2 22,6 205,8 235,6 1,5 4,7 42,9 49,1
Άγιος Μερ-
κούριος 5.743 4,7 19,5 161,2 185,4 0,8 3,4 28,1 32,3

Ακολιού 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Γιαλιά 4.609 0,1 42,6 111,2 154,0 0,0 9,3 24,1 33,4
Διαρίζος 4.542 13,2 18,8 85,0 117,0 2,9 4,1 18,7 25,8
Κάμπος 2.779 23,6 27,9 84,7 136,2 8,5 10,0 30,5 49,0
Λιβάδι 3.579 12,5 35,2 114,1 161,8 3,5 9,8 31,9 45,2
Λιμνίτης 6.337 20,6 39,0 140,1 199,7 3,3 6,2 22,1 31,5
Ξερός 7.505 38,7 48,8 164,4 251,9 5,2 6,5 21,9 33,6
Ρούδιας 8.703 26,6 44,9 200,4 271,8 3,1 5,2 23,0 31,2
Σταυρός 4.335 15,7 27,4 138,4 181,5 3,6 6,3 31,9 41,9
Φλέγια 7.191 21,8 54,9 134,6 211,3 3,0 7,6 18,7 29,4
Γενικό 
άθροισμα 60.135 184,5 381,6 1.540,1 2.106,2 3,1 6,3 25,6 35,0

Πηγή: επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων Τμ. Δασών και Σχέδιο Πυροπροστασίας 
Δασ.Περιφ.Πάφου

Η πυκνότητα διαφέρει επίσης στις διάφορες κατηγορίες και ιδιαίτερα: 

 Στους  ασφάλτινους:  Μέση  πυκνότητα  3,1  (από  0,0  στη  Γιαλιά  έως  8,5  στον 
Κάμπο)

 Στους χωμάτινους:  Μέση πυκνότητα 6,3 (από 4,1 στο Διορίζο έως 10,0 στον 
Κάμπο)

 Στους εξαγωγικούς: Μέση πυκνότητα 25,6 (από 18,7 στη Φλέγια έως 42,9 στην 
Αγιά)Κάμπο)

Αντιπυρικές λωρίδες: Η κατανομή στο χώρο των αντιπυρικών λωρίδων, όπως και 
του δικτύου των δρόμων, φαίνεται στο χάρτη υποδομών και αντιπυρικής προστασίας 
(Παράρτημα), ενώ χαρακτηριστικά μεγέθη δίνει ο Πίν. 3.4.

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν:

 Το συνολικό μήκος των αντιπυρικών λωρίδων που έχουν κατασκευαστεί και συ-
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ντηρούνται μέχρι σήμερα  ανέρχεται σε 342 km. 
 Το πλάτος των αντιπυρικών λωρίδων κυμαίνεται από 4 έως 15 m και κατά μέσο 

όρο 5,8 m
 Η πυκνότητά τους κατά χώρο στο επίπεδο των λεκανών απορροής κυμαίνεται 

από 2,38 m/ha (Σταυρός) μέχρι 15,87  m/ha (Κάμπος), ενώ η μέση πυκνότητά 
τους  είναι 5,69 m/ha.

 Από τα 342 km αντιπυρικών λωρίδων ποσοστό 71,6% δηλαδή 245 km λωρίδων 
είναι προσπελάσιμες από πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα υπόλοιπα 28,4% δη-
λαδή 97 km, δεν είναι προσπελάσιμα, λόγω κυρίως μεγάλων κλίσεων.

Πίνακας 3.4. Μήκος, πυκνότητα και έκταση του δικτύου των αντιπυρικών λωρίδων (ΑΛ) στο 
Δάσος Πάφου

Α/Α Κοιλάδα Έκταση 
(ha)

Μήκος 
(km)10

Πυ-
κνότητα 
(m/ha)11

Έκταση 
που κα-
λύπτουν 

οι ΑΛ (ha)
1 Αγιά 4.801,99 23,80 4,96 3,2
2 Άγιος Μερκούριος 5.743,47 32,00 5,57 25,7
3 Ακολιού 8,76 0,00 0,2
4 Γιαλιά 4.609,31 37,45 8,12 30,2
5 Διαρίζος 4.542,02 20,00 4,40 7,8
6 Κάμπος 2.779,38 44,10 15,87 28,4
7 Λιβάδι 3.578,95 13,00 3,63 12,7
8 Λιμνίτης 6.337,13 22,53 3,56 11,1
9 Ξερός 7.505,03 44,00 5,86 43,3

10 Ρούδιας 8.703,25 64,40 7,40 8,5
11 Σταυρός 4.335,42 10,30 2,38 4,9
12 Φλέγια 7.190,76 30,60 4,26 20,8

Σύνολο 60.135,47 342,18 5,69 196,9

Κτίρια: Υπάρχουν πενήντα έξη (56) δασικά κτίρια από τα οποία επτά (7) στεγάζουν 
τα Κεντρικά γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Πάφου και άλλα γραφεία Δασικών Σταθ-
μών και τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται ως κατοικίες υπαλλήλων και εργατών, αποθήκες 
εργαλείων και υλικών, ξενώνες, καφεστιατόρια και μηχανουργεία. Τα περισσότερα δασι-
κά κτίρια ήταν εξοπλισμένα με μαγνητικά τηλέφωνα από την δεκαετία του 1940.  Ση-
μειώνεται ότι  το πρώτο τηλέφωνο εισήχθηκε από το Τμήμα Δασών το 1926.  Σήμερα 
λόγω της τεχνολογίας χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένη κλίμακα. 

Παρατηρητήρια:  Υπάρχουν  επτά  (7)  μόνιμα  παρατηρητήρια  (πυροφυλάκια),  τα 
οποία  βρίσκονται  σε θέσεις  από τις  οποίες υπάρχει  εποπτεία σε μεγάλη έκταση του 
δάσους. Τα πυροφυλάκια είναι εφοδιασμένα με τηλέφωνο του χειροκίνητου τηλεφωνικού 
δικτύου του Δάσους Πάφου, με κιάλια, φορητό ασύρματο, αυτόματο φορητό τηλέφωνο, 
χάρτη προσαρμοσμένο στο κάθε παράθυρο ώστε να δίνει άμεση πληροφόρηση για το 
πού βλέπει καπνό ο παρατηρητής, σύστημα πυρασφάλειας και μέσο μετακίνησης για 
τον πυροφύλακα.  Τα μόνιμα πυροφυλάκια λειτουργούν σε 24ωρη βάση,  τουλάχιστον 
κατά τους θερινούς μήνες.

Θέσεις παρατήρησης:  Υπάρχουν επτά (7) θέσεις παρατήρησης, που στελεχώνονται 
εποχιακά και σε ημερήσια βάση. 

10 Από στατιστικά στοιχεία δασικής υπηρεσίας
11 Από στοιχεία της βάσης δεδομένων (ΒΔΓΠ_Α)
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Εκδρομικοί χώροι: Υπάρχουν 11 εκδρομικοί χώροι, όπως επίσης και 1 κατασκηνωτι-
κός, που έχουν επίσης το χαρακτήρα των υποδομών για την συγκέντρωση των επισκε-
πτών σε συγκεκριμένες θέσεις του δάσους. Ως αντίστοιχη υποδομή μπορεί να αναφερ-
θούν και τα μονοπάτια της φύσης

Μετεωρολογικοί σταθμοί: Υπάρχουν δεκαέξι (16) μετεωρολογικοί σταθμοί σε διάφο-
ρες θέσεις και υψόμετρα μέσα στο δάσος από τους οποίους οι πέντε (5) είναι νέας τε-
χνολογίας με αυτόματη καταγραφή σε Η/Υ και σε πραγματικό χρόνο δορυφορική απο-
στολή των στοιχείων στον Τομέα Προστασίας του Τμήματος Δασών, και οι υπόλοιποι εί-
ναι μη αυτόματοι.

Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Τηλεπικοινωνίες – Ηλεκτρισμός)

Από το  Δάσος  Πάφου  διέρχονται  δί-
κτυα  ηλεκτρισμού  και  τηλεπικοινωνιών 
(τηλεφωνικές  γραμμές),  όπως  απεικονί-
ζεται στην Εικόνα 3.1  Το δίκτυο ηλεκτρι-
σμού διακρίνεται σε παλαιό (53,5 km) και 
νέο  (3,1  km)  και  έχει  συνολικό  μήκος 
56,6 km, ενώ το τηλεφωνικό δίκτυο 40,1 
km.  Το δασικό μαγνητικό τηλεφωνικό δί-
κτυο περιλαμβάνει 90 τηλέφωνα σε δασι-
κούς σταθμούς, πυροφυλάκια και αλλού 
και 15 σε εκδρομικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι το δίκτυο ηλεκτρισμού 
απαιτεί  ιδιαίτερη συντήρηση και  έλεγχο, 
λόγω του  αυξημένου  κινδύνου  πρόκλη-
σης δασικών πυρκαγιών.

Υδατοδεξαμενές: Έχουν  κατασκευα-
στεί πενήντα πέντε (55) υδατοδεξαμενές 
κυρίως κοντά σε φυσικές πηγές, με σκο-
πό την παροχή νερού στα πυροσβεστικά 
οχήματα σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ 
υπάρχουν και  ενενήντα τρία  (93)  υδρο-
στόμια για τον ίδιο σκοπό.

Φράγματα: Τα  φράγματα  του 
Ασπρόκρεμμου, της Κανναβιούς, της Ευ-
ρέτους, της Αργάκας, της Αγίας Μαρίνας 
Χρυσοχούς,  του  Πομού  και  του  Κάτω 
Πύργου  Τηλλυρίας,  συνολικής  χωρητι-
κότητας 95 εκατομμυρίων m3 νερού τρο-
φοδοτούνται  κυρίως  από  το  Δάσος 
Πάφου.

Όλες οι παραπάνω υποδομές εμφανίζονται αναλυτικά στο Γεωγραφικό Σύστημα Πλη-
ροφοριών και τους ψηφιακούς χάρτες του δάσους και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση 
δεδομένου ότι συντηρούνται τακτικά από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Τμήματος 
Δασών.
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4. Ειδική περιγραφή του δάσους

4.1 Διοικητική και γεωγραφική διαίρεση του δάσους
Το Δάσος Πάφου, για την καλύτερη διαχείριση και αποτελεσματικότερη και εξειδικευ-

μένη κατά χώρο οργάνωση για υλοποίηση των διαχειριστικών μέτρων και αποφάσεων, 
διαιρείται σε 11 Κοιλάδες (επιμέρους δάση ή και σειρές υλοτομιών) που αντιστοιχούν 
στις λεκάνες απορροής των κύριων ρεμάτων της συνολικής περιοχής (Εικ. 4.1). 

Η  κάθε  Κοιλάδα  διαχωρίζεται  σε 
Τμήματα και τα Τμήματα σε μικρότε-
ρες  μονάδες,  τα  Διαμερίσματα,  με 
έκταση γύρω στα 10-30 ha. Τα όρια 
των  Τμημάτων  και  των  Διαμερι-
σμάτων  είναι  σταθερά  και  ακολου-
θούν κατά κανόνα φυσικές  και  ανα-
γνωρισμένες στο έδαφος γραμμές. Τα 
όρια των Τμημάτων ακολουθούν τους 
υδροκρίτες σχετικά μεγάλων λεκανών 
απορροής και τα κύρια ρέματα,  ενώ 
τα όρια των Διαμερισμάτων ακολου-
θούν  τις  γραμμές  μικρών  ρεμάτων, 
ράχες,  υδροκρίτες  μικρών  λεκανών 
απορροής και δρόμους. Τόσο τα Τμή-
ματα όσο και τα Διαμερίσματα αριθ-
μούνται κατ' αύξοντα αριθμό για κάθε 
κοιλάδα ξεχωριστά. Γενικά, τα Τμήμα-
τα και τα Διαμερίσματα έχουν μόνιμο 
χαρακτήρα,  αποτελούν  τις  μονάδες 
γεωγραφικής  διαίρεσης  του  δάσους, 
συγκροτούν  το  σύστημα  γεωγραφι-
κής/  διοικητικής  αναφοράς  του 
Δάσους Πάφου και δεν έχουν καμία 
οικολογική ή δασοκομική σημασία και 
οντότητα.

Η συνολική έκταση του δάσους ανέρχεται σε 60.135,5 ha και κατανέμεται στις διάφο-
ρες μονάδες σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1.1. 

Το Δάσος Πάφου υπάγεται διοικητικά  στη Δασική Περιφέρεια Πάφου, όπου λειτουρ-
γούν τέσσερις υποπεριφέρειες (βλ. Εικόνα 4.1) με αρμοδιότητα τη διοίκηση και διαχείρι-
ση των επιμέρους κοιλάδων ως ακολούθως:

1. Υποπεριφέρεια Σταυρού Ψώκας: Κοιλάδες Σταυρού Ψώκας και Αγ. Μερκουρίου
2. Υποπεριφέρεια Γιαλιάς: Κοιλάδες Γιαλιάς, Λειβαδίου και Φλέγιας 
3. Υποπεριφέρεια Κάμπου: Κοιλάδες Λιμνίτη, Κάμπου, Ξερού, Διαρίζου και Ακολιού
4. Υποπεριφέρεια Παναγιάς: Κοιλάδες Ρούδια και Αγιάς 

Στη συνολική έκταση του δάσους (στην Περιφέρεια του Κάμπου) συμπεριλήφθηκε και 
η περιοχή του «Ακολιού» που βρίσκεται εκτός των ως άνω λεκανών απορροής.

Εξαιρείται της έκτασης του δάσους η περιοχή του Κάμπου του Αγίου Δημητρίου, η 
οποία είναι μεν εντός των λεκανών απορροής Ρούδια, Διαρίζου και Ξερού, αλλά δεν ανή-
κει στο κρατικό Δάσος Πάφου και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης.
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Τέλος, ένα Τμήμα του Δάσους Πάφου, στην περιοχή Ατράτσας, υπάγεται διοικητικά 
στο Δασικό Κολέγιο

Πίνακας 4.1 Διαίρεση του Δάσους Πάφου

Υποπερι-
φέρεια

Κοιλάδες Αριθμός 
Διαμερι-
σμάτων

Έκταση
(ha) %

Κωδ. Όνομα

Σταυρού Ψώκας
5 Σταυρός 143 4.335,4 7,2

7 Άγ. Μερκού-
ριος 170 5.743,5 9,6

Σύνολο Υποπεριφέρειας 313 10.078,9 16,8

Γιαλιάς
8 Γιαλιά 134 4.609,3 7,7
9 Λιβάδι 98 3.578,9 6,0

10 Φλέγια 275 7.190,8 12,0
Σύνολο Υποπεριφέρειας 507 15.379,0 25,6

Κάμπου 1 Ξερός 191 7.505,0 12,5
6 Λιμνίτης 234 6.337,1 10,5
11 Κάμπος 75 2.779,4 4,6
12 Ακολιού 1 8,8 0,0

Σύνολο Υποπεριφέρειας 614 16.630,3 27,7
Παναγιάς 3 Ρούδιας 214 8.703,2 14,5

4 Αγιά 229 4.802,0 8,0
2 Διαρίζος 113 4.542,0 7,6

Σύνολο Υποπεριφέρειας 443 10.047,2 30,0
Γενικό Σύνολο 1877 60.135,4 100,0

4.2 Απογραφή της οριζόντιας διάρθρωσης

4.2.1 Κριτήρια και διαδικασία χαρτογράφησης
α) Χαρτογράφηση της διοικητικής διαίρεσης του δάσους. 

Όπως έχει  ήδη αναφερθεί,  το  Δάσος  Πάφου διαιρείται,  από το  ανώτερο προς το 
κατώτερο  επίπεδο,  σε  Υποπεριφέρειες,  Κοιλάδες  ή  Σειρές  Υλοτομίας,  Τμήματα  και 
Διαμερίσματα.  Τα  όρια  των  παραπάνω  υποδιαιρέσεων  βρίσκονταν  ήδη  σε  ψηφιακή 
μορφή σε επιμέρους (ανά Κοιλάδα) χάρτες κλίμακας 1:10.000 και σε μορφή συμβατή με 
AutoCad  (ως οριογραμμές). Το τελικό, όμως, πολυγωνικό επίπεδο πληροφοριών των 
διαμερισμάτων προέκυψε από την επεξεργασία (ενοποίηση) της ΒΔΓΠ_Α (πολύγωνα 
βλάστησης), η οποία ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δασών για τις ανάγκες του ΔΣΧ. Με 
ανάλογη μέθοδο προέκυψαν οι  πολυγωνικές ΒΔ των Τμημάτων, των Κοιλάδων και των 
Υποπεριφερειών.

Για λόγους αισθητικής και ορθής χαρτογραφικά απεικόνισης, από την πολυγωνική ΒΔ 
των διαμερισμάτων δημιουργήθηκε ένα γραμμικό αρχείο (Oria_Dasous.shp) στο οποίο 
έγινε  ταξινόμηση  κάθε  οριογραμμής  σε  μία  και  μοναδική  κατηγορία  /  επίπεδο 
διοικητικής  διαίρεσης,  όπως  αυτά  αναφέρθηκαν  παραπάνω,  πλέον  δύο  επιπέδων 
ακόμα, ήτοι του εξωτερικού ορίου του Δάσους Πάφου και των εσωτερικών ορίων με τις 
περίκλειστες εκτάσεις.  Με τον τρόπο αυτό είναι  δυνατή η απεικόνιση με διαφορετικό 
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συμβολισμό των ορίων καθενός επιπέδου διοικητικής διαίρεσης.

β) Χαρτογράφηση των μορφών κάλυψης γης. 

Η χαρτογράφηση του δάσους πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δασών Κύπρου κατά 
το έτος 2008 με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων λήψης 2003 και καταγραφών πεδίου 
με την ακόλουθη διαδικασία:

Προκαταρκτική χαρτογράφηση: Πάνω σε  έγχρωμες δορυφορικές  εικόνες  (κλίμακας 
1:5.000) τοποθετήθηκαν οι  γραμμές των διαμερισμάτων, καθώς και φυσικές γραμμές 
(ρέματα, δρόμοι κλπ) που μπορούσαν να διευκολύνουν τον προσανατολισμό και την πι-
στοποίηση καταστάσεων στο πεδίο (Εικ. 4.2). 

Με κριτήρια, όπως η εδαφοπονική μορφή, η σύνθεση δασοπονικών ειδών (αμιγείς και 
μικτοί δασικοί σχηματισμοί τραχείας, κέδρου, λατζιάς κλπ) και ο βαθμός δασοκάλυψης 
των  διαφόρων  δασικών  σχηματισμών,  διακρίθηκαν  επί  των  δορυφορικών  εικόνων 
ομοιογενείς (ως προς τα κριτήρια αυτά) καταστάσεις και τα όριά τους ψηφιοποιήθηκαν. 
Με επικάλυψη των ορίων αυτών με τις γραμμές των διαμερισμάτων διακρίθηκαν οι μι-
κρότερες δυνατές μονάδες διαίρεσης του χώρου από άποψη μορφών και δομής δασο-
κάλυψης (Εικ. 4.2).

Με  τον  τρόπο  αυτό, 
κάθε διαμέρισμα διαιρέθη-
κε  σε  επιμέρους  επιφα-
νειακές μονάδες (5 έως 9), 
καλούμενες  «πολύγωνα 
βλάστησης», με διαφορετι-
κή πλέον  συγκρότηση και 
σημασία  από  δασοπονική 
και οικολογική άποψη (π.χ. 
πολύγωνο  6  στο  διαμέρι-
σμα  1  με  σύνθεση 
PBR/QAL και βαθμίδα δα-
σοκάλυψης  30-60%).  Ως 
ελάχιστη  έκταση  για  τη 
διάκριση  των  πολυγώνων 
χρησιμοποιήθηκε  αυτή 
των  τριών  δεκαρίων 
(στρεμμάτων) (0,3 ha).

Τα  πολύγωνα  αυτά 
αφού πήραν αύξοντα αριθ-
μό,  διαφορετικό  σε  κάθε 
διαμέρισμα, και χαρακτηρί-
στηκαν  (προσωρινά)  από 
άποψη εδαφοπονικής μορ-
φής, σύνθεση ειδών και κλάσης πυκνότητας, αποτέλεσαν εν συνεχεία τα σημεία αναφο-
ράς για την εργασία υπαίθρου.

Δελτίο  απογραφής: Για  τη  συγκέντρωση  πληροφοριών  πεδίου  σε  επίπεδο  πολυ-
γώνων βλάστησης  καταρτίστηκε  ειδικό  δελτίο/  έντυπο  καταγραφής  πληροφοριών,  το 
οποίο περιλάμβανε τις ακόλουθες ομάδες πληροφοριών (βλ. επίσης Παράρτημα).

Α. Γενικά στοιχεία. Στοιχεία γεωγραφικής αναφοράς (κοιλάδα, τμήμα, διαμέρισμα, πο-
λύγωνο, συντεταγμένες, υψόμετρο), ημερομηνία απογραφής και στοιχεία του συνεργείου 
απογραφής.
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Β. Εδαφοπονική μορφή. Προβλέφθηκαν εδώ οι ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Δάσος  (ΔΑ): Έκταση με δασοκάλυψη μεγαλύτερη του 10% και με δέντρα ύψους 
μεγαλύτερου των 3 m. Στην κατηγορία του δάσους εντάσσονται και οι νεοφυτείες 
και πυκνοφυτείες της τραχείας πεύκης και κέδρου ως εν δυνάμει δάσους.

2. Θαμνώνας  (ΘΑ):  Έκταση  με  θαμνοκάλυψη  μεγαλύτερη  του  10%  με  ξυλώδη 
βλάστηση  (πλην  νεοφυτειών  και  πυκνοφυτειών  τραχείας  πεύκης  και  κέδρου) 
ύψους από 0,5 μέχρι 3,0 m. 

3. Φρύγανα  (ΦΡ):  Εκτάσεις  καλυμμένες  με  φρύγανα  ή  και  θάμνους/  ξυλώδη 
βλάστηση ύψους  μικρότερου των 0,5 μ. και κάλυψη εδάφους που δεν υπερβαί-
νει το 10%.

4. Χορτολιβαδική έκταση (ΧΕ): Έκταση όπου επικρατεί κυρίως η ποώδης βλάστηση 
με αγρωστώδη ή πλατύφυλλα είδη και όπου η ξυλώδης βλάστηση δεν ξεπερνάει 
το 10 % από άποψη δασοκάλυψης. 

5. Γεωργικές καλλιέργειες (ΓΚ): Εκτάσεις όπου ασκούνται γεωργικές δραστηριότη-
τες (δεν υφίσταται η κατηγορία αυτή στο Δάσος Πάφου)

6. Σάρρες (χαλατζιές) (ΑΓ_ΣΑ): Εκτάσεις άγονες με πέτρες όπου η εδαφοκάλυψη 
(με ξυλώδη βλάστηση και φρύγανα) δεν υπερβαίνει το 10%.

7. Συμπαγής Βράχος (ΑΓ_Β): Έκταση καλυμμένη με βράχο ή βράχους, μεγάλων 
σχετικά διαστάσεων και με εδαφοκάλυψη μικρότερη του 10%.

8. Υποδομές (ΥΠ): Εκτάσεις που καλύπτονται από διάφορες υποδομές (Κτίσματα, 
κατασκευές, μοναστήρια, δασικούς σταθμούς, εκδρομικούς χώρους,  δρόμους 
και αντιπυρικές λωρίδες). Υποδομές που καλύπτουν μικρότερες των 3 δεκαριών 
σημειώνονται στο χάρτη ως σημεία.

Γ.  Προέλευση  συστάδων.  Περιλήφθηκαν 
εδώ τρεις κατηγορίες: Φυσική, τεχνητή και μι-
κτή (φυσική και  τεχνητή).  Για την περίπτωση 
της τεχνητής αναγέννησης/ αναδάσωσης προ-
βλέφθηκε, επίσης, και η μέθοδος αναδάσωσης 
(σε αναβαθμίδες, με μηχανικά μέσα ή και με το 
χέρι, σε λάκκους κατά θέσεις, ή και διάσπαρτες 
αναβαθμίδες μικρού μήκους.

Δ. Κατηγορίες συστάδων: Για τις δασοσκε-
πείς εκτάσεις (ΔΑ) διακρίθηκαν αμιγείς και μι-
κτές  (μέχρι  τρία  δασοπονικά  είδη)  συστάδες 
και για κάθε δασοπονικό είδος προβλέφθηκε ο 
βαθμός  εδαφοκάλυψης  (συγκόμωσης)  και  η 
βαθμίδα ύψους των κυρίαρχων δένδρων. Επί-
σης  καταγράφεται  η  παρουσίας  ειδών  στον 
υπόροφο των συστάδων.

Ειδικές καταχωρήσεις έπρεπε να γίνουν και 
για τις περιπτώσεις παρουσίας (σε ένα πολύ-
γωνο)  ρεματικής  βλάστησης,  για  την  οποία 
προβλέφθηκε  η καταγραφή της  σύνθεσης  ει-

δών (αμιγείς ή μικτοί σχηματισμοί πλατάνου και άλλων ειδών), του πλάτους, του βαθμού 
συγκόμωσης και του μέσου ύψους αυτών. Ειδική καταχώρηση/ σημείωση επί χάρτου της 
γραμμής της ρεματικής βλάστησης συμπλήρωνε τις πληροφορίες απογραφής των δασο-
συστάδων (Εικ. 4.3).

Ε. Κατηγορίες Θαμνώνων: Για τα πολύγωνα που χαρακτηρίζονται ως θαμνώνες (ΘΑ) 
έγινε η καταγραφή της σύνθεσης ειδών (αμιγείς και μικτοί θαμνώνες), ο βαθμός εδαφο-
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κάλυψης και η βαθμίδα ύψους των θαμνώνων.

ΣΤ. Στάδιο εξέλιξης: Στα πολύγωνα όπου καταγράφεται παρουσία τραχείας πεύκης ή 
κέδρου προβλέφθηκε και η κατηγοριοποίηση του σταδίου εξέλιξης: Nεοφυτεία/ πυκνοφυ-
τεία, κορμίδια (dg <20 cm) και κορμοί (dg>20 cm)

Ζ. Φρύγανα:  Για τους φρυγανότοπους (ΦΡ) έγινε η καταγραφή της σύνθεσης ειδών/ 
κατηγορίας, ο βαθμός εδαφοκάλυψης και το μέσο ύψος κατά κατηγορία.

Η. Περιβαλλοντικά και οικολογικά στοιχεία: Προβλέφθηκε εδώ η καταγραφή στοιχείων 
που σηματοδοτούν ιδιαίτερες φυσικές, οικολογικές ή και πολιτιστικές αξίες, όπως φωλιές 
αρπακτικών, καμίνια, δέντρα μεγάλων διαστάσεων (γίγαντες), βραχώδεις εξάρσεις σάρ-
ρες κλπ.

Στελέχωση ομάδων και εξοπλισμός: Για τη απογραφή των πληροφοριών υπαίθρου και 
τη συμπλήρωση των δελτίων καταγραφής πεδίου κάθε πολυγώνου συγκροτήθηκαν ειδι-
κές ομάδες αποτελούμενες από δύο δασικούς υπαλλήλους:  τον ομαδάρχη,  ο οποίος 
φέρει την κύρια ευθύνη της εργασίας και το βοηθό του. Κάθε ομάδα καταγραφής πεδίου 
έπρεπε να φέρει  τον κατάλληλο εξοπλισμό,  δηλ. ασύρματο,  χάρτη εργασίας 1:5.000, 
έντυπα καταγραφής πεδίου  και  τις  οδηγίες,  κιάλια,  GPS και  πυροσβεστικά  εργαλεία 
(εντός του οχήματος μετακίνησης).

Συνοδευτικό υλικό: Κάθε ομάδα πεδίου είχε μαζί της φωτογραφίες των κυριότερων 
δέντρων και θάμνων για να τη βοηθούν στην αναγνώριση τους.  Στην περίπτωση που 
κάποιο δέντρο ή θάμνος δεν μπορούσε να αναγνωριστεί από την ομάδα πεδίου, τότε 
λαμβάνονταν δείγμα και αποστέλλονταν στον Τομέα Πάρκων και Περιβάλλοντος για ανα-
γνώριση.

Τρόπος εργασίας: Η κάθε ομάδα υπαίθρου, αφού εντόπιζε σε κάθε διαμέρισμα τα 
όρια των πολυγώνων, ήλεγχε στη συνέχεια το βαθμό ανταπόκρισης των πληροφοριών 
της προκαταρκτικής χαρτογράφησης στην πραγματική κατάσταση της δασοκάλυψης. Σε 
περίπτωση που διαπιστώνοταν αποκλίσεις, τότε γίνονταν διορθώσεις στα όρια των πο-
λυγώνων επί χάρτου και ακολουθούσε η λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης και η 
καταχώρηση πληροφοριών στα δελτία πεδίου.

Οργάνωση της εργασίας: Η οργάνωση της όλης εργασίας απογραφής έγινε από τον 
Λειτουργό Διαχείρισης και το Συντηρητή Δασών της Δασικής Περιφέρειας Πάφου.

Έλεγχος εργασίας. Για τον έλεγχο, τον εντοπισμό και τη διόρθωση ενδεχόμενων συ-
στηματικών λαθών, καθώς και για την καθοδήγηση των συνεργείων πεδίου συγκροτήθη-
κε και λειτούργησε ειδική ομάδα ελέγχου από λειτουργούς των κεντρικών γραφείων του 
Τμήματος Δασών Κύπρου.

Καταχώρηση στοιχείων  σε  βάσεις  δεδομένων:  Για  την  καταχώρηση στοιχείων  του 
εντύπου  καταγραφής  πεδίου,  ο  Κλάδος  Διαχείρισης  του  Τμήματος  Δασών  Κύπρου 
ανέπτυξε ειδική βάση δεδομένων (στην  Access) συμβατή με το γεωγραφικό σύστημα 
πληροφοριών (GIS). Με ευθύνη του Κλάδου Διαχείρισης ακολούθησε η καταχώρηση του 
συνόλου των πληροφοριών στη Βάση αυτή και δημιουργήθηκε έτσι ένας πίνακας δεδο-
μένων,  υπό μορφή λογιστικού φύλλου με  εγγραφές  (σειρές)  τα πολύγωνα και  πεδία 
(στήλες) τις επιμέρους ομάδες πληροφοριών του εντύπου καταγραφής πεδίου.

Σύνδεση με το ΓΣΠ και παραγωγή θεματικών χαρτών: Ο ως άνω πίνακας δεδομένων, 
συνδεόμενος πλέον με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, αποτέλεσε τη Βάση Δε-
δομένων (πρωτογενών) Γεωγραφικών Πληροφοριών ΒΔΓΠ_Α (Πολυγώνων), με τη βοή-
θεια της οποίας ακολούθησε η παραγωγή και εκτύπωση των διαφόρων θεματικών χαρ-
τών, όπως Βλάστησης, Δασοκάλυψης (μορφή και πυκνότητα) κλπ
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γ) Χαρτογράφηση οικοτόπων και περιοχών NATURA 2000

Στη διάθεση της Ομάδας Έργου τέθηκαν τα χαρτογραφικά δεδομένα της χαρτογράφη-
σης των οικοτόπων των προτεινόμενων περιοχών προς ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, 
χαρτογράφηση η οποία πραγματοποιήθηκε αφενός σε αδρομερέστερη κλίμακα και αφε-
τέρου για διαφορετικό σκοπό (αναγνώριση τύπων οικοτόπων) από τη χαρτογράφηση 
της βλάστησης που έγινε στα πλαίσια του παρόντος ΔΣΧ 

δ) Χαρτογράφηση προστατευόμενων περιοχών

Για τις δύο περιοχές προστασίας της φύσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Δάσος 
Πάφου, τα μόνα διαθέσιμα χαρτογραφικά δεδομένα ήταν τα εξωτερικά όρια της οριο-
θέτησης των δύο περιοχών, τα οποία και εντάχθηκαν στο GIS για την αξιοποίησή τους 
σε περαιτέρω αναλύσεις.

ε) Χαρτογράφηση υποδομών και στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονο-
μιάς  

Από το Τμήμα Δασών πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα πεδίου για την απο-
τύπωση και καταγραφή χαρακτηριστικών υποδομών αναψυχής και στοιχείων της φυσι-
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εργασία αυτή έγινε κατά διαστήματα, με αντίστοιχη 
ροή πληροφοριών στη διάθεση της Ομάδας Έργου. Εν τέλει, από τη σύνθεση των επι-
μέρους πληροφοριών δημιουργήθηκε ένα ενιαίο αρχείο (σημειακή βάση δεδομένων) των 
παραπάνω στοιχείων, όπου επιπλέον έγινε και ταξινόμησή τους σε ευρύτερες κατηγορί-
ες για τον κατάλληλο συμβολισμό τους στους παραγόμενους χάρτες.  

4.2.2 Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων
Το Τμήμα Δασών παρείχε στην Ομάδα Έργου ένα μεγάλο όγκο ψηφιακών γεωγραφι-

κών δεδομένων διανυσματικής (vector) και ψηφιδωτής (raster) δομής. Ως προβολικό σύ-
στημα όλων των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε αυτό της εγκάρσιας μερκατορικής προβο-
λής Ζώνη 36Β (UTM 36N). Η ανοχή (tolerance ή precision) των διανυσματικών δεδο-
μένων  ορίστηκε  σε  0,50  m12.  Όλα  τα  διανυσματικά  δεδομένα  δόθηκαν  σε  μορφή 
shapefie ή σε μορφή geodatabase (.mdb). 

Για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων έγινε εξαγω-
γή τους σε μία ενιαία γεωβάση13 (geodatabase), η οποία ονομάστηκε Pafos_GDB.mdb 
και περιλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών, πλην των χωροσταθμικών 
ισοδ. 20 και 5 m, του ΨΜΕ, και των δορυφορικών εικόνων (λόγω μεγάλου μεγέθους). Τα 
δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να εισαχθούν στο σύστημα επιπλέον της γεωβάσης. Της 
εργασίας αυτής προηγήθηκε μια προεπεξεργασία των επιμέρους ψηφιακών δεδομένων, 
σύμφωνα με την οποία απαλείφθηκαν τα περιττά πεδία πληροφοριών από τους πίνακες 
ιδιοτήτων (attribute table) κάθε shapefile.

Κάθε project στο ARCGIS έχει την επέκταση .mxd και αποτελείται από δύο ενότητες: 
την ενότητα του χάρτη (view), όπου εισάγονται τα δεδομένα και προβάλλονται ανεξαρτή-
τως εκτυπώσιμης κλίμακας και την ενότητα της εκτύπωσης (layout), όπου καθορίζεται 
συγκεκριμένο μέγεθος εκτύπωσης και γίνεται ανάλογη προσαρμογή της κλίμακας. Στο 
project τα επίπεδα οργανώνονται τόσο κατά σειρά εμφάνισης, όσο και σε ομάδες πληρο-
φοριών, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η μαζική επιλογή / εμφάνιση των επιπέδων, 
ανάλογα με την ανώτερη ιεραρχική ομάδα στην οποία ανήκουν. Επιπλέον, η οργάνωση 
των επιπέδων γίνεται σε διαφορετικά views, με σκοπό την ταυτόχρονη εμφάνιση χάρτη – 
κλείδας (overview) κλπ.

12 Η ανοχή τίθεται για τη δόμηση – διόρθωση της τοπολογίας, καθώς και για τις τοπολογικές σχέσεις 
μεταξύ των επιπέδων πληροφοριών

13 Η γεωβάση είναι μια ειδική μορφή βάσης δεδομένων σε Microsoft Access, όπου αποθηκεύεται με 
ειδικό τρόπο και η γεωμετρική πληροφορία των γεωγραφικών δεδομένων
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Τα γεωγραφικά δεδομένα του Δάσους Πάφου οργανώθηκαν στις παρακάτω ομάδες 
πληροφοριών (group layers):

(01) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ / ΑΝΑΓΛΥΦΟ
01.1 Ισοϋψείς
01.2 Τριγωνομετρικά
01.3 Ακτογραμμή
01.4 Γραμμή αντιπαράταξης
01.5 Τοπωνύμια
01.6 Υψομετρικές ζώνες
01.7 Εκθέσεις
01.8 Κλίσεις εδαφών
01.9 Σκίαση

(02) ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
02.1 Όρια
02.2 Πολύγωνα – ονομασίες

02.2.1 Υποπεριφέρειες
02.2.2 Κοιλάδες
02.2.3 Τμήματα
02.2.4 Διαμερίσματα
02.2.5 Υποεπιφάνειες

02.3 Επαρχίες
02.4 Κοινότητες

(03) ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
03.1 Οικισμοί
03.2 Οδικό δίκτυο
03.3 Δίκτυα κοινής ωφέλειας
03.4 Κτίρια
03.5 Μετρ. σταθμοί παροχής νερού

(04) ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
04.1 Υποδομές αντιπ.προστασίας
04.2 Σημεία έναρξης δασ. πυρκαγιών
04.3 Αντιπυρικές λωρίδες
04.4 Καμένες εκτάσεις
04.5 Δασικά κτίρια
04.6 Μπάρες αποκλ.δρόμων

(05) ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ
05.1 Υποδομές αναψυχής
05.2 Μονοπάτια
05.3 Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς

(06) ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΧΑΡΤΩΝ & ΕΙΚΟΝΩΝ
06.1 Κτηματολογίου
06.2 Δορυφορικών εικόνων

(07) ΦΥΣΙΚΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07.1 Γεωλογία – έδαφος

07.1.1 Πετρώματα
07.1.2 Τύπο εδαφών

07.2 Κλίμα – ατμοσφ. συνθήκες
07.2.1 Μετεωρολ. σταθμοί
07.2.2 Σταθμοί ρύπανσης

07.3 Υδρογραφικά χαρακτηριστικά
07.3.1 Κύρια ποτάμια
07.3.2 Υδρογραφικό δίκτυο (50Κ)
07.3.3 Φράγματα
07.3.4 Πηγές
07.3.5 Αναλυτικό υδρογρ.δίκτυο (10Κ)
07.3.6 Λεκάνες απορροής
07.4 Στοιχεία φυσικής κληρονομιάς

(08) ΚΑΛΥΨΗ / ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
08.1 Εδαφοκάλυψη

08.1.1 Μορφές εδαφοκάλυψης
08.1.2 Βαθμός εδαφοκ. (%)
08.1.3 Κατηγορίες βλάστησης

08.2 Χρήσεις γης
08.2.1 Εκμισθώσεις
08.2.2 Βόσκηση
08.2.3 Πολεοδομικές ζώνες
08.2.4 Ορυχεία
08.2.5 Λατομεία
08.2.6 Υλοτομίες (ιστορικό)
08.2.7 Ζώνες κυνηγίου

(09) ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ
09.1 Αγρινό
09.1.1 Πυρήνες πληθυσμών
09.1.2 Θέσεις τροφοληψίας
09.2 Ορνιθοπανίδα
09.2.1 Εξάπλωση / χωροκράτειες
09.2.2  Θέσεις φωλεοποίησης

(10) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
10.1 Προστατευόμενες περιοχές
10.2 Περιοχές ΦΥΣΗ 2000
10.3 Περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτ.
10.4 Προστατευόμενη χλωρίδα
10.5 Προστατευόμενοι οικότοποι
10.6 Μικροαποθέματα

(11) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
11.1 Απογραφή

11.1.1 ΜΔΕ παραγωγικά
11.1.2 ΜΔΕ αναδασώσεις
11.1.3 ΜΔΕ μη παραγωγικά
11.1.4 ΜΔΕ κέδρου
11.1.5 Στρωμάτωση
11.1.6 Πολυγωνική ΒΔ
11.1.7  Παραποτάμια  βλάστη-
ση

11.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης
11.2.1  Δυναμικό  δασικών λει-
τουργιών
11.2.2 Καταλ. δασ.λειτουργιών

11.3 Μέτρα διαχείρισης (2011-2020)
11.3.1  Ζώνες  προστασίας  / 
διαχείρισης
11.3.2 Πρόγραμμα υλοτομιών
11.3.3 Πιλοτική διαχείριση
11.3.4 Συστ. παρακολούθηση

11.3.4.1 ΜΔΕ
11.3.4.2 Χλωρίδα
11.3.4.3 Οικότοποι
11.3.4.4 Πανίδα

11.3.5 Νέα μονοπάτια
11.3.6 Άλλες προτάσεις
11.3.7  Διεύρυνση  δικτύου 
ΦΥΣΗ 2000
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Η παραγωγή χαρτών γίνεται  με  επιλογή /  αποεπιλογή των επιθυμητών επιπέδων 
πληροφοριών, καθώς και με επιπλέον ρυθμίσεις για την ορθότερη απεικόνιση των δεδο-
μένων. Στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπεται  η παραμετροποίηση του προ-
γράμματος GIS για την κατά το δυνατόν ευκολότερη και φιλικότερη προς το χρήστη εισα-
γωγή  και  επεξεργασία  δεδομένων  και  παραγωγή  θεματικών  χαρτών  διαφόρων  κλι-
μάκων.

Η  γεωβάση  επικαιροποιείται  κάθε  φορά  λόγω νέων  εισροών  ή  διορθώσεων  που 
επέρχονται στα αρχικά δεδομένα. Αντίστοιχη επικαιροποίηση γίνεται στο project, κυρίως 
σε  αλλαγές  που μπορεί  να  σχετίζονται  με  μικρές  αλλαγές  στην  εμφάνιση (χρώματα, 
μέγεθος ετικετών, πάχη οριογραμμών κ.λπ) ορισμένων επιπέδων πληροφοριών. Τόσο η 
εκάστοτε επικαιροποιημένη γεωβάση όσο και  το project   με τις συμβολοσειρές (map 
styles) βρίσκονται δημοσιευμένα στο δικτυακό τόπο του έργου.

4.2.3 Παραγωγή θεματικών χαρτών
Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, σε συνδυασμό με την οργάνω-

ση των γεωγραφικών και λοιπών πληροφοριών κατά τον τρόπο που περι-
γράφηκε προηγουμένως, παρέχει απεριόριστες δυνατότητες παραγωγής 
θεματικών χαρτών, εφόσον είναι  εκ  των προτέρων γνωστές οι  ανάγκες 
των χρηστών και ο σκοπός που πρόκειται να εξυπηρετήσουν. Ωστόσο, 
λόγω του μεγάλου όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών και της μεγάλης 
έκτασης του Δάσους Πάφου, δημιουργούνται συχνά προβλήματα τα οποία 
σχετίζονται με τη λειτουργικότητα των παραγόμενων χαρτογραφικών προϊ-
όντων. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τον  περιορισμό  της 
μέγιστης  διάστασης  εκτύπωσης  στο  μέγεθος 
Α0 (84,1 x  118,9 cm),  η  μεγαλύτερη δυνατή 
εκτύπωση όλου του Δάσους Πάφου μπορεί να 
γίνει στην (τυπική) κλίμακα 1:50.000. Η κλίμα-
κα  αυτή  παρέχει  μεν  συνολική  εποπτεία, 
ωστόσο δεν είναι κατάλληλη για επιχειρησιακή 
εφαρμογή,  αφού για  την εργασία  πεδίου κα-
ταλληλότερη κλίμακα είναι 1:5.000, ή, στην πε-
ρίπτωση  ομοιογενών  δασών,  1:10.000.  Επι-
πλέον, σε περιοχές με πολύ έντονο ανάγλυφο 
αυτό  θα  πρέπει  να  απεικονιστεί  με  τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην κυριαρχεί σε σχέση με τα 
υπόλοιπα στοιχεία, καθιστώντας απαγορευτική 
τη χρησιμοποίηση χωροσταθμικών ισοδ. 20 m, 
παρ' όλο που προβλέπεται σε γενικές γραμμές 
η χρησιμοποίησή τους στην κλίμακα 1:50.000. 
Το πρόβλημα αυτό αναδείχθηκε κατά την ετοι-
μασία θεματικών χαρτών αυτής της κλίμακας 
για το Δάσος Πάφου. 

Επιπροσθέτως, οι χάρτες μεγάλων διαστάσεων, ενώ είναι 
κατάλληλοι για το γραφείο, είναι εξαιρετικά δύσχρηστοι στο 
πεδίο και  φθείρονται  εύκολα,  χωρίς ειδική μεταχείριση του 
χαρτιού. Από την εμπειρία στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων στην Ελλάδα, η απει-
κόνιση σε μέγεθος Α4 και κλίμακα 1:10.000 ή 1:5.000 ενός υποτμήματος (εδώ διαμερί-
σματος)  αποτελεί  μία  ικανοποιητική λύση,  αφού παρέχεται  η  δυνατότητα παραγωγής 
ενός ξεχωριστού τεύχους χαρτών και δασοαποδοτικών στοιχείων και χειρισμών στο μι-
κρότερο δυνατό επίπεδο διαχείρισης. Εξίσου λειτουργικοί είναι και χάρτες σε μέγεθος 
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Εικόνα 4.5. Κλείδα κύριων 
κατηγοριών συστάδων 
(είδη βλάστησης) και 
εδαφοπονικών μορφών

Εικόνα 4.4. Κατηγορίες και  
συμβολισμός φυσικών και 
πολιτισμικών στοιχείων
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Α3, το οποίο αναδιπλώνει εσωτερικά και βιβλιοδετείται επίσης σε τεύχος μεγέθους Α4, 
παρέχοντας περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την απεικόνιση βοηθητικών πληροφο-
ριών (υπόμνημα, κλείδα, λογότυπα, χώρο για σημειώσεις πεδίου κ.ά.). Στο μέγεθος Α3 
είναι δυνατόν να απεικονιστεί το σύνολο του Δάσους Πάφου σε κλίμακα 1:120.000 (κα-
τακόρυφος προσανατολισμός), ή κάθε Κοιλάδα ξεχωριστά, σε κλίμακες από 1:20.000 
μέχρι 1:40.000.

Στο κείμενο του ΔΣΧ απεικονίζονται σε διάφορα κεφάλαια ορισμένοι χάρτες (αναγλύ-
φου, κλίσεων, εκθέσεων, υδρολογίας) σε μικρή κλίμακα, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί και 
δεν χρησιμεύουν ως χαρτογραφικό προϊόν. Οι απολύτως απαραίτητοι για τις ανάγκες 
του ΔΣΧ είναι οι παρακάτω:

1. Χάρτης διοικητικής διαίρεσης και βασικών υποδομών. Ο χάρτης περιλαμ-
βάνει πλήρη αναφορά της διοικητικής διαίρεσης του Δάσους Πάφου (ονομασίες, 
κωδικοί), χωρίς υπόβαθρο. Συμπεριλαμβάνονται κύριες υποδομές (οδικό δίκτυο, 
δασικοί σταθμοί κ.ά.)

2. Χάρτης  βλάστησης.  Περιλαμβάνει  τη  διάκριση  9  βασικών  κατηγοριών  συ-
στάδων (Εικόνα 4.5), βασική διαίρεση σε κοιλάδες και τμήματα, κύριο οδικό δί-
κτυο, κύρια ποτάμια κ.λπ.

3. Χάρτης προστατευόμενων περιοχών και στοιχείων φυσικής κληρονομιάς. 
Στην Εικόνα 4.4 φαίνονται τα στοιχεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
ο συμβολισμός τους για τον εν λόγω χάρτη. Ως υπόβαθρο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σκιασμένο ανάγλυφο ή χρωματική διαβάθμιση υψομετρικών ζωνών. Στο 
χάρτη αυτό εμφανίζονται και ορισμένα χαρακτηριστικά τοπωνύμια

Οι χάρτες αυτοί παράγονται σε κλίμακα 1:50.000 σύμφωνα με το πρότυπο εκτύπω-
σης (layout) που περιλαμβάνεται στο project PAFOSGIS_50K.mxd. Για την ενσωμάτωση 
στο τεύχος του ΔΣΧ, οι χάρτες αυτοί παρήχθησαν σε μέγεθος Α3 και κλίμακα 1:120.000

Λοιποί χάρτες οι οποίοι είναι δυνατόν να παραχθούν από το GIS σύμφωνα με τις 
ανάγκες των τελικών χρηστών είναι:

 Χάρτης βαθμού εδαφοκάλυψης (βαθμού συγκόμωσης)
 Χάρτης εδαφοπονικών μορφών, με ή χωρίς σκίαση αναγλύφου (κλ. 1:50.000)
 Χάρτες εκθέσεων – κλίσεων – υψομετρικών ζωνών (κλ. 1:150.000 / Α3), με όρια 

σειρών υλοτομίας
 Χάρτης δικτύου Μ.Δ.Ε. (1:50.000)
 Χάρτης αντιπυρικής προστασίας (1:50.000)
 Χάρτης υδρολογικών συνθηκών (βλ. οικείο κεφάλαιο, σε κλ. 1:50.000)
 Χάρτης παρακολούθησης ειδών χλωρίδας / πανίδας (κλ. 1:50.000)
 Χάρτης δασικών λειτουργιών (δυναμικό διήθησης, κινδύνου διάβρωσης κ.λπ) σε 

κλ. 1:150.000 (Α3)
 Τοπογραφικός χάρτης (κλ. 1:5.000 ή 1:10.000) με όλες τις χωροσταθμικές, τα 

ορόσημα, τα τριγωνομετρικά, τα τοπωνύμια κλπ σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με 
το επίπεδο διαίρεσης που απεικονίζεται (διαμέρισμα – τμήμα – σειρά υλοτομίας)

 Διάγραμμα συστάδας (κλ. 1: 5.000) με πληροφορίες των πολυγώνων βλάστησης 
και στοιχεία προσανατολισμού (οδικό δίκτυο, τριγωνομετρικά, λεπτομερές υδρο-
γραφικό δίκτυο κ.λπ), χωρίς ή με χωροσταθμικές
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4.3 Απογραφή του δάσους

4.3.1 Μέθοδοι απογραφής
Το σύστημα απογραφής 

Η ταξινόμηση  των  δασών  ως  αφετηρία  απογραφής.  Το  σύστημα  απογραφής  του 
Δάσους Πάφου βασίζεται σε ένα δίκτυο μόνιμων δοκιμαστικών επιφανειών (ΜΔΕ) απο-
τελούμενο από ένα σύνολο 1.406 ΜΔΕ κατανεμημένων σε τέσσερις διαφορετικές κατα-
στάσεις. Συμπληρωματικά του δικτύου αυτού εγκαταστάθηκε κατά τα έτη 1983 – 84 ένα 
δίκτυο προσωρινών ΔΕ σε εκτάσεις λατζιάς (Πίν. 4.29).

Κατανέμοντας το δίκτυο των ΜΔΕ στις λεκάνες απορροής (Εικόνα 4.6), και ανάγοντας 
αυτές στη συνολική δασοσκεπή έκταση, όπως αυτή έχει καταγραφεί πρόσφατα (2008), 
προκύπτει ότι το μέσο ποσοστό δειγματοληψίας είναι της τάξης του 0,46% και κυμαίνεται 
κυρίως από 0,16 έως 0,71 (Πίν.  4.3). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετικά καλή και 
ομοιόμορφη εκπροσώπηση στο δείγμα των διαφόρων λεκανών απορροής.

Τα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων απογραφής, όπως εφαρμόστηκαν μέχρι 
σήμερα στο Δάσος Πάφου, έχουν ως ακολούθως:

1) Απογραφή παραγωγικών δασών (900 ΜΔΕ). Ως παραγωγικά χαρακτηρίστηκαν 
αρχικά κατά την ταξινόμηση των δασών (Χριστοδούλου και Τσιντίδης 1994) τα δάση που 
μπορούσαν να καλλιεργηθούν με μηχανικά μέσα και αποτελούνταν από Τραχεία Πεύκη 
με έμφλοια στηθιαία διάμετρο πέραν των 12 cm και με βαθμό συγκόμωσης μεγαλύτερο 
του 10% (κατά το 1980). Τα δάση αυτά κάλυπταν κατά τη στιγμή της απογραφής έκταση 

86

Εικόνα 4.6. Η κατά χώρο κατανομή του δικτύου των ΜΔΕ κατά 
στρώματα δειγματοληψίας.

Πίνακας 4.2. Το δίκτυο των μόνιμων 
δοκιμαστικών επιφανειών (ΜΔΕ) στο Δάσος 
Πάφου

Κατηγορία 
δασών 

Αριθμός 
ΜΔΕ

Έκταση 
αναφοράς 

(ha) 
Α. Παραγωγικά 
δάση Τραχείας 
πεύκης  

900 32.279,6

Β. Μη παραγωγικά 
δάση Τραχείας 
πεύκης

194 13.894,3

Γ. Περιοχές 
αναδασώσεων 140 10.739,2

Δ. Δάση Κέδρου 
(Τριπύλου) 172 787,3

Σύνολο 1.406 57.691,5
Εκτάσεις λατζιάς
Δασοσκεπείς 
εκτάσεις 14.060,4

Θαμνώνες 819,5
Σύνολο λατζιάς 276 14.879,9
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27019 ha.

Σήμερα, όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2008 και τα δεδο-
μένα του ΓΣΠ, η έκταση αυτή ανέρχεται σε 32.279,6 ha.

Στόχοι της απογραφής: Η απογραφή των δοκιμαστικών επιφανειών της κατηγορίας 
αυτής όφειλε να εξυπηρετήσει πρωτίστως την πρόβλεψη λήμματος/ καρπώσεων, τη χω-
ροθέτηση υλοτομιών, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων της διαχείρισης που προηγήθηκε 
και, τέλος, τη διατύπωση προτάσεων διαχείρισης για την αμέσως επόμενη δεκαετία.

Σχεδιασμός δειγματοληψίας: Μετά την οριοθέτηση των παραγωγικών δασών και των 
εκτάσεων που εκπληρούσαν τα ως άνω βασικά χαρακτηριστικά των παραγωγικών δα-
σών, ένα αρχικό δείγμα 700 ΜΔΕ (απογραφή 1981) κατανεμήθηκε στο δάσος εφαρμόζο-
ντας τυχαία δειγματοληψία (με αποδεκτό σφάλμα 5% σε όρους ξυλαποθέματος και πιθα-
νότητα 95%). Αργότερα (απογραφή 1991) και για την κάλυψη περιοχών αναδασώσεων 
με Τραχεία πεύκη αυξήθηκε ο αριθμός αυτός σε 900 ΜΔΕ. 

Πίνακας 4.3. Κατανομή των ΜΔΕ στις λεκάνες απορροής και ποσοστό δειγματοληψίας (μη 
συμπεριλαμβανομένης της λατζιάς)
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Αγιά 4.601,5 141 6 1 32 180 32,8 0,71
Άγ. Μερκούριος 5.569,2 66 13 58 137 27,4 0,49
Γιαλιά 4.464,3 89 14 58 161 32,2 0,72
Διορίζος 4.468,6 86 10 3 99 19,8 0,44
Κάμπος 2.545,5 20 20 4,0 0,16
Λειβάδι 3.475,2 81 4 1 86 17,2 0,49
Λιμνίτης 5.912,9 47 33 80 12,7 0,21
Ξερός 7.197,0 37 30 1 68 13,6 0,19
Ρούδιας 8.396,3 139 19 18 107 283 45,9 0,55
Σταυρός 4.181,3 140 7 147 29,4 0,7
Φλέγια 6.874,7 121 24 145 29,0 0,42
Σύνολο 57.691,5 900 194 140 172 1.406 264 0,46

Σχήμα και μέγεθος των ΔΕ: Εφαρμόστηκαν δοκιμαστικές επιφάνειας κυκλικού σχήμα-
τος διατομής και μεγέθους 0,2 ha.

Εγκατάσταση στο έδαφος και εξασφάλιση. Οι ΔΕ τοποθετήθηκαν αρχικά επί χάρτου 
1:10.000 και εν συνεχεία στο έδαφος.  Στο κέντρο κάθε ΔΕ τοποθετήθηκε μεταλλικός 
πάσσαλος που εξασφαλίστηκε από σταθερά και αναγνωρίσιμα σημεία του περιβάλλοντα 
χώρου κάθε ΔΕ.

Μετρήσεις (κατά τις απογραφές 1981 και 1991). Με τη βοήθεια του ειδικού Εντύπου 
Απογραφής Δοκιμαστικών Επιφανειών συγκεντρώθηκαν οι ακόλουθες ομάδες πληροφο-
ριών: α)  Γενικά στοιχεία ΜΔΕ (Στοιχεία ταυτότητας, θέσης, συνεργείου απογραφής και 
ημερομηνία), β) Στοιχεία αναγέννησης (Αριθμός  δένδρων με d1.3: <8cm και d1.3: 8 -> 12 
cm) και γ) Καταμέτρηση κορμών (με  d1.3 >12  cm). Μετρήσεις σε κάθε κορμό: Στηθιαία 
διάμετρος d1.3, ολικό ύψος h (m), απόσταση από το κέντρο της ΔΕ και αζιμούθιο, λήψη 
τρυπανιδίων σε υποδείγμα κορμών και μέτρηση της προσαύξησης διαμέτρου, πάχος 
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φλοιού, δασοκομική ωριμότητα, δέντρα σε βραχώδεις θέσεις, και νεκρά δέντρα.

Μετρήσεις κατά την απογραφή του 2001. Επαναλήφθηκαν οι ίδιες, όπως παραπάνω, 
μετρήσεις, ενώ για την ενσωμάτωση οικολογικών παραμέτρων στην απογραφή και κατ’ 
επέκταση στη διαχείριση του δάσους, αλλά και για την ανταπόκριση του δάσους σε νέες 
απαιτήσεις της ΕΕ περί αειφορίας και εκτίμησης δεικτών αειφορικής διαχείρισης, ενσω-
ματώθηκαν, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής του 
Ι.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης (Γκατζογιάννης, 1999 και Gatzojannis, S. 1999) και νέες πληροφο-
ρίες στο έντυπο απογραφής ΔΕ ως ακολούθως:

1. Στηθιαία ηλικία και ύψος κυρίαρχων – συγκυρίαρχων δένδρων των συστάδων σε 
περιορισμένο αριθμό μέσα σε κάθε ΜΔΕ (2 έως 4, σπανιότερα περισσότερα) για 
εκτίμηση της ηλικίας και του δείκτη ποιότητας τόπου.

2. Στοιχεία για την κατάσταση υγείας των δέντρων (σημάδια ρητίνευσης, μύκητες 
κλπ.)

3. Στοιχεία δομής των δασοσυστάδων
4. Βαθμός  εδαφοκάλυψης  (ταξινόμηση  σε  τρεις  βαθμίδες:  0-30%,  31-60%,  61-

100%)
5. Τύπος μίξης (κατά άτομα ή ομάδες)
6. Προέλευση συστάδας (Φυσική, Τεχνητή αναγέννηση: Βαθμίδες με το χέρι/ Βαθ-

μίδες με μηχανήματα/κατά θέσεις)
7. Δομή/ λειτουργική μορφή συστάδας (ομήλικη, κηπευτή, υποκηπευτή)
8. Στοιχεία για τον όροφο των θάμνων (είδη και ποσοστό εδαφοκάλυψης)
9. Συνθήκες εδάφους (ένταση διάβρωσης και επιφανειακή κατάσταση) 
10. Άλλες οικολογικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες (φωλιές αρπακτικών που-

λιών, υπέργηρα δέντρα και συστάδες, δέντρα «γίγαντες» (μεγάλων διαστάσεων), 
δέντρα με εντυπωσιακές μορφές, εντυπωσιακοί γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, 
σημάδια από παλαιούς οικισμούς ή κτίρια, ενδείξεις για την ύπαρξη απολιθω-
μάτων, σημάδια από παλιές πυρκαγιές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά 
την  κρίση  του  ομαδάρχη  μπορούσε  να  έχει  σημασία  για  τη  διαχείριση  του 
δάσους.

Για  την  καταγραφή  των  παραπάνω 
πληροφοριών  καταρτίστηκε  ειδικό 
«Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Υπαίθρου 
από  Μόνιμες  Δειγματοληπτικές  Επι-
φάνειες» (βλ. Παράρτημα), ενώ τα στοι-
χεία των δελτίων αυτών καταχωρήθηκαν 
σε  ειδικές  βάσεις  δεδομένων  (αρχεία 
Access και  Εxcel:  inventoryData –
Unified.xls) για να αποτελέσουν εν συνε-
χεία αντικείμενο αναλύσεων και υπολογι-
σμών  για  την  κατάσταση  του  συνόλου 
των δασών.

2) Απογραφή μη παραγωγικών δασών Τραχείας πεύκης (2002-2005). Ένα δίκτυο 
194 ΜΔΕ με ίδια χαρακτηριστικά (0,2  ha, κυκλικής διατομής) και κάτω από ίδιες προ-
ϋποθέσεις εκπροσώπησης και δειγματοληψίας εγκαταστάθηκε στις εκτάσεις που είχαν 
απομονωθεί ως μη παραγωγικά δάση. 

Για την απογραφή που έγινε στο διάστημα μεταξύ 2002 και 2005 χρησιμοποιήθηκε το 
ίδιο, όπως παραπάνω, έντυπο απογραφής ΔΕ (των παραγωγικών δασών απογραφής 
2001) και συγκεντρώθηκαν οι ίδιες, επίσης, πληροφορίες, πλην αυτών της στηθιαίας ηλι-
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Πίνακας 4.4. Κατανομή του δείγματος των δοκιμαστικών 
επιφανειών της περιοχής προστασίας Τριπύλου

Κοιλάδα
Αριθμός ΜΔΕ κατά στρώματα δειγματοληψίας

Κέδρος 
CBR

Κέδρος/Πεύκη 
CBR/PBR

Πεύκη 
PBR Σύνολο

Αγιά 18 7 7 32
Λιμνίτης 12 18 3 33
Ρούδιας 32 35 40 107
Σύνολο 62 60 50 172
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κίας και των  οικολογικών – περιβαλλοντικών πληροφοριών.

3) Απογραφή Αναδασώσεων (140 ΜΔΕ). Ένα δίκτυο 140 ΜΔΕ εγκαταστάθηκε στις 
περιοχές που πραγματοποιήθηκαν αναδασώσεις, κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
προκειμένου να γίνει παρακολούθηση της εξέλιξης των νεοδημιουργούμενων συστάδων.

Η απογραφή των δοκιμαστικών αυτών επιφανειών έγινε διαδοχικά σε δύο περιόδους 
(1991 και 2001) και συγκεντρώθηκαν σε δοκιμαστικές επιφάνειες 0,2 ha τα ίδια στοιχεία, 
όπως στην περίπτωση των παραγωγικών δασών.

4) Απογραφή περιοχής προστασίας της φύσης Τριπύλου (κέδρου) (1998-1999).  
Για  την  απογραφή  της  περιοχής  Τριπύλου  διακρίθηκαν  αρχικά  τρεις  κατηγορίες  συ-
στάδων: 

1. Αμιγείς σχηματισμοί/ συστάδες Κέδρου 
2. Μικτοί σχηματισμοί Κέδρου και Τραχείας πεύκης και 
3. Αμιγείς σχηματισμοί Τραχείας πεύκης.

Οι  κατηγορίες  αυτές,  συνολικής  έκτασης 823 εκταρίων (ha)14,  παρατηρήθηκαν ως 
στρώματα δειγματοληψίας και ένα δείγμα 172 ΔΕ κατανεμήθηκε σ΄ αυτές κατά τρόπο 
αναλογικό της έκτασης που εκπροσωπούσαν και σύμφωνα με τον Πίνακα 4.4:

Οι δοκιμαστικές επιφάνειες που εφαρμόστηκαν εδώ είχαν μεν κυκλικό σχήμα, αλλά 
μέγεθος  μικρότερο των ΔΕ της Τραχείας πεύκης (0,1 ha) και οι καταγραφές που έγιναν 
σε κάθε ΔΕ περιλάμβαναν τις ακόλουθες ομάδες πληροφοριών: 

1. Περιγραφικά στοιχεία επιφάνειας (Στοιχεία ταυτότητας, θέσης, συνεργείου απο-
γραφής και ημερομηνίας)

2. Καταμέτρηση δένδρων (με d1,3> 12 cm), αα δένδρου, Είδος δένδρου, Αζιμούθιο, 
Απόσταση από το κέντρο (κεκλιμένη), Στηθιαία διάμετρος (cm), Ύψος (m)

3. Αναγέννηση: Αριθμός δενδρυλλίων με dbh ≤ 8cm, Αριθμός δενδρυλλίων με dbh : 
8-12cm

4. Θαμνοκάλυψη (Χωριστά ανά τεταρτημόριο της ΔΕ και κατά δασοπονικό είδος 
(κέδρου  και  τραχείας),  Είδη  θάμνων,  Ποσοστό  εδαφοκάλυψης  (%),  Βαθμίδα 
ύψους (0-50, 50-100, 100-300)

5. Κατάσταση επιφανείας εδάφους (Χωριστά, επίσης, ανά τεταρτημόριο της ΔΕ): 
Κατανομή/ συμμετοχή (%) στη συνολική έκταση της ΔΕ των κατηγοριών: Έδα-
φος γυμνό, Βράχος συμπαγής, Βράχος χαλαρός.

5) Απογραφή λατζιάς.  Ένα δίκτυο 276 προσωρινών δοκιμαστικών επιφανειών, με-
γέθους 0,2 ha, εγκαταστάθηκε με τυχαία δειγματοληψία στις εκτάσεις λατζιάς, που οριο-
θετήθηκαν μετά από ειδική διαδικασία ταξινόμησης και στρωμάτωσης. Η απογραφή που 
διενεργήθηκε εφάπαξ τα έτη 1983-84, βάσει ειδικού δελτίου, περιελάμβανε γενικές πλη-
ροφορίες για τη συγκρότηση θαμνώνων ή συστάδων λατζιάς, για το σταθμό και ειδικές 
πληροφορίες (αριθμός κορμών, μέση διάμετρος του μέσου κορμού και μέσο ύψος) για 
τα στελέχη κορμών με διάμετρο μεγαλύτερη από 4 εκατοστά, προκειμένου να εκτιμηθεί 
στη συνέχεια ο όγκος ανά μονάδα επιφάνειας (m3 κορμόξυλου / ha). 

4.3.2 Δασοαποδοτικά και βοηθητικά πρότυπα
Α. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Μαζοπίνακες. Εξισώσεις  όγκου ή  απλώς  μαζοπίνακες  που δίνουν  τη  δυνατότητα 
εκτίμησης του όγκου (του κορμόξυλου) [v=f(d,h)] ενός δένδρου συναρτήσει της στηθιαίας 
14  757,4 ha σύμφωνα με το GIS (ΒΔΓΠ_Α).
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διαμέτρου (d) και του ολικού ύψους (h). 

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση (1)15

(1) v=0,034439+0,0031567 * (D/10)2 * H/100

όπου: v= Έμφλοιος όγκος δέντρου σε m3, d= Στηθιαία διάμετρος σε mm και h= Ύψος 
δέντρου σε m.

Με τη βοήθεια της εξίσωσης αυτής εκτιμήθηκε ο έμφλοιος όγκος κάθε κορμού (vi) και 
εν συνεχεία από το σύνολο των κορμών, δηλ. αθροιστικά (V = Σvi), το ξυλαπόθεμα κάθε 
ΜΔΕ.

Ο ίδιος μαζοπίνακας εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος των ΔΕ 
τόσο των συστάδων Τραχείας πεύκης, όσο και (για μια κατά προσέγγιση εκτίμηση) του 
ξυλαποθέματος του Κέδρου, λόγω έλλειψης αντίστοιχου μαζοπίνακα για τις συστάδες 
του είδους αυτού.

Υπολογισμός προσαύξησης όγκου των ΔΕ.  Για τον υπολογισμό της περιοδικής 
προσαύξησης όγκου μιας ΔΕ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος εκτίμησης που εφαρμόζεται 
κατά κανόνα στις μεθόδους ελέγχου και εφαρμόστηκε (για την περίοδο μεταξύ των δυο 
τελευταίων απογραφών 1991, 2001) με  τη βοήθεια της συνάρτησης 

(2) PZv = V2001 – V1991 + Vαν + Ζv(υλ)

όπου: PZv = Η περιοδική προσαύξηση όγκου της 
ΔΕ (m3/10ετία),  V2001,  V1991: Ο συνολικός όγκος των 
δένδρων  (με  d>12  cm)  που  υπήρχαν  και  κατα-
γράφτηκαν και στις δυο διαδοχικές απογραφές (2001 
και 1991 αντίστοιχα), Vαν: Ο όγκος των δένδρων που 
(στο μεσοδιάστημα) ανήλθαν σε μετρούμενες βαθμί-
δες διαμέτρου (d>12  cm) και καταμετρήθηκαν μόνο 
κατά τη δεύτερη απογραφή και Ζv(υλ) = Η προσαύξη-
ση όγκου των δένδρων που υλοτομήθηκαν σε κάθε 
ΔΕ μεταξύ των δυο διαδοχικών απογραφών.

Τα στοιχεία ξυλαποθέματος και  περιοδικής προ-
σαύξησης όγκου κάθε ΔΕ ανήχθησαν στη συνέχεια 
σε τιμές ανά εκτάριο σύμφωνα με την έκταση κάθε 
ΔΕ με τους τύπους:

(3) V/ha = V * 10000/ F  και

(4) PZv/ha = PZv * 10000/  F , όπου F η έκταση 
των ΜΔΕ σε m2.

Β. ΔΑΣΟΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα πρότυπα αυτά περιγράφουν τη δυναμική του 
δάσους και χρησιμοποιούνται τόσο για την πρόβλε-
ψη της μελλοντικής πορείας και εξέλιξης, όσο και για 

την  εκτίμηση  της  ικανότητας  απόδοσης  και  παραγωγικότητας  των  συστάδων  ενός 
δάσους. Συχνά χρησιμοποιούνται και για εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης των συ-
στάδων. Στα πρότυπα αυτά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα συστήματα σταθμο-
δεικτικών καμπυλών και οι πίνακες παραγωγής.

Το σύστημα σταθμοδεικτικών καμπυλών Τραχείας πεύκης των δασών Κύπρου: 
15  Πληροφορίες αρχείου του Τμήματος Δασών Κύπρου.
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Σχήμα 4.1. Το σύστημα σταθμοδεικτικών 
καμπυλών των δασών Τραχείας πεύκης Κύπρου 
(Λοΐζος 1995 μετά από προσαρμογή).
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Βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της ποιότητας τόπου στα δάση Τραχείας πεύκης 
είναι το σύστημα σταθμοδεικτικών καμπυλών, δηλαδή μιας δέσμης καμπυλών που περι-
γράφουν την εξέλιξη του ανώτερου ύψους των συστάδων συναρτήσει της ηλικίας και της 
ποιότητας του σταθμού.

Για τον ενιαίο τρόπο καθορισμού ποιοτήτων τόπου σε όλα τα δάση Τραχείας πεύκης 
της Κύπρου, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής, αναπτύχθηκε το σύστημα καμπυλών 
που δίνεται στο Σχήμα 4.1. 

Το σύστημα αυτό έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

● Στοιχεία εισαγωγής: Η στηθιαία ηλικία (Α) και το ανώτερο ύψος (Ηο) κυριαρχού-
ντων ή/και συγκυριαρχούντων δένδρων των συστάδων.

● Η ηλικία αναφοράς (Αο): Η ηλικία  στην οποία ανάγονται οι μετρήσεις ηλικίας και 
ύψους μιας συστάδας (Α/Ηο) για να προσδιοριστεί ο δείκτης ποιότητας τόπου 
(ΔΠΤ), δηλαδή το ύψος που είχε ή αναμένεται να αποκτήσει μια συγκεκριμένη 
συστάδα στην ηλικία αυτή. Ως ηλικία αναφοράς, επιλέχθηκε κατά την κατάρτιση 
του συστήματος, αυτή των 60 ετών (Αο=60)

● Εύρος  και  αριθμός  ποιοτήτων  τόπου: Το  συνολικό  εύρος  ποιοτήτων  τόπου 
προσδιορίστηκε από το εύρος διασποράς των υψών στην ηλικία αναφοράς, δηλ. 
των τιμών του ΔΠΤ στην ηλικία Αο. Από τη διαίρεση του εύρους αυτού σε τέσσε-
ρα μέρη προέκυψε και το εύρος κάθε ποιότητας τόπου, ως ακολούθως :

Ποιότητα Τόπου Ι  : Για ΔΠΤ από 23 μέχρι 29 
Ποιότητα Τόπου ΙΙ : Για ΔΠΤ από 17 

μέχρι 23 
Ποιότητα Τόπου ΙΙΙ: Για ΔΠΤ από 11 

μέχρι 17 
Ποιότητα Τόπου ΙV : Για ΔΠΤ από  5 

μέχρι 11.

Η  διάκριση  τεσσάρων  αντί  πέντε 
ποιοτήτων τόπου έγινε για λόγους κα-
θαρά  λειτουργικούς  και  εύκολης  σύ-
γκρισης εμπειρικών προσεγγίσεων της 
ποιότητας τόπου με αυτές του συστή-
ματος.

Οι  μέσες  καμπύλες  ύψους  κάθε 
ποιότητας  τόπου  εκφράζουν,  πλέον, 
την  κατά  μέσο  όρο  πορεία  αύξησης 
του ύψους συναρτήσει της ηλικίας των 
συστάδων που εντάσσονται  στην ίδια 
ποιότητα τόπου. Η εξέλιξη του ύψους 
των συστάδων που δίνεται από τις κα-
μπύλες αυτές αποτελεί και την αφετη-
ρία  για  παραπέρα  δασοαποδοτική 
έρευνα, δηλ. για τη μελέτη της εξέλιξης 
και της απόδοσης των συστάδων, ως 
συνάρτηση  της  ηλικίας,  του  σταθμού 
και  του  χειρισμού  των  συστάδων, 
όπως αυτή εκφράζεται από τους πίνακες παραγωγής που ακολουθούν.

● Οι πίνακες παραγωγής: Οι πίνακες παραγωγής είναι πρότυπα τα οποία δίνουν 
την εξέλιξη των αμιγών ομηλίκων συστάδων, δηλ. της εξέλιξης βασικών μεγε-
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Σχήμα 4.2. Εξέλιξη της κυκλικής επιφάνειας των συστάδων 
συναρτήσει του ανώτερου ύψους και δημιουργία επιπέδων 
πυκνότητας ή βαθμού ξυλοβρίθειας των συστάδων Τραχείας 
πεύκης Κύπρου (Γκατζογιάννης και Λοΐζος 2008). 
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θών, όπως ο αριθμός κορμών, το ξυλαπόθεμα, η κυκλική επιφάνεια, οι ενδιάμε-
σες  καρπώσεις  κλπ,  ως  συνάρτηση  του  δασοπονικού  είδους,  της  ποιότητας 
τόπου και του δασοκομικού χειρισμού.

Στο Παράρτημα δίνονται οι 8 από τους συνολικά 12 πίνακες παραγωγής που καταρτί-
στηκαν για την Τραχεία πεύκη των δασών της Κύπρου για 4 ποιότητες τόπου και 3 κατη-
γορίες συστάδων από άποψη χειρισμού, δηλ. σε συστάδες όπου εφαρμόζεται ασθενής, 
μέτρια και έντονη αραίωση. Ο βαθμός αραίωσης εκφράζεται εδώ από το επίπεδο πυ-
κνότητας (p) των συστάδων, το οποίο προσδιορίζεται από τον λόγο της κυκλικής επι-
φάνειας G (m2/ha) που έχουν οι συστάδες, δεδομένου ανώτερου ύψους Ηο (m), προς τη 
μέγιστη επιτυγχανόμενη Gmax κάτω από φυσιολογικές και αδιατάρακτες συνθήκες εξέλι-
ξης των συστάδων.

Κατά συνέπεια, τα στοιχεία εισαγωγής και κατ’ επέκταση ένταξης μιας δεδομένης συ-
στάδας / ΔΕ στο σύστημα αυτό είναι: 

 Το επίπεδο πυκνότητας της συστάδας (p), 
 η ποιότητα τόπου (ΠΤ= Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) και 
 η διαχειριστική ηλικία Το (έτη) 

Η ένταξη μιας συστάδας σε ένα από τα τρία επίπεδα πυκνότητας (p=0.9, 0.7 ή 0.5) γί-
νεται με βάση την κυκλική επιφάνεια G (m2/ha) και το ανώτερο ύψος Ηο και με τη βοή-
θεια του πίνακα 4.5 ή του διαγράμματος στο Σχήμα 4.2.

Πίνακας 4.5. Ένταξη των συστάδων Τραχείας πεύκης Κύπρου σε κλάσεις πυκνότητας

Ανώτ. 
Ύψος

Ηο 
(m)

Συστάδες υψηλής 
πυκνότητας 

(ασθενής αραίωση)
p= 0,9 (1,0 - 0,8)

Συστάδες μέτριας 
πυκνότητας

(μέτρια αραίωση)
p= 0,7 (0,8 - 0,6)

Συστάδες κατώτερης 
πυκνότητας

(έντονη αραίωση)
 p= 0,5 (0,6-0,4)

Gmax G(p09) G(p08) G(p08) G(p07) G(p06) G(p06) G(p05) G(p04)
6 11,62 10,45 9,29 9,29 8,13 6,97 6,97 5,81 4,65
8 17,98 16,18 14,38 14,38 12,59 10,79 10,79 8,99 7,19

10 22,01 19,81 17,61 17,61 15,41 13,21 13,21 11,01 8,80
12 24,57 22,11 19,65 19,65 17,20 14,74 14,74 12,28 9,83
14 26,25 23,62 21,00 21,00 18,37 15,75 15,75 13,12 10,50
16 27,40 24,66 21,92 21,92 19,18 16,44 16,44 13,70 10,96
18 28,22 25,40 22,58 22,58 19,75 16,93 16,93 14,11 11,29
20 28,82 25,94 23,06 23,06 20,18 17,29 17,29 14,41 11,53
22 29,27 26,35 23,42 23,42 20,49 17,56 17,56 14,64 11,71
24 29,62 26,66 23,70 23,70 20,74 17,77 17,77 14,81 11,85
26 29,90 26,91 23,92 23,92 20,93 17,94 17,94 14,95 11,96
28 30,12 27,11 24,09 24,09 21,08 18,07 18,07 15,06 12,05
30 30,30 27,27 24,24 24,24 21,21 18,18 18,18 15,15 12,12

Ο προσδιορισμός της ποιότητας τόπου γίνεται με τη βοήθεια του συστήματος σταθμο-
δεικτικών καμπυλών (Σχήμα  4.1) και επί τη βάσει των μετρήσεων στηθιαίας ηλικίας / 
Ύψους κυριαρχούντων δένδρων των συστάδων.   

Οι Πίνακες Παραγωγής χρησιμεύουν:

 στην πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης των συστάδων 
 στην  εκτίμηση  της  μελλοντικής  απόδοσης  και  της  παραγωγικότητας  των  συ-

στάδων
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 στην εκτίμηση - προσδιορισμό του κανονικού ή επιδιωκόμενου ξυλαποθέματος

 στην  απογραφή  των  συστάδων  και  την  εκτίμηση  της 
τρέχουσας προσαύξησης, του πραγματικού ξυλαποθέμα-
τος και άλλων χαρακτηριστικών μεγεθών των συστάδων 

 στην  εκτίμηση  των  καρπώσεων  και  την  πρόβλεψη  του 
λήμματος 

 στην εφαρμογή του πρότυπου του κανονικού δάσους και 
στον σχεδιασμό της αειφορίας των καρπώσεων

Τα δεδομένα των πινάκων παραγωγής καταχωρούνται, επίσης, 
στην παραπάνω βάση δεδομένων και συμπληρώνουν έτσι τη στα-
τιστική βάση πληροφοριών του δάσους.

Οι πίνακες αυτοί καταρτίστηκαν στα πλαίσια προηγούμενης συ-
νεργασίας του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής του Ινστιτού-
του  Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης  με  τον  Τομέα Διαχείρισης 
του Τμήματος Δασών Κύπρου (Γκατζογιάννης & Λοίζος 2008) και 
με βάση τα αποτελέσματα απογραφής των δύο διαδοχικών απο-
γραφών (1991 και 2001) του δικτύου των μόνιμων δοκιμαστικών 
επιφανειών που εγκαταστάθηκαν στα δάση της Κύπρου, που χα-
ρακτηρίστηκαν ως παραγωγικά.

Τα συστήματα καμπυλών στα σχήματα που ακολουθούν (Σχή-
ματα 4.3, 4.4 και 4.5) δίνουν μια πρώτη βασική εικόνα πρόβλεψης 
της εξέλιξης των συστάδων Τραχείας πεύκης, ισχύουσα για τη συ-
νολική έκταση των (παραγωγικών) δασών Κύπρου και βέβαια και 
για την αντίστοιχη των δασών Πάφου.
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Σχήμα 4.3. Η εξέλιξη της τρέχουσας (Zv) και μέσης 
(Zu) προσαύξησης όγκου συστάδων Τραχείας 
πεύκης Κύπρου συναρτήσει της ηλικίας και της 
ποιότητας τόπου
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Σχήμα 4.4. Η εξέλιξη του ύψους των 
συστάδων Τραχείας πεύκης Κύπρου 
συναρτήσει της ηλικίας και της ποιότητας τόπου

Τραχεία πεύκη των δασών της Κύπρου 
(για p=0,7) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 40 80 120 160

Ηλικία Τ (έτη)
                   (Γκατζογιάννης, Λοίζος 2008)

Αν
ώ

τε
ρο

 ύ
ψ

ος
 Η

ο 
(m

).

H(SQ:I για SI:26)
H(SQ:II για SI:20)
H(SQ:III για SI:14)
H(SQ:IV για SI: 8)

Σχήμα 4.5. Η εξέλιξη του 
Ξυλαποθέματος (V) των συστάδων 
Τραχείας πεύκης Κύπρου 
συναρτήσει της ηλικίας και της 
ποιότητας τόπου

Τραχεία πεύκης Κύπρου (για p =0,7)

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ηλικία Τ (έτη)
         (Γκατζογιάννης, Λοίζος 2008)

Ξυ
λα

πό
θυ

εμ
α 

V 
(m

3/
ha

)

V(I)
V(II)
V(III)
V(IV)



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ & Κ/Ξ Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ – Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Γκατζογιάννης κ.ά. 2011

Κλείδες αξιολόγησης δασικών λειτουργιών:  Η ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού 
ενός δάσους υλοποιείται με τα δασοαποδοτικά πρότυπα που παρουσιάστηκαν παρα-
πάνω και τα οποία θεωρούνται σήμερα ως κλασικά και συνήθη μέσα. Αντίθετα, για την 
ανάλυση των υπολοίπων δασικών λειτουργιών, η μέχρι τώρα τεχνογνωσία υποδεικνύει 
κυρίως ποιοτικές και ελάχιστα ποσοτικές προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει σο-
βαρό  πρόβλημα  στην  προσπάθεια  ενσωμάτωσης  οικολογικών  παραμέτρων  των  λει-
τουργιών αυτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος 
χρησιμοποιείται εδώ ένα είδος κλειδών αξιολόγησης παραμέτρων του οικοσυστήματος, 
οι  οποίες  δίνουν  τη  δυνατότητα  μετατροπής  ποιοτικών  χαρακτηρισμών,  όπως  πολύ 
καλή, καλή, μέτρια και κακή κατάσταση, ενός παράγοντα (πχ. Βαθμός συγκόμωσης) σε 
αριθμητικά δεδομένα μιας κατάλληλης για το σκοπό αυτό κλίμακας διαστημάτων, όπως 
π.χ.: 4: Πολύ καλή κατάσταση ή πολύ υψηλή θετική επίδραση, 3: Καλή κατάσταση, 2: 
Μέτρια κατάσταση, 1: Κακή κατάσταση ή πολύ χαμηλή επίδραση.

Για το Δάσος Πάφου καταρτίστηκαν αντίστοιχες κλείδες για τις ακόλουθες δασικές λει-
τουργίες: 

 Για το υδατικό ισοζύγιο και ιδιαίτερα για το δυναμικό διήθησης του δάσους 
 Για το δυναμικό διατήρησης πληθυσμών μεγάλων θηλαστικών και άλλων σημα-

ντικών ομάδων πανίδας (αγρινό κλπ)
 Για το δυναμικό αισθητικής και την ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών δασικής 

αναψυχής γενικότερα
 Για το δυναμικό κινδύνου διάβρωσης των δασικών εδαφών και την ικανότητα 

αντίστασης των δασικών σχηματισμών απέναντι στον κίνδυνο αυτό
 Για το δυναμικό κινδύνου πυρκαγιάς και την ικανότητα αντίστασης των δασικών 

σχηματισμών απέναντι στον κίνδυνο αυτό

Οι κλείδες που επισυνάπτονται στο Παράρτημα αναφέρονται στις ως άνω (εκτός ξύ-
λου) δασικές λειτουργίες και περιλαμβάνουν τους εξής πίνακες:

 Πίνακας Ια : Κλείδες Αξιολόγησης του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ των δασικών λειτουργιών 
 Ποιοτική διαβάθμιση των ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ του δάσους που συνει-

σφέρουν στη διαμόρφωση του δυναμικού των δασικών λειτουργιών.
 Πίνακας  Ιβ  :  Σχετική  βαρύτητα  (Gi)  των  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  του 
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Πίνακας 4.6. Παράδειγμα κλειδών αξιολόγησης δασικών λειτουργιών (απόσπασμα από τον πίνακα του 
Παραρτήματος : Κλείδες Αξιολόγησης της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των δασικών λειτουργιών)

Δασικές λειτουργίες -> 
Παράγοντες

Καταλληλότητα για 
διήθηση

Β
αθ

μό
ς Αντίσταση στη 

διάβρωση

Β
αθ

μό
ς Αντίσταση στη 

Φωτιά

Β
αθ

μό
ς

[11]. Κατηγορία 
συστάδων/Σύνθ. ειδών 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

α. Αμιγής Τραχείας (+)    4   (+)  2  (+)   3
β. Αμιγής Κέδρου (+)    4  (+)   3 (+)    4

γ. Αμιγής Λατζιάς   (+)  2   (+)  2  (+)   3
δ. Μικτές Τραχ. / Κέδρου  (+)   3 (+)    4  (+)   3

ε. Μικτές Τραχ. / Λατζιας   (+)  2 (+)    4   (+)  2
στ. Μικτές Τραχ. / Λοιπών   (+)  2  (+)   3  (+)   3

ζ. Μικτές Λατζιάς/ Λοιπών    (+) 1     2   (+)  2
η. Ρεματική βλάστηση (+)    4 (+)    4 (+)    4

θ. Μικτές άλλων ειδών   (+)  2    (+) 1    (+) 1
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δάσους που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του δυναμικού των δασικών λει-
τουργιών.

 Πίνακας ΙΙα : Κλείδες Αξιολόγησης της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των δασικών 
λειτουργιών.  Ποιοτική διαβάθμιση (Qi) της καταλληλότητας των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ του δάσους ως προς τις διάφορες δασικές λειτουργίες.

 Πίνακας  ΙΙβ  :  Σχετική  βαρύτητα  (Gi)  των  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  του 
δάσους που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της καταλληλότητας των δασικών 
σχηματισμών ως προς τις διάφορες δασικές λειτουργίες.

Ο ρόλος των κλειδών στη διαχείριση του δάσους: Οι ως άνω κλείδες χρησιμεύουν 
ως εργαλεία σχεδιασμού της διαχείρισης των δασών, όπως αυτός υλοποιείται κατά την 
εκπόνηση των διαχειριστικών τους σχεδίων, καθώς και για την παρακολούθηση της κα-
τάστασης εξέλιξης  των  δασικών  λειτουργιών  στις  οποίες  αναφέρονται.  Αναλυτική  και 
κατά στάδια παρουσίαση της εφαρμογής των κλειδών θα  γίνει κατά την ανάπτυξη του 
διαχειριστικού σχεδίου στη συνέχεια.

Οι κλείδες αυτές βασίστηκαν σε αντίστοιχα πρότυπα που αναπτύχθηκαν (Gatzojan-
nis, 1984, Gatzojannis et all 2001, Kalabokidis, Gatzojannis, Galatsidas 2001, Gatzojan-
nis et all 2003) και δοκιμάστηκαν σε πιλοτικές εφαρμογές στην Ελλάδα (Σέιχ Σου, Πα-
λαιόκαστρο Χαλκιδικής, Β. Γράμμος). Τα πρότυπα αυτά προσαρμόστηκαν στις συνθήκες 
των δασών της Κύπρου και προετοιμάστηκαν προς εφαρμογή τόσο στο Δάσος Μαχαιρά 
όσο και στο υπό μελέτη Δάσος Πάφου.

Εκτενείς συζητήσεις με τους εμπειρογνώμονες της ομάδας του έργου Πάφου, αλλά 
και δασικούς λειτουργούς του Τμήματος Δασών Κύπρου, οδήγησαν σε συμπεράσματα 
και προτάσεις βελτίωσης για μια όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή των εν λόγω 
κλειδών  στις συνθήκες των δασών της Κύπρου.

4.3.3 Αποτελέσματα απογραφής του δικτύου ΜΔΕ

4.3.3.1 Αποτελέσματα απογραφής των παραγωγικών δασών (900 ΜΔΕ) 
(1991 και 2001)

Βασικά δεδομένα.  Η κατανομή των ΜΔΕ που δί-
νεται στον πίνακα 4.7 υποδεικνύει καταρχήν ότι:

1. Το μεγαλύτερο μέρος των ΜΔΕ (64%) κατα-
νέμεται  και  εκπροσωπεί  καταστάσεις  συ-
στάδων Τραχείας πεύκης πολύ χαμηλής πυ-
κνότητας (βαθμού εδαφοκάλυψης ΒΕ: 0-30%).

2. Από το υπόλοιπο ποσοστό, το 30% κατανέμε-
ται  σε  συστάδες  μέσης  πυκνότητας  (ΒΕ:30-
60%), ενώ μόνο το 6% των ΜΔΕ κατανέμεται 
σε κλειστούς σχηματισμούς (ΒΕ: 60-100%).

3. Η  πλέον  δυσμενής  κατάσταση,  από  άποψη 
ΒΕ, φαίνεται  να επικρατεί  στις σειρές υλοτο-
μιών των λεκανών απορροής Διορίζου, Ρούδια 
και Φλέγιας.

Η κατανομή του δείγματος κατά ποιότητες τόπου, 
όπως αυτή προσδιορίστηκε με τη διαδικασία που πε-
ριγράφηκε  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο,  υποδεικνύει 
ότι:
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Πίνακας 4.7. Κατανομή των ΜΔΕ των παραγωγικών 
δασών των διαφόρων λεκανών απορροής του 
Δάσους Πάφου κατά κλάσεις πυκνότητας (ΒΕ%)

Δάσος/Σειρά 
Υλοτομίας
(Λεκάνες 

απορροής)

Αριθμός ΜΔΕ
κατά βαθμίδες εδαφοκάλυψης
ΒΕ 

0-30%
ΒΕ 

31-60%
ΒΕ 

61-100% Σύνολο

Αγιά 72 56 13 141
Άγιος 
Μερκούριος 38 25 3 66
Γιαλιά 46 30 13 89
Διορίζος 58 26 2 86
Λειβάδι 48 23 10 81
Ξερός 32 5 37
Ρούδιας 107 30 2 139
Σταυρός 94 41 5 140
Φλέγια 84 32 5 121
Συνολικά 579 268 53 900
Ποσοστό % 64,3 29,8 5,9 100
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 Κυριαρχούν οι μεσαίες κλάσεις ποιότητας τόπου (ΙΙ και ΙΙΙ ποιότητα τόπου), ενώ 
υπολείπονται οι κατηγορίες της Ι και ΙV ποιότητας τόπου (Πίν. 4.8).

 Η συγκριτική  απεικόνιση  της  κατανομής  των ΜΔΕ κατά  ποιότητες  τόπου και 
κλάσεις πυκνότητας (Πίν. 4.9) δείχνει ότι η συμμετοχή (%) των δοκιμαστικών επι-
φανειών με έντονη διάσπαση συστάδων (ΒΕ 0-30%) βαίνει αυξανόμενη, όσο με-
ταβαίνουμε από καλές σε λιγότερο καλές ποιότητες τόπου.

Ηλικία των συστάδων: Κατανέμοντας τις δοκιμα-
στικές  επιφάνειες  διαφορετικής  πυκνότητας  (ΒΕ%) 

κατά κλάσεις ηλικίας, προκύπτουν τα Σχ. 4.7 και 4.6, από όπου προκύπτουν τα ακόλου-
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Σχήμα 4.7. Συγκριτική απεικόνιση κατανομών 
κλάσεων πυκνότητας και κλάσεων ηλικίας των 
παραγωγικών δασών του Δάσους Πάφου
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Πίνακας 4.8. Κατανομή των ΜΔΕ των 
παραγωγικών δασών κατά Ποιότητες τόπου των 
διαφόρων λεκανών απορροής του Δάσους 
Πάφου.

Κατανομή των ΜΔΕ κατά Ποιότητες Τόπου

Δάσος/Σειρά 
Υλοτομίας
(Λεκάνες 

απορροής)

ΠΤ:
I

ΠΤ:
ΙΙ

ΠΤ:
III

ΠΤ: 
IV

Σύ-
νο-
λο

Αγιά 28 39 55 19 141
Άγιος 
Μερκούριος 13 25 26 2 66

Γιαλιά 18 28 38 5 89
Διορίζος 12 29 38 7 86
Λειβάδι 24 37 18 2 81
Ξερός 1 7 25 4 37
Ρούδιας 20 49 61 9 139
Σταυρός 14 42 66 18 140
Φλέγια 28 55 32 6 121
Σύνολο ΜΔΕ 158 311 359 72 900
Ποσοστό % 18 35 40 7,6 100

Πίνακας 4.9. Κατανομή των ΜΔΕ κατά βαθμό 
εδαφοκάλυψης και ποιότητες τόπου

Κατανομή των ΜΔΕ κατά ποιότητες τόπου
Βαθμίδες 

εδαφοκάλυψης ΠΤ: Ι ΠΤ: ΙΙ ΠΤ: ΙΙΙ ΠΤ: ΙV Σύνολο
0-30% 68 188 262 61 579
31-60% 62 102 94 10 268
61-100% 28 21 3 1 53
Σύνολο 158 311 359 72 900
Αναλογίες (%)
ΒΕ 0-30% 43 60 73 85 64
ΒΕ 31-60% 39 33 26 14 30
ΒΕ 61-100% 18 7 1 1 6
Σύνολο 100 100 100 100 100

Σχήμα 4.6. Νέφος διασποράς υψών (h) 
κυριαρχούντων δένδρων των συστάδων 
Τραχείας πεύκης παραγωγικών δασών κατά 
ποιότητες τόπου (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV) και ηλικίες
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θα:

 Το μεγαλύτερο μέρος (60%) συγκεντρώνεται σε συστάδες ηλικίας 80 έως 140 
ετών (535 ΔΕ).

 Όσο μεταβαίνουμε προς μεγάλες κλάσεις ηλικιών, τόσο η αναλογία συστάδων 
χαμηλής πυκνότητας αυξάνεται (διασπασμένες συστάδες) (Σχ. 4.7).

 Υπάρχει σαφής διαφοροποίηση ηλικιών και μάλιστα μετατόπιση σε μεγάλες ηλι-
κίες, όσο μεταβαίνουμε από καλές σε κατώτερες ποιότητες τόπου (Σχ. 4.6).

Οι διαφοροποιήσεις αυτές δείχνουν να οφείλονται στον μέχρι τώρα δασοκομικό χειρι-
σμό των συστάδων. Η εφαρμογή για αρκετές δεκαετίες της τεχνικής ωριμότητας που βα-
σίζεται στην απομάκρυνση των δένδρων που αποκτούν τη μέγιστη για υλοτομία διάμε-
τρο, οδηγεί στην υπέρμετρη και σε πολύ μικρότερη ηλικία υλοτομία των δένδρων καλών 
ποιοτήτων τόπου, σε σχέση με αυτά των κατώτερων ποιοτήτων τόπου.

Το Σχ. 4.6 δείχνει ότι η πρακτική αυτή οδηγεί σε δύο διαφορετικούς κύκλους ανανέω-
σης των συστάδων. Ο μεν πρώτος αφορά τις συστάδες Ι και ΙΙ ποιότητας τόπου και κλεί-
νει στην ηλικία των 140 ετών περίπου, ενώ ο δεύτερος των κατώτερων ποιοτήτων τόπου 
επιτρέπει στις συστάδες να εξελίσσονται σε πολύ μεγάλες ηλικίες που ξεπερνούν ακόμα 
και τα 300 έτη.

Η παράταση αυτή της ανανέωσης σε συνδυασμό με τη λογική προσανατολισμού των 
υλοτομιών στις μεγάλες διαμέτρους, είναι αυτή που οδήγησε και στη βαθμιαία διάσπαση 
και υπέρμετρη εκπροσώπηση των συστάδων χαμηλού βαθμού εδαφοκάλυψης (0-30%) 
σε μεγάλες ηλικίες και σε κατώτερες ποιότητες τόπου.

Πυκνότητα πρέμνου/ Αριθμός κορμών/ Αναγέννηση. Η πυκνότητα πρέμνου των 
συστάδων (σε όρους αριθμού κορμών με διάμετρο μεγαλύτερη των 12 cm) ανά μονάδα 
επιφανείας (ha) ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 124 και 127 δένδρα κατά τις δύο τελευταίες 
απογραφές των ετών 1991 και 2001 αντίστοιχα (Πίν. 4.10).

Πίνακας 4.10. Η πυκνότητα πρέμνου των συστάδων Τραχείας πεύκης του Δάσους Πάφου 
κατά τα έτη 1991 και 2001 (σε όρους μέσου αριθμού κορμών των ΜΔΕ κατά εκτάριο και  
λεκάνη απορροής) (για d>12 cm) και πρόβλεψη για το τέλος της τρέχουσας περιόδου (2011)

Δάσος/Σειρά 
Υλοτομίας n Ν91 N01 StDev(01) SE(01)% ΔN% Nan Nυλ(96) Ννεκ(01) Ν2011

Αγιά 141 149 149 101 8,5 -0,1 16 14 2 163
Άγ. Μερκούριος 66 127 126 86 10,6 -1,7 12 10 4 134
Γιαλιά 89 153 159 111 11,7 6,2 18 9 3 174
Διορίζος 86 117 125 65 7,0 8,3 11 2 1 135
Λειβάδι 81 123 133 80 8,9 10,0 22 11 1 154
Ξερός 37 81 84 47 7,8 3,0 9 5 1 92
Ρούδιας 139 108 111 63 5,4 2,6 10 6 1 119
Σταυρός 140 120 118 77 6,5 -2,8 10 11 3 125
Φλέγια 121 110 120 76 6,9 10,3 19 7 1 137
Σύνολο 900 123 127 84 2,8 3,6 14 9 2 140
Αύξηση % 10

N : Αριθμός ΜΔΕ
N91 : Αριθμός κορμών κατά την απογραφή 1991
N01 : Αριθμός κορμών κατά την απογραφή 2001
StDev(01): Τυπική απόκλιση 
SE% : Τυπικό σφάλμα του μέσου όρου (Ν01) 
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ΔΝ% : Διαφορά αριθμού κορμών (Ν01-Ν91) 
Ναν : Αριθμός ανελθόντων δένδρων σε μετρούμενες βαθμίδες διαμέτρου
Νυλ : Αριθμός υλοτομηθέντων δένδρων κατά τη δεκαετία 1991 -2001
Ννεκ : Αριθμός νεκρών δένδρων κατά την απογραφή 2001
Ν2011: Προβλεπόμενος αριθμός κορμών κατά το έτος 2011 (=Ν01+Ναν-Ννεκ) 

Παρατηρείται, δηλαδή, μια συνολική αύξηση του αριθμού των κορμών της τάξεως του 
3,6% που κυμαίνεται στις διάφορες λεκάνες απορροής από -2,8% (στο Δάσος Σταυρού) 
μέχρι +10,3% στο Δάσος Φλέγιας (Πίν. 4.10).

Η αύξηση αυτή δεν κρίνεται ως στατιστικά σημαντική τόσο για το σύνολο των λεκα-
νών απορροής όσο και για τις επιμέρους λεκάνες, όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας 
(βλ. και Σχ. 4.8).

Κατά  την  τρέχουσα  περίοδο  2001-2011,  η 
κατάσταση αναμένεται  να βελτιωθεί  και η πυ-
κνότητα πρέμνου να αυξηθεί  κατά 10% περί-
που, αν λάβουμε υπόψη ότι  οι  υλοτομίες που 
πραγματοποιούνται κατά την περίοδο αυτή εί-
ναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με τις προη-
γούμενες  και  αποδεχτούμε  ένα  μέσο  αριθμό 
αύξησης  των  ανερχόμενων  δένδρων,  σε  με-
τρούμενες βαθμίδες διαμέτρου, της τάξης των 
14,2 δένδρων ανά εκτάριο, ίδιο δηλαδή με αυ-
τόν της προηγούμενης περιόδου, καθώς και ότι 
ο ρυθμός νέκρωσης των δένδρων θα διατηρη-
θεί στα ίδια, επίσης, επίπεδα (Πίν.  4.10).

Όμως, η κατάσταση εξέλιξης της αναγέννη-
σης, δηλαδή των δενδρυλλίων με  d<8cm, που 
καταμετρήθηκαν στις δύο απογραφές (1991 & 
2001)  είναι  εντελώς  διαφορετική,  όπως  δεί-
χνουν τα στοιχεία του Πίνακα  4.11 και το Σχ. 
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Πίνακας 4.11. Η πορεία της αναγέννησης μεταξύ των 
ετών 1991 και 2001 στις λεκάνες απορροής του 
Δάσους Πάφου (αριθμός δενδρυλλίων αναγέννησης 
με στηθιαία διάμετρο μικρότερη των 8 cm)

Δάσος/Σειρά 
Υλοτομίας

Ν/ha (d<8) 
(1991)

Ν/ha 
(d<8) 
(2001)

ΔΝ%

Αγιά 215,5 164,8 -23,5

Άγιος Μερκούριος 228,4 168,5 -26,2
Γιαλιά 303,9 201,5 -33,7
Διορίζος 113,7 83,5 -26,5
Λειβάδι 193,4 141,2 -27,0
Ξερός 98,1 88,6 -9,6
Ρούδιας 96,5 82,1 -15,0
Σταυρός 166,5 128,0 -23,1
Φλέγια 172,5 151,5 -12,2
Γενικό άθροισμα 176,9 135,4 -23,4

Σχήμα 4.9. Συγκριτική απεικόνιση της αναγέννησης 
Τραχείας πεύκης (δεδρύλλια με d <8 cm) κατά τα 
έτη 1991 και 2001 στις διάφορες λεκάνες απορροής
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Σχήμα 4.8. Η πυκνότητα πρέμνου (Ν/ha) των 
συστάδων Τραχείας πεύκης κατά τις δυο 
διαδοχικές απογραφές
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4.9. Υπάρχει δηλαδή σημαντική υποχώρηση της αναγέννησης (από 176,9 σε 135,4 δεν-
δρύλλια στο εκτάριο κατά μέσο όρο), που κυμαίνεται από -9,6% έως και -27,0% κατά 
μέσο όρο στις διάφορες λεκάνες απορροής (συνολικά κατά - 23,4%). 

Εξετάζοντας  τον τρόπο εμφάνισης  της πτωτικής αυτής τάσης στις  διάφορες κατα-
στάσεις των συστάδων τραχείας πεύκης, προκύπτει ότι (βλ. Πίν. 4.12):

− Η ανά μονάδα επιφάνειας εμφάνιση της αναγέννησης είναι μεγαλύτερη (198 δεν-
δρύλλια/ha) σε κλειστούς σχηματισμούς (ΒΕ:60-100%) από ό,τι σε μέτριας (170 
δενδρύλλια/ha) και χαμηλής πυκνότητας (114 δενδρύλλια/ha)

− Η μείωση του αριθμού των δενδρυλλίων είναι εντονότερη στους κλειστούς δασι-
κούς σχηματισμούς (συστάδες με ΒΕ 60-100%: -35,5%) από ό,τι στους υπόλοι-
πους  μέτριας  (ΒΕ  30-60%:  -25,9%)  και  χαμηλής  πυκνότητας  (ΒΕ  0-30%: 
-19,1%)

− Η μείωση αυτή έχει πτωτική τάση, όσο το στάδιο εξέλιξης ή η βαθμίδα ύψους αυ-
ξάνεται (φυσιολογική εξέλιξη), με εξαίρεση την περίπτωση των συστάδων ύψους 
h=38m, οι οποίες ενδέχεται να τελούν και υπό αναγέννηση (βλ. Πίν. 4.12 και Σχ. 
4.6)

− Επίδραση της ποιότητας τόπου δεν στοιχειοθετείται  από τα στοιχεία των δύο 
απογραφών

Η πτώση του αριθμού των δενδρυλλίων αναγέννησης (Νd<8) επιφέρει, κατά συνέπεια, 
και αντίστοιχη πτωτική τάση του συνολικού αριθμού δένδρων συναρτήσει της αύξησης 
του ύψους των συστάδων και της πτώσης της πυκνότητας.

Πίνακας 4.12. Η εξέλιξη (συμμεταβολή) της αναγέννησης συναρτήσει της βαθμίδας ύψους(Η) 
και της πυκνότητας (ΒΕ: Βαθμός εδαφοκάλυψης) των δασικών σχηματισμών στο Δάσος 
Πάφου
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6 40 40 40 40 0,0  0,0
10 272 179 888 279 203 111 788 209 25,3 38,3 11,3 25,1
14 144 328 348 206 111 240 231 154 23,0 26,7 33,8 25,4
18 140 232 323 181 115 160 199 135 17,5 30,9 38,5 25,5
22 131 156 307 145 113 125 161 118 13,9 20,0 47,4 18,6
26 99 177 151 130 82 165 110 114 16,4 6,8 27,3 12,5
30 48 111 88 75 45 108 57 70 5,5 3,4 35,8 7,7
34 70 77 151 98 56 67 89 70 19,6 13,0 41,3 28,0
38  313 313 175 175  44,0  44,0

Συνολικά 141 230 307 177,4 114 170 198 136 19,1 25,9 35,5 23,5
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Πίνακας 4.13. Η εξέλιξη του 
συνολικού αριθμού (Ν_tot) των δένδρων συναρτήσει του σταδίου εξέλιξης (βαθμίδες ύψους) 
και της πυκνότητας (ΒΕ %) των συστάδων Τραχείας πεύκης και οι διαφορές μεταξύ των 
απογραφών 1991 και 2001

Βαθμίδες 
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6 165 165 160 160 3 3

10 371 403 1293 419 307 329 1253 353 17 18 3 16
14 245 567 823 360 217 494 732 317 11 13 11 12
18 245 478 722 351 227 397 570 304 7 17 21 13
22 227 345 721 281 213 323 541 258 6 7 25 8
26 184 366 446 266 165 346 390 244 10 5 13 8
30 119 260 357 195 122 250 298 187 -2 4 16 4
34 145 233 356 244 119 210 278 203 18 10 22 17
38  435 435  270 270 38 38

Συνολικά 240 451 689 330 218 392 565 291 9 13 18 12

Ν_tot = Ν (d>12) + N(d:8-12) + Ν (d<8) 
Ν_tot : Συνολικός αριθμός δένδρων στη μονάδα επιφανείας (εκτάριο)
Ν (d>12): Αριθμός δένδρων με στηθ. διάμετρο μεγαλύτερη των 12 εκ.
Ν (d:8-12): Αριθμός δένδρων με στηθ. διάμετρο 8 έως 12 εκ.
Ν (d>12): Αριθμός δένδρων με στηθ. διάμετρο μεγαλύτερη των 12 εκ.
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Σχήμα 4.11. Η εξέλιξη (συμμεταβολή) του 
συνολικού αριθμού (Ν_tot) δένδρων 
συναρτήσει του σταδίου εξέλιξης (βαθμίδα 
ύψους) σε συστάδες διαφορετικής 
πυκνότητας (ΒΕ %) (κατά την απογραφή του 
2001)
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Σχήμα 4.10. Επίπεδα πυκνότητας και ένταξη των 
συστάδων στο σύστημα των Πινάκων Παραγωγής 
Τραχείας πεύκης Κύπρου.
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Δασοαποδοτικά  μεγέθη: Εκτιμώντας  τις  μέσες  ανά  εκτάριο  τιμές  κυκλικής  επι-
φάνειας G (m2/ha), ξυλαποθέματος V (m3/ha), τον όγκο των υλοτομηθέντων δένδρων Vυ-

λοτ (m3/ha,10ετία) και τον όγκο των δένδρων που καταγράφηκαν το 2001 ως ιστάμενα νε-
κρά  Vνεκρ (96), καθώς και της τρέχουσας προσαύξησης όγκου Ζν (m3/ha,έτος), προκύ-
πτουν τα αποτελέσματα του Πίν.  4.14, τα οποία και εκφράζουν με σχετικά υψηλή βε-
βαιότητα την κατάσταση που επικρατούσε κατά τον χρόνο των δύο τελευταίων απογρα-
φών (1991 και 2001), καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στο διάστημα μεταξύ των 
δύο αυτών απογραφών, ως ακολούθως:

− Η κυκλική επιφάνεια του συνόλου των δένδρων με διάμετρο μεγαλύτερη των 8 
εκ. μεταβλήθηκε από 10,5 το 1991 σε 10,8  m2/ha το έτος 2001. Παρατηρείται, 
δηλαδή, συνολικά μια θετική μεταβολή της τάξης του 3%.

− Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στις Κοιλάδες Διορίζου και Λειβαδίου 
(+10,7% και +8,8% αντίστοιχα), ενώ στις Κοιλάδες Αγιάς και Αγ. Μερκουρίου πα-
ρατηρείται ελαφρά μείωση.

Ταξινομώντας τις συστάδες σε επίπεδα πυκνότητας (Σχ. 4.10 και Πίν.4.15):

− p=0,9  Συστάδες υψηλής πυκνότητας (p = G/Gmax)
− p=0,7  Συστάδες μέτριας πυκνότητας
− p=0,5  Συστάδες χαμηλής πυκνότητας
− p=0,2 Συστάδες διασπασμένες (πολύ χαμηλής πυκνότητας έως πλήρως διασπα-

σμένες), 

Πίνακας 4.14. Μεταβολές βασικών δασοαποδοτικών μεγεθών (G,V,Zv) των συστάδων 
Τραχείας πεύκης Πάφου  κατά την περίοδο 1991 – 2002

Δάσος/Σειρά 
Υλοτομίας

G9
1(

d>
8)

G0
1(

d>
8)

ΔG
%

V9
1(

d>
8)

V0
1(
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%
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λ(9

6)

Vυ
λ(9

6)
%

Vν
εκ

(9
6)

Vν
εκ

(9
6)

%

Zv
 (m

3/h
a,έ

το
ς)

Ζv
%

Αγιά 12,8 12,5 -2,7 101,0 97,8 -3,1 15,7 15,6 0,8 0,8 1,5 1,52
Άγ. 
Μερκούριος 11,1 11,1 -0,1 81,7 79,5 -2,7 10,4 12,7 1,6 1,9 1,0 1,19

Γιαλιά 11,2 11,6 3,6 79,9 81,8 2,4 10,2 12,7 0,7 0,9 1,3 1,59
Διορίζος 10,5 11,6 10,7 79,4 85,3 7,5 2,6 3,3 0,4 0,5 0,9 1,12
Λειβάδι 9,7 10,6 8,8 76,1 82,3 8,2 11,3 14,9 0,3 0,3 1,8 2,3
Ξερός 8,2 8,5 2,8 59,3 58,9 -0,8 6,9 11,6 0,3 0,5 0,6 1,06
Ρούδιας 9,6 9,9 3,2 71,9 73,2 1,8 8,0 11,2 0,7 1,0 1,0 1,4
Σταυρός 9,8 9,8 0,5 70,3 68,9 -2,0 8,9 12,7 1,1 1,6 0,9 1,22
Φλέγια 9,8 10,4 6,0 79,5 83,2 4,7 9,8 12,4 0,9 1,1 1,4 1,82
Συνολικά 10,5 10,8 3,0 79,3 80,4 1,4 9,7 12,3 0,8 1,0 1,2 1,50

προκύπτουν τα εξής:

− Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  (58%)  των  ΜΔΕ  και  κατ’  επέκταση  των  συστάδων 
εντάσσεται στο κατώτερο επίπεδο πυκνότητας (p=0,2: από 0 έως 0,4).

− Ένα πολύ μικρό ποσοστό συστάδων της τάξης του 11% βρίσκεται σε επίπεδα 
πυκνότητας p>0,6 (αποδεκτό για παραγωγικά δάση).

− Το 30% των συστάδων είναι χαμηλού επιπέδου πυκνότητας (p: 0,4 έως 0,6).
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Το χαμηλό αυτό επίπεδο πυκνότητας των συστάδων επιβεβαιώνεται και από το βαθ-
μό εδαφοκάλυψης που καταγράφηκε στις δύο διαδοχικές απογραφές και ο οποίος βρί-
σκεται σε σημαντική αντιστοιχία (όχι βεβαίως πλήρη) με το επίπεδο πυκνότητας, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 4.15. Κατανομή του δείγματος των ΜΔΕ σε επίπεδα πυκνότητας p=G/Gmax (p=0,2,  
0,5,  0,7 και 0,9) και το μέσο επίπεδο πυκνότητας των συστάδων Τραχείας πεύκης στις  
λεκάνες απορροής.

Σειρά 
υλοτομί-
ας

(Συχνότητες) Αριθμός ΜΔΕ Αναλογίες (%)
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%
)

p0
7+

p0
9 (

%
)

Αγιά 71 43 18 9 141 50,4 30,5 12,8 6,4 100 80,9 19,1 0,44
Άγ. Μερ-
κούριος 37 21 6 2 66 56,1 31,8 9,1 3,0 100 87,9 12,1 0,40

Γιαλιά 44 34 8 3 89 49,4 38,2 9,0 3,4 100 87,6 12,4 0,43
Διορίζος 44 31 9 2 86 51,2 36,0 10,5 2,3 100 87,2 12,8 0,42
Λειβάδι 46 28 7 81 56,8 34,6 8,6 0,0 100 91,4 8,6 0,37
Ξερός 30 5 1 1 37 81,1 13,5 2,7 2,7 100 94,6 5,4 0,31
Ρούδιας 90 42 4 3 139 64,7 30,2 2,9 2,2 100 95,0 5,0 0,35
Σταυρός 89 38 9 4 140 63,6 27,1 6,4 2,9 100 90,7 9,3 0,36
Φλέγια 74 35 11 1 121 61,2 28,9 9,1 0,8 100 90,1 9,9 0,37
Σύνολο 525 277 73 25 900 58,4 30,8 8,2 2,9 100 89,2 10,8 0,39

Ξυλαπόθεμα (V m3/ha): Αντίστοιχες με την κυκλι-
κή επιφάνεια, αλλά σε μικρότερο βαθμό είναι οι μετα-
βολές του ξυλαποθέματος κατά την ίδια περίοδο: Από 
79,3 σε 80,4 m3/ha (+1,4%) και με ιδιαίτερα θετική με-
ταβολή στις  λεκάνες,  επίσης Διορίζου και  Λειβαδίου 
και αρνητική στα Δάση Αγιάς, Αγ. Μερκουρίου και επι-
πλέον του Ξερού και του Σταυρού (Πίν. 4.17). 

Οι διαφορές αυτές δεν επιβεβαιώνονται ως στατι-
στικά σημαντικές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 
4.17,  γι’  αυτό  και  διατηρούνται  επιφυλάξεις,  όσον 
αφορά την αξιολόγηση της πορείας (αύξηση) του ξυ-
λαποθέματος.

Προσαύξηση  όγκου:  Είναι  της  τάξης  των  1,2 
m3/ha,έτος κατά μέσο όρο και κυμαινόμενη από 0,9 
έως  1,8  m3/ha,έτος  μεταξύ  των  διαφόρων  λεκανών 
απορροής.
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Πίνακας 4.16. Σχέσεις μεταξύ του επιπέδου 
πυκνότητας και του βαθμού εδαφοκάλυψης 
των συστάδων Τραχείας πεύκης (μέσα από 
κατανομή του δείγματος των ΜΔΕ στις δύο 
αυτές κατευθύνσεις)

Βαθμός 
εδαφο-
κάλυψης

Αριθμός ΜΔΕ κατά επίπεδα 
πυκνότητας
p= G/Gmax

0,2 0,5 0,7 0,9 Σύνολο

0-30% 440 127 10 2 579

31-60% 81 123 50 14 268
61-100% 3 23 17 10 53
Σύνολο 524 273 77 26 900

Αναλογία (%)
0-30% 76,0 21,9 1,7 0,3 100
31-60% 30,2 45,9 18,7 5,2 100
61-100% 5,7 43,4 32,1 18,9 100
Σύνολο 58,2 30,3 8,6 2,9 100
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Η αρνητική αυτή εικόνα οφείλεται, 
βεβαίως,  στις  δυσμενείς  κλιματικές 
συνθήκες,  οι  οποίες  αναγκάζουν  τις 
συστάδες  σε  χαμηλά  επίπεδα  προ-
σαύξησης όγκου, αλλά και στις σχετι-
κά έντονες αραιώσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν κατά την ίδια περίοδο. Το 
ποσοστό κάρπωσης  Vυλοτ(%) επί του 
ξυλαποθέματος  V91(d>8)  κυμάνθηκε 
από 11,2 έως 15,6% (με εξαίρεση την 
Κοιλάδα Διορίζου, όπου το ποσοστό 
αυτό ήταν χαμηλό 3,3%), όταν οι πί-
νακες παραγωγής προβλέπουν αντί-
στοιχα  ποσοστά  κάρπωσης  χαμη-
λότερα του 5% (βλ. Παράρτ.) για συ-
στάδες  χαμηλής  πυκνότητας  p = 
G/Gmax <  0,5  (Πίν.  4.15,  p=0,3  στο 
Δάσος  Ξερού  έως  0,44  στο  Δάσος 
Αγιάς).

4.3.3.2 Αποτελέσματα απογραφής των μη παραγωγικών δασών 2004-2005 
(194 ΜΔΕ) 

Ταξινομώντας  τις  ΜΔΕ κατά κλάσεις  βαθ-
μού εδαφοκάλυψης (ΒΕ 0-30%, 30-60%, 60-
100%) και εκτιμώντας μέσες τιμές για τα βασι-
κά  δασοαποδοτικά  μεγέθη  των  συστάδων 
προκύπτουν  τα  αποτελέσματα  του  Πίνακα 
4.19.  Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στη 
συνέχεια  για  την  αναγωγή  αποτελεσμάτων 
στη συνολικά έκταση του δάσους σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της απογραφής 2008.

Η συγκέντρωση των ΜΔΕ (76,3%) στη χα-
μηλή  βαθμίδα  εδαφοκάλυψης  (ΒΕ:0->30%) 
καταδεικνύει με σαφήνεια την κατάσταση που 
επικρατεί στην έκταση των δασών που διαχω-
ρίστηκαν  ως  μη  παραγωγικά,  επιβεβαιώνο-
ντας έτσι και την απόφαση που είχε ληφθεί για 
εξαίρεση των εκτάσεων αυτών από κάθε πα-
ραγωγική διαδικασία. (Πίν. 4.18)

Αναγέννηση: Ο μέσος ανά εκτάριο αριθ-
μός δενδρυλλίων με διάμετρο d<8cm ανέρχε-
ται  σε  204  και  συνολικά  (για  d<12)  σε  264 
(Πίν.  4.20).  Η  μεγάλη  διαφορά  μεταξύ  του 
αριθμού των δενδρυλλίων νεοφυτείας-πυκνοφυτείας και αυτών του σταδίου των κορμιδί-
ων (204 και 60 αντίστοιχα) υποδεικνύει, καταρχήν, τη δυσκολία επιβίωσης της Τραχείας 
πεύκης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (συσταδικές και περιβαλλοντικές).
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Πίνακας 4.17. Έλεγχος σημαντικότητας διαφορών των 
ξυλαποθεμάτων μεταξύ των δύο διαδοχικών απογραφών (1991 και 
2001). SE: τυπικό σφάλμα (%)εκτίμηση.

Δάσος/Σειρά 
Υλοτομίας
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ιθμ
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 Μ
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%

Ση
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αφ

ορ
ά

Αγιά 141 101,0 6,1 97,8 6,6 -3,1 ΟΧΙ
Άγ. 
Μερκούριος 66 81,7 7,4 79,5 7,1 -2,7 ΟΧΙ

Γιαλιά 89 79,9 6,5 81,8 6,4 2,4 ΟΧΙ
Διορίζος 86 79,4 7,0 85,3 6,6 7,5 ΟΧΙ
Λειβάδι 81 76,1 7,7 82,3 6,7 8,2 ΟΧΙ
Ξερός 37 59,3 20,1 58,9 21,0 -0,8 ΟΧΙ
Ρούδιας 139 71,9 5,1 73,2 4,5 1,8 ΟΧΙ
Σταυρός 140 70,3 6,1 68,9 6,0 -2,0 ΟΧΙ
Φλέγια 121 79,5 6,1 83,2 5,6 4,7 ΟΧΙ
Σύνολο 900 79,3 2,4 80,4 2,3 1,4 ΟΧΙ

Πίνακας 4.18. Κατανομή του δείγματος μη 
παραγωγικών δασών κατά βαθμίδες εδαφοκάλυψης

Κοιλάδα
Συχνότητες (Αριθμός ΜΔΕ)

0-30% 30-60% 60-100% Σύνολο

Αγιά 4 2 6
Άγιος 
Μερκούριος 9 4 13

Γιαλιά 8 5 1 14
Διορίζος 9 1 10
Κάμπος 12 7 1 20
Λιβάδι 3 1 4
Λιμνίτης 36 9 2 47
Ξερός 27 3 30
Ρούδιας 17 2 19
Σταυρός 6 1 7
Φλέγια 17 7 24
Συνολικά 148 42 4 194

Ποσοστό 76,3 21,6 2,1 100
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Από την εικόνα δε που μας δίνει η κατανομή της συνο-
λικής αναγέννησης κατά βαθμίδες εδαφοκάλυψης, προ-
κύπτει ότι η αύξηση της πυκνότητας των συστάδων επι-
δρά θετικά στην παρουσία αναγέννησης.

Εγκάρσια κυκλική επιφάνεια (G, m2/ha): Αυτή διατη-
ρείται  σε πολύ χαμηλά επίπεδα (5,4  m2/ha) έναντι των 
άλλων δασών και  κυμαίνεται  από 1,6  m2/ha στην Κοι-
λάδα  του  Κάμπου  μέχρι  9,1  m2/ha στην  Κοιλάδα  του 
Σταυρού.  Αυτό γίνεται  προφανές τόσο από τα στοιχεία 
του πίνακα 4.18, όπου το 76,3% των ΜΔΕ έχουν ΒΕ χα-
μηλότερο  του  30%,  όσο  και  από  την  ένταξη  των  συ-
στάδων στα διάφορα επίπεδα σχετικής πυκνότητας των 
συστάδων p=G/Gmax που μας δίνει ο Πίνακας 4.22 και το 
διάγραμμα στο Σχήμα 4.12, όπου το 86,1% των ΜΔΕ τα-
ξινομείται στη βαθμίδα p=0,2*(0 – 0,4).
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Πίνακας 4.20. Μέσος ανά εκτάριο αριθμός δενδρυλλίων 
Τραχείας πεύκης με διάμετρο d<8cm και d: 8-12cm κατά 
λεκάνες απορροής και βαθμίδες εδαφοκάλυψης

Κοιλάδα

Μ.Ο. δενδρυλλίων ανα-
γέννησης

Συνολική αναγέν-
νηση κατά βαθμί-

δες εδαφοκάλυψης 
(ΒΕ%)

γι
α 

d:
<8

γι
α 

d:
8-

12
 c

m

Συ
νο

λι
κά

0-
30

%

31
-6

0%

61
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00
%

Ξερός 107 38 146 96 590
Διορίζος 64 12 76 52 290
Ρούδιας 93 16 109 116 50
Αγιά 273 53 327 79 823
Σταυρός 150 29 179 187 130

Λιμνίτης 290 99 390 190 100
4 1215

Άγ. Μερκού-
ριος 138 55 193 78 451

Γιαλιά 210 63 273 156 280 1175
Λιβάδι 170 29 199 203 185
Φλέγια 164 31 195 199 184
Κάμπος 417 122 539 203 967 1570
Συνολικά 204 60 264 147 582 1294

Πίνακας 4.19. Στατιστικά (μέσες τιμές/ ha και 
τυπικές αποκλίσεις) βασικών 
δασοαποδοτικών μεγεθών (Αριθμός κορμών, 
κυκλική επιφάνεια, ξυλαπόθεμα και 
προσαύξηση όγκου) κατά κλάσεις βαθμού 
εδαφοκάλυψης των ΜΔΕ των συστάδων των 
παραγωγικών δασών. 

BE % Αριθμός ΜΔΕ  
0-30% 579  

31-60% 268  
61-100% 53  
Συνολικά 900  

Αριθμός κορμών Ν/ha  

 BE % Μ.Ο. από 
N01(d>8)

Τυπική 
απόκλιση 
από N01 

(d>8)
0-30% 103,0 51,6

31-60% 221,8 91,0
61-100% 367,4 173,6
Συνολικά 153,9 107,9

Εγκάρσια κυκλ. Επιφάνεια G (m2/ha)

BE % Μ.Ο. από 
G01(d>8)

Τυπική 
απόκλιση 

από 
G01(d>8)

0-30% 8,6 4,0
31-60% 13,9 5,4

61-100% 18,8 7,0
Συνολικά 10,8 5,6

Ξυλαπόθεμα V (m3/ha)  

 BE % Μ.Ο. από 
V01(d>8)

Τυπική 
απόκλιση 

από 
V01(d>8)

0-30% 62,0 35,9
31-60% 105,0 58,3

61-100% 157,6 92,1
Συνολικά 80,4 55,5

Τρέχουσα προσαύξηση όγκου Zv 
(m3/ha,έτος)

BE % Μ.Ο. από Zv 
(m3,ha,έτος)

Τυπική 
απόκλιση 

από Zv 
(m3,ha,έτος)

0-30% 0,9 0,7
31-60% 1,6 1,1

61-100% 2,9 1,3
Συνολικά 1,2 1
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    Αριθμός κορμών και ξυλαπόθε-
μα: Αντίστοιχη  με  την  κυκλική  επι-
φάνεια είναι  και η εικόνα του μέσου 
αριθμού  κορμών  (142/ha)  και  του 
μέσου  ξυλαποθέματος  (35,3  m3/ha) 
των συστάδων των μη παραγωγικών 
δασών (Πίν. 4.23).

    Μικρές είναι, επίσης και οι διακυ-
μάνσεις  των μεγεθών αυτών μεταξύ 
των  διαφόρων  λεκανών  απορροής, 
πλην  εξαιρέσεων,  όπως  αυτή  του 
Κάμπου,  όπου  V/ha=9,4  m3/ha,  η 
οποία  οφείλεται  στη  χαμηλή  μέση 
διάμετρο (dm=17cm) (στάδιο κορμιδί-
ων)  των  συστάδων  και  ο  αριθμός 
κορμών  (Ν/ha=180)  εμφανίζεται  αυ-
ξημένος έναντι του συνόλου των συ-
στάδων  (Ν/ha=134).  Η  μέση  διάμε-
τρος dm στις υπόλοιπες κοιλάδες κυ-
μαίνεται  από  26  έως  38cm (στάδιο 
κορμών).
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Σχήμα 4.12. Νέφος διασποράς των τιμών της 
εγκάρσιας κυκλικής επιφάνειας (G, m2/ha) και 
ένταξη των συστάδων Τραχείας πεύκης των μη 
παραγωγικών δασών σε επίπεδα σχετικής 
πυκνότητας των συστάδων Τραχείας πεύκης 
(p=G/Gmax) των πινάκων παραγωγής

PBR Πάφου (Μη παραγωικού δάσους)
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Πίνακας 4.22. Κατανομή των δοκιμαστικών επιφανειών 
των μη παραγωγικών δασών κατά επίπεδα πυκνότητας  

Κοιλάδα

Αριθμός ΜΔΕ
κατά επίπεδα πυκνότητας

0,2 0,5 0,7 0,9 Σύνο
λο

Αγιά 4 2 6

Άγιος Μερκούριος 11 2 13
Γιαλιά 11 2 1 14
Διορίζος 10 10
Κάμπος 20 20
Λιβάδι 2 2 4
Λιμνίτης 43 4 47
Ξερός 27 2 1 30
Ρούδιας 16 2 1 19
Σταυρός 4 3 7
Φλέγια 19 5 24
Σύνολο 167 24 2 1 194

86,1 12,4 1,0 0,5 100,0

Πίνακας 4.21. Εγκάρσια κυκλική επιφάνεια (G, 
m2/ha) των μη παραγωγικών δασών κατά 
βαθμίδες εδαφοκάλυψης στις διάφορες λεκάνες 
απορροής.

Κοιλάδα

Βαθμίδες 
εδαφοκάλυψης 

(%)

Γε
νι

κό
ς 

 Μ
.Ο

.
(m

2 /h
a)

0-
30

%

30
-6

0%

60
-1

00
%

Ξερός 4,3 4,9 4,4
Διορίζος 4,7 5,4 4,8
Ρούδιας 7,0 14,8 7,8
Αγιά 5,7 7,9 6,4
Σταυρός 8,6 12,3 9,1
Λιμνίτης 3,6 3,6 8,7 3,8
Άγιος Μερκούριος 5,1 8,2 6,0
Γιαλιά 4,7 11,4 4,5 7,1
Λιβάδι 7,7 11,2 8,6
Φλέγια 7,2 9,4 7,9
Κάμπος 1,6 1,6 2,0 1,6
Γενικόs M.O. 4,9 6,9 6,0 5,4
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Πίνακας 4.23. Μέσος αριθμός κορμών (με d>8cm) και μέσο ξυλαπόθεμα των συστάδων 
Τραχείας πεύκης των μη παραγωγικών δασών κατά κλάσεις σχετικής πυκνότητας 
(p=G/Gmax) και λεκάνες απορροής

Κοιλάδα
Αριθμός κορμών N/ha Ξυλαπόθεμα V (m3/ha)

p0,2 p0,5 p0,7 p0,9 Ν/h p0,2 p0,5 p0,7 P0,9 V/ha
Αγιά 101 150   118 16,3 114,7 49,1
Άγ. Μερκούριος 155 238   168 25,7 76,2 33,5
Γιαλιά 158 288 150  176 22,5 107,1 102,6 40,3
Διορίζος 70    70 32,5 32,5
Κάμπος 180    180 9,4 9,4
Λιβάδι 80 190   135 24,1 70,6 47,4
Λιμνίτης 163 293   174 20,6 98,3 27,2
Ξερός 96 175  95 102 21,8 64,9 39,0 25,2
Ρούδιας 92 103 105  94 47,4 94,9 185,1 59,7
Σταυρός 115 187   146 52,0 65,9 58,0
Φλέγια 132 160   138 43,2 92,2 53,4
Συνολικά 134 201 128 95 142 26,5 87,9 143,9 39,0 35,3

Όπως  και  στα  παραγωγικά  δάση,  ταξινομώντας  τις 
ΜΔΕ  κατά  κλάσεις  βαθμού  εδαφοκάλυψης  (ΒΕ  0-30%, 
30-60%, 60-100%) και εκτιμώντας μέσες τιμές για τα βα-
σικά δασοαποδοτικά μεγέθη των συστάδων προκύπτουν 
τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.24. Τα στοιχεία αυτά χρη-
σιμοποιούνται  στη  συνέχεια  για  την  αναγωγή  αποτελε-
σμάτων στη συνολική έκταση του δάσους σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της απογραφής 2008.
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Πίνακας 4.25. Κατανομή των ΜΔΕ των 
αναδασώσεων των διαφόρων λεκανών απορροής 
του Δάσους Πάφου κατά κλάσεις πυκνότητας (ΒΕ
%)

Δάσος/Σειρά 
Υλοτομίας
(Λεκάνες 

απορροής)

Αριθμός ΜΔΕ
κατά βαθμίδες εδαφοκάλυψης

Β
Ε 

0-
30

%

Β
Ε 

31
-6

0%

Β
Ε 

61
-1

00
%

Σύ
νο

λο

Αγιά 1 1
Άγιος 
Μερκούρης 44 10 4 58
Γιαλιά 34 20 4 58
Διορίζος 1 2 3
Λειβάδι 1 1
Ξερός 1 1
Ρούδιας 8 6 4 18
Σύνολο 88 40 12 140
Ποσοστό 63% 29% 9% 100%

Πίνακας 4.24. Στατιστικά (μέσες τιμές/ ha και  
τυπικές αποκλίσεις) βασικών δασοαποδοτικών 
μεγεθών (Αριθμός κορμών, κυκλική επιφάνεια και  
ξυλαπόθεμα κατά κλάσεις βαθμού εδαφοκάλυψης των 
ΜΔΕ των συστάδων των μη παραγωγικών δασών

Βαθμός 
εδαφοκάλυψης 

(BE %)
Αριθμός 

ΜΔΕ %

0-30% 148 76,3%
31-60% 42 21,6%
61-100% 4 2,1%
Σύνολο 194 100,0%
Αριθμός κορμών Ν/ha

BE (%) Μ.Ο. από 
N/ha

Τυπική απ. 
N/ha

0-30% 90,34 55,30
31-60% 269,40 122,20
61-100% 706,25 303,85
Συνολικά 141,80 138,25
Εγκάρσια κυκλ. Επιφάνεια G (m2/ha)

BE (%) Μ.Ο. από 
Gha

Τυπική απ. 
Gha

0-30% 4,94 4,00
31-60% 6,87 5,35
61-100% 5,97 5,10
Συνολικά 5,37 4,40
Ξυλαπόθεμα V (m3/ha)

BE (%) Μ.Ο. από 
V/ha

Τυπική απ. 
V/ha

0-30% 33,20 31,98
31-60% 42,82 40,48
61-100% 35,53 31,16
Συνολικά 35,33 34,03



Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου / 4. Ειδική περιγραφή του δάσους / 4.3 Απογραφή του δάσους

4.3.3.3 Αποτελέσματα απογραφής των αναδασώσεων (140 ΜΔΕ) 

Βασικά δεδομένα

Η κατανομή των ΜΔΕ που δίνεται στον Πίν. 4.25 υποδεικνύει καταρχήν ότι:

1. Το μεγαλύτερο μέρος των ΜΔΕ (63%) κατανέμεται και εκπροσωπεί καταστάσεις 
συστάδων Τραχείας πεύκης πολύ χαμηλής πυκνότητας (βαθμού εδαφοκάλυψης 
ΒΕ: 0-30%).

2. Το  υπόλοιπο  ποσοστό  κατανέμεται  σε  συστάδες  μέσης  πυκνότητας  (ΒΕ:30-
60%), ενώ μόνο το 9% των ΜΔΕ κατανέμεται σε κλειστούς σχηματισμούς (ΒΕ: 
60-100%).

Η  κατανομή  του  δείγματος  κατά  ποιότητες 
τόπου, όπως αυτή προσδιορίστηκε με τη διαδικα-
σία που περιγράφτηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
υποδεικνύει ότι:

● Κυριαρχούν οι ανώτερες ποιότητες τόπου (Ι 
και ΙΙ ποιότητα τόπου), ενώ υπολείπονται οι 
κατηγορίες της ΙΙΙ και ΙV ποιότητας τόπου. 
(Πίν. 4.26 και Σχ. 4.13).

● Συγκριτική απεικόνιση της κατανομής των 
ΜΔΕ  κατά  ποιότητες  τόπου  και  κλάσεις 
εδαφοκάλυψης  (Πίν.  4.29)  δείχνει  ότι  η 
συμμετοχή  των  δοκιμαστικών  επιφανειών 
που  καλύπτονται  από  διασπασμένες  συ-
στάδες βαίνει μειούμενη όσο μεταβαίνουμε 
από καλές σε κατώτερες ποιότητες τόπου, 
ενώ στις άλλες συστάδες η συμμετοχή των 
ποιοτήτων  τόπου  είναι  σχετικά  ομοιόμορ-
φη.

Ηλικία των συστάδων: Κατανέμοντας τις 
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Σχήμα 4.13. Ένταξη των δοκιμαστικών 
επιφανειών των αναδασώσεων Πάφου στο 
σύστημα των ποιοτήτων τόπου
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Πίνακας 4.26. Κατανομή των ΜΔΕ των 
αναδασώσεων κατά Ποιότητες τόπου των διαφόρων 
λεκανών απορροής του Δάσους Πάφου

Κατανομή των ΜΔΕ κατά Ποιότητες Τόπου

Δάσος/Σειρά 
Υλοτομίας
(Λεκάνες 

απορροής)

Π
Τ:

 I

Π
Τ:

ΙΙ

Π
Τ:

 II
I

Π
Τ:

 IV

Σύ
νο

λο
ι

Αγιά 1 1
Άγιος 
Μερκούρης 15 23 19 1 58

Γιαλιά 20 24 14 58
Διορίζος 2 1 3
Λειβάδι 1 1
Ξερός 1 1
Ρούδιας 5 10 3 18
Σύνολο 42 60 37 1 140
Ποσοστό (%) 30,0 42,9 26,4 0,7 100

Πίνακας 4.27. Κατανομή των ΜΔΕ κατά βαθμίδες 
εδαφοκάλυψης και ποιότητες τόπου

Κατανομή των ΜΔΕ κατά ποιότητες τόπου
Βαθμίδες 
εδαφοκάλυψης ΠΤ: Ι ΠΤ: ΙΙ ΠΤ: ΙΙΙ ΠΤ: ΙV Σύνολο

0-30% 27 39 21 1 88
31-60% 12 13 15 40
61-100% 3 8 1 12
Σύνολο 42 60 37 1 140
Αναλογίες (%)
ΒΕ 0-30% 64,3 65,0 56,8 100,0 62,9
ΒΕ 31-60% 28,6 21,7 40,5 28,6
ΒΕ 61-100% 7,1 13,3 2,7 8,6
Σύνολο 100 100 100 100 100
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δοκιμαστικές επιφάνειες διαφορετικής πυκνότητας (ΒΕ%) κατά κλάσεις ηλικίας, προκύ-
πτουν ο Πίν. 4.28 από όπου προκύπτει ότι:

♦ Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  ΔΕ  συγκε-
ντρώνεται  σε συστάδες ηλικίας 30 και 
50 ετών (86 και 21).

♦ Όσο  μεταβαίνουμε  προς  μεγάλες 
κλάσεις ηλικιών τόσο η συμμετοχή συ-
στάδων μειώνεται.

Αναγέννηση (δένδρα με διάμετρο <8 
εκ.)

Από  τα  στοιχεία  του  Πίν.  4.29 προκύ-
πτει:

● Παρατηρείται συνολικά μείωση του 
αριθμού  δενδρυλλίων  κατά  55  % 
(από 697,3 σε 310,4). 

● Η  συνολική  μείωση  του  αριθμού 
λόγω  αύξησης  της  ηλικίας  είναι 

κατά τεκμήριο  αναμενόμενη
● Η μείωση όμως του αριθμού στις συ-

στάδες με χαμηλό βαθμό εδαφοκάλυ-
ψης μπορεί να σημαίνει δυο πράγμα-
τα: είτε ότι η μείωση οφείλεται σε φυ-
σιολογικές ξηράνσεις, εφόσον η ανα-
γέννηση είναι κατά ομάδες μέσα στις 
ΔΕ, ή έχουμε πραγματικές ξηράνσεις, 
αν οι σχηματισμοί  ήταν ανοικτοί/  χα-
λαροί, ώστε να μην υπάρχει πρόβλη-
μα ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτω-
ση τα στοιχεία δεν επιτρέπουν ασφα-
λή συμπεράσματα και  θα πρέπει  να 
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Σχήμα 4.14. Επίπεδα πυκνότητας και  
ένταξη των συστάδων αναδασώσεων 
στο σύστημα των Πινάκων Παραγωγής 
Τραχείας πεύκης Κύπρου.
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Πίνακας 4.29. Η μεταβολή των δενδρυλλίων νεοφυτείας -  
πυκνοφυτείας (με d<8 εκ) κατά τη δεκαετία 1991 -2001 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991
Κοιλάδα 0-30% 31-60% 61-100% Σύνολο
Αγιά 1430 1430
Άγιος Μερκούρης 413,3 1189,5 2498,8 690,9

227,9 1649,8 1845 829,7
20 240 166,7

580 580
Ξερός 205 205

461,3 233,3 405 372,8
Σύνολο 353,1 1188,9 1582,9 697,3
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001
Αγιά 720 720
Άγιος Μερκούρης 202 499 918,8 302,7

154,3 518 1405 365,9
15 145 101,7

300 300
Ξερός 100 100

184,4 160,8 203,8 180,8
Σύνολο 185,7 425,1 842,5 310,4

Κοιλάδα
Αγιά -49,7 -49,7
Άγιος Μερκούρης -51,1 -58 -63,2 -56,2

-32,3 -68,6 -23,8 -55,9
-25 -39,6 -39

-48,3 -48,3
Ξερός -51,2 -51,2

-60 -31,1 -49,7 -51,5
Σύνολο -47,4 -64,2 -46,8 -55,5

Μ.Ο. από Αρ. δέντρων <8cmdbh ανά εκτάριο

Γιαλιά
Διορίζος
Λειβάδι

Ρούδιας

Γιαλιά
Διορίζος
Λειβάδι

Ρούδιας

ΜεταβολΗ %

Γιαλιά
Διορίζος
Λειβάδι

Ρούδιας

Πίνακας 4.28. Κατανομή των δοκιμαστικών επιφανειών των 
αναδασώσεων(900 ΜΔΕ) κατά βαθμίδες εδαφοκάλυψης και 
κλάσεις ηλικίας

Κλάσεις 
ηλικιών 
(ανά 20 

έτη)

ΒΕ 
0-30%

ΒΕ 
31-60%

ΒΕ
61-100% Σύνολο %

10 5 3 1 9 6,4
30 58 22 6 86 61,4
50 14 3 4 21 15,0
70 2 4 6 4,3
90 2 4 1 7 5,0

110 2 3 5 3,6
130 3 1 4 2,9
150 2 2 1,4

Σύνολο 88 40 12 140 100
% 62,9 28,6 8,6 100
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αναπροσαρμοστεί η απογραφή, ώστε με σαφήνεια να δίνει την κατά χώρο κατα-
νομή των δενδρυλλίων μέσα στη ΔΕ (μετρήσεις κατά τεταρτημόριο ή μικρότερου 
μεγέθους ΔΕ).

Δασοαποδοτικά  μεγέθη  Εντάσσοντας 
τις ΔΕ στο σύστημα των πινάκων παραγω-
γής και ταξινομώντας αυτές σε επίπεδα πυ-
κνότητας προκύπτουν τα αποτελέσματα του 
Σχ. 4.14 και του Πίνακα 4.30.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι συ-
στάδες  των  αναδασώσεων,  αν  και  καλών 
ποιοτήτων  τόπου (Σχ.  4.13),  ταξινομούνται 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό βέβαια δεν 
οφείλεται στο σχετικά νεαρό της ηλικίας με-
γάλου μέρους των συστάδων (γιατί το κριτή-
ριο p είναι σχετικό), αλλά στο μικρό βαθμό 
δασοκάλυψης,  που  στην  πλειοψηφία  τους 
εμφανίζουν (Πίν. 4.28).

Εκτιμώντας τις μέσες ανά εκτάριο τιμές κυκλικής επιφάνειας G (m2/ha), ξυλαποθέμα-
τος V (m3/ha), καθώς και της τρέχουσας προσαύξησης όγκου Ζν (m3/ha,έτος) της απο-
γραφής του 2001, προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίν. 4.31, ως βάση αναγωγής απο-
τελεσμάτων στη συνολική έκταση των συστάδων των αναδασώσεων.

Πίνακας 4.31. Βασικά δασοαποδοτικά μεγέθη (G,V,Zv) των αναδασώσεων Τραχείας πεύκης 
Πάφου  κατά την απογραφή του 2001

Αριθμός κορμών
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
Μ.Ο. του 
N2_8/ha StdDev Σφάλμα S%

0-30% 246,36 258,10 22,34
31-60% 594,88 546,42 29,05
61-100% 1157,50 1110,10 55,37
Σύνολο 424,04 545,73 21,75

Εγκ. κυκλική επιφάνεια
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
Μ.Ο. του 
G2_8/ha StdDev Σφάλμα S%

0-30% 3,03 2,64 18,56
31-60% 8,16 4,59 17,79
61-100% 10,94 5,08 26,79
Σύνολο 5,17 4,54 14,84

Ξυλαπόθεμα
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
Μ.Ο. του 
V2_8/ha StdDev Σφάλμα S%

0-30% 16,86 19,97 25,25
31-60% 47,88 45,22 29,87
61-100% 52,44 33,85 37,27
Σύνολο 28,77 34,02 19,98

Προσαύξηση όγκου
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
Μ.Ο. του 

zv/ha,έτος StdDev Σφάλμα S%

0-30% 0,43 0,70 34,23
31-60% 0,86 0,75 27,62
61-100% 1,63 1,25 44,30
Σύνολο 0,66 0,84 21,68
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Πίνακας 4.30. Κατανομή των ΔΕ σε επίπεδα πυκνότητας 

Κοιλάδα 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 Συνολικά
Αγιά 1,0 1,0
Άγιος Μερκούρης 37,0 16,0 4,0 1,0 58,0
Γιαλιά 36,0 14,0 6,0 1,0 1,0 58,0
Διορίζος 1,0 1,0 1,0 3,0
Λειβάδι 1,0 1,0
Ξερός 1,0 1,0
Ρούδιας 8,0 4,0 4,0 2,0 18,0
Συνολικά 82,0 36,0 16,0 4,0 2,0 140,0

Ποσοστό (%) 58,6 25,7 11,4 2,9 1,4 100,0
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4.3.3.4 Αποτελέσματα απογραφής του Κέδρου / της προστατευόμενης 
περιοχής Τριπύλου  (172 ΜΔΕ) 

Από τα στοιχεία της απογραφής 
(1998-1999)  του  δικτύου  των  172 
ΜΔΕ  των  συστάδων  της  προστα-
τευόμενης  περιοχής  Τριπύλου 
Πάφου,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα 
αποτελέσματα (Πίνακας 4.32):

Αριθμός κορμών και δομή των 
συστάδων

➔ Ο μέσος αριθμός δενδρυλλίων 
αναγέννησης  (με  d<12cm) 
ανέρχεται σε 61/ha, ενώ αυτός 
της κύριας συστάδας σε 106/ha 
και συνολικά σε 167/ha.

➔ Στο στρώμα του «Κέδρου» κυ-
ριαρχεί  ο  Κέδρος  (Πίν.  4.32), 
ενώ  σε  αυτό  του  «Πεύκου»  η 
Τραχεία πεύκη και στις δύο πε-
ριπτώσεις  (d<12cm  και 
d>12cm),  ως  αναμενόταν.  Στο 
στρώμα  «Κέδρος/Πεύκο»  η 

συμμετοχή των δύο ειδών είναι ισορροπημένη στην 
περίπτωση των κορμών, όχι όμως στην αναγέννη-
ση, όπου και πάλι κυριαρχεί ο Κέδρος.

➔ Εξετάζοντας  την  κατανομή  κορμών  κατά  βαθμίδες 
διαμέτρου και τη μεταβολή της ανάλογα με το ύψος 
(ως έκφραση του σταδίου ή της κατάστασης εξέλιξης 
των συστάδων) προκύπτουν τα διαγράμματα του Σχ. 
4.16, τα οποία υποδεικνύουν ότι τα δάση στην προ-
κειμένη  περίπτωση  έχουν  ή  προσιδιάζουν  την  κη-
πευτή δομή (πτώση του αριθμού κορμών με την αύ-
ξηση της διαμέτρου σε όλες τις περιπτώσεις).

Η διαπίστωση αυτή ταυτιζόμενη και με τις παρατηρή-
σεις στο πεδίο, προσδιορίζει τα φαινόμενα εξέλιξης του 
δάσους  και  επηρεάζει,  όπως  είναι  επόμενο  και  τον 
τρόπο  παραπέρα  ανάλυσης  και  διαχείρισης  των  συ-
στάδων.

Αναγέννηση

Εξετάζοντας τα ευρήματα, ειδικότερα όσον αφορά την 
αναγέννηση του σταδίου της νεοφυτείας/ πυκνοφυτείας 
(των δενδρυλλίων με d<8 cm), η οποία και επηρεάζει τη 
μελλοντική εξέλιξη του δάσους, διαπιστώνονται τα εξής:

 Η αναγέννηση  του  Κέδρου  (494  δενδ/ha,  Πίν. 
4.32) είναι κατά μέσο όρο υπέρτερη αυτής του 
Πεύκου  (93  δενδ/ha)  και  δείχνει  να  αυξάνεται 
όσο το ύψος,  και  κατ’ επέκταση η ξυλοβρίθεια 
και  πυκνότητα  των  συστάδων,  αυξάνεται  (βλ. 
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Πίνακας 4.33. Εξάρτηση της αναγέννησης 
(δενδρύλλια με d<8cm) Κέδρου και Τραχείας 
πεύκης από την πυκνότητα του ορόφου των 
θάμνων στα διάφορα στρώματα 
δειγματοληψίας της προστατευόμενης 
περιοχής Τριπύλου Πάφου

Αριθμός δενδρυλλίων με d<8 cm 

Βαθμίδα 
ύψους H (m)

Τραχεία 
πεύκη Κέδρος Σύνολο

4 568 36 604

8 66 510 576
12 67 344 412
16 75 336 411
20 45 875 920
24 80 868 948
28 10 540 550

Σύνολο 93 494 587
Επίπ. 

πυκνότητας 
(p=G/Gmax)

Τραχεία 
πεύκη Κέδρος Σύνολο 

0,2 109 228 337
0,5 91 462 553
0,7 66 1096 1162
0,9 10 1823 1833

Σύνολο 93 494 587

Πίνακας 4.32. Αριθμός κορμών αναγέννησης Ναν (d<12 cm) και  
κορμιδίων/ κορμών (d>12 cm) στις συστάδες της περιοχής 
Τριπύλου

Δασοπονικά είδη
Στρώμα

Συνολικά 
Κέδρος Κέδρος/Πεύκη Πεύκη

Αριθμός δενδρυλλίων αναγέννησης Ναν (d<12) (M.O. /ha)
Κέδρος 104 35 1 50
Τραχεία πεύκη 5 5 23 10

Σύνολο 109 40 25 61
Αριθμός κορμών Νκο (d>12 cm)

Κέδρος 133 39 3 62

Τραχεία πεύκη 6 38 100 44

Σύνολο 138 77 103 106
Συνολικός αριθμός κορμών N/ha (Nαν+ Ν/κο)
Κέδρος 237 74 5 113
Τραχεία πεύκη 11 43 123 55
Γενικό σύνολο 248 117 128 167
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διάγραμμα στα Σχ. 4.15 και 4.17) σε αντίθεση με την Τραχεία πεύκη, η αναγέν-
νηση της οποίας έχει πτωτική τάση όσο το ύψος των συστάδων και η πυκνότητά 
τους αυξάνονται.

 Εξετάζοντας την παρουσία ορόφου θάμνων στις συστάδες των διαφόρων στρω-
μάτων προκύπτει (Πίν. 4.35) ότι η αναγέννηση του Κέδρου επηρεάζεται καθορι-
στικά από την παρουσία θάμνων, μειούμενων δραστικά από 1.883  δενδ/ha σε 
90 δενδ/ha, όταν η κάλυψη θαμνώνων αυξάνεται από 0-25%  σε 75-100% αντί-
στοιχα στο στρώμα του Κέδρου. 

 Ανάλογη είναι  και  η  διαπίστωση για  τον  Κέδρο στο στρώμα των μικτών συ-
στάδων «Κέδρου-Πεύκου».

 Για  την  αναγέννηση  της  τραχείας  δεν  προκύπτουν  αντίστοιχα  σαφή  συμπε-
ράσματα.

Κυκλική επιφάνεια και ξυλαπόθεμα

Ταξινομώντας  τις  συστάδες  κατά  επίπεδα  πυκνότητας  σύμφωνα  με  τη  σχέση 
p=G/Gmax, όπου G (m2/ha) η εγκάρσια κυκλική επιφάνεια των συστάδων Τριπύλου και 
Gmax η μέγιστη κυκλική επιφάνεια που επιτυγχάνεται από κλειστές συστάδες Τραχείας 
στα δάση της Κύπρου, προκύπτει ότι:

 Η διασπορά  των  τιμών  κυκλικής  επιφάνειας 
του  Τριπύλου δείχνει  (Σχ.  4.18 και  4.19)  να 
συναρμόζεται ικανοποιητικά στο σύστημα των 
επιπέδων πυκνότητας των πινάκων παραγω-
γής της Τραχείας πεύκης Κύπρου, επιτρέπο-
ντας έτσι και τη χρησιμοποίηση του συστήμα-
τος  αυτού  για  λόγους  ανάλυσης  στην  περί-
πτωση των δασών του Τριπύλου. Άλλωστε, το 
σύστημα  αυτό  αποτελεί  ένα  ενιαίο  σύστημα 
αναφοράς,  κοινό  για  το  σύνολο  των  δασών 
της Κύπρου και χρησιμοποιείται έτσι όπως εί-
ναι,  έως  ότου  εξειδικευτεί  (μελλοντικά)  για 
κάθε δασοπονικό είδος χωριστά. 

 Από τη διασπορά αυτή (Σχ.  4.19),  αλλά και 
από τα στοιχεία του Πίνακα 4.35, φαίνεται ότι 
οι  συστάδες  στο  στρώμα  του  Κέδρου  είναι 
σχετικά  πυκνότερες  (το  40% εντάσσεται  στο 
κατώτερο  επίπεδο  p=0,2)  από  ό,τι  οι  συ-
στάδες στα άλλα στρώματα (78,3% και 58% 
στις  μικτές  κέδρου  /  τραχείας  και  τραχείας 
αντίστοιχα).

 Το ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των συ-
στάδων (58,7%) στο ίδιο επίπεδο δεν διαφέρει 
σημαντικά  από  το  αντίστοιχο  ποσοστό  που 
ισχύει  για  τα  παραγωγικά  δάση  (58,4%).  Η 
διαπίστωση αυτή είναι καταρχήν ανησυχητική, 
γιατί στις συστάδες Τριπύλου δεν πραγματο-
ποιήθηκαν υλοτομίες κατά τις τελευταίες δεκα-
ετίες  και  απαιτείται  παραπέρα  ανάλυση  για 
συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

 Η μέση εγκάρσια κυκλική επιφάνεια ανέρχεται σε 12.8,  6.9 και 9.1  m2/ha αντί-
στοιχα στα στρώματα «Κέδρου», «Κέδρου/ Πεύκου» και «Πεύκου». Χαρακτηρι-
στική, εν προκειμένω, είναι η συμμετοχή του Κέδρου που, όπως και στην περί-
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Πίνακας 4.34. Παρουσία αναγέννησης (δενδρύλλια 
με d<8 cm) Κέδρου και Τραχείας πεύκης 
συναρτήσει της βαθμίδας ύψους των συστάδων 
(Ηο_κ) και της σχετικής πυκνότητας των 
δασοσυστάδων της προστατευόμενης περιοχής 
Τριπύλου Πάφου

Πυκνότητα
ορόφου θάμνων 
Βαθμός 
εδαφοκάλυψης 
(ΒΕ ΘΑ %)

Στρώματα

Σύ
νο

λο

Κ
έδ

ρο
ς

Κ
έδ

ρο
ς/

 
Π

εύ
κη

Π
εύ

κη

Μ.Ο. από Αρ. δενδρ (Κέδρου)<8cm
0->25% 1883 577 36 1273
25->50 % 907 473 9 486
50->75% 378 187 16 196
75->100% 90 130 7 65

Συνολικά 1025 345 13 494

Μ.Ο. από Αναγ. Τραχείας Ναν ( d<12 cm)
0->25% 32 75 114 56
25->50 % 53 70 104 74
50->75% 13 20 489 148
75->100% 50 22 72 49
Συνολικά 37 47 217 93
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πτωση του αριθμού κορμών, ανέρχεται σε ποσοστό 92,3% στην περίπτωση του 
στρώματος του «Κέδρου», για να μειωθεί σε 68,5% στα μικτά και 2,8% στα αμιγή 
του Πεύκου.

 Αντίστοιχες είναι οι διαπιστώσεις και για το ξυλαπόθεμα των συστάδων Τριπύ-
λου, το οποίο κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 85.7, 419 και 624  m2/ha στα τρία 
στρώματα αντίστοιχα («Κέδρου», «Κέδρου/ Πεύκου» και «Πεύκου»).
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Σχήμα 4.17. Η αναγέννηση Κέδρου και  
Τραχείας (με d<8 cm) του σταδίου 
νεοφυτείας/ πυκνοφυτείας στα διάφορα 
επίπεδα πυκνότητας των συστάδων 
(p=G/Gmax)

Nαν = f(p) (για d<8 cm) 
Τριπύλου Πάφου 
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Σχήμα 4.16. Κατανομή κορμών (d>12 cm) 
κατά βαθμίδες διαμέτρου των συστάδων της 
προστατευόμενης περιοχής Τριπύλου Πάφου

ΝN/ha =f(d) PBR & CBR 
Τριπύλου Πάφου
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Σχήμα 4.15. Αναγέννηση Κέδρου και  
Τραχείας (με d<8 cm) του σταδίου νεοφυτείας/ 
πυκνοφυτείας σε συστάδες διαφορετικού 
ύψους 

Ναν =f(ho) (για d<8 cm) 
Τριπύλου Πάφου 
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Σχήμα 4.18. Συναρμογή των παρατηρήσεων  κυκλικής 
επιφάνειας συστάδων των διαφόρων στρωμάτων 
δειγματοληψίας (Κέδρου, Κέδρου/πεύκου και πεύκου) 
στο σύστημα των επιπέδων πυκνότητας των πινάκων 
παραγωγής τραχείας πεύκης Κύπρου.

G=f(Ho, BE%) Pbr & Cbr 
Τριπύλου Πάφου 
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Συνολική Παρατήρηση για το δίκτυο ΜΔΕ

Στα παραπάνω αντικατοπτρίζεται η κατάσταση των συστάδων κατά τον χρόνο απο-
γραφής. Κατά συνέπεια, έχουν μόνο ερμηνευτικό χαρακτήρα για την κατάσταση εξέλιξης 
του δάσους και με την επιφύλαξη της απόστασης χρόνου της απογραφής από το σήμε-
ρα (έτος 2009).

Για τη σύνθεση και αναγωγή των αποτελεσμάτων στη συνολική έκταση του δάσους, 
όπως αυτή προέκυψε από τη χαρτογράφηση του 2008 και για μια κατά προσέγγιση εκτί-
μηση της τρέχουσας κατάστασης των συστάδων, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές βασι-
κών δασοαποδοτικών μεγεθών, κατά κλάσεις βαθμού εδαφοκάλυψης, όπως αυτές πα-
ρουσιάστηκαν στους επιμέρους πίνακες των διαφόρων στρωμάτων, πλην της λατζιάς 
για την οποία γίνεται αναφορά στη συνέχεια.

Πίνακας 4.35. Κατανομή του δείγματος των δοκιμαστικών επιφανειών των διαφόρων 
στρωμάτων δειγματοληψίας κατά επίπεδα πυκνότητας συστάδων (p=G/Gmax)

Επίπεδα 
πυκνότητας 
συστάδων

Στρώματα

Κέδρος    % Κέδρ./Πεύκη % Πεύκη     % Συνολικά   %

0,2 25 40,3 47 78,3 29 58,0 101 58,7
0,5 14 22,6 11 18,3 15 30,0 40 23,3
0,7 11 17,7 2 3,3 5 10,0 18 10,5
0,9 12 19,4 1 2,0 13 7,6

Σύνολο 62 100 60 100 50 100 172 100
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Σχήμα 4.19. Νέφος διασποράς των τιμών 
κυκλικής επιφάνειας των συστάδων της 
περιοχής Τριπύλου και ένταξή τους στο 
σύστημα των επιπέδων πυκνότητας των 
πινάκων παραγωγής της Τραχείας πεύκης 
Κύπρου

Συστάδες Τριπύλου Πάφου
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4.3.3.5 Αποτελέσματα απογραφής Λατζιάς

Η μη ύπαρξη ψηφιακής βάσης δεδομένων απογραφής των 276 δοκιμαστικών επιφα-
νειών λατζιάς δεν επέτρεψε την περαιτέρω ανάλυση και εξαγωγή ιδιαίτερων συμπερα-
σμάτων. Τιμή μόνο για το συνολικό ξυλαπόθεμα που προέκυψε κατά την απογραφή του 
1983-84 και το οποίο ανήρχετο σε V/ho=12,63 m3/ha, κατά μέσο όρο.

Για την αναγωγή του αποτελέσματος αυτού στο σήμερα, δηλαδή στη συνολική έκταση 
που κατείχε η λατζιά το 2008 (14.879,9 ha Πίνακας 4.2), θεωρήθηκε ότι το ξυλαπόθεμα 
αυξάνεται με ρυθμό της τάξης του 1% (κατ ελάχιστο όριο). Έτσι εκτιμήθηκε ότι κατά μέσο 
όρο το ξυλαπόθεμα της λατζιάς ανέρχεται σήμερα σε v(2008)= 12,63 * 1,0125=16,19 m3/ha, 
ενώ η τρέχουσα προσαύξηση κινείται στο επίπεδο των 0,16 m3/ha και έτος.
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Πίνακας 4.37. Εγκάρσια κυκλική επιφάνεια των 
συστάδων Κέδρου και τραχείας πεύκης στα διάφορα 
στρώματα δειγματοληψίας και τις λεκάνες απορροής 
της 
προστατευόμενης περιοχής Τριπύλου Πάφου

Κοιλάδα
Στρώμα

Σύνολο
Κέδρος Κέδρος/ 

Πεύκη Πεύκη

Κυκλική επιφάνεια Κέδρου (Gcbr/ha) 

Αγιά 11,2 9,8 0,2 8,5

Λιμνίτης 12,1 2,6 0,0 5,8
Ρούδιας 13,1 2,6 0,2 4,8
Συνολικά 12,4 3,4 0,2 5,7
Κυκλική επιφάνεια Τραχείας πεύκης (Gpbr/ha)
Αγιά 0,8 4,5 7,9 3,2

Λιμνίτης 0,0 1,6 5,4 1,4

Ρούδιας 0,4 4,2 9,3 5,0

Συνολικά 0,5 3,5 8,9 4,0
 Συνοική κυκλική επιφάνεια Κέδρου & Τραχείας 
(Gtot/ha)
Αγιά 12,1 14,4 8,1 11,7
Λιμνίτης 12,1 4,2 5,4 7,2
Ρούδιας 13,5 6,8 9,5 9,8
Συνολικά 12,8 6,9 9,1 9,7
Ποσοστό (%) συμμετοχής του Κέδρου
Αγιά 93,2 68,5 2,8 72,9
Λιμνίτης 100,0 61,8 0,0 81,0
Ρούδιας 96,9 38,1 2,4 49,3
Συνολικά 96,4 49,8 2,4 59,1

Πίνακας 4.36. Μέσο ξυλαπόθεμα V (m3/ha) των 
συστάδων περιοχής Τριπύλου κατά βαθμίδες ύψους των 
συστάδων και στρώματα δειγματοληψίας

Βαθμίδες 
ύψους 
Ho_k (m)

Στρώμα
Συνολικά
(m3/ha)Κέδρος

Κέδρος/ 
Τραχεία 
πεύκη

Τραχεία 
πεύκη

Ξυλαπόθεμα Κέδρου Vcbr/ha
8 28,3 8,9 0,0 18,8

12 41,0 11,6 5,8 20,6
16 50,7 21,4 0,0 20,7
20 131,7 49,2 1,2 73,1
24 231,6 49,1 0,0 70,9
28 265,3 31,6 0,0 165,5

Συνολικά 83,2 22,0 1,1 38,0
Ξυλαπόθεμα Τραχείας πεύκης Vpbr/ha

8 1,2 4,8 9,3 3,5
12 0,3 21,7 33,6 16,6
16 5,2 24,0 65,3 35,2
20 3,7 23,7 80,3 32,1
24 0,0 27,4 78,9 37,4
28 0,5 0,0 17,4 3,8

Συνολικά 2,6 19,9 57,0 24,4

Συνολικό ξυλαπόθεμα V(cbr+pbr) (m3/ha)

8 29,6 13,7 9,3 22,2
12 41,3 33,3 39,4 37,2
16 56,0 45,3 65,3 55,9
20 135,4 72,9 81,5 105,2
24 231,6 76,6 78,9 108,3
28 265,8 31,6 17,4 169,3

Συνολικά 85,7 41,9 58,1 62,4
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4.4 Η τρέχουσα κατάσταση του δάσους 

4.4.1 Η οριζόντια διάρθρωση του δάσους
Από τα αποτελέσματα χαρτογράφησης της βλάστησης που διενεργήθηκε το 2008 δη-

μιουργήθηκε η Βάση Δεδομένων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΒΔΓΠ_Α (Πολυγώνων), 
από τα στοιχεία της οποίας προκύπτει η ακόλουθη εικόνα επιφανειακής συγκρότησης 
του δάσους:

Μορφές κάλυψης γης   (Πίν.   4.38  ):  

  Στην έκταση του συνόλου των λεκανών απορροής (60.135,5 ha) κυριαρχούν οι δασο-
σκεπείς εκτάσεις (ΔΑ) (57.691,5 ha ή 95,9%), γεγονός που προσδιορίζει και τον χαρα-
κτήρα  των  δασικών  οικοσυστημάτων  της  περιοχής.  Οι  θαμνοσκεπείς  εκτάσεις  (ΘΑ) 
(819,5 ha) καλύπτουν ένα μικρό μόνο ποσοστό (1,4%) της έκτασης και εντοπίζονται κυ-
ρίως στις λεκάνες απορροής του Ρούδια, του Λιμνίτη και της Φλέγιας. Με πολύ μικρό, 
επίσης, ποσοστό εκπροσωπούνται οι φρυγανότοποι (ΦΡ) (0,4%), οι σάρρες (ΣΑ) (21,2 
ha) και οι βραχώδεις θέσεις (Β) (23,2 ha). Οι υποδομές (ΥΠ) που εκπροσωπούνται με 
μικρή έκταση, καταλαμβάνουν το 2,1% της έκτασης του δάσους (1.092,4 ha) και περι-
λαμβάνουν: Εκτάσεις δασικών κατοικιών (ΥΠ_ΔΚ) σε 6 θέσεις στην περιοχή Σταυρού 
(2,5 ha), εκδρομικούς χώρους (ΥΠ_ΕΧ) σε 13 θέσεις συνολικής έκτασης 5,6 ha, εκτάσεις 
που καταλαμβάνει το δασικό οδικό δίκτυο (1084,3 ha) και οι αντιπυρικές λωρίδες (ΑΛ) 
(196,9 ha). Οι (28 τον αριθμό) τεχνητές λίμνες των υδατοφρακτών (ΥΔ), διάσπαρτες στις 
διάφορες λεκάνες απορροής (Αγιάς 14, Αγ. Μερκουρίου 2, Γιαλιάς 5, Λιμνίτη 2, Ξερού 4 
και  Φλέγιας 1),  αν και  μικρής συνολικής επιφάνειας (46,2  ha),  αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο της φυσιογνωμίας του χώρου και της υδατικής οικονομίας. Τις εδαφοπονικές 
μορφές της περιοχής συμπληρώνουν τρία λατομεία (ΛΑ) στην περιοχή της Αγιάς (συνο-
λικής έκτασης 7,0 ha) και ένας σκουπιδότοπος (ΣΚ) στην περιοχή του Σταυρού (0,1 ha).

Πίνακας 4.38. Κατανομή της έκτασης των λεκανών απορροής του Δάσους Πάφου κατά 
εδαφοπονικές μορφές (μορφές κάλυψης γης). Εκτάσεις σε ha

Κωδ. Κοιλάδα
Εδαφοπονικές μορφές (έκταση ha)

 ΔΑ ΘΑ ΛΑ  ΣΑ ΣΚ Β ΥΔ ΥΠ_ΔΚ ΥΠ_ΕΧ ΦΡ ΥΠ_ΔΡ ΥΠ_ΑΛ ΣΥΝΟΛΟ %
1 Ξερός 7197,0 58,9     2,4  73,4 130,0 43,3 7505,0 12,5
2 Διαρίζος 4468,6 3,6      1,1 0,5 60,3 7,8 4542,0 7,6
3 Ρούδιας 8396,3 113,1 7,0 4,2  16,3  0,9 15,7 141,4 8,5 8703,2 14,5
4 Αγιά 4601,5 39,6  0,6   35,0 3,0  119,1 3,2 4802,0 8,0
5 Σταυρός 4181,3 50,6   0,5 1,5  2,5  94,0 4,9 4335,4 7,2
6 Λιμνίτης 5912,9 292,9  12,2   1,2  4,2 102,7 11,1 6337,1 10,5

7 Άγ. 
Μερκούριος 5569,2 40,5     2,8  13,1 92,2 25,7 5743,5 9,6

8 Γιαλιά 4464,3 27,9     3,8  4,1 79,0 30,2 4609,3 7,7
9 Λιβάδι 3475,2 7,4      0,2  83,5 12,7 3578,9 6,0

10 Φλέγια 6874,7 137,3  1,9   1,0  43,4 111,7 20,8 7190,8 12,0
11 Κάμπος 2545,5 44,2  2,4  5,4  0,4 82,8 70,3 28,4 2779,4 4,6
12 Ακολιού 5,0 3,6         0,2 8,8 0,0
Συν. έκταση (ha) 57691,5 819,5 7,0 21,2 0,5 23,2 46,1 2,5 5,6 237,1 1084,3 196,9 60135,5 100

% 95,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 1,8 0,3 100

Σύνθεση δασοπονικών ειδών   (Κατηγορίες συστάδων):  
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Αν και ο χαρακτήρας της περιοχής προσδιορίζεται από το υψηλό ποσοστό δασοκάλυ-
ψης, εντούτοις, η φυσιογνωμία του ως δασογενούς περιβάλλοντος αποτυπώνεται στην 
οριζόντια διάρθρωση του δάσους, όπως αυτή προκύπτει από τη σύνθεση των ειδών και 
την πυκνότητα των δασικών της σχηματισμών. Σύμφωνα με τα  στοιχεία του Πίν.  4.39 
προκύπτει ότι:

− Η Τραχεία πεύκη ως αμιγής (73,8%) και μικτή με τη Λατζιά (23,1%) κυριαρχεί στον 
χώρο και προσδιορίζει τη φυσιογνωμία, αλλά και την εξέλιξη των δασικών οικοσυ-
στημάτων της περιοχής.

− Οι σχηματισμοί Κέδρου και Τραχείας/ Κέδρου έχουν, επίσης, ιδιαίτερη σημασία, όχι 
τόσο εξαιτίας της συμμετοχής στη συνολική έκταση, αφού αυτή είναι σχετικά μικρή 
(21,7 + 91,8 = 113,5  ha), αλλά κυρίως από άποψη βιοποικιλότητας και αισθητικής 
του τοπίου. Σε αυτό συνηγορούν οι θέσεις, αλλά και το υψόμετρο που επικρατούν οι 
σχηματισμοί αυτοί (Περιοχή Προστασίας της Φύσης Τριπύλου).

− Η Λατζιά,  αν και  από πλευράς συμμετοχής στη συνολική έκταση των θαμνώνων 
(819,5 ha, Πίν. 4.40) δεν έχει τον πρώτο λόγο (221,4 ha, 27% οι αμιγείς και μικτοί με 
άλλα είδη σχηματισμοί), φαίνεται από τα στοιχεία των Πινάκων 4.39 και 4.40 ότι είναι 
συγκυρίαρχο είδος στην περιοχή του Δάσους Πάφου.

Πίνακας 4.39. Κατανομή της έκτασης των δασοσκεπών εκτάσεων κατά κατηγορίες συστάδων 
(σύνθεση δασοπονικών ειδών)

Κωδ. Κοιλάδα

Κατηγορίες συστάδων (σύμφωνα με τα τρία κυρίαρχα δασοπονικά είδη)
ΑΜΙΓΕΙΣ ΜΙΚΤΕΣ
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1 Ξερός 0,0 82,6 8,3 4.477,2 1,9 94,0 24,6 0,0 2.466,5 41,8 7.197,0
2 Διαρίζος 0,0 9,0 0,0 1.286,0 0,0 110,0 37,8 0,0 2.985,8 40,2 4.468,6
3 Ρούδιας 4,6 47,2 0,0 5.187,2 0,3 38,7 168,8 0,0 2.916,0 33,5 8.396,3
4 Αγιά 6,7 5,8 0,0 2.605,7 0,9 17,2 92,1 28,2 1.828,1 16,9 4.601,5
5 Σταυρός 0,0 20,3 0,0 2.977,9 0,0 0,0 99,9 0,0 1.058,9 24,3 4.181,3
6 Λιμνίτης 10,5 177,0 0,0 4.513,8 0,0 87,3 9,8 55,8 975,2 83,6 5.912,9

7 Άγιος Μερ-
κούριος 0,0 8,0 24,9 4.878,9 0,0 0,0 339,7 0,0 305,1 12,6 5.569,2

8 Γιαλιά 0,0 0,0 0,0 4.410,7 0,0 0,0 17,1 0,0 27,5 9,0 4.464,3
9 Λιβάδι 0,0 0,0 0,0 3.362,8 0,0 0,0 21,9 7,8 68,9 13,9 3.475,2
10 Φλέγια 0,0 30,7 0,0 6.237,2 0,0 0,0 49,7 0,0 528,5 28,5 6.874,7
11 Κάμπος 0,0 0,0 0,9 2.410,4 0,0 0,0 53,8 0,0 74,0 6,4 2.545,5
12 Ακολιού 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Συν. έκταση (ha) 21,8 380,5 34,1 42.352,8 3,1 347,2 915,1 91,8 13.234,6 310,8 57.691,5
% 0,04 0,66 0,06 73,41 0,01 0,6 1,59 0,16 23,1 0,54 100

Πυκνότητα των δασικών σχηματισμών

Η πυκνότητα των δασικών σχηματισμών του Δάσους Πάφου, όπως αυτή αποτυπώνε-
ται στους πίνακες 4.41,  4.42, 4.16 και  4.43, αποτελεί το τρίτο (μετά το ποσοστό δασο-
κάλυψης και την κυριαρχία των ειδών Τραχείας και Λατζιάς) χαρακτηριστικό στοιχείο της 
οριζόντιας διάρθρωσης του δάσους, δεδομένου ότι:

• Η συνολική πυκνότητα, όπως αυτή εκφράζεται από τον βαθμό εδαφοκάλυψης ή 
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βαθμό συγκόμωσης16 των συστάδων σε επίπεδο πολυγώνων, εμφανίζεται ως 
μέσο ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλή (31,6%), κυμαινόμενη από 20,0% έως 46,0% 
στις διάφορες λεκάνες απορροής (Πίν. 4.41).

Πίνακας 4.40. Κατανομή της έκτασης των θαμνώνων κατά κατηγορίες σύνθεσης ειδών

Κωδ. Κοιλάδα

Κατηγορίες θαμνώνων
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1 Ξερός  15,9  23,7   39,6 4,8
2 Διαρίζος 14,9  25,6    40,5 4,9
3 Ρούδιας 3,6      3,6 0,4
4 Αγιά 12,1  15,8    27,9 3,4
5 Σταυρός  2,2 1,4    3,6 0,4
6 Λιμνίτης   44,2    44,2 5,4
7 Άγ. Μερκούριος   7,4    7,4 0,9
8 Γιαλιά 17,4 27,2 218,3 11,0 14,4 4,6 292,9 35,7
9 Λιβάδι 2,6 1,9 50,3 4,2   58,9 7,2

10 Φλέγια  113,1     113,1 13,8
11 Κάμπος  2,8 7,8 1,2 25,3 13,5 50,6 6,2
12 Ακολιού 2,2  135,1    137,3 16,8
Συν. έκταση (ha) 52,7 163,1 505,8 40,1 39,7 18,2 819,5 100

% 6,4 19,9 61,7 4,9 4,8 2,2 100  

• Στα ίδια χαμηλά επίπεδα (με ΒΕ<50%) βρίσκονται σχεδόν όλοι οι δασικοί σχημα-
τισμοί σε όλες τις λεκάνες απορροής, με λίγες εξαιρέσεις εκεί όπου η παρουσία 
της Λατζιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική (Πίν. 4.41).

• Την καλύτερη εικόνα από πλευράς συγκόμωσης εμφανίζουν οι συστάδες των λε-
κανών του Διορίζου (46,0%) και του Ρούδια (38,9%).

• Ιδιαίτερα σημαντικές διαπιστώσεις προκύπτουν από τα στοιχεία του πίνακα 4.42, 
όπου:

o Μόλις  το  0,3%  των  συστάδων  εμφανίζεται  με  κλειστή-σύμπυκνη  πυ-
κνότητα (με ΒΣ>80%) (συνολικής έκτασης 161,3 ha).

o Επίσης, μόλις το 5,6% των συστάδων είναι μέτριας πυκνότητας (ΒΣ:60-
80%) (συνολικής έκτασης 3221,0 ha).

o Το 57,2% των δασοσκεπών εκτάσεων εμφανίζονται  ως διασπασμένες 
(ΒΣ<40%) (33.014,7 ha) και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μερι-
κώς δασοσκεπείς εκτάσεις.

o Ο αριθμός των πολυγώνων με ΒΣ>80% είναι μόλις 36 συνολικά,  ενώ 
αυτά με ΒΣ: 60-80% ανέρχονται σε 586 (Πίν. 4.16). Τα στοιχεία αυτά είναι 

16  Οι  δύο  αυτές  έννοιες  παρατηρήθηκαν  κατά  την  απογραφή  (2008)  ως  έννοιες  ταυτόσημες, 
δεδομένου του (συχνά) υψηλού βαθμού διάσπασης των συστάδων και της αδυναμίας οριοθέτησης 
συστάδων συγκεκριμένου ή διαφορετικού βαθμού συγκόμωσης στο επίπεδο των πολυγώνων. Η 
έννοια του βαθμού εδαφοκάλυψης στις δασοσκεπείς εκτάσεις παρατηρήθηκε ως έννοια ταυτόσημη 
με τον μέσο βαθμό συγκόμωσης των συστάδων ενός πολυγώνου.
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ενδεικτικά για την έκταση του χώρου, όπου μπορούν σήμερα να ασκη-
θούν παραγωγικές/ υλοτομικές δραστηριότητες, όπως σχετικά αναλύεται 
στη συνέχεια.

Πίνακας 4.41. Μέσος βαθμός συγκόμωσης (ή εδαφοκάλυψης) των συστάδων διαφόρων 
κατηγοριών 

Κωδ. Κοιλάδα
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4 Αγιά 0,0 37,5 77,5 30,8 63,0 46,7 43,1 36,4 41,6 31,5 35,5

7 Άγ. 
Μερκούριος 15,3 0,0 38,3 27,9 0,0 0,0 23,8 0,0 36,3 20,1 28,1

12 Ακολιού 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
8 Γιαλιά 0,0 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 27,5 0,0 37,1 37,5 29,9
2 Διαρίζος 0,0 0,0 38,0 36,2 0,0 53,7 49,6 0,0 49,5 52,8 46,0
11 Κάμπος 20,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 23,9 0,0 37,5 60,2 22,3
9 Λιβάδι 0,0 0,0 0,0 28,7 0,0 0,0 39,0 65,0 34,6 24,9 29,0
6 Λιμνίτης 0,0 20,0 33,1 23,8 0,0 37,0 44,0 24,5 31,6 51,0 25,7
1 Ξερός 50,0 0,0 58,1 28,4 17,0 49,6 29,3 0,0 38,2 33,6 32,5
3 Ρούδιας 0,0 16,7 67,0 34,0 20,0 40,6 31,4 0,0 47,9 48,1 38,9
5 Σταυρός 0,0 0,0 62,9 28,7 0,0 0,0 23,2 0,0 39,5 24,2 31,8

10 Φλέγια 0,0 0,0 37,0 24,9 0,0 0,0 31,2 0,0 39,6 23,5 26,3
Συνολικά (%) 19,7 23,6 47,9 28,0 33,3 47,2 30,6 31,1 42,4 40,3 31,6

Πίνακας 4.42. Η συγκρότηση των δασοσκεπών εκτάσεων κατά βαθμίδες συγκόμωσης

Κωδ. Κοιλάδα
Εκτάσεις (ha) κατά βαθμίδες συγκόμωσης

0-30% 30-60% 60-80% > 80% Σύνολο %
4 Αγιά 2196,5 2132,1 265,7 7,2 4601,5 8,0
7 Άγιος Μερκούριος 3753,0 1633,5 182,7  5569,2 9,7

12 Ακολιού 5,0  0,0  5,0 0,0
8 Γιαλιά 2817,5 1510,3 136,5  4464,3 7,7
2 Διαρίζος 855,1 2778,3 767,8 67,4 4468,6 7,7

11 Κάμπος 2039,1 489,1 17,3  2545,5 4,4
9 Λιβάδι 2186,1 1132,2 156,9  3475,2 6,0
6 Λιμνίτης 4478,7 1349,9 79,2 5,2 5912,9 10,2
1 Ξερός 4083,2 2774,6 308,2 31,0 7197,0 12,5
3 Ρούδιας 3189,2 4174,0 982,5 50,6 8396,3 14,6
5 Σταυρός 2309,9 1692,2 179,2  4181,3 7,2

10 Φλέγια 5101,5 1628,4 144,9  6874,7 11,9
Συν. έκταση (ha) 33014,7 21294,5 3221,0 161,3 57691,5 100

% 57,2 36,9 5,6 0,3 100

Η κατάσταση πυκνότητας των εκτάσεων που καλύπτονται με θαμνώνες είναι περίπου 
ίδια με τις δασοσκεπείς, δεδομένου ότι το μέσο ποσοστό είναι της τάξης του 29,8% και 
κυμαίνεται από 10,0% έως 49,2% (Πίν.  4.43), με εξαίρεση τους αμιγείς σχηματισμούς 
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Λατζιάς, οι οποίοι εμφανίζονται με σχετικά υψηλό ποσοστό εδαφοκάλυψης, ιδιαίτερα σε 
ορισμένες λεκάνες απορροής της Αγιάς (76,5%), Ξερού (85%) και Σταυρού (70%).

Πίνακας 4.43. Μέσο ποσοστό (%) κάλυψης του εδάφους στους θαμνώνες των διαφόρων 
λεκανών απορροής του Δάσους Πάφου
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Αγιά  76,5  50,2   66,6
Άγιος 
Μερκούριος 45,0  34,3    37,5

Ακολιού 10,0      10,0
Γιαλιά 30,0  26,5    28,0
Διαρίζος  10,0 10,0    10,0
Κάμπος   12,9    12,9
Λιβάδι   15,0    15,0
Λιμνίτης 10,0 17,1 20,7 23,3 22,5 25,0 19,5
Ξερός 10,0 85,0 19,6 44,3   31,5
Ρούδιας  49,2     49,2
Σταυρός  70,0 23,3 10,0 12,7 45,5 24,4
Φλέγια 30,0  18,3    18,7
Γενικό 
άθροισμα 23,2 49,8 20,4 39,9 15,1 38,7 29,8

Μορφές χρήσης:

Οι μορφές χρήσης του χώρου που κυριάρχησαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες και επη-
ρέασαν τη φυσιογνωμία του Δάσους Πάφου δίνονται στον Πίνακα  4.49 και έχουν ως 
ακολούθως:

1. Παραγωγή ξύλου (ΠΑΡ_ΞΥ).   Εδώ εντάχθηκαν δάση αφού λήφθηκαν συμπλη-
ρωματικά υπόψη και οι συστάδες όπου πραγματοποιήθηκαν υλοτομικές εργασί-
ες κατά την τελευταία 20ετία. Οι εκτάσεις που ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την 
παραπάνω  στρωμάτωση  στα  παραγωγικά  δάση  ανέρχονται  σε  35.120,3  ha 
(58,4%). Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει προσωρινό χαρακτήρα, λόγω της επελ-
θούσης ήδη αλλαγής στα θέματα πολιτικής. Το ζήτημα της παραγωγής ξύλου και 
του χώρου όπου θα ασκηθεί στις προσεχείς δεκαετίες θα επιλυθεί στα επόμενα 
κεφάλαια.

2. Προστασία (ΠΡ)  . Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν οι εκτάσεις των δύο προστα-
τευόμενων περιοχών, του Τριπύλου (806,86  ha, 1,3%) και των Μαύρων Γκρε-
μών (2.5614,87 ha, 4,2%).

3. Αναψυχή  (ΑΝΑ)  .  Εδώ  εντάχθηκαν  τόσο  οι  εκτάσεις  των  εκδρομικών  χώρων 
(ΥΠ_ΕΧ)  που  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  λόγους  αναψυχής  όσο  και 
εκτάσεις που κατά τεκμήριο δέχονται επισκέπτες και αξιοποιούνται επίσης προς 
αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι:

● Τα διαμερίσματα, όπου ανήκουν οι εκδρομικοί χώροι (ΕΧ),
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● τα πολύγωνα από όπου διέρχονται τα μονοπάτια της φύσης,
● τα  διαμερίσματα  γύρω  από  τους  χώρους  δασικών  κατοικιών  και  των 

φραγμάτων και
● τα  πολύγωνα των  προστατευόμενων  περιοχών  που  διατέμνονται  από 

δρόμους και αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης και αναψυχής.

Έτσι,  ο  συνολικός  χώρος που χρησιμοποιήθηκε  μέχρι  σήμερα για  λόγους 
αναψυχής ανέρχεται σε 4.221,5  ha (7,0%), επικαλυπτόμενος με άλλες χρήσεις 
προστασίας και παραγωγής, όπως μας δείχνουν τα στοιχεία του πίνακα 4.44.

4. Κ  τηνοτροφία:   Εδώ, εντάχθηκαν τα διαμερίσματα της Φλέγιας που χρησιμοποιού-
νται από τους περιοίκους για άσκηση κτηνοτροφικής δραστηριότητας και καλύ-
πτουν συνολική έκταση 286,1 ha.

5. Υδρονομία:   Οι εκτάσεις των ταμιευτήρων (ΥΔ) (48,3 ha).
6. Λατομεία:   Η έκταση του λατομείου (7,1 ha).
7. Υποδομές  : Οι εκτάσεις των δασικών κτιρίων (2,7 ha) και του σκουπιδότοπου (0,9 

ha). Οι δρόμοι και οι αντιπυρικές δεν αποτελούν ξεχωριστά πολύγωνα και ταξινο-
μούνται/ συμπεριλαμβάνονται στις μορφές χρήσης, όπου ανήκουν τα πολύγωνα 
από τα οποία διέρχονται.

8. Λοιπές εκτάσεις:   Εδώ καταχωρούνται οι  υπόλοιπες εκτάσεις  του δάσους που 
μαζί με τις εκτάσεις των βραχωδών θέσεων και σαρρών μπορούν, με κάποιες 
επιφυλάξεις, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα διαχείριση να χαρακτηριστούν ως προ-
στατευτικές για ποικίλους λόγους, όπως είναι η απειλή διάβρωσης, η απειλή πε-
ραιτέρω υποβάθμισης των σχηματισμών βλάστησης κλπ.

9. Περιοχές   Natura   2000   (ΦΥΣΗ 2000): Τέσσερις περιοχές ΦΥΣΗ 2000 καταχωρή-
θηκαν, επίσης, στο γεωγραφικό σύστημα και η θέση, όπως και η κατανομή και 
συγκρότησή τους (Πιν. 4.45).

Πίνακας 4.44. Η συνολική έκταση των μορφών χρήσης στις λεκάνες απορροής του Δάσους 
Πάφου

Συνδυα-
σμένες χρή-

σεις
Κοιλάδα

Παραγωγή 
ξύλου

Αναψυ-
χή

Προστα-
σία - Τρί-

πυλος
Προστασία - 
Μ. Γκρεμοί

Κτηνο-
τροφία

Υδρο-
νομία

Υποδο-
μές

Αγιά 4419,5 534,7 131,9 0,0 37,1
Άγιος Μερ-
κούριος 3510,4 56,5 2,8

Ακολιού 8,8 0,0 0,0
Γιαλιά 2656,7 316,5 3,8
Διαρίζος 3467,2 557,9
Κάμπος 9,2 33,0
Λιβάδι 3158,2 61,8
Λιμνίτης 423,2 237,5 183,2 0,0 1,2
Ξερός 3914,7 356,5 0,0 0,0 2,4
Ρούδιας 4305,1 1296,4 491,8 2514,9
Σταυρός 3948,5 726,4 0,0 0,0 3,6
Φλέγια 5298,8 44,3 0,0 0,0 286,1 1,0 0,0
Σύνολο 35120,3 4221,5 806,9 2514,9 286,1 48,3 3,6

% 58,4 7,0 1,3 4,2 0,5 0,1 0
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Πίνακας 4.45. Κατανομή της έκτασης των περιοχών Φύση 2000 (Natura 2000) κατά λεκάνες 
απορροής και σύνθεση των περιοχών από άποψη δασοπονικών ειδών

Κοιλάδα

NATURA 2000

CY000008: 
Κοιλάδα 
κέδρων - 
Κάμπος

CY2000007:
Περιοχή 
Πλατύ 

CY40000
011: Πε-

ριοχή 
Αγιάτης

CY40000012: 
Περιοχή Σταυ-

ρός της 
Ψώκας – 

Καρκαβάς 

Σύνολο (ha)

Αγιά 131,9  518,9  650,8

Άγιος Μερκούριος    2646,8 2646,8

Γιαλιά     0,0

Διαρίζος  628,5   628,5

Κάμπος 2777,8    2777,8

Λιμνίτης 4458,7    4458,7

Ξερός 7502,3    7502,3

Ρούδιας 3336,9    3336,9

Σταυρός    2409,3 2409,3

Σύνολο (ha) 18207,6 628,5 518,9 5056,1 24411,1

Αμιγείς άλλων ειδών 14,9   1,3 16,1
Αμιγείς Κέδρου 22,1    22,1
Αμιγείς Λατζιάς 402,9  3,0 24,1 430,2
Αμιγείς Τραχείας πεύκης 11801,8 108,6 234,0 3893,3 16097,8
Μικτές άλλων ειδών 140,2   1,8 144,0
Μικτές Λατζιάς/ άλλων ειδών 240,8 7,0 4,2  252,9
Μικτές Τραχείας/ άλλων ειδών 101,2 24,9  176,0 304,0
Μικτές Τραχείας/ Κέδρου 82,2    82,3
Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς 5070,7 471,9 275,7 926,9 6838,7
Ρεματική βλάστηση 114,28 16,07 1,41 28,19 159,9
Άλλες εδαφοπονικές μορφές 216,4 0,1 0,6 4,6 221,7
Σύνολο (ha) 18.207,6 628,5 518,9 5.056,1 24.411,1
      

 Προστατευόμενες περιοχές NAT2000     
CY000008     

ΜΑΥΡΟΙ ΓΚΡΕΜΟΙ 2514,9     
ΤΡΙΠΥΛΟΣ 806,9     
 Σύνολο (ha) 3321,8     

4.4.2 Η εσωτερική συγκρότηση των συστάδων
Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται σε δύο κατευθύνσεις:

• Στη  δομή  των  συστάδων  (λειτουργική  μορφή,  συγκόμωση,  ορόφωση,  στάδιο 
εξέλιξης κλπ).

• Στα δασοαποδοτικά μεγέθη των συστάδων (αριθμός κορμών, εγκάρσια κυκλική 
επιφάνεια, ξυλαπόθεμα και προσαύξηση).
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Βασίζεται δε τόσο στη χαρτογράφηση του 2008, η οποία έδωσε τις εκτάσεις, την ορι-
ζόντια διάρθρωση του δάσους και στοιχεία δομής των συστάδων, όσο και στα αποτε-
λέσματα απογραφής του δικτύου των μόνιμων δοκιμαστικών επιφανειών, το οποίο ανα-
πτύχθηκε προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις17:

1. τα παραγωγικά δάση (900 ΜΔΕ, απογραφή 2001),
2. τα μη παραγωγικά δάση (196 ΜΔΕ, απογραφή 2005),
3. τις περιοχές αναδασώσεων (140 ΜΔΕ, απογραφή 1991-92),
4. τις συστάδες της προστατευόμενης περιοχής Τριπύλου (172 ΜΔΕ, απογραφή 

1998) και 

5. τα δάση και τους θαμνώνες λατζιάς (276 ΜΔΕ, απογραφή 1983-84).

Τρεις μεγάλες ενότητες, που διακρίνονται εξαιτίας του προστατευτικού καθεστώτος 
που ισχύει  στο  Δάσος  Πάφου,  θα  αποτελέσουν στη  συνέχεια  ξεχωριστό  αντικείμενο 
ανάλυσης (Πίν 4.46):

 Τα δάση Τραχείας πεύκης στην υπόλοιπη περιοχή του Δάσους Πάφου (πλην 
Τριπύλου και Μαύρων Γκρεμών)

 Τα δάση της προστατευόμενης περιοχής Τριπύλου / Κέδρου
 Τα δάση της προστατευόμενης περιοχής Μαύρων Γκρεμών.

Πίνακας 4.46. Κατανομή των εκτάσεων κατά εδαφοπονική μορφή των τριών ενοτήτων 
χώρου του Δάσους Πάφου.

 Εδαφοπονική 
μορφή

Ενότητες χώρου

Μαύροι 
Γκρεμοί % Τρίπυλος %

Δάση 
Τραχείας 
πεύκης

% Σύνολο %

Άγονες εκτάσεις 13,7 0,5 0,5 0,1 31,5 0,1 45,2 0,1
Δάσος 2.394,6 95,3 799,3 99,1 55.755,6 98,1 58.949,5 98,0
Θαμνώνας 104,8 4,1 7,1 0,9 720,4 1,3 832,4 1,4
Λατομείο 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0
Σκουπιδότοπος 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0
Υδοτοφράκτης 0,0 0,0 48,3 0,1 48,3 0,1
Υποδομές 0,0 0,0 8,9 0,0 8,9 0,0
Φρύγανα 1,7 0,1 0,0 241,5 0,4 243,2 0,4
Σύνολο 2.515,9 100,0 806,9 100,0 56.813,7 100,0 60.135,5 100,0
Ποσοστό % 4,2 0,2 1,3 0,2 94,5 0,2 1.000,0 0,2

Η συγκρότηση των δασών αυτών από άποψη σύνθεσης ειδών δίνεται στον Πίνακα 
4.47.

Δομή και πυκνότητα συστάδων

Δάση Τραχείας πεύκης:

Η Τραχεία πεύκη ως φωτόφυτο είδος σχηματίζει ομήλικες συστάδες κατά μικρές ή και 
μεγάλες συστάδες. Το γεγονός αυτό προσδιορίζει και τη δυναμική της εξέλιξης, αλλά και 
τον τρόπο ανάλυσης και διαχείρισης. Οι σχετικά δυσμενείς κλιματικές συνθήκες που επι-
κρατούν συχνά σε τμήματα του Δάσους,  Πάφου σε συνδυασμό (προπάντων) με τον 
τρόπο χειρισμού στα πλαίσια των υλοτομικών εργασιών, έχουν επηρεάσει τη δομή των 

17 Μόνιμες επιφάνειες έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές εξάπλωσης της λατζιάς, πλην όμως τα στοιχεία 
αυτά δεν χορηγήθηκαν από το Τμήμα Δασών, επειδή δεν ήταν σε αξιοποιήσιμη μορφή
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δασών, με αποτέλεσμα να συναντάει κανείς όλο το φάσμα καταστάσεων δομής.

Πίνακας 4.47. Συγκρότηση των δασών των τριών ενοτήτων από άποψη σύνθεσης ειδών

 Κατηγορία 
συστάδων

Ενότητες χώρου
Μ

αύ
ρο

ι 
Γκ

ρε
μο

ί

%

Τρ
ίπ

υλ
ος

%

Λο
ιπ

ή 
Π

ερ
ιο

χή

%

Σύ
νο

λο

%

Δασοσκεπείς εκτάσεις (ΔΑ)
Αμιγείς άλλων 
ειδών 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 34,0 0,1

Αμιγείς Κέδρου 2,9 0,1 15,2 1,9 3,7 0,0 21,7 0,0
Αμιγείς Λατζιάς 24,8 1,0 31,4 4,0 324,3 0,6 381,2 0,7
Αμιγείς Τραχείας 
πεύκης 1.290,4 54,2 92,0 11,7 40.970,4 72,5 42.554,0 73,8

Μικτές άλλων 
ειδών 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,7 0,0

Μικτές Λατζιάς/ 
άλλων ειδών 11,8 0,5 55,6 7,1 279,5 0,5 348,2 0,6

Μικτές Τραχείας/ 
άλλων ειδών 0,0 0,0 9,2 1,2 905,9 1,6 920,9 1,6

Μικτές Τραχείας/ 
Κέδρου 0,0 0,0 46,9 6,0 44,8 0,1 91,8 0,2

Μικτές Τραχείας/ 
Λατζιάς 1.047,0 44,0 533,8 68,0 11.653,8 20,6 13.331,0 23,1

Ρεματική 
βλάστηση 5,2 0,2 0,3 0,0 305,3 0,5 310,8 0,5

Γεν. Άθροισμα 2.382,0 100,0 784,5 100,0 54.525,0 100,0 59.691,5 100,0
Θαμνοσκεπής εκτάσεις (ΘΑ)
Αμιγείς άλλων 
ειδών 0,0 0,0 0,0 0,0 52,7 7,4 52,7 6,4

Αμιγείς Λατζιάς 103,8 100,0 6,7 100,0 52,6 7,4 163,1 19,9
Μικτές άλλων 
ειδών 0,0 0,0 0,0 0,0 505,8 71,3 505,8 61,7

Μικτές Λατζιάς/ 
άλλων ειδών 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 5,7 40,1 4,9

Μικτές Τραχείας/ 
άλλων ειδών 0,0 0,0 0,0 0,0 39,7 5,6 39,7 4,8

Μικτές Τραχείας/ 
Λατζιάς 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 2,6 18,2 2,2

Γεν. Άθροισμα 103,8 100,0 6,7 100,0 709,0 100,0 819,5 100,0

Διακρίθηκε η συνολική έκταση των δασών σε τρεις κατηγορίες:

− Συστάδες διασπασμένες με ΒΕ 0-30%
− Συστάδες χαμηλής έως μέτριας πυκνότητας με ΒΕ 30-60% 
− Συστάδες μέτριας πυκνότητας έως κλειστής συγκόμωσης (ΒΕ>60%).

Η συμμετοχή των κατηγοριών αυτών στη συνολική έκταση του δάσους δίνεται στον 
Πίνακα 4.48.
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Πίνακας 4.48. Η κατανομή της έκτασης του Δάσους Πάφου κατά βαθμίδες εδαφοκάλυψης

 Βαθμός 
συγκόμωσης 

Ενότητες χώρου

Μαύροι 
Γκρεμοί % Τρίπυλος %

Δάση 
Τραχείας 
πεύκης

% Σύνολο %

0->30% 769,9 32,3 272,1 34,7 31.972,8 58,6 33.014,7 57,2
30->60% 1.210,4 50,8 459,3 58,5 19.625,0 36,0 21.294,5 36,9
60->100% 401,8 16,9 53,2 6,8 2.927,2 5,4 3.382,3 5,9

Σύνολο 2.382,0 100,0 784,5 100,0 54.525,0 100,0 57.691,5 100,0

Μόνον η τελευταία κατηγορία ανταποκρίνεται στην τυπική δομή των ομηλίκων δασών 
που μπορούν να δεχτούν τυπικούς χειρισμούς, όπως προβλέπεται από τη δασοκομία 
για τα δάση αυτά.

Και οι δύο προηγούμενες καταστάσεις πρέπει, στα πλαίσια χειρισμού από καθαρά 
δασοκομική άποψη, να αντιμετωπιστούν ως καταστάσεις υπό ή προς ανόρθωση, δηλα-
δή πύκνωση και αποκατάσταση συνθηκών δομής, που ανταποκρίνονται στη δυναμική 
της εξέλιξης των ομηλίκων συστάδων. Εφόσον, βεβαίως, συνηγορούν σε αυτό και οι 
στόχοι διαχείρισης του δάσους, που θα προσδιοριστούν στα πλαίσια του σχεδιασμού 
στη συνέχεια.

 Ορόφωση συστάδων  :  Το  μεγαλύτερο μέρος  των  συστάδων  Τραχείας  πεύκης 
(73,5%) εμφανίζονται ως μονώροφες, ενώ το 20,2% ως διώροφες και ένα μικρό 
μόνο ποσοστό (6,2%) έχει πολυώροφη δομή.

 Στάδιο εξέλιξης  : Το στάδιο των κορμών, δηλαδή των συστάδων με μέση διάμε-
τρο d>20cm κυριαρχεί (71,7%) στα δάση Τραχείας πεύκης, ως συνέπεια της κυ-
ριαρχίας συστάδων μεγάλων ηλικιών, όπως έδειξαν και τα σχετικά διαγράμματα 
σε προηγούμενο κεφάλαιο. Το στάδιο των κορμιδίων (dg<20cm) δείχνει μια ισορ-
ροπημένη συμμετοχή (25,8%), ενώ το στάδιο της νεοφυτείας-πυκνοφυτείας εμ-
φανίζεται με πολύ μικρή συμμετοχή, γεγονός που αντικατοπτρίζει και την αδυνα-
μία αναγέννησης του δάσους.

 Προέλευση  συστάδων  :  Οι  συστάδες  εμφανίζονται  στην  πλειοψηφία  τους  να 
έχουν  φυσική  προέλευση  (80,6%),  ενώ  ένα  μικρό  μόνο  μέρος  έχει  τεχνητή 
(5,7%) ή μικτή (τεχνητή και φυσική) προέλευση (13,6%). Οι τελευταίες αφορούν 
κυρίως αμιγείς και μικτές συστάδες Τραχείας πεύκης.

Δάση Κέδρου:

Οι συστάδες του Κέδρου εμφανίζουν τόσο οπτικά, όσο και μέσω της κατανομής κορ-
μών κατά βαθμίδες διαμέτρου, δομή κηπευτού δάσους κατά άτομο ή κατά ομάδες και 
λόχμες. Είναι δε στην πλειοψηφία τους πολυώροφες συστάδες κατά θέσεις και σε μικρή 
κλίμακα (15,7%) μονώροφες συστάδες. Κυριαρχεί το στάδιο των κορμών (87%), ενώ το 
υπόλοιπο (13%) είναι ακόμη στο στάδιο των κορμιδίων. Συστάδες του σταδίου της νεο-
φυτείας-πυκνοφυτείας δεν διακρίθηκαν και αυτό δεν αποτελεί, κατ' αρχήν, αρνητικό στοι-
χείο, λόγω της κηπευτής δομής που κυριαρχεί.

Από άποψη βαθμού δασοκάλυψης η κατάσταση εδώ εμφανίζεται καλύτερη από ό,τι 
στα άλλα δάση, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος συγκροτείται από μέτριας πυκνότη-
τας συστάδες (58,5%), ενώ οι διασπασμένες συστάδες (ΒΕ 0-30%) είναι της τάξεως του 
34,7%.

Οι συστάδες του Κέδρου έχουν φυσική προέλευση, ενώ μικρό μέρος (9,8%),  που 
αφορά συστάδες Τραχείας του Τριπύλου, έχει μικτή φυσική/ τεχνητή.
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Δάση προστατευόμενης περιοχής Μαύρων Γκρεμών:

Πρόκειται για έντονα δασογενές περιβάλλον με συμμετοχή των δασοσκεπών εκτάσε-
ων κατά 95,3%. Κυριαρχούν οι αμιγείς (54,3%) και μικτές συστάδες Τραχείας πεύκης/ 
Λατζιάς (44%), δημιουργώντας δασικούς σχηματισμούς ποικίλης δομής, όπως και στην 
περίπτωση των υπολοίπων δασών Τραχείας πεύκης που περιγράφηκαν παραπάνω.

Η συμμετοχή των διασπασμένων συστάδων ανέρχεται εδώ στο 32,1% της έκτασης, 
ενώ κλειστές και μέτριας πυκνότητας συστάδες κατέχουν υψηλότερο ποσοστό (16,9%) 
από ό,τι στα άλλα δάση.

Κυριαρχούν και εδώ μονώροφες (57,2%) και διώροφες (41,8%) συστάδες, ενώ οι πο-
λυώροφες, με την παρουσία δηλαδή του ορόφου των θάμνων, είναι ελάχιστες (3,4%).

Όλες οι συστάδες (98,2%) βρίσκονται στο στάδιο των κορμών και έχουν φυσική προ-
έλευση.

Θαμνοσκεπείς εκτάσεις (ΘΑ)

Η σύνθεση των ειδών που συγκροτούν τις εκτάσεις που διαχωρίστηκαν ως θαμνώνες 
(με ξυλώδη βλάστηση και μέχρι ύψος 3,0  m) είναι ποικίλη, όπως δείχνουν τα στοιχεία 
του πίνακα  4.47.

Στην περιοχή του Τριπύλου και των Μ. Γκρεμών κυριαρχεί η Λατζιά, ενώ στην υπόλοι-
πη περιοχή η Λατζιά εμφανίζεται μόλις στο 15,7% της έκτασης. Εκεί κυριαρχούν άλλα 
είδη, όπως Τιρεμιθιά, Ελιά, Δρυς, Σπαλαθκιά, Ξυστεριά κ.ά.

Από πλευράς πυκνότητας, οι θαμνώνες εμφανίζονται σχετικά συνηρεφείς (ΒΣ>75%) 
κατά 67,4%, ενώ μόλις το 0,6% των εκτάσεων καλύπτεται  από σχετικά διάσπαρτους 
θάμνους (ΒΣ<25%) (Πίν. 4.49).

Πίνακας 4.49. Κατανομή των θαμνοσκεπών εκτάσεων σε βαθμίδες συγκόμωσης στις τρεις 
περιοχές του Δάσους Πάφου

Βαθμός συγκόμ. (ΒΣ 
%)

Μ. 
Γκρεμοί % Τρίπυ-

λος % Λοιπή 
περιοχή % Σύνολο 

(ha) %

Θαμνοσκεπείς εκτάσεις (ΘΑ)

α (0->25%) 4,7 0,7 4,7 0,6

β (25->50%) 14,2 13,7 19,7 2,8 33,9 4,1

γ (50->75%) 24,9 24,0 203,4 28,7 228,3 27,9

δ (>75%) 64,6 62,3 6,7 100,0 481,1 67,9 552,5 67,4

Γενικό άθροισμα 103,8 100,0 6,7 100,0 709,0 100,0 819,5 100,0

Δασοαποδοτικά μεγέθη

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφορετικής χρονικής αναφοράς των συ-
στημάτων απογραφής και της αδυναμίας προβολής ή αναγωγής αυτών στο σήμερα, 
ώστε να συνδεθούν με τα στοιχεία της χαρτογράφησης του 2008 με απόλυτη βεβαιότη-
τα, εξετάστηκε στην αρχή η χρήση και η εφαρμογή στα δεδομένα της χαρτογράφησης 
του 2008 εξισώσεων της μορφής: N/ha, V/ha, G/ha Zv/ha = f(BE,Ho), που μπορούσαν να 
αναπτυχθούν από τα στοιχεία των διαφόρων απογραφών.

Πλην όμως, διαπιστώθηκε ότι οι μετρήσεις ύψους των συστάδων που έγιναν κατά τη 
χαρτογράφηση (2008)  δείχνουν μια σοβαρή απόκλιση και  μάλιστα αρνητική προς τα 
κάτω και κατά τρόπο συστηματικό έναντι των μετρήσεων στις δοκιμαστικές επιφάνειες 
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του συνολικού δικτύου. Η αδυναμία αυτή, που οφείλεται στην αδρομερή εκτίμηση των 
υψών κατά τη χαρτογράφηση του 2008, δεν επέτρεψε τη χρησιμοποίηση των ως άνω 
εξισώσεων. Για αυτό και εκτιμήθηκαν μέσες τιμές των βασικών δασοαποδοτικών μεγε-
θών  των  συστάδων κατά στρώματα παραγωγικά,  μη  παραγωγικά,  αναδασώσεις  και 
Κέδρος (Πίν.  4.50),  διαφορετικού βαθμού δασοκάλυψης (ΒΕ 0-30%, 30-60% και  60-
100%).

Οι τιμές προσαύξησης όγκου για τις περιπτώσεις που δεν υφίστανται αντίστοιχα δεδο-
μένα (Μη παραγωγικά δάση και δάση Κέδρου) εκτιμήθηκε κατά προσέγγιση με βάση το 
ποσοστό προσαύξησης επί του ξυλαποθέματος (Ζν/V) που διαπιστώθηκε στα παραγω-
γικά δάση. Οι μέσες αυτές τιμές παρατηρήθηκαν ως τιμές μοντέλου, ικανές να εκπροσω-
πήσουν και τη σημερινή κατάσταση των δασών, γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκαν εν συνε-
χεία για την εκτίμηση των συνολικών δασοαποδοτικών μεγεθών των στρωμάτων που εκ-
προσωπούν.

Τα αποτελέσματα αναγωγής (Έκταση * Μέσες τιμές N, G, V και Zv), τόσο σε επίπεδο 
στρωμάτων και πολυγώνων όσο και συνολικά στο επίπεδο των τριών περιοχών (Τρίπυ-
λος, Μ. Γκρεμοί και λοιπή περιοχή) δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν  (Πίν.4.50 
και 4.52). Στα δεδομένα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και αντίστοιχα των δασοσκεπών 
και θαμνοσκεπών εκτάσεων Λατζιάς του πίνακα που ακολουθεί (Πίν. 4.54).

Πίνακας 4.50. Μέσες τιμές ανά εκτάριο βασικών δασοαποδοτικών μεγεθών και συστάδων 
(Ν/ha, G/ha, V/ha και Zv/ha) των τεσσάρων στρωμάτων δειγματοληψίας

Βαθμός 
εδαφοκάλυψης

1. Παρα-
γωγικά

2. Μη πα-
ραγωγικά

3. Αναδα-
σώσεις 4. Κέδρος

Αριθμός κορμών (Ν/ha)
0-30% 103,0 90,3 246,4 54,2

31-60% 221,8 269,4 594,9 139,0
61-100% 367,4 706,3 1157,5 236,1
Σύνολο 153,9 141,8 424,0 106,7

 Εγκάρσια κυκλική επιφάνεια G (m2/ha)
0-30% 8,6 4,9 3,0 4,7

31-60% 13,9 6,9 8,2 12,9
61-100% 18,8 6,0 10,9 21,8
Σύνολο 10,8 5,4 5,2 9,7

 Ξυλαπόθεμα V (m3/ha)
0-30% 62,0 33,2 16,9 26,8

31-60% 105,0 42,8 47,9 79,8
61-100% 157,6 35,5 52,4 155,8
Σύνολο 80,4 35,3 28,8 62,4

Προσαύξηση Zv (m3/ha,έτος)
0-30% 0,85 0,46 0,43 0,37

31-60% 1,58 0,64 0,86 1,20
61-100% 2,87 0,65 1,63 2,84
Σύνολο 1,20 0,53 0,70 0,93

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν τα ακόλουθα δασοαποδοτικά με-
γέθη για το Δάσος Πάφου:

Για τα δάση Τραχείας και Κέδρου έκτασης   F  =57.691,5   ha  

• Αριθμός κορμών                                 N=12.081.614   (209,4)
• Εγκάρσια κυκλική επιφάνεια               G=511903,9 m2   (8,9 m2/ha)
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• Ξυλαπόθεμα                                        V=3.661.549,7 m3   (63,5 m3/έτος,ha)
• Προσαύξηση                                       Zv=56.713,4 m3/έτος  (1,0 m3/έτος,ha)

Για τα δάση και τις θαμνοσκεπείς εκτάσεις Λατζιάς      έκτασης   F  =14.060,4   ha  

• Ξυλαπόθεμα                                        V=227.638 m3   (16,19 m3/έτος,ha)

Πίνακας 4.51. Συνολικά δασοαποδοτικά μεγέθη των δασοσκεπών εκτάσεων του Δάσους 
Πάφου κατά στρώματα δειγματοληψίας. 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΝΑΔΑ-
ΣΩΣΕΙΣ

ΚΕ-
ΔΡΟΥ

ΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΙΚΑ Σύνολο

Έκταση F (ha)
0->30% 7.282,7 272,0 9.409,5 16.050,4 33.014,7
30->60% 3.065,3 461,8 3.830,3 13.937,1 21.294,5
60->100% 382,2 53,5 654,5 2.292,1 3.382,3
Γενικό άθροισμα 10.730,2 787,3 13.894,3 32.279,6 57.691,5
Αριθμός κορμών Ν
0->30% 1.794.191 14.734 850.035 1.652.445 4.311.406
30->60% 1.823.487 64.193 1.031.905 3.091.378 6.010.964
60->100% 442.378 12.627 462.217 842.032 1.759.255
Γενικό άθροισμα 4.060.057 91.554 2.344.157 5.585.856 12.081.624
Εγκ. Κυκλ. Επιφάνεια  G (m2)
0->30% 22.086 1.272 46.441 138.358 208.158
30->60% 25.010 5.978 26.302 194.021 251.311
60->100% 4.180 1.163 3.906 43.186 52.435
Γενικό άθροισμα 51.275 8.414 76.649 375.566 511.904
Ξυλαπόθεμα V (m3)
0->30% 122.810 7.302 312.414 994.832 1.437.358
30->60% 146.761 36.853 164.014 1.463.711 1.811.338
60->100% 20.042 8.334 23.256 361.223 412.854
Γενικό άθροισμα 289.612 52.488 499.684 2.819.765 3.661.550
Τρέχουσα προσαύξηση όγκου Zv(m3/έτος)
0->30% 3.153 101 4.306 13.712 21.271
30->60% 2.622 554 2.466 22.010 27.653
60->100% 625 152 424 6.589 7.789
Γενικό άθροισμα 6.400 807 7.196 42.310 56.713
Μέσες τιμές συνολικά για το Δάσος Πάφου
Αριθμός κορμών Ν/ha 378,4 116,3 168,7 173,0 209,4
Εγκ. Κυκλ. Επιφ. G/ha 
(m2/ha) 4,8 10,7 5,5 11,6 8,9

Ξυλαπόθεμα V/ha (m3/ha) 27,0 66,7 36,0 87,4 63,5
Τρέχ. Προσ. όγκου
Zv (m3/ha.έτος) 0,6 1,0 0,5 1,3 1,0
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Πίνακας 4.52.  Συνολικά δασοαποδοτικά μεγέθη και μέσες τιμές αυτών κατά μεγάλες χωρικές 
ενότητες του Δάσους Πάφου

Βαθμός 
συγκόμωσης (ΒΣ 

%)
Έκταση F (ha) Αριθμός 

κορμών Ν
Εγκ. Κυκλ. 
Επιφάνεια

 G (m2)
Ξυλαπόθεμα 

V (m3)

Τρέχουσα 
προσαύξηση 

όγκου
Zv(m3/ha.έτος)

Περιοχή Τριπύλου
0->30% 272,1 14.769,1 1.274,0 7.317,2 100,9

30->60% 459,2 64.612,5 5.936,8 36.718,3 552,1

60->100% 53,2 14.268,7 1.101,0 7.865,5 143,5
Σύνολο 784,5 93.650,4 8.311,9 51.901,0 796,5
Περιοχή Μ. Γκρεμών
0->30% 769,9 76.397,3 5.346,1 37.623,1 520,5
30->60% 1.210,4 288.612,6 13.746,3 99.602,6 1.497,8
60->100% 401,8 160.568,6 7.069,1 58.451,6 1.066,1
Σύνολο 2.382,0 525.578,5 26.161,5 195.677,4 3.084,4
Λοιπή περιοχή
0->30% 31.972,8 4.220.239,2 201.537,5 1.392.417,5 20.649,8
30->60% 19.625,0 5.657.738,4 231.628,1 1.675.017,0 25.603,0
60->100% 2.927,2 1.584.417,5 44.264,9 346.536,8 6.579,8
Σύνολο 54.525,0 11.462.395,1 477.430,5 3.413.971,3 52.832,5
Δάσος Πάφου
0->30% 33.014,7 4.311.405,6 208.157,7 1.437.357,8 21.271,1
30->60% 21.294,5 6.010.963,5 251.311,2 1.811.337,9 27.652,9
60->100% 3.382,3 1.759.254,8 52.435,0 412.853,9 7.789,3
Σύνολο 57.691,5 12.081.624,0 511.903,9 3.661.549,7 56.713,4
Μέσες τιμές συνολικά για το Δάσος Πάφου

Ν/ ha G/ha V/ha Zv/ha,έτος

0->30% 130,6 6,3 43,5 0,6
30->60% 282,3 11,8 85,1 1,3
60->100% 520,1 15,5 122,1 2,3
Συνολικά 209,4 8,9 63,5 1,0
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Πίνακας 4.53. Συνολικά δασοαποδοτικά μεγέθη και μέσες τιμές αυτών κατά λεκάνες 
απορροής

ΚΟΙΛΑΔΑ Έκταση 
(ha) Ν G V Zv Ν/ha G /ha V/ha Zv/ha

Αγιά 4.601,5 819.321,0 52.481,3 389.636,5 5.841,2 178,1 11,4 84,7 1,3

Άγιος 
Μερκούριος 5.569,2 1.088.654,6 46.269,8 328.653,4 5.053,4 195,5 8,3 59,0 0,9

Ακολιού 5,0 516,3 43,2 310,8 4,3 103,0 8,6 62,0 0,9
Γιαλιά 4.464,3 861.315,2 38.700,4 277.470,7 4.241,1 192,9 8,7 62,2 1,0
Διαρίζος 4.468,6 1.174.846,8 54.013,5 405.634,1 6.419,9 262,9 12,1 90,8 1,4
Κάμπος 2.545,5 560.567,9 11.425,8 70.386,5 1.259,2 220,2 4,5 27,7 0,5
Λιβάδι 3.475,2 903.379,8 28.680,6 197.123,7 3.149,8 260,0 8,3 56,7 0,9

Λιμνίτης 5.912,9 1.197.111,5 33.883,5 219.899,7 3.486,0 202,5 5,7 37,2 0,6

Ξερός 7.197,0 1.793.844,4 54.005,9 369.584,7 5.907,7 249,2 7,5 51,4 0,8
Ρούδιας 8.396,3 1.826.213,7 91.851,3 674.340,7 10.500,3 217,5 10,9 80,3 1,3
Σταυρός 4.181,3 693.463,3 44.668,0 331.129,1 4.915,9 165,8 10,7 79,2 1,2
Φλέγια 6.874,7 1.162.389,3 55.880,5 397.379,7 5.934,7 169,1 8,1 57,8 0,9
Σύνολο 57.691,5 12.081.624,0 511.903,9 3.661.549,7 56.713,4 209,4 8,9 63,5 1,0

Πίνακας 4.54. Εκτάσεις και ξυλαποθέματα των δασοσυστάδων και θαμνώνων στις λεκάνες 
απορροής του Δάσους Πάφου
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Κοιλάδες Έκταση συστάδων και θαμνώνων 
Λατζιάς F(ha)

Ξυλαπόθεμα συστάδων και θαμνώνων 
Λατζιάς V (m3)

Αγιά 42,0 1.817,6 1.860,0 681,0 29.428,0 30.108,0

Άγιος Μερκούριος 317,1 317,0 5.134,0 5.134,0
Ακολιού
Γιαλιά 27,7 28,0 448,0 448,0
Διαρίζος 3.129,9 3.130,0 50.673,0 50.673,0
Κάμπος 74,0 74,0 1.198,0 1.198,0
Λιβάδι 69,0 69,0 1.117,0 1.117,0
Λιμνίτης 132,5 1.127,6 1.260,0 2.145,0 18.256,0 20.401,0
Ξερός 2.662,3 2.662,0 0,0 43.102,0 43.102,0
Ρούδιας 446,5 1.085,8 1.479,6 3.012,0 7.229,0 17.580,0 23.954,0 48.763,0
Σταυρός 1.086,7 1.087,0 17.593,0 17.593,0
Φλέγια 562,1 562,0 9.100,0 9.100,0
Σύνολο 621,0 1.085,8 12.353,5 14.060,0 10.055,0 17.580,0 200.003,0 227.638,0
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5. Διαχείριση – διοίκηση

5.1 Ιστορικό διαχείρισης
Ιστορικές πηγές βεβαιώνουν ότι στην αρχαιότητα, η Κύπρος είχε πλούσια δάση, απο-

καλούνταν το πράσινο νησί της Μεσογείου και, ως εκ τούτου, αποτελούσε ναυπηγικό 
κέντρο και εξαγωγική χώρα ξυλείας. Σχετικές είναι οι  αναφορές του Πλιναίου και του 
ιστορικού Διόδωρου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μέγας Αλέξανδρος πριν την εκστρα-
τεία του στην Ασία, ναυπήγησε τα πλοία του στην τοποθεσία Σύμβουλας, κοντά στη Για-
λιά, χρησιμοποιώντας ξυλεία από το Δάσος Πάφου.

Με την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 1571, η Κύπρος σταμάτησε να 
συμμετέχει στο μεσογειακό εμπόριο. Γενικά, επήλθε πολιτισμικός και οικονομικός μαρα-
σμός, τα δάση έγιναν γη του κανενός, ελεύθερα προς όλους να τα χρησιμοποιούν και να 
τα κακοδιαχειρίζονται, με αποτέλεσμα να αυτοπροστατεύονται μόνο οι εκτάσεις που ήταν 
απρόσιτες. Το 1869, η Μεγάλη Πύλη κήρυξε τον «Τουρκικό κώδικα της Γης» προς εφαρ-
μογή σε όλη την Οθωμανική αυτοκρατορία. Στη βάση του νόμου αυτού, που  δημοσιεύ-
τηκε στην Κύπρο το 1870, εκδόθηκαν διατάγματα, τα οποία έδωσαν νομική αναγνώριση 
στο δάσος και προνοούσαν κάποιο έλεγχο.

Με την κατάληψη της Κύπρου από τη Μ. Βρετανία, εκδόθηκε το 1879 το πρώτο δασι-
κό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο όλα τα δάση τέθηκαν υπό την προστασία και τον 
έλεγχο της κυβέρνησης. Το ίδιο έτος ιδρύθηκε το Τμήμα Δασών και το 1880 διορίστηκε 
πρώτος  διευθυντής  του  τμήματος  ο  Γάλλος  δασολόγος  P.G.  Madon,  που  έθεσε  τις 
πρώτες βάσεις για την οργάνωση του Τμήματος.

Στα δάση ασκούνταν αιγοβοσκή πολλές δεκαετίες, πριν οι Βρετανοί  αναλάβουν τη 
διοίκηση της Κύπρου. Με την ίδρυση του Τμήματος Δασών, ευθύς εξαρχής διαπιστώθη-
κε η ασυμβατότητα της αιγοβοσκής με τη δασοπονία.

Το Τμήμα Δασών θέσπισε νομοθεσία για την απαλλαγή των δασών από την αιγοβο-
σκή, αλλά η αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών προκάλεσε τη δυσαρέσκεια και την 
αντίδραση των κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση, αν και αρχικά συμφώνησε 
με την πολιτική του Τμήματος Δασών, τελικά να αποσύρει την υποστήριξή της και το 
πρόβλημα να αφεθεί να λυθεί στο μέλλον με την εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοι-
νού και βεβαίως των κτηνοτρόφων.

Πράγματι,  με την αλλαγή πολιτικής και τη φιλική προσέγγιση των κτηνοτρόφων εκ 
μέρους του Τμήματος Δασών, οι σχέσεις βελτιώθηκαν, η πρόκληση κακόβουλων πυρκα-
γιών μειώθηκε και οι κτηνοτρόφοι αποδέχτηκαν να τους εκδίδεται ετήσια άδεια βοσκής, 
για καθορισμένο αριθμό ζώων. Το 1938, το Τμήμα διαπραγματεύτηκε και συμφώνησε με 
την Ιερά Μονή Κύκκου, το μεγαλύτερο  ιδιοκτήτη ζώων (περισσότερα από 2.500) την 
απομάκρυνση των αιγών από το Δάσος Πάφου έναντι αποζημίωσης και δωρεάν παρα-
χώρησης κορμοξυλείας για τις ανάγκες της Μονής.

Αντίστοιχες συμφωνίες σύναψαν σταδιακά και οι ιδιώτες κτηνοτρόφοι, είτε με αποζη-
μίωση είτε με εργοδότηση από το Τμήμα Δασών και αποζημίωση είτε με τη μετοίκηση 
όλων των κατοίκων ορισμένων κοινοτήτων σε καινούριες κατοικίες, εκτός του δάσους, 
όπως τα χωριά Λιβάδι και Παλαιά Δήμματα, τα οποία ήταν εγκλωβισμένα στο Δάσος 
Πάφου.

Με τη μείωση ή και την εξάλειψη της αιγοβοσκής στη δεκαετία του 1940, άρχισε η 
αναδάσωση των καμένων και άδενδρων περιοχών, με τη φύτευση δενδρυλλίων κυρίως 
τραχείας πεύκης ή της σποράς σπόρου, κατόπιν προετοιμασίας του εδάφους με εμπειρι-
κούς τρόπους. Νωρίς τη δεκαετία του 1950, επιβεβαιώθηκε η υπεροχή της σποράς ένα-
ντι της φύτευσης. Στην συνέχεια, υιοθετήθηκε η ιταλική μέθοδος Gradoni (αυλάκι και λω-
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ρίδα, που χαράσσονταν κατά τις χωροσταθμικές καμπύλες και κατασκευάζονταν χειρω-
νακτικά,  όπως  χειρωνακτικά  γινόταν  και  η  σπορά)  με  εξαιρετικά  αποτελέσματα  στο 
Δάσος Πάφου.

Τη δεκαετία του 1960 εισήχθη η διάνοιξη και η καλλιέργεια αναδασωτικών λωρίδων, 
με μηχανήματα πλάτους περίπου 2 μέτρων και σποράς σπόρων τραχείας πεύκης. Σε 
μερικές περιπτώσεις, στο Δάσος Πάφου έγινε φυτεία ευκαλύπτου, αλλά η επιτυχία του εί-
ναι αποθαρρυντική. Οι αναδασωτικές λωρίδες είναι ταυτόχρονα και αντιδιαβρωτικά έργα. 
Άλλα αντιδιαβρωτικά έργα, κατά κανόνα, δεν πραγματοποιούνται, ενώ, στο παρελθόν, 
κατασκευάστηκαν,  σε μικρή κλίμακα, ξερολιθιές.

Η βρετανική διοίκηση από την πρώτη δεκαετία εγκατάστασης στην Κύπρο, αποφάσι-
σε ότι το δασικό προσωπικό είναι προτιμότερο να διαμένει σε δασικούς σταθμούς μέσα 
στο δάσος, παρά στα γειτονικά χωριά του δάσους.

Στο Δάσος Πάφου ο πρώτος απομακρυσμένος και απομονωμένος δασικός σταθμός 
έγινε στο Σταυρό της Ψώκας, το 1887. Σημειώνεται ότι ο δασικός δρόμος Κάμπος-Τσακ-
κίστρα- Σταυρός της Ψώκας τελείωσε το 1930. Στη συνέχεια, ο δασικός σταθμός του 
Σταυρού της Ψώκας επεκτάθηκε με νέα κτίρια και, το 1922, έγινε το διοικητικό κέντρο της 
δασικής περιφέρειας Πάφου. Οι ξύλινες κατοικίες που υπάρχουν στο Σταυρό της Ψώκας 
κατασκευάστηκαν μετά την τουρκική εισβολή,  κυρίως τα έτη 1975 και 1976, από ξύλο 
που λήφθηκε από τις καμένες περιοχές του Δάσους Πάφου -κάηκαν τότε 22.000 εκτάρια.

Άλλοι σημαντικοί δασικοί σταθμοί για τη διοίκηση και προστασία του Δάσους Πάφου 
ανεγέρθηκαν πριν το 1950, στην Γιαλιά, στην Αγιά, στην Παναγιά και στον Κάμπο. Οι 
σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούνται και σήμερα, εκτός από τον δασικό σταθμό Αγιά, που 
εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1960, μετά από απαίτηση της συντεχνίας των δασικών 
υπαλλήλων. Άλλοι δασικοί σταθμοί που ανεγέρθηκαν από το Τμήμα Δασών πριν το 1950 
εντός του Δάσους Πάφου ήταν του Αγίου Μερκουρίου, των Μαύρων Συκιών και της Πέρα 
Βάσας, οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν και καταστράφηκαν. 

Η οριοθέτηση των κρατικών δασών στην Κύπρο άρχισε υπό τη διεύθυνση του Τμήμα-
τος Δασών από τον  A.K.  Bovill (1882-1920) και συμπληρώθηκε το 1931, όταν διευθυ-
ντής ήταν ο Δόκτωρ A.H. Unwin (1921-1936). Αρχικά, η οροθετική σηματοδοτούνταν με 
λωρίδες, από τις οποίες αφαιρούνταν η βλάστηση και, στη συνέχεια, ανεγέρθηκαν αριθ-
μημένα  ορόσημα,  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  μέχρι  σήμερα.  Η  εξωτερική  οροθετική 
γραμμή του Δάσους Πάφου καθορίζεται με 1.347 ορόσημα. Η περίκλειστη περιοχή από 
το Δάσος Πάφου των κοινοτήτων Κάμπου και Τσακκίστρας καθορίζεται από 189 ορόση-
μα, και της Ιεράς Μονής Κύκκου και της κοινότητας Μυλικουρίου από 134.

Μετά από μακροχρόνιο σκεπτικισμό, ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από την κυβέρνηση 
του 1950 η δασική πολιτική, η οποία αποτελείται από 16 άρθρα. Σε γενικές γραμμές, 
προβλέπει τη διατήρηση των δασών στο διηνεκές, για τη διασφάλιση ισόρροπης σχέσης 
μεταξύ γεωργίας και δασοπονίας και υπογραμμίζει την προστασία του εδάφους και των 
υδάτινων πόρων και τις αξίες άνεσης και αναψυχής.

Μέχρι  το  1950,  κυριότερος  στόχος  του  Τμήματος  Δασών  ήταν  η  προστασία  του 
δάσους και επικρατούσε αυστηρό συντηρητικό πνεύμα εστιάζοντας στη διατήρηση κάθε 
δέντρου και στη μη υλοτομία. Στην δεκαετία του 1950 έγιναν προγράμματα για καθαρι-
σμούς, αραιώσεις και εισήχθηκε το «καθ' ομάδας επιλογικό υλοτομικό σύστημα» (Cyprus 
Group Selection System).

Μετά την ανεξαρτησία, δόθηκε περισσότερη έμφαση σε αναδασωτικές εργασίες, ιδιαί-
τερα μετά το 1974, για αναδάσωση των καμένων περιοχών του Δάσους Πάφου και στην 
υλοχρηστική. Το Τμήμα Δασών πρωτοστάτησε στην ίδρυση των δασικών βιομηχανιών 
Κύπρου Λτδ, με συμμετοχή του κράτους κατά 51% στο μετοχικό κεφάλαιο. Τη δεκαετία 
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του 1980, εγκαταλείφθηκε το επιλογικό υλοτομικό σύστημα και, σε περιοχές με πολλά 
υπερώριμα δένδρα, ιδιαίτερα στο Δάσος Πάφου, έγιναν σχεδόν αποψιλωτικές υλοτομίες, 
οι οποίες ακολουθούνταν από αναδασώσεις σε λωρίδες με μηχανική καλλιέργεια, σε πε-
ρίπτωση που, τρία χρόνια μετά, δεν υπήρχε ικανοποιητική φυσική αναγέννηση. Το σύ-
στημα αυτό αντικαταστάθηκε νωρίς τη δεκαετία του 1990 από το επιλογικό σύστημα.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, καταρτίστηκε το εθνικό δασικό πρόγραμμα της Κύ-
πρου από το Τμήμα Δασών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας 
(F.A.O) και τη συμμετοχή τοπικών και ξένων εμπειρογνωμόνων (Τμήμα Δασών Κύπρου 
1999, Gatzojiannis 1999). 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού τέθηκαν οι βάσεις για μια νέα δασική πολιτική 
προσαρμοσμένη στις οδηγίες της ΕΕ, και με διευρυμένους στόχους παραγωγής και δια-
χείρισης του Δάσους Πάφου με κύρια χαρακτηριστικά :

1. Τη δραστική μείωση της παραγωγής και τη ρύθμισή της βάσει κανόνων αειφορί-
ας.

2. Την ανάδειξη του πολλαπλού ρόλου των δασών και την προώθηση δραστηριοτή-
των αναψυχής και ορεινού τουρισμού, καθώς και την αξιοποίηση του υδατικού 
δυναμικού του δάσους.

3. Την ανάδειξη του προστατευτικού ρόλου των δασών ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
πανίδα,  τη  χλωρίδα  και  γενικά  την  άγρια  ζωή,  καθώς  και  τη  συνδρομή  του 
δάσους στον ευρύτερο χώρο του περιβάλλοντος (κλιματική αλλαγή, άμβλυνση 
θερμοκρασιών, ποιότητα ζωής κλπ).

Ιδιαίτερη αναφορά στο πλαίσιο του ιστορικού διαχείρισης του δάσους, θα πρέπει να 
γίνει και στις πρωτοβουλίες του Τμήματος Δασών για θέματα προστασίας της φύσης και 
προστατευόμενων περιοχών. Ένα πρώτο μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η κή-
ρυξη ολόκληρου του Δάσους Πάφου σε Μόνιμη Απαγορευμένη για το Κυνήγι Περιοχή, 
καθώς και η απαγόρευση της βόσκησης, με παράλληλη απομάκρυνση των βοσκών από 
το δάσος, πριν από 50 και πλέον χρόνια, με κύριο σκοπό τη διατήρηση του Αγρινού (για 
το οποίο το Δάσος Πάφου αποτελεί  τη μόνη περιοχή όπου ζει  και αναπτύσσεται)  το 
οποίο είχε κινδυνέψει με εξαφάνιση (καθώς και την προστασία από τις πυρκαγιές). Το 
1967 με την εφαρμογή της νέας Δασικής Νομοθεσίας ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι κα-
τηγορίες των δασών και προβλέπονται τα Εθνικά Δασικά Πάρκα και οι Περιοχές Προστα-
σίας της Χλωρίδας και Πανίδας, ενώ τίθενται επίσης οι βάσεις για τη διαχείριση και προ-
στασία των δασών όχι μόνο για κοινωνικούς, και ψυχαγωγικούς, αλλά και για περιβαλλο-
ντικούς λόγους. Στο πλαίσιο αυτό, η περίφημη «Κοιλάδα των Κέδρων», όπου αναπτύσ-
σεται το μοναδικό ενδημικό δέντρο του νησιού, ο κυπριακός Κέδρος (περιοχή Τριπύλου) 
κηρύσσεται και προστατεύεται ως Περιοχή Προστασίας της Χλωρίδας και Πανίδας και το 
ίδιο γίνεται στη συνέχεια για την περιοχή Μαύροι Γκρεμοί, όπως περιγράφεται ειδικότερα 
στην  ενότητα 1.2.  Επίσης,  το  Τμήμα Δασών έχει  επιλέξει  και  διαχειρίζεται  ορισμένες 
εκτάσεις ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης, ενώ έχει κατατάξει ακόμα μεγάλο μέρος 
του δάσους στο χώρο των Εθνικών Δασικών Πάρκων. Επί πλέον, ολόκληρο το Δάσος 
Πάφου έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας με βάση την Κοινοτική Οδηγία για 
την άγρια ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) ενώ τέσσερις ακόμα περιοχές έχουν εντα-
γεί στο δίκτυο Φύση 2000, ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, με βάση την Οδηγία των Οι-
κοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). (βλέπε και Ενότητα 1.2.). Σημαντικό ποσοστό των περιο-
χών αυτών, καλύπτεται από δασικές εκτάσεις, και η διαχείρισή τους στην πράξη, είναι 
αρμοδιότητα του Τμήματος Δασών Κύπρου. Οι προστατευόμενες περιοχές στις παρα-
πάνω κατηγορίες, επισημαίνονται στο «Χάρτη Υποδομών Αναψυχής και Πολιτιστικών 
Στοιχείων» (που περιέχεται  στην ιστοσελίδα του έργου),  αφού όλα τα παραπάνω θα 
πρέπει ασφαλώς να ληφθούν υπόψη και στο πλαίσιο οργάνωσης του δάσους για Ανα-
ψυχή και Δασοτουρισμό. 
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5.2 Παρούσα διαχείριση και διοίκηση
Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι διαχείρισης: η παραγωγή, η δασική αναψυχή και η προ-

στασία. Αυτοί είναι που κατευθύνουν κατά τις τελευταίες δεκαετίες τις δραστηριότητες της 
δασικής διοίκησης στην περιοχή του Δάσους Πάφου.

Η παραγωγή επικεντρώνεται στη συγκομιδή και διάθεση στο εμπόριο προϊόντων ξύ-
λου και άλλων υλικών αγαθών (τεχνητή ξυλεία, καύσιμο ξύλο, ρίγανη, μανιτάρια κ.ά.), 
συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης ατομικών αναγκών των περιοίκων σε αντίστοιχα 
προϊόντα. 

Τα  υπόγεια  και  υπέργεια  αποθέματα  νερού  αποτελούν,  επίσης,  αντικειμενικούς 
στόχους της δασοπονικής δραστηριότητας στο Δάσος Πάφου με όλο και μεγαλύτερη ση-
μασία κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Μεγάλο μέρος της αξίας των αποθεμάτων αυτών 
προσμετράται με συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα στο Δάσος Πάφου και στη δασοπονική 
δραστηριότητα, αφού κατά κύριο λόγο η παραγωγή και διάθεση του προϊόντος αυτού 
εξαρτάται από την κατάσταση των σχηματισμών βλάστησης στις λεκάνες απορροής και 
τη διαχείρισή τους.

Οι δραστηριότητες αναψυχής αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα δραστηριοτήτων της 
Δασικής Περιφέρειας της Πάφου, η οποία εκφράζεται μέσω της οργάνωσης και λειτουρ-
γίας εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων, την ενημέρωση και προστασία επισκε-
πτών, καθώς και μέσω άλλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην όλο και μεγαλύτερη 
ικανοποίηση αναγκών ελεύθερου χρόνου, τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και ευρύτε-
ρα, συνεισφέροντας έτσι με θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας (έμμεσα) στη δημιουργία 
εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες.

Η προστασία γενικότερα και ιδίως η προστασία από τις πυρκαγιές, από απλή προ-
ϋπόθεση στα πλαίσια άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων, αποτελεί σήμερα κεντρι-
κό στόχο της διοίκησης του Δάσους Πάφου με την έννοια ότι όλο και περισσότερα μέσα 
και δαπάνες διατίθενται για την ικανοποίηση αναγκών προστασίας του δάσους, χωρίς να 
επιδιώκεται κάποιο άμεσο οικονομικό όφελος. 

Στην αλλαγή αυτή της πολιτικής και μάλιστα σε βαθμό που η προστασία να αποτελεί 
τον βασικό τομέα στον οποίο να διατίθενται τα περισσότερα μέσα (οικονομικά και μη), 
συνέβαλαν πολλοί λόγοι μεταξύ των οποίων:

1. Τα φαινόμενα ξηρασίας και εν γένει η κλιματική αλλαγή, η οποία απειλεί και το 
ίδιο το δασικό οικοσύστημα.

2. Οι δυσκολίες τήρησης προϋποθέσεων προστασίας κατά την άσκηση παραγωγι-
κών δραστηριοτήτων και η αυξανόμενη ανάγκη παρέμβασης (με αναδασωτικά 
και άλλα μέτρα) για αποκατάσταση συνθηκών διηνέκειας και προστασίας του οι-
κοσυστήματος από παραπέρα υποβάθμιση.

3. Η απειλή απώλειας  ή/και  υποβάθμισης  ειδών,  πληθυσμών και  οικοτόπων με 
ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα για την Πάφο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

4. Η Oδηγία 92/43 και το δίκτυο Natura 2000 δημιούργησαν ήδη νέες προτεραιότη-
τες για τη Δασική Πολιτική, προκειμένου τα δάση να παίξουν τον βασικό ρόλο, 
όπως τους αρμόζει, στον χώρο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος συ-
νολικότερα.

Διοικητική οργάνωση: Το Δάσος Πάφου κηρύχθηκε ως Κρατικό το 1940. Το 1938 
καθορίστηκε ως Μόνιμη Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγίου. Αργότερα κάποιες περιοχές 
εξαιρέθηκαν. Οι περιοχές, Κοιλάδα των Κέδρων και Μαύροι Γκρεμοί κηρύχθηκαν ως Πε-
ριοχές Προστασίας της Χλωρίδας και της Πανίδας (Nature Reserves). Μεγάλες εκτάσεις 
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του Δάσους Πάφου είναι χαρακτηρισμένες ως περιοχές προστασίας της φύσης ή προ-
στατευόμενα τοπία, σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας Νόμο. Η διοίκηση και διαχείριση 
του Δάσους Πάφου, όπως και όλων των κρατικών δασών της Κύπρου, είναι αρμοδιότητα 
του Τμήματος Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Η  κεντρική  διοίκηση του  Δάσους Πάφου,  όπως  και  ολόκληρης της  Δασικής  Περι-
φέρειας Πάφου εδρεύει στον Δασικό Σταθμό του Σταυρού Ψώκας που βρίσκεται περίπου 
στο κέντρο του Δάσους Πάφου. Δασικοί Σταθμοί που αποτελούν ταυτόχρονα και έδρα 
δασικών υπαλλήλων, υπάρχουν στα χωριά Κάμπος, Παναγιά, Γιαλιά, Άγιος Νικόλαος, 
Λυσός και Κάτω Πύργος. Άλλα παραδασόβια χωριά του Δάσους Πάφου είναι: Καννα-
βιού, Αναδιού, Λυσός, Αγία Μαρίνα, Πωμός, Λεύκα (τουρκοκυπριακό), Πεδουλάς, Λεμύ-
θου, Φοινί, Αρμίνου, Βρέτσια (τουρκοκυπριακό) και Γαλαταριά.

Για σκοπούς διοίκησης και διαχείρισης το δάσος χωρίζεται σε έντεκα κοιλάδες ή σει-
ρές υλοτομίας και υπάγονται σε τέσσερις υποπεριφέρειες όπως πιο κάτω:

(i) Υποπεριφέρεια  Σταυρού.  Εδώ  υπάγονται  οι  σειρές  υλοτομίας  Σταυρού  της 
Ψώκας και Αγίου Μερκουρίου.

(ii) Υποπεριφέρεια Κάμπου. Εδώ υπάγονται οι σειρές υλοτομίας Κάμπου, Ξερού και 
Λιμνίτη.

(iii) Υποπεριφέρεια Γιαλιάς. Εδώ υπάγονται οι σειρές υλοτομίας Φλέγιας, Γιαλιάς και 
Λιβαδιού.

(iv) Υποπεριφέρεια Παναγιάς. Εδώ υπάγονται οι σειρές υλοτομίας Αγιάς, Ρούδιας και 
Διορίζου 

Κάθε σειρά υλοτομίας υποδιαιρείται σε διαμερίσματα, 
στο επίπεδο των οποίων οργανώνεται η δασοκομική ερ-
γασία και η διαχείριση των συστάδων του δάσους. Στο 
Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της Δασικής 
Περιφέρειας  Πάφου,  ενώ στον  Πίνακα  5.1 οι  υποπερι-
φέρειες της με τους Δασικούς Σταθμούς και τις κοιλάδες 
που ανήκουν σε αυτές.

Κατά τη διάρκεια του 2008 εργοδοτήθηκαν στο Δάσος 
Πάφου  45  τακτικοί  εργάτες,  όπως  και  πολλοί  έκτακτοι 
από τα παραδασόβια χωριά για τους οποίους πληρώθη-
καν συνολικά 288.963 ωρομίσθια.  Επίσης, 80 περίπου 
εργάτες από παραδασόβια χωριά απασχολούνταν συνε-
χώς έμμεσα σε υλοτομικές και άλλες εργασίες.

Διαδικασία διαχείρισης (Σχεδιασμός και εκτέλεση ερ-
γασιών): Κατά τους πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού 
έτους ο Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός σε συνεργα-
σία με το προσωπικό του Δάσους Πάφου ετοιμάζει ειση-
γήσεις  για  τις  τακτικές  και  αναπτυξιακές  δαπάνες  του 
επόμενου έτους και τις υποβάλλει στο Διευθυντή του Τμή-
ματος  Δασών  για  έγκριση.  Στη  συνέχεια  ο  Διευθυντής 
αφού συγκεντρώσει όλες τις δαπάνες του Τμήματος, υποβάλλει προτάσεις για τον προ-
ϋπολογισμό του Τμήματος στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
για το επόμενο έτος. Μετά την έγκριση των υποβληθεισών προτάσεων, το Υπουργείο 
υποβάλλει  τον  προϋπολογισμό  στο  Υπουργείο  Οικονομικών,  όπου  συζητούνται  οι 
διάφορες  προτάσεις  και  αφού εγκριθούν  οι  προϋπολογισμοί  όλων  των  Υπουργείων, 
υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονο-
μικών υποβάλλει τον προϋπολογισμό του Κράτους στη Βουλή για τελική έγκριση.
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Πίνακας 5.1. Οι υποπεριφέρειες, οι Δασικοί  
Σταθμοί και οι κοιλάδες του Δάσους Πάφου

Πηγή : Τμήμα Δασών

Κοιλάδα

14 Σταυρός

6

9

4. Πύργου 5

Παναγίας
5. Παναγίας 15

5

Κάμπου 7. Κάμπου 10

Υποπερι -
φέρεια

Δασικός 
Σταθμός

Αριθ. 
Υπολλή -

λων

Σταυρός 
Ψώκας

1. Σταυρός 
Ψώκας

2. Λυσού Αγίος Μερ -
κούριος

Γιαλίας
3. Γιαλίας Λιβάδι

Γιαλία
Φλέγια
Ρούδιας
Αγία

6. Αγίου Νι -
κολάου Διαρίζος

Κάμπος
Λιμνίτης
Ξερός
Ακολίου
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Μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού του Κράτους από τη Βουλή, ο Διευθυντής του 
Τμήματος  Δασών  κατανέμει  τις  εγκριθείσες  πιστώσεις  στις  Δασικές  Περιφέρειες,  ζη-
τώντας την υποβολή προγραμμάτων εργασίας για το επόμενο έτος. Ο Περιφερειακός 
Δασικός Λειτουργός Πάφου ετοιμάζει πρόγραμμα εργασίας για το Δάσος Πάφου, όπως 
βέβαια και για τα άλλα δάση της Περιφέρειας και το υποβάλλει στο Διευθυντή για τελική 
έγκριση. Την ευθύνη για την υλοποίηση του εγκριθέντος προγράμματος τη φέρει ο Περι-
φερειακός Δασικός Λειτουργός.  Για τα έργα Δασικής Μηχανικής,  όπως δρόμοι,  κτίρια 
κ.λ.π. ακολουθείται η ίδια και παράλληλη διαδικασία από τον Κλάδο Δασικής Μηχανικής 
του Τμήματος Δασών. Ο εισηγητής και εκτελεστής των έργων αυτών είναι ο Δασικός Μη-
χανικός.

Νόμοι και διατάξεις που ρυθμίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης και εκμετάλλευ-
σης: Οι διαδικασίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης του δάσους, όπως και όλων των Δα-
σών, ρυθμίζονται από:

α) τους Περί Δασών Νόμους 14 του 1967, 49 του 1987, 44 του 1991, 27(1) του 1999, 
124 (1) του 2001, 78Α(1) του 2003 και 24(1) του 2005 και τους δασικούς κανονισμούς
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Πηγή : Τμήμα Δασών

Σχήμα 5.1. Οργανόγραμμα Δασικής Περιφέρειας Πάφου

ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
(έτος 2009)

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΔΑΣΩΝ  Α’– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΦΟΥ

ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥ

ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΑΜΠΟΥ

ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΙΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΚΑΜΑ-ΠΕΓΕΙΑΣ
ΡΑΝΤΙ-ΟΡΕΙΤΕΣ*

Α.Δ.Λ.
(1)

Α.Δ.Λ.
(1)

Α.Δ.Λ.
(1)

Σ.Δ.
(1)

ΑΡΧΕΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ
ΨΩΚΑΣ

Σ.Υ. ΣΤΑΥΡΟΥ

Σ.Υ. ΑΓ.
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ

Β.Δ.Λ.(1)
Ε.Β.Δ.Λ.(1)

Β.Δ.Λ.(2)

Β.Δ.Λ.(2)

Δ.Λ.(2)
Β.Δ.Λ.(1)

Ε.Β.Δ.Λ.(1)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(1)

Ε.Β.Δ.Λ.(1)

Β.Δ.Λ.(5)

Σ.Υ. ΚΑΜΠΟΥ

Σ.Υ. ΞΕΡΟΥ

Σ.Υ. ΛΙΜΝΙΤΗ

Δ.Λ.(κενή)
Β.Δ.Λ.(1)

Ε.Β.Δ.Λ.(1)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(2)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(2)

Δ.Σ. ΓΙΑΛΙΑΣ

Σ.Υ. ΦΛΕΓΙΑΣ

Σ.Υ. ΓΙΑΛΙΑΣ

Σ.Υ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Δ.Λ.(2)
Β.Δ.Λ.(2)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(4)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(2)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(2)

Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Σ.Υ. ΡΟΥΔΙΑΣ

Σ.Υ. ΑΓΙΑΣ

Σ.Υ. ΔΙΟΡΙΖΟΥ

Β.Δ.Λ.(4)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(3)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(4)

Δ.Λ.(1)
Β.Δ.Λ.(4)

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΔΑΣΩΝ Α’   1
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΔΑΣΩΝ   1
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΔΑΣ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ. (Α.Δ.Σ)   3
ΔΑΣΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (Δ.Λ.) 14
ΒΟΗΘΟΙ ΔΑΣ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (Β.Δ.Λ.) 42
Ε. ΒΟΗΘΟΙ ΔΑΣ.ΛΕΙΤ. (Ε.Β.Δ.Λ.)   4
-----------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ  65
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β) τους δημοσιονομικούς κανονισμούς (Financial instructions)
γ) τους Κανονισμούς Αποθηκών (Store regulations)
δ) τις Γενικές Διατάξεις (General Orders)
ε) τους περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμους 1 του 1990 έως 2008
στ) τους περί Δασικών Μαθητευομένων Κανονισμούς (Υπάρχει έμμεση σχέση)
ζ) τους κανονισμούς όρων απασχόλησης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού 
η) τον περί πρόληψης πυρκαγιών στην ύπαιθρο Νόμο του 1988 έως 1991
θ) τον περί αιγών Νόμο του 1913. (Υπάρχει έμμεση σχέση)
ι) τον περί Πολεοδομίας Νόμο του 1972  (90/92). (Υπάρχει έμμεση σχέση), και 
ια) την εγκεκριμένη Δασική Πολιτική.

Κύριες δασικές δραστηριότητες στο Δάσος Πάφου: Οι  κύριες  δασικές δραστη-
ριότητες ανταποκρίνονται  και  απορρέουν από το σύστημα στόχων που αναπτύχθηκε 
παραπάνω και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες όπως: η προστασία του 
δάσους από τις πυρκαγιές, η σχεδίαση, βελτίωση και συντήρηση εκδρομικών και κατα-
σκηνωτικών χώρων, μονοπατιών μελέτης της φύσης και του δασικού οδικού δικτύου, η 
διαχείριση και περιποίηση δασικών συστάδων και δασικών βιοτόπων, η αναδάσωση γυ-
μνών εκτάσεων, η παραγωγή δασικών δενδρυλλίων, ο σχεδιασμός, η φύτευση και περι-
ποίηση δεντροστοιχιών και χώρων πρασίνου, η διατήρηση και προστασία της άγριας 
ζωής, η παραγωγή ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων, η προστασία του εδάφους και 
υδάτινων πόρων κλπ.

Πιο αναλυτικά, οι κύριες δραστηριότητες έχουν όπως πιο κάτω:

1. Κτιριακός εξοπλισμός: Για την προστασία και διαχείριση του δάσους συντηρήθη-
καν και χρησιμοποιήθηκαν 52 δασικά κτίρια και 5 Κυβερνητικά γραφεία ως κατοι-
κίες υπαλλήλων και εργατών, ως αποθήκες εργαλείων και ως γραφεία.  Επι-
πρόσθετα, ενοικιάστηκαν και 2 ιδιωτικές κατοικίες.

2. Δασικό Οδικό δίκτυο: Κατά το 2008 συντηρήθηκαν 1.450 περίπου χιλιόμετρα κύ-
ριων και δευτερευόντων δασικών δρόμων για σκοπούς συγκοινωνίας, δασικής 
διαχείρισης και δασοπροστασίας, έναντι δαπάνης €278.826,00.

3. Δασική Προστασία: Τα κυριότερα μέτρα που λήφθηκαν ήταν:
 Περιπολίες κατά μήκος της οροθετικής γραμμής του δάσους.
 Επάνδρωση 6 πυροφυλακίων και 6 θέσεων παρατήρησης σε στρατηγικά 

σημεία του δάσους.
 Λειτουργία  πυροσβεστικών  σωμάτων  στους  δασικούς  σταθμούς  Σταυ-

ρού, Λυσού, Γιαλιάς, Παναγιάς, Κάμπου, Κάτω Πύργου και Αγίου Νικο-
λάου.

 Διατήρηση σε ετοιμότητα 27 πυροσβεστικών οχημάτων.
 Συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών λωρίδων και διάνοιξη νέων, περί-

που 300 χιλιομέτρων.
 Η συνεχής επιφυλακή δασικών υπαλλήλων.
 Η διατήρηση αποθηκών με πυροσβεστικά εργαλεία.

4. Κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Κατάσβεση 37 δασικών πυρκαγιών και 36 πυρ-
καγιών σε ιδιωτικά κτήματα στις οποίες ενεπλάκη το Τμήμα Δασών κατά το 2008.

5. Υλοχρηστική και εμπορία: Προμήθεια ξυλείας στις παραδασόβιες βιομηχανίες με 
το σύστημα προσφορών. Το 2008 πωλήθηκαν περίπου 789 m3 έμφλοιας. κορμο-
ξυλείας και 1.854 χ.κ.μ. καυσόξυλα.

6. Δασικά Φυτώρια: Κατά το 2008 παράχθηκαν 14.691 νέα φυτά και συντηρήθηκαν 
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22.305 φυτά παραγωγής προηγούμενων ετών.
7. Δασοκομία. Κατά το 2008 αραιώθηκαν 5,0 ha νεαρών συστάδων, έτυχαν δασο-

κομικών  περιποιήσεων  42,6  ha  και έγιναν  κλαδεύσεις  δέντρων  κατά  μήκος 
δρόμων σε περίπου 24 km, έναντι συνολικής δαπάνης €50.379,00.

8. Παραγωγή δασικών σπόρων. Παρήχθησαν 388 κιλά σπόρου τραχείας πεύκης 
έναντι δαπάνης  €13.703,00.

9. Εκδρομικοί  και κατασκηνωτικοί χώροι. Για την επέκταση τεσσάρων εκδρομικών 
χώρων στο Δάσος Πάφου δαπανήθηκε το 2008, το ποσό των  €49.618,00.  Για 
την  αναβάθμιση  και  επέκταση  του  κατασκηνωτικού  χώρου  στο  Σταυρό  της 
Ψώκας δαπανήθηκε το 2008 το ποσό των  €71.801,90. Στο Δάσος Πάφου λει-
τουργούν και συντηρούνται οκτώ εκδρομικοί χώροι.

10. Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης: Στο Δάσος Πάφου υπάρχουν πέντε μονοπάτια 
συνολικού μήκους 40 περίπου χιλιομέτρων.

11. Προστασία του εδάφους και υδάτινοι πόροι. Η προστασία του εδάφους από τη 
διάβρωση επιτυγχάνεται με τη συνεχή διατήρηση της δασοκάλυψης. Παράλληλα 
επιτυγχάνεται και η παραγωγή καλής ποιότητας νερού. Οι κοιλάδες του Δάσους 
Πάφου αποτελούν τις λεκάνες απορροής για εννέα υδατοφράκτες, όπως παρα-
κάτω:  Κανναβιούς  (17,2  εκατ.m3),  Ευρέτους  (24,0  εκατ.m3),  Αρμίνου  (4,3 
εκατ.m3),  Αργάκας (0,99 εκατ.m3),  Πωμού (0,86 εκατ.m3),  Αγίας Μαρίνας  (0,3 
εκατ.m3), Πύργου (0,3 εκατ.m3), Καφίζηδες (0,2 εκατ.m3) και Ασπρόκρεμμου (50 
εκατ.m3). Στο Δάσος Πάφου υπάρχουν πολλές πηγές νερού, για 25 από τις οποί-
ες πηγές εκδίδονται άδειες χρήσης του νερού, κυρίως για ύδρευση (42 κοινοτή-
των) και για άρδευση.

Εκπαίδευση και αρμοδιότητες προσωπικού: Το προσωπικό του Τμήματος Δασών Κύ-
πρου, που αναφέρεται παραπάνω, στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό. Ο Ανώτερος Συντηρητής Δασών είναι απόφοιτος της Δασολογικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μετεκπαίδευση στη Γαλλία, σε θέμα-
τα πυροπροστασίας και εκτελεί κυρίως διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα.

Οι Συντηρητές του Δάσους Πάφου είναι απόφοιτοι της Σχολής Δασολογίας του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν αποκτήσει και μεταπτυχιακή εξειδί-
κευση σε χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία), σε θέματα πυρο-
προστασίας,  δασοπονίας  και  φυσικών  πόρων,  σχεδιασμού  και  διαχείρισης  πάρκων, 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι Δασικοί Λειτουργοί είναι ως, επί το πλείστον, απόφοιτοι του Δασικού Κολεγίου Κύ-
πρου. Γενικά, η επιμόρφωση των λειτουργών και γενικά του προσωπικού του Τμήματος 
Δασών συνεχίζεται με ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση. 

Τα καθήκοντα όλων των Λειτουργών του Τμήματος, όπως και των τακτικών εργατών, 
καθορίζονται από τα Σχέδια Υπηρεσίας. Οι Λειτουργοί του Τμήματος Δασών φέρουν στο-
λή, εκτός από το επιστημονικό προσωπικό, που κατέχει θέση Συντηρητή Δασών και άνω 
και τους Πρώτους Δασικούς Λειτουργούς.

Χρηματοδότηση του Δάσους Πάφου και έσοδα: Οι πιστώσεις για τη συντήρηση και 
ανάπτυξη του Δάσους Πάφου βασικά παραχωρούνται μέσω του προϋπολογισμού του 
Τμήματος με τη διαδικασία στην οποία αναφέρεται ενδεικτικά το ύψος του προϋπολογι-
σμού του Δάσους Πάφου πιο πάνω. Οι πιστώσεις που παραχωρήθηκαν στη Δασική Πε-
ριφέρεια Πάφου και αφορούν δαπάνες για το Δάσος Πάφου για το έτος 2008 αναφέρο-
νται στον πίνακα 5.2:
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Πίνακας 5.2. Πιστώσεις για τις δαπάνες του Δάσους Πάφου (έτος 2008)

(α) Τακτικές δαπάνες Ποσά
Πιστώσεις που παραχωρήθηκαν €4.906.199,00
Δαπάνες €4.762.237,00

(β) Αναπτυξιακές δαπάνες
Πιστώσεις που παραχωρήθηκαν €344.625,00

Δαπάνες €316.617,00
(γ) Πιστώσεις από διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα 

Πιστώσεις που παραχωρήθηκαν €148.894,00
Δαπάνες €114.098,00

(δ) Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης
Δαπάνες €172.947,00

Σύνολο 10.765.617,00 €

Τα έσοδα της Δασικής Περιφέρειας Πάφου για το Δάσος Πάφου, κατά το 2008 ανήλ-
θαν σε €115.730 και κατατέθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Τα έσοδα προέρχονται από πωλήσεις δασικών προϊόντων, όπως ξυλεία, καυσόξυλα, 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, δενδρύλλια, δευτερεύοντα δασικά προϊόντα, εκδόσεις αδειών, 
συμβιβασμός αδικημάτων κ.λ.π.  Σημειώνεται ότι οι ποσότητες ξυλείας που πωλήθηκαν 
από το Δάσος Πάφου κατά το 2008 ήταν μειωμένες, γιατί οι βιοτεχνίες ξύλου προμη-
θεύτηκαν  στρογγύλη  ξυλεία  από  τη  Δασική  Περιφέρεια  Τροόδους,  όπου  δυστυχώς, 
υπήρξαν καμένες περιοχές. Αναφέρεται ότι κατά το 2008 διατέθηκαν 2.789 m3 έμφλ. ξυ-
λείας, η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως οικοδομήσιμη (περίπου 642 m3 έμφλ.) και η 
υπόλοιπη ως ξυλεία κιβωτοποιίας.  Το καθορισμένο ετήσιο λήμμα για το Δάσος Πάφου 
ανέρχεται σε 4.000 m3 έμφλ. ξυλείας.  Επίσης, κατά το 2008 πωλήθηκαν περίπου 1854 
χ.κ.μ. καυσόξυλα σε ιδιώτες και μεταφέρθηκαν περίπου 31 χ.κ.μ. σε διάφορα κυβερνητι-
κά γραφεία.

5.3 Προστασία

5.3.1 Δασικές πυρκαγιές
Αριθμός πυρκαγιών: Κατά τα τελευταία 50 χρόνια ο αριθμός των πυρκαγιών ανήλθε 

κατά μέσο όρο σε 7,4 πυρκαγιές κατ’ έτος και συνολικά για την περίοδο 1960-2009 σε 
370 περιστατικά (Πίν.  5.3).  Από πλευράς διακύμανσης του αριθμού των πυρκαγιών, 
μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιόδους: Την περίοδο πριν από το 1974, όπου έχουμε 
μια διακύμανση μεταξύ 7 και 20 περιστατικών κατ’ έτος και την περίοδο μετά το 1974, 
κατά την οποία τα περιστατικά μειώθηκαν κάτω από 10 κατ’ έτος, με εξαίρεση το έτος 
1994, οπότε και είχαμε 18 περιστατικά.

Καείσα έκταση: Η έκταση των δασών που κάηκε μετά το 1960 μέχρι σήμερα ανέρχε-
ται σε 29.309 ha συνολικά ή 586 ha κατά μέσο όρο κατ’ έτος.

Εξετάζοντας την έκταση που κάηκε κατά περιστατικό προκύπτει ότι αυτή ανέρχεται σε 
56,4 εκτάρια και φτάνει μέχρι τα 1441 ha (1974).

Παρατηρούνται εξάρσεις στους δείκτες αυτούς και μάλιστα σε συγκεκριμένες χρονιές, 
όπως το 1964, 1966, 1974, 1988 και 1998, στις οποίες πρέπει να εστιάσει κανείς ιδιαίτε-
ρα,  προκειμένου να εξάγει  ιδιαίτερα συμπεράσματα για τα αίτια που προκάλεσαν τις 
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εξάρσεις αυτές.

Ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά τις μεγάλες εξάρσεις των ετών 1964 και 1974, αυτές συμπί-
πτουν με δύο σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της Κύπρου. Η πρώτη συμπίπτει με την 
πρώτη απόπειρα εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο (25 Φεβρουαρίου 1964) και τους 
βομβαρδισμούς των Τούρκων με βόμβες Ναπάλμ, οι οποίοι είχαν ως συνέπεια, εκτός 
από ανθρώπινες ζωές και την καταστροφή 2.620 εκταρίων δάσους στην περιοχή της 
Πάφου.

Η δεύτερη κορυφή αναφέρεται στο 1974, το έτος εισβολής στην Κύπρο του Τουρκικού 
κατοχικού Στρατού και είναι αποτέλεσμα προσπάθειας αποσταθεροποίησης της Κρατι-
κής υπόστασης και λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Πυρκαγιές αυτές κα-
τέστρεψαν 21.621 εκτάρια δάσους και συνοδεύτηκαν με μια τεράστια Οικολογική, Οικο-
νομική και Κοινωνική καταστροφή για το νησί.

Πίνακας 5.3. Περιστατικά πυρκαγιών και καείσα έκταση στο Δάσος Πάφου κατά το διάστημα 
από το έτος 1960 μέχρι σήμερα

Έτος
Αριθμος 
πυρκα-

γιών/ έτος
Καείσα 

έκταση (ha)
Έκταση 

ανά περι-
στατικό

Έτος
Αριθμος 

πυρκαγιών/ 
έτος

Καείσα έκτα-
ση (ha)

Έκταση ανά 
περιστατικό

1960 13 387,9 29,8 1985 3 39,1 13,0
1961 8 21,7 2,7 1986 3 27,0 9,0
1962 7 8,8 1,3 1987 5 61,7 12,3
1963 19 190,0 10,0 1988 3 640,1 213,4
1964 19 2620,3 137,9 1989 4 2,4 0,6
1965 8 21,5 2,7 1990 2 1,0 0,5
1966 13 980,6 75,4 1991 7 3,8 0,5
1967 11 74,5 6,8 1992 7 0,8 0,1
1968 10 188,8 18,9 1993 2 26,2 13,1
1969 15 84,6 5,6 1994 18 1,6 0,1
1970 11 135,7 12,3 1995 8 13,8 1,7
1971 9 101,4 11,3 1996 1 0,0 0,0
1972 15 55,0 3,7 1997 6 156,0 26,0
1973 14 50,6 3,6 1998 1 510,3 510,3
1974 15 21621,7 1441,4 1999 2 0,0 0,0
1975 16 467,2 29,2 2000 6 0,6 0,1
1976 7 34,2 4,9 2001 3 2,5 0,8
1977 6 498,6 83,1 2002 7 3,0 0,4
1978 4 35,5 8,9 2003 3 0,0 0,0
1979 4 2,5 0,6 2004 4 1,2 0,3
1980 1 87,0 87,0 2005 3 0,2 0,1
1981 2 1,0 0,5 2006 6 96,8 16,1
1982 7 4,5 0,6 2007 8 3,0 0,4
1983 5 3,6 0,7 2008 7 0,2 0,0
1984 2 40,3 20,2 2009 10 0,1 0,0

Σύνολο 370 29308,9 2818,2
Μ.Ο. 7,4 586,2 56,4
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Αν εξαιρέσουμε τα έτη αυτά προκύπτει, από τα αντί-
στοιχα διαγράμματα, μια διαφορετική εικόνα για την κα-
είσα έκταση. Συγκεκριμένα ο Μ.Ο. κατ’ έτος ανέρχεται 
σε 45,8  ha (έναντι  586) και η μέση κατά περιστατικό 
έκταση σε 10,8 ha (έναντι 56,4 ha).

Αίτια των δασικών πυρκαγιών: Από την κατάστα-
ση των αιτιών που δίνεται στον Πίνακα  5.4 και το Σχ. 
5.4, προκύπτει ότι υπάρχει πληθώρα αιτιών και μάλι-
στα με  διαφορετική σημασία, από άποψη  αριθμού και 
έκτασης πυρκαγιών. 

Συνοψίζοντας  τα  δεδομένα του Πίνακα  5.4 προκύ-
πτει ότι:

● Για το 41,1% των περιστατικών οι αιτίες δεν εί-
ναι γνωστές

● το 32,4% των πυρκαγιών έχουν φυσι-
κά αίτια (κεραυνοί κλπ) 

● το  9,5%  είναι  σκόπιμοι  (κακόβουλοι) 
εμπρησμοί

● το  2,2%  οφείλεται  σε  στρατιωτικές 
δραστηριότητες 

● για ένα μικρό ποσοστό 1,4% οι αιτίες 
δεν είναι διαθέσιμες

● το  υπόλοιπο  13,8%   οφείλεται  σε 
αμέλειες που έχουν να κάνουν με γε-
ωργικές  δραστηριότητες  και  θήρα 
(στην  περίμετρο του  δάσους),  με  εκ-
δρομείς/επισκέπτες και  δασικές εργα-
σίες κλπ.

Εξετάζοντας τις αιτίες διαχρονικά 
προκύπτει ότι:

 Μια  ομάδα  αιτιών,  που 
έχουν  να  κάνουν  με  το 
άναμμα  φωτιάς  στο  δάσος 
και  το  ράλλυ,  εμφανίζονται 
μόνο κατά την τελευταία δε-
καετία (2000-2009)

 Οι  δασικές  εργασίες,  το 
κάψιμο  σκύβαλων  και  οι 
στρατιωτικές  επιχειρήσεις 
δεν επισημαίνονται ως αίτια 
κατά την ίδια δεκαετία.

 Οι  γεωργικές  δραστηριότη-
τες  εμφανίζονται  τακτικά 
στον πίνακα αιτιών καθ’ όλη 
τη  διάρκεια  της  τελευταίας 
50ετίας.

 Οι  σκόπιμες  πυρκαγιές,  αν 
και παρατηρούνται και κατά την τελευταία δεκαετία, εντούτοις εμφανίζονται δρα-
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Πίνακας 5.4. Κατανομή των περιστατικών πυρκαγιάς και της έκτασης 
που κάηκε κατά ομάδες αιτιών 

Αίτια πυρκαγιών Αριθ. % Έκταση (ha)
Άγνωστα 152 41,1% 2574 16,9
Φυσικά 120 32,4% 23 0,2
Κακόβουλη 35 9,5% 25237 721,1
Γεωργική δραστηριότητα 15 4,1% 715 47,7
Κυνήγι 15 4,1% 70 4,7
Στρατιωτική δραστηριότητα 8 2,2% 665 83,2
Εκδρομείς 6 1,6% 2 0,3
Δασικές εργασίες 5 1,4% 15 3,0
Μη διαθέσιμη 5 1,4% 0 0,0
Κάψιμων σκύβαλων 3 0,8% 4 1,4
Αγώνες αυτοκινήτων 3 0,8% 3 0,8
Άναμμα φωτιάς στο δάσος 2 0,5% 1 0,5
Ανάφλεξη οχήματος 1 0,3% 0 0,0
Γενικό άθροισμα 370 100,0 29309 79,2

Σχήμα 5.2. Η έκταση που κάηκε ανά περιστατικό 
πυρκαγιάς στο Δάσος Πάφου κατά το διάστημα 
από το 1960 μέχρι σήμερα 
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στικά μειούμενες από το 1970 και μετά (23 από τα 35 περιστατικά παρατηρήθη-
καν κατά τη δεκαετία του ΄60).

 Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και με το κυνή-
γι, το οποίο εμφανίζεται πολύ συχνότερα στη 
δεκαετία του 1960 (12 από τα 15 περιστατικά) 
απ’ ό,τι στη συνέχεια.

 Η καταγραφή των αιτιών φαίνεται βελτιούμενη 
σταδιακά  από  δεκαετία  σε  δεκαετία,  δεδο-
μένου ότι μόνο 5 από τα 57 περιστατικά της 
τελευταίας δεκαετίας (2000-2009) δεν διευκρι-
νίστηκαν, όταν στη δεκαετία του ’60 τα 53 από 
τα  108  περιστατικά  δεν  διευκρινίστηκαν  από 
άποψη αιτίων.  

 Εκτιμάται  ότι  οι  γραμμές  μεταφοράς ηλεκτρι-
κού ρεύματος αποτελούν κίνδυνο έκρηξης δα-
σικών πυρκαγιών 

   Προκειμένου να εξαχθούν αντίστοιχα συμπεράσματα 
για τη διαμόρφωση στρατηγικής και τη λήψη συγκεκρι-
μένων  μέτρων  αντιμετώπισης  των  δασικών  πυρκα-

γιών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η θέση  έναρξης των πυρκαγιών, καθώς και πόσες 
φορές εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα, κατά την τελευταία 50ετία, όπως χαρα-
κτηριστικά μας  δίνει ο χάρτης στην Εικόνα 5.1.

  Στο χάρτη της εικόνας αυτής φαίνεται 
κατ’  αρχήν  ότι  έχουμε  μια  διασπορά 
των  περιστατικών  σ’  ολόκληρη  την 
έκταση του δάσους.  Πλην,  όμως, εξε-
τάζοντας  τις  εκτάσεις  των  διαμερι-
σμάτων  που κάηκαν  κατ'  επανάληψη, 
τότε  προκύπτει  ότι  το  πρόβλημα  των 
δασικών πυρκαγιών βρίσκεται στην πε-
ρίμετρο του δάσους. Αυτό καταδεικνύει 
και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των  δασικών  πυρκαγιών  οφείλεται  σε 
πυρκαγιές που ξεκινούν από περιοχές 
εκτός του δάσους, αλλά και από δρα-
στηριότητες  που  λαμβάνουν  χώρα 
εκτός  αυτού  (βλ.  γεωργικές  δραστη-
ριότητες  4,1%  και  κυνήγι  4,1%,  αλλά 
και άγνωστα αίτια 41,1%). 

Ζημίες δασικών πυρκαγιών

Οι ζημίες που προκαλούν οι δασικές 
πυρκαγιές  περιλαμβάνουν  κατά  κα-
νόνα:

1. Ζημίες σε ανθρώπινες ζωές και 
την υγεία ανθρώπων  

2. Ζημίες σε κατοικίες και κτίσματα 
3. Ζημίες σε γεωργική παραγωγή 

4. Ζημίες σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο   
5. Ζημίες σε δασικό κεφάλαιο 
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Εικόνα 5.1. Σημεία έναρξης πυρκαγιάς και καμένες εκτάσεις

Σχήμα 5.4. Κατανομή (%) των περιστατικών 
πυρκαγιών ανά αίτιο
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Στον Πίνακα 5.5 που ακολουθεί δίνεται μια λίστα ζημιών που προκάλεσαν οι δασικές 
πυρκαγιές κατά την τελευταία 20ετία στην περιοχή του Δάσους Πάφου.

Στις ζημίες αυτές πρέπει όμως να προστεθούν και οι επιπτώσεις που προκαλούν οι 
δασικές πυρκαγιές στο δασικό οικοσύστημα και το φυσικό εν γένει περιβάλλον και οι 
οποίες, κατά κανόνα εκτείνονται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις όπως

1) Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

 Καταστροφή της βλάστησης 
 Διατάραξη του συνόλου των φυσικών διεργασιών και κύκλων ζωής του οικο-
συστήματος 
 Απειλή εξαφάνισης ειδών χλωρίδας και πανίδας 
 Υποβάθμιση οικοτόπων 
 Μείωση αποθεμάτων βιομάζας και εμπλουτισμός με διοξείδιο του άνθρακα της 
ατμόσφαιρας 

2) Επιπτώσεις σε παραγωγικές διαδικασίες του δάσους 

 Μείωση αποθεμάτων ξύλου και του παραγωγικού δυναμικού του δάσους 
 Αναστολή παραγωγικών δραστηριοτήτων και διατάραξη των συνθηκών αειφο-
ρίας 
 Αναστολή στην προσφορά υπηρεσιών αναψυχής, θήρας κλπ 

3) Επιπτώσεις στον κοινωνικό τομέα και την εθνική οικονομία

 Μείωση  εσόδων  και  αύξηση  εξόδων  διαχείρισης  και  αποκατάστασης  του 
δάσους 
 Μείωση (μακροπρόθεσμα) των θέσεων εργασίας και επιδείνωση του δημο-
γραφικού προβλήματος 

Η έκταση των επιπτώσεων αυτών είναι συνάρτηση της συχνότητας με την οποία εμ-
φανίζονται οι πυρκαγιές σε ένα χώρο, από το μέγεθος της καιόμενης έκτασης και από 
την ικανότητα αντίδρασης ή προσαρμογής του οικοσυστήματος στο φαινόμενο αυτό. 

Στην περίπτωση των δασών Πάφου, ιδιαίτερες επιπτώσεις και, κατ’ επέκταση, ζημίες 
για την εθνική οικονομία και το περιβάλλον της Κύπρου, είχαν οι πυρκαγιές που έλαβαν 
χώρα πριν και κατά την τουρκική εισβολή (1974). Η εκτίμηση των συνολικών επιπτώσε-
ων από τις πυρκαγιές αυτές δεν είναι σήμερα εφικτή και θα πρέπει να αποτελέσει αντι-
κείμενο  ιδιαίτερης  μελέτης  στο  μέλλον.  Διαφορετική  είναι  η  εικόνα,  από άποψη επι-
πτώσεων, που προκύπτει από τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας. Η κατά μέσο όρο 
καταστροφή περίπου 10  ha δάσους κατ’ έτος δεν στοιχειοθετεί  σοβαρή ζημία για το 
Δάσος Πάφου, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η Κύπρος είναι ένας κατ’ εξοχήν μεσογειακός 
χώρος, με υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς επίσης και συγκριτικά στοιχεία για 
τις πυρκαγιές που λαμβάνουν χώρα στις άλλες μεσογειακές χώρες.

Βεβαίως, εδώ, αντιπαραβάλλεται το υψηλό κόστος πρόληψης και καταστολής που 
διαθέτει το Τμήμα Δασών Κύπρου για την αντιπυρική προστασία και το οποίο έχει ως 
συνέπεια τη διατήρηση των πυρκαγιών σε τόσο χαμηλά επίπεδα.

Εκτιμάται ότι η συνολική επένδυση σε έργα πρόληψης και καταστολής είναι της τάξης 
των 41.500.000 Ευρώ, ενώ η ετήσια δαπάνη απασχόλησης προσωπικού και λειτουργι-
κών δαπανών για αντιπυρική προστασία ανέρχεται περίπου σε 2.500.000 ευρώ.
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Η δαπάνη αυτή επιβαρύνει με 41,5 ευρώ κάθε εκτάριο δάσους και αντιστοιχεί στο 
46,5% των συνολικών δαπανών του Δάσους Πάφου.

Η τυχόν αποδέσμευση μέρους των πόρων αυτών θα μπορούσε να έχει ολέθρια απο-
τελέσματα για το Δάσος Πάφου, δεδομένου ότι οι πυρκαγιές αποτελούν τη σημαντικότε-
ρη απειλή για το Δάσος Πάφου, όπως αναφέρεται και στη συνέχεια

Σύστημα Αντιπυρικής Προστασίας

Η αντιπυρική προστασία του Δάσους Πάφου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη 
Δασική Υπηρεσία και το  σύστημα αντιπυρικής προστασίας λειτουργεί προς δύο κατευ-
θύνσεις:

(a) την πρόληψη, που συνίσταται στην αποτροπή εμφάνισης ή έναρξης μιας πυρ-
καγιάς, τα μέσα και τα μέτρα που λαμβάνονται, καθώς τον τρόπο εφαρμογής της 
και 

(b) την καταστολή, δηλαδή την αποτροπή της επέκτασης και, τελικά την κατάσβε-
ση, τα  μέτρα και τον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται στην πράξη. 

Όσον αφορά στην πρόληψη, αυτή συνδυάζεται με δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης και ενημέρωσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη διανομή φυλλαδίων, καθώς 
και με την άμεση επαφή του προσωπικού με τους επισκέπτες στους ειδικούς χώρους 
αναψυχής και τα μονοπάτια μελέτης της φύσης. Βέβαια, η πρόληψη αυτή καθ’ αυτή επι-
τυγχάνεται με τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών προστασίας, οι 
οποίες βοηθούν καθοριστικά στην αποτροπή έναρξης και επέκτασης των δασικών πυρ-
καγιών, καθώς και με την άρτια οργάνωση και λειτουργία του μηχανισμού πυροπροστα-
σίας.

Οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού/ διοίκηση

Αυτή ακολουθεί και προσαρμόζεται στην ιεραρχική δομή της διοίκησης του συνολικού 
προσωπικού του Τμήματος Δασών.

Το Τμήμα Δασών ασκεί επιτελική εργασία και αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν παρευρί-
σκεται στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. 
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Πίνακας 5.5. Ανθρώπινες απώλειες και ζημίες που προκλήθηκαν από δασικές πυρκαγιές κατά 
την τελευταία εικοσαετία στο Δάσος Πάφου

ΗΜΕΡ. 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΡΑΥΜΑ-

ΤΙΣΜΟΙ ΖΗΜΙΕΣ

8/8/1997 ΛΙΜΝΙΤΗΣ ΖΟΥΝΑ – ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΛΙΜΝΙΤΗ 1 2

4/7/1998 ΠΑΝΩ 
ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ 4

20/10/2001 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ ΒΟΥΝΙ 1

3/3/2006 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ 1 ΠΥΡ/ΚΟ 

ΟΧΗΜΑ

16/9/2006 ΠΑΝΩ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΟΝΙΑΣ 1 1 1 ΠΥΡ/ΚΟ 

ΟΧΗΜΑ
4/7/2007 ΝΑΤΑ ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΣ 2

3/11/2007 ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 2
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Η Δασική Περιφέρεια Πάφου έχει την ευθύνη 
της πρόληψης και καταστολής κάθε πυρκαγιάς 
που  τυχόν  θα  συμβεί  στην  περιοχή  ευθύνης 
της. Όσον αφορά στην πρόληψη, έχει τον έλεγ-
χο της επιφυλακής των δασικών υπαλλήλων και 
των εποχιακών δασοπυροσβεστών, τον έλεγχο 
της λειτουργίας των πυροφυλακίων, την παρα-
κολούθηση και συντήρηση, μέσω της τεχνικής 
υπηρεσίας,  των  υδατοδεξαμενών,  των  πυρο-
σβεστικών κρουνών και  των μέσων πυρόσβε-
σης. Όσον αφορά στην καταστολή, σε περίπτω-
ση  πυρκαγιάς  είναι  υπεύθυνη  για  την  άμεση, 
κατά το δυνατόν, επέμβαση με τα πλησιέστερα 
πυροσβεστικά  οχήματα,  τη  μετακίνηση  των 
ομάδων επιφυλακής και την κινητοποίηση όλης 
της  διαθέσιμης  δύναμης  πυρόσβεσης,  εάν 
απαιτείται.  Σε  περίπτωση ανάγκης  περισσότε-
ρου  προσωπικού  και  μέσων,  καλούνται  δυ-
νάμεις και μέσα  από τις όμορες  Δασικές Περι-
φέρειες,  αυτές του «Τροόδους», του «Δασικού 
Κολεγίου» και της «Λευκωσίας». 

Οι ευθύνες και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στην πυρόσβεση υπηρεσιών καθορί-
ζονται από τις σχετικές νομοθεσίες και τα σχέδια δράσης. Υπάρχει μια άμεση και συνε-
χής συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες του κράτους, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
οι Επαρχιακές Διοικήσεις, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, το Ταμείο Θήρας, η Εθνική 
Φρουρά και τα διάφορα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι-
βάλλοντος και άλλες. Συνεργασία υπάρχει επίσης με την Πολιτική Αεροπορία, την Ειρη-
νευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP) και τις Βρετανικές Βάσεις (RAF), με 
σκοπό την άμεση ανίχνευση και παροχή βοήθειας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Υποδομές αντιπυρικής προστασίας

Οι υποδομές αντιπυρικής προστασίας που υπάρχουν στο Δάσος Πάφου και συντη-
ρούνται κατ’ έτος δίνονται συνοπτικά στον Πίν. 5.6.

Α. Καταστολή

Προσωπικό και τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας: Το προσωπικό που απασχο-
λείται με την πυροπροστασία είναι το μόνιμο και το επί συμβάσει, που απασχολείται επί 
8μηνο. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, οι δασικοί υπάλληλοι παραμένουν 
εκ περιτροπής σε επιφυλακή σε 24ωρη βάση. 

Σε  περίπτωση πυρκαγιάς, οι δασικοί υπάλληλοι που βρίσκονται σε επιφυλακή προ-
στρέχουν  άμεσα,  ηγούμενοι  των  ομάδων των  δασοπυροσβεστών  ή  άλλων  οργανω-
μένων ομάδων για την κατάσβεση. 

Οι ομάδες Δασοπυροσβεστών είναι εφοδιασμένες με οχήματα μεταφοράς προσωπι-
κού,  πυροσβεστικά  οχήματα και  τον  αναγκαίο  εξοπλισμό για  κατάσβεση πυρκαγιών. 
Αποτελούνται από εποχιακό προσωπικό 6-8 ατόμων, καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο. 
Αυτές οι ομάδες κινητοποιούνται άμεσα σε κάθε πυρκαγιά, υπό την ηγεσία και επίβλεψη 
των δασικών υπαλλήλων. 

Για την εξασφάλιση εποπτείας σε σημεία τα οποία δεν είναι άμεσα ορατά από τα πυ-
ροφυλάκια  ή  τα  παρατηρητήρια,  λειτουργούν  περιπολίες  με  πυροσβεστικά  οχήματα, 
έτοιμα να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που διαπιστώσουν ή πληροφορηθούν για 
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Πίνακας 5.6. Υφιστάμενες υποδομές αντιπυρικής 
προστασίας στο Δάσος Πάφου

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.
Αντιπυρικές λωρίδες (km) 342
Δρόμοι πρόσβασης (km) 2.099
Μόνιμα παρατηρητήρια (πυροφυλάκια) 7
Θέσεις παρατήρησης 7
Υδατοδεξαμενές 55
Υδροστόμια 93
Φράγματα 9
Πυροσβεστικές φωλεές σε εκδρομ. Χώρους 11
Πυροσβεστ. Φωλεές σε κατασκην. χώρους 1
Τηλεφωνικά κέντρα 1
Ελικοδρόμια 35
Δασικοί σταθμοί 7
Συστήματα πυρασφάλειας 1
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κάποιο συμβάν. 

Εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης. Κατά τα τελευ-
ταία  χρόνια,  ο  αριθμός  των  οργανωμένων  εθελοντικών 
ομάδων δασοπυροσβεστών στην Επαρχία Πάφου έχει αυ-
ξηθεί σημαντικά. Τα σώματα εθελοντών δασοπυροσβεστών 
εκπαιδεύονται και εξοπλίζονται με κατάλληλο πυροσβεστικό 
εξοπλισμό, όπως πυροσβεστήρες ώμου, πτυοσκάπανα και 
άλλα εργαλεία και συμβάλλουν σημαντικά στις προσπάθειες 
κατάσβεσης  των  πυρκαγιών.  Κάποιες  εθελοντικές  ομάδες 
δασοπυρόσβεσης διαθέτουν επίσης και μικρά πυροσβεστι-
κά οχήματα ταχείας επέμβασης.

Εξοπλισμός  και  μέσα: Τα  μέσα  που  χρησιμοποιεί  το 
προσωπικό καταστολής περιλαμβάνουν:  

Μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα.     Για την πυροπροστα-
σία του Δάσους Πάφου, η Δασική Περιφέρεια Πάφου δια-
θέτει σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα, που στελεχώνονται 
με  έμπειρους  δασοπυροσβέστες.  Τα  οχήματα  αυτά  δια-
θέτουν κίνηση και στους 4 τροχούς, είναι ευκίνητα και μπο-
ρούν εύκολα να διακινούνται σε δασικούς δρόμους, αλλά και 
πάνω σε προσπελάσιμες αντιπυρικές λωρίδες.  Είναι εξο-
πλισμένα με  ασυρμάτους  και  κατάλληλα εργαλεία  για  την 
καταπολέμηση των πυρκαγιών. Τα οχήματα αυτά είναι συνο-
λικά 11 και κατανέμονται στους διάφορους Δασικούς Σταθ-
μούς του Δάσους Πάφου.  

Πυροσβεστικά οχήματα ταχείας επέμβασης:     Κατά τα τελευταία χρόνια, η Δασική 
Περιφέρεια Πάφου έχει εξοπλιστεί με 11 μικρά οχήματα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με 
ντεπόζιτο νερού. Τα οχήματα αυτά είναι πολύ ευέλικτα και χρησιμοποιούνται για περιπο-
λία και ανίχνευση πυρκαγιών, κυρίως σε περιοχές που δεν καλύπτονται από άλλα μέσα 
ανίχνευσης. Είναι πολύ χρήσιμα, αφού σε περίπτωση πυρκαγιάς προσεγγίζουν ταχύτατα 
το σημείο έκρηξης της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας προτού αυτή εξαπλωθεί. 

Οχήματα μεταφοράς προσωπικού  :   Τα οχήματα αυτά χρησιμεύουν για τη μεταφορά 
των δασικών υπαλλήλων και των δασοπυροσβεστών. Τα περισσότερα διαθέτουν κίνηση 
και στους 4 τροχούς, που τα καθιστά ιδιαίτερα ευκίνητα σε δασικούς δρόμους, αλλά και 
πάνω σε προσπελάσιμες αντιπυρικές λωρίδες. Eίναι εξοπλισμένα με ασυρμάτους και 
κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και είναι κατανεμημένα στους 
διάφορους Δασικούς Σταθμούς του Δάσους Πάφου. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε 43.  

Βαρέα οχήματα (προωθητές γαιών).     Tο Tμήμα Δασών διαθέτει προωθητές γαιών, 
που, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, απασχολούνται με την κατασκευή έργων πρόλη-
ψης, όπως η διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων και δρόμων. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, τα μηχανήματα αυτά αξιοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο στην πυρόσβε-
ση. Στο Κρατικό Δάσος Πάφου απασχολούνται 5 προωθητές γαιών.

Εργαλεία και  εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης  .    Σε όλους τους Δασικούς Σταθμούς 
του Δάσους Πάφου διατηρούνται αποθήκες, όπου φυλάγονται εργαλεία και άλλος πυρο-
σβεστικός εξοπλισμός, για την κατάσβεση πυρκαγιών (Πιν. 5.8). 

Πτητικά μέσα.     Για την κατάσβεση των πυρκαγιών στα κρατικά και μη κρατικά δάση, 
το Υπουργείο Εσωτερικών εκμισθώνει κάθε χρόνο τρία ελικόπτερα μεσαίου τύπου (5-6 
τόνων), τα οποία εδρεύουν στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. 
Πέραν τούτων, για την κατάσβεση πυρκαγιών χρησιμοποιείται και ελικόπτερο της Αστυ-
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Πίνακας 5.7. Προσωπικό και μέσα 
καταστολής δασικών πυρκαγιών στο Δάσος 
Πάφου

Προσωπικό και μέσα ΑΡΙΘ.

Αριθμός Δασικών Υπαλλήλων 65

Αριθμός Δασοπυροσβεστών 144

Αριθμός πυροφυλάκων 16
Μεγάλα πυροσβεστικά 
οχήματα 11

Μικρά πυροσβεστ. Οχήματα 
Ταχείας Επέμβασης

11

Οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού 43

Προωθητές γαιών 5
Πυροσβεστήρες ώμου 145
Πυροσβεστικά αεροπλάνα 1
Πυροσβεστικά ελικόπτερα 
(εκμίσθωση) 3
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νομίας, καθώς και ελικόπτερα των Βρετανικών Βάσεων. Χρησιμοποιούνται, επίσης, και 
δύο  μικρά  πυροσβεστικά  αεροσκάφη  του  Τμήματος  Δασών,  χωρητικότητας  2  και  3 
τόνων αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις μεγάλου μεγέθους πυρκαγιών,  μπορεί να ζητηθεί βο-
ήθεια σε πτητικά μέσα και από άλλα γειτονικά κράτη, στη βάση διακρατικών συμφωνιών 
που υπάρχουν για το σκοπό αυτό. Σύντομα, τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης αναμένεται να 
ενισχυθούν με την αγορά ενός ακόμη μικρού πυροσβεστικού αεροπλάνου. 

Πίνακας 5.8. Εξοπλισμός αποθηκών δασικών σταθμών Δάσους Πάφου

Δασικός Σταθ-
μός

Πυρο-
σβεστή-

ρες 
ώμου

Αλυσο-
πρίονα

Πε-
λότσαπ-

πες
Χτε-
νιές

Κου-
νιές Φτυάρια Φα-

νάρια
Πυροσβε-
στικές πα-

λάμες

Λυσός 10 4 19 18 4 10 5
Σταυρός 
Ψώκας 70 36 139 55 160 105 22

Παναγιά 14 12 98 31 15 28 8 5
Κάμπος 15 19 95 32 11 31 33
Αγ. Νικόλαος 4 4 42 12 17 26 14
Πύργος 5 5 22 2 1 9 7
Πομός 10 1 3 4
Γιαλιά 9 27 150 22 13 22 27
ΣΥΝΟΛΟ 127 107 575 173 224 235 116 5

5.3.2 Άλλες απειλές
Α. Σημαντικότερα προβλήματα διοίκησης και διαχείρισης

Στο παρελθόν υπήρχε μεγάλη πίεση στο Δάσος Πάφου από τους κατοίκους των πα-
ραδασόβιων κοινοτήτων, όπως και στα άλλα Κρατικά Δάση, κυρίως σε θέματα λαθρο-
ϋλοτομίας, παράνομης βόσκησης, κακόβουλων πυρκαγιών και άλλων δασικών αδικη-
μάτων, αλλά τα τελευταία χρόνια η πίεση έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αναφέρεται ότι για το 
2008,  οι  καταγγελίες παράνομης δραστηριότητας για ολόκληρη τη Δασική Περιφέρεια 
Πάφου ήταν μόνο 21.

Τα σημαντικότερα προβλήματα προστασίας του Δάσους Πάφου είναι τα ακόλουθα:

1. Το πιο σημαντικό πρόβλημα του Δάσους Πάφου όπως και όλων των Κυπριακών Δα-
σών, είναι η προστασία του από τις πυρκαγιές. Το πρόβλημα γίνεται συνεχώς οξύτε-
ρο λόγω της αποψίλωσης του πληθυσμού των παραδασόβιων κοινοτήτων, του αυ-
ξανόμενου αριθμού επισκεπτών στο δάσος και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Η  ευφλεκτικότητα  της  βλάστησης,  οι  επικρατούσες  κλιματικές  συνθήκες  και  το 
ανάγλυφο του εδάφους ευνοούν πολύ την έκρηξη και εξάπλωση πυρκαγιών.

2. Οι συχνές και παρατεταμένες ανομβρίες αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουρ-
γία του οικοσυστήματος. Το νερό αποτελεί τον πλέον περιοριστικό παράγοντα στην 
αναπαραγωγή, ανάπτυξη και επιβίωση, τόσο της χλωρίδας, όσο και της πανίδας.

3. Το  σημαντικότερο  έντομο  που  δημιουργεί  προβλήματα  είναι  η  πιτυοκάμπη 
(Thaumelopoea wilkinsone tams), ιδίως κατά τα έτη που υπάρχει έκρηξη του πληθυ-
σμού.   Καταπολέμηση του εντόμου  αυτού γίνεται  με  αεροψεκασμούς με  Bacillus 
thurigiensis Berl, σε αναδασώσεις, εκδρομικούς χώρους και σε δενδροστοιχίες.

4. Οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές εντείνουν τον προβληματισμό της δασικής διοί-
κησης για την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών που θα συμβάλουν στην άμβλυνση 
των όποιων επιπτώσεων, καθώς και στον περιορισμών των αιτιών στις οποίες οφεί-
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λεται  η  κλιματική  αλλαγή  (δέσμευση  αερίων  θερμοκηπίου  στις  δασοσκεπείς 
εκτάσεις).

5. Στο Δάσος Πάφου κατά την τουρκική εισβολή το 1974 κάηκαν περίπου 25.000  ha. 
από τους βομβαρδισμούς τούρκικων αεροπλάνων. Οι εκτάσεις αυτές αναδασώθηκαν 
και χρήζουν αραιώσεων για την ποιοτική τους ανέλιξη. Οι πιστώσεις που παραχω-
ρούνται για το σκοπό αυτό είναι ανεπαρκείς. Οι διαθέσιμες πιστώσεις για το 2008 
ήσαν μόνο €50.000 περίπου.

6. Υπάρχει πίεση για την προμήθεια μεγαλύτερων ποσοτήτων κορμοξυλείας στις παρα-
δασόβιες  ξυλοβιομηχανίες  όπως και  για  την προμήθεια  μεγαλύτερων ποσοτήτων 
καυσοξύλων στους παραγωγούς ξυλανθράκων,  πράγμα βέβαια που θα βοηθήσει 
στη μείωση της αστυφιλίας από τις παραδασόβιες κοινότητες.

7. Η συλλογή μανιταριών γίνεται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές με τη χρήση εργαλείων 
και  κατά  πάσα  πιθανότητα  προξενείται  ζημιά  στην  παραγωγή.   Για  τους  ίδιους 
λόγους πρέπει και η συλλογή ρίγανης να τεθεί σε τάξη.

8. Στο Δάσος Πάφου απαγορεύεται η βόσκηση, αλλά παρόλο τούτο, υπάρχει αιγοβο-
σκή στη Σειρά Υλοτομίας Φλέγιας στην περιοχή της Κοιν. Πύργου, καθώς και στην 
περιοχή Κάμπου / Ξερού, δραστηριότητα που ενθαρρύνεται από τις επιδοτήσεις.

9. Το Δάσος Πάφου έχει κηρυχθεί Μόνιμη Περιοχή Προστασίας Κυνηγίου από το 1938, 
με κύριο σκοπό την προστασία γενικά της άγριας ζωής, αλλά ιδιαίτερα για την προ-
στασία και επιβίωση του αγρινού. Παρόλο τούτο παρατηρείται λαθροθηρία στις πα-
ρυφές του δάσους, πράγμα για το οποίο θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 
Επίσης, υπάρχει πίεση από παραδασόβιες κοινότητες να επιτρέπεται το κυνήγι στις 
περιοχές του δάσους που γειτνιάζουν με τις κοινότητες.

10. Το προσωπικό του Δάσους Πάφου είναι είτε απόφοιτοι πανεπιστημίου, είτε απόφοι-
τοι του Δασικού Κολεγίου Κύπρου. Με την ετοιμασία του ολοκληρωμένου διαχειριστι-
κού σχεδίου για το Δάσος Πάφου, θα χρειασθεί εξειδικευμένη επιμόρφωση σε διάφο-
ρους τομείς για την υλοποίηση του σχεδίου, πράγμα που πρέπει να επισημανθεί 
έγκαιρα. 

11. Υπάρχει  πιεστικό  αίτημα  για  δημιουργία  λατομικής  ζώνης  στο  δυτικό  τμήμα  του 
δάσους μεταξύ των κοινοτήτων Παναγιάς – Λυσού

12. Το οδικό δίκτυο του Δάσους Πάφου είναι ιδιαίτερα πυκνό και επιτρέπει την απρόσκο-
πτη πρόσβαση με αποτέλεσμα την αυξημένη όχληση της άγριας ζωής, τον κατακερ-
ματισμό του τοπίου, τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, τη λαθροθηρία κ.λπ

13. Υπάρχουν επίσης πιεστικά αιτήματα για την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στις πε-
ριοχές Σύμβουλας, Αργάκα και Προσευχή. Ήδη συντάσσονται σχετικές περιβαλλοντι-
κές μελέτες για Αιολικά Πάρκα στην περιοχή Αργάκας – Γιαλιάς – Πωμού, παρ' όλο 
που η ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας πιθανόν να έρχεται σε αντίθεση με τους 
στόχους διατήρησης του Δάσους Πάφου ως περιοχής σημαντικής για την ορνιθοπα-
νίδα

14. Ανάλογα αιτήματα υπάρχουν για την επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΜΤΝ

Β. Απειλές σε σχέση με το αγρινό

Για την εξασφάλιση της μελλοντικής παρουσίας και εξέλιξης του πληθυσμού του αγρι-
νού κρίσιμης σημασίας είναι η διαθεσιμότητα κατάλληλου ενδιαιτήματος για το είδος. Η 
εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του δάσους είναι πρωταρχικής σημασίας παράμε-
τρος, η οποία θα δείξει αν η έκταση του δάσους μπορεί να υποστηρίξει το σημερινό πλη-
θυσμό του είδους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό δεδομένο για την επιβίωση του αγρινού εί-
ναι το γεγονός ότι ο πληθυσμός είναι μοναδικός, εξαπλώνεται δηλαδή σε μία και μοναδι-
κή ενιαία έκταση, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους σε περίπτωση εμφάνισης μιας σο-
βαρής ασθένειας, η οποία δυνητικά θα μπορούσε να έχει μεγάλη επέκταση και μεγάλη 
επίπτωση στον  πληθυσμό.  Η μοναδικότητα του πληθυσμού  αποτελεί  επιπλέον  μειο-
νέκτημα και σε σχέση με την αυξημένη  πιθανότητα συγγενούς διασταύρωσης, δηλαδή 
της διασταύρωσης μεταξύ συγγενικών ατόμων, η οποία επίσης δυνητικά θα μπορούσε 
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να οδηγήσει σε γενετική υποβάθμιση του πληθυσμού. Απειλή επίσης αποτελεί η στενή 
γειτνίαση ή επικάλυψη του ενδιαιτήματος και της χρήσης του χώρου από ήμερα κατσίκια 
και πρόβατα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό για τροφή και ενδιαίτημα, 
αλλά και στη μεταφορά ασθενειών από τα ήμερα ζώα προς το αγρινό (Hadjisterkotis 
1999, Kassinis 2002). Ακόμη, παρόλο που δεν έχουν εντοπιστεί σήμερα υβρίδια μεταξύ 
αγρινού και ήμερων προβάτων, ο κίνδυνος υβριδισμού είναι υπαρκτός, λόγω της στενής 
γειτνίασης και της επικάλυψης ενδιαιτήματος μεταξύ τους.

Ο κίνδυνος από φυσικούς θηρευτές περιορίζεται μόνο στην αλεπού, ο οποίος ωστόσο 
δεν φαίνεται να είναι ουσιαστικός, καθώς δεν είναι τόσο εύκολη η σύλληψη αγρινών από 
αυτήν. Εκείνο που θα μπορούσε να αποδειχθεί σοβαρό πρόβλημα είναι η θήρευση αγρι-
νών από ήμερους σκύλους οι οποίοι διαβιούν σε ημιάγρια κατάσταση μέσα στο δάσος 
της Πάφου. Άλλες απειλές είναι η γενικότερη έλλειψη νερού (Hadjisterkotis 1999) και ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς στο δάσος. Η περίπτωση των  ατυχημάτων στους δρόμους κ.λπ., 
φαίνεται ότι δεν αποτελεί σοβαρή απειλή. Τέλος, τονίζεται ότι οι απειλές που αντιμετωπί-
ζει ο πληθυσμός του αγρινού είναι αρκετές, όμως σημαντικότερη από όλες είναι η λα-
θροθηρία, η οποία προκαλεί σημαντική επίπτωση στον πληθυσμό, καθώς και το πολύ 
πυκνό οδικό δίκτυο, που προκαλεί όχληση και κατακερματισμό του βιότοπου του αγρι-
νού. 

Γ. Απειλές σε σχέση με τα χειρόπτερα

Η πυρκαγιά αποτελεί την πιο σημαντική και γενικευμένη απειλή για τις νυχτερίδες του 
Δ. Πάφου, καθώς δύναται να επηρεάσει, έμμεσα ή άμεσα, όλα τα άτομα όλων των ειδών 
Χειροπτέρων. 

Οι  παρατεταμένες  ανομβρίες,  εκτός  του ότι  επιτείνουν  το πρόβλημα των δασικών 
πυρκαγιών, οδηγούν και σε υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των χειροπτέρων, καθώς 
πίνουν νερό από τις επιφανειακές υδατοσυλλογές και πολλά από αυτά αναζητούν την 
τροφή τους σε αυτές.  Παρομοίως, η ρύπανση και μόλυνση των υδάτων (περιφερειακά 
τουλάχιστον του δάσους,  όπου δεν υπάρχει  επαρκής διαχείριση) αποτελεί  σημαντική 
επιβάρυνση για τις νυχτερίδες, για τους λόγους που παρουσιάζονται παραπάνω. Για τα 
είδη που τρέφονται σε καλλιεργούμενες περιοχές όπου χρησιμοποιούνται αγροχημικά ο 
εν λόγω κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Οι πιο ειδικές απειλές  που αντιμετωπίζουν τα Χειρόπτερα του Δ. Πάφου σχετίζονται 
με τις οικολογικές τους προτιμήσεις και συνεπώς τα είδη μπορούν να κατηγοριοποιη-
θούν και να ομαδοποιηθούν ως προς αυτές.  Τα είδη που καταφεύγουν σε υπόγειους 
χώρους, όπως τα σπήλαια και τα ορυχεία, απειλούνται από την ανθρώπινη παρουσία σε 
αυτά. Η όχληση κατά το λήθαργο, αλλά και την ύστερη εγκυμοσύνη και τη γαλουχία μπο-
ρεί να έχει δραματικά αποτελέσματα προκαλώντας το θάνατο σημαντικού ποσοστού των 
ατόμων μίας αποικίας. Πολλές φορές πραγματοποιούνται σκόπιμες θανατώσεις νυχτερί-
δων ή/και καταστροφή των καταφυγίων τους στα πλαίσια της καταδίωξης του νυχτοπάπ-
παρου.  Το είδος  αυτό θεωρείται  ότι  προκαλεί  ζημιές  στις  καλλιέργειες  φρουτοφόρων 
δέντρων, ενώ ενίοτε λερώνει με τα περιττώματά του τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων, 
από τους οποίους κρέμεται τα βράδια. Για τους παραπάνω λόγους είχε επικηρυχτεί από 
την Κυπριακή κυβέρνηση για δεκαετίες. Αν και σήμερα προστατεύεται από την Κυπριακή 
και διεθνή νομοθεσία, ο πληθυσμός του υποφέρει ακόμα από παράνομες θανατώσεις, οι 
οποίες συχνά έχουν αρνητικές επιπτώσεις και σε άλλα σπηλαιόβια είδη.  Παράδειγμα 
αποτελεί η ανατίναξη σπηλαίου κοντά στο γεφύρι του Ρούδια, το οποίο φιλοξενούσε μία 
αποικία του και περιστατικά πυροβολισμών σε σπήλαιο κοντά στα Βράστια. Επιπλέον 
απειλές για τα υπόγεια καταφύγια αποτελούν και η απόρριψη μπαζών σε αυτά, το φράξι-
μο των εισόδων για λόγους ασφαλείας και η κατάρρευση λόγω έλλειψης συντήρησης 
(στα ορυχεία). Δεδομένου του ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει σημαντικό υπόγειο κα-
ταφύγιο νυχτερίδων στο Δ. Πάφου, η απειλή αυτή δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή 
για τα Χειρόπτερα της περιοχής.
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Όσον αφορά στα υπέργεια καταφύγια (κτίσματα και γέφυρες), η ανθρώπινη παρουσία 
αποτελεί και εδώ σημαντικό παράγοντα όχλησης, ιδίως στο παλιό δασικό κτήριο στις 
Μαύρες Συκιές όπου φιλοξενείται μία σημαντικότατη αποικία του R. hipposideros. Απειλή 
αποτελεί και η κατάρρευση των κατασκευών αυτών λόγω φυσικής φθοράς και έλλειψης 
συντήρησης, αλλά και η κατεδάφιση ή ανακαίνισή τους. 

Είναι αρκετά πιθανό το ότι τα είδη που απαντώνται στο Δ. Πάφου χρησιμοποιούν κα-
ταφύγια τα οποία βρίσκονται περιφερειακά αυτού. Για την αποτελεσματική λοιπόν προ-
στασία των νυχτερίδων της περιοχής είναι σημαντική η προστασία των καταφυγίων του 
που εντοπίζονται και εκτός αυτής, κάτι το οποίο άλλωστε επιβάλλεται από τις σχετικές 
διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όλα τα είδη χειροπτέρων εντάσσονται στο 
Παράρτημα IV της Οδηγίας και συνεπώς χρήζουν αυστηρής προστασίας).

Τέλος, τα δενδρόβια είδη απειλούνται και από τις υλοτομίες, όταν αυτές επικεντρώνο-
νται σε γέρικα δένδρα, στις κοιλότητες των οποίων συχνά καταφεύγουν.

Δ. Απειλές σε σχέση με την ορνιθοπανίδα

Η κατάσταση διατήρησης των ειδών και πληθυσμών της ορνιθοπανίδας στο Δάσος 
Πάφου, επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την κατάσταση των ενδιαιτημάτων και του ευ-
ρύτερου περιβάλλοντός. Για τα περισσότερα δασικά είδη στρουθιόμορφων της περιοχής, 
δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες απειλές σε βαθμό που θα μπορούσαν να επιδράσουν στη 
βιωσιμότητα τοπικών ή ευρύτερων πληθυσμών. Καθώς έχει παγιωθεί ο δασικός χαρα-
κτήρας της περιοχής  σοβαρές αλλαγές στη χρήση γης δεν αναμένονται.  Ο κίνδυνος 
όμως της πυρκαγιάς παραμένει  μία δυνάμει  απειλή,  ειδικά για τα είδη που χρησιμο-
ποιούν οικοθέσεις ώριμων δασών. Αυτός ο κίνδυνος είναι σχετικά μικρός, λόγω της ορ-
γάνωσης της τοπικής δασοπονίας και του αποτελεσματικού συστήματος πρόληψης και 
καταστολής των πυρκαγιών.

Ιστορικά, η αλλαγή της διαχείρισης των δασών της περιοχής (Thirgood 1981, 1987), 
μέσα από την ανόρθωση των παραγωγικών δασών, η δημιουργία αναβαθμίδων για τε-
χνητή αναδάσωση,  η  πύκνωση της  οδοποιίας,  η  μείωση ή  εξαφάνιση διάκενων στο 
δάσος και η μείωση ή εξαφάνιση της ημιορεινής γεωργίας, έχουν επιφέρει αλλαγές στην 
οικολογική διαδοχή των οικοσυστημάτων και στη σύνθεση τοπικών κοινοτήτων αναπα-
ραγόμενων ειδών πουλιών με τη μείωση των ειδών που προτιμάνε δασοόρια και επι-
κράτηση περισσότερο δασικών ειδών. Αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα από τον 
κατακερματισμό του δάσους κυρίως λόγω της οδοποιίας, αλλά και της τοπικά έντονης 
διακίνησης τουριστών έχει καταγραφεί στην περιοχή (Iezekiel et al. 2004). 

Οι αλλαγές στη δομή του τοπίου με επακόλουθη απώλεια κατάλληλων ενδιαιτημάτων 
και η όχληση είναι οι βασικότερες έμμεσες απειλές για τη βιωσιμότητα του σπιζαετού 
στην περιοχή.  Σχεδόν το σύνολο των φωλιών του σπιζαετού βρίσκονται  περιμετρικά 
εντός των παρυφών του Δάσους Πάφου, λόγω της γειτνίασης τους με περισσότερο ανοι-
χτούς χώρους (γεωργική ζώνη), όπου το είδος καταφεύγει για αναζήτηση τροφής. Μια 
ζώνη 200-500 μέτρων γύρω από κάθε ενεργή φωλιά (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 
απομόνωσης), θα πρέπει να προστατεύεται από αλλοίωση της δομής του δάσους και 
από κατασκευαστικές εργασίες (π.χ. δρόμοι). Αν και δεν υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία 
για τη γεωγραφική εξάπλωση του είδους στο παρελθόν, είναι πιθανή μια χωρική μετα-
τόπιση από το εσωτερικό του δάσους στην περιφέρεια λόγω πύκνωσης των δασικών 
εκτάσεων. Τέτοια μετατόπιση έχει αναγνωριστεί σε έναν άλλο αετό στη Δαδιά του νομού 
Έβρου, στην ΒΑ Ελλάδα, όπου ο κραυγαετός (Aquila pomarina) παρότι δεν παρουσίασε 
αριθμητική μείωση πληθυσμού την εικοσαετία 1980-2000 (20-22 ζευγάρια), μεγάλο τμή-
μα  του  πληθυσμού  μετακινήθηκε  από  το  εσωτερικό  του  δάσους  στις  παρυφές  του 
δάσους λόγω πύκνωσης των δασών της περιοχής. Σε αυτές τις θέσεις ο πληθυσμός έχει 
υψηλή  πυκνότητα  φωλιών,  με  μέση  απόσταση  ανάμεσα  στις  φωλιές  στα  2.2  Km 
(Poirazidis et al. 2007). Και στις δύο περιπτώσεις (Πάφου και Δαδιάς) περαιτέρω αλλοί-
ωση των χώρων φωλιάσματος θα επιφέρει απότομη και μη αναστρέψιμη κατάπτωση του 
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πληθυσμού. Η απαγόρευση του κυνηγιού έχει ευνοήσει διαχρονικά την αύξηση και δια-
τήρηση του πληθυσμού του σπιζαετού στην Πάφο, μιας και η περίοδος ζευγαρώματος 
και της επώασης του είδους εμπίπτει απόλυτα εντός της κυνηγετικής περιόδου (αν και η 
εμφανιζόμενη αύξηση τα τελευταία χρόνια πιθανώς οφείλεται και σε μείωση άλλων άμε-
σων απειλών για το είδος όπως, το παράνομο κυνήγι ή η συλλογή αυγών και νεοσσών). 

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις σε αυτό το είδος αλλά και σε άλλα αετόμορφα ότι  η 
όχληση κοντά σε χώρους φωλεοποίησης μπορεί να προκαλέσει εγκατάλειψη της φω-
λιάς. Ακόμη και η επίσκεψη στη φωλιά κατά το στάδιο επώασης μπορεί να προκαλέσει 
εγκατάλειψη, ενώ η συχνή επανάληψη της όχλησης οδηγεί σε μόνιμη εγκατάλειψη. Αιτή-
ματα για αλλαγή αυτού του καθεστώτος σε περιμετρική ζώνη εντός του δάσους και άσκη-
ση κυνηγιού στην κύρια περιοχή εξάπλωσης του σπιζαετού, θα επιφέρει μη αναστρέψι-
μες επιπτώσεις στον πληθυσμό του. Το είδος αυτό έχει έρθει σε αντιμετώπιση με μόνιμα 
προβλήματα όπως η μείωση της καταλληλότητας περιοχών τροφοληψίας εντός της δασι-
κής περιοχής με αποτέλεσμα τη συχνή χρήση της αγροτικής περιοχής για αναζήτηση 
τροφής.  Αυτό,  ήδη δημιουργεί  αρνητικές  πιέσεις  στο είδος,  με  την αύξηση άμμεσων 
απειλών θνησιμότητας (π.χ. λαθροθηρία, δηλητηριασμένα δολώματα, ηλεκτροπληξίες, 
φυτοφάρμακα στις καλλιέργειες) και το μοναδικό θετικό αντιστάθμισμα για τη διατήρηση 
της βιωσιμότητας του πληθυσμού του είναι η ασφαλής περιοχή φωλεοποίησης του. Πα-
ράλληλα, η μόνιμη απαγόρευση του κυνηγιού στην περιοχή (από το 1938) και η μείωση 
της κυνηγετικής όχλησης έχει συνεισφέρει ευρύτερα στη συγκέντρωση μεγάλων αναπα-
ραγόμενων πληθυσμών από πολλά είδη (κοινότερα ή σπανιότερα), ενώ το «άνοιγμα» 
περιοχών στο κυνήγι εντός του δάσους θα θέσει σε κίνδυνο και άλλα προστατευόμενα 
είδη (π.χ. διπλοσιάχινο, αγρινό) που έχουν βρει καταφύγιο στο δάσος της Πάφου και δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση αυτά τα αιτήματα να γίνουν αποδεκτά.

Συνοπτικά οι πιο σημαντικές απειλές για την ορνιθοπανίδα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας 
υπόψη τους πληθυσμούς απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών που αναπαράγο-
νται στο δάσος και ορισμένα είδη -κριτήρια που βοηθούν στην ιδιαίτερη διάκριση της 
προστατευόμενης περιοχής ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας είναι τα παρακάτω:

Α. Για τα αρπακτικά είδη σημαντικότερες απειλές είναι: 

 Η υποβάθμιση των κατάλληλων ενδιαιτημάτων τους και η μείωση της αφθονίας 
και ποιότητας της διαθέσιμης τροφής λόγω εντατικοποίησης της γεωργίας (χρή-
σης φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, απώλεια φυσικής βλάστησης και άλλων 
δομικών χαρακτηριστικών του τοπίου) και νερού λόγω μείωσης των διαθέσιμων 
επιφανειακών νερών και της ρύπανσης τους. 

 Η αλλοίωση της δομής του δάσους και η κατασκευή έργων κοντά στις θέσεις φω-
λεοποίησης. 

 Η μείωση των διαθέσιμων ώριμων συστάδων τραχείας  πεύκης  και  η  αντικα-
τάσταση τους με μεμονωμένα ώριμα άτομα, ειδικά σε περιοχές κατάλληλες για 
αναπαραγωγή. 

 Η οδοποιία και άλλα έργα που κατακερματίζουν τους φυσικούς σχηματισμούς 
(π.χ. γραμμές υψηλής τάσης, αιολικά πάρκα). Ένα από τα ζητήματα που προκα-
λούν ανησυχίες ιδιαίτερα για την ορνιθοπανίδα επίσης, είναι η κατασκευή νέων 
ηλεκτροφόρων γραμμών υψηλής τάσης στο βόρειο τμήμα της περιοχής, ενώ τα 
αρπακτικά δυνητικά απειλούνται και από έργα Αιολικών Σταθμών έξω ή κοντά 
στα όρια της προστατευόμενης περιοχής. 

 Η περιοχή έχει σχετικά πυκνό δίκτυο οδοποιίας και υπάρχουν περιοδικές αλλα-
γές ή ανάπτυξη και διαπλάτυνση του δικτύου. Όταν τα έργα αυτά γίνονται και σε 
ακατάλληλη εποχή, τότε αυξάνεται η αρνητική επίδραση τους με την όχληση που 
προκαλούν από την κατασκευή τους, ενώ η κατασκευή σε σημαντικές περιοχές 
βιοποιλότητας αυξάνει την όχληση λόγω  της κίνησης τροχοφόρων. Η αυξημένη 
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διακίνηση τουριστών/επισκεπτών αναψυχής μπορεί να αυξάνει και την πιθανότη-
τα πυρκαγιάς καθώς και την λαθροθηρία. 

 Η όχληση σε όλα τα στάδια της αναπαραγωγικής δραστηριότητας τους,  τόσο 
από διαχειριστικές δράσεις και έργα (υλοτομίες, δασική οδοποιία) όσο και από 
δραστηριότητες αναψυχής (τουρισμός και κυνήγι). 

 Οι αιτίες άμεσης θνησιμότητας (όπως δηλητηριασμένα δολώματα, λαθροθηρία, 
συλλογή αυγών ή νεοσσών από φωλιές, ηλεκτροπληξίες). Κατά το παρελθόν, η 
χρήση στρυχνίνης για την καταπολέμηση της αλεπούς επηρέασε καταστροφικά 
τους πληθυσμούς γυπών, και αυτό το πρόβλημα ακόμη υπάρχει για το σπιζαετό 
(ιδίως εκτός περιοχής δάσους στους χώρους τροφοληψίας των ζευγαριών). 

Β. Για τα στρουθιόμορφα και μη είδη (πλην αρπακτικών) οι σημαντικότερες απειλές 
είναι:

 Η ομογενοποίηση της δομής και σύνθεσης του δάσους, ειδικά σε είδη που προτι-
μούν μωσαϊκό βιοτόπων. Η προστασία και βελτίωση τέτοιων ενδιαιτημάτων στην 
περιοχή θα βελτιώσει σημαντικά την καταλληλότητα τους για αυτά τα είδη (π.χ. 
ρεματικές  περιοχές,  μεικτές  δασικές  περιοχές  κωνοφόρων/πλατυφύλλων  με 
ανοίγματα).

 Η μείωση της διαθεσιμότητας ώριμων ομάδων δέντρων μεγάλης ηλικίας.
 Απόληψη υδάτων ή υδρομάστευση από πηγές με αποτέλεσμα την μείωση επι-

φανειακών υδάτων στα ρέματα κατά τους θερινούς μήνες. Συχνά ακόμη και έργα 
ορεινής υδρονομίας μπορούν να έχουν εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις ευρύτερα 
στην πανίδα. 

 Οι αιτίες άμεσης θνησιμότητας με κυριότερη αιτία την παράνομη σύλληψη μετα-
ναστευτικών πουλιών που λαμβάνει έκταση σε σχετικά μεγάλη κλίμακα και σε μι-
κρότερο βαθμό το λαθροκυνήγι. Πρωταρχικό στόχο αποτελούν τα στρουθιόμορ-
φα είδη, αλλά τελικά συλλαμβάνεται και εξολοθρεύεται ανεξέλεγκτα μια μεγάλη 
ποικιλία πουλιών. Οι συλλήψεις αυτές γίνονται με τη χρήση ξόβεργων και δι-
χτυών παραλλαγής (mist-nets) ενώ οι περιοχές που συμβαίνει αυτό είναι κυρίως 
περιοχές κοντά στο νερό με ποικιλία ενδιαιτημάτων.

 Ε. Απειλές σε σχέση με τα ερπετά - αμφίβια

Η μεγαλύτερη απειλή, τόσο για τα ερπετά όσο και για τα αμφίβια, προέρχεται από την 
καταστροφή των βιοτόπων τους, όπως η απώλεια εδαφών από εντατικές καλλιέργειες. 

Το ενδημικό είδος φιδιού Hierophis (Coluber) cypriensis,  ζει  σε υγροτόπους, όπως 
φυσικές και τεχνητές λίμνες, ρυάκια και άλλες υδάτινες συλλογές και η διατήρηση των οι-
κοτόπων  του  συνδέεται  με  την  επιβίωση  του.  Το  ίδιο  και  η  απειλούμενη  σαύρα 
Acanthodactylus schreiberi   απειλείται από την καταστροφή των αμμοθινών από τους 
ανθρώπους, την όχληση από τον τουρισμό και την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων, 
με συνέπεια η ωοαπόθεση να μην είναι μια ομαλή διαδικασία. Σημαντική απειλή, κυρίως 
για τα φίδια, είναι η καταδίωξή και θανάτωση τους από τον τοπικό πληθυσμό και τους 
τουρίστες, που οφείλεται σε άγνοια.

Η χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιεργούμενες περιοχές δημιουργεί απειλή και έμμε-
σο κίνδυνο. Τα νεκρά από τα φυτοφάρμακα έντομα είναι πηγή τροφής για τις σαύρες και 
τα φίδια.

Τα ερπετά, επίσης, κινδυνεύουν και από την παράνομη σύλληψη και εμπόριο τους, 
για κατοικίδια (pet). Ο χαμαιλέοντας (Chamaeleo chamaeleon) είναι το μόνο ερπετό που 
περιλαμβάνεται  στο  CITES,  που  είναι  η  Οδηγία  για  την  απαγόρευση  εμπορίας  της 
άγριας πανίδας. Από την άλλη, τα αμφίβια απειλούνται από τη σύλληψη και εξαγωγή 
τους σε χώρες, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, ως έδεσμα.

152



Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου / 5. Διαχείριση – διοίκηση / 5.3 Προστασία

Κίνδυνο για τα δασόβια είδη, κυρίως από ενόχληση και λιγότερο από άμεση θανάτω-
ση,  μπορούν να προκαλέσουν οι δασοκομικές εργασίες.

ΣΤ. Απειλές σε σχέση με τα έντομα

Τα προστατευόμενα έντομα Propomacrus cypriacus και  Callimorpha quadripunctaria 
απειλούνται από τη διατάραξη – καταστροφή των οικοτόπων τους, λόγω των κλιματικών 
αλλαγών και των ανθρώπινων ενεργειών. Για την επιβίωση του πρώτου εντόμου είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη υπερήλικων – κουφαλερών δένδρων, άρα οι υλοτομίες τέτοιων 
δένδρων αποτελούν την κύρια απειλή του εντόμου. Το δεύτερο έντομο είναι πολύ ευαί-
σθητο στις πιθανές αλλαγές των συνθηκών που επικρατούν στον βιότοπό τους και κυρί-
ως στην αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση της σχετικής υγρασίας. Η ανομβρία και η 
χρήση των υπαρχόντων υδάτων για άρδευση και ύδρευση επηρεάζουν αρνητικά τις κα-
τάλληλες για την επιβίωση του εντόμου συνθήκες. Η βόσκηση αποτελεί επίσης απειλή 
για το έντομο, αφού μειώνεται η ποώδης βλάστηση που είναι απαραίτητη για τη διατρο-
φή του εντόμου.

Απειλή για τις αναδασώσεις πεύκου αποτελεί η πιτυοκάμπη κυρίως στις περιοχές Χο-
ντρός, Αργάκα, Κάμπος, Αναδιού, Ορείτες, όπου δημιουργεί εκτεταμένες αποφυλλώσεις 
καθώς και νεκρώσεις δένδρων μετά από συνεχόμενες για πολλά χρόνια προσβολές.

Ζ. Απειλές σε σχέση με την υδρόβια πανίδα

Τα υδάτινα και παρόχθια οικοσυστήματα του Δάσους Πάφου έχουν αλλάξει αρκετά τις 
τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Αυτό έχει σχέση, όχι μόνο άμεσα αλλά και έμμεσα με τις 
επιπτώσεις αισθητών κλιματικών αλλαγών (μείωση κατακρημνισμάτων).  Εδώ όμως θα 
αναφερθούμε μόνο σε τεκμηριωμένες αλλαγές και απειλές κατά της φυσικότητας και οι-
κολογικής ακεραιότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Παρακάτω αναφέρονται οι ση-
μαντικότερες ανθρωπογενείς πιέσεις και οι βασικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα. 

1) Απολήψεις υδάτων για ύδρευση, άρδευση, πυρασφάλεια. 

Παρά το καθεστώς του δασικού τοπίου ως προστατευόμενης περιοχής, υπάρχει μια 
έντονη ιστορία υδατικής ανάπτυξης με σημαντικά έργα απόληψης από πηγές, καθώς και 
εκτροπές ποταμών. Τα έργα αυτά, καθώς και άλλα που έχουν σχεδιαστεί, αλλάζουν ριζι-
κά τη φυσική κατάσταση των ρεόντων υδάτων. Χαρακτηριστικό αποτέλεσμα είναι τα τμή-
ματα ποταμού που διατηρούν τον χαρακτήρα «τεχνητώς περιοδικής ροής» (artificially 
intermittent rivers). Σε αυτά τα ρέματα η ροή ή και υδροπερίοδος διακόπτεται τεχνητώς 
πολύ νωρίτερα από ό,τι είναι φυσικό, και έτσι αλλοιώνονται αισθητά οι φυσικές βιοκοι-
νότητες των ποταμών και του παρόχθιου περιβάλλοντος. Ακόμη τα άλλοτε κοινά και δια-
δεδομένα είδη, όπως ο κάβουρας του γλυκού νερού, επηρεάζονται και έχουν μειωθεί σε 
περιοχές ποταμού στα κατάντη των έργων απόληψης ή ταμίευσης υδάτων. 

Δεν είναι γνωστό πως επιδρούν στη μείωση περιοχών ή εκτάσεων επιφανειακών νε-
ρών τα έργα απόληψης και αποθήκευσης υδάτων από πηγές. Εντός του Δάσους Πάφου 
υπάρχουν 59 ντεπόζιτα αποθήκευσης υδάτων για πυρασφάλεια στα κατάντη των πη-
γών, που στην ουσία στερούν επιφανειακά νερά.  Αυτή η μορφή περιορισμού της πο-
σότητας νερών στα κατάντη των πηγών θα πρέπει να ερευνηθεί, για να εξεταστούν οι 
επιμέρους επιπτώσεις. 

2) Φράγματα-Ταμιευτήρες 

Η πολυπλοκότητα της υδατικής ανάπτυξης στην περιοχή εκφράζεται  και από τους 
πολλούς ταμιευτήρες. Υπάρχουν τρεις ταμιευτήρες μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, 
και άλλοι εφτά κοντά στα όρια της. Είναι γνωστό ότι οι ταμιευτήρες επιδρούν αρνητικά 
στην συνεκτικότητα των φυσικών ποτάμιων διαδρόμων, διότι διακόπτουν τη γεωμορφο-
λογική,  φυσικο-χημική  και  βιολογική  συνέχεια  (continuity)  και  εκτρέπουν επιφανειακά 
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ύδατα για ανθρώπινη χρήση (π.χ. άρδευση σε παρακείμενες κοιλάδες). Αποτελούν και 
πολύ σημαντικό εμπόδιο για τα μεταναστευτικά ψάρια, και στην Κύπρο έχουν βεβαίως 
περιορίσει την εξάπλωση του χελιού (Anguilla anguilla).  Oι τεχνητές υδάτινες συλλογές 
επηρεάζουν και την εξάπλωση εισβολέων-αλλόχθονων ειδών (π.χ. ψαριών που μετακι-
νούνται στα άνω τμήματα των ποταμών που συνδέονται με τα φράγματα). Βέβαια, οι τα-
μιευτήρες, επίσης, προσφέρουν και ορισμένες θετικές παροχές πόρων και συνθηκών για 
τη βιοποικιλότητα. 

3) Ρύπανση

Κατά τις πρόσφατες δειγματοληψίες του ΤΑΥ, οι περισσότερες θέσεις δειγματοληψιών 
υδάτων εντός της προστατευόμενης περιοχής βρίσκονται σε καλή κατάσταση (με αξιο-
λόγηση βάσει  της Οδηγίας Περί  Υδάτων 2000/60).  Υπάρχουν ωστόσο σημειακά ορι-
σμένα προβλήματα ρύπανσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την αφύσικη μείωση των επιφα-
νειακών υδάτων κατά το θέρος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η «ρύπανση» σχετίζεται και 
με ανθρωπογενή ιζηματογένεση από την διάβρωση που προκαλούν έργα οδοποιίας. Η 
αύξηση του οδικού δικτύου και τα έργα διαπλατύνσεων δασικών δρόμων πιθανότατα 
επιδρούν σε πολλά τμήματα ποταμών πολλών κοιλάδων, αν και οι επιπτώσεις αυτής τις 
διάβρωσης και ενόχλησης από τα αυξημένα ιζήματα δεν έχει μελετηθεί. Αισθητό σε αρ-
κετά σημεία είναι το πρόβλημα των επιχωματώσεων της παρόχθιας ζώνης ή και της κοί-
της ποταμών από τις διαπλατύνσεις δρόμων (π.χ. αυτό έχει παρατηρηθεί σε παρόχθιες 
ζώνες σε πολλά ποτάμια, π.χ. Σταυρός της Ψώκας). 

4) Ενόχληση-Λαθραλιεία

Υπάρχει ανθρωπογενής ενόχληση σημειακά σε ορισμένους υδάτινους σχηματισμούς 
στο Δάσος Πάφου, κυρίως από δραστηριότητες αναψυχής (κίνηση πολλών αυτοκινήτων, 
πρόσβαση στο ποτάμι). Χαρακτηριστικό πρόβλημα εποχικά είναι η κίνηση μεγάλου αριθ-
μού τροχοφόρων στον Πλατή Διαρρίζου καθώς και στη περιοχή της Γέφυρας Τσελεφού 
κατά τους θερινούς μήνες. Παρόδιοι δρόμοι πιθανός επίσης δημιουργούν τοπικά ενόχλη-
ση σε αρκετά σημεία στο παρόχθιο δάσος, αλλά αυτό δεν έχει ποτέ ερευνηθεί. 

Η λαθραλιεία δεν φαίνεται να είναι σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν τοπικά κρούσματα 
λαθραλιείας πέστροφας (ή και χελιών) μέσα στους ποταμούς της προστατευόμενης πε-
ριοχής, λόγω της εύκολης πρόσβασης από τους παρόχθιους δρόμους. 

5.4 Παραγωγή δασικών προϊόντων

5.4.1 Παραγωγή ξύλου
Η παραγωγή των δασών της περιοχής στο διάστημα από το 1956 μέχρι σήμερα δίνε-

ται στον Πίν. 5.9. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η παραγωγή του Δάσους Πάφου ανήλθε 
στο διάστημα αυτό σε 1.750.759 m3 ξυλώδη όγκου εκ των οποίων 1.357.673 m3 ήταν 
κορμόξυλο (72,5%) και 393.086 m3 (22,5%) κλαδόξυλο. Η κατά μέσο όρο παραγωγή 
ανήλθε σε 31.832 m3/έτος (24.685 m3/έτος κορμόξυλο και 7.147 m3/έτος κλαδόξυλο).

Η εξέλιξη της ετήσιας παραγωγής του Δάσους Πάφου χαρακτηρίζεται από διακυμάν-
σεις τόσο από χρόνο σε χρόνο όσο και κατά περιόδους, εξαρτημένες τόσο από έκτακτα 
γεγονότα (π.χ. πυρκαγιές), όσο και από την ίδια την πορεία των υλοτομιών και την εξάρ-
τηση αυτών από την πορεία αναγέννησης των δασών.

Στο Σχήμα  5.5 φαίνεται η αύξουσα πορεία της παραγωγής κατά την περίοδο 1955-
1974 (από 10.826 σε  79.340  m3/5ετία  ξυλώδη όγκου).  Η κορύφωση στην  πενταετία 
1975-1979 προέκυψε εξαιτίας των πυρκαγιών το 1974 (21.605  ha καμμένης κρατικής 
γης) και ήταν συνέπεια της μεταπυρικής διαχείρισης και της υλοτομίας των καμμένων 
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δένδρων (Πίν. 5.9 και Σχήμα 5.6).

Στην περίοδο αυτή (1975-1979) έχουμε κορύφωση της παραγωγής στις κοιλάδες της 
Γιαλιάς  (41.102  m3),  Λιμνίτη  (102.547  m3),  του  Ξερού  (73.049  m3)  και  του  Κάμπου 
(45.799 m3) (Πίν. 5.12).

Πίνακας 5.9. Εξέλιξη της παραγωγής (καρπώσεις σε κυβικά μέτρα ξυλώδη όγκου) από το 
1955 μέχρι σήμερα (ανά 5ετία)

Περίοδος Κορμοξυλεία 
(m3/5ετία)

Κορμοξυλεία 
(m3/έτος)

Κλαδοξυλεία 
(m3/5ετία) 

Κλαδοξυλεία 
(m3/έτος)

Συνολική 
παραγωγή 
(m3/5ετία)

Συνολική 
παραγωγή 
(m3/έτος)

1955-59 43.295,8 8.659,2 10.832,3 2.166,5 54.128,1 10.825,6
1960-64 75.153,7 15.030,7 14.317,2 2.863,4 89.470,9 17.894,2
1965-69 102.752,9 20.550,6 27.912,9 5.582,6 130.665,7 26.133,1
1970-74 132.207,6 26.441,5 25.955,3 5.191,1 158.162,9 31.632,6
1975-79 317.031,6 63.406,3 79.670,2 15.934,0 396.701,8 79.340,4
1980-84 199.675,3 39.935,1 57.638,8 11.527,8 257.314,1 51.462,8
1985-89 177.712,5 35.542,5 55.693,7 11.138,7 233.406,3 46.681,3
1990-94 130.036,1 26.007,2 65.821,1 13.164,2 195.857,3 39.171,5
1995-99 132.998,1 26.599,6 32.654,6 6.530,9 165.652,7 33.130,5
2000-04 33.637,0 6.727,4 14.847,4 2.969,5 48.484,4 9.696,9
2005-09 13.171,9 2.634,4 7.743,1 1.548,6 20.914,9 4.183,0

Σύνολο 1.357.672,6 271.534,5 393.086,5 78.617,3 1.750.759,1 350.151,8
m3/έτος 24.685,0  7.147,0  31.832,0

Έκτοτε, η παραγωγή ακολουθεί πτωτική 
πορεία (με μια εξαίρεση το έτος 1995) από 
51.463  m3 /έτος στην 5ετία 1980-1984 σε 
4.183 μ3 / έτος στην τελευταία 5ετία 2005-
2009.

Η πτώση αυτή  δεν  οφείλεται,  βεβαίως, 
μόνο  στις  πυρκαγιές  του  1974,  οι  οποίες 
προκάλεσαν  πράγματι  σοβαρή  διατάραξη 
στην παραγωγική διαδικασία και στο οικο-
σύστημα,  αλλά  και  σε  δύο  άλλους  σοβα-
ρούς  λόγους:  α)  στην  αδυναμία  επιτυχίας 
της  φυσικής  και  συχνά  και  της  τεχνητής 
αναγέννησης του δάσους, εξαιτίας της ξη-
ρασίας και γενικά των ακραίων κλιματικών 
συνθηκών  που  κυριάρχησαν  κατά  πε-
ριόδους και β) στην αλλαγή της πολιτικής 
διαχείρισης των δασών της Κύπρου.

Η ανάγκη εφαρμογής αειφορικής διαχεί-
ρισης και ιδιαίτερα η ανάγκη εξασφάλισης 
ενός  ελάχιστου,  αλλά  και  ικανού  ύψους 
αποθέματος ξύλου στα δάση, ως προϋπόθεση συνέχειας και σταθερότητας του οικοσυ-
στήματος, οδήγησε στη δραστική μείωση των  υλοτομιών μετά το 2000 (στο ύψος των 
9.696 m3/έτος στην  πενταετία 2000-2004 και 4.183 m3/έτος στην  πενταετία 2005 -2009) 
(βλ. επίσης υπολογισμό λήμματος κατά τη δεκαετία 2000-2010).
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Σχήμα 5.5. Παραγωγή κορμοξυλείας και κλαδοξυλείας στο 
Δάσος Πάφου ανά 5ετία
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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ & Κ/Ξ Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ – Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Γκατζογιάννης κ.ά. 2011

Από  τις  συνολικές  ποσότητες  του  κορ-
μόξυλου, σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% 
παρήχθησαν προϊόντα τεχνικής ξυλείας (οι-
κοδομήσιμης  και  κιβωτοποιίας),  ενώ  το 
υπόλοιπο  10%  ήταν  καύσιμο  ξύλο,  όπως 
επίσης  και  η  συνολική  ποσότητα  του  κλα-
δόξυλου.

Εξετάζοντας την προέλευση των ποσοτή-
των  αυτών  προκύπτει  ότι  (Πίν.  5.10)  το 
95,9%  προέρχεται  από  κορμούς  Πεύκης, 
1,6% από Λατζιά,  1,4% από πλατύφυλλα, 
0,3% από Σκλήθρο, 0,2% από Πλάτανο, και 
0,6% από άλλα είδη (Ευκάλυπτο, Κυπαρίσ-
σι, Σφένδαμο κλπ).

Η  κατανομή  της  συνολικής  παραγωγής 
κατά λεκάνη απορροής δίνεται στον Πίνακα 
5.12. Η κατά μέσο όρο οικονομική απόδοση 
της παραγωγής αυτής, σε όρους ακαθάρι-
στης  δασικής  προσόδου  (αξία  επί 
πρέμνου), ανήλθε στο ποσό των 1.798.045 
€/έτος (σε όρους του 2009), σύμφωνα με τις 

παρακάτω αδρομερείς εκτιμήσεις:

Πίνακας 5.10. Η παραγωγή ξύλου από τα διάφορα δασοπονικά είδη

Κατηγορία Κορμοξυλεία % Κλαδοξυλεία % Σύνολο %
α) Συνολικά κατά την περίοδο 1956 -2009
Πεύκη 1.332.509,20 98,1 347.107,30 88,3 1.679.616,50 95,9
Πλατύφυλλα 18.495,30 1,4 5.640,90 1,4 24.136,20 1,4
Πλάτανος 2.951,40 0,2 987,9 0,3 3.939,20 0,2
Σκλήθρο 1.481,30 0,1 3.452,90 0,9 4.934,20 0,3
Λατζιά 669,7 0 27.162,10 6,9 27.831,80 1,6
Λοιπά είδη 1.565,70 0,1 8.735,40 2,2 10.301,10 0,6

ΣΥΝΟΛΟ 1.357.672,60 100 393.086,50 100 1.750.759,10 100
β) Κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2009)
Πεύκη 46280 98,9 21080 93,3 67360 97,1
Πλατύφυλλα
Πλάτανος 67 0,1 0,0 67 0,1
Σκλήθρο 422 0,9 959 4,2 1381 2,0
Λατζιά 14 14 0,0
Λοιπά είδη 27 0,1 547 2,4 574 0,8

ΣΥΝΟΛΟ 46810 100,0 22586 100,0 69396 100

 Ξυλεία οικοδομήσιμη: 65% του παραγόμενου κορμόξυλου, δηλαδή 16.045  m3 

και αξία 77 €/m3.
 Ξυλεία κιβωτοποιίας: 25% του κορμόξυλου, δηλαδή 6.171 m3  και αξία 60 €/m3.
 Καυσόξυλα 10% του κορμόξυλου (2.469 m3  ) και 100% του κλαδόξυλου (7.147 

m3), συνολικά 9.616 m3  και αξία 20 €/m3.
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Σχήμα 5.6. Η κατ’ έτος παραγωγή ξύλου στο Δάσος Πάφου 
κατά την περίοδο 1956-2009
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Πίνακας 5.11. Η κατά μέσο όρο ετήσια οικονομική απόδοση του Δάσους Πάφου σε τιμές του 
2009

Προϊόντα Ποσότητες 
(m3/έτος)

Αξία 
(€/m3)

Ακαθάριστη δασική 
πρόσοδος (€/έτος)

Οικοδομήσιμη ξυλεία 16.045 77 1.235.465
Κιβωτοποιΐα 6.171 60 370.260
Καυσόξυλο 9.616 20 192.320
Σύνολο 31.832  1.798.045

Ποσότητες: Μέση ετήσια απόδοση στο διάστημα 1955 -2009

Η τιμή των καυσόξυλων προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών του πεύκου, της λατζιάς 
και των λοιπών πλατύφυλλων, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία παραγωγής τους στο δάσος 

5.4.2 Σύστημα διαχείρισης και πρόβλεψης του λήμματος
Για τον σχεδιασμό της διαχείρισης και την πρόβλεψη του λήμματος χρησιμοποιήθη-

καν ως βάση τα εκάστοτε αποτελέσματα περιοδικών απογραφών του δικτύου των μόνι-
μων δοκιμαστικών επιφανειών που είναι εγκατεστημένο στο Δάσος Πάφου.

Η  πρόβλεψη  του  λήμματος  στηρίχθηκε  στα  αποτελέσματα  απογραφής  και  επικε-
ντρώθηκε σε τρεις κύριες κατευθύνσεις:

1. Στον αριθμό των δένδρων,
2. Στο ξυλαπόθεμα και 
3. Στο λήμμα.

 (1) ως προς τον αριθμό των δένδρων

Έγινε  καταρχήν  κατανομή  των  δένδρων  κάθε  δοκιμαστικής  επιφάνειας  σε  τρεις 
ομάδες:

Δένδρα με διάμετρο DBH<8cm (Αναγέννηση)
Δένδρα με διάμετρο μεταξύ 8-12cm (Αναγέννηση) και 
Δένδρα με διάμετρο DBH>12cm.

Ο αριθμός των δένδρων με   DBH  <8  cm   και ειδικά η μεταβολή του αριθμού αυτού από 
περίοδο σε περίοδο,  όφειλε να δώσει  στοιχεία για  την  πορεία της αναγέννησης του 
δάσους και κατ’ επέκταση για τη λήψη μέτρων ενίσχυσης ή μη της πορείας αυτής με φυ-
σικό (αναγέννηση συστάδων) ή τεχνητό τρόπο (αναδασώσεις).

Ο αριθμός δένδρων με   DBH   8-12  cm   όφειλε να δώσει στοιχεία για την πορεία της ανα-
πλήρωσης της κατώτερης κλάσης διαμέτρου με δένδρα (DBH>12  cm) της κύριας συ-
στάδας. Η κατάσταση εξέλιξης της βαθμίδας αυτής όφειλε να δώσει στοιχεία και να υπο-
δείξει μέτρα καλλιέργειας του σταδίου της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας, καθώς και υπο-
στηρικτικά ή μη της αναγέννησης της συστάδας.

Η κατανομή κορμών με    DBH  >12  cm     κατά βαθμίδες διαμέτρου και ιδιαίτερα η εξέλιξη 
της κατανομής αυτής από περίοδο σε περίοδο, έδινε την αφετηρία για την εκτίμηση των 
διαστάσεων των διαμέτρων στις οποίες έπρεπε να επικεντρωθούν οι υλοτομίες, αλλά και 
το είδος της καλλιέργειας που έπρεπε να εφαρμοστεί.

(2) ως προς το ξυλαπόθεμα
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Πίνακας 5.12. Η εξέλιξη της συνολικής (κορμοξυλεία και κλαδοξυλεία από όλα τα είδη) παραγωγής (υλοτομιών) στο Δάσος Πάφου κατά 5ετείς περιόδους και κατά 
λεκάνη απορροής

5ETIA

Κοιλάδα

Αγιά Άγιος 
Μερκούρης Γιαλιά Διορίζος Κάμπος Λιβάδι Λιμνίτης Ξερός Ρούδιας Σταυρός Φλέγια ΣΥΝΟΛΟ

1955-59 3.620,9 502,4 10.267,6 1.266,8 3.160,0 3.547,6 2.476,6 532,8 6.928,6 535,4 21289,5 54.128,1

1960-64 6.237,5 1.166,8 3.479,5 4.889,4 7.259,0 9.198,7 3.790,8 5.899,2 22.431,7 14.092,2 11.026,1 89.470,9

1965-69 12.064,5 4.284,4 7.104,7 13.502,0 5.282,3 19.281,1 4.286,9 8.066,0 14.302,6 15.651,4 26.839,8 130.665,7

1970-74 44.536,3 1.825,4 7.793,4 8.314,7 22.906,1 15.732,4 13.193,9 7.315,1 16.864,8 5.630,7 14.050,1 158.162,9

1975-79 25.778,1 1.821,0 41.102,3 2.537,4 45.799,2 44.176,9 102.546,8 73.049,3 13.032,8 7.583,9 39.274,2 39.6701,8

1980-84 25.338,9 8.218,8 14.649,7 59.652,4 1.856,6 8.737,9 9.519,1 10.344,7 29.322,9 20.312,5 69.360,6 257.314,1

1985-89 25.793,9 42.399,9 10.770,1 582,6 1.643,8 43.197,9 8.129,6 14.379,0 28.034,0 38.703,2 19.772,4 233.406,3

1990-94 33.615,6 18.612,3 18.701,5 10.732,0 197,4 49.816,9 1.318,3 12.491,1 24.824,5 12.123,4 13.424,2 195.857,3

1995-99 56.318,8 15.181,9 9.074,6 4.951,2 106,9 12.825,2 3.196,1 2.389,8 19.097,5 16.525,7 25.984,9 165.652,7

2000-04 12.702,3 4.368,5 5.647,5 3.557,3 328,2 2.022,0 1.751,7 916,2 3.792,8 6.084,3 7.313,6 48.484,4

2005-09 1.888,5 2.084,7 4.323,2 461,7 56,5 1.657,0 351,8 442,3 4.603,5 2.104,0 2.941,7 20.914,9

ΣΥΝΟΛΟ 247.895,3 100.466,1 132.913,9 110.447,4 88.595,9 210.193,6 150.561,7 135.825,7 183.235,8 139.346,7 251.276,9 1.750.759,1

Έκταση (ha) 4.601,5 5.569,2 4.464,3 4.468,6 2.545,5 3.475,2 5.912,9 7.197,0 8.396,3 4.181,3 6.874,7 57.691,5

Μ.Ο./5ετία 27.543,9 11.162,9 14.768,2 12.271,9 9.844,0 23.354,8 16.729,1 15.091,7 20.359,5 15.483,0 27.919,7 194.528,8

Μ.Ο./έτος 5.508,8 2.232,6 2.953,6 2.454,4 1.968,8 4.671,0 3.345,8 3.018,3 4.071,9 3.096,6 5.583,9 38.905,8

Μ.Ο./έτος,ha 1,2 0,4 0,7 0,5 0,8 1,3 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8  
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Η συγκριτική αξιολόγηση της μεταβολής του ξυλαποθέματος από περίοδο σε περίοδο 
με αντίστοιχες μεταβολές στην περιοδική προσαύξηση όγκου των συστάδων, αποτελού-
σε, καταρχήν, τη βάση για αξιολόγηση των επιπτώσεων των υλοτομιών και της παραγω-
γής πάνω στο ξυλώδες απόθεμα του δάσους.

Με βάση τις επιπτώσεις αυτές και τη σχετική ανάλυση αιτιών συνάγονται στη συ-
νέχεια συμπεράσματα για την ευστοχία των προβλέψεων του λήμματος (της προηγηθεί-
σας περιόδου) και κατ’ επέκταση για αναθεώρηση ή μη του τρόπου αυτής της πρόβλε-
ψης.

(3) ως προς το λήμμα (μελλοντική κάρπωση) 

Η πρόβλεψη του λήμματος βασίστηκε κατά κύριο λόγο στη διαπιστούμενη τρέχουσα ή 
περιοδική προσαύξηση όγκου, μέρος της οποίας μπορούσε να αποληφθεί υπό μορφή 
κάρπωσης, αφού λαμβανόταν ακόμα υπόψη μια σειρά από συνθήκες ή προϋποθέσεις, 
όπως:

➔ Η διατήρηση και κατά το δυνατόν βελτίωση του παραγωγικού δυναμικού του δάσους
➔ Η διατήρηση και κατά το δυνατόν αύξηση των αποθεμάτων ξύλου

Κριτήριο για τον καθορισμό του ύψους του λήμματος αποτελούσε επίσης το ύψος του 
αποθέματος (m3/ha), στο οποίο έπρεπε να στοχεύει η διαχείριση και η ωριμότητα συ-
στάδων και δένδρων. 

Το τελευταίο κριτήριο πέρασε από διάφορα στάδια στο παρελθόν. Άλλοτε αξιοποιήθη-
κε η ωριμότητα των συστάδων, ως κριτήριο για αναγέννηση και ρευστοποίηση (στον ει-
δικό χρόνο αναγέννησης) ολόκληρων συστάδων, όπως ταιριάζει στα ομήλικα δάση της 
Τραχείας πεύκης και άλλοτε ως ωριμότητα μεμονωμένων δένδρων που ταιριάζει μόνο 
σε σκιόφυτα και κηπευτά δάση.

Κριτήριο για την κατανομή στον χώρο (μεταξύ των διαφόρων δασών) αποτελούσε η 
πυκνότητα και η ξυλοβρίθεια των συστάδων, όπως αυτή προέκυπτε τόσο από τα στοι-
χεία του δικτύου των ΜΔΕ όσο και από επιτόπιες παρατηρήσεις και καταγραφές που διε-
νεργούσαν οι δασικοί λειτουργοί που είχαν την ευθύνη διαχείρισης των δασών.

Συγκριτικά πρότυπα: Και στις τρεις περιπτώσεις (αριθμός κορμών, ξυλαπόθεμα και 
λήμμα) δεν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα συγκριτικά πρότυπα, αλλά αξιοποιείται η δα-
σοκομική εμπειρία των διαχειριστών και οι  ενδείξεις που αποκομίζουν από τα αποτε-
λέσματα των διαδοχικών απογραφών.

Σημαντικό βήμα έγινε προς αυτή την κατεύθυνση κατά την τελευταία δεκαετία (2001-
2010), κατά την οποία:

 Το λήμμα διακρίνεται σε δασοκομικό και αειφορικό.
 Το δασοκομικό λήμμα προκύπτει από την προσομοίωση καλλιέργειας/ αναγέν-

νησης που γινόταν σε επίπεδο δοκιμαστικής επιφάνειας και οδηγούσε στην επι-
σήμανση των ώριμων προς υλοτομία δένδρων και στην εκτίμηση του όγκου αυ-
τών (δασοκομικό λήμμα).

 Το αειφορικό λήμμα προσδιορίζεται με τον Αυστριακό τύπο:

Ea = Z + (Vw-Vn)/a,  όπου:

Ea= το αειφορικό λήμμα
Ζ= η τρέχουσα προσαύξηση
Vw= το πραγματικό ξυλαπόθεμα
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Vn= το κανονικό ξυλαπόθεμα
α= ο χρόνος επίτευξης του επιδιωκόμενου κανονικού ξυλαποθέματος.

 Ταξινομήθηκαν  οι  συστάδες  σε  τέσσερις  κλάσεις  πυκνότητας:  P03=0-0.4, 
P05=0.4-0.6,  P07=0.6-0.8 και  P09=0.8-1.0,  σύμφωνα με  την  κυκλική επιφάνεια 
κάθε συστάδας (στη ΔΕ) (G m2/ha) και τη σχέση p=G/Gmax, όπου: Gmax: Η μέγιστη 
κυκλική επιφάνεια που επιτυγχάνεται από συστάδες κλειστές σε ένα δεδομένο 
ανώτερο ύψος (h0) και δίνεται από ειδική σχέση Gmax=f(h0). Η τελευταία είχε ανα-
πτυχθεί για τον σκοπό αυτό στη μελέτη «Strategy for forest sector development 
in Cyprus (Forestry Department, 1999) (βλ. επίσης εργασία  Gatzojannis 1999, 
που ενσωματώθηκε στη στρατηγική αυτή και έδωσε την ως άνω εξίσωση).

 Για κάθε διαχειριστική κλάση (σύνολα συστάδων με διαφορετική πυκνότητα) ανα-
πτύχθηκαν εν συνεχεία σενάρια μακροπρόθεσμου δασοκομικού χειρισμού και 
ακολούθησε η εκτίμηση των μεταβλητών του παραπάνω μαθηματικού τύπου και 
η πρόβλεψη του αειφορικού λήμματος. Μετά τη σύγκριση του δασοκομικού με το 
αειφορικό λήμμα ακολούθησαν σχετικές αξιολογήσεις που οδηγούσαν τελικά στο 
προβλεπόμενο και προς υλοποίηση λήμμα στις διάφορες κοιλάδες του Δάσους 
Πάφου, λαμβάνοντας και πάλι υπόψη τα πραγματικά δεδομένα ξυλοβρίθειας των 
συστάδων, ως οδηγό ή βαρύτητα για την τελική κατά χώρο κατανομή του λήμμα-
τος και κατ’ επέκταση των καρπώσεων.

 Η διαδικασία αυτή έθεσε πλέον τα θεμέλια για ουσιαστικό έλεγχο της κατάστασης 
του δάσους από άποψη αποθεμάτων και ικανότητας παραγωγής, αλλά και την 
πρόβλεψη του λήμματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αειφορίας.

5.4.3 Παραγωγή άλλων δασικών προϊόντων
Εκτός από κορμοξυλεία και καυσόξυλα, το Δάσος Πάφου παράγει και πολλά άλλα 

δευτερεύοντα δασικά προϊόντα μεγάλης σημασίας, όπως νερό, μανιτάρια, ρίγανη, φύλλα 
μυρσίνης, φύλλα δάφνης, πέτρες για οικοδομές, χώμα για κήπους, αγριελιές, που χρησι-
μοποιούνται ως υποκείμενα για την δημιουργία ελαιώνων κτλ.

Για το θέμα του νερού γίνεται εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο των υδρολογικών συν-
θηκών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες για εκρίζω-
ση από το δάσος αγριελιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα στη δημιουργία 
ελαιώνων. Η αξία των αγριελιών που εκριζώνονται πληρώνεται, σύμφωνα με το τιμο-
λόγιο του Τμήματος Δασών.

Οι οικολογικές συνθήκες του Δάσους Πάφου ευνοούν την εμφάνιση μανιταριών, ιδιαί-
τερα εάν, περί το τέλος του φθινοπώρου, πέσουν ικανοποιητικές βροχές και η θερμοκρα-
σία διατηρείται σε κατάλληλα επίπεδα. 

Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση των μανιταριών, παρατηρείται μία επιδρομή στο 
δάσος των περιοίκων και όχι μόνο, για την συλλογή μανιταριών τόσο για ιδιωτική χρήση 
όσο και για εμπορία. Τα είδη που συλλέγονται είναι το κοκκινομανίταρο (Lactarious deli-
ciosus), το ασπρομανίταρο (Russula delica), το ήμερο (Triholoma caligatum), το που-
ρούι (Acaricus campestris), το μανιτάρι του καβακιού (Pleurotous ostreatus) και το αρ-
νούι (Morchela elata). Η συλλογή μανιταριών είναι ελεύθερη και δυστυχώς, πολλές φο-
ρές, γίνεται με τη χρήση εργαλείων.

Η ρίγανη (Origanum dubium) ευδοκιμεί στο Δάσος Πάφου και χρησιμοποιείται ως άρ-
τυμα σε ποικιλίες φαγητών. Η συλλογή ρίγανης από ιδιώτες για ίδια χρήση είναι ελεύθε-
ρη και δωρεάν. Υπάρχουν δύο οικογένειες από τον Πύργο και δύο από τον Κάμπο, οι 
οποίες συλλέγουν μεγάλες ποσότητες, τις εμπορεύονται και, βεβαίως, πληρώνουν τέλη 
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στο Τμήμα Δασών, σύμφωνα με το τιμολόγιο του Τμήματος.

Φύλλα δάφνης (Laurus nobilis) συλλέγονται σε μικρή κλίμακα και χρησιμοποιούνται 
ως άρτυμα σε διάφορα φαγητά. Η συλλογή για ίδια χρήση είναι δωρεάν και ελεύθερη. 

Στον Πίνακα 5.13 παρουσιάζονται οι ποσότητες που συλλέγονται από το δάσος κατά 
κοινότητα. Ο πίνακας αυτός προέκυψε από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν 
στις κοινότητες στα πλαίσια εκπόνησης του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου.

Κλαδιά της μερσινιάς (Myrtus communis) χρησιμοποιούνται σε εορταστικές τελετές, 
για την κατασκευή στεφανιών και για το στόλισμα του Επιταφίου.

Χώμα για κήπους και πέτρες για κατασκευές λαμβάνονται από συγκεκριμένα σημεία 
και η αξία τους πληρώνεται, σύμφωνα με το τιμολόγιο του Τμήματος.

Πίνακας 5.13. Ποσότητες λοιπών δασικών προϊόντων, σύμφωνα με την έρευνα των 
παραδασόβιων Κοινοτήτων του Δάσους Πάφου

Κοινότητα Ρίγανη 
Kg

Μανιτάρια 
Kg

Κάππαρη 
Kg

Δάφνη 
Kg

Αριθ. οικο-
γενειών

Τσακίστρα 50 900    
Γερακιών 100 1.000  40 15
Μουτούλλας  v   15
Καλοπαναγιώτη  200   5
Αργάκα 500 2.000   350
Αη Γιάννης  45    
Τρείς Ελιές  v   7
Παναγιάς 100 600  20 4
Αναδιού 2 10   2
Κρήτου Μαρόττου 10 100    
Ασπρογιά 40 300   20
Καναββιού 80 400   40
Κοιλίνια  60    
Γαλαταριά  80    
Άγιος Νικόλαος  300 300  15
Αρμίνου  1.000 500  10
Καμινάρια  v   25
Φοινί   v   100
Λεμύθου   v   30
Καμπου 2.000 1.500   8
Κυνούσα 20 300   15
Λύσσος 200 500   90
Σύνολο 3.102 9.295 800 60 751

Ο σπόρος της τραχείας πεύκης, που χρησιμοποιείται στα φυτώρια και στις αναδα-
σώσεις, προέρχεται από την αγορά κώνων από ιδιώτες, κατοίκους παραδασόβιων κοι-
νοτήτων.

Από αραιώσεις των αναδασώσεων, κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, εξάγονται 
και Χριστουγεννιάτικα δέντρα τραχείας πεύκης και πωλούνται από το Τμήμα Δασών σε 
δασικούς σταθμούς. Επίσης, πωλούνται ιστάμενα στο δάσος σε ιδιώτες, οι οποίοι ανα-
λαμβάνουν τη συγκομιδή, τη μεταφορά και την εμπορία, εφόσον πληρώσουν στο Τμήμα 
Δασών τα τέλη του τιμολογίου. Η ζήτηση συνεχώς μειώνεται, γιατί εκτοπίζονται από τα 
συνθετικά Χριστουγεννιάτικα δέντρα.
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Οι ποσότητες και η αξία των μη ξυλωδών δασικών προϊόντων φαίνονται στον Πίνακα 
5.14. 

Πίνακας 5.14. Μη ξυλώδη δασικά προϊόντα από τη δασική περιφέρεια Πάφου

Έτος
Προϊόν

 Σύνολο
Πέτρες-Χώμα Ελάφια Ρίγανη Σπόρος

€ m3 € Αριθ. € kg € kg €

2003 598,74 225,94 16.416,00 48 144,12 240,20 275,41 459,02 17.434,27

2004 616,56 232,66 342,00 1 93,29 155,48 322,92 538,20 1.374,77

2005 896,91 338,46   108,84 181,40 331,74 552,90 1.337,49

2006 586,75 221,42   45,45 75,75 224,25 373,75 856,45

2007 602,88 227,50   22,72 37,87 26,58 44,30 652,18

2008 2.203,60 831,55   41,40 69,00 21,23 35,38 2.266,23
Πηγή: Τμήμα Δασών

5.5 Δασοκομία

5.5.1 Αναδασώσεις
Στο Δάσος Πάφου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι μεγάλες φυσικές καταστρο-

φές (πυρκαγιές), εφαρμόστηκαν αναδασώσεις σε μεγάλη έκταση, κατά τα τελευταία 70 
χρόνια. 

Με τη μείωση ή και την εξάλειψη της αιγοβοσκής τη δεκαετία του 1940, άρχισε η ανα-
δάσωση των καμένων και γυμνών από δασική βλάστηση περιοχών, κυρίως με σπορά, 
κατόπιν προετοιμασίας του εδάφους με εμπειρικούς τρόπους και, σπανιότερα, με φύτευ-
ση δενδρυλλίων, κυρίως τραχείας πεύκης. Το 1946, από την τότε Αγγλική διοίκηση, σχε-
διάστηκε δεκαετές πρόγραμμα αναδασώσεων. Εξαιτίας της υπερβόσκησης του παρελ-
θόντος,  στο  μεγαλύτερο  μέρος  των  προς  αναδάσωση  τμημάτων  δεν  υπήρχε  υπο-
βλάστηση και  ήταν ορατός ο κίνδυνος της διάβρωσης. Για το λόγο αυτό,  οι  αναδα-
σώσεις γινόταν σε βαθμίδες πλάτους 0,8 έως 1,2 m.

Νωρίς την δεκαετία του 1950 επιβεβαιώθηκε η υπεροχή της σποράς έναντι της φύτευ-
σης. Την ίδια εποχή ξεκίνησε προσπάθεια για την αντικατάσταση μη ξυλοπαραγωγικών 
ειδών της παραποτάμιας βλάστησης, κυρίως με τραχεία πεύκη και λιγότερο με κέδρο και 
πλάτανο.

Με τη συνεχιζόμενη απαγόρευση της βόσκησης, ο υπόροφος αναπτύχθηκε στο μεγα-
λύτερο τμήμα του δάσους, ο κίνδυνος διάβρωσης μειώθηκε και η δημιουργία αναβαθμί-
δων περιορίστηκε μόνο σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις. Στο υπόλοιπο δάσος, υιοθετή-
θηκε η ιταλική μέθοδος Gradoni (αυλάκι και λωρίδα). Στην κατεύθυνση των χωροσταθμι-
κών καμπυλών γινόταν καλλιέργεια του εδάφους, συνήθως χειρωνακτικά, σε πλάτος 2 - 
2,5  m και βάθος 15  cm. στη συνέχεια, μεταξύ των καλλιεργημένων λωρίδων, για την 
αποφυγή του κίνδυνου της διάβρωσης, αφηνόταν ακαλλιέργητες λωρίδες πλάτους 5 m.  

Τη δεκαετία του 1960, εισήχθη η διάνοιξη και η καλλιέργεια αναδασωτικών λωρίδων 
με μηχανήματα πλάτους περίπου 2 μέτρων και σπορά σπόρων τραχείας πεύκης. Σε με-
ρικές περιπτώσεις, στο Δάσος Πάφου εγκαταστάθηκαν φυτείες ευκαλύπτου, αλλά η έκ-
βασή τους είναι αποθαρρυντική, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις υπερίσχυσε η 
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τραχεία πεύκη ή διάφοροι θάμνοι.

Μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του 1974, 
κατασκευάστηκαν αναβαθμίδες πλάτους 3,5 - 
4  m, με τα νέα - υψηλής ιπποδύναμης - μη-
χανικά μέσα της εποχής, με ταυτόχρονη καλ-
λιέργεια  του  εδάφους  τους  και  σπορά τους 
χειμερινούς μήνες.

Την  δεκαετία  1983 -  1992,  με  το  ισχύον 
τότε δασικό σύστημα, δόθηκε η δυνατότητα 
να γίνουν σχεδόν αποψιλωτικές υλοτομίες σε 
περιοχές  με  πολλά  υπερώριμα  δένδρα 
(τέτοιες  περιοχές  ήταν  εκτεταμένες  στο 
Δάσος Πάφου)  και  σε τρία χρόνια,  εάν δεν 
υπήρχε  ικανοποιητική  φυσική  αναγέννηση, 
γινόταν αναδασώσεις, κυρίως με σπορά, σε 
λωρίδες πλάτους 3 - 4 m, με ταυτόχρονη μη-
χανική καλλιέργεια  του εδάφους.  Οι  αναδα-
σώσεις, μετά τις πυρκαγιές του 1974, όπως 
και  αυτές  της  δεκαετίας  1983  –  1992,  δεν 
έλαβαν υπόψη το υπάρχον δυναμικό αναγέν-
νησης των συστάδων, που σε καλούς σταθ-
μούς ήταν υψηλό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεχνητών ομήλικων συστάδων σε με-
γάλη έκταση του δάσους.

 Το δασοκομικό σύστημα άλλαξε το 1992, οπότε και υιοθετήθηκε το επιλογικό σύστη-
μα. Με το σύστημα αυτό, οι υλοτομίες αποσκοπούν στη δημιουργία κέντρων αναγέννη-
σης σε ενδοδασογενές περιβάλλον, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η φυσικότητα 
των δασών, μέσω της φυσικής αναγέννησης. Για την υποβοήθηση της αναγέννησης, 
κατά θέσεις εφαρμόζεται αναμόχλευση του εδάφους και σπορά σπόρων τραχείας πεύ-
κης.   

Το Τμήμα Δασών, έχοντας υπόψη και 
τις σύγχρονες αντιλήψεις της δασοκομί-
ας, χαράσσει πλέον πολιτική που απο-
φεύγει  τις  έντονες  επεμβάσεις  στο 
δάσος,  όπως  η  δημιουργία  αναβαθμί-
δων  και  η  αναδάσωση  μεγάλων  τμη-
μάτων.  Έχοντας  το  πλεονέκτημα  της 
απαγόρευσης της βοσκής στο δάσος, οι 
καμένες εκτάσεις αφήνονται να αναγεν-
νηθούν φυσικά και μόνο σε περίπτωση 
αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και 
μετά την παρέλευση αρκετών ετών από 
την πυρκαγιά, γίνεται αναδάσωση, κυρί-
ως, με σπορά ή φύτευση σε λάκκους. 

Τα κύρια είδη που χρησιμοποιήθηκαν 
στις αναδασώσεις είναι η τραχεία πεύκη και ο κέδρος, που περιορίστηκε στο χώρο της 
φυσικής του εξάπλωσης. 

Σημειώνεται ότι οι σπόροι της τραχείας πεύκης, που χρησιμοποιούνται στις αναδα-
σώσεις εξάγονται από κώνους που αγοράζονται από κατοίκους παραδασόβιων κοινοτή-
των. Μέχρι το 2004 δεν υπήρχε κανένας έλεγχος για την προέλευση των σπόρων. Από 
το 2004, μετά τη ψήφιση των κανονισμών για το πολλαπλασιαστικό υλικό, είναι γνωστή 

163

Σχήμα 5.8. Ετήσια έκταση αναδάσωσης στο Δάσος Πάφου, 
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η προέλευση του σπόρου που χρησιμοποιείται στις αναδασώσεις. 

Από τα στοιχεία του Τμήματος Δασών σε σχέση με την ετήσια δαπάνη των αναδα-
σώσεων, φαίνεται ότι τα έτη 1992 έως 1998 η μέση ετήσια δαπάνη ήταν 76.000 € περί-
που, ενώ τα έτη 2002 - 2007 μειώθηκε δραστικά στα 41.000 €, και, αν εξαιρεθεί η χρονιά 
2006, όπου σημειώθηκε εξαιρετικά υψηλή δαπάνη (90.500 €), ο μέσος όρος είναι στα 
31.000 €.  (Σχ.5.7)

Το Τμήμα Δασών έχει ψηφιοποιήσει τα πολύγωνα των αναδασώσεων ανά έτος, από 
το 1957. Σύμφωνα με την επεξεργασία αυτής της βάσης δεδομένων, διακρίνονται τρεις 
περίοδοι εκτεταμένης αναδάσωσης: (α) περίοδος 1960–1964, με μέγιστη αναδασωτέα 
έκταση 1.200 ha το 1961. (β) περίοδος 1976 -1982, με μέγιστη έκταση 1.300 ha το 1977, 
και (γ) περίοδος 1983-1993. 

Στις  δύο πρώτες  περιπτώσεις  η  μεγάλη έκταση των αναδασώσεων οφείλεται  στις 
εκτεταμένες πυρκαγιές, παράπλευρες απώλειες των πολεμικών συρράξεων στο νησί, 
ενώ  οι  αναδασώσεις  της  τρίτης  περιόδου  οφείλονται  στο  σύστημα  διαχείρισης  του 
δάσους, με αποψιλωτικές υλοτομίες σε ώριμες ενώσεις και αναδάσωση. Σε αρκετές πε-
ριπτώσεις,  υπήρξε  επανάληψη των αναδασώσεων ίδιων εκτάσεων μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα,  για διόρθωση τυχόν αποτυχιών. Στο Σχήμα  5.8 φαίνεται η ετήσια 
έκταση αναδάσωσης στο Δάσος Πάφου, από το 1957 έως το 2005.

Οι μεγαλύτερες σε έκταση αναδασώσεις έγιναν στην κοιλάδα Ξερού (2.207 ha), κυρί-
ως την περίοδο 1977-1982 και το 1993 στο Λιμνίτη (2.118 ha), την περίοδο 1975-1979 
και στη Φλέγια (2.088 ha) τα έτη 1961 και 1962. Η χωρική κατανομή των αναδασώσεων 
στις κοιλάδες του Δάσους Πάφου απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα 5.9.

5.5.2 Δασοκομικός χειρισμός συστάδων
Ο δασοκομικός χειρισμός των συστάδων διενεργείται βάσει κανόνων και οδηγιών που 

αποτυπώνονται στους κανονισμούς προσήμανσης που εξέδιδε κατά καιρούς το Τμήμα 
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Δασών.

Αυτοί περιλαμβάνουν οδηγίες χειρισμού των δασοσυστάδων, οι οποίοι βασίζονται στη 
δασοκομική γνώση και εμπειρία των δασολόγων και λειτουργών του Τμήματος Δασών, 
που είχαν την ευθύνη της πολιτικής διαχείρισης των δασών και στόχευαν προς δύο αλ-
ληλοσυμπληρούμενες κατευθύνσεις:

1. Στην πραγματοποίηση υλοτομικών εργασιών προς τον σκοπό της παραγωγής 
και κάρπωσης προϊόντων ξύλου, κατά το δυνατόν πολυτιμότερων (οικονομικός – 
παραγωγικός στόχος), και 

2. Στην προστασία του δασικού οικοσυστήματος, στη διατήρηση της βιοποικιλότη-
τας και της άγριας ζωής, καθώς και των φυσικών αξιών του Δάσους Πάφου.

Οι στόχοι αυτοί στην πορεία των δεκαετιών (από το 1950 μέχρι σήμερα) υπέστησαν 
διάφορες αλλαγές. Ο μεν πρώτος διευρύνθηκε, ώστε να ενσωματώσει νέες κοινωνικές 
ανάγκες που απευθύνονται στο δάσος, όπως για παράδειγμα η αναψυχή, η ποιότητα 
ζωής και η υδατική οικονομία. Ο δε δεύτερος στόχος, ο οποίος στην αρχή ίσχυε ως προ-
ϋπόθεση  ή  αρχή  διατήρησης  και  κατ’  επέκταση  ως  περιοριστικός  παράγοντας  στην 
άσκηση υλοτομικών εργασιών, στη συνέχεια διατήρησε μεν τον αρχικό χαρακτήρα, αλλά 
εξειδικεύτηκε  ακόμα παραπέρα προκειμένου. α)  να καλύψει  τις  όλο και  περισσότερο 
διευρυνόμενες ανάγκες προστασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την άγρια ζωή και τη βιοποικι-
λότητα (εξαιτίας αυξανόμενων απειλών) και β) να προστατέψει το οικοσύστημα από τις 
συνέπειες των ίδιων των υλοτομικών εργασιών, εξαιτίας ανισορροπιών και αποκλίσεων 
που προέκυπταν με τον χρόνο μεταξύ προβλέψεων και πραγματικότητας, κυρίως σε ό,τι 
αφορά την ανανέωση του ξυλώδους κεφαλαίου και την αναγέννηση των δασών.

Οι μεταβολές αυτές επέβαλαν, όπως ήταν επόμενο, και τις αλλαγές στους κανόνες 
δασοκομικού χειρισμού.

Έτσι, η διοίκηση του Τμήματος Δασών Κύπρου προχώρησε στην έκδοση τριών κανο-
νισμών προσήμανσης βάσει των οποίων υλοποιήθηκε η δασοκομική εργασία ως ακο-
λούθως:

 Οι πρώτοι κανόνες προσήμανσης (Πολύκαρπου 1954) για την περίοδο 1955-
1980.

 Προσωρινοί κανόνες διαχείρισης για τα δάση Τραχείας πεύκης της Κύπρου (Μι-
χαηλίδης 1983), για την περίοδο 1980-1990.

 Κανόνες προσήμανσης για τα κρατικά δάση Τραχείας και Μαύρης πεύκης Κύ-
πρου (Παιονίδης, 1992), για την περίοδο 1990 έως σήμερα.

Οι κανόνες προσήμανσης, όπως αυτοί ολοκληρώνονται στην τελευταία έκδοση, δια-
μόρφωσαν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο δασοκομικού χειρισμού των συστάδων που επικε-
ντρώνεται στα ακόλουθα ζητήματα:

1. Αποσαφηνίζονται όροι και ορισμοί που διέπουν ή χρησιμοποιούνται κατά τη δα-
σοκομική εργασία, όπως οι έννοιες της συστάδας, της λόχμης, των ορόφων και 
συγκόμωσης,  οι  δασοπονικές  μορφές  και  τα  στάδια  εξέλιξης  του  ομηλίκου 
δάσους και οι εναλλακτικοί χειρισμοί (αραιώσεις, αναγέννηση κλπ)

2. Διατυπώνονται οι γενικές αρχές που ως κανόνες έπρεπε να έχουν γενική ισχύ, 
όπως η διατήρηση της φυσικότητας των δασών, η διαμόρφωση της δομής και ο 
χρόνος περιφοράς.

3. Οριοθετούνται κανόνες προσήμανσης που περιλαμβάνουν: 

− Γενικές αρχές  . Αυτές προσδιορίζουν το επιστημονικό πλαίσιο και τη δα-
σοκομική γνώση που πρέπει να διέπει τη διαδικασία προσήμανσης, προ-
τάσσοντας μάλιστα τις ανάγκες για καλλιέργεια και αναγέννηση των συ-
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στάδων, έναντι αυτών της κάρπωσης (ειδικότερα και με σαφήνεια στις τε-
λευταίες οδηγίες).

− Κανόνες   που κατευθύνουν την προσήμανση σε ό,τι  αφορά κυρίως τις 
αραιώσεις και ειδικότερα το πού και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η αρνη-
τική και θετική επιλογή, καθώς και το πώς θα υλοποιούνται αναγεννητικές 
υλοτομίες.

− Εφαρμογή των κανόνων   στα διάφορα στάδια ανάπτυξης και στις διάφο-
ρες καταστάσεις δομής των συστάδων. Οι οδηγίες αυτές εφαρμόζονται 
ακολουθώντας καθιερωμένα πρότυπα δομής των συστάδων, όπως αυτά 
του ομηλίκου και του κηπευτού δάσους, εξειδικεύουν τους παραπάνω κα-
νόνες και τους μετατρέπουν σε συγκεκριμένες οδηγίες, όπως:

(i) Οδηγίες για ομήλικες συστάδες (φυσικές και τεχνητές) εξειδι-
κευμένες τόσο σε επίπεδο καλλιέργειας και αραιώσεων των δια-
φόρων σταδίων (νεοφυτείας, πυκνοφυτείας, κορμίδια και κορμοί) 
όσο και  σε επίπεδο αναγέννησης (έλεγχος ωριμότητας,  ειδικός 
και γενικός χρόνος αναγέννησης, τεχνική της αναγέννησης).

(ii) Οδηγίες  για  ανομήλικες  συστάδες.  Εδώ (και  ειδικότερα  στις 
δύο  τελευταίες  οδηγίες)  αποφεύγονται  πρακτικές  του  παρελ-
θόντος που ήταν επηρεασμένες από τη φιλοσοφία των κατ’ άτομο 
κηπευτών συστάδων και συνδέθηκαν με αρνητικές εξελίξεις όσον 
αφορά την αναγέννηση του δάσους και δίνονται οδηγίες προσαρ-
μογής της δομής των ανομηλίκων συστάδων σε ομήλικες κατά 
ενώσεις ή μικρές συστάδες (και στην ουσία σε υποκηπευτές συ-
στάδες),  αλλά  και  εξειδίκευσης  των  κανόνων  του  ομηλίκου 
δάσους στην περίπτωση του υποκηπευτού.

4. Λαμβάνονται ειδικές πρόνοιες τόσο με γενική ισχύ όσο και εξειδικευμένες για τις 
διάφορες περιπτώσεις δασών. Οι ειδικές πρόνοιες με γενική ισχύ έρχονται να 
υποστηρίξουν μέτρα που ενσωματώνουν οικολογικές παραμέτρους στη διαχείρι-
ση των δασών (διατήρηση άριστων φαινοτύπων, μνημείων της φύσης, των φω-
λεών κινδυνευόντων ειδών και γενικά της πανίδας), όσο και παραμέτρους ανα-
ψυχής  και  αισθητικής  του  τοπίου.  Ενώ οι  ειδικές  πρόνοιες  (κατά  περίπτωση 
πρόνοιες) εξειδικεύονται για τις περιπτώσεις δασών ή τμημάτων δασών που τε-
λούν υπό ειδική διαχείριση, όπως:
− Τα Εθνικά Πάρκα
− Οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης
− Οι εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι
− Οι απόκρημνες και βραχώδεις εκτάσεις
− Οι τουριστικοί δρόμοι και τα μονοπάτια της φύσης κτλ.

Σύνοψη των κανόνων αυτών δίνεται υπό μορφή πίνακα στο παράρτημα της παρού-
σας μελέτης.

5.5.3 Καταπολέμηση ασθενειών
Από τα μέχρι σήμερα υπάρχοντα στοιχεία οι  πληθυσμοί  των παθογόνων εντόμων 

ελέγχονται κυρίως με καλλιεργητικά μέσα και μόνο σε πολύ μεγάλες εξάρσεις αυτών γί-
νεται  χρήση  σκευασμάτων  και  μάλιστα  βιολογικών.  Οι  επεμβάσεις  με  βιολογικά 
σκευάσματα  γίνονται  συνήθως  για  τον  έλεγχο  των  πληθυσμών  των  φυλλοφάγων 
εντόμων κωνοφόρων και πλατυφύλλων Thaumetopoea wilkinsonii και Lymantria dispar 
αντίστοιχα.

166



Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου / 5. Διαχείριση – διοίκηση / 5.6 Αναψυχή και δασοτουρισμός

5.6 Αναψυχή και δασοτουρισμός

5.6.1 Οι συνθήκες αναψυχής στο Δάσος Πάφου
Η παροχή ειδικών ευκολιών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στα δάση της Κύ-

πρου, ξεκίνησε γύρω στα 1950, στην περίοδο της Αγγλοκρατίας. Στην αρχή άρχισαν να 
τοποθετούνται  ορισμένοι τραπεζοπάγκοι κοντά σε Δασικούς Σταθμούς, κυρίως για να 
εξυπηρετήσουν τους συγγενείς και φίλους που επισκέπτονταν αυτούς που υπηρετούσαν 
στους Σταθμούς, ώστε να περάσουν ευχάριστα το χρόνο που παρέμειναν στο Σταθμό 
και να επιδοθούν κυρίως στο ψήσιμο φαγητού και την οργάνωση γεύματος στο ύπαιθρο, 
μια δραστηριότητα που φαίνεται ότι ήταν ανέκαθεν πολύ δημοφιλής στην Κύπρο. 

Οι προσπάθειες του Τμήματος Δασών για την παροχή ευκαιριών αναψυχής στα δάση 
της Κύπρου δεν θα μπορούσαν ασφαλώς να αγνοήσουν το Δάσος Πάφου, που αποτελεί 
την πιο εκτεταμένη δασική περιοχή της Κύπρου, με ιδιαίτερα σημαντικές φυσικές, οικο-
λογικές, καθώς και άλλες αξίες. Ακολουθώντας παρόμοια τακτική, όπως και σε άλλες δα-
σικές  περιοχές,  η  Δασική  Περιφέρεια  Πάφου,  εφαρμόζοντας  τη  Δασική  Πολιτική,  δη-
μιούργησε πολύ νωρίς τον πρώτο εκδρομικό χώρο στην περιοχή Σταυρός της Ψώκας, 
όπου υπάρχει ο ομώνυμος Δασικός Σταθμός. Αργότερα, οργάνωσε στην ίδια περιοχή και 
κατασκηνωτικό χώρο. Δραστηριοποιούμενη ιδιαίτερα στο θέμα της δασικής αναψυχής, 
μετά το 1990, επεκτείνει τους εκδρομικούς χώρους και σε άλλες περιοχές του δάσους και 
δημιουργεί επίσης ορισμένα  μονοπάτια μελέτης της φύσης.  Οι παραπάνω ευκολίες 
δασικής αναψυχής γίνονται ιδιαιτέρα δημοφιλείς σε ντόπιους, καθώς και σε ξένους και 
δέχονται ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών, που αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Σχετικά 
στοιχεία για τον αριθμό, τις θέσεις, τα χαρακτηριστικά, τους επισκέπτες κτλ, σε όλες τις 
παραπάνω ευκολίες αναψυχής στο Δάσος Πάφου, αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

Σημαντικό στοιχείο στην αναψυχική οργάνωση των δασών, ιδιαίτερα στην εποχή μας, 
αποτελούν οι ιδιαίτερες τοπιακές και άλλες αξίες που υπάρχουν σε κάθε δάσος. Και θα 
πρέπει να πούμε εδώ ότι το Δάσος Πάφου είναι προικισμένο με πολλές φυσικές, πολιτι-
στικές, θρησκευτικές και άλλες αξίες, που αξίζει να προσεχτούν ιδιαίτερα. Μοναδικές αξί-
ες, που αποτελούν και το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δάσους Πάφου,  είναι αυτές 
που αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, ιδίως η περίφημη  «Κοιλάδα των Κέδρων», 
όπου αναπτύσσεται το μοναδικό ενδημικό δέντρο του νησιού, ο κυπριακός Κέδρος, κα-
θώς και η παρουσία στο Δάσος Πάφου του μεγαλύτερου ενδημικού θηλαστικού της Κύ-
πρου, το κυπριακό Αγρινό, για το οποίο αποτελεί τη μόνη περιοχή όπου ζει και αναπτύσ-
σεται. Παράλληλα, το Δάσος Πάφου έχει γενικότερα μεγάλη οικολογική αξία και φιλοξενεί 
ένα μεγάλο αριθμό οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα σημαντικούς βιοτόπους και ενδιαιτήμα-
τα, στα οποία ζουν και αναπτύσσονται σημαντικά και σπάνια φυτικά και ζωικά είδη. Όλες 
τις παραπάνω αξίες, το Τμήμα Δασών τις έχει εντάξει σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασί-
ας, όπως αναλύεται σε ειδικότερα κεφάλαια του Σχεδίου. Στο Δάσος Πάφου υπάρχουν 
επίσης σημαντικές πολιτιστικές, ιστορικές και θρησκευτικές αξίες, που θα πρέπει να λη-
φθούν και αυτές υπόψη στο πλαίσιο της αναψυχικής οργάνωσης του δάσους. Τέτοιες 
αξίες (που περιγράφονται ειδικότερα στα αντίστοιχα κεφάλαια του Σχεδίου Διαχείρισης) 
αναφέρονται για παράδειγμα στα περίφημα Ενετικά Γεφύρια, σε διάφορους ιστορικούς 
τόπους (κρησφύγετα κλπ) και σε θέσεις άσκησης παραδοσιακών δραστηριοτήτων που 
είχαν μεγάλη σημασία για την περιοχή παλαιότερα (ξυλοκάρβουνα, παραγωγή πίσσας 
κτλ), καθώς και σε διάφορες εκκλησίες και μοναστήρια στην περιοχή του δάσους, με 
σπουδαιότερη τη Μονή του Κύκκου.  Η Μονή αυτή δεν αποτελεί  μέρος του κρατικού 
Δάσους Πάφου, αλλά βρίσκεται στο κέντρο του δάσους, αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών κάθε  χρόνο,  που διέρχονται  από διάφορες περιοχές του δάσους για να 
φτάσουν στο μοναστήρι, και δεν μπορεί ασφαλώς να αγνοηθεί στο πλαίσιο της οργάνω-
σης του δάσους για Αναψυχή και Δασοτουρισμό. 
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Για την καλύτερη κατανόηση των αναψυχικών συνθηκών του δάσους, επιχειρήθηκε 
επίσης, στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου, μια προκαταρκτι-
κή προσέγγιση για τη μελέτη των επισκεπτών στο Δάσος Πάφου, θέμα που θεωρείται 
πολύ σημαντικό σε χώρες που έχουν παράδοση και έχουν αναπτύξει σημαντικά το θέμα 
της δασικής και, γενικότερα, υπαίθριας αναψυχής. Σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών 
δημιουργήθηκε ένα ειδικό «Δελτίο Καταμέτρησης Επισκεπτών», καθώς και ένα «Ερωτη-
ματολόγιο για τους επισκέπτες του Δάσους Πάφου», για την καταγραφή των χαρακτηρι-
στικών και των απόψεών τους, με σκοπό να συγκεντρωθούν σχετικά στοιχεία, όσο αυτό 
ήταν δυνατό, κατά βάση από τους εκδρομικούς χώρους, αλλά και από τον κατασκηνωτι-
κό, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες του 2009. Στο Παράρτημα του Σχεδίου Διαχείρι-
σης, παρατίθεται για ενημέρωση, το παραπάνω ερωτηματολόγιο για τους επισκέπτες 
του δάσους.

Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες επιτόπου δυνατότητες, η συμπλήρωση των Δελτίων και 
των ερωτηματολογίων για τους επισκέπτες, έγινε από δασικούς υπαλλήλους της Δασι-
κής Περιφέρειας Πάφου, οι οποίοι πραγματοποίησαν όσες επισκέψεις μπορούσαν  (πα-
ράλληλα και με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους) στους εκδρομικούς χώρους και τον κατα-
σκηνωτικό, το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2009. Στις επισκέψεις αυτές  καταγράφο-
νταν οι επισκέπτες που υπήρχαν στο χώρο και τα μέσα μετακίνησής τους. Παράλληλα, 
στις ίδιες ή άλλες επισκέψεις, γινόταν προσέγγιση ορισμένων επισκεπτών  για τη συ-
μπλήρωση των απαντήσεών τους στις επιμέρους ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, χω-
ρίς όμως να υπάρχουν ιδιαίτερες προδιαγραφές και οδηγίες για την όλη διαδικασία. Η 
προκαταρκτική αυτή προσέγγιση δεν μπορεί, ασφαλώς, να θεωρηθεί ως συστηματική 
έρευνα των επισκεπτών του δάσους, που απαιτεί ειδικές επιστημονικές δυνατότητες και 
οργάνωση,  και  δεν  αποτελεί  ασφαλώς  αντικείμενο  του  παρόντος  Σχεδίου.  Ορισμένα 
αποτελέσματά της αναφέρονται στις επόμενες ενότητες και πρέπει να τα δούμε με με-
γάλη επιφύλαξη, ως μια πρώτη προκαταρκτική προσέγγιση των τάσεων που επικρα-
τούν.

5.6.2 Εκδρομικοί χώροι
Η παροχή ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής στο Δάσος Πάφου άρχισε πολύ νωρίς, ήδη 

από το 1948, με την κατάλληλη διευθέτηση στο Δασικό Σταθμό του Σταυρού της Ψώκας, 
χώρου μικρής έκτασης, σε ένα ελκυστικό δασικό τοπίο με πηγαίο πόσιμο νερό. Εγκατα-
στάθηκαν  ορισμένες  ευκολίες  (τραπεζοπάγκοι  κτλ),  ώστε  να  εξυπηρετούνται  οι  επι-
σκέπτες, κυρίως του Σταθμού, καθώς και οι εκεί απασχολούμενοι, για την ευχάριστη πα-
ραμονή και ξεκούρασή τους και τη δυνατότητα να παρασκευάσουν το φαγητό τους και 
να  γευματίσουν  σε  ένα  όμορφο φυσικό  περιβάλλον.  Για  αρκετά  χρόνια  από  τότε,  ο 
χώρος αυτός αποτελούσε τον μόνο, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένο χώρο υποδοχής 
επισκεπτών στο Δάσος Πάφου. Οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες της Δασικής Πε-
ριφέρειας Πάφου για την οργάνωση χώρων αναψυχής στο δάσος πραγματοποιήθηκαν 
τη δεκαετία του 1970, με την ανάδειξη και την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού στο Σταυ-
ρό της Ψώκας, ώστε να καθιερωθεί ως “εκδρομικός χώρος” στις αρχές της δεκαετίας και 
την οργάνωση δύο ακόμα εκδρομικών χώρων στις περιοχές “Αγιά”, στο δασόδρομο Πα-
ναγιάς–Σταυρού, και “Ξυσταρούδα”, στο δρόμο Πεδουλά – Κύκκου, το 1973 και το 1975 
αντίστοιχα.

Η οργάνωση εκδρομικών χώρων συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό τη δεκαετία του 
1990 και δημιουργήθηκαν έξι ακόμα χώροι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα συνο-
λικά στο Δάσος Πάφου έντεκα (11) εκδρομικοί χώροι, που καλύπτουν γεωγραφικά όλο το 
εύρος του δάσους, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2, που παρατίθεται στη συνέχεια. Στους 
χώρους αυτούς, περιλαμβάνεται και ο παραθαλάσσιος εκδρομικός χώρος “Μαυραλής” 
(στο δρόμο Πόλεως Χρυσοχούς – Αγίας Μαρίνας), ο οποίος, παρά το ότι δεν βρίσκεται 
μέσα στο όρια του Δάσους Πάφου, περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Διαχείρισής του, επειδή 
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διαχειρίζεται ενιαία με τους υπόλοιπους εκδρομικούς χώρους του δάσους.

Εικόνα 5.2. Διασπορά/κατανομή υποδομών αναψυχής

Για την ενημέρωση του κοινού για όλους τους εκδρομικούς χώρους που έχουν δημιουρ-
γηθεί στα δάση της Κύπρου, καθώς και για την ανάδειξή τους, το Τμήμα Δασών έχει εκ-
δώσει ειδικό φυλλάδιο με τίτλο «Εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι στα κρατικά δάση 
της Κύπρου»,  το οποίο διατίθεται δωρεάν στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δασών, 
καθώς και  στους  κατά τόπους Δασικούς Σταθμούς.  Παράλληλα,  στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Δασών (www.moa.cy/forest) υπάρχει ειδική ενότητα με τίτλο Δασική Αναψυχή 
–  Δασοτουρισμός,  όπου  ένα  σημαντικό  τμήμα  της  αναφέρεται  στους  εκδρομικούς 
χώρους. Τόσο στο φυλλάδιο όσο και στην ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες για την 
ονομασία και τη θέση όλων των εκδρομικών χώρων που υπάρχουν στα δάση της Κύ-
πρου, την καταλληλότητα της χρήσης τους ανάλογα με την εποχή του χρόνου, καθώς και 
για τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς των επισκεπτών.

Η ονομασία των 11 εκδρομικών χώρων που υπάρχουν σήμερα στο δάσος, καθώς και 
τα  βασικά χαρακτηριστικά  τους  (θέση,  έκταση,  υψόμετρο,  προσπέλαση,  δυνατότητες 
χώρου στάθμευσης, χωρητικότητα σε επισκέπτες και εκτίμηση επισκεπτών/έτος) φαίνο-
νται στον Πίνακα 5.15.

Εκτός από τα παραπάνω βασικά στοιχεία, με τη συμπλήρωση του «Δελτίου Κατα-
μέτρησης Επισκεπτών» (στο οποίο έγινε αναφορά παραπάνω) καταγράφηκαν επίσης 
επί πλέον χαρακτηριστικά για κάθε εκδρομικό χώρο, που αναφέρονται στο έτος ίδρυσης, 
τις υποδομές αναψυχής, στα χαρακτηριστικά της βλάστησης, στις δαπάνες κατασκευής 
και συντήρησης, στη συμπεριφορά των επισκεπτών, σε προβλήματα λειτουργίας κλπ. Η 
αναλυτική παράθεση των στοιχείων αυτών για κάθε χώρο γίνεται στο σχετικό Πίνακα 
«Χαρακτηριστικά Εκδρομικών Χώρων και Κατασκηνωτικού Χώρου στο Δάσος Πάφου», 
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που παρατίθεται στο Παράρτημα. 

Πίνακας 5.15. Βασικά χαρακτηριστικά εκδρομικών χώρων στο Δάσος Πάφου 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και συνοψίζονται στους Πίνακες,   φαίνεται ότι 
οι υφιστάμενοι εκδρομικοί χώροι εκτείνονται στο δάσος από το επίπεδο της θάλασσας 
μέχρι περίπου 1.000 m πάνω από τη θάλασσα. Η έκτασή τους κυμαίνεται από 0,5 (Πέρα 
Βάσα) μέχρι 10 στρέμματα περίπου (Μονασιήλακας) και ο κύριος λόγος δημιουργίας 
τους  ήταν  η  υλοποίηση  της  πολιτικής  του  Τμήματος  Δασών,  ενώ  λήφθηκαν  επίσης 
υπόψη, σε ορισμένες  περιπτώσεις, και σχετικά αιτήματα από τοπικές κοινότητες και ορ-
γανωμένα σύνολα.  Για την επιλογή των θέσεων όπου δημιουργήθηκαν οι  εκδρομικοί 
χώροι εκτιμήθηκε, κυρίως, η ανάγκη εύκολης πρόσβασης και ύπαρξης νερού, καθώς και 
η παρουσία ευνοϊκών συνθηκών (σκιά, ελκυστικό τοπίο) και κατάλληλης τοπογραφίας 
για την εγκατάσταση υποδομών αναψυχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, την επιλογή της 
θέσης επηρέασε επίσης η παραδοσιακή χρήση του χώρου για εκδρομές, διασκέδαση και 
ξεκούραση (π.χ. των επισκεπτών της Μονής Κύκκου).

Όσον αφορά στις υποδομές για τη διευκόλυνση της παραμονής των επισκεπτών στο 
δάσος, σε όλους σχεδόν τους χώρους ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την εγκατάσταση τρα-
πεζοπάγκων  και  καθισμάτων  (παγκάκια),  καθώς  και  στεγάστρων  (σε  ορισμένους 
χώρους), ενώ υπάρχουν διαμορφωμένοι ή μη, χώροι στάθμευσης οχημάτων, ψησταριές, 
βρύσες για νερό, χώροι παιδικής χαράς και χώροι υγιεινής ανάλογα με τη θέση, όπως 
φαίνεται για κάθε χώρο στο σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος. Για τη δημιουργία των 
παραπάνω υποδομών και την οργάνωση γενικά των εκδρομικών χώρων δαπανήθηκαν, 
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α/α

1 3,5 850 70 600 15000

2 Αγιά 2 700 30 250 250

3 4 1000 30 250 10000

4 10,3 900 14 600 3200

5 0,8 700 20 400 400

6 6 250 8 400 600

7 7 0 50 420 6000

8 7,8 400 60 350 300

9 0,6 650 10 200 300

10 3,2 800 20 300 600

11 Αγία Βαρβάρα 1,1 700 12 150 400

Σύνολα 46,3 324 3920 37050

Ονομασία 
χώρου Γεωγραφική   θέση

Έκταση  
χώρου 
(στρ)

Υψόμετρο 
χώρου

Τρόπος  
προσπ/σης

Xωρητικότη -
τα στάθ/σης 

Ι.Χ.

Χωρητικότη -
τα σε επι -
σκέπτες

Εκτίμηση 
επισκεπτών/

έτος

Σταυρός της 
Ψώκας

Στο Δασικό Σταθμό (20 χλμ από 
Λυσό)

άμεσα από 
κύριο δρόμο

Δασόδρομος Παναγιά Σταυρος 
Ψώκας  (21 χλμ από Παναγιά)

με δασικό 
δρόμο

Ξυσταρούδα Δρόμος Πεδουλά Κύκκου (9 χλμ 
από Πεδουλά)

άμεσα από 
κύριο δρόμο

Μονασιήλακας Δρόμος Παναγιάς Κύκκου (2 χλμ 
από Παναγιά)

άμεσα από 
κύριο δρόμο

Κομιτιτζή
Δασόδρομος από δρόμο Πεδουλά 
Κύκκου (5χλμ από χώρο Ξυστα -
ρούδα)

με δασικό 
δρόμο

Γεφύρι του Λι -
βαδιού

Δασόδρομος Πωμός Σταυρός 
Ψώκας (13 χλμ από Πωμό)

με δασικό 
δρόμο

Μαυραλής
Δρόμος Πόλη Χρυσοχούς Αγία 
Μαρίνα (4 χλμ από Πόλη Χρυσο -
χούς)

άμεσα από 
κύριο δρόμο

Άγιος Μερκού -
ριος

Δρόμος Πόλη Χρυσοχούς Σταυρός 
Ψώκας (20 χλμ από Πόλη Χρυσο -
χούς)

με δασικό 
δρόμο

Πέρα Βάσα
Δρόμος Άγιος Νικόλαος Γεφύρι 
Τζιελεφού (9 χλμ από Άγιο Νι -
κόλαο)

με δασικό 
δρόμο

Καλονόματη Δρόμος Ορκόντα Πύργος Τυλληρί -
ας (25 χλμ από Ορκόντα)

άμεσα από 
κύριο δρόμο

Δρόμος Κάμπος- Πύργος Τυλληρί -
ας (10 χλμ από Κάμπο)

με δασικό 
δρόμο
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ανάλογα με τη θέση και τη δυναμικότητά τους, από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ, ενώ ξο-
δεύονται επίσης από 1.500 έως 20.000 ευρώ για την ετήσια συντήρηση κάθε χώρου και 
την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών για το σκοπό αυτό, που περιλαμβάνουν 
την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση και τη συντήρηση – καθαριότητα των υποδομών, κλα-
δεύσεις  και  ποτίσματα  δέντρων,  καθαρισμός  φυλλοτάπητα  κλπ.  Θα  πρέπει  να  ανα-
φέρουμε εδώ ότι την ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα των παραπάνω εκδρομι-
κών χώρων στο Δάσος Πάφου, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής των απορριμ-
μάτων κτλ, αναλαμβάνει η Δασική Περιφέρεια Πάφου και τα σχετικά κονδύλια για το σκο-
πό αυτό καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Δασών.

Με βάση σχετικές εκτιμήσεις δασικών υπαλλήλων της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, 
προκύπτει ότι όλοι μαζί οι εκδρομικοί χώροι δέχονται γύρω στους 40.000 επισκέπτες 
το χρόνο, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εμφανίζεται στις θέσεις Μαυραλής, Ξυστα-
ρούδα και Σταυρός της Ψώκας. Στο σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος, καταγράφονται 
επίσης εκτιμήσεις δασικών υπαλλήλων που αναφέρονται στην τάση μεταβολής των επι-
σκεπτών τα τελευταία χρόνια σε κάθε χώρο (θετική στους περισσότερους αλλά και αρνη-
τική σε ορισμένους), στις ημέρες μεγαλύτερης επισκεψιμότητας (κυρίως 15 Αυγούστου 
και το Σαββατοκύριακο κοντά στις 15 Αυγούστου ή ειδικές γιορτές) και άλλα σχετικά στοι-
χεία.

Εκτός  από τις  παραπάνω εκτιμήσεις,  μια  πρώτη προσέγγιση συστηματικής  κατα-
μέτρησης των επισκεπτών στους εκδρομικούς χώρους, καθώς και των μέσων μετακίνη-
σής τους, επιχειρήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης, με τη 
συμπλήρωση του αναφερθέντος ειδικού “Δελτίου Καταμέτρησης Επισκεπτών”, η τελική 
διαμόρφωση του οποίου έγινε από τη Δασική Περιφέρεια Πάφου. Η συμπλήρωση των 
Δελτίων έγινε από δασικούς υπαλλήλους το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2009 και τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν προκύψει παρατίθενται στο Παράρτημα, στον Πίνακα 
«Καταμέτρηση επισκεπτών στους εκδρομικούς χώρους και τον κατασκηνωτικό χώρο του 
Δάσους Πάφου», όπως έχουν μεταφερθεί από τα Δελτία σε ειδική βάση δεδομένων που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα, δεν έγινε συστη-
ματική και ενιαία καταγραφή με τις ίδιες μέρες παρατηρήσεων σε κάθε χώρο και επο-
μένως δεν μπορούμε να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις τάσεις που επικρα-
τούν. Πάντως και με την προκαταρκτική αυτή καταγραφή, που δεν καλύπτει όλη την πε-
ρίοδο επισκέψεων, φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι  εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό 
επισκεπτών κατ’ έτος στο Δάσος Πάφου, καθώς και για τους δημοφιλέστερους προορι-
σμούς (Μαυραλής, Ξυσταρούδα, Σταυρός της Ψώκας). Όσον αφορά στα μέσα μετακίνη-
σης, όπως είναι αναμενόμενο, έχουμε κυρίως αυτοκίνητα Ι.Χ, ενώ υπάρχουν και ορι-
σμένες επισκέψεις που γίνονται με λεωφορείο και με άλλα μέσα, όπως ποδήλατα, μηχα-
νάκια, μοτοσυκλέτες και αρκετά σαφάρι-τζίπ.

Ενδιαφέροντα στοιχεία  για τους επισκέπτες έχουν καταγραφεί  και  στα συμπληρω-
θέντα «Ερωτηματολόγια για τους επισκέπτες του Δάσους Πάφου», αν και στη φάση αυτή 
– όπως αναφέρθηκε ήδη – είναι εντελώς ενδεικτικά και παρατίθενται κυρίως για να δεί-
ξουν τις δυνατότητες ανάλυσής τους, καθώς και τη χρησιμότητά τους στην αναψυχική 
οργάνωση  του δάσους. Τα στοιχεία που επιχειρήθηκε να συγκεντρωθούν με την προκα-
ταρκτική αυτή διερεύνηση,  αναφέρονται  πρώτα στα χαρακτηριστικά  των επισκεπτών, 
όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωσης, εθνικότητα. Άλλα στοιχεία (στο ερωτηματολόγιο) 
αναφέρονται  στη συχνότητα και τη διάρκεια επίσκεψης, την πραγματοποίησή της επί-
σκεψης μόνος ή σε ομάδα και την επίσκεψη και άλλων χώρων την ίδια μέρα, όπως επί-
σης και για την προτιμώμενη εποχή και ημέρα της εβδομάδας για την επίσκεψη στο 
δάσος. Υπάρχουν επίσης ερωτήσεις για τους λόγους που οδηγούν τον άνθρωπο στο 
δάσος για την αναψυχή του, τις δραστηριότητες στις οποίες συνήθως συμμετέχει, καθώς 
και τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες του και τυχόν προτάσεις του για τη βελτίωση του 
εκδρομικού χώρου.
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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα συμπληρωθέντα 182 ερωτηματολόγια, κα-
ταχωρήθηκαν σε ειδική ψηφιακή βάση δεδομένων (πρόγραμμα Access), καθώς σε ειδι-
κό πρόγραμμα στο υπολογιστικό πακέτο excel, για την ευχερέστερη ανάλυσή τους. Τόσο 
το ερωτηματολόγιο όσο και  τα παραπάνω προγράμματα καταχώρησης και ανάλυσης 
των στοιχείων τους, έχουν διατεθεί στο Τμήμα Δασών για περαιτέρω μελλοντική βελτίω-
ση και αξιοποίησή τους. Στο Παράρτημα παρατίθεται σχετικός Πίνακας με τίτλο «Συγκε-
ντρωτικά  στοιχεία  καταγραφής  των  χαρακτηριστικών  και  απόψεων  των  επισκεπτών 
στους εκδρομικούς χώρους του Δάσους Πάφου». Ο Πίνακας αυτός, ενημερώνεται αυ-
τόματα (στο πρόγραμμα excel) από τα επιμέρους στοιχεία που υπάρχουν στους αντί-
στοιχους πίνακες που έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστά για κάθε εκδρομικό χώρο. Τα συ-
μπληρωθέντα ερωτηματολόγια σε κάθε χώρο και οι αντίστοιχες απαντήσεις, όπως φαί-
νονται στον Πίνακα, είναι ασφαλώς πολύ λίγα για να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα από 
την οποιαδήποτε επεξεργασία τους και τα όποια ποσοστά προκύπτουν δεν μπορεί να 
θεωρηθούν  αντιπροσωπευτικά  του  συνολικού  αριθμού  των  επισκεπτών  του  Δάσους 
Πάφου, αν δεν επιβεβαιωθούν με συστηματικές επιστημονικές έρευνες, θέμα που δεν 
αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το σύνολο των εκδρομικών χώρων του δάσους, από 
τους 182 επισκέπτες που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό (54%) επισκέπτεται το δάσος τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και  οι περισσότε-
ροι από τους ερωτηθέντες επισκέπτες παραμένουν στο δάσος είτε μέχρι 2 ώρες είτε 3-5 
ώρες και πολύ λίγοι (18%) επισκέπτονται και άλλους εκδρομικούς χώρους την ίδια μέρα. 
Οι περισσότεροι (71%) θεωρούν ως προτιμώμενη εποχή επίσκεψης το καλοκαίρι  και 
μοιράζονται (ποσοστά 43 και 44%) όσον αφορά την πραγματοποίηση της επίσκεψής 
τους το Σαββατοκύριακο ή τις καθημερινές. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες γνωρίζουν την 
ύπαρξη εκδρομικών χώρων στο δάσος και μεγάλα ποσοστά (67 και 69%) έχουν επίσης 
γνώση ύπαρξης των υπόλοιπων ευκαιριών αναψυχής (Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης 
και Κατασκηνωτικού Χώρου) και οι περισσότεροι (47%) έχουν ενημερωθεί για αυτές από 
φίλους. 

Ενδιαφέρουσες είναι και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για τις προσωπικές τους 
εμπειρίες επίσκεψης στο δάσος, όπου υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις στις 
σχετικές ερωτήσεις.  Οι περισσότεροι  προβάλλουν ως κύριους  λόγους επίσκεψης την 
ανάγκη ησυχίας – ξεκούρασης, όπως και την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος, του 
πράσινου και του καθαρού αέρα, ενώ επιθυμούν την αναψυχή και διασκέδαση στο περι-
βάλλον του δάσους. Αναφέρονται ακόμα και ορισμένοι ειδικοί λόγοι (σε μικρά όμως πο-
σοστά), όπως προσκύνημα (ιδίως στην Ξυσταρούδα και Μαυραλή) και παρασκευή φα-
γητού, λόγος που φαίνεται να  αποτελεί κύρια δραστηριότητα για πολλούς επισκέπτες, 
κατά  την  παραμονή  τους  στο  δάσος.  Στις  σημαντικές  δραστηριότητες  που  απολαμ-
βάνουν κατά την παραμονή τους στο δάσος είναι η ξεκούραση και χαλάρωση και, γενικά, 
η αναψυχή και διασκέδαση, ενώ υπάρχουν σε μικρότερα ποσοστά και ορισμένες άλλες 
δραστηριότητες, όπως φαίνονται στο σχετικό Πίνακα. Στις αρνητικές εμπειρίες των επι-
σκεπτών προβάλλει κυρίως η κατάσταση στις τουαλέτες – αποχωρητήρια, όπως και οι 
συνθήκες σχετικά με το πόσιμο νερό και τις παιδικές χαρές, ενώ, σε μικρότερα ποσοστά, 
καταγράφονται και άλλες αρνητικές εμπειρίες, που περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνα-
κα. Όπως και στους λόγους επίσκεψης και τις δραστηριότητες, σημαντικά ποσοστά των 
ερωτηθέντων εκτιμούν ως θετικές εμπειρίες τη βλάστηση – περιβάλλον - σκιά, καθώς και 
γενικά το φυσικό περιβάλλον – κλίμα - δροσιά, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η θετική αναφο-
ρά αρκετών επισκεπτών στην καθαριότητα και την οργάνωση των εκδρομικών χώρων. 
Στις  προτάσεις  βελτιώσεων  που  εξέφρασαν  πολλοί  επισκέπτες,  επισημαίνουν  την 
ανάγκη  βελτίωσης  των  συνθηκών  στις  τουαλέτες  –  αποχωρητήρια,  καθώς  και  την 
επέκταση και βελτίωση των περισσότερων εκδρομικών χώρων, όπως επίσης των συν-
θηκών για πόσιμο νερό και ορισμένες ειδικές προτάσεις, που εντοπίζονται στο σχετικό 
Πίνακα στο Παράρτημα.
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5.6.3 Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης και άλλα Μονοπάτια
Παράλληλα με την επέκταση των εκδρομικών χώρων στο Δάσος Πάφου, ιδίως τη δε-

καετία του 1990, άρχισε και η δημιουργία μονοπατιών μελέτης της φύσης, ως αποτέλε-
σμα υλοποίησης αντίστοιχης πολιτικής του Τμήματος Δασών, που αποσκοπούσε στην 
παροχή ευκαιριών ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επισκεπτών του δάσους σε θέμα-
τα χλωρίδας, πανίδας, οικολογίας και άλλων στοιχείων της φύσης. Όπως και στα άλλα 
δάση της Κύπρου, έτσι και στο Δάσος Πάφου, αξιοποιούνται παλιές διαδρομές που χρη-
σιμοποιούνταν στο παρελθόν για μετακινήσεις ανθρώπων και ζώων στην περιοχή και 
επιλέγονται θέσεις με πλούσια βλάστηση ή/και διάφορα πολιτιστικά αισθητικά και λοιπά 
ενδιαφέροντα, όπου δημιουργούνται προσεκτικά σχεδιασμένες διαδρομές μονοπατιών. 
Τα μονοπάτια αυτά κατασκευάζονται συνήθως με ομαλές κλίσεις και, κατά το δυνατό, κυ-
κλικά, για εύκολο περπάτημα από όλες τις ηλικίες. Σηματοδοτούνται επίσης κατάλληλα, 
με ιδιαίτερη επισήμανση στις αφετηρίες τους και ειδικές πινακίδες με πληροφορίες σχετι-
κά με τη χλωρίδα, τη γεωλογία κλπ της περιοχής.

Πίνακας 5.16. Βασικά χαρακτηριστικά μονοπατιών μελέτης της φύσης στο Δάσος Πάφου 

Μέχρι  σήμερα  έχουν  δημιουργηθεί  έξι  μονοπάτια  μελέτης  της  φύσης  στο  Δάσος 
Πάφου, όπως φαίνεται από το σχετικό Πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια, στον οποίο 
συνοψίζονται επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε μονοπατιού, όπως: θέση αφετηρίας 
και τέρματος, υψόμετρο, συνολικό μήκος, μορφή διαδρομής, χρόνος πεζοπορίας, εκτίμη-
ση επισκεπτών/έτος και ύπαρξη ή μη φυλλαδίου ενημέρωσης. 

Η θέση και η διαδρομή των υπαρχόντων μονοπατιών, εντοπίζονται στο «Χάρτη Υπο-
δομών Αναψυχής» που παρατίθεται στην ενότητα για τους εκδρομικούς χώρους. Επιση-
μαίνεται  εδώ ότι  ορισμένες  διαδρομές  του  μονοπατιού  “Ενετικά  Γεφύρια”  βρίσκονται 
εκτός των ορίων του δάσους, ωστόσο η διαχείρισή του γίνεται ενιαία με τα υπόλοιπα μο-
νοπάτια του Δάσους Πάφου.

Εκτός  από τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά,  καταγράφηκαν επίσης σε  ειδικό 
«Δελτίο Απογραφής μονοπατιών μελέτης της φύσης» που συμπληρώθηκε από δασικούς 
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α/α Υψόμετρο

1 900-1000 4300 Κυκλική 2200 ναι

2 950 2300 Κυκλική 800 όχι

3 Ενετικά Γεφύρια 700-1100 17000 Γραμμική 500 ναι

4 0-400 17000 150 όχι

5 1100 10500 Γραμμική 500 όχι

6 900 5300 Γραμμική 2600 όχι

ΣΥΝΟΛΑ 56400 6750

7

1100- 1400 34000 Γραμμική 200 ναι

800 - 1400 26000 Γραμμική 400 ναι

600 - 800 25000 Γραμμική 200 ναι

Ονομασία μο -
νοπατιού

Αφετηρία - Τέρ -
μα

Συνολικό 
μήκος m

Μορφή Δια -
δρομής

Χρόνος πεζο -
πορίας (ώρες 

λεπτά)

Εκτίμηση 
επισκεπτών 

/ έτος

Ύπαρ -
ξη  φυλ -
λαδίου

Χορτερή Πλατανούδια 2h 30'

Σελλάδι του 
Σταυρού

Σελλάδι τουΣταυ -
ρού  1h 10΄

Βρέτσια - Ορπολη 6h 00'

Σύμβουλας Νέα Δήμματα  
(πλατεία) - Πωμός

Κυκλική ή 
Γραμμική 7h 00΄

Πανθέα Σελλάδι Πέτρου - 
Κάμπος 3h 30'

Ξυσταρούδα 
Αγίασμα - Βασι -

λική

Ξυσταρούδα - 
Βασιλική 2h 30'

        18h 15'  

Ευρωπαϊκό
μονοπάτι Ε4
(Διαδρομές 
δάσους Πάφου)

Αγ. Δημήτριος - 
Μονή Κύκκου 12-15 h

Μονή Κύκκου - 
Σταυρός της 

Ψώκας
9-12 h

Σταυρός της 
Ψώκας - Λυσός 8-11 h
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υπαλλήλους της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, ορισμένα επί πλέον χαρακτηριστικά για 
κάθε μονοπάτι,  που συνοψίζονται  στον Πίνακα «Χαρακτηριστικά μονοπατιών μελέτης 
της φύσης Δάσους Πάφου» που παρατίθεται στο Παράρτημα. Τα επιπλέον αυτά χαρα-
κτηριστικά, αναφέρονται στο έτος ίδρυσης, το βαθμό δυσκολίας επί μέρους διαδρομών, 
στις υποδομές οργάνωσης, στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον (βοτανικό, αισθητικό κλπ) των επί 
μέρους σημείων παρατήρησης που υπάρχουν σε κάθε μονοπάτι,  στις δαπάνες κατα-
σκευής και συντήρησης, κλπ.

Από τα  στοιχεία  που συγκεντρώθηκαν  με  τα  Δελτία  Απογραφής και  συνοψίζονται 
στους Πίνακες, φαίνεται ότι τα υφιστάμενα μονοπάτια έχουν μήκος από 2.300 μ. μέχρι 
17 χιλιόμετρα (δεν περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4) χρόνο πεζοπορίας από 
1 μέχρι και 7 ώρες, κυκλικές και γραμμικές διαδρομές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμε-
τρο (επίπεδο της θάλασσας) μέχρι 1100 μ. και έχουν στο μεγαλύτερο μήκος τους χαμηλό 
ή μέτριο βαθμό δυσκολίας. Στις υποδομές οργάνωσής τους, εκτός από τις  πινακίδες 
ονομασίας και ένδειξης σημείων ενδιαφέροντος, περιλαμβάνονται, ανάλογα με τη θέση, 
ξύλινα και πέτρινα παγκάκια, κιόσκια, σκυβαλοδοχεία, καθώς και δείκτες πορείας και ει-
δικά σκαλοπάτια, πέτρινα γεφύρια, κάγκελα κ.ά σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Υπάρχουν 
σχεδόν 250 σηματοδοτημένα σημεία κυρίως με βοτανικό/οικολογικό ενδιαφέρον, καθώς 
και ορισμένα σημεία με γεωμορφολογικό, αισθητικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως 
επίσης και σημεία (θέσεις) ξεκούρασης επισκεπτών.

Ο κύριος λόγος δημιουργίας μονοπατιών μελέτης της φύσης στο Δάσος Πάφου ήταν 
η υλοποίηση της πολιτικής του Τμήματος Δασών, ενώ λήφθηκαν επίσης υπόψη, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις και σχετικά αιτήματα, ιδίως από τοπικές κοινότητες. Για τη δημιουρ-
γία των υποδομών και την οργάνωση γενικά των παραπάνω μονοπατιών μελέτης της 
φύσης στο Δάσος Πάφου, δαπανήθηκαν, ανάλογα με τη θέση και τη δυναμικότητά τους, 
από 10.000 μέχρι 33.000 ευρώ και συνολικά 100.000 ευρώ, ενώ για την ετήσια συντήρη-
ση κάθε μονοπατιού και την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών, που περιλαμ-
βάνουν την επιδιόρθωση και σταθεροποίηση της πορείας, το κλάδεμα δέντρων, καθαρι-
σμό του φυλλοτάπητα, καθαριότητα κτλ κατά μήκος της διαδρομής τους, αντικατάσταση 
και συντήρηση των πινακίδων και άλλων υποδομών δαπανώνται από 800 έως 3.000 
ευρώ– συνολικά 13.000 ευρώ.

Όπως και για τους εκδρομικούς χώρους, για την ενημέρωση του κοινού για τα μονο-
πάτια μελέτης της φύσης και την ανάδειξή τους, το Τμήμα Δασών εκδίδει ειδικά φυλλάδια 
που αναφέρονται σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Για το Δάσος Πάφου έχει εκδοθεί μέχρι 
σήμερα φυλλάδιο για τα μονοπάτια “Χορτερή” και “Ενετικά Γεφύρια”, τα οποία είναι δια-
θέσιμα στην ιστοσελίδα  του Τμήματος Δασών,  όπου περιλαμβάνεται  και  το μονοπάτι 
Σελλάδι – ή Μούτη – του Σταυρού.

Εκτιμήσεις  από δασικούς υπαλλήλους αναφέρουν ότι  περίπου 7.000 επισκέπτες 
του δάσους επιδίδονται σε πεζοπορία  – περιήγηση στα παραπάνω μονοπάτια με-
λέτης της φύσης στο Δάσος Πάφου κάθε χρόνο, με περισσότερο δημοφιλή (πάνω από 
2.000 περιηγητές το χρόνο) τα μονοπάτια της Χορτερής και της Ξυσταρούδας – Βασιλι-
κής. Αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει γενικά τάση αύξησης του αριθμού των πεζοπόρων – 
περιηγητών στα περισσότερα μονοπάτια, εκτός από το Σύμπουλα, όπου εμφανίζεται αρ-
νητική τάση. Αρκετές επισκέψεις φαίνεται ότι γίνονται κυρίως τον Αύγουστο, αν και οι 
αριθμοί δείχνουν ότι η τάση αυτή δεν είναι σημαντική. Η συμπεριφορά των επισκεπτών 
είναι γενικά θετική ή πολύ θετική και δεν υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας των μονο-
πατιών, εκτός από το Σύμπουλα όπου η συμπεριφορά των επισκεπτών είναι αρνητική 
και προκαλούνται ζημιές στο μονοπάτι. Δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερες παρατηρήσεις 
των επισκεπτών για τα μονοπάτια στο Δάσος Πάφου, ούτε άλλες παρατηρήσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία τους.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η κατασκευή μονοπατιού 
στα Καμινάρια (λόγω διάνοιξης για την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης) στην περιοχή 
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Πλατύ (Σελλάδι Άδωνι – Κομιτιτζή μήκους 2 χιλιομέτρων).

Ειδική αναφορά, τέλος, στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να κάνουμε στο Ευρωπαϊκό 
Μονοπάτι Ε4, ένα μεγάλο και ενδιαφέρον τμήμα του οποίου διασχίζει το Δάσος Πάφου 
από το ανατολικό μέχρι το δυτικό όριό του και περιλαμβάνεται στον Πίνακα 5.16, όπου 
καταγράφονται  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του,  μαζί  με  τα  υπόλοιπα  μονοπάτια  του 
δάσους. Το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, όπως είναι γνωστό, ξεκινάει από το Γιβραλτάρ και 
διασχίζοντας την Ευρώπη περνάει από την Ελλάδα και καταλήγει στην Κρήτη και από 
εκεί επεκτείνεται στην Κύπρο. Υπάρχουν τρεις διαδρομές του μονοπατιού Ε4 στο Δάσος 
Πάφου, οι οποίες έχουν συνολικό μήκος 85 χιλιόμετρα και εκτείνονται από υψόμετρο 600 
μέχρι 1400 μέτρα, διασχίζοντας πολλά σημεία με ελκυστικά τοπία και σημαντικά πολιτι-
στικά, θρησκευτικά και άλλα ενδιαφέροντα. Το μονοπάτι δημιουργήθηκε και λειτουργεί με 
τη συνεργασία του Τμήματος Δασών και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ο οποί-
ος έχει εκδώσει ειδικό καλαίσθητο φυλλάδιο με τίτλο “Κύπρος: Ευρωπαϊκό Μονοπάτι και 
άλλα μονοπάτια της Φύσης”, στο οποίο δίνονται όλες οι πληροφορίες για τις διαδρομές 
του μονοπατιού Ε4 στην περιοχή του Δάσους Πάφου και περιλαμβάνονται επίσης πλη-
ροφορίες για τρία από τα 6 μονοπάτια μελέτης της φύσης του Δάσους Πάφου (Χορτερή 
– που αποτελεί και μέρος του Ε4, Σελλάδι του Σταυρού και Ενετικά γεφύρια).

5.6.4 Άλλες μορφές αναψυχής
Το Δάσος Πάφου, με τα χαρακτηριστικά που αναλύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης, είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλο για διάφορες ειδικές δραστηριότητες που επιδιώκουν πολλοί επι-
σκέπτες σε δασικές – ορεινές περιοχές, όπως: η μελέτη της χλωρίδας, η σπουδή φυσι-
κής ιστορίας (γεωλογία, κλπ) η παρατήρηση πτηνών, η φωτογράφηση, ακόμα και η ορει-
νή ποδηλασία, η ιππασία σε ειδικές διαδρομές και άλλα. Τέτοιες δραστηριότητες ασκού-
νται ασφαλώς στο Δάσος Πάφου, αλλά δεν ενθαρρύνονται ιδιαίτερα από το Τμήμα Δα-
σών μέχρι τώρα, με ειδική μέριμνα για το σκοπό αυτό, ούτε υπάρχουν σχετικά στοιχεία 
για την καταγραφή και ανάλυσή τους, ώστε να περιληφθούν στην περιγραφή της αναψυ-
χικής οργάνωσης του δάσους. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το οδικό δίκτυο μέσα 
στο Δάσος Πάφου (επαρχιακό και δασικό) το οποίο είναι αρκετά εκτεταμένο (όπως περι-
γράφεται σε άλλα σημεία του ΔΣΧ) και περιλαμβάνει πολλές ελκυστικές διαδρομές. Είναι 
αναμενόμενο,  επομένως, να χρησιμοποιείται  από ντόπιους και  ξένους με σκοπό την 
«οδήγηση για ευχαρίστηση», πολλές φορές σε συνδυασμό με την επίσκεψη διαφόρων 
ενδιαφερόντων στην  περιοχή του δάσους και  ιδίως  την Κοιλάδα των Κέδρων και  τη 
Μονή του Κύκκου. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένος σχεδιασμός και οργάνωση για την 
ανάδειξη και τη διευκόλυνση και της δραστηριότητας αυτής (π.χ. με ειδικές πινακίδες, 
φυλλάδια, χάρτες κτλ)

Στην ενότητα αυτή επομένως, θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στην κατασκήνωση και στο 
χώρο που δημιουργήθηκε στο Σταυρό της Ψώκας, ο οποίος λειτουργεί εδώ και δεκαετίες 
και  αναβαθμίστηκε  το  2008,  ώστε  να  εξυπηρετεί  καλύτερα  τους  επισκέπτες  του.  Ο 
χώρος βρίσκεται κοντά στο διοικητήριο του ομώνυμου Δασικού Σταθμού, σε υψόμετρο 
850 μέτρα, έχει έκταση 4 στρέμματα και η προσπέλασή του γίνεται με δασικό δρόμο 100 
περίπου μέτρα από τον κύριο δρόμο που οδηγεί στο διοικητήριο. Στις υποδομές για τη 
διευκόλυνση της  παραμονής των επισκεπτών στο χώρο,  εκτός  από τις  πινακίδες ει-
σόδου και  άλλες,  περιλαμβάνονται  τραπεζόπαγκοι  και  καθίσματα (παγκάκια),  παιδική 
χαρά, ψησταριά, δύο βρύσες με πόσιμο νερό, τέσσερις τουαλέτες και μαγειρείο, πλυστα-
ριό και ντούζ. Για τη δημιουργία των παραπάνω υποδομών και την οργάνωση γενικά του 
χώρου, δαπανήθηκαν 90.000 ευρώ περίπου, ενώ δαπανώνται επίσης 15.000 ευρώ για 
την ετήσια συντήρηση και τη λειτουργία του χώρου. Σχετικές πληροφορίες για τον ως 
άνω κατασκηνωτικό χώρο στο Δάσος Πάφου, καθώς και για τους υπόλοιπους χώρους 
στα δάση της Κύπρου, περιέχονται στο φυλλάδιο και την ιστοσελίδα του Τμήματος Δα-
σών, που αναφέρονται στην υποενότητα για τους εκδρομικούς χώρους. Ο κατασκηνωτι-
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κός χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα περί τα 300 άτομα και εκτιμάται ότι τον 
χρησιμοποιούν περίπου 1500 επισκέπτες το χρόνο, με μια αιχμή γύρω στο Δεκαπενταύ-
γουστο και γενικά αυξανόμενη τάση επίσκεψης και παραμονής επισκεπτών στο χώρο. 
Εκτιμάται, επίσης, ότι η συμπεριφορά των επισκεπτών στο χώρο είναι θετική. Προβλή-
ματα αναφέρονται στην παροχή ζεστού νερού στα μπάνια. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, 
συνοψίζονται  στον  Πίνακα  «Χαρακτηριστικά  εκδρομικών  χώρων  και  κατασκηνωτικού 
χώρου στο Δάσος Πάφου» (που παρατίθεται στο Παράρτημα).

Όπως και στους εκδρομικούς χώρους, επιχειρήθηκε να συμπληρωθούν Δελτία κατα-
μέτρησης επισκεπτών το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2009 και τα σχετικά στοιχεία 
που παρατίθενται στον Πίνακα  «Καταμέτρηση επισκεπτών στους εκδρομικούς χώρους 
και τον κατασκηνωτικό χώρο του Δάσους Πάφου» (που παρατίθεται στο Παράρτημα) 
δείχνουν ότι στο χώρο βρέθηκαν την παραπάνω περίοδο (από 6 Ιουλίου μέχρι 30 Σε-
πτεμβρίου 2009) περίπου 600 επισκέπτες οι οποίοι έφτασαν με 180 περίπου αυτοκίνη-
τα, στα οποία περιλαμβάνονται και δύο λεωφορεία. Υπάρχει όμως κάποια ασάφεια στις 
καταγραφές που έγιναν με τα Δελτία, τα οποία για την ίδια μέρα αναφέρουν τους επι-
σκέπτες στις 10 00’ το πρωί, στις 12 00’ και στις 14 00’ και είναι δύσκολο να προσδιορι-
στεί ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών την ίδια μέρα, γιατί δεν φαίνεται αν είναι οι 
ίδιοι ή νέοι επισκέπτες το μεσημέρι ή το απόγευμα. Επιχειρήθηκε, επίσης, να καταγραφεί 
με τα Δελτία και ο μέσος χρόνος παραμονής στο χώρο, καθώς και οι πραγματοποιηθεί-
σες διανυκτερεύσεις, αλλά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν δίνουν κάποια συ-
γκεκριμένα αποτελέσματα. 

Με την ίδια επιφύλαξη πρέπει να δούμε και τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί για 
τους επισκέπτες του κατασκηνωτικού χώρου στα μόλις 27 συμπληρωθέντα «Ερωτημα-
τολόγια», που καταγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες των επισκεπτών του κα-
τασκηνωτικού χώρου. Τα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν και αναλύθηκαν με τον ίδιο 
τρόπο, όπως και τα στοιχεία για τους εκδρομικούς χώρους και έχουν, επίσης, μόνο εν-
δεικτική χρησιμότητα. Τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται στον παρατιθέμενο στο Παράρτημα 
συγκεντρωτικό πίνακα με τίτλο  «Καταγραφή των Χαρακτηριστικών και  των Απόψεων 
των Επισκεπτών στον κατασκηνωτικό χώρο Σταυρός της Ψώκας». Όπως και για τους 
εκδρομικούς χώρους, τα στοιχεία που αναφέρονται σε παραμέτρους, όπως φύλο, ηλικία, 
επίπεδο μόρφωσης, εθνικότητα, δείχνουν απλά την κατανομή των επισκεπτών που προ-
σεγγίστηκαν και τα οποιαδήποτε ποσοστά που προκύπτουν δεν μπορεί ασφαλώς να θε-
ωρηθούν αντιπροσωπευτικά του συνολικού αριθμού των επισκεπτών του κατασκηνωτι-
κού χώρου. Από τους 27 επισκέπτες που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι δεν είναι τακτικοί επισκέπτες. Το ίδιο περίπου ποσοστό (30 – 37%) πραγ-
ματοποίησε μία, δύο και πάνω από δύο διανυκτερεύσεις, κυρίως με φίλους και με την οι-
κογένεια και η προτιμώμενη εποχή επίσκεψης είναι το καλοκαίρι (από 81%), σε οποιαδή-
ποτε ημέρα της εβδομάδας. Οι περισσότεροι επισκέπτες γνώριζαν την ύπαρξη όχι μόνο 
του κατασκηνωτικού χώρου, αλλά και των εκδρομικών χώρων και των μονοπατιών με-
λέτης της φύσης στο Δάσος Πάφου και είχαν ενημερωθεί κυρίως από φίλους, αλλά και 
από άλλα μέσα. Για τις απαντήσεις  των ερωτηθέντων όσον αφορά στις προσωπικές 
τους εμπειρίες επίσκεψης στον κατασκηνωτικό χώρο και το Δάσος Πάφου, οι περισσότε-
ροι προβάλλουν ως λόγους επίσκεψης ιδίως την ανάγκη να βρεθούν στο φυσικό περι-
βάλλον, το πράσινο και τον καθαρό αέρα, ενώ εκτιμούν επίσης τις ανέσεις και τις υπηρε-
σίες που προσφέρονται, τις οποίες φαίνεται ότι συνδέουν και με οικονομικούς λόγους για 
τους οποίους επιλέγουν την κατασκήνωσή τους στο δάσος. Όπως είναι  φυσικό,  επι-
διώκουν διάφορες δραστηριότητες κατά τη διαμονή τους στον κατασκηνωτικό χώρο, συ-
μπεριλαμβανομένης και της περιήγησης στα μονοπάτια μελέτης της φύσης και στο Ε4 
και δεν μένουν όλη τη μέρα στον ίδιο χώρο. Στις αρνητικές τους εμπειρίες προβάλλει κυ-
ρίως η ανάγκη παροχής νερού για ντους και η κατάσταση στις τουαλέτες – αποχωρητή-
ρια, όπως και η καθαριότητα γενικά του χώρου, ενώ στις θετικές εμπειρίες τους, εκτός 
από το φυσικό περιβάλλον, το πράσινο τη δροσιά κτλ, εκτιμούν και την οργάνωση του 
χώρου. Στις προτάσεις βελτιώσεων προβάλλει και εδώ η ανάγκη παροχής νερού για 
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ντουζ και οργάνωσης παιδότοπου και σε μικρότερο βαθμό η επέκταση – βελτίωση του 
υφισταμένου χώρου και οι βελτιώσεις στις τουαλέτες – αποχωρητήρια. 

Όπως και για τους εκδρομικούς χώρους, είναι φανερό από την παραπάνω ανάλυση 
ότι η συγκέντρωση στοιχείων για τους επισκέπτες του κατασκηνωτικού χώρου με κατάλ-
ληλες και συστηματικές έρευνες για το σκοπό αυτό, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο για την 
καλύτερη ικανοποίηση των επισκεπτών όσο και για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
της αναψυχικής οργάνωσης του δάσους.

5.7 Θήρα
Το Δάσος Πάφου έχει κηρυχθεί σε Μόνιμη Περιοχή Απαγόρευσης Κυνηγίου από το 

1938 με κύριο σκοπό την προστασία, γενικά, της άγριας ζωής, αλλά ιδιαίτερα για την 
προστασία και επιβίωση του αγρινού. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επι-
τράπηκε το κυνήγι στον Κάμπο και στο Μυλικούρι. Ειδικότερα, της απαγόρευσης εξαιρεί-
ται η Κοιλάδα του Κάμπου και μικρά γειτνιάζοντα τμήματα των Κοιλάδων Λιμνίτη και Ξε-
ρού, συνολικής έκτασης 4.700 ha (συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης περιοχής).

Λαθροθηρία παρατηρείται σε όλη την έκταση του Δάσους Πάφου, αλλά περισσότερο 
στις  παρυφές  του,  κοντά σε  οικισμούς και  καλλιεργούμενες εκτάσεις,  γεγονός για  το 
οποίο θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Υπάρχει πίεση από παραδασόβιες κοι-
νότητες να επιτραπεί το κυνήγι στις περιοχές του δάσους που γειτνιάζουν με τις κοινότη-
τες. Πάντως, κάτι τέτοιο δεν εκφράστηκε στα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν, στα πλαί-
σια του παρόντος ΔΣΧ, στις κοινότητες και σε φορείς, ανάμεσα στους οποίους και κυνη-
γετικοί σύλλογοι. Στα ερωτηματολόγια διατυπώθηκαν παράπονα για ζημιές από την πα-
νίδα (αγρινό) στις καλλιέργειες και εκφράζονται αιτήματα για ενισχύσεις και για την απο-
κατάσταση των ζημιών και περίφραξη των καλλιεργειών. 

Περισσότεροι από 2.800 είναι οι ντόπιοι κυνηγοί στις παραδασόβιες κοινότητες και 
πάνω από 12.000 είναι οι ξένοι κυνηγοί που επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή, κυρί-
ως την πρώτη ημέρα κυνηγιού της φάσας μόνο. Κυριότερα θηράματα είναι ο λαγός, η 
πέρδικα και η φάσσα. Αναλυτικά στοιχεία για το κυνήγι δίνονται στον Πίνακα  5.17, ο 
οποίος καταρτίστηκε από τα στοιχεία των ερωτηματολογίων. 

Πίνακας 5.17. Αριθμός κυνηγών και θηραμάτων στην ευρύτερη περιοχή του  Δάσους Πάφου

Κοινότητα Ντόπιοι 
κυνηγοί

Ξένοι κυ-
νηγοί Λαγός Πέρδικα Φάσ-

σες
Μαυ-

ρόπουλοι
Τρι-

γόνια Τσίχλα

Τσακίστρα 20 30 v v v
Γερακιών 30 100 v v v v v
Μουτούλ-
λας 150 40 v v v

Πεδούλα
Καλοπα-
ναγιώτη 8 120 v v v

Αργάκα 150 1500 200 3500 500 2000
Αη Γιάν-
νης 20 300 50 600

Τρείς 
Ελιές 4 20 v v

Παναγιάς 2000 1700 200 300 2000
Αναδιού 2 600 20 500
Κρήτου 
Μαρόττου 40 1000 70 700 100

Ασπρογιά 13 1000 300
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Κοινότητα Ντόπιοι 
κυνηγοί

Ξένοι κυ-
νηγοί Λαγός Πέρδικα Φάσ-

σες
Μαυ-

ρόπουλοι
Τρι-

γόνια Τσίχλα

Καναβ-
βιού 40 300 300

Κοιλίνια 20 1000 40 500 100
Γαλαταριά 30 300 100 100
Άγιος Νι-
κόλαος 20 100 15 300 50

Μηλικούρι 30 10 30
Αρμίνου 10 20 5 500 5000
Καμινάρια 10 200 v v v v
Φοινί 75 100 v v v v
Λεμύθου 11 30 v v v v v
Κάμπου 150 150 v v v
Κυνούσα 10 1500 100 1500 500 1500
Λυσός 50 2000 100 2500 500 2000
Σύνολο 2863 12140 910 11500 1880 12500

Η θήρα στην Κύπρο ρυθμίζεται βάσει του νόμου N.152(Ι)/ 2003, Προστασία και Δια-
χείριση Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων. Για την περιγραφή των ορίων των εκτάσεων 
όπου επιτρέπεται το κυνήγι, το Ταμείο Θήρας εκδίδει διάταγμα κυνηγιού (ισχύει αυτό του 
2009 – 2010) όπου αναφέρονται σαφώς εκτός από τα όρια, οι ημερομηνίες άσκησης της 
θήρας, καθώς και τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων και ο μέγιστος αριθμός τους. Επίσης 
εκδίδεται και χάρτης κλίμακας 1:250.000. Συγκρίνοντας τα όρια του Δάσους Πάφου με 
αυτά που περιγράφονται στο διάταγμα κυνηγιού είναι φανερό ότι σε όλο το δάσος το κυ-
νήγι είναι απαγορευμένο. Στον χάρτη όμως  η περιοχή του Κάμπου, όπου επιτρέπεται το 
κυνήγι, είναι σαφώς μεγαλύτερη από την περιοχή η οποία είναι εκτός δάσους (η περιοχή 
του Κάμπου είναι περίκλειστη  από το δάσος), παρόλο που η περιγραφή των ορίων ακο-
λουθεί αυτήν του δάσους. Επειδή (το διάταγμα) προφανώς υπερισχύει του χάρτη, πα-
ρόλα αυτά πιστεύουμε ότι η διόρθωση του χάρτη αυτού θα αποτρέψει πιθανή παράνομη 
άσκηση θήρας εντός του Δάσους Πάφου.

Όπως  αναφέρθηκε  ασκείται  πίεση  για  να  επιτραπεί  το  κυνήγι  στις  παρυφές  του 
δάσους σε ζώνη έως 2 χιλιομέτρων. Η πίεση αυτή ασκείται από την Κυνηγετική Ομο-
σπονδία όσο και από το Ταμείο Θήρας. Εάν συμβεί αυτό, το Δάσος Πάφου παύει να εί-
ναι Μόνιμη Απαγορευμένη Περιοχή, αφού σχεδόν η μισή του έκταση θα εξαιρεθεί της 
προστασίας. Επισημαίνεται εδώ ότι η περιμετρική αυτή ζώνη είναι ιδιαίτερη για το αγρι-
νό, αφού εκεί εμφανίζεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός του είδους και η απαγόρευση κυνη-
γιού  ήταν η κύρια αιτία ανάκαμψης του πληθυσμού του. Επίσης η σημαντικότερη αξία 
της περιοχής για την ορνιθοπανίδα είναι η μεγάλη έκταση συνεχόμενων φυσικών βιο-
τόπων, χωρίς όχληση από την θήρα, τα αρπακτικά είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην όχληση την περίοδο της φωλεοποίησης. Είναι φανερό ότι 
η αλλαγή του καθεστώτος θα δημιουργήσει προβλήματα στην επιβίωση σημαντικών ει-
δών πανίδας  για την Κύπρο.
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6. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση ακολουθεί δύο αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις. Η πρώτη παρα-

τηρεί το δάσος ως φυσικό οικοσύστημα και στοχεύει στην ανάδειξη και αξιολόγηση των 
φυσικών διεργασιών και των φυσικών νόμων που διέπουν τη λειτουργία των δασικών οι-
κοσυστημάτων. Η δεύτερη παρατηρεί το δάσος ως αντικείμενο οικονομίας και οικονομι-
κής δράσης, που, με επίκεντρο του φυσικούς πόρους που παράγονται και ανανεώνονται 
στον χώρο του δάσους, στοχεύει στην ανάδειξη και αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιο-
ποίησης των πόρων αυτών προς την κατεύθυνση ικανοποίησης οικονομικών και μη οι-
κονομικών  αναγκών,  διατηρώντας  και  βελτιώνοντας  τις  περιβαλλοντικές  αξίες  του 
δάσους.

6.1 Το Δάσος Πάφου ως φυσικό οικοσύστημα

6.1.1 Μεθοδολογική προσέγγιση – Κριτήρια αξιολόγησης
α) Διάκριση οικοσυστημάτων και η έννοια του φυσικού οικότοπου

Με στόχο τη διάκριση ενοτήτων χώρου που οριοθετούν βιογεωκοινότητες με διαφορε-
τική δυναμική εξέλιξης και σχετικά υψηλό βαθμό αυτονομίας, μπορούν στην προκειμένη 
περίπτωση του Δάσους Πάφου να χρησιμοποιηθούν διάφορα κριτήρια, διαβαθμισμένα 
από πλευράς σημασίας ως ακολούθως:

―1ο επίπεδο: Λεκάνες απορροής
―2ο επίπεδο: Ζώνες βλάστησης
―3ο επίπεδο: Γεωλογικοί σχηματισμοί
―4ο επίπεδο: Βιοκλιματικές ζώνες, και
―5ο επίπεδο: Κατά χώρο οργάνωση και κυριαρχία μορφών χρήσης

Αν και η δυνατότητα ανάλυσης του χώρου σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά υφίσταται 
(μέσω των γεωγραφικών βάσεων δεδομένων που δημιουργήθηκαν για το Δάσος Πάφου 
ΒΔΓΠ_Α: σε επίπεδο πολυγώνων και ΒΔΓΠ_Β: σε επίπεδο διαμερισμάτων), εντούτοις, 
για πρακτικούς λόγους (κυρίως εποπτείας) χρησιμοποιούνται στη συνέχεια κριτήρια των 
δύο πρώτων επιπέδων (λεκάνες απορροής και ζώνες βλάστησης).

Οι λεκάνες απορροής οριοθετούν συστήματα με υψηλό βαθμό αυτονομίας, κυρίως σε 
ό,τι αφορά τον υδρολογικό κύκλο, ενώ οι ζώνες βλάστησης χαρακτηρίζονται από διαφο-
ρετική δυναμική και προπάντων από διαφορετική συμπεριφορά/ επίδραση απέναντι στις 
βασικές  λειτουργίες  των  δασικών  οικοσυστημάτων,  που  αποτελούν  και  το  επίκεντρο 
ανάλυσης και αξιολόγησης.

Στον Πίνακα 6.1 φαίνεται η κατανομή της έκτασης του Δάσους Πάφου κατά λεκάνες 
απορροής και ζώνες βλάστησης, ενώ στην Εικόνα 6.1 η κατά χώρο κατανομή των διαφο-
ρετικών καταστάσεων.

Εξετάζοντας συνοπτικά τα οικοσυστήματα αυτά από διάφορες κατευθύνσεις προκύ-
πτουν τα ακόλουθα:

• Κυριαρχία ειδών  .   Τα αμιγή δάση Τραχείας πεύκης (β) (82,4%) μαζί με τα μι-
κτά δάση Τραχείας – Λατζιάς (γ) (16,6%) είναι τα οικοσυστήματα που κυριαρ-
χούν στο χώρο (99,0%).
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• Μορφολογικά  χαρακτηριστικά.     Οι  λεκάνες  απορροής  είναι  σχετικά 
ομοιόμορφες από πλευράς έκτασης και σχήματος (εξαιρουμένου του Ακολιού), 
ενώ η κατανομή των ζωνών βλάστησης στις διάφορες λεκάνες ποικίλει (βλ. % 
συμμετοχή στον Πίν. 6.1).

Πίνακας 6.1. Η κατανομή της έκτασης του δάσους κατά λεκάνες απορροής και ζώνες 
βλάστησης (ως αφετηρία διάκρισης δασικών οικοσυστημάτων) στο Δάσος Πάφου

Λεκάνη 
απορροής 
(Κοιλάδα)

[41]. Ζώνες βλάστησης Συμμετοχή (%) των οικοσυστημάτων στη συ-
νολική έκταση του Δάσους Πάφου
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ή 
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%

Αγιά 0,0 3.405,7 1.315,3 63,6 17,3 4.802,0 0,0 6,9 13,1 21,0 14,0 8,0
Άγιος 
Μερκούριος 0,0 4.835,9 907,5 0,0 0,0 5.743,5 0,0 9,8 9,1 0,0 0,0 9,6

Ακολιού 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Γιαλιά 0,0 4.404,4 205,0 0,0 0,0 4.609,3 0,0 8,9 2,0 0,0 0,0 7,7
Διαρίζος 0,0 3.778,2 763,8 0,0 0,0 4.542,0 0,0 7,6 7,6 0,0 0,0 7,6
Κάμπος 0,0 2.463,1 316,2 0,0 0,0 2.779,4 0,0 5,0 3,2 0,0 0,0 4,6
Λιβάδι 0,0 3.333,3 245,7 0,0 0,0 3.578,9 0,0 6,7 2,5 0,0 0,0 6,0
Λιμνίτης 102,7 4.236,3 1.721,4 170,5 106,3 6.337,1 65,2 8,6 17,2 56,2 86,0 10,5
Ξερός 0,0 6.277,0 1.228,0 0,0 0,0 7.505,0 0,0 12,7 12,3 0,0 0,0 12,5
Ρούδιας 0,0 7.480,9 1.178,0 44,3 0,0 8.703,2 0,0 15,1 11,8 14,6 0,0 14,5
Σταυρός 0,0 3.033,3 1.302,2 0,0 0,0 4.335,4 0,0 6,1 13,0 0,0 0,0 7,2
Φλέγια 54,9 6.290,5 820,4 25,0 0,0 7.190,8 34,8 12,7 8,2 8,2 0,0 12,0
Σύνολο 
(ha) 157,6 49.538,6 10.012,3 303,4 123,6 60.135,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% 0,3 82,4 16,6 0,5 0,2 100,0

• Κατάσταση λειτουργίας – Φυσικότητα  : Τα διακριθέντα οικοσυστήματα εξε-
λίσσονται φυσικά, με την έννοια ότι οι φυσικές διεργασίες και οι βιολογικοί κύ-
κλοι που καταγράφονται στην περιοχή ακολουθούν τους προδιαγεγραμμένους 
νόμους της φύσης, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις.

Η μέχρι τώρα ανθρωπογενής επίδραση σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα (πυρκαγιές 
και φαινόμενα ξηρασίας),  προκάλεσε σημαντικές διαταραχές στα οικοσυστήματα, εκεί 
όπου αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη (π.χ. στα δάση Τραχείας πεύκης), με αποτέλεσμα να 
απειληθεί η σταθερότητα και η φυσική εξέλιξη σημαντικών τμημάτων των οικοσυστη-
μάτων αυτών.

18 Η έκταση της ζώνης της ρεματικής βλάστησης διαφοροποιείται από εκείνη στον Πίνακα 4.39 (311 
ha), επειδή σε αυτή έχουν ταξινομηθεί ολόκληρα πολύγωνα βλάστησης που φέρουν σε μεγάλο 
βαθμό τα χαρακτηριστικά της ρεματικής βλάστησης. Η έκταση των 311 ha προέρχεται από 
αναλυτικότερους υπολογισμούς με βάση το μήκος της ρεματικής βλάστησης και το καταγεγραμμένο 
πλάτος της σε επίπεδο πολυγώνων βλάστησης.

180



Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου / 6. Αξιολόγηση / 6.1 Το Δάσος Πάφου ως φυσικό οικοσύστημα

Οι πρόσφατες αποφάσεις της διοίκησης του Τμήματος Δασών (περί αλλαγής πολιτι-
κής και στροφής προς κατευθύνσεις που προσαρμόζονται καλύτερα και επηρεάζουν λι-
γότερο τα δασικά οικοσυστήματα,  όπως αναψυχή,  ορεινός τουρισμός) μέσα από την 
ανάδειξη του προστατευτικού ρόλου των δασών στον χώρο του περιβάλλοντος εξασφα-
λίζουν συνθήκες ανάκαμψης και διασφάλισης της φυσικής πορείας και εξέλιξης των οικο-
συστημάτων.

• Συνέχεια και  συμπληρωματικότητα:     Τα οικοσυστήματα στην περιοχή της 
Πάφου εμφανίζουν μια σπάνια συνέχεια και συμπληρωματικότητα για τα δε-
δομένα του μεσογειακού χώρου, αφού μια “τεράστια” έκταση δασών (60.000 
ha) εμφανίζεται συμπαγής χωρίς διάσπαση της συνοχής της από υποδομές, 
τεχνικά έργα ή άλλες μορφές κάλυψης γης (γεωργία κλπ.), (Εικόνα 6.1).

• Ευπάθεια  και  δυνατότητα   
ανόρθωσης: Όπως κάθε φυσι-
κό οικοσύστημα έτσι και τα οι-
κοσυστήματα της  Πάφου είναι 
ευπαθή  απέναντι  σε  επι-
δράσεις,  όπως  η  ξηρασία,  η 
έντονη ξύλευση ή και βόσκηση, 
οι  πυρκαγιές  και  οι  αλλαγές 
στη μορφή χρήσης.

Δυνατότητα  ανόρθωσης  των  οικοσυ-
στημάτων εκεί όπου αυτά έχουν διαταρα-
χθεί  μέχρι  σήμερα,  υπάρχει,  όπως  ήδη 
αναφέρθηκε  παραπάνω.  Χρειάζεται, 
όμως, επαγρύπνηση και λήψη προληπτι-
κών μέτρων έναντι απειλών που υφίστα-
νται και με την πάροδο του χρόνου επιτεί-
νονται  (πυρκαγιές,  ρύπανση  της 
ατμόσφαιρας,  ξηρασία,  διάβρωση  κλπ) 
και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 
μη αναστρέψιμες καταστάσεις και σε ερη-
μοποίηση.

β)  Η  ανάλυση  των  δασικών  λειτουρ-
γιών ως εργαλείο αξιολόγησης και δια-
χείρισης του δασικού οικοσυστήματος

Οι παράγοντες του οικοσυστήματος 
αποτελούν τις μεταβλητές στις οποίες βασίζεται στη συνέχεια η ανάλυση και αξιολόγηση 
των διαφόρων λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων. Συγκροτούνται στις ακόλου-
θες τρεις ομάδες:

α)  Εξωτερικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το φυσικό – αβιοτικό περιβάλλον του 
δάσους και ταυτόχρονα τον βιότοπο της άγριας ζωής:

(i) Γεωλογικό υπόθεμα (γεωλογικοί σχηματισμοί)
(ii) Εδαφικοί παράγοντες (Βάθος, προέλευση και κοκκομετρική σύσταση, περιεκτι-

κότητα χούμου και υγρασίας και κατάσταση επιφανείας του εδάφους)
(iii) Κλιματικοί παράγοντες (θερμοκρασίες, άνεμος, βροχοπτώσεις και ατμοσφαιρικές 

συνθήκες)
(iv) Παράγοντες τοπίου (τοπογραφικό ανάγλυφο, κλίση, έκθεση, υψόμετρο και ζώνη 

βλάστησης)

181

Εικόνα 6.1. Χάρτης των δασικών οικοσυστημάτων του Δάσους 
Πάφου



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ & Κ/Ξ Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ – Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Γκατζογιάννης κ.ά. 2011

(v) Μορφολογικά  και  υδρογραφικά  χαρακτηριστικά  των  λεκανών  απορροής  (πυ-
κνότητα του υδρογραφικού δικτύου,  σχήμα της λεκάνης απορροής,  παρουσία 
χειμαρρικών φαινομένων και δομή δασοκάλυψης)

(vi) Κοινωνικοί παράγοντες και ιστορικό διαχείρισης (Μορφές χρήσης γης, υποδο-
μές/ τεχνικό περιβάλλον, σύστημα διαχείρισης, συγκομιδής, πυρκαγιών κλπ)

β) Εσωτερικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τη συγκρότηση και δομή των σχηματι-
σμών βλάστησης  που συγκροτούν τη φυτοκάλυψη, όπως:

(vii)Η συγκρότηση του ανωρόφου (κύρια συστάδα) των δασοσυστάδων (σύνθεση ει-
δών,  λειτουργική  μορφή,  βαθμός συγκόμωσης,  στάδιο εξέλιξης  και  ορόφωση 
των συστάδων)

(viii) Η κάλυψη εδάφους (όροφος θάμνων, όροφος γράστεων και κατακείμενη 
νεκρή βιομάζα)

(ix) Το ιστορικό και οι συνθήκες διαχείρισης (προέλευση και διαχειριστική μορφή)

γ) Παράγοντες της πανίδας/ ζωοκοινότητας. Βασικές ομάδες/ κατηγορίες (θηλαστικά, 
πτηνά, ερπετά, αμφίβια και ασπόνδυλα), είδη (κατάλογος, σπανιότητα, ενδημικότητα, οι-
κολογία και απειλές) και πληθυσμοί (μέγεθος, κατανομή στον χώρο και πυκνότητα, συ-
μπεριφορά και χρήση του χώρου, απαιτήσεις και συνθήκες ενδιαίτησης/ τροφή, συνθή-
κες ποτισμού, κάλυψης και αναπαραγωγής, οικολογία και απειλές).

Οι τρεις αυτές ομάδες παραγόντων αξιολογούνται στη συνέχεια από κοινού προκει-
μένου να εξεταστεί ο ρόλος και η επίδραση αυτών στη διαμόρφωση και τη λειτουργία 
των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά περιγράφονται και αναλύονται  με ξεχωριστά κριτή-
ρια, σε διαφορετικές κλίμακες χώρου και με διαφορετική μεθοδολογία.

Οι δασικές λειτουργίες. H αξιολόγηση των δασικών λειτουργιών έχει πάντοτε συγκε-
κριμένους αντικειμενικούς στόχους και επικεντρώνεται στην ικανοποίηση βασικών ερω-
τημάτων που έχουν να κάνουν κυρίως α) με το δυναμικό της περιοχής ως προς μια συ-
γκεκριμένη λειτουργία, β) την τρέχουσα κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και 
το κατά πόσο αυτή είναι κατάλληλη για τη διατήρηση και προαγωγή των διαφόρων λει-
τουργιών (τρέχουσα ικανότητα/ καταλληλότητα) και γ)  ποιες αναγκαιότητες υπάρχουν 
και ποια μέτρα διαχείρισης πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση και προαγωγή των δα-
σικών λειτουργιών, αλλά και για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών που συν-
δέονται με τις διάφορες λειτουργίες.

Για μια ορθολογική αντιμετώπιση των ερωτημάτων αυτών εφαρμόζεται μια κοινά απο-
δεκτή διαδικασία, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Προσδιορισμός των παραγόντων που διαμορφώνουν το δυναμικό κάθε λει-
τουργίας και  την τρέχουσα κατάσταση του δάσους,  ως προς τη λειτουργία 
αυτή.

2. Εκτίμηση του δυναμικού κάθε λειτουργίας
3. Εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης συνδρομής (καταλληλότητα) των δασο-

συστάδων στη διαμόρφωση κάθε λειτουργίας και
4. Ανάλυση  αιτιών  για  τις  υφιστάμενες  αποκλίσεις  και  συναγωγή  συμπερα-

σμάτων.

Όσον  αφορά  στις  παραγωγικές  λειτουργίες,  το  παραγωγικό  δυναμικό των  συ-
στάδων ενός δάσους επηρεάζεται από 1) τη δασοσκεπή τους έκταση, 2) το δασοπονικό 
είδος, 3) την ποιότητα τόπου, 4) την πυκνότητα των δασοσυστάδων, ως αποτέλεσμα του 
δασοκομικού χειρισμού που εφαρμόζεται και 5)  από τις αποφάσεις για τον περίτροπο 
χρόνο. Αναφέρεται, δηλαδή, το παραγωγικό δυναμικό στο επίπεδο του συσταδικού τύ-
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που και προσδιορίζεται με βάση τη μέση περίτροπη προσαύξηση που δίνουν οι πίνακες 
παραγωγής. Στην  περίπτωση  των  κηπευτών  συστάδων  (κατ’  άτομο  ή  κατά  μικρές 
ομάδες και λόχμες), το παραγωγικό δυναμικό δίνεται από τα αντίστοιχα δασοαποδοτικά 
πρότυπα.

Η τ  ρέχουσα παραγωγική ικανότητα,   εκτός από το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι πα-
ραπάνω παράγοντες, επηρεάζεται και από την τρέχουσα κατάσταση δομής και το στάδιο 
εξέλιξης ή την ηλικία στην οποία βρίσκονται οι συστάδες. Προσδιορίζεται δε από την 
τρέχουσα προσαύξηση όγκου, όπως αυτή εκτιμάται κατά την απογραφή των δοκιμαστι-
κών επιφανειών και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στην έκταση των συστάδων και 
του δάσους συνολικά.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες (εκτός ξύλου) δασικές λειτουργίες από το σύνολο των πα-
ραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω, επιλέχθηκαν αρχικά οι παράγοντες εκείνοι που 
θεωρούνται σημαντικοί για κάθε δασική λειτουργία χωριστά και το αποτέλεσμα δίνεται 
στον πίνακα που ακολουθεί (Πίν. 6.2).

Στον πίνακα αυτόν επισημαίνονται, καταρχήν, οι παράγοντες (με το σύμβολο ◙ ) που 
παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση των διαφόρων λειτουργιών και εν συνεχεία η σχετική βα-
ρύτητα (%) που αποδίδεται σε καθέναν από αυτούς (χωριστά προς κάθε λειτουργία και 
συνολικά).

Η διαβάθμιση αυτή επηρεάζει τη συνολική εκτίμηση/ αξιολόγηση των δασικών λει-
τουργιών, αλλά θέτει και προτεραιότητες μεταξύ των παραγόντων κατά την ανάλυση και 
τη λήψη μέτρων προστασίας και ανόρθωσης/ βελτίωσης των δασικών λειτουργιών.

Πίνακας 6.2. Σημαντικότητα, σχετική βαρύτητα και προτεραιότητα παραγόντων στη 
διαμόρφωση του δυναμικού των διαφόρων δασικών λειτουργιών

                              Δασική Λειτουργία

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
(Κριτήρια/ Χαρακτηριστικά του δάσους) 

ΔΙΗΘΗ-
ΣΗ 

(Δυνα-
μικό)

ΔΙΑ-
ΒΡΩΣΗ
(κίνδυ-

νος)

ΠΥΡ-
ΚΑΓΙΑ
(κίν-
δυ-
νος)

ΑΓΡΙΑ 
ΖΩΗ

(Δυναμι-
κό)

ΑΙΣΘΗΤΙ-
ΚΗ

ΤΟΠΙΟΥ
(Δυναμι-

κό)

Συνολι-
κή βα-
ρύτητα

(%)

[1]: ΠΕΤΡΩΜΑ 15% 15%     
[11]. Γεωλογικοί σχηματισμοί ◙ ◙    6,00
[2]: ΕΔΑΦΟΣ 25% 25%     
[21]. Εδαφικός τύπος ◙ ◙    2,80
[22]. Βάθος εδάφους ◙ ◙    1,60
[23]. Περιεχόμενη εδαφική υγρασία ◙ ◙    1,20
[24]. Συμπίεση εδάφους. ◙ ◙    1,20
[25]. Κατάσταση επιφανείας (τραχύτη-
τα) εδάφους. ◙ ◙    1,60
[26]. Φαινόμενα διάβρωσης ◙ ◙    1,60
[3]: ΚΛΙΜΑ 30% 30% 50% 10% 12%  
[31]. Ετήσια κατακρημνίσματα ◙ ◙  ◙  5,80
[32]. Κατανομή Βροχοπτώσεων ◙ ◙  ◙  4,20
[33]. Καταρρακτώδης βροχόπτωση 
(μέγιστη 20ετίας)  ◙    3,00
[35]. Ξηρασία (Δείκτης Lang)   ◙ ◙ ◙ 10,40
[36]. Άνεμος   ◙   3,00
[4]: ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 25% 25% 38% 66% 60%  
[41]. Ζώνη βλάστησης/ κατηγορίες δα-
σών (ομάδες δασ. ειδών) ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 13
[42]. Δασοκάλυψη (Ποσοστό %) ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 9,60
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                              Δασική Λειτουργία

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
(Κριτήρια/ Χαρακτηριστικά του δάσους) 

ΔΙΗΘΗ-
ΣΗ 

(Δυνα-
μικό)

ΔΙΑ-
ΒΡΩΣΗ
(κίνδυ-

νος)

ΠΥΡ-
ΚΑΓΙΑ
(κίν-
δυ-
νος)

ΑΓΡΙΑ 
ΖΩΗ

(Δυναμι-
κό)

ΑΙΣΘΗΤΙ-
ΚΗ

ΤΟΠΙΟΥ
(Δυναμι-

κό)

Συνολι-
κή βα-
ρύτητα

(%)

[43]. Δομή δασοκάλυψης  ◙     
[44]. Έκθεση ◙  ◙   0,60
[45]. Κλίση ◙ ◙ ◙   2,00
[46]. Υψομετρική ζώνη   ◙   1,40
[47]. Σχήμα της λεκάνης απορροής  ◙    0,20
[48]. Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου  ◙  ◙  0,20
[49]. Πυκνότητα οδ. δικτύου (βαθμός 
οδ. διάνοιξης)  ◙ ◙ ◙ ◙ 3,40
[410]. Δυναμικό αναγλύφου     ◙ 3,00
[411]. Στοιχεία φυσικής κληρονομιάς     ◙ 2,00
[412]. Αντιπυρικές λωρίδες ◙ ◙ ◙   3,00
[413]. Επιφανειακά ύδατα   ◙ ◙ ◙ 4,40
[5]: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ (ΙΣΤΟ-
ΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 5% 5% 12% 24% 28%  
[51]. Χρήσεις γης ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 9,40
[53]. Σύστημα συγκομιδής       
[54]. Ιστορικό δασικών πυρκαγιών 
(20ετίας)   ◙   1,40
[541]. Συχνότητα       
[542]. Καμένη έκταση       
[543]. Αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς       
[55]. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς     ◙ 4,00
 100 100 100 100 100 100

◙  Παράγοντες με Σχετ. βαρύτητα gi > 10 %

Τα αποτελέσματα απογραφής του δάσους, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στις βάσεις 
δεδομένων του Δάσους Πάφου (ΒΔΓΠ_Α και ΒΔΓΠ_Β), κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το 
σύστημα κλειδών που επισυνάπτεται στο παράρτημα (βλέπε απόσπασμα στον Πίνακα 
6.3) και το αποτέλεσμα έχει τη μορφή του Πίνακα 6.3.

Από τη σύνθεση του αποτελέσματος αξιολόγησης (Σqij*gij/100) της ποιότητας qij και 
της σχετικής βαρύτητας gij των παραγόντων (i) σε κάθε διαμέρισμα (j) προκύπτει μια τε-
λική βαθμολογία κάθε διαμερίσματος, που κυμαίνεται μεταξύ 1 έως 4 (Πίν. 6.5), ως προς 
τις διάφορες  δασικές λειτουργίες.

Το τελικό αυτό αποτέλεσμα έχει το χαρακτήρα συνεχούς μεταβλητής και αποτελεί τη 
βάση για παραπέρα χωρικές και άλλες απεικονίσεις.

Για την ταξινόμηση των εκτάσεων των δασικών οικοσυστημάτων στο Δάσος Πάφου 
κατά  βαθμίδες  δυναμικού  των  διαφόρων  λειτουργιών  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν 
διάφορες κλίμακες: 3 θέσεων: Α: 3.0-4.0, Β:  2.0-3.0, Γ: 1.0-2.0 ή και περισσότερων με 
διαστήματα 0,5 ή και  0,2  μονάδων,  ανάλογα με  τις  ανάγκες  ανάλυσης χώρου,  στην 
οποία και στοχεύει η διαβάθμιση αυτή. Το περιεχόμενο των (τεχνητών) αυτών διαστη-
μάτων χαρακτηρίζεται Α όταν Qij: 3.0-4.0, Β όταν Qij: 2.0-3.0 και Γ όταν Qij: 1.0-2.0, ενώ το συ-
νολικό αποτέλεσμα στη βάση δεδομένων (ΒΔΓΠ_Β) έχει την εμφάνιση που μας δίνει ο 
Πίνακας 6.4 (πέντε τελευταίες στήλες).
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Πίνακας 6.3. Ένταξη των διαμερισμάτων σε κατηγορίες διαβάθμισης (α,β,γ, .) των 
εξωτερικών παραγόντων (απόσπασμα από τη ΒΔΓΠ_Β: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ)
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2 Αγιά 41,5 ζ γ β β α γ γ
3 Αγιά 38,2 ζ γ α β α γ γ
4 Αγιά 33,0 ζ γ β β α γ β
5 Αγιά 34,3 ζ γ β β α δ β
6 Αγιά 29,2 ζ γ β β α δ β
7 Αγιά 21,5 ζ γ β β α γ γ

Πίνακας 6.4. Εκτίμηση δεικτών αξιολόγησης (Qij) και ένταξη της έκτασης των διαμερισμάτων 
σε βαθμίδες δυναμικού των διαφόρων δασικών λειτουργιών (απόσπασμα από τη 
ΒΔΓΠ_Β:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ)
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Δείκτες δυναμικού ή κινδύνου (Qij) Βαθμίδες (Α,Β,Γ) δυναμικού 
των διαφόρων λειτουργιών

1 Αγιά 2,76 2,765 2,58 2,54 2,24 Β Β Β Β Β
2 Αγιά 2,37 2,825 2,86 2,87 2,36 Β Β Β Β Β
3 Αγιά 2,57 2,825 3,11 3,43 2,61 Β Β Α Α Β
4 Αγιά 2,7 2,625 2,93 3,61 2,77 Β Β Β Α Β
5 Αγιά 2,75 2,655 3,02 3,31 2,59 Β Β Α Α Β
6 Αγιά 2,89 2,615 2,91 2,75 2,39 Β Β Β Β Β
7 Αγιά 2,37 2,765 2,97 3,43 2,71 Β Β Β Α Β

Η χαρτογράφηση του δάσους ως προς το δυναμικό των διαφόρων λειτουργιών δεν εί-
ναι  παρά μια  αντίστοιχη και  παράλληλη διαδικασία  της  χαρτογράφησης του δάσους, 
όπως αυτή κατά ποιότητες τόπου, που ταξινομεί τις εκτάσεις κατά βαθμίδες παραγωγι-
κού δυναμικού και απόδοσης.

Τα δε ποσοτικά αποτελέσματα και ιδιαίτερα τα αθροίσματα Σqijgij  δίνουν το μέτρο της 
απόκλισης ενός δάσους από μια επιθυμητή (άριστη) ή κατά μια άποψη την κανονική κα-
τάσταση (Σqijgij.= 400). Γεγονός που δημιουργεί και τις βάσεις για την εξαγωγή δεικτών 
αειφορίας σε ό,τι αφορά τις οικολογικές παραμέτρους και τις εκτός ξύλου δασικές λει-
τουργίες.

Η εσωτερική συγκρότηση των δασικών σχηματισμών, δηλαδή η καταλληλότητά τους 
για τη διαμόρφωση της τρέχουσας απόδοσης του δάσους, αναφορικά με τις διάφορες 
δασικές λειτουργίες,  προσδιορίζεται  με  βάση τους εσωτερικούς παράγοντες,  ακολου-
θώντας την ίδια, όπως  παραπάνω (στην περίπτωση των εξωτερικών παραγόντων και 
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του δυναμικού), διαδικασία, δηλαδή:

• Επιλογή των σημαντικών παραγόντων για κάθε λειτουργία
• Εκτίμηση της σχετικής βαρύτητας των παραγόντων
• Σύνθεση του αποτελέσματος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση αυτή αφορά την κάθετη διάρθρωση των δασικών σχηματισμών και διε-
νεργήθηκε με βάση τα αποτελέσματα απογραφής (χαρτογράφησης) του δάσους (2008) 
σε επίπεδο πολυγώνων. Το αποτέλεσμα αυτό αναγόμενο στη έκταση των οικοσυστη-
μάτων δίνει τη συνολική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του δάσους (καταλληλότητα) 
απέναντι σε  κάθε λειτουργία.

Από τη διαδικασία αυτή προκύπτει, επίσης, μια σειρά ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι 
δίνουν μια σαφή εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση των συστάδων, αλλά και για τον 
βαθμό απόκλισης της κατάστασης αυτής από το δέον, αυτού δηλαδή που οδηγεί στο 
μέγιστο αποτέλεσμα απόδοσης ως προς κάθε λειτουργία. Οι αποκλίσεις αυτές αποτε-
λούν και την αφετηρία για τη λήψη επιπλέον μέτρων δασοκομικού χειρισμού και διαχείρι-
σης του δάσους με στόχο την προαγωγή των διαφόρων δασικών λειτουργιών.

6.1.2 Αξιολόγηση φυσικών οικοτόπων και χλωρίδας

6.1.2.1 Αξιολόγηση φυσικών οικοτόπων

Το μεγαλύτερο τμήμα των τύπων οικοτόπων του Δάσους Πάφου προέρχεται από τη 
φυσική αναγέννηση και αποτελείται από δάση, θαμνώνες και φρύγανα, που αναπτύσσο-
νται σε δύο ζώνες βλάστησης (τέσσερις υποζώνες), ενώ υπάρχει ακόμα και η αζωνική 
ρεματική και χασμοφυτική βλάστηση.

Οι δασικοί τύποι οικοτόπων που απαντώνται στο Δάσος Πάφους και στους οποίους 
επικεντρώνεται η αξιολόγηση που ακολουθεί έχουν ως ακολούθως:

• Δάση ανατολικής πλατάνου / Platanion orientalis / 92C0
• Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia / 9390*
• Δασικές συστάδες της Quercus infectoria /  Anagyro foetidae – Quercetum 

infectoriae / 93A0
• Μεσογειακά  πευκοδάση  με  ενδημικά  είδη  πεύκων  της  Μεσογείου  /  Δάση 

Pinus brutia / 9540
• Δάση με Cedrus brevifolia / 9590*
• Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου / 8140
• Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση / 8220
• Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά  από Thero - Brachypodietea / 

6220*
• Δενδροειδή matorrals με Zyziphus / 5220*

Η αξιολόγηση των επιμέρους οικοτόπων γίνεται αφενός μεν, ως προς τις συνθήκες 
και την κατάσταση που επικρατεί στους σταθμούς διαφόρων οικοτόπων (όπως, π.χ. το 
κλίμα, την έκταση, το υψόμετρο και την κλίση του εδάφους) και αφετέρου, ως προς την 
οικολογική  τους  κατάσταση,  όπως  αυτή  αποδίδεται  με  συγκεκριμένους  δείκτες  όσον 
αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, το καθεστώς διατήρησης κλπ.

Με τη βοήθεια των αναλυτικών αυτών κριτηρίων, καταρτίσθηκαν ειδικοί πίνακες αξιο-
λόγησης για κάθε οικότοπο χωριστά. Οι πίνακες αυτοί, μαζί με αναλυτική παρουσίαση 
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των διαφόρων κριτηρίων δίνεται συνημμένα στο παράρτημα.

Αξιολογώντας σφαιρικά την κατάσταση των φυσικών τύπων οικοτόπων προκύπτουν 
τα ακόλουθα:

Οικότοπος 1. Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) (Κωδικός: 92C0)

Χαρακτηριστικά: Ο οικότοπος του πλάτανου σχηματίζει στενές ζώνες κατά μήκος πολ-
λών χειμάρρων. Ανάλογα με την ανθρώπινη παρουσία, τα δάση του πλατάνου πα-
ρουσιάζουν μια ποικιλία πυκνότητας. Σχηματίζονται σε αλλουβιακά εδάφη, στις κοίτες 
ποταμών και χειμάρρων. Οι κλίσεις των περιοχών όπου εμφανίζονται είναι μικρές. 
Επίσης, σε μερικά σημεία κατά μήκος των ρεμάτων, υπάρχουν θερμο-στοές της Με-
σογείου (τύπος οικοτόπου 92D0), κυρίως με πικροδάφνη (Nerium oleander)  ή δη-
μιουργείται ο τύπος οικοτόπου 3290 (ποταμοί Μεσογείου με περιοδική ροή).

Κατάσταση: Τα πυκνά δάση παρουσιάζουν πολύ καλή σύνθεση και οικολογικό ενδια-
φέρον.  Ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας είναι  άριστος έως μέτριος.  Τα παραπο-
τάμια δάση αποτελούνται κυρίως από  Platanus orientalis  και  Alnus orientalis. Άλλα 
κοινά  είδη  σε  αυτές  τις  κοινότητες  είναι  Salix  alba,  Nerium  oleander  και  Laurus 
nobilis.

Ευπάθεια: Η υλοτομία των δένδρων, η ρύπανση των χειμάρρων και η άντληση των 
υδάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση ή ακόμα και την ολοκληρωτική 
εξαφάνιση του οικοτόπου από πολλές περιοχές.

Οικολογική σημασία: Όσο πυκνότερο είναι το δάσος, τόσο οι λειτουργίες του είναι κα-
λύτερες και η οικολογική και δασοπονική του σημασία γίνεται μεγαλύτερη. Τα πυκνά 
δάση είναι χώροι φιλοξενίας πολλών ειδών της τοπικής πανίδας και ορνιθοπανίδας. 
Έχουν, επίσης, μεγάλη σημασία για τη σταθεροποίηση των εδαφών κατά μήκος των 
χειμάρρων.

Οικονομική σημασία: Λόγω της εύκολης σήψης του εγκάρδιου ξύλου του πλατάνου, η 
δασοπονική αξία του οικοτόπου δεν είναι πολύ μεγάλη. Από την άλλη όμως, τα δάση 
του πλατάνου, όταν είναι μεγάλης ηλικίας και ικανοποιητικής πυκνότητας, δημιουρ-
γούν θαυμάσιους χώρους αναψυχής.

Εκτίμηση δυναμικής εξέλιξης και μελλοντικές τάσεις: Τόσο ο τύπος οικοτόπου 92C0, 
όσο και οι τύποι οικοτόπων 3290 και 92D0 εξαρτώνται αποκλειστικά από την ύπαρξη 
διαθέσιμου επιφανειακού ή υπόγειου νερού. Εφόσον οι υδατικές συνθήκες δεν μετα-
βάλλονται, οι τύποι οικοτόπων εκτιμάται ότι δεν θα διατρέξουν κάποιον μελλοντικό 
κίνδυνο. Εάν, όμως, οι αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές μειώσουν τις βροχοπτώσεις, 
τότε θα υπάρξει ποιοτική υποβάθμιση, το μέγεθος της οποίας θα εξαρτάται από το 
βαθμό διαταραχής.

Αναγκαιότητες λήψης μέτρων: Εφόσον δεν υπάρχουν δραματικές κλιματικές αλλαγές, 
δεν χρειάζεται να παρθούν μέτρα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Απαραίτητο κρίνε-
ται  να  συνεχισθεί  η  συστηματική  παρακολούθηση  του  τύπου  οικοτόπου  92C0,  η 
οποία άρχισε στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος. Εφόσον καταγραφεί μείωση 
της βιοποικιλότητας, τότε θα πρέπει να παρθούν κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, τα 
οποία θα εξασφαλίζουν τη συνεχή διάθεση υπόγειου νερού.

Οικότοπος 2. Θαμνώνες και δασικές συστάδες της  Quercus alnifolia (9390*) και 
Δασικές συστάδες της  Quercus infectoria (Anagyro foetidae – Quercetum 
infectoriae) (93A0)

Χαρακτηριστικά: Οι οικότοποι αυτοί εμφανίζονται σε διάφορους βαθμούς πυκνότητας 
και αποτελούν υποβαθμισμένες μορφές υψηλών δασών και προήλθαν από την ξύ-
λευση και την έντονη βοσκή των παλαιότερων χρόνων. Μέχρι τα 400 μέτρα υψόμε-
τρο,  εμφανίζονται  διάσπαρτα,  όμως,  με  την  αύξηση του  υψομέτρου,  γίνονται  πιο 
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άφθονοι, ενώ, πάνω από τα 700 μέτρα, κυριαρχεί στον υπόροφο της τραχείας πεύ-
κης. Αμιγείς συστάδες  Quercus alnifolia εμφανίζονται σε ακόμη μεγαλύτερα υψόμε-
τρα, ιδίως στο κεντρικό τμήμα της περιοχής Τριπύλου. Στη δυτική περιοχή αναπτύσ-
σονται τα μακκί (τύπος οικοτόπου 9320), στα οποία κυριαρχούν τα Olea europaea με 
Pistacia terebinthus, Genista fasselata subsp. fasselata και Quercus coccifera. Η πε-
ριοχή με Genista fassellata subsp. fasselata (τύπος οικοτόπου 5330) αναπτύσσεται 
στο  βορειοδυτικό  τμήμα  της  περιοχής,  μερικές  φορές  ανάμεσα  σε  πευκοδάση  ή 
ανοίγματα των μακκί. Η κλίση που εμφανίζονται συνήθως οι οικότοποι είναι μεγαλύτε-
ρη από 20-30% (η Quercus alnifolia διαθέτει βαθύ ριζικό σύστημα και θεωρείται άρι-
στο σταθεροποιητικό των χαλαρών εδαφών)

Κατάσταση: Οι τύποι οικοτόπων είναι προϊόντα υποβάθμισης. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
πυκνότητα των θάμνων, τόσο οι τύποι οικοτόπων παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντι-
προσωπευτικότητα και τόσο ο βαθμός διατήρησης είναι υψηλότερος. Εμφανίζονται 
στη ζώνη του Quercion ilicis με τη μορφή υποβαθμισμένων συστάδων.

Ευπάθεια: Η  απαγόρευση  της  βόσκησης  επιφέρει  αλλαγές  στην  πυκνότητα  των 
θάμνων, οπότε υπάρχει μια βελτιωτική πορεία, για την οποία όμως στο μέλλον δεν 
μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και η μετάπτωσή της σε άλλους τύπους οικοτόπων. 
Πραγματικός κίνδυνος από εκχερσώσεις και την επέκταση των καλλιεργειών ή των 
οικισμών δεν υπάρχει. Τα περισσότερα θαμνώδη είδη προέρχονται από τη Μεσογεια-
κή ζώνη και αποτελούν φυτά υψηλής ευφλεκτικότητας.

Οικολογική σημασία: Οι τύποι οικοτόπων έχουν μεγάλη οικολογική σημασία λόγω της 
ικανότητάς τους να εγκαθίστανται σε πετρώδεις και βραχώδεις πλαγιές (λιθώνες δια-
βασικών πετρωμάτων), χαρακτηρίζονται από είδη με βαθύ ριζικό σύστημα που εμπο-
δίζει τη διάβρωση, οι δε καρποί τους αποτελούν άριστη τροφή για την πανίδα. Όλα τα 
είδη των τύπων οικοτόπων έχουν την ικανότητα να αναγεννιούνται αμέσως μετά από 
πυρκαγιά ή υλοτομία (κυρίως με παραβλαστήματα).

Οικονομική σημασία: Η δασοπονική και η οικονομική αξία είναι χαμηλή (εκτός από την 
παραγωγή καυσοξύλων), ιδίως στην αραιή μορφή του οικοτόπου.

Εκτίμηση δυναμικής εξέλιξης και μελλοντικές τάσεις: Οι τύποι οικοτόπων 9390* και 
93Α0 παρουσιάζουν δυναμική εξέλιξη. Ανάλογα με το βαθμό προστασίας, εκτιμάται 
ότι  θα οδηγηθούν είτε σε αναβαθμίσεις δενδρωδών οικοτόπων (9540 ή 9550*), είτε 
σε  υποβαθμίσεις  σε  φρυγανικούς  (5420)  και  ψευδοστεπικούς  τύπους  οικοτόπων 
(6220*,  5330,  5220*).  Η πορεία εξαρτάται  από τις  μελλοντικές διαταραχές.  Εάν η 
προστασία του δάσους συνεχισθεί, αναμένεται η αναβαθμιστική πορεία, εάν όμως 
υπάρξουν διαταραχές οφειλόμενες σε ανθρώπινη δραστηριότητα ή σε κλιματικές αλ-
λαγές, τότε θα ακολουθήσει η υποβαθμιστική πορεία. Εκείνο που καταγράφουν οι 
παρατηρήσεις είναι ότι η αναβαθμιστική πορεία δεν οδηγεί σε απόλυτο εκτοπισμό 
των τύπων οικοτόπων, αλλά στη δημιουργία σύνθετων τύπων οικοτόπων (τα χλωρι-
δικά στοιχεία των οικοτόπων των αειφύλλων δρυών σχηματίζουν τον υπόροφο).

Αναγκαιότητες λήψης μέτρων: Τα βασικά χλωριδικά στοιχεία που καθορίζουν τους τύ-
πους οικοτόπων 9390* και 93Α0 είναι οι αείφυλλες Κυπριακές δρύες, οι οποίες πα-
ρουσιάζουν μεγάλη οικολογική αξία, λόγω της προστατευτικής δράσης τους στα απο-
σαθρωμένα εδάφη. Η προστασία των τύπων οικοτόπων από υποβαθμίσεις είναι επι-
βεβλημένη, ενώ επιθυμητή είναι και η διαχείριση που αποβλέπει στην αναβάθμισή 
τους σε σύνθετους τύπους οικοτόπων. Η παραβλαστική ικανότητα των θάμνων εξα-
σφαλίζει την αναγέννηση και επαναδημιουργία μετά από πυρκαγιές. Η διείσδυση της 
τραχείας πεύκης είναι δύσκολη και, για το λόγο αυτό, απαιτείται έρευνα πεδίου, ώστε 
να  μελετηθούν  κατάλληλα  διαχειριστικά  μέτρα,  τα  οποία  θα  εξασφαλίζουν  τον 
εμπλουτισμό του οικοτόπου με πεύκη.

Οικότοπος 3.  Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 
(9540)- Δάση Pinus brutia.
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Χαρακτηριστικά:  Ο τύπος οικοτόπου της τραχείας πεύκης σε αμιγή ή σύνθετη μορφή 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του Δάσους Πάφου (>90%). Αναπτύσσεται σε όλα 
τα υψόμετρα, σε όλες τις εκθέσεις και σε όλες τις κλίσεις. Η υποβλάστηση αποτελείται 
κυρίως  από  Quercus  alnifolia,  Arbutus  andrachne,  Genista  fasselata  subsp.  
fasselata, Styrax officinalis και ενίοτε  Acer obtusifolium, ενώ τα Pistacia terebinthus 
και  Olea europaea σχηματίζουν τον υπόροφο κυρίως σε χαμηλά υψόμετρα. Η πυ-
κνότητα και το μέγεθος των πεύκων εξαρτάται, κυρίως, από τις εδαφικές συνθήκες. 
Σε υγρές θέσεις επιτυγχάνουν το μέγιστο της ανάπτυξής τους και διατηρούν καλή 
υγεία ακόμη και σε πολύ μεγάλη ηλικία.

Κατάσταση: Η κατάσταση του οικοτόπου σε ολόκληρη την περιοχή θεωρείται πολύ ικα-
νοποιητική. Πρέπει να θεωρηθεί για την περιοχή του Δάσους Πάφου, ότι αποτελεί την 
τελική μορφή φυτοκοινωνίας (climax). Υπάρχουν πολλές αδιάσπαστες και υπεραιω-
νόβιες συστάδες. Σε ακόμη καλύτερη κατάσταση είναι οι  συστάδες που διαθέτουν 
πλούσιο υπόροφο αείφυλλων σκληρόφυλλων μεσογειακών θάμνων και δημιουργούν 
σύνθετα οικοσυστήματα. Μέχρι τα 700-800 μέτρα ο υπόροφος αποτελείται από θερ-
μο-μεσογειακούς  θάμνους  (βλ.  παραπάνω).  Σε  μερικές  περιπτώσεις  τα  Styrax 
officinalis, Acer obtusifolium και Rhus coriaria συνθέτουν τον υπόροφο των πεύκων. 
Σε δυτικές πλαγιές εμφανίζεται η ενδημική Phlomis cypria. Σε ακραία εδαφικά περι-
βάλλοντα,  όπου  ο  υπόροφος  διατηρεί  φρυγανική  μορφή,  κυρίαρχο  είδος  είναι  το 
Origanum dubium.

Ευπάθεια: Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, αλλά η συχνότητα των πυρκαγιών δεν 
είναι μεγάλη, κυρίως λόγω της σωστής διαχείρισης και προστασίας των δασών. Από 
την άλλη, έχει παρατηρηθεί ότι, σε περιοχές χωρίς πυρκαγιές, η φυσική αναγέννηση 
είναι ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονός που χρήζει ιδιαίτερης έρευνας. Η οδοποιία αποτελεί 
την πρωταρχική αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στο εσωτερικό του οικοτόπου. Ο 
αυξημένος αριθμός επισκεπτών, οι οποίοι με οχήματα 4Χ4 εισχωρούν βαθύτερα στο 
δάσος, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οικολογική σημασία:  Η οικολογική σημασία του οικοτόπου 9540 είναι τεράστια τόσο 
για το Δάσος Πάφου, όσο και για ολόκληρη την Κύπρο. Η τραχεία πεύκη αποτελεί το 
κύριο δασοπονικό είδος για την Κύπρο, προσφέροντας τα μέγιστα στη βελτίωση του 
κλίματος και της υδατικής οικονομίας, καθώς και στην καταπολέμηση των διαβρώσε-
ων, ενώ αποτελεί και ενδιαίτημα για πλήθος σπάνιων ειδών.

Οικονομική σημασία: Η τραχεία πεύκη αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ξυλείας για την 
Κύπρο.

Εκτίμηση δυναμικής εξέλιξης και μελλοντικές τάσεις: Ο τύπος οικοτόπου 9540 βρί-
σκεται στην κορυφή οργάνωσης των οικοτόπων και δεν μπορεί να αναβαθμισθεί πε-
ρισσότερο. Στο Δάσος Πάφου ο οικότοπος της τραχείας πεύκης παρουσιάζει μεν στα-
θερή δομή, όμως σε πολλές περιοχές εμφανίζονται πρώτα στοιχεία αρνητικής εξέλι-
ξης. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία φυσικής αναγέννησης σε κλειστές και ώριμες συ-
στάδες, γεγονός που μάλλον οφείλεται όχι τόσο σε φαινόμενα ανταγωνισμού, όσο σε 
φαινόμενα αλληλοπάθειας. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι ακόμη και 
σε αραιωμένες συστάδες, χωρίς πυκνό υπόροφο, η φυσική αναγέννηση είναι αδύνα-
μη και σε καμιά περίπτωση δεν φαίνεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη φυσική συ-
νέχεια του οικοτόπου. Υποβαθμιστικές τάσεις οδηγούν στη μετάπτωση σε θαμνώδεις 
τύπους οικοτόπων (9390, 93Α0) ή σε φρυγανώδεις τύπους οικοτόπων (6220*, 5330, 
5220*).

Αναγκαιότητες λήψης μέτρων: Η σπουδαιότητα του τύπου οικοτόπου 9540 είναι δεδο-
μένη (τόσο λόγω του μεγέθους του, όσο και οικολογικά). Επομένως η εξασφάλιση της 
φυσικής  αναγέννησης  είναι  επιβεβλημένη  και  πρέπει  να  αποτελέσει  πρωταρχικό 
στόχο των μέτρων διαχείρισης.

Οικότοπος 4. Δάση με Cedrus brevifolia (9590*)
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Χαρακτηριστικά: Στην κορυφή Τρίπυλος και συγκεκριμένα στην Κοιλάδα των Κέδρων, 
αναπτύσσεται  το  μοναδικό  δάσος του  ενδημικού  Κυπριακού κέδρου (τύπος οικο-
τόπου 9590*).  Το  Cedrus brevifolia καταλαμβάνει  την περιοχή της κορυφής,  αλλά 
υπάρχουν διάσπαρτες μικρές συστάδες στην ευρύτερη περιοχή. 

Κατάσταση: Η κατάσταση του οικοτόπου θεωρείται πολύ ικανοποιητική. Πρέπει να θεω-
ρηθεί ότι, για την περιοχή όπου αναπτύσσεται στην αμιγή του μορφή, αποτελεί την 
τελική  μορφή  φυτοκοινωνίας  (climax).  Το  κύριο  συστατικό  του  υπορόφου  είναι  η 
Quercus alnifolia, ενώ σπανιότερα εμφανίζεται η Juniperus oxycedrus. Στο περιθώριο 
των δασών του κέδρου στον Τρίπυλο εμφανίζονται μικτές συστάδες με Pinus brutia, 
ενώ τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν διάσπαρτες στη γύρω περιοχή με τη μορφή κηλί-
δων (οι περιοχές αυτές απεικονίζονται ως μίγμα των οικοτόπων 9540 και 9590).

Ευπάθεια: Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, αλλά η συχνότητα των πυρκαγιών είναι 
μικρή, κυρίως λόγω της διαχείρισης των δασών. Η διέλευση είναι ελεγχόμενη και μο-
νίμως προστατευόμενη. Η διάνοιξη δρόμων αποτελεί σημαντικό υποβαθμιστικό πα-
ράγοντα, διότι, εκτός της άμεσης υποβάθμισης του οικοτόπου, αυξάνει την επισκεψι-
μότητα και, επομένως, τον κίνδυνο πυρκαγιάς από αμέλεια.

Εκτίμηση  δυναμικής  εξέλιξης  και  μελλοντικές  τάσεις:  Τα  δάση  του  Κυπριακού 
Κέδρου παρουσιάζουν σημαντική χλωριδική σταθερότητα. Από τις πρώτες μη συστη-
ματικές παρατηρήσεις και καταγραφές φαίνεται ότι ο τύπος οικοτόπου έχει μια καλή 
δυναμική και ότι επεκτείνεται σε περιοχές με δάση Τραχείας ή και Λατζιάς.

Αναγκαιότητες λήψης μέτρων: Ο τύπος οικοτόπου 9590 έχει χαρακτηρισθεί ως τύπος 
προτεραιότητας για την Ε.Ε. Επίσης, και λόγω του περιορισμένου μεγέθους και της 
ευπάθειας που παρουσιάζει ο κέδρος στη φωτιά, επιβάλλεται η λήψη αντιπυρικών 
μέτρων, αυστηρότερων από ό,τι σε άλλους τύπους οικοτόπων.

Οικότοπος 5.  Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (8140)  και  Πυριτικά βραχώδη 
πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (8220)

Οι χασμοφυτικοί οικότοποι δημιουργούνται κυρίως σε απότομες βραχώδεις πλαγιές ή 
σε μεγάλους βράχους (8220). Χαρακτηριστικότερο είδος της βλάστησής τους είναι τα 
Origanum  cordifolium,  Arabis  puprurea,  Micromeria  chionistrae,  Sedum  cyprium, 
Cheilanthes  pteridioides,  Asplenium  ceterach  και  Ptilostemon  chamaepeuce  var.  
cyprius. Οι  λιθώνες  (οικότοπος  8140)  με  Geranium  purpureum,  Papaver  
purpureomarginatum, Briza humilis, Cheilanthes pteridioides, Lindbergella sintenisii,  
Clematis cirrhosa, Arum rupicola είναι συχνοί στις πλαγιές της περιοχής.

Οικότοπος  6.  Ψευδοστέπα  με  αγρωστώδη  και  μονοετή  φυτά  από  Thero  -  
Brachypodietea (6220*) και Δενδροειδή matorrals με Zyziphus (5220*)

Χαρακτηριστικά: Είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις μέσα σε αραιά δάση πεύκης, που δη-
μιουργήθηκαν δευτερογενώς από προϋπάρχοντα δάση, εξαιτίας της ανθρώπινης οι-
κονομικής δραστηριότητας, κυρίως της ξύλευσης και της υπερβόσκησης. Ο οικότο-
πος 6220* καταλαμβάνει ελάχιστη έκταση ΒΑ της Κοιλάδας των Κέδρων. Η χλωριδική 
σύνθεση παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία, και εξαρτάται από την υγρασία και την 
ποιότητα του εδάφους. Μεταβολές παρουσιάζονται και εποχιακά κατά τη μετάβαση 
από τη βροχερή προς την ξηρή περίοδο και ανάποδα. Επικρατούν τα ετήσια ποώδη 
φυτά με  Hyparrhenia hirta, Avena spp., Bromus  spp., Vicia hybrida κ.τ.λ., τα οποία 
εμφανίζονται συνήθως ως μωσαϊκό. Στη ίδια περιοχή υπάρχουν μικρές συστάδες με 
Ziziphus lotus (5220), οι οποίες αναπτύσσονται γύρω από φρυγανικά είδη, κυρίως 
Cistus spp., Phagnalon rupestre, Crataegus azarolus var. aronia, Noaea mucronata 
και Asparagus stipularis.

Κατάσταση: Συνήθως είναι εκφυλισμένες μορφές αείφυλλων δρυών. Αποτελούνται από 
εξαντλημένους θάμνους, πολύ χαλαρής πυκνότητας και χαμηλού βαθμού ζωτικότη-
τας. Η βλάστηση των περιοχών αυτών αδυνατεί να επανέλθει με ίδια μέσα, κυρίως 
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λόγω της προηγούμενης οικονομικής δραστηριότητας. Ο οικότοπος είναι προϊόν υπο-
βάθμισης. Σε όλες τις παραμέτρους αντιπροσωπευτικότητα, καθεστώς διατήρησης, 
επίπεδο βιοποικιλότητας, όπως και η οικολογική αποτίμηση είναι σε μέτριο ποιοτικά 
βαθμό.

Ευπάθεια: Η διακοπή της βόσκησης μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση του οικοτόπου, 
όμως αυτό θα χρειασθεί δεκαετίες.

Οικολογική σημασία: Παρά την έντονη υποβάθμιση των αραιών σχηματισμών, οι οι-
κότοποι αποτελούν χώρο επιβίωσης για αρκετά είδη της πανίδας και της ορνιθοπανί-
δας και για το λόγο αυτό θεωρούνται προτεραιότητας.

Οικονομική σημασία: Η οικονομική αξία των οικοτόπων είναι σχετικά χαμηλή, εκτός 
από την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, η οποία όμως μένει αναξιοποίητη.

Συμπεράσματα

Η φυσική βλάστηση της περιοχής του Δάσους Πάφου στο μεγαλύτερο τμήμα της κα-
λύπτεται από δάση Τραχείας πεύκης είτε αμιγή, είτε σε μίξη με άλλα δενδρώδη ή θα-
μνώδη είδη. Οι οικότοποι της Λατζιάς και του Κέδρου, παρά τη μεγάλη σημασία τους, κα-
τέχουν περιορισμένη έκταση. Σημαντικός από άποψη έκτασης θεωρείται και ο οικότοπος 
του πλατάνου. Οι υπόλοιποι οικότοποι καταλαμβάνουν σποραδικά μικρές εκτάσεις σε 
καθορισμένες περιοχές, όπου είτε οι οικολογικές διαταραχές δεν είναι ακόμη πολύ με-
γάλες, είτε οι ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες τα κάνουν αρκετά ανθεκτικά, ώστε να 
αντέχουν ακόμη και σοβαρές διαταραχές. Εάν εξαιρεθεί ο οικότοπος του κέδρου, ο οποί-
ος δείχνει μεγάλη εξάρτηση από το κλίμα και το υψόμετρο, οι υπόλοιποι οικότοποι πα-
ρουσιάζονται σχεδόν σε όλες τις βιοκλιματικές ζώνες. Εκτός από τους υδροχαρείς οικο-
τόπους, που εμφανίζονται σε επίπεδα εδάφη, οι υπόλοιποι οικότοποι αναπτύσσονται σε 
όλες τις κλίσεις και σε όλες τις δυνατές εκθέσεις. Όπως είναι αναμενόμενο, παρατηρείται 
μια σχέση μεταξύ της πυκνότητας των δασικών ειδών και της κλίσης (πυκνότερα δάση 
εμφανίζονται σε εδάφη μικρότερων κλίσεων), αφού όλες οι εδαφικές συνθήκες (βάθος, 
υγρασία) είναι ευνοϊκότερες για τα φυτά. Οι υγρόφιλοι οικότοποι αναπτύσσονται σε βα-
θιά,  κυρίως αλλουβιακά εδάφη.  Οι  υπόλοιποι  χερσαίοι  οικότοποι  δείχνουν  μικρότερη 
εξάρτηση από το βάθος και την οξύτητα του εδάφους.

Η δυναμική της φυσικής εξέλιξης των οικοσυστημάτων που εκπροσωπούν οι διάφο-
ροι οικότοποι είναι αποτέλεσμα της συνεπίδρασης του κλίματος, του σταθμού και της αν-
θρώπινης δραστηριότητας, η οποία δημιουργεί μεταβατικές καταστάσεις, με δομικές αλ-
λαγές κυρίως στην πυκνότητα και στη σύνθεση των ειδών (Σχ. 6.1).

Η αντιπροσωπευτικότητα του κάθε οικοτόπου εξαρτάται από την κατάστασή του και 
αυτή από την ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα. Στο Δάσος Πάφου η ανθρώπινη οι-
κονομική παρουσία είναι ελεγχόμενη και αυτό συντελεί στη βελτίωση όλων των παρα-
μέτρων αξιολόγησης (αντιπροσωπευτικότητα, βαθμός διατήρησης).

Το επίπεδο βιοποικιλότητας, η εδαφική και υδατική διατήρηση και η οικολογική αποτί-
μηση εξαρτώνται από την πυκνότητα των δένδρων και των θάμνων των οικοτόπων και 
κατ’ επέκταση από την παρουσία του ανθρώπου. Γενικά, όσο οι οικότοποι παρουσιάζουν 
υψηλό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας, βαθμό διατήρησης και επίπεδο βιοποικιλότητας, 
τόσο η εδαφική και υδατική διατήρηση και η οικολογική αποτίμηση είναι μεγαλύτερες. Οι 
άριστοι οικότοποι διατηρούν υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και οι χειρότεροι χαμηλό. 
Μόνο οι θαμνώδεις οικότοποι των αείφυλλων δρυών παρουσιάζουν σταθερά μέτρια βιο-
ποικιλότητα, ανεξάρτητα από την κατάσταση και την πυκνότητα του οικοτόπου.

Η Κύπρος είναι μια Μεσογειακή χώρα. Τα οικοσυστήματά της διαβαθμίζονται από τυ-
πικά της Θερμο- και Μεσο- Μεσογειακής βιοκλιματικής ζώνης, μέχρι και της Υπερ- και 
Ορεινής Μεσογειακής ζώνης. Όσο η βλάστηση μεταβάλλεται από μεσογειακή προς ορει-
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νή, μειώνεται και η ευφλεκτότητά της. Αυτό, φυσικά, οφείλεται περισσότερο στις χαμη-
λότερες θερμοκρασίες και στην υψηλότερη υγρασία και λιγότερο στη σύνθεση των ει-
δών.

Η βλάστηση στη χαμηλή ζώνη συντίθεται από αείφυλλα σκληρόφυλλα θαμνώδη είδη 
και είναι πολύ εύφλεκτη. Ο βαθμός της ευφλεκτότητας μεταβάλλεται κυρίως ανάλογα με 
την ποσότητα της  καύσιμης ύλης,  δηλαδή εξαρτάται  κυρίως από την  πυκνότητα του 
ορόφου των θάμνων. Έτσι, οι πυκνοί θαμνώνες είναι πολύ εύφλεκτοι. Όμως όσο οι αεί-
φυλλες δρύες (Λατζιά και πρίνος) εμφανίζονται αραιότερα, τόσο μειώνεται και η πιθα-
νότητα καταστροφής τους από πυρκαγιά. Γενικά, το μέγεθος του κινδύνου από τις πυρ-
καγιές είναι ανάλογο με τη συγκέντρωση καύσιμης βιομάζας, κυρίως του ορόφου των 
δένδρων.

Οι ανθρώπινες απειλές επηρεάζουν την κατάσταση των οικοτόπων. Όσο αυτές είναι 
μεγαλύτερες,  τόσο ο βαθμός οργάνωσης των οικοτόπων και  όλων των παραμέτρων 
τους είναι χαμηλότερος. Στο Δάσος Πάφου η ιδιωτική οικονομική παρουσία είναι πρακτι-
κά ανύπαρκτη. Εάν η πολιτική αυτή συνεχισθεί για τις επόμενες δεκαετίες τότε αναμένε-
ται μια ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση των οικοτόπων. Η άσκηση της δασοπονίας γίνεται 
με διαχειριστικά σχέδια που εκπονούν οι τοπικές δασικές αρχές.

Η παραδοσιακή άσκηση της κτηνοτροφίας για εκατοντάδες χρόνια προκάλεσε υπο-
βαθμίσεις  των οικοτόπων, οι  οποίες  ακόμη και  σήμερα είναι  ορατές,  παρά την απα-
γόρευση της βοσκής, εδώ και πολλές δεκαετίες.

Αντίθετα,  η  δασοπονική  καταλληλότητα  είναι  υψηλότερου  βαθμού  στα  πυκνά  και 
μέσης πυκνότητας κωνοφόρα δάση. Στα υπόλοιπα είναι πολύ χαμηλή έως ανύπαρκτη.

Ολόκληρη η περιοχή έχει υψηλό βαθμό αναψυχικής - (αγρο)τουριστικής καταλληλότη-
τας. Η ποικιλία και το μωσαϊκό των οικοτόπων δημιουργούν σημαντικούς χώρους ανα-
ψυχής και τουρισμού. Η ύπαρξη των πηγών, των ποταμών και των γύρω ορεινών όγκων 
δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία και στο φυσικό περιβάλλον.
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Η οικονομική αποτίμηση εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα και το βαθμό αντιπρο-
σωπευτικότητας των οικοτόπων. Όσο καλύτερα οργανωμένοι είναι οι οικότοποι, τόσο με-
γαλύτερη είναι και η οικονομική τους σημασία.

6.1.2.2  Αξιολόγηση της χλωρίδας

Η Κύπρος αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες χλωριδικά περιοχές της Ευρώπης. Το 
ποικιλόμορφο γεωμορφολογικό ανάγλυφο του νησιού και οι έντονες διακυμάνσεις στη 
θερμοκρασία και τη βροχόπτωση από περιοχή σε περιοχή, είχαν ως αποτέλεσμα τη δη-
μιουργία ενός πλήθους διαφορετικών οικοτόπων στο νησί. Το γεγονός αυτό σε συνδυα-
σμό με τη θέση της Κύπρου στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων που την καθιστά μετανα-
στευτικό κέντρο, καθώς και τη μακρά ιστορία του νησιού, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρ-
φωση μιας πλούσιας και μοναδικής χλωρίδας.

Κύριο χαρακτηριστικό της ξυλώδους χλωρίδας είναι η προσαρμογή της στις εξαιρετικά 
ξηροθερμικές συνθήκες της Κύπρου. Με τη διατήρηση των φύλλων και το χειμώνα (αει-
φυλλία) εξοικονομείται το νερό που απαιτείται για τη δημιουργία νέων φύλλων την άνοι-
ξη. Η σκληροφυλλία που οφείλεται στη δημιουργία κηρώδους στρώματος, μειώνει την 
εφυμενική διαπνοή. Το κλείσιμο των στομάτων οδηγεί σε μείωση της βιολογικής δραστη-
ριότητας σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας. Το ίδιο σημαντική είναι η προσαρμο-
γή στις συχνές πυρκαγιές. Τα περισσότερα ξυλώδη είδη έχουν υψηλό βαθμό ανθεκτι-
κότητας στις δασικές πυρκαγιές είτε με την προστασία αποθέματος σπόρων (πεύκα, ξυ-
σταρκιές), είτε με την προστασία αποθέματος ληθαργικών οφθαλμών σε υπόγεια άφλε-
κτα τμήματα των φυτών (μεσογειακοί θάμνοι).

Δυναμική της χλωρίδας

Η χλωρίδα του Δάσους Πάφου παρουσιάζει σημαντική σταθερότητα. Από τις πρώτες 
έρευνες στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης φαίνεται ότι σπάνια είδη που 
βρίσκονται σε οριακούς πληθυσμούς, όπως το  Ranunculus kykkoensis ή το Erysimum 
kykkotikum επεκτείνουν  τους  χώρους  διασποράς  τους,  στη  λογική  της  εξέλιξης  της 
βλάστησης.

Το είδος που φαίνεται να παρουσιάζει πρόβλημα είναι η τραχεία πεύκη, η οποία εμ-
φανίζει δυσκολία φυσικής αναγέννησης σε αδιατάρακτα οικοσυστήματα. Ακόμη και σε 
ώριμες  συστάδες  που η διάσπαση της  κόμης  είναι  μεγάλη και  ο  ανταγωνισμός  των 
θάμνων περιορισμένος, ο αριθμός των νέων φυτών δεν φαίνεται ότι είναι ικανός να κα-
λύψει τα δημιουργούμενα με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κενά. Επειδή η μέχρι σήμερα γνω-
στή διαδικασία ανανέωσης των θερμόβιων πευκοδασών είναι αυτή που ακολουθεί τις 
πυρκαγιές (διαδικασία που είναι ανεπιθύμητη), κρίνεται σκόπιμη η οργάνωση ερευνητι-
κού προγράμματος  στο οποίο θα μελετηθεί  η εξασφάλιση της  φυσικής  αναγέννησης 
κάτω από συνθήκες συνεχιζόμενης προστασίας του δάσους από φωτιές.

Ο Κυπριακός κέδρος παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα στην περιοχή της Κοιλάδας 
των Κέδρων, όμως από τις πρώτες παρατηρήσεις, διαπιστώνεται μια δυναμική επέκτα-
σης και στις γύρω περιοχές. Κατά μήκος του δρόμου Σταυρού Ψώκας και Μονής Κύκκου 
υπάρχουν πυρήνες κέδρων μικρής ηλικίας, οι οποίοι παρουσιάζουν καλή ζωτικότητα και 
φαίνεται ότι διεκδικούν χώρους σε περιοχές λατζιάς και πεύκων.

Τα παραποτάμια δενδρώδη είδη (πλατάνια, ιτιές, σκλήθρα κ.λ.π.) παρουσιάζουν καλή 
ανάπτυξη, η οποία θα διαρκεί όμως όσο υπάρχει διαθέσιμο νερό.

Από τα σημαντικά θαμνώδη είδη, η λατζιά, παρουσιάζει την ισχυρότερη ανταγωνιστι-
κότητα. Η έλλειψη από τα οικοσυστήματά της κλασσικών μεσογειακών θάμνων (κουμα-
ριές, φιλίκια, πουρνάρια κ.ά.), πιθανόν να οφείλεται σε φαινόμενα αλληλοπάθειας (και 
αυτό αποτελεί στοιχείο προς έρευνα). Οι υπόλοιποι θάμνοι συμπληρώνουν με μικρούς ή 
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μεγαλύτερους πληθυσμούς τους οικοτόπους των πεύκων και της λατζιάς, χωρίς τα ίδια, 
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (αγριελιά, ξυλοκερατιά), να δημιουργούν ιδιαίτερους οικο-
τόπους.

Η ποώδης βλάστηση είναι πλούσια στα διάκενα των δασών και των θαμνώνων. Πολ-
λά από τα είδη είναι κοινά με αυτά της υπόλοιπης μεσογειακής λεκάνης, όμως υπάρχει 
όπως ήδη αναφέρθηκε και μεγάλος αριθμός στενότοπων και ενδημικών ειδών.

Αξιολόγηση ξενικής και εισβλητικής χλωρίδας

Οι Άγγλοι, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ού, μετέφεραν ένα μεγάλο 
αριθμό ειδών ευκαλύπτου, με σκοπό την αποξήρανση περιοχών με στάσιμα νερά. Ένα 
άλλο ξενικό είδος που χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη σχετικά έκταση είναι η ακακία η κυα-
νόφυλλη. Φυτεύτηκε σε υποβαθμισμένα εδάφη, ως εδαφοβελτιωτικό είδος, με σκοπό τη 
βελτίωση των εδαφικών συνθηκών. Χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, σε αναδασώσεις ημιορει-
νών περιοχών, κατά μήκος πρανών, για σταθεροποίηση εδαφών και σε εγκαταλελειμ-
μένα λατομεία, με σκοπό την αποκατάστασή τους. Για τους σκοπούς τους οποίους φυ-
τεύεται το είδος αυτό, παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα, όμως χρειάζεται συχνές 
κλαδεύσεις για να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Μεταξύ των φυτών του καταλόγου "Τα 100 πιο επικίνδυνα εισβλητικά ξενικά είδη στον 
κόσμο" της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), περιλαμβάνεται το 
καλάμι (Arundo donax), που απαντάται στο Δάσος Πάφου. Μερικά από τα πιο επικίνδυ-
να εισβλητικά είδη στο Δάσος Πάφου είναι:

• Η Ακακία η κυανόφυλλη (Acacia saligna = A. cyanophylla), το χειρότερο ίσως 
εισβλητικό είδος που εισβάλλει κυρίως σε υγρότοπους και ρέματα σε χαμηλά 
υψόμετρα, αλλά και σε ξερές θέσεις. Δημιουργεί πλούσια τράπεζα σπερμάτων 
που παραμένει ενεργή για δεκαετίες δίνοντας νέα φυτά μετά από πυρκαγιά. 
Αναπαράγεται επίσης από ριζοβλαστήματα και πρεμνοβλαστήματα.

• Ο Αΐλανθος (Ailanthus altissima) ο οποίος, εκτός από τις κατοικημένες περιο-
χές,  εισβάλλει σε παραποτάμια οικοσυστήματα στο Δάσος Πάφου, Τροόδους 
και αλλού.

• Το Ξινίδι (Oxalis pes-caprae), που είναι ένα πολύ εισβλητικό είδος και μάλλον 
καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση από όλα τα ξενικά είδη στην Κύπρο. Φαί-
νεται όμως ότι προτιμά διαταραγμένα και ημι-διαταραγμένα εδάφη και μάλλον 
δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε αδιατάρακτα οικοσυστήματα, εκτός ίσως από 
τις παρυφές τους.

Αξιολόγηση της προστασίας της χλωρίδας 

Στο Δάσος Πάφου όπου η προστασία των οικοτόπων και κατ’ επέκταση και της χλωρί-
δας είναι  σχεδόν απόλυτη,  διατηρούνται  ακόμη πολύ σπάνια ενδημικά είδη,  προστα-
τευόμενα από διάφορες συνθήκες είδη τα οποία αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.

Η απουσία μόνιμων εγκαταστάσεων, οικονομικών δραστηριοτήτων και βοσκής, βοηθά 
στην απρόσκοπτη εξέλιξη της φυσικής βλάστησης και στη διατήρηση της χλωρίδας. Η 
ύπαρξη και η διατήρηση φυτών με πληθυσμούς μόλις λίγων χιλιάδων ατόμων αποδει-
κνύει το βαθμό προστασίας, αλλά και του οικολογικού πνεύματος των μέχρι σήμερα δια-
χειριστών της περιοχής.
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6.1.3 Αξιολόγηση άγριας πανίδας

6.1.3.1 Αξιολόγηση βιοτόπων

Α. Δυναμικό διατήρησης πληθυσμών πανίδας

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν συνολικά τις συνθήκες διαβίωσης (τροφή, κάλυ-
ψη,  αναπαραγωγή)  της  άγριας  πανίδας  και  ιδιαίτερα  του  αγρινού  στην  περιοχή του 
Δάσους Πάφου, είναι κατά πρώτο λόγο η Ζώνη βλάστησης/ κατηγορίες δασών (ομάδες 
δασ. ειδών), οι μορφές χρήσης του χώρου, η πυκνότητα των δασικών σχηματισμών/ πο-
σοστό δασοκάλυψης και η παρουσία του υδάτινου στοιχείου, για να ακολουθήσουν, με 
μικρότερη σχετική σημασία και βαρύτητα, παράγοντες όπως η πυκνότητα του οδικού δι-
κτύου, ο βαθμός ξηρασίας, η κατανομή και το ύψος των κατακρημνισμάτων.

Εκτιμώντας το δυναμικό της περιοχής με βάση την ποιοτική συγκρότηση των παρα-
γόντων αυτών και τη σχετική βαρύτητα που τους αποδόθηκε, όπως αναλύεται στη συ-
νέχεια, προκύπτει ένα ποσοτικό αποτέλεσμα, που δίνεται στον Πίνακα 6.5 και συνοψίζε-
ται στα ακόλουθα:

Πίνακας 6.5. Το δυναμικό διατήρησης άγριας ζωής (αγρινού) (QΑΓΡ) στα οικοσυστήματα του 
Δάσους Πάφου

Λεκάνη 
απορροής ΝΔΙΑΜ

Μέσοι όροι (Μ.Ο.) των δεικτών Qij
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Από Έως

Αγιά 229 2,65 3,15 2,88 3,28 2,78 0,27 2,74 2,81
Άγιος Μερκούριος 170 2,60 3,10 2,67 0,23 2,64 2,71
Ακολιού 1 3,26 3,26
Γιαλιά 134 2,60 3,16 2,63 0,19 2,60 2,66
Διαρίζος 113 2,65 2,92 2,70 0,20 2,66 2,74
Κάμπος 75 2,52 3,12 2,59 0,25 2,54 2,65
Λιβάδι 98 2,58 2,98 2,61 0,20 2,57 2,65
Λιμνίτης 234 2,29 2,59 3,09 2,88 3,02 2,73 0,28 2,70 2,77
Ξερός 191 2,60 3,10 2,69 0,26 2,65 2,72
Ρούδιας 214 2,71 3,02 3,22 2,75 0,24 2,71 2,78
Σταυρός 143 2,58 3,02 2,71 0,26 2,67 2,75
Φλέγια 275 2,16 2,53 3,03 2,54 2,59 0,24 2,56 2,62
Συνολικά 1877 2,24 2,60 3,07 2,88 3,07 2,69 0,25 2,67 2,70

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του δυναμικού ανέρχεται σε 2,69 και κυμαίνεται από 
2,16 (Δάση αειφύλλων πλατυφύλλων στην περιοχή της Φλέγιας) έως 3,28 (Ρεματική 
βλάστηση στην περιοχή Αγιάς).

Οι ζώνες βλάστησης ιεραρχούνται από πλευράς δυναμικού με την ακόλουθη σειρά: 
Δάση Τραχείας με Λατζιά (γ) μαζί με τη ζώνη ρεματικής βλάστησης (ε) στην πρώτη θέση 
και ακολουθούν τα δάση κέδρου (δ) και εν συνεχεία οι λοιπές ζώνες βλάστησης.

Ταξινομώντας  την  έκταση  του  δάσους  κατά  βαθμίδες  δυναμικού  διατήρησης  της 
άγριας πανίδας,  σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης στο επίπεδο των διαμερι-
σμάτων, προκύπτει ο Πίνακας 6.6, σύμφωνα με τον οποίο:
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• το 0,4 % των εκτάσεων ταξινομείται σε βαθμίδες με σχετικά υψηλό δυναμικό 
διατήρησής άγριας ζωής (Α2 με QET>3.0),

• το 59,0 % σε βαθμίδες μέτριου δυναμικού (Β1 και Β2 με QET: 2.0-3,0) και
• το 40,6 % σε βαθμίδες χαμηλού δυναμικού (Γ1, Γ2: με QET< 2.0)

Εξετάζοντας την κατάσταση με αναλυτικότερη κλίμακα, εύρους 0,25, προκύπτει μια 
κατά χώρο κατανομή του δυναμικού διατήρησης που δίνεται στην Εικόνα 6.2.

Πίνακας 6.6. Ταξινόμηση της έκτασης των δασικών οικοσυστημάτων κατά βαθμίδες 
δυναμικού διατήρησης άγριας ζωής (Αγρινού)

Δασικά
Οικοσυστήματα

Βαθμίδες
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

(ΑΓΡΙΝΟΥ) (QΑΓΡ)
Έκταση 

(ha)

A2 B1 B2 Γ1 Γ2
41. ΖΏΝΗ ΒΛΆΣΤΗΣΗΣ

Α. Δάση αειφ. Πλατ/λων 32,2 125,4 157,6
Β. Δάση τραχείας πεύκης 136,6 1715,0 23703,6 23893,3 90,2 49538,6
Γ. Δάση τραχείας / Λατζιάς 126,6 1736,5 7911,9 237,3 10012,3
Δ. Δάση κέδρου 278,4 25,0 303,4
Ε. Ρεματική βλάστηση 15,5 108,0 123,6
Συν. έκταση (ha) 263,2 3467,0 32002,0 24187,7 215,6 60135,5
ΛΕΚΆΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΉΣ

Αγιά 184,5 3180,1 1437,4 4802,0
Άγιος Μερκούριος 121,1 2843,8 2688,3 90,2 5743,5
Γιαλιά 97,6 1144,9 3366,8 4609,3
Διαρίζος 28,4 277,0 2784,1 1452,5 4542,0
Κάμπος 30,5 1894,3 854,6 2779,4
Λιβάδι 38,8 838,6 2701,5 3578,9
Λιμνίτης 21,6 554,6 4428,0 1230,2 102,7 6337,1
Ξερός 79,3 884,6 5115,1 1426,1 7505,0
Ρούδιας 133,9 1119,4 4876,4 2573,5 8703,2
Σταυρός 41,7 2799,3 1494,4 4335,4
Φλέγια 117,0 2088,6 4962,4 22,7 7190,8

Σύνολο 263,2 3467,0 32002,0 24187,7 215,6 60135,5
% 0,4 5,8 53,2 40,2 0,4 100
% 0,4 59,0 40,6 100

Ανάλυση αιτιών:  Εξετάζοντας αναλυτικά τον βαθμό και  τον τρόπο συνδρομής επι-
μέρους παραγόντων στη διαμόρφωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών του 
αγρινού, προκύπτουν τα ακόλουθα (Πίν. 6.7):

1.  Η ζώνη βλάστησης που φέρει σημαντικό βάρος στην ανάλυση (30%) οδηγεί 
σε ένα σχετικά μέτριο αποτέλεσμα (q=2,18), γιατί οι ζώνες βλάστησης που 
χαρακτηρίστηκαν ότι έχουν ιδιαίτερη επίδραση (βαθμολογία 3 έως 4), όπως 
είναι τα μικτά δάση τραχείας/ λατζιάς, τα δάση κέδρου και η ρεματική βλάστη-
ση, συμμετέχουν με σχετικά μικρό ποσοστό (17,3%) στη συνολική έκταση του 
δάσους. Έτσι, το αποτέλεσμα των 2,18 βαθμών διαμορφώνεται, κατά κύριο 
λόγο, από την κυριαρχία των αμιγών δασών τραχείας πεύκης, που βαθμολο-
γούνται σχετικά χαμηλά (q=2).
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2. Το χαμηλό επίπεδο πυκνότητας των ασφάλτινων δρόμων (το 83,3% της έκτα-
σης είναι στο κατώτερο επίπεδο α.<10 m/ha, βαθμολογούμενο με q=4) συνει-
σφέρει θετικά στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών (q=3.5) για τη διατήρηση 
του αγρινού στο Δάσος Πάφου.

3.  Θετικό, επίσης, και το αποτέλεσμα της συνεπίδρασης και μορφών χρήσης 
γης που κυριαρχούν στο Δάσος Πάφου, δεδομένου ότι α) η παραγωγή ξύλου 
που κυριαρχεί στο δάσος (60% της έκτασης) έχει ασκηθεί κατά τρόπο συμβα-
τό με τη διατήρηση του αγρινού, γι’ αυτό και βαθμολογείται με q= 3, β) μεγάλο 
μέρος της έκτασης (23,9%) τελεί εκτός εντατικής διαχείρισης κατά την τελευ-
ταία 20ετία (q=3) ενώ γ) οι περιοχές προστασίας της φύσης και οι περιοχές με 
επιφανειακά  ύδατα,  αν  και  κατ’  έκταση  είναι  σχετικά  λίγες  (2,3%),  συνει-
σφέρουν, εντούτοις, πολύ θετικά στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών διαβί-
ωσης του αγρινού.

Πίνακας 6.7. Η συνδρομή επιμέρους παραγόντων στη διαμόρφωση των συνθηκών 
διαβίωσης του Αγρινού

Παράγοντες Έκταση (fi) ha % gi Σfiqi/F Βαρύτ%
[42]. Δασοκάλυψη (Ποσοστό %)
α.   Κ   > 60% 1071,9 1,8 1
β.   Κ  30 -60 % 26713,2 44,4 4
γ.   Κ  < 30% 32350,4 53,8 3
Γενικό άθροισμα 60135,5 100,0 3,41 18%
[49]. Πυκνότητα οδικού δικτύου (βαθμός διάνοιξης ασφάλτ. δρόμων )
α.   <10 m/ha 50093,5 83,3 4
β. 10– 20 m/ha 173,1 0,3 3
γ. 20–30 m/ha 2
δ.      >30   m/ha 9868,9 16,4 1
Σύνολο 60135,5 100,0 3,50 8%
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Εικόνα 6.2. Η κατά χώρο συγκρότηση του δυναμικού 
διατήρησης πληθυσμών στο Δάσος ΠάφουΕικόνα 6.3. Η κατά χώρο συγκρότηση του Δάσους 

Πάφου από άποψη παρουσίας ή μη επιφανειακών 
υδάτων (α. Σταθερή ροή ή διαρκής παρουσία, β. 
Περιοδική εμφάνιση και γ. Έλλειψη επιφανειακών 
υδάτων).
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Παράγοντες Έκταση (fi) ha % gi Σfiqi/F Βαρύτ%
[41]. Ζώνες βλάστησης Κατηγορίες δασών
α. Δάση αειφύλλων πλατυφύλλων (μα-
κία βλάστηση) 157,6 0,3 1

β. Δάση Τραχείας πεύκης 49538,6 82,4 2
γ. Δάση Τραχείας πεύκης και αειφ. 
Δρυός (Λατζιάς  )  10012,3 16,6 3

δ. Δάση κέδρου ή μαύρης πεύκης 303,4 0,5 4
ε. Ρεματική βλάστηση 123,6 0,2 4
Γενικό άθροισμα 60135,5 100,0 2,18 30%
[51]. Χρήσεις γης
α. Παραγωγή ξύλου 36134,0 60,1 3
β. Βόσκηση 155,5 0,3 1
γ. Γεωργία 0,0 3
δ. Δασική Αναψυχή 542,9 0,9 2
ε. Προστασία (προστατ.φυσικές περιο-
χές) 1407,5 2,3 4

ζ. Λατομεία 0,0 1
η. Χωματερές / Σκουπιδότοποι 0,0 1
θ. Εσωτερικά ύδατα 88,9 0,1 4
ι. Οικισμοί 0,0 1
στ. Εκτάσεις εκτός διαχείρισης 14349,4 23,9 3
Μικτή χρήση (β,δ) 29,9 0,0 2
Μικτή χρήση (α,δ,ι-α,ζ) 150,5 0,3 2
Μικτή χρήση (α,δ,ι-α,ζ) 0,0 3
Μικτή χρήση (α,β-α,δ-αδθ-δε) 7203,6 12,0 3
Μικτή χρήση (α,ε) 73,2 0,1 4
Γενικό άθροισμα 60135,5 100,0 3,01 24%

Β. Καταλληλότητα του βιοτόπου

Η τρέχουσα κατάσταση του δάσους/ Καταλ-
ληλότητα  από  άποψη  διαθεσιμότητας  τροφι-
κών πηγών

Η  εσωτερική  συγκρότηση  δασοσυστάδων  και 
προπάντων  οι  συνθήκες  κάλυψης  του  εδάφους 
από  τον  όροφο  των  θάμνων  και  των  γράστεων 
επηρεάζουν  και  τη  διαθεσιμότητα  τροφής  για  το 
αγριοπρόβατο. Με την έννοια αυτή, δόθηκε ιδιαίτε-
ρη  βαρύτητα  στους  παράγοντες:  Χλωροτάπητας 
(ΧΤ) (ποσοστό κάλυψης) (με βαρύτητα 40%), Τύ-
πος/  σύνθεση  ειδών  του  ορόφου  των  θάμνων 
(20%)  και  πυκνότητα/  ποσοστό  κάλυψης  του 
εδάφους από τον όροφο των θάμνων (20%).

Οι παράγοντες του ανωρόφου, όπως η σύνθεση 
ειδών, η συγκόμωση και το στάδιο εξέλιξης, παρότι 
διαμορφώνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
αναπτύσσονται και  διαμορφώνονται οι άλλοι όρο-
φοι (των θάμνων και των γράστεων), εντούτοις θε-
ωρήθηκαν σημαντικοί μεν, αλλά με μικρή συμμετο-
χή στο τελικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω,  η αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των δασικών σχηματισμών, από άποψη τροφικών πηγών για το αγρινό, 
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Πίνακας 6.8. Καταλληλότητα των δασικών 
σχηματισμών από άποψη τροφικών πηγών για το 
αγρινό

Λεκάνη 
απορροής Δάσος Θα-

μνώνας
Φρύ-
γανα

Γενικό 
άθροι-
σμα

Αγιά 1,86 1,41 1,85
Άγιος Μερ-
κούριος 1,87 1,72 0,56 1,87

Ακολιού 1,92 1,40 1,79
Γιαλιά 1,89 1,66 1,20 1,89
Διαρίζος 1,83 1,40 1,20 1,83
Κάμπος 1,78 1,80 0,54 1,74
Λιβάδι 1,85 2,00 1,85
Λιμνίτης 1,80 1,68 0,40 1,79
Ξερός 1,81 1,74 0,46 1,79
Ρούδιας 1,85 1,23 0,40 1,84
Σταυρός 1,85 1,77 1,85
Φλέγια 1,88 1,80 0,80 1,87
Γενικό 
άθροισμα 1,85 1,63 0,57 1,84
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έδωσε το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στον Πίνακα  6.8. Η κατάσταση που επικρατεί 
δεν είναι ιδιαίτερα καλή και βαθμολογείται κατά μέσο όρο με 1,84, με τις δασοσκεπείς 
εκτάσεις να φέρουν το κύριο βάρος της βαθμολογίας (q=1,85), για να ακολουθήσουν οι 
θαμνοσκεπείς εκτάσεις με q=1,63 και οι φρυγανότοποι με q=0,57.

Το  σύνολο  δε  της  έκτασης  των  δασοσυστάδων  (πολυγώνων  των  δασοσκεπών 
εκτάσεων) ταξινομείται κατά 14,4 % στη βαθμίδα Β (μέτρια ποιότητα) και κατά 85,6% στη 
βαθμίδα Γ (κακή κατάσταση, χαμηλής ποιότητας). Ένα πολύ μικρό μέρος των δασοσυ-
στάδων της έκτασης βαθμολογείται με ακόμα μικρότερη βαθμολογία  (Δ με q<1,0) (Πίν. 
6.9).

Πίνακας 6.9. Ταξινόμηση της έκτασης των δασικών οικοσυστημάτων κατά βαθμίδες 
καταλληλότητας αναφορικά με τις τροφικές πηγές του αγρινού

Δασικά οικοσυστήματα

Κατανομή της έκτασης κατά βαθμίδες κα-
ταλληλότητας QΑΓΡ ως προς τις

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΡΙΝΟΥ
Συνολική 
έκταση 

(ha)B2 Γ1 Γ2 Δ
Κατηγορίες συστάδων
Αμιγείς ή μικτές άλλων ειδών 25,2 10,1   35,2
Αμιγείς Κέδρου  19,6 2,2 21,7
Αμιγείς Λατζιάς 7,0 372,7 1,5 381,2
Αμιγείς Τραχείας πεύκης 24,3 39333,6 3,9 8,0 39369,8
Αμιγείς Τραχείας πεύκης με ρεματι-
κή 1567,2 1611,9 5,1 3184,2

Μικτές άλλων ειδών  2,5 2,5
Μικτές Λατζιάς/ άλλων ειδών 50,7 297,5 348,2
Μικτές Τραχείας/ άλλων ειδών 31,2 881,3 8,4 920,9
Μικτές Τραχείας/ Κέδρου  91,8 91,8
Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς 6614,3 6716,7 13331,0
Ρεματική βλάστηση 2,4 2,6 5,0
Γενικό άθροισμα 8322,2 49340,3 15,9 13,1 57691,5
Λεκάνες απορροής
Αγιά 1709,7 2889,6 2,2  4601,5
Άγιος Μερκούριος 433,8 5135,4 5569,2
Ακολιού  5,0 5,0
Γιαλιά 248,6 4212,2 3,4 4464,3
Διαρίζος 336,4 4122,3 5,4 4,5 4468,6
Κάμπος 26,4 2519,1 2545,5
Λιβάδι 202,4 3272,8 3475,2
Λιμνίτης 499,5 5413,4 5912,9
Ξερός 495,9 6696,0 5,1 7197,0
Ρούδιας 2527,3 5860,7 8,4 8396,3
Σταυρός 1054,3 3127,0 4181,3
Φλέγια 788,0 6086,8 6874,7
Γενικό άθροισμα 8322,2 49340,3 15,9 13,1 57691,5
% 14,4 85,5 0,1 0,0 100

14,4 85,6 100

Ανάλυση αιτών: Η αυξημένη βαθμολογία των δασοσκεπών εκτάσεων έναντι των θα-
μνωδών και των φρυγάνων (Πίν. 6.8) οφείλεται, κατ’ αρχήν, στο γεγονός ότι στις δυο τε-
λευταίες καταστάσεις δεν έχουμε παρουσία του ανωρόφου των συστάδων και οι αντί-
στοιχοι παράγοντες (σύνθεση ειδών κλπ) βαθμολογούνται με μηδέν, ενώ η βαρύτητά 
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τους συνυπολογίζεται στη συνολική βαθμολογία.

Η κατάσταση του ανωρόφου των δασοσυστάδων εμφανίζεται μέτρια, αναφορικά με τη 
σύνθεση ειδών (κυριαρχούν κατά 68,2 % οι αμιγείς συστάδες τραχείας πεύκης με βαθ-
μολογία q=2) και το στάδιο εξέλιξης (κυριαρχεί κατά 73% το στάδιο των κορμών με βαθ-
μολογία 3), ενώ, από πλευράς βαθμού συγκόμωσης, η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω 
από ευνοϊκή, αφού στο 94,1 % κυριαρχούν συστάδες χαλαρές έως φωτεινές, με ΒΣ < 
0,6 % και βαθμολογούνται από  q= 3 (κατάσταση καλή) και 4 (κατάσταση πολύ καλή) 
αντίστοιχα (Πίν. 6.10).

Ο όροφος των θάμνων εμφανίζεται με επιθυμητή σύνθεση δασοπονικών ειδών, αφού 
κυριαρχούν οι μικτές συστάδες λατζιάς και άλλων ειδών (που βαθμολογούνται από 3 
έως 4), ενώ από πλευράς ποσοστού κάλυψης, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή (το 
ποσοστό κάλυψης του ορόφου των θάμνων δεν ξεπερνά το 25 % και παίρνει τη μικρότε-
ρη συνολική βαθμολογία Q=1). Στην ίδια κακή κατάσταση (q=1) βρίσκεται και ο όροφος 
των γράστεων, που, από πλευράς κάλυψης του εδάφους, βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επί-
πεδα (ΒΚ < 25 %).

Πίνακας 6.10. Συνδρομή επιμέρους παραγόντων στη διαμόρφωση της τρέχουσας 
κατάστασης των δασοσυστάδων ως προς τις τροφικές πηγές του αγρινού

  Παράγοντες Έκταση
(fi) ha % Βαθμ

(qi)
Qij=

Σfiqi/F
Βαρύτ

(%)
[11] Κατηγορία συστάδων
α. Αμιγείς τραχείας 39369,8 68,2 2
β. Αμιγείς κέδρου 21,7 0,04 1
γ. Αμιγείς λατζιάς 370,9 0,64 2
δ. Μικτές τραχείας/ κέδρου 88,8 0,15 3
ε. Μικτές τραχείας/ λατζιας 11384,8 19,7 3
στ. Μικτές τραχείας/ λοιπών 872,5 1,51 2
ζ. Μικτές λατζιάς/ λοιπών 339,1 0,59 3
η. Ρεματική βλάστηση 5,0 0,01 4
θ. Μικτές άλλων ειδών 35,2 0,06 3
ι. Μικτές με ρεματική βλάστηση 5203,6 9,02 3,2
Σύνολο 57691,5 100 2,31 10
[13]. Συγκόμωση συστάδων
α. Κλειστή – σύμπυκνη (>0,8) 161,3 0,28 1
β. Χαλαρή (0,6-0,8) 3221,0 5,58 2
γ. Φωτεινή (0,4-0,6) 9584,3 16,6 4
δ. Αραιά (<0,4) 44724,9 77,5 3
Σύνολο 57691,5 100 3,10 5
[14) Στάδιο εξέλιξης
α. Νεοφυτείες / Πυκνοφυτείες 1390,0 2,41 4
β. Κορμιδίων 14194,4 24,6 1
γ. Κορμών 42107,0 73 3
Σύνολο 57691,5 100 2,53 5
[2]. ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ
[21] Τύπος/ σύνθεση ειδών  
γ. Αμιγείς Λατζιάς 15,9 0,03 1
ε. Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς 0 4
στ. Μικτές Τραχείας/ άλλων ειδών 0 3
ζ. Μικτές Λατζιάς/ άλλων ειδών 19282,7 33,4 3
θ. Μικτές άλλων ειδών 38379,8 66,5 4
Σύνολο 57691,5 100 3,66 20
[22]. Πυκνότητα / Κάλυψη (%)
α. ΘΑ.ΚΑ    < 25% 57678,4 100 1
β. ΘΑ.ΚΑ : 25 – 50% 2
γ. ΘΑ.ΚΑ : 50 – 75% 4
δ. ΘΑ.ΚΑ    > 75% 3
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  Παράγοντες Έκταση
(fi) ha % Βαθμ

(qi)
Qij=

Σfiqi/F
Βαρύτ

(%)
Σύνολο 57691,5 100 1,00 20
[31]. Χλωροτάπητας (ΧΤ)
α. Κάλυψη ΧΤ < 25% 57691,5 100 1
β. Κάλυψη ΧΤ 25 - 50% 0 2
γ. Κάλυψη ΧΤ 50 - 75% 0 3
δ. Κάλυψη ΧΤ > 75% 0 4
Σύνολο 57691,5 100 1,00 40

Η  τρέχουσα  κατάστασης  του  δάσους  από  άποψη  συνθηκών  κάλυψης  της 
άγριας πανίδας (Αγρινό)

Οι ίδιοι όπως παραπάνω παράγοντες διαμορφώνουν και τις συνθήκες κάλυψης των 
πληθυσμών της άγριας πανίδας, μόνο που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι παράγο-
ντες του ανωρόφου έχουν εδώ μεγαλύτερη βαρύτητα (40%), απ’ ό,τι στην περίπτωση 
των τροφικών πηγών (20%). Παρόλα αυτά, η κατάσταση και προς την κατεύθυνση της 
κάλυψης είναι μέτρια και βαθμολογείται με ένα μέσο δείκτη  Q=1,74 που διακυμαίνεται 
από 0,0 στους φρυγανότοπους μέχρι 2,27 στις δασοσκεπείς εκτάσεις του Διαρίζου (Πίν. 
6.11).

Πίνακας 6.11. Καταλληλότητα των δασικών σχηματισμών από άποψη συνθηκών κάλυψης 
των πληθυσμών της πανίδας

Λεκάνες απορροής Δάσος Θαμνώνας Φρύγανα Συνολική 
έκταση (ha)

Αγιά 1,83 1,09  1,82
Άγιος Μερκούριος 1,54 1,04 0,00 1,53
Γιαλιά 1,48 1,03 0,00 1,48
Διαρίζος 2,27 0,87 0,00 2,26
Κάμπος 1,76 1,00 0,00 1,68
Λιβάδι 1,59 1,20 1,59
Λιμνίτης 1,83 1,02 0,00 1,80
Ξερός 1,97 1,18 0,00 1,94
Ρούδιας 1,83 0,83 0,00 1,81
Σταυρός 1,76 1,17 1,75
Φλέγια 1,54 1,01 0,00 1,52
Γενικό άθροισμα 1,76 1,02 0,00 1,74

Ως προς την κατάταξη της έκτασης κατά βαθμίδες καταλληλότητας, το 0,4 % κατατάσ-
σεται στη βαθμίδα Α (κατάσταση καλή), το 21 % στη βαθμίδα Β (κατάσταση μέτρια), 78,6 
% στη Βαθμίδα Γ και μικρό μέρος στη Δ (Κατάσταση κακή) (Πίν. 6.12).

Εξετάζοντας την κατάσταση με αναλυτικότερη κλίμακα, εύρους 0,25, προκύπτει μια 
κατά χώρο κατανομή της καταλληλότητας των δασικών σχηματισμών που μας δίνει η Ει-
κόνα 6.16.

Ανάλυση αιτιών:  Ο Πίνακας 6.13 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ως 
προς τη συνδρομή των επιμέρους παραγόντων στη διαμόρφωση της τρέχουσας κα-
τάστασης των δασοσυστάδων, ως προς τις συνθήκες κάλυψης του πληθυσμού άγριας 
πανίδας. Προκύπτει ότι: 
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Πίνακας 6.12. Ταξινόμηση της έκτασης των δασικών οικοσυστημάτων κατά βαθμίδες 
καταλληλότητας αναφορικά με τις συνθήκες κάλυψης των πληθυσμών άγριας πανίδας

Δασικά 
οικοσυστήματα

Κατανομή της έκτασης κατά βαθμίδες καταλληλότητας 
QΠΑΝ.ΚΑ ως προς τις συνθήκες κάλυψης των πληθυσμών 

πανίδας
 
Συνολική 
έκτασηA2 B1 B2 Γ1 Γ2 Δ

Σύνθεση ειδών/ κατηγορία συστάδων
Αμιγείς ή μικτές άλλων 
ειδών  9,2  26,1   35,2

Αμιγείς Κέδρου  4,6 14,1 0,9 2,2 21,7
Αμιγείς Λατζιάς  10,0 107,5 263,7 381,2
Αμιγείς Τραχείας πεύ-
κης  146,7 3053,5 21299,9 14865,1 4,5 39369,8

Αμιγείς Τραχείας (με 
ρεματική)  2,0 325,8 2851,2 5,1 3184,2

Μικτές άλλων ειδών  2,5 2,5
Μικτές Λατζιάς/ άλλων 66,5 130,3 134,4 17,0 348,2
Μικτές Τραχείας/ άλ-
λων  39,7 361,8 519,3 920,9

Μικτές Τραχείας/ 
Κέδρου  50,6 41,2 91,8

Μικτές Τραχείας/ Λα-
τζιάς 187,0 2834,9 4812,6 5496,4 13331,0

Ρεματική βλάστηση  2,6 2,4 5,0
Γενικό άθροισμα 253,5 3230,8 8855,7 30474,5 14872,4 4,5 57691,5
Λεκάνες απορροής
Αγιά  70,0 693,0 3407,7 430,8  4601,5
Άγιος Μερκούριος  4,8 148,5 2503,8 2912,1 5569,2
Ακολιού  1,4 3,6 5,0
Γιαλιά  59,5 1854,0 2550,8 4464,3
Διαρίζος 189,2 1633,5 1310,6 801,0 529,8 4,5 4468,6
Κάμπος  17,3 610,1 1826,3 91,8 2545,5
Λιβάδι  5,9 175,5 1957,1 1336,8 3475,2
Λιμνίτης  157,2 1799,1 3502,8 453,9 5912,9
Ξερός 64,3 1140,0 1951,8 2989,8 1051,2 7197,0
Ρούδιας  170,0 1512,5 5783,8 929,9 8396,3
Σταυρός  32,3 471,8 2781,9 895,3 4181,3
Φλέγια  123,4 3064,9 3686,4 6874,7
Γενικό άθροισμα 253,5 3230,8 8855,7 30474,5 14872,4 4,5 57691,5

% 0,4 5,6 15,4 52,8 25,8 0,0 100
% 0,4 21,0 78,6 100

• Η χαμηλή βαθμολογία (q=1,76) των δασοσκεπών εκτάσεων (Πίν. 6.13) οφεί-
λεται στην κυριαρχία καταστάσεων που βαθμολογούνται αρνητικά, όπως α) η 
σύνθεση ειδών, όπου κυριαρχούν (κατά 68,2 %) οι αμιγείς συστάδες τραχείας 
πεύκης  (με  q=1),  β)  ο  βαθμός  συγκόμωσης  όπου οι  διασπασμένες  κατα-
στάσεις (με q=1) κυριαρχούν κατά 77,5 %, γ) το στάδιο εξέλιξης όπου κυριαρ-
χούν οι κορμοί κατά 73%) και τέλος δ) η ορόφωση των συστάδων, όπου κυ-
ριαρχούν κατά 72 % οι μονώροφες συστάδες (με q=2).

• Οι θαμνώνες, αν και από πλευράς σύνθεσης ειδών εμφανίζουν ικανοποιητική 
εικόνα (q=2.67),  εντούτοις από πλευράς πυκνότητας εντάσσονται  στην κα-
τώτερη βαθμίδα (q=1).

6.1.3.2  Αξιολόγηση ειδών και πληθυσμών πανίδας

Α. ΑΓΡΙΝΟ
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Όπως αναφέρθηκε ήδη, το αγρινό, από το 
1978,  χαρακτηρίστηκε  ως  κινδυνεύον  είδος 
και  τοποθετήθηκε  στη  λίστα της  IUCN,  ενώ 
από το 1990 χαρακτηρίζεται ως τρωτό. Επί-
σης, το είδος έχει συμπεριληφθεί στα Παραρ-
τήματα II και IV της Οδηγίας 92/43 για τους 
οικοτόπους και την σπάνια πανίδα και χλωρί-
δα της Ευρώπης. Για την Κύπρο, θεωρείται 
αυστηρά  προστατευόμενο  είδος  και  απαγο-
ρεύεται το κυνήγι του. Το επίπεδο του πληθυ-
σμού (2.947 ± 686 άτομα)  πιθανότατα είναι 
υψηλό σε σχέση με την έκταση του δάσους 
και τη δυνατότητα που έχει αυτό να στηρίξει 
έναν τέτοιο  πληθυσμό, αν και  ένα ποσοστό 
του πληθυσμού διαβιεί και είναι άμεσα εξαρ-
τώμενο από τις περιοχές εκτός του κρατικού 
δάσους.  Το  μέγεθος  του  πληθυσμού,  το 
οποίο  μπορεί  πραγματικά  να  στηρίξει  το 
δάσος  (βοσκοϊκανότητα),  είναι  ζήτημα  προς 
λεπτομερή  ερευνητική  διερεύνηση.  Η  συ-
γκέντρωση ενός μεγάλου τμήματος του πλη-
θυσμού  στις  εκτάσεις  που  συνορεύουν  με 
καλλιέργειες, αλλά και σε αυτές καθαυτές τις 
καλλιέργειες, δείχνει ότι ο πληθυσμός έχει μια 
εμφανή  τάση  εξάπλωσης  προς  τις  καλλιέρ-
γειες  και  τις  ανοιχτές  εκτάσεις,  στοιχείο  το 
οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην μελλο-
ντική  διαχείριση  του  πληθυσμού.  Απόρροια 
των συνθηκών αυτών είναι και η μετακίνηση 
ενός μικρού αριθμού ζώων ανατολικά, προς το κύριο τμήμα του Δάσους Τροόδους.

Πίνακας 6.13. Η συνδρομή επιμέρους παραγόντων στη διαμόρφωση της τρέχουσας 
κατάστασης των δασοσυστάδων, ως προς τις συνθήκες κάλυψης των πληθυσμών άγριας 
πανίδας

Παράγοντες Έκταση
(fi) ha % Βαθμ

 (qi) Qij= Σfiqi/F Βαρύτ (%)

[11] Κατηγορία συστάδων
α. Αμιγείς τραχείας 39369,8 68,2 1
β. Αμιγείς κέδρου 21,7 0,04 3
γ. Αμιγείς λατζιάς 370,9 0,64 2
δ. Μικτές τραχείας/ κέδρου 88,8 0,15 3
ε. Μικτές τραχείας/ λατζιας 11384,8 19,7 3
στ. Μικτές τραχείας/ λοιπών 872,5 1,51 3
ζ. Μικτές λατζιάς/ λοιπών 339,1 0,59 4
η. Ρεματική βλάστηση 5,0 0,01 4
θ. Μικτές άλλων ειδών 35,2 0,06 3
Μικτές με ρεματική βλάστηση 5203,6 9,02 2,9
Σύνολο 57691,5 100 1,62 15
[13]. Συγκόμωση συστάδων
Κλειστή – σύμπυκνη (>0,8) 161,3 0,28 3
Χαλαρή (0,6-0,8) 3221,0 5,58 4
Φωτεινή (0,4-0,6) 9584,3 16,6 2
Αραιά (<0,4) 44724,9 77,5 1
Σύνολο 57691,5 100 1,34 15
[14) Στάδιο εξέλιξης
α. Νεοφυτείες / Πυκνοφυτείες 1390,0 2,41 3
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Παράγοντες Έκταση
(fi) ha % Βαθμ

 (qi) Qij= Σfiqi/F Βαρύτ (%)

β. Κορμιδίων 14194,4 24,6 4
γ. Κορμών 42107,0 73 2
Σύνολο 57691,5 100 2,52 15
[15]. Κάθετη δομή συστάδων
α. Μονώροφες συστάδες 41544,9 72 1
β. Δυώροφες συστάδες 12442,2 21,6 2
γ. Πολυώροφες 3704,4 6,42 4
Σύνολο 57691,5 100 1,41 15
[2]. ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ
[21] Τύπος/ σύνθεση ειδών  
γ. Αμιγείς Λατζιάς 15,9 0,03 1
ε. Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς 0 3
στ. Μικτές Τραχείας/ άλλων ειδών 0 2
ζ. Μικτές Λατζιάς/ άλλων ειδών 19282,7 33,4 4
θ. Μικτές άλλων ειδών 38379,8 66,5 2
Σύνολο 57691,5 100 2,67 20
[22]. Πυκνότητα / Κάλυψη (%)
α. ΘΑ.ΚΑ    < 25% 57678,4 100 1
β. ΘΑ.ΚΑ : 25 – 50% 2
γ. ΘΑ.ΚΑ : 50 – 75% 4
δ. ΘΑ.ΚΑ    > 75% 3
Σύνολο 57691,5 100 1,00 20

Προς το παρόν, ο πληθυσμός είναι ένας, ενιαίος, με μία τάση εξάπλωσης έξω από τα 
όρια του δάσους. Αυτό ίσως αποτελεί και ένα πρόβλημα, όχι μεγάλο στην παρούσα στιγ-
μή, αλλά σε περίπτωση κινδύνου από ασθένειες, η ύπαρξη ενός μόνο πληθυσμού απο-
τελεί μειονέκτημα. Ο διαχωρισμός του ενδιαιτήματος του αγρινού από αυτό των ήμερων 
προβάτων και κατσικιών έχει ουσιαστική σημασία, με στόχο την αποφυγή μετάδοσης 
ασθενειών από τα ήμερα ζώα προς το αγρινό.

Η  εξάπλωσή του αγρινού σε αυτή καθαυτή την έκταση του Δάσους Πάφου επικε-
ντρώνεται  κυρίως  στο  βορειανατολικό  και  στο  νότιο  νότιο-ανατολικό  τομέα  του 
δάσους,  σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  του  πληθυσμού  με  βάση  διαδρομές  (Kassinis 
2007). Το ενδιαίτημα στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται ότι διαθέτει αρκετά πλεονεκτή-
ματα, δεδομένου ότι υπάρχουν τέσσερα ρέματα στην περιοχή, με τις ονομασίες Ποταμός 
Κάμπου, Ποταμός Πύργου, Λιμνίτης και Ξηρός. Επιπλέον, η περιοχή, εκτός από τις κοι-
λάδες οι οποίες προσφέρουν τροφή αλλά και ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, ειδικά κατά 
την θερμή περίοδο του καλοκαιριού, διαθέτουν και σχετικά άφθονες, σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη έκταση του δάσους, λιβαδικές και ανοιχτές περιοχές οι οποίες αποτελούν εν-
διαίτημα πολύ επιθυμητό για το αγρινό. Συγκεντρώσεις αγρινού υπάρχουν και στο δυτικό 
τομέα του δάσους, αλλά και στο νότιο και μάλιστα σημαντικές, ειδικά κοντά στο όρια του 
δάσους και προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Αναφορικά με την ποιότητα και την κατάσταση του ενδιαιτήματος του αγρινού, ανα-
φέρθηκε ήδη η  καταλληλότητα του ενδιαιτήματος του βορειοανατολικού τομέα, αλλά 
κατάλληλο ενδιαίτημα για το αγρινό θεωρούνται και όλες οι δασικές εκτάσεις που δια-
θέτουν μικρά ή μεγαλύτερα διάκενα. Φαίνεται όμως ότι το αγρινό χρησιμοποιεί και δα-
σικές εκτάσεις που θεωρητικά δεν είναι κατάλληλες για αγριοπρόβατο, όπως είναι οι πυ-
κνές  συστάδες  τραχείας  πεύκης  και  ειδικά  αυτές  που  διαθέτουν  και  υπόροφο  από 
θάμνους, όπως είναι η λατζιά. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό και η ποιότητα του ενδιαιτή-
ματος, σε σχέση με την προσφερόμενη ποιότητα και ποσότητα της τροφής, να μην είναι 
η καταλληλότερη για το αγρινό.

Β. ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ
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Όλα τα είδη Χειροπτέρων, που τεκμηριωμένα ή υποθετικά απαντώνται  στο Δάσος 
Πάφου, αναφέρονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ έξι από αυτά ανα-
φέρονται στο Παράρτημα ΙΙ αυτής. Επιπλέον, πέντε είδη αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ 
της Σύμβασης της Βόννης και 14 είδη στο Παράρτημα της Σύμβασης της Βέρνης. Τέλος, 
δύο είδη έχουν χαρακτηριστεί ως «Σχεδόν Κινδυνεύοντα» από την IUCN, ενώ όλα σχε-
δόν  τα  είδη  προστατεύονται  από  την  EUROBATS.  Εξαίρεση  αποτελεί  το  Plecotus 
kolombatovici, το οποίο έχει περιγραφεί ως ξεχωριστό είδος σχετικά πρόσφατα.

Τα πιο  άφθονα και κοινά είδη του Δάσους Πάφου φαίνεται ότι  είναι τα  Pipistrellus 
pipistrellus  και  Pipistrellus kuhlii,  σύμφωνα με πληροφορίες λειτουργών του Τμήματος 
Δασών Κύπρου (αδημοσίευτα δεδομένα).  Σημαντικό πληθυσμό φαίνεται ότι διατηρεί και 
το Rhinolophus hipposideros, όπως φαίνεται από την παρουσία τριών καταφυγίων του, 
το ένα από τα οποία (στις Μαύρες Συκιές) φιλοξενεί δεκάδες ατόμων του είδους.

Τα είδη του γένους Nyctalus είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία της πανίδας του Δ. 
Πάφου, καθώς απαντώνται σε λίγα μόνο από τα νησιά της Μεσογείου και στην Κύπρο εί-
ναι σχετικά σπάνια. Εξίσου σημαντικό είναι και το  Plecotus kolombatovici, καθώς είναι 
σχετικά άφθονο στο νησί (αλλά όχι και στο Δ. Πάφου) παρά το ότι δεν είναι ιδιαίτερα κοι-
νό στην Ανατολική Μεσόγειο  και  η  παγκόσμια κατανομή του είναι  κατακερματισμένη. 
Φαίνεται ότι η Κύπρος φιλοξενεί ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού 
του.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν δεδομένα που να μας επιτρέπουν άμεσες και ακριβείς εκτι-
μήσεις σχετικά με το μέγεθος, τη βιωσιμότητα και τη δυναμική των πληθυσμών αυτών 
των ειδών. Λόγω του περιορισμένου αριθμού ορυχείων και φυσικών σπηλαίων στην πε-
ριοχή,  τα  σπηλαιόβια  είδη  (Rhinolophus spp.,  Myotis  spp.,  P.  kolombatovici,  M.  
schreibersii και R. aegyptiacus) ενδεχομένως απαντώνται εκεί μόνο το καλοκαίρι, οπότε 
χρησιμοποιούν καταφύγια άλλων τύπων ή φωλιάζουν εκτός της περιοχής και την επι-
σκέπτονται  μόνο το βράδυ για να τραφούν.  Είναι  αναγκαίο η  ευαίσθητη αυτή ομάδα 
ζώων να μελετηθεί εκτενώς στο Δάσος Πάφου, καθώς αυτό αποτελεί μία από τις σημα-
ντικότερες φυσικές περιοχές του νησιού και η σημασία του για τα δασόβια τουλάχιστον 
είδη χειροπτέρων αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερη από ότι γνωρίζουμε μέχρι στιγ-
μής. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κατάλογος της χειροπτε-
ροπανίδας της περιοχής και να εκτιμηθεί το μέγεθος και η δυναμική των πληθυσμών των 
διαφόρων ειδών.

Ελάχιστα γνωρίζουμε και σχετικά με τις οικολογικές προτιμήσεις των νυχτερίδων του 
Δάσους Πάφου (και της Κύπρου γενικότερα). Αν και ορισμένα από τα είδη αυτά έχουν 
μελετηθεί εκτενώς σε άλλες περιοχές της εξάπλωσής τους, οι σχετικές έρευνες έχουν 
πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές βιογεωγραφικές-οικολογικές ζώνες (κυρίως στην κε-
ντρική και βόρεια Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο) και σημαντικές διαφορές μπορεί 
να υπάρχουν στη Μεσόγειο. Με βάση τις δημοσιευμένες αυτές έρευνες, όλα τα μικροχει-
ρόπτερα του Δάσους Πάφου έχουν παρόμοιες απαιτήσεις ως προς τα ενδιαιτήματα ανα-
ζήτησης τροφής (δύο τουλάχιστον από τους κυρίαρχους τύπους οικοτόπων της περιο-
χής: δάση, υγρότοποι με δενδρώδη βλάστηση, θαμνότοποι και λιβάδια). Αυτοί οι τύποι 
οικοτόπων φαίνεται να βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση, αν και δεν έχουν μελετη-
θεί ως προς τη χρήση τους από τα χειρόπτερα και την καταλληλότητα τους. Ο νυχτο-
πάππαρος φαίνεται να περιορίζεται σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπου υπάρχει πε-
ρισσότερη τροφή (μαλακά φρούτα σε αυτοφυή και καλλιεργούμενα φυτά) και γλυκό νερό. 
Όσον αφορά στους προτιμητέους τύπους καταφυγίων, τα είδη της περιοχής μπορούν να 
διαχωριστούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, αν και τα περισσότερα χρησιμοποιούν 
διαφόρων τύπων καταφύγια και δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για την Κύπρο: Τα 
σπήλαια και ορυχεία σπανίζουν στο Δάσος Πάφου και θα πρέπει να προστατευτούν. Δυ-
στυχώς, το μόνο γνωστό καταφύγιο του νυχτοπάππαρου, στο γεφύρι του Ρούδια, κατα-
στράφηκε από τη  σκόπιμη χρήση εκρηκτικών.  Τρεις θερινές αποικίες χειροπτέρων 
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στεγάζονται σε εγκαταλελειμμένα κτήρια του δάσους, στις Μαύρες Συκιές και το Δασικό 
Σταθμό του Σταυρού της Ψώκας. Οι αποικίες αυτές, οι οποίες φιλοξενούν τα απειλούμε-
να είδη R. ferrumequinum και R. Hipposideros, θα πρέπει επίσης να προστατευτούν. Η 
χρήση εγκαταλελειμμένων και μη κτηρίων από τις νυχτερίδες θα πρέπει να διερευνηθεί 
πιο εκτενώς.  Τα δενδρόβια είδη προτιμούν παλιά δέντρα με κοιλότητες ή/και  χαλαρό 
φλοιό για να αναπαράγονται και να αναπαύονται τους θερμούς μήνες και ίσως και για να 
διαχειμάζουν.  Η  απομάκρυνση  των  γέρικων  δέντρων  από  το  Τμήμα  Δασών  έχει 
πρόσφατα διακοπεί, προς όφελος των χειροπτέρων αυτών (και άλλων δενδρόβιων ει-
δών) και δεν θα πρέπει να επανεφαρμοστεί, χωρίς την πρότερη εκτίμηση της οικολογι-
κής σημασίας των δέντρων. Τέλος, οι σχισμές των βράχων σε κατακόρυφα πρανή και οι 
μεγάλες βραχοσκεπές φαίνεται ότι είναι οι πλέον «ασφαλείς» τύποι καταφυγίων, καθώς 
δεν δέχονται σημαντικές απειλές, τουλάχιστον εντός των ορίων του Δάσους Πάφου.

Πίνακας 6.14. Αξιολόγηση της πανίδας χειροπτέρων του Δάσους Πάφου

Είδος
Μόνιμος/ Ανα-
παραγόμενος 
πληθυσμός

Αξιολόγηση περιοχής

Πληθυσμός Διατήρη-
ση

Απο-
μόνωση

Συνο-
λική

Rhinolophus blasii ? C B C C
Rhinolophus 
ferrumequinum

P C B C C

Rhinolophus 
hipposideros

P B B C B

Eptesicus serotinus ? C B C C
Myotis emarginatus ? C B C C
Myotis nattereri P A B C Α
Nyctalus lasiopterus P A B C Α
Nyctalus leisleri P A B C Α
Hypsugo savii ? Α B C C
Pipistrellus kuhlii C Β B C C
Pipistrellus pipistrellus C Α B C B
Plecotus kolombatovici P C B C C
Miniopterus 
schreibersii

? C B C C

Tadarida teniotis P B B C C
Rousettus aegyptiacus P C C C C

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
• Καθεστώς παρουσίας : C = κοινό, P = παρόν, R = σπάνιο V= περιπλανώμενο

• Πληθυσμός: Ο πληθυσμός της περιοχής ως ποσοστό του συνολικού εθνικού πληθυσμού, 
Α: 100%>=ρ>15%, Β: 15%>=ρ>2%, C: 2%>=ρ>0, D: Μη σημαντικός.

• Διατήρηση: Βαθμός προστασίας του ενδιαιτήματος που είναι σημαντικό για το είδος,  Α: 
Εξαιρετική διατήρηση, Β: Καλή, C: Μέτρια ή υποβαθμισμένη.

• Απομόνωση:  Α: Απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός,  Β: Μη απομονωμένος, αλλά στα 
όρια της περιοχής εξάπλωσης, C: Μη απομονωμένος.

• Συνολική εκτίμηση: Αξία της περιοχής για την διατήρηση του είδους,  Α: Εξαιρετική,  Β: 
καλή, C: σημαντική.

Γ. ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

Σε προηγούμενο κεφάλαιο δόθηκε μια συνοπτική περιγραφή της ορνιθοπανίδας της 
περιοχής, με έμφαση στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της. Εδώ, συστηματοποιούμε 

206



Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου / 6. Αξιολόγηση / 6.1 Το Δάσος Πάφου ως φυσικό οικοσύστημα

τα σημαντικότερα ορνιθολογικά γνωρίσματα της περιοχής, με σκοπό να ολοκληρώσουμε 
την αξιολόγηση της περιοχής. Πρωταρχική σημασία σε μια αξιολόγηση έχουν τα είδη-
κριτήρια που υποστηρίζουν την οριοθέτηση της SPA και την αναγνώριση του επίσημου 
καθεστώτος διατήρησης των ειδών σε Ευρωπαϊκή κλίμακα.

  Κριτήρια  Αξιολόγησης

(i) Είδη προτεραιότητας για την διατήρηση στην Ευρώπη (Species of European 
Conservation Concern - SPEC) (BirdLife International). Εδώ, αναφερόμαστε στο  σύστη-
μα αξιολόγησης των πουλιών, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί το σημερινό καθε-
στώς διατήρησης των ειδών της  Ευρώπης  με  ποσοτικές  αξιολογήσεις  (πληθυσμιακά 
στοιχεία, τάσεις πληθυσμών, χωρική κατανομή ειδών κ.α.) (Βλ. Tucker & Heath 1994). 
Το σύστημα SPEC παρέχει τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση των πλη-
θυσμών άγριων πτηνών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον σύστημα SPEC, όλα τα είδη 
της Ευρώπης κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό απειλής και 
την ανάγκη προστασίας τους στην κλίμακα της Ευρώπης (βλ. Πίνακα 6.15). Όπως δια-
φαίνεται στον πίνακα, τα 140 είδη της  ορνιθοπανίδας της Κύπρου υπάγονται σε μη ευ-
νοϊκό καθεστώς διατήρησης, δηλαδή στις κατηγορίες SPEC 1,2,3.

Πίνακας 6.15. Γενικές αρχές του χαρακτηρισμού κατάταξης του συστήματος SPEC της 
BirdLife International (προσαρμογή από τον Ζώτο 2006)

SPEC1: Είδη που απειλούνται σε παγκόσμια κλίμακα (13 είδη στην Κύπρο)
SPEC2: Είδη με μη ευνοικό καθεστώς διατήρησης, που ο πληθυσμός συγκεντρώνεται 
στην Ευρώπη (33 είδη στην Κύπρο).
SPEC3: Είδη με μη ευνοικό καθεστώς διατήρησης, ο πληθυσμός δεν συγκεντρώνεται 
στην Ευρώπη (94 είδη στην Κύπρο).
Non-SPECE: Είδη με ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, που ο πληθυσμός τους 
συγκεντρώνεται στην Ευρώπη (57 είδη στην Κύπρο).

(ii) Κριτήρια του Διεθνούς Πτηνολογικού Σύνδεσμου (BirdLife International)  για 
τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση περιοχών, που διακρίνονται ως σημαντικές για τη 
διατήρηση των πουλιών (ΣΠΠ). Έχει καθιερωθεί σύστημα αξιολόγησης που βασίζεται σε 
έξι κριτήρια που συνάδουν και με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (βλ. Πίνακα 6.16). Σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες ο προσδιορισμός και οι οριοθετήσεις ΣΠΠ έχουν χρησιμοποιηθεί ως 
βάση για τον καθορισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Πίνακας 6.16. Σύνοψη των έξι κατηγοριών κριτηρίων για την αναγνώριση Σημαντικών 
Περιοχών για τα Πουλιά στην Ευρώπη (ΣΠΠ) (Βάσει Heath & Evans, 2000)

Κριτήριο C1: Είδη που χρήζουν παγκόσμιας διατήρησης
Κριτήριο C2: Διατήρηση  ειδών που απειλούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιοχές οι 
οποίες τακτικά περιέχουν τουλάχιστον το 1% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού είδους 
πτηνού που κινδυνεύει (είδος του Παραρτήματος Ι, Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ)
Κριτήριο C3: Μεταναστευτικά μη απειλούμενα είδη.
Κριτήριο C4: Μεγάλες συναθροίσεις παγκόσμιας σημασίας (υδρόβια 
πουλιά/θαλασσοπούλια)
Κριτήριο C5: Μεγάλες συναθροίσεις παγκόσμιας σημασίας (Πελαργοί, αρπακτικά, 
γερανοί).
Κριτήριο C6: Είδη που απειλούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιοχές οι οποίες είναι 
από τις πέντε πιο σημαντικές  στην εκάστοτε χώρα της ΕΕ για είδος ή υποείδος που 
θεωρείται απειλούμενο στην ΕΕ (είδος του Παραρτήματος Ι, Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ)
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(iii) Αυστηρώς προστατευόμενα είδη βάσει της Οδηγίας για τα Πτηνά 79/409. Περι-
λαμβάνονται είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας. Γίνεται αναφορά στα είδη του Πα-
ραρτήματος Ι ασχέτως αν εκπληρώνουν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια άλλων αξιολογή-
σεων.

Πίνακας 6.17. Είδη-κριτήρια για τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση της προστατευόμενης 
περιοχής Δάσους Πάφου.

Είδος SPEC
Παράρτη-

μα Ι 
(79/409)

Κριτήρια
Αναπαρα-

γόμενα 
Ζεύγη

Καθεστώς

1 2 3 4 5 6
Hieraaetus 
fasciatus

SPEC3 + C2, C6 10-12p Επιδημητικός φωλιαστής/
Resident Breeder

Caprimulgus 
europaeus

SPEC2 + C6 150-300p Μεταναστευτικός  φωλια-
στής/ Migrant Breeder

Lullula arborea SPEC2 + C6 300-700p Επιδημητικός φωλιαστής/
Resident Breeder

Oenanthe 
cypriaca

NON-
SPECE

+ C6 10000-
20000p

Μεταναστευτικός  φωλια-
στής/ Migrant Breeder

Sylvia 
melanothorax

NON-
SPECE

+ C6 1500 
-2300p

Επιδημητικός φωλιαστής/
Resident Breeder

Parus ater 
cypriotes

NON-
SPEC

+ C6 3500-
10000p

Επιδημητικός φωλιαστής/
Resident Breeder

Certhia 
brachydactyla 
dorotheae

NON-
SPEC

+ C6 1200-
2500p

Επιδημητικός φωλιαστής/
Resident Breeder

Lanius nubicus SPEC2 + C6 2000-
5000p

Μεταναστευτικός  φωλια-
στής/  Μεταναστευτικός 
φωλιαστής/  Migrant  
Breeder

Emberiza 
caesia

NON-
SPECE

+ C6 3000-
7000p19

Μεταναστευτικός  φωλια-
στής/ Migrant Breeder

Στήλη 1: Επιστημονική ονομασία είδους, Στήλη 2: Καθεστώς SPEC, Στήλη 3: Αυστηρώς 
προστατευόμενα είδη στο Παράρτημα Ι (Οδηγία 79/409), Στήλη 4: Κατηγορίες κριτηρίων για την ένταξη 
της περιοχής σε ΣΠΠ.  Στήλη 5: Υπολογισμός αναπαραγόμενων ζευγαριών στην περιοχή Δάσους 
Πάφου (κατά Iezekiel et al. 2004), Στήλη 6: Καθεστώς παρουσίας των ειδών στην περιοχή Δάσους 
Πάφου

Πίνακας 6.18. Άλλα σημαντικά είδη που υποβοηθούν στον καθορισμό της σημαντικής 
περιοχής για τα πουλιά (IBA).

Είδος Καθεστώς 
SPEC

Παράρτημα Ι  
(79/409)

Καθεστώς στην Περιοχή Δάσους 
Πάφου

1 2 3 4
Gyps fulvus Non-SPEC + Επιδημητικός επισκέπτης/ Resident  

visitor
Pernis apivorus Non-SPEC + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 

migrant
Aegypius 
monachus

SPEC1 + Σπάνιος επισκέπτης/ Rare transient

Circus 
aeroginosus

Non-SPEC + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 
migrant

19  Στην  εργασία  Iezekiel  et  al.  (2004)  αναφέρονται  αντικρουώμενα  στοιχεία  για  το  συνολικό  πληθυσμό 
αναπαραγόμενων ζευγαριών του είδους στην περιοχή (δίνονται 3000-7000 ζεύγη στην αρχική κατάταξη των 
περιοχών  (σελ.  33)   και  300-950  ζεύγη  στην  αναλυτική  παρουσίαση  της  περιοχής  (σελ.  73).   Εμείς 
σημειώνουμε τον πρώτο μεγαλύτερο αριθμό για το είδος.
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Είδος Καθεστώς 
SPEC

Παράρτημα Ι 
(79/409)

Καθεστώς στην Περιοχή Δάσους 
Πάφου

1 2 3 4
Circus macrourus SPEC1 + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 

migrant
Buteo rufinus SPEC3 + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 

migrant
Aquila heliaca, SPEC1 + Σπάνιος επισκέπτης/ Rare transient
 Falco eleonorae SPEC2 + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 

migrant
(Falco naumanni) SPEC1 + Πιθανώς Σπάνιος Μετανάστης/ 

Possible rare migrant
 Falco peregrinus Non-SPEC + Επιδημητικός επισκέπτης/ Resident 

visitor
Falco vespertinus SPEC3 + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 

migrant
Alectoris chukar SPEC3 Κοινό Επιδημητικό / Common 

resident
Coracias garrulus SPEC2 + Τακτικός Μετανάστης & Σπάνιος 

Φωλιαστής/ Regular migrant & rare 
breeder

Grus grus SPEC2 + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 
migrant

Lanius collurio SPEC3 + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 
migrant

Lanius minor SPEC2 + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 
migrant

Emberiza 
hortulana

SPEC2 + Τακτικός Μετανάστης/ Regular 
migrant

Αναφέρεται εδώ το καθεστώς SPEC των ειδών (Στήλη 2), η κατάταξη στο Παράρτημα Ι (Στήλη 
3), και το καθεστώς παρουσίας στην Περιοχή Δάσους Πάφου (Στήλη 4). Ο κατάλογος δεν είναι 

πλήρης αλλά ενδεικτικός, υπάρχουν προφανώς και άλλα είδη που προσδίδουν  επιπλέον 
ορνιθολογική σημασία στην περιοχή. (Πηγές αποτελούν οι Iezekiel et al. 2004, BioCyprus, και 

προσωπικές παρατηρήσεις)

Η αξιολόγηση στον Πίνακα  6.19 κατατάσσει πέντε περιοχές ως προς την ιεραρχική 
σημασία  τους,  για  τους  πληθυσμούς  εννέα  σημαντικών  αναπαραγόμενων  πουλιών. 
Κάθε περιοχή λαμβάνει έναν συγκριτικό βαθμό ως προς την σημασία της για κάθε είδος, 
δηλ. 1ο = η σημαντικότερη περιοχή στην Κύπρο και πρώτη μεταξύ των συγκρινόμενων 
περιοχών, 2ο = Η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή στην Κύπρο κ.ο.κ. Το σύμβολο (-) ση-
ματοδοτεί ότι οι συγκρινόμενες περιοχές δεν έχουν αξιόλογους καταγεγραμμένους πλη-
θυσμούς για το είδος στο νησί, βάσει της συγκεκριμένης αξιολόγησης (η αξιολόγηση εί-
ναι προσαρμογή από στοιχεία των Iezekiel et al. 2004).

Συμπεράσματα
Η περιοχή του Δάσους Πάφου είναι σημαντική για τα πουλιά και έχει συγκριτικά πολύ 

μεγάλους πληθυσμούς ορισμένων προστατευόμενων ειδών πουλιών, κυρίως λόγω της 
πολύ μεγάλης έκτασής της σε σχέση με άλλες προστατευόμενες περιοχές στην Κύπρο. 
Είναι  ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για  τα  αναπαραγόμενα είδη.  Για 9 είδη προστα-
τευόμενων πουλιών, η περιοχή αποτελεί την σημαντικότερη μεταξύ όλων των άλ-
λων προστατευόμενων περιοχών στο νησί (Πίνακας 6.19). Επίσης, υπάρχουν πολλά 
άλλα προστατευόμενα είδη (κυρίως μεταναστευτικά) που της προσδίδουν ιδιαίτερη ση-
μασία  ως  προστατευόμενη  περιοχή  και  αυτά  περιλαμβάνουν  μεταναστευτικά  στρου-
θιόμορφα, αρπακτικά καθώς και μικρούς αριθμούς υδρόβιων/παρυδάτιων πουλιών (Πί-
νακας 6.18). Δυνητικά, η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία και για την πιθανή επανεισα-
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γωγή ειδών που έχουν πλέον εξαφανιστεί ως φωλιάζοντα είδη στην Κύπρο επίσης. 

Πίνακας 6.19. Ορνιθολογική αξιολόγηση της Περιοχής Δάσους Πάφου σε σχέση με άλλες 
δασικές προστατευόμενες περιοχές στην Κύπρο.

Είδος Δάσος 
Πάφου Τρόοδος Πεντα-

δάκτυλος
Δάσος 

Μαχαιρά
Δάσος 

Αδελφοί
Hieraaetus fasciatus 1ο 5ο 2ο - 4ο

Caprimulgus europaeus 1ο - - 2ο

Lullula arborea 1ο 2ο - - 3ο

Oenanthe cypriaca 1ο - 4ο - 5ο

Sylvia melanothorax 1ο - 2ο - -
Parus ater cypriotes 1ο 3ο - 4ο 2ο

Certhia brachydactyla 
dorotheae

1ο 2ο - - -

Lanius nubicus 1ο 3ο 2ο - 4ο

Emberiza caesia 1ο - 2ο - 3ο

Τα αναπαραγόμενα είδη νησιωτικών μεσογειακών περιοχών έχουν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για την αξιολόγηση, διότι απαιτούν συγκεκριμένους πόρους και συνθήκες για να 
επενδύσουν στην αποτελεσματική αναπαραγωγή. Για αυτούς τους λόγους έχουν συχνά 
χρησιμοποιηθεί ως ενδείκτες της αξιολόγησης μεσογειακών τύπων ενδιαιτημάτων (π.χ. 
Blondel et al. 1988, Zogaris 1999). Η περιοχή του Δάσους Πάφου έχει το μεγαλύτερο 
αριθμό αναπαραγόμενων ειδών από οποιαδήποτε άλλη προστατευόμενη περιοχή στο 
νησί.  Ενώ δεν έχει ερευνηθεί συνολικά η ορνιθοπανίδα που αναπαράγεται εντός των 
ορίων της περιοχής, υπολογίζουμε ότι πρέπει να αριθμεί τουλάχιστον 68 είδη.

Δ. ΑΜΦΙΒΙΑ - ΕΡΠΕΤΑ

Ο βιότοπος του Δάσους Πάφου είναι μια σημαντική περιοχή για τα αμφίβια και τα ερ-
πετά, αφού εμφανίζονται σχεδόν όλα τα είδη της Κύπρου. Η περιοχή αποτελεί άριστο 
βιότοπο για τα ενδημικά ερπετά του νησιού.

Οι απειλές της κατηγορίας αυτής αφορούν, μεταξύ άλλων, σε καταστροφή βιοτόπων, 
απώλεια εδαφών, απώλεια υγροτοπικών περιοχών, ανθρώπινη όχληση, άμεση θανάτω-
ση, σύλληψη και εμπορεία, εντατική διαχείριση) και προσδιορίζουν και τις αναγκαιότητες 
λήψης μέτρων προστασίας, που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Ευαισθητοποίηση, Ενημέρωση, Εκπαίδευση
• Αποφυγή χρήσης εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων
• Διαχείριση λημμάτων οικισμών
• Αλλαγές χρήσης γης
• Προστασία βιοποικιλότητας
• Προστασία αυγών
• Διατήρηση της φυσιογνωμίας του δάσους
• Διαχείριση υδατικών πόρων – επιφανειακών υδάτων
• Αξιοποίηση της ερπετοπανίδας, ως δείκτη αξιολόγησης του περιβάλλοντος

   Η πληροφορία που υπάρχει σήμερα για τα ερπετά και αμφίβια του Δάσους Πάφου 
δεν είναι επαρκής για μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της κατάστασης, γι αυτό κρίνεται 
αναγκαίο η διενέργεια σχετικής μελέτης, με στόχους α) την καταγραφή ειδών και πληθυ-
σμών, β) τη  μελέτη της οικολογίας και της κατάστασης προστασίας των πληθυσμών και 
ενδιαιτημάτων των ειδών αμφίβιων και ερπετών.
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Ε.   ΕΝΤΟΜΑ  

Στα πλαίσια της διαχείρισης του Δάσους Πάφου, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα 
προστατευόμενα  -  απειλούμενα  έντομα  και,  κυρίως,  στην  προστασία  των  εντόμων 
Propomacrus cypriacus και Callimorpha quadripunctaria. Τα έντομα αυτά έχουν συμπε-
ριληφθεί στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), μέσω της οποίας 
προβλέπεται ο καθορισμός Ειδικής Ζώνης Διατήρησης των σπάνιων ειδών. Απαντώνται 
σε πολύ μικρούς πληθυσμούς και κινδυνεύουν με εξαφάνιση, λόγω των κλιματικών αλ-
λαγών (ξηρασία) και των ανθρώπινων ενεργειών (υλοτομίες υπερήλικων δένδρων, χρή-
ση των υπαρχόντων υδάτων για άρδευση και ύδρευση). Έχουν καταγραφεί δυο θέσεις 
(μία για κάθε έντομο) μέσα στο Δάσος Πάφου, όπου διαβιούν τα εν λόγω έντομα και θα 
πρέπει να γίνει μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής πιθανών νέων θέσεων.

6.1.4 Αξιολόγηση αισθητικών αξιών και τοπίου
Δυναμικό αισθητικής του τοπίου: Οι συνθήκες που διαμορφώνουν την αισθητική του 

τοπίου  είναι  συνάρτηση  των  εικόνων  που  προσλαμβάνει  ο  επισκέπτης  του  Δάσους 
Πάφου, των φυσικών και πολιτιστικών εμπειριών που του προσφέρονται και εξαρτώνται 
από τη  συγκρότηση  και  τις  κατά  χώρο διαφοροποιήσεις  παραγόντων,  όπως  είναι  η 
βλάστηση, το δυναμικό του αναγλύφου, οι χρήσεις γης και οι  υποδομές, τα ιδιαίτερα 
στοιχεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η παρουσία του υδάτινου στοιχείου, σε 
συνδυασμό, βεβαίως, και με τις κλιματικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες που κυριαρχούν 
στην περιοχή.

Εκτιμώντας το δείκτη αισθητικής του τοπίου σε κάθε διαμέρισμα χωριστά,  προκύ-
πτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα  6.20. Στον πίνακα αυτό, υπολογίζεται ότι ο μέσος 
δείκτης αισθητικής του τοπίου, για το σύνολο των δασικών οικοσυστημάτων, ανέρχεται 
σε 2,10 και κυμαίνεται μεταξύ 1,38 και 2,50 στα διάφορα οικοσυστήματα.

Πίνακας 6.20. Το δυναμικό αισθητικής του τοπίου (QΕΤ) στα οικοσυστήματα του Δάσους 
Πάφου

Λεκάνη 
απορροής ΝΔΙΑΜ

Μέσοι όροι (Μ.Ο.) των δεικτών Qij του
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Τυ
π
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άσ
η 
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ε.
 Ρ

εμ
. β
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στ

ησ
η

Συ
νο

λι
κά

Από Έως

Αγιά 229 2,06 2,33 2,13 2,35 2,13 0,21 2,10 2,16
Άγιος Μερ-
κούριος 170 1,98 2,24 2,02 0,24 1,98 2,06

Ακολιού 1 2,20 2,20
Γιαλιά 134 1,92 2,20 1,93 0,20 1,90 1,96
Διαρίζος 113 2,10 2,43 2,16 0,24 2,11 2,20
Κάμπος 75 2,05 2,36 2,08 0,17 2,04 2,12
Λιβάδι 98 1,87 2,14 1,89 0,16 1,86 1,92
Λιμνίτης 234 1,38 2,16 2,41 2,33 2,40 2,23 0,24 2,19 2,26
Ξερός 191 2,19 2,50 2,24 0,26 2,21 2,28
Ρούδιας 214 2,17 2,43 2,40 2,20 0,30 2,16 2,24
Σταυρός 143 2,05 2,26 2,11 0,19 2,08 2,15
Φλέγια 275 1,41 1,91 2,20 1,82 1,94 0,20 1,92 1,96
Συνολικά 1877 1,39 2,04 2,34 2,24 2,39 2,10 0,26 2,08 2,11
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Πίνακας 6.21. Ταξινόμηση της έκτασης των δασικών οικοσυστημάτων κατά βαθμίδες 
αισθητικής του τοπίου.

Δασικά
Οικοσυστήματα

Βαθμίδες
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (QΕΤ)) Έκταση (ha)

A1 A2 B1 B2 Γ1
41. ΖΏΝΗ ΒΛΆΣΤΗΣΗΣ

Α. Δάση αειφ. Πλατ/λων 157,6 157,6
Β. Δάση τραχείας πεύκης 679,7 32163,1 16615,9 79,9 49538,6
Γ. Δάση τραχείας / Λατζιάς 111,3 7137,1 2692,4 71,5 10012,3
Δ. Δάση κέδρου 78,7 224,7 303,4
Ε. Ρεματική βλάστηση 79,0 44,5 123,6
Συν. έκταση (ha) 111,3 7974,5 35124,7 16845,0 79,9 60135,5
ΛΕΚΆΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΉΣ

Αγιά 1178,4 2777,6 846,0 4802,0
Άγ. Μερκούριος 864,7 3029,0 1849,8 5743,5
Ακολιού 8,8 8,8
Γιαλιά 205,0 2918,6 1485,8 4609,3
Διαρίζος 349,9 3554,5 637,5 4542,0
Κάμπος 238,8 1379,9 1160,7 2779,4
Λιβάδι 106,7 2166,2 1306,1 3578,9
Λιμνίτης 1510,9 2878,3 1947,9 6337,1
Ξερός 1069,4 4529,3 1906,3 7505,0
Ρούδιας 111,3 971,2 6189,6 1431,1 8703,2
Σταυρός 912,0 2580,1 843,3 4335,4
Φλέγια 558,8 3121,7 3430,4 79,9 7190,8

Σύνολο 111,3 7974,5 35124,7 16845,0 79,9 60135,5
% 0,19 13,26 58,41 28,01 0,13 100
% 13,45 86,42 0,13 100
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Εικόνα 6.6: Η κατά χώρο διαφοροποίηση της 
αισθητικής του τοπίου στο Δάσος Πάφου

Εικόνα 6.5: Η παρουσία στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς στο Δάσος Πάφου (α. Ιστορικοί οικισμοί,  
β. Κτίσματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, γ. Θέσεις 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, δ. Αρχαιολογικοί χώροι,  
ζ. Έλλειψη στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς)
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Ταξινομώντας την έκταση του δάσους κατά βαθμίδες αισθητικής του τοπίου, σύμφωνα 
με το αποτέλεσμα αξιολόγησης στο επίπεδο των διαμερισμάτων, προκύπτει ο Πίνακας 
6.21, σύμφωνα με τον οποίο:

• το 13,45% των εκτάσεων ταξινομείται σε βαθμίδες με σχετικά υψηλό δυναμικό 
αισθητικής (Α1 και Α2 με QET>3.0-4.0),

• το 86,42% σε βαθμίδες μέτριου δυναμικού (Β1 και Β2 με QET: 2.0-3,0) και
το 0,13% σε βαθμίδες χαμηλού δυναμικού αισθητικής QET< 2.0).

Εξετάζοντας την κατάσταση με μια αναλυτικότερη κλίμακα (εύρους 0,25) προκύπτει η 
κατά χώρο κατανομή του δυναμικού αισθητικής που δίνεται στην Εικόνα 6.6.

Ανάλυση αιτιών:  Εξετάζοντας αναλυτικά τον βαθμό και  τον τρόπο συνδρομής επι-
μέρους  παραγόντων  στη  διαμόρφωση  της  αισθητικής  του  τοπίου,  προκύπτουν  τα 
ακόλουθα (Πίν. 6.22):

• Η ζώνη βλάστησης [41] που φέρει ση-
μαντικό  βάρος  στην  ανάλυση  (18%), 
οδηγεί σε ένα σχετικά μέτριο αποτέλε-
σμα (q=2,18),  γιατί  τα είδη που χαρα-
κτηρίστηκαν ότι ασκούν ιδιαίτερη αισθη-
τική επίδραση, όπως είναι ο κέδρος και 
η  ρεματική  βλάστηση  (με  τη  μέγιστη 
βαθμολογία  q=4),  συμμετέχουν  με  μι-
κρό  ποσοστό  (0,7%)  στη  συνολική 
έκταση του δάσους. Έτσι,  το αποτέλε-
σμα των 2,18 βαθμών διαμορφώνεται, 
κατά κύριο λόγο, από την κυριαρχία της 
τραχείας  πεύκης  στο  χώρο,  η  οποία 
βαθμολογήθηκε με q=2.

• Τα  στοιχεία  πολιτιστικής  κληρονομιάς 
[55], στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύ-
τητα (20%), εξαιτίας των εμπειριών που 
προσφέρουν στους επισκέπτες, αν και 
βαθμολογούνται ιδιαίτερα υψηλά (q=4), 
εντούτοις,  το  συνολικό αποτέλεσμα εί-
ναι  σχετικά μικρό εξαιτίας της  σημεια-
κής και μικρής κατ’ έκταση παρουσίας 
τους (Εικ. 6.5).

• Τα σημαντικά στοιχεία της φύσης που 
συνιστούν στοιχεία φυσικής κληρονομί-
ας  [411],  όπως  είναι  τα  φυσικά  απο-
θέματα,  οι  ιδιόμορφοι  γεωλογικοί  σχηματισμοί,  τα  αισθητικά  και  προστα-
τευόμενα δάση,  βαθμολογούνται  με το μεγαλύτερο βαθμό (q=4) και  συνει-
σφέρουν με έναν μέσο βαθμό της τάξης του 2,06 στη συνολική βαθμολογία.

• Μεγάλη συνεισφορά στη συνολική βαθμολογία έχει το ανάγλυφο της περιοχής 
[410], δεδομένου ότι 87% των εκτάσεων χαρακτηρίζεται από έντονο έως πολύ 
έντονο ανάγλυφο (με υψομετρικές διαφορές στην έκταση του διαμερίσματος 
μεγαλύτερες από 6  m/ha) και πριμοδοτείται με τη βαθμολογία 3 έως 4 (βλ. 
επίσης Εικ. 6.7).

• Ανασχετικά στη διαμόρφωση υψηλής βαθμολογίας λειτουργεί, βεβαίως, το ξη-
ροθερμικό περιβάλλον (υψηλές θερμοκρασίες και λίγες βροχοπτώσεις) κατά 
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Εικόνα 6.7. Η κατανομή της έκτασης του Δάσους 
Πάφου κατά βαθμίδες αισθητικής του τοπίου (α. Πολύ 
έντονο ανάγλυφο, β. Έντονο, γ. Μέτριας έντασης και δ. 
επίπεδο ανάγλυφο)
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το θέρος, που είναι και η κρίσιμη περίοδος, από πλευράς επισκεψιμότητας.

Πίνακας 6.22. Η συνδρομή επιμέρους παραγόντων στη διαμόρφωση της Αισθητικής του 
τοπίου

  Παράγοντες Έκταση 
(fi) ha % Βαθμ 

(qi)
Qij=

Σfiqi/F
Βαρύτ 

(%)
[35]. Ξηρασία (Δείκτης Lang)
α.IL < 1.7 54021,73 89,83 1,00
β.IL : 1.8 - 5.0 6113,73 10,17 3,00

Συνολικά 60135,46 100,0
0 1,20 12%

[55]. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς
α. Ιστορικοί οικισμοί 25,98 0,04 4,00
β. Κτίσμ. & κατασκ. ιδιαίτ. ενδιαφέροντος 890,32 1,48 4,00
γ. Θέσεις θρησκευτικού ενδιαφέροντος 511,95 0,85 3,00
Συνδυασμένα στοιχεία α,β 40,64 0,07 4,00
Συνδυασμένα στοιχεία α,β,γ 38,84 0,06 3,67
Συνδυασμένα στοιχεία β,γ 48,15 0,08 3,50
ζ. Έλλειψη πολιτ. στοιχείων 58579,58 97,41 1,00
Γενικό άθροισμα 60135,46 100 1,07 20%
[410] Δυναμικό αναγλύφου
α. Πολύ έντονο ανάγλυφο (ΔΗ: > 12 μ/ ha) 15784,50 26,25 4,00
β. Έντονο ανάγλυφο (ΔΗ: 6 -> 12 μ/ ha) 37214,88 61,89 3,00
γ. Μέτριας έντασης ανάγλυφο (ΔΗ: 2 ->6 
μ/ha) 6922,51 11,51 2,00

δ. Επίπεδο ανάγλυφο (ΔΗ: 0 ->2 μ/ha) 213,58 0,36 1,00
Γενικό άθροισμα 60135,46 100 3,14 15%

[41]. Ζώνες βλάστησης Κατηγορίες δασών
α. Δάση αειφύλλων πλατυφύλλων 157,56 0,26 1,00
β. Δάση Τραχείας πεύκης 49538,62 82,38 2,00
γ. Δάση Τραχείας πεύκης και Λατζιάς    10012,27 16,65 3,00
δ. Δάση κέδρου ή μαύρης πεύκης 303,44 0,50 4,00
ε. Ρεματική βλάστηση 123,57 0,21 4,00
Γενικό άθροισμα 60135,46 100 2,18 18%
[411] Στοιχεία φυσικής κληρονομιάς
α. Ιδιόμορφοι γεωλογικοί σχηματισμοί 26,65 0,04 4,00
β. Μνημεία φύσης 504,22 0,84 4,00
γ. Αισθητικά δάση 3125,39 5,20 4,00
δ. Φυσικά αποθέματα 22441,52 37,32 3,00
ε. Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 2538,18 4,22 4,00
στ. Λοιπές δασικές εκτάσεις 31499,50 52,38 1,00
Γενικό άθροισμα 60135,46 100 2,06 10%

Οι βαθμολογίες και οι σχετικές βαρύτητες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη αξιολόγη-
ση είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας και έκφρασης γνώμης μεταξύ εμπειρογνω-
μόνων που συμμετέχουν στην εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου του Δάσους Πάφου. 
Δεν  ενσωματώνουν,  όμως,  με  βεβαιότητα  την  άποψη  των  επισκεπτών  του  Δάσους 
Πάφου, γι’ αυτό και θα πρέπει να θεωρηθούν ως προσωρινά και να οριστικοποιηθούν 
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μελλοντικά, με ειδική για τον σκοπό αυτό έρευνα. Παρόλα αυτά, οι ποιοτικές κατά χώρο 
διαφοροποιήσεις βασικών μεταβλητών που διαμορφώνουν την αισθητική του τοπίου εί-
ναι δεδομένες και αναμφισβήτητες και μπορούν να δώσουν μια επαρκή βάση για τη 
λήψη αποφάσεων οργάνωσης δραστηριοτήτων και κατανομής στον χώρο μέτρων και 
δράσεων δασικής αναψυχής και, προπάντων, μπορούν να δώσουν τη βάση για αξιο-
λόγηση εναλλακτικών χειρισμών και αποφάσεων αναψυχής.

Τρέχουσα κατάσταση του δάσους/ κα-
ταλληλότητα  από  άποψη  αισθητικής  :   Η 
καταλληλότητα για αναψυχή, όσο αυτή εξαρ-
τάται από τη συγκρότηση των δασικών σχη-
ματισμών  που  κυριαρχούν  στο  Δάσος 
Πάφου,  διαμορφώνεται  κατά μέσο όρο στο 
επίπεδο των 2,29 βαθμών (Πίν. 6.25), με τις 
δασοσκεπείς  εκτάσεις  να  φέρουν  το  κύριο 
βάρος, βαθμολογούμενες με  q=2,32, για να 
ακολουθήσουν οι θαμνοσκεπείς εκτάσεις με 
q=0,75 και οι φρυγανότοποι με q=0,21.

Το σύνολο δε  της έκτασης των δασοσυ-
στάδων  (πολυγώνων  των  δασοσκεπών 
εκτάσεων) ταξινομείται κατά 98,4% στη βαθ-
μίδα Β  (Μέτριας  ποιότητα),  κατά  0,9% στη 
βαθμίδα Α (καλή κατάσταση) και κατά 0,7% 
στη  Βαθμίδα  Γ  (Χαμηλής  ποιότητας)  (Πίν. 
6.24). Οι κατά χώρο διαφοροποιήσεις της κα-
τάστασης  του  δάσους  από  άποψη  καταλλη-
λότητας  για  αναψυχή  (έχοντας  υπόψη  μόνο 
την αισθητική του τοπίου και τις προσφερόμε-
νες φυσικές και άλλες εμπειρίες) δίνονται στην 
Εικόνα 6.8.

Ανάλυση αιτιών: Η σύνθεση δασοπονικών 
ειδών  (30%),  μαζί  με  τη  δομή  των  δασοσυ-
στάδων  (στάδιο  εξέλιξης  10%  και  ορόφωση 
10%), φέρουν το κύριο βάρος της βαθμολογί-
ας που προέκυψε στον Πίνακα  6.23 (q=2,32 
των δασοσκεπών εκτάσεων).

Από  πλευράς  σύνθεσης  δασοπονικών  ει-
δών,  η  κυριαρχία  των  συστάδων  Τραχείας 
πεύκης,  που  βαθμολογείται  σχετικά  χαμηλά 
(q=2),  σε  συνδυασμό  με  την  περιορισμένη 
συμμετοχή ειδών, όπως ο κέδρος και η ρεματι-
κή βλάστηση με υψηλή βαθμολογία (q=4), εί-
ναι που διαμορφώνουν και το μέτριο επίπεδο 
καταλληλότητας (q=2,3) του εν λόγω παράγο-
ντα  (Πίν.  6.25).  Η  δομή  των  συστάδων  και, 
ιδιαίτερα, το γεγονός ότι κυριαρχούν συστάδες 
του σταδίου των κορμών (73%) (με  q=4) και 
μάλιστα οι μονώροφες (72%), που αναδεικνύ-
ουν τα μικρο-τοπία στο εσωτερικό του δάσους, 
επιδρά θετικά και ανεβάζει τη βαθμολογία των 
δασοσυστάδων  στο  επίπεδο  των  3,15  έως 
3,44 μονάδων.
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Εικόνα 6.8. Οι κατά χώρο διαφοροποιήσεις της 
τρέχουσας κατάστασης του δάσους από άποψη 
καταλληλότητας για αναψυχή (μόνο σ’ ό,τι αφορά την 
Εικόνα τοπίου και φυσικές και πολιτιστικές εμπειρίες)

Πίνακας 6.23. Καταλληλότητα των δασικών σχηματισμών 
από άποψη αισθητικής τοπίου

Λεκάνες απορροής Εδαφοπονικές μορφές (Qπυρ) Συνολικά
Δάσος Θαμνώνας Φρύγανα

Αγιά 2,47 0,75  2,45
Άγιος Μερκούριος 2,26 0,76 0,22 2,24
Ακολιού 2,13 0,80 1,80
Γιαλιά 2,21 0,76 0,30 2,19
Διαρίζος 2,61 0,55 0,30 2,59
Κάμπος 2,07 0,76 0,21 1,99
Λιβάδι 2,20 0,95 2,20
Λιμνίτης 2,19 0,73 0,20 2,14
Ξερός 2,34 0,87 0,20 2,30
Ρούδιας 2,46 0,64 0,20 2,42
Σταυρός 2,40 1,00 2,38
Φλέγια 2,25 0,70 0,21 2,21
Συνολικά 2,32 0,75 0,21 2,29
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Μικρή είναι η συνδρομή παραγόντων, όπως είναι η συγκόμωση των δασοσυστάδων 
(το 77,5% είναι χαλαρές με βαθμολογία q=1), και η κάλυψη του εδάφους από τον όροφο 
των θάμνων και των γράστεων, που είναι στα κατώτατα επίπεδα (<25%) και χαρακτηρί-
ζονται από μέτρια κατάσταση, βαθμολογούμενοι με q=2.

Οι διαπιστώσεις αυτές οριοθετούν και τα περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης των 
δασικών σχηματισμών, εκεί όπου θα κριθούν αναγκαίες οι παρεμβάσεις για βελτίωση 
της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών δασικής αναψυχής.

Πίνακας 6.24. Ταξινόμηση της έκτασης των δασικών οικοσυστημάτων κατά βαθμίδες 
καταλληλότητας αναφορικά με την αισθητική/ Εικόνα τοπίου

Δασικά οικοσυστήματα
Κατανομή της έκτασης κατά βαθμίδες καταλληλότητας QΕΤ 

ως προς την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Σύνολο 
(ha)A2 B1 B2 Γ1 Γ2

Κατηγορίες συστάδων
Αμιγείς ή μικτές άλλων 
ειδών    35,2  35,2
Αμιγείς Κέδρου 4,6 17,2 21,7
Αμιγείς Λατζιάς  88,5 292,7 381,2
Αμιγείς Τραχείας πεύκης  796,1 38565,7 4,5 3,4 39369,8
Αμιγείς Τραχείας (με 
ρεματική)  2710,7 468,4 5,1 3184,2
Μικτές άλλων ειδών  2,5 2,5
Μικτές Λατζιάς/ άλλων 
ειδών  59,6 285,4 3,2 348,2
Μικτές Τραχείας/ άλλων 
ειδών  74,8 810,7 35,4 920,9
Μικτές Τραχείας/ Κέδρου  91,8 91,8
Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς 510,7 11359,9 1460,5 13331,0
Ρεματική βλάστηση  5,0 5,0

Σύνολο 515,2 15115,1 41681,6 376,1 3,4 57691,5
Λεκάνες απορροής
Αγιά 23,1 2040,1 2532,6 5,6  4601,5
Άγιος Μερκούριος  620,3 4894,5 54,5 5569,2
Ακολιού  5,0 5,0
Γιαλιά  360,0 4100,8 3,4 4464,3
Διαρίζος 322,9 2894,1 1236,5 15,1 4468,6
Κάμπος  56,8 2487,7 0,9 2545,5
Λιβάδι  306,7 3168,5 3475,2
Λιμνίτης  721,9 5022,4 168,6 5912,9
Ξερός 109,5 2352,0 4661,2 74,3 7197,0
Ρούδιας 52,1 3499,3 4816,4 28,4 8396,3
Σταυρός 7,6 1342,0 2827,6 4,1 4181,3
Φλέγια  921,8 5928,2 24,7 6874,7
Γενικό άθροισμα 515,2 15115,1 41681,6 376,1 3,4 57691,5

% 0,9 26,2 72,2 0,7 0,0 100
% 27,1 72,9 0,0 100

Πίνακας 6.25. Η συνδρομή επιμέρους παραγόντων στη διαμόρφωση της τρέχουσας 
κατάστασης των δασοσυστάδων ως προς την αισθητική του τοπίου

  Παράγοντες Έκταση (fi) ha % Βαθμ (qi) Qij=
Σfiqi/F Βαρύτ (%)

[11] Κατηγορία συστάδων
α. Αμιγείς τραχείας 39369,8 68,2 2
β. Αμιγείς κέδρου 21,7 0,04 4
γ. Αμιγείς λατζιάς 370,9 0,64 1
δ. Μικτές τραχείας/ κέδρου 88,8 0,15 3
ε. Μικτές τραχείας/ Λατζιάς  11384,8 19,7 3
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  Παράγοντες Έκταση (fi) ha % Βαθμ (qi) Qij=
Σfiqi/F Βαρύτ (%)

στ. Μικτές τραχείας/ λοιπών 872,5 1,51 2
ζ. Μικτές λατζιάς/ λοιπών 339,1 0,59 2
η. Ρεματική βλάστηση 5,0 0,01 4
θ. Μικτές άλλων ειδών 35,2 0,06 1
Μικτές με ρεματική βλάστηση 5203,6 9,02 3,2
Σύνολο 57691,5 100 2,30 30
[13]. Συγκόμωση συστάδων
α. Κλειστή – σύμπυκνη (>0,8) 161,3 0,28 3
β. Χαλαρή (0,6-0,8) 3221,0 5,58 4
γ. Φωτεινή (0,4-0,6) 9584,3 16,6 2
δ. Αραιά (<0,4) 44724,9 77,5 1
Σύνολο 57691,5 100 1,34 10
[14) Στάδιο εξέλιξης
α. Νεοφυτείες / Πυκνοφυτείες 1390,0 2,41 1
β. Κορμιδίων 14194,4 24,6 2
γ. Κορμών 42107,0 73 4
Σύνολο 57691,5 100 3,44 10
[15]. Κάθετη δομή συστάδων
α. Μονώροφες συστάδες 41544,9 72 3
β. Διώροφες συστάδες 12442,2 21,6 4
γ. Πολυώροφες 3704,4 6,42 2
Σύνολο 57691,5 100 3,15 10
[2]. ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ
[21] Τύπος/ σύνθεση ειδών  
γ. Αμιγείς Λατζιάς 15,9 0,03 1
ε. Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς
στ. Μικτές Τραχείας/ άλλων ει-δών
ζ. Μικτές Λατζιάς/ άλλων ειδών 19282,7 33,4 3
θ. Μικτές άλλων ειδών 38379,8 66,5 2
Σύνολο 57691,5 100 2,33 15
[22]. Πυκνότητα / Κάλυψη (%)
α. ΘΑ.ΚΑ    < 25% 57678,4 100 2
β. ΘΑ.ΚΑ : 25 – 50%
γ. ΘΑ.ΚΑ : 50 – 75%
δ. ΘΑ.ΚΑ    > 75%
Σύνολο 57691,5 100 2,00 15
[31]. Χλωροτάπητας (ΧΤ)
α. Κάλυψη ΧΤ < 25% 57691,5 100 2
β. Κάλυψη ΧΤ 25 - 50%
γ. Κάλυψη ΧΤ 50 - 75%
δ. Κάλυψη ΧΤ > 75%
Σύνολο 57691,5 100 2,00 10

6.1.5 Αξιολόγηση άλλων στοιχείων της φύσης
Το Δάσος Πάφου περιλαμβάνει σημαντικά φυσικά στοιχεία (δασικά είδη, σπάνια είδη 

χλωρίδας, είδη πανίδας, φυτοκοινωνίες – οικότοπους, γεωλογικούς σχηματισμούς κ.λπ), 
βάσει των οποίων τμήματα αυτού έχουν ταξινομηθεί σε διαφορετικά καθεστώτα προστα-
σίας της δασικής νομοθεσίας, καθώς και των νόμων περί Περί Προστασίας της Φύσης 
και της Άγριας Ζωής και Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών, οι  οποίοι 
εφαρμόζουν τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το δίκτυο Natura (Οδηγία 
Οικοτόπων: Ζώνες Ειδικής Διατήρησης και Οδηγία για την ορνιθοπανίδα: Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας). Οι περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί για τους παρακάτω σκοπούς:

–διατήρηση
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–φυσικό απόθεμα
–σημεία αναφοράς για  επιστημονι-

κή  έρευνα  της  εξέλιξης  των  δασικών 
οικοσυστημάτων

–αναψυχή
–περιβαλλοντική εκπαίδευση
–λοιποί σκοποί

Στον Πίνακα 6.26 φαίνεται το ποσο-
στό  της  συνολικής  έκτασης  του 
Δάσους Πάφου σε καθένα από τα δια-
φορετικά καθεστώτα προστασίας, ενώ 
το  4,75%  της  συνολικής  έκτασης 
υπάγεται  ταυτόχρονα  σε  όλα  τα  υφι-
στάμενα καθεστώτα προστασίας. Επί-
σης,  στο  Δάσος  Πάφου  έχουν  κατα-
γραφεί 31 αιωνόβια δένδρα – μνημεία 

της φύσης, αναλογία που αντιστοιχεί σε 1 ανά 15 km2, χωρίς, πάντως, η διασπορά τους 
να είναι ομοιόμορφη.

Το ποσοστό της συνολικής έκτασης του δικτύου Natura στην Κύπρο που βρίσκεται 
στο Δάσος Πάφου είναι 40,5% για τις συνολικά 29 ΖΕΠ (SPA) και 37,4% για τις 40 ΖΕΔ 
(SCI), ενώ το 31,4% των περιοχών Natura στο σύνολο της Κύπρου είναι ταυτόχρονα 
ΖΕΠ και ΖΕΔ. Αν και το σύνολο του Δάσους Πάφου θεωρείται σημαντική περιοχή για την 
ορνιθοπανίδα, με το 40,4% να κατέχει τη διπλή ιδιότητα ως SPA και SCI, ωστόσο μόνο 
το 5,5% της έκτασης υπάγεται σε κάποιο ειδικό καθεστώς της δασικής νομοθεσίας. Σύμ-
φωνα με το προσχέδιο του Περί Δασών Νόμου του 2010, η νέα δασική νομοθεσία θα 
προβλέπει συνολικά πέντε τύπους ταξινόμησης, οι οποίοι εκτιμάται ότι απαντώνται ήδη 
εν τοις πράγμασι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στο Δάσος Πάφου:

1. Εθνικά Δασικά Πάρκα
2. Φυσικά αποθέματα
3. Προστατευτικά Δάση
4. Δασικά Μνημεία
5. Φυσικά μικρο-αποθέματα

Από τα παραπάνω, τα Εθνικά Δασικά Πάρκα προορίζονται κυρίως για σκοπούς ανα-
ψυχής, ενώ τα φυσικά αποθέματα για απόλυτη προστασία, διατήρηση και επιστημονική 
έρευνα. Τα προστατευτικά δάση θεσπίζονται με σκοπό τη διατήρηση της υδρολογικής 
λειτουργίας και την καταπολέμηση της διάβρωσης. Εκτιμάται ότι οι υφιστάμενες Περιοχές 
Προστασίας της Χλωρίδας και Πανίδας, με το νέο Δασικό Νόμο θα ενταχθούν στα Φυσι-
κά Αποθέματα.

Αν και το ποσοστό της έκτασης του Δάσους Πάφου που βρίσκεται σε ειδική κατηγορία 
της δασικής νομοθεσίας είναι μάλλον μικρό, συγκριτικά με τα ιδιαίτερα στοιχεία της φύ-
σης που υπάρχουν στην πραγματικότητα, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι περιοχές 
απόλυτης προστασίας της φύσης καλύπτουν μικρή έκταση συγκριτικά με το σύνολο της 
έκτασης υπό απόλυτη προστασία στην Κύπρο. Αυτή ανέρχεται σε 4.788,4 ha και κατα-
νέμεται συνολικά σε 7 περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Τριπύλου και των Μαύρων 
Γκρεμμών. Οι δύο αυτές περιοχές του Δάσους Πάφου αντιστοιχούν στο 69,4% της συνο-
λικής έκτασης στο νησί, η οποία, λόγω γειτνίασης των δύο περιοχών, αποτελούν πρακτι-
κά μια πολύ μεγάλη, για τα δεδομένα της Κύπρου, συνεχόμενη έκταση απόλυτης προ-
στασίας στην καρδιά του Δάσους Πάφου.

218

Πίνακας 6.26. Ποσοστό του Δάσους Πάφου υπό διαφορετικά 
καθεστώτα προστασίας

Α/Α Ταξινόμηση / Καθεστώς 
Προστασίας Έκταση (ha) %

1 Κύριο Κρατικό Δάσος 60.139,8 100,00

2 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) 60.139,8 100,00

3 Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (SCI) 24.308,4 40,42

4 Περιοχές Προστασίας της 
Χλωρίδας και Πανίδας (ΠΠΧΠ) 3.321,7 5,52

4.1 ΠΠΧΠ + SCI+SPA 2.857,9 4,75

4.2 ΠΠΧΠ + SPA 463,8 0,77
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Όσον αφορά στα αιωνόβια δέντρα – μνημεία της Φύσης, σε σύνολο 200 μεμονω-
μένων δέντρων συνολικά στην Κύπρο, στο Δάσος Πάφου έχουν καταγραφεί μόλις 28, ή 
το 14%, ποσοστό που θεωρείται σχετικά μικρό. Σημειώνεται ότι συστάδες δέντρων και 
μεμονωμένα δασικά δέντρα  εκτός   δασικής γης   κηρύσσονται διατηρητέα από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως (μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί 46 δέντρα και 12 συστάδες). 
Για την καλύτερη αξιολόγηση επιμέρους στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα αιωνόβια 
δένδρα και  οι  συστάδες απαιτείται  λεπτομερής καταγραφή (δασοπονικό είδος,  ύψος, 
διάμετρος, εκτίμηση ηλικίας κ.λπ), ενώ σκόπιμη κρίνεται και η φωτογραφική τεκμηρίωση 
αυτών.

Από άποψη κατανομής στο χώρο, παρατηρείται ότι στις Κοιλάδες Γιαλιάς, Λιβαδίου 
και Φλέγιας (το βόρειο δηλ. τμήμα του δάσους πλησίον του παραλιακού μετώπου) δεν 
υφίσταται σήμερα κανένα καθεστώς προστασίας των σημαντικών στοιχείων της φύσης, 
που ενδεχομένως θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο εντατικές προσπάθειες εντοπισμού και 
καταγραφής αιωνόβιων δέντρων, ή χωροθέτησης αποθεμάτων ή περιοχών αναψυχής. 
Εξάλλου, στην Κύπρο, έχουν κηρυχθεί συνολικά δέκα (10) Εθνικά Δασικά Πάρκα, συνο-
λικής έκτασης 15.627,2 ha. Δεδομένου αφενός μεν ότι τα Εθνικά Δασικά Πάρκα προορί-
ζονται  “δια την άνεση και αναψυχή του κοινού εν γένει” και αφετέρου δε ότι στο Δάσος 
Πάφου ήδη παρέχονται σημαντικές διευκολύνσεις αναψυχής (εκδρομικοί – κατασκηνωτι-
κοί χώροι, μονοπάτια μελέτης της φύσης, διάνοιξη), σε συνδυασμό με την ήδη υψηλή ζή-
τηση για αναψυχή, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες και το δυναμικό για περαι-
τέρω ανάπτυξη, το γεγονός ότι στο Δάσος Πάφου δεν έχει κηρυχθεί καμία περιοχή ως 
Εθνικό Δασικό Πάρκο κρίνεται ότι θα πρέπει σύντομα να αλλάξει.

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι με την ευκαιρία της καθιέρωσης νέων κατηγοριών 
ταξινόμησης των κρατικών δασών στην Κύπρο, ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρε-
τούνται,  θα πρέπει να επαναξιολογηθεί  το ζήτημα της χωροθέτησης φυσικών αποθε-
μάτων και μικρο-αποθεμάτων, ενώ σημαντική παράλειψη θεωρείται η απουσία θεσμοθε-
τημένων Εθνικών Δασικών Πάρκων.  Επίσης,  τόσο τα καταγεγραμμένα ήδη αιωνόβια 
δέντρα, όσο και άλλα που, ενδεχομένως, θα εντοπιστούν, θα πρέπει να κηρυχθούν ως 
Δασικά Μνημεία. Σημειώνεται ότι στα Δασικά Μνημεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
και θέσεις “με ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά, πολιτιστικά ή γεωμορφολογικά  
στοιχεία εξαιρετικής ή μοναδικής αξίας, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα ή της εξαι-
ρετικής αισθητικής και/ή των πολιτιστικών τους στοιχείων”, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
νέας δασικής νομοθεσίας.

6.1.6 Αξιολόγηση υδρολογικών (και κλιματικών) συνθηκών
Η αξιολόγηση των υδρολογικών συνθηκών στο Δάσος Πάφου έγινε υπό την παραδο-

χή ότι αυτές εξαρτώνται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν τόσο σε το-
πικό (μικροκλίμα), όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (μακροκλίμα). Μάλιστα, όσον αφορά το 
μικροκλίμα, αναφέρεται ότι υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης (Ντάφης 1990), αφού ορι-
σμένοι τύποι βλάστησης μπορούν να προκαλέσουν, υπό προϋποθέσεις, αύξηση των 
βροχοπτώσεων. Η αλληλεπίδραση στο ευρύτερο επίπεδο μπορεί να τεκμηριωθεί κυρίως 
στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Στην παρούσα ενότητα, πέρα από την αξιολόγηση 
σε  σχέση με  τις  κλιματικές  και  ατμοσφαιρικές  συνθήκες  που επικρατούν  στο  Δάσος 
Πάφου, η αξιολόγηση των υδρολογικών συνθηκών καλύπτει θέματα που σχετίζονται με 
την επιφανειακή απορροή, τις υδατοσυλλογές (τεχνητές λίμνες / υδατοφράκτες), τις πη-
γές και τα ρέματα και τη λειτουργία της διήθησης, ως προς το δυναμικό και την καταλλη-
λότητα για διήθηση.

Ο κυριότερος κλιματικός παράγοντας που επιδρά στις υδρολογικές συνθήκες είναι τα 
κατακρημνίσματα,  και,  ειδικότερα  στο  Δάσος  Πάφου,  όπου  απουσιάζουν  τα  μεγάλα 
υψόμετρα, οι βροχοπτώσεις, αφού οι ποσότητες του χιονιού δεν θεωρούνται σημαντικές. 
Η ποσότητα και η κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα 
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για την ανάπτυξη και ανάκαμψη της φυσικής βλάστησης, αφού στα συγκεκριμένα περι-
βάλλοντα η πιθανολογούμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας δεν επηρεάζει άμεσα ή 
δεν φαίνεται να επιδρά έμμεσα (μέσω της μεταβολής της σύνθεσης της βλάστησης) στις 
υδρολογικές συνθήκες. Βέβαια, στα φυσικά οικοσυστήματα, οι ισορροπίες, πολλές φο-
ρές, είναι τέτοιες, που, πιθανές μεταβολές σε κάποιους παράγοντες, να προκαλούν, τελι-
κά, μεταβολές σε άλλους, χωρίς καν έμμεση σχέση. Έτσι, η αύξηση της θερμοκρασίας 
σε συνδυασμό με τη μείωση των βροχοπτώσεων – φαινόμενα που συνδέονται γενικότε-
ρα με την κλιματική αλλαγή – αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σχέση πυρκαγιών – 
υδρολογικών συνθηκών είναι άμεση και καλά τεκμηριωμένη.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από τα ομβροθερμικά διαγράμματα του Σχ. 2.6 (σελ. 23) 
και τη σχέση μεταξύ κανονικής και μέσης βροχόπτωσης στους 4 κλιματικούς Μ.Σ του 
Δάσους Πάφου, προκύπτει ότι η μείωση των βροχοπτώσεων είναι ιδιαίτερα έντονη την 
άνοιξη σε σχέση με το φθινόπωρο. Εξετάζοντας τις εποχιακές τάσεις και στους 16 Μ.Σ. 
στην ευρύτερη περιοχή η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται,  αφού η μείωση των βροχο-
πτώσεων την Άνοιξη είναι ίση με 24%20, το χειμώνα 12%, το καλοκαίρι 10% και το φθι-
νόπωρο μόλις 5%. Κατά μήνα, προκύπτει ότι η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται το 
Μάρτιο και τον Ιανουάριο (32%, 21%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση το Σεπτέμβριο (51%) 
και το Νοέμβριο. Μεγάλες αυξομειώσεις παρατηρούνται και τους καλοκαιρινούς μήνες 
(π.χ. Ιούνιος +18%, Ιούλιος -32%), αλλά οι καλοκαιρινές ποσότητες βροχόπτωσης είναι 
πολύ μικρές και ιδιαίτερα ευαίσθητες στις ποσοστιαίες μεταβολές. Η σύγκριση μεταξύ 
των πρόσφατων και των κανονικών τιμών δείχνει επίσης μια ελαφριά τάση η κατανομή 
των βροχοπτώσεων να γίνεται περισσότερο ανομοιόμορφη, ενώ σαφής συσχέτιση των 
εποχιακών μεταβολών και του υψομέτρου δεν φαίνεται να υφίσταται.

Η διατήρηση της ποσότητας των βροχοπτώσεων κατά τους φθινοπωρινούς μήνες και 
ιδίως το Σεπτέμβριο, οπότε και υπάρχει σημαντική αύξηση, είναι καθοριστικής σημασίας, 
αφού ακολουθεί την ξηρά περίοδο του καλοκαιριού και, συνεπώς, παρέχονται οι απαραί-
τητες κρίσιμες ποσότητες νερού στα φυσικά οικοσυστήματα και τους υδροφορείς της πε-
ριοχής τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη. Αυτό πιθανόν να σημαίνει ότι παρ΄ όλες τις εμφα-
νιζόμενες ξηράνσεις, η αντίσταση του Δάσους Πάφου στην κλιματική αλλαγή είναι ακόμα 
ισχυρή. Από την άλλη πλευρά, η δραστική μείωση των βροχοπτώσεων την Άνοιξη και το 
χειμώνα επιδρά πιθανόν σε μικρότερο βαθμό στο οικοσύστημα, αφού οι ποσότητες εκεί-
νο το διάστημα συνεχίζουν να θεωρούνται σχετικά υψηλές.

Αξιολογώντας το Δάσος Πάφου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, πέραν της επίδρα-
σης που αναφέρθηκε παραπάνω, τα δασικά οικοσυστήματα έχουν το πολύ σημαντικό 
ρόλο της απορρόφησης και αποθήκευσης των αερίων του θερμοκηπίου (CO2). Η ικα-
νότητα απορρόφησης και αποθήκευσης σχετίζεται με ορισμένες δασοαποδοτικές παρα-
μέτρους (ξυλαπόθεμα, προσαύξηση), το είδος των παραγόμενων προϊόντων (τεχνική 
ξυλεία ή καυσόξυλα), την ποσότητα της βιομάζας, τον τύπο των εδαφών (περιεκτικότητα 
σε οργανική ουσία) κ.ά. Επίσης, η σχέση αερίων του θερμοκηπίου και (κινδύνου) πυρκα-
γιάς είναι ακόμα πιο άμεση, αφού με τις δασικές πυρκαγιές εκλύονται τεράστιες ποσότη-
τες CO2, επιδεινώνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για τη συμβολή του Δάσους 
Πάφου στον τομέα αυτό δεν θα πρέπει να παραλειφθεί και η πολύ μεγάλη έκτασή του, 
αναλογικά  με  άλλα  δάση  ή  φυσικά  οικοσυστήματα  στην  Κύπρο.  Επίσης,  το  Δάσος 
Πάφου επιτελεί  σημαντικό ρόλο στην  απορρόφηση και  άλλων ατμοσφαιρικών ρυπα-
ντών, συμβάλλοντας στη φυσική απορρύπανση της ατμόσφαιρας, παρόλο που στην ευ-
ρύτερη περιοχή δεν εμφανίζονται σημαντικές ρυπογόνες δραστηριότητες.

Η διαίρεση και διοίκηση του Δάσους Πάφου ακολουθεί ένα σύστημα που βασίζεται 
στη διάκριση ξεχωριστών λεκανών απορροής, υποδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία 
που δίδεται στη σχέση δάσους – υδρολογίας από το Τμήμα Δασών, σε πλήρη εναρμόνι-

20 Τα ποσοστά μείωσης προκύπτουν από τη διαφορά των τιμών της περιόδου 1991-2008 από τις 
κανονικές τιμές προς τις κανονικές τιμές επί 100
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ση με σχετικές πρόνοιες της Κοινοτικής Νομοθεσίας (Οδηγία για τα Νερά 2000/60/ΕΚ).

Όπως ήδη έχει  αναφερθεί,  η εγκατεστημένη δυναμικότητα των ταμιευτήρων νερού 
που τροφοδοτούνται από την περιοχή του Δάσους Πάφου αντιστοιχεί στο 33% της συνο-
λικής χωρητικότητας (327,5 ΕΚΜ = εκατομμύρια m3) των υδατοφρακτών στην Κύπρο. Το 
γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι, με τα σημερινά δεδο-
μένα, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως προς τον αριθ-
μό και τη χωρητικότητα των φραγμάτων, αναλογικά με την έκτασή της. Έτσι, στο Δάσος 
Πάφου, σε μία έκταση 600 περίπου km2 μπορούν να βρίσκονται αποθηκευμένα 108,73 
ΕΚΜ, ή 0,18 ΕΚΜ/km2.

Η συνολικά αξιοποιήσιμη ποσότητα των κατακρημνισμάτων στο σύνολο της Κύπρου 
εκτιμάται σε 270 ΕΚΜ ετησίως (το 10% της συνολικής ποσότητας). Από τη συνολικά 
αξιοποιήσιμη ποσότητα, μόνο το 1/3 είναι διαθέσιμο για επιφανειακή αποθήκευση, αφού 
εκτιμάται  ότι  τα υπόλοιπα 2/3 αποθηκεύονται  υπογείως (ιστοσελίδα Τμήματος Ανάπτ. 
Υδάτων). Για το Δάσος Πάφου εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα που πέφτει με τη μορ-
φή κατακρημνισμάτων είναι 360 ΕΚΜ21. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος της συνολικής δυναμι-
κότητας αποθήκευσης νερού προς την ετήσια συνολική ποσότητα υετού είναι 327,5 / 
2700 = 0,12 για το σύνολο της Κύπρου και 108,7 / 360 = 0,3 για το Δάσος Πάφου, δηλα-
δή, σχεδόν  τριπλάσια.

Αν και η εκμετάλλευση των υδατικών πόρων στο Δάσος Πάφου είναι σχεδόν κα-
θολική, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια αξιοποίησης αυτών, αφού 
ήδη τα περισσότερα μικρής χωρητικότητας φράγματα έχουν αποθηκευμένη τη μέγιστη 
δυνατή ποσότητα νερού, παρ' όλο που προηγήθηκε μια περιόδος ξηρασίας, ενώ τα με-
γάλα φράγματα, εκείνα του Ασπρόκρεμμου και Ευρέτου έχουν αποθηκευμένο το 68-75% 
της χωρητικότητάς τους, ενώ του Αρμίνου το 100%. Πάντως, η ρύθμιση της ροής του 
νερού στα κατάντη των φραγμάτων είναι ένα ζήτημα με σύνθετες παραμέτρους, ιδίως 
εάν στις εκβολές των ρεμάτων σχηματίζονται υγροτοπικά περιβάλλοντα με ιδιαίτερη πε-
ριβαλλοντική αξία (ΤΑΥ 2009), θέματα όμως που δεν σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση 
και τις υδρολογικές συνθήκες στο Δάσος Πάφου, αφού βρίσκονται εκτός της αρμοδιότη-
τας του Τμήματος Δασών και του αντικειμένου του παρόντος ΔΣΧ. Από την άλλη, η δια-
χείριση του δάσους μπορεί να επιδράσει σημαντικά στη μεταβολή της ισορροπίας με-
ταξύ των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου (εξάτμιση, διήθηση, αξιοποίηση 
από τη βλάστηση, αποθήκευση υπογείως, επιφανειακή απορροή) στα ανάντη των φραγ-
μάτων. Χειρισμοί που ευνοούν τη βαθμιαία αύξηση του ποσοστού δασοκάλυψης (όπως 
η απόλυτη προστασία ορισμένων περιοχών) μειώνουν το διαθέσιμο προς επιφανειακή 
ροή και αποθήκευση νερό, προς όφελος της κατανάλωσής του από τη βλάστηση και, εν-
δεχομένως, της υπόγειας αποθήκευσής του. Το ποσοστό της διαθέσιμης προς αποθή-
κευση ποσότητας νερού (της επιφανειακής απορροής) προς την ποσότητα των βροχο-
πτώσεων υπολογίζεται 15 – 28% στις διάφορες λεκάνες απορροής. Η υπερβολική αύξη-
ση πάντως του συντελεστή απορροής δεν είναι  επιθυμητή,  αφού θα συνοδεύεται  με 
ισχυρή διάβρωση, αποσταθεροποίηση, απώλεια και υποβάθμιση των εδαφών και αχρή-
στευση των έργων υποδομής.

Όπως προαναφέρθηκε,  υπάρχει  μια  σαφής τάση μείωσης των βροχοπτώσεων,  οι 
οποίες επιπλέον χαρακτηρίζονται από μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Με τη 
λειτουργία της διήθησης, τα δασικά οικοσυστήματα συμβάλλουν στην άμβλυνση των συ-
νεπειών αυτών. Απορροή (επιφανειακή αποθήκευση) και διήθηση (υπόγεια αποθή-
κευση) αποτελούν, βασικά, δύο ανταγωνιστικές λειτουργίες. Το κυριότερο πλεονέκτημα 
της πρώτης είναι η μεγαλύτερη ποσότητα σε συνδυασμό με την αμεσότητα (βροχόπτω-
ση -> απορροή -> αποθήκευση), καθώς και ο έλεγχος της διαχείρισης των αποθεμάτων 
στους ταμιευτήρες. Σημαντικά πλεονεκτήματα είναι, επίσης, η διαμόρφωση νέων, σημα-
ντικών, υψηλής βιοποικιλότητας λιμναίων οικοσυστημάτων, η βελτίωση των αισθητικών 

21 600 mm Χ 600 km2 Χ 10%
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αξιών με συνεπακόλουθη αύξηση των δυνατοτήτων για αναψυχή και οικοτουρισμό στις 
περιοχές των λιμνών και οι δυνατότητες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το κυ-
ριότερο μειονέκτημα είναι η εξάρτηση από τις έντονες διακυμάνσεις των βροχοπτώσε-
ων, ενώ άλλα μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος των υποδομών, η αλόγιστη χρήση 
νερού για αρδευτικές ανάγκες, η ενδεχόμενη υποβάθμιση υγροτοπικών οικοσυστημάτων 
στα κατάντη των υδατοφρακτών (ΤΑΥ 2009), η ευαισθησία σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
(π.χ. πλημμύρες), οι υψηλές απώλειες λόγω της εξάτμισης και η αλλοίωση του φυσικού 
τοπίου.

Τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την υπόγεια αποθήκευση του νερού είναι:  η 
σταθερότητα στην παροχή νερού απέναντι σε περιόδους ξηρασίας, η υψηλή ποιότη-
τα του νερού, κυρίως για ύδρευση, η εξάλειψη των απωλειών λόγω της εξάτμισης κ.ά. 
Στο Δάσος Πάφου βρίσκεται ένας σχετικά μεγάλος αριθμός πηγών, η πλειονότητα των 
οποίων αξιοποιείται κυρίως για ύδρευση από τις παραδασόβιες Κοινότητες. Η  σταθε-
ρότητα απόδοσης ποσοτήτων νερού στις πηγές, σε αντιδιαστολή με την έντονη δια-
κύμανση των βροχοπτώσεων, φαίνεται από τη μικρότερη διακύμανση της ημερήσιας και 
εποχιακής παροχής, καθώς και από τη σχέση μεταξύ των ακραίων παροχών προς τις 
μέσες τιμές, σε σύγκριση με τις παροχές των ρευμάτων (βλ. Σχήματα 2.9 και 2.12, κε-
φάλαιο 2).

Ένα είδος αξιολόγησης των υδρολογικών συνθηκών έγινε μέσω της λειτουργίας της 
διήθησης, τόσο σε σχέση με την επιφανειακή συγκρότηση των δασικών σχηματισμών 
(καταλληλότητα για διήθηση), όσο και σε σχέση με την επίδραση των εξωτερικών παρα-
γόντων (δυναμικό διήθησης).

Δυναμικό διήθησης. Αποτελεί την έκφραση της ικανότητας των οικοσυστημάτων να 
συνεισφέρουν στη δημιουργία υπόγειων αποθεμάτων νερού και είναι αποτέλεσμα συν-
δρομής των εξωτερικών παραγόντων:

1. Πέτρωμα                       (κατά 15%)
2. Κλιματικές συνθήκες       (κατά 30%)
3. Φυσικό τοπίο                 (κατά 25%)
4. Ανθρώπινη επίδραση       (κατά 5%)

Οι κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερα το ύψος των κατακρημνισμάτων  και η κατανομή 
τους στη διάρκεια του έτους αποτελούν το γενεσιουργό αίτιο και την αφετηρία του υδρο-
λογικού κύκλου που εξασφαλίζει τις αναγκαίες ποσότητες του νερού για τη δημιουργία 
των υπόγειων αποθεμάτων. Η παρεμβολή του τοπίου και ιδιαίτερα οι μορφές δασοκάλυ-
ψης (ζώνες βλάστησης), η πυκνότητα αυτών (βαθμός δασοκάλυψης), οι τοπογραφικές 
συνθήκες (κλίση, έκθεση) και οι αντιπυρικές λωρίδες ως ποσοστό συμμετοχής γυμνού 
εδάφους στη συνολική έκταση ενός διαμερίσματος, ρυθμίζουν το υδατικό ισοζύγιο και 
διαμορφώνουν τη σχέση μεταξύ εξατμισιδιαπνοής, επιφανειακών υδάτων και υπογείων 
αποθεμάτων νερού.

Το θετικό αποτέλεσμα της επίδρασης αυτής, αναφορικά με τη διήθηση, είναι τελικά 
συνάρτηση και της  διαπερατότητας των πετρωμάτων και του εδάφους, καθώς και της 
φέρουσας ικανότητας αυτών να αποθηκεύουν και να συντηρούν αξιοποιήσιμα αποθέμα-
τα νερού.

Ο ανθρώπινος παράγοντας (ιστορικό διαχείρισης) και ιδιαίτερα οι μορφές χρήσης που 
κυριάρχησαν στον χώρο των λεκανών απορροής, επηρεάζουν, επίσης, το δυναμικό διή-
θησης, έμμεσα μεν, συχνά όμως καθοριστικά.

Εκτιμώντας  την  ποιοτική συγκρότηση (qij)  των παραγόντων αυτών,  όπως σχετικά 
αναπτύχθηκε παραπάνω, σε κάθε διαμέρισμα χωριστά και συνδέοντας αυτήν με τη βα-
ρύτητα  των  αντιστοίχων  παραγόντων,  προκύπτει  ο  δείκτης  του  δυναμικού  διήθησης 
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(QΔΙΉΘ) που χαρακτηρίζει την έκταση κάθε διαμερίσματος και παίρνει τιμές από 1 έως 4.

Οι μέσες τιμές του δείκτη αυτού στα διάφορα οικοσυστήματα (ζώνες βλάστησης και 
λεκάνες απορροής) δίνονται στον πίνακα  6.27. Από τον πίνακα αυτό, προκύπτει ότι η 
μέση τιμή του δείκτη είναι της τάξης του 2,45, μεταβαλλόμενη από 2,20 (στη ζώνη των 
αείφυλλων πλατύφυλλων της λεκάνης απορροής του Ρούδια) έως 2,73 (στη ζώνη τρα-
χείας πεύκης του Διορίζου). Οι μέγιστες τιμές που παρατηρήθηκαν είναι 3,03 (στη ζώνη 
τραχείας πεύκης, περιοχής Σταυρού, στο διαμέρισμα 4) και η ελάχιστη 2,08 (στη ζώνη 
της τραχείας της περιοχής Ρούδια, στο διαμέρισμα 120).

Μεταξύ των ζωνών βλάστησης υπάρχουν, επίσης, διαφοροποιήσεις στο δυναμικό διή-
θησης, που φέρνουν τα δάση κέδρου στην πρώτη θέση (2,60) και ακολουθούν τα αμιγή 
δάση τραχείας πεύκης (2,46), τα μικτά δάση τραχείας πεύκης/ δρυός  (2,42) και, τέλος, 
τα δάση των αειφύλλων πλατύφυλλων στην κατώτερη βαθμίδα (2,21).

Πίνακας 6.27. Το δυναμικό διήθησης στα δασικά οικοσυστήματα (λεκάνες απορροής/ ζώνες 
βλάστησης) του Δάσους Πάφου
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Από Έως

Αγιά 229 2,55 2,49 2,82 2,52 2,54 0,20 2,57 2,51
Άγ. Μερκού-
ριος 170 2,35 2,28 2,34 0,21 2,37 2,31

Ακολιού 1 2,22 2,22
Γιαλιά 134 2,30 2,24 2,30 0,19 2,33 2,27
Διαρίζος 113 2,73 2,56 2,70 0,13 2,72 2,68
Κάμπος 75 2,30 2,30 2,30 0,17 2,34 2,26
Λιβάδι 98 2,29 2,22 2,29 0,18 2,33 2,25
Λιμνίτης 234 2,22 2,46 2,42 2,55 2,40 2,44 0,19 2,47 2,42
Ξερός 191 2,56 2,43 2,54 0,23 2,57 2,50
Ρούδιας 214 2,60 2,53 2,61 2,59 0,22 2,62 2,56
Σταυρός 143 2,54 2,40 2,50 0,21 2,54 2,47
Φλέγια 275 2,20 2,34 2,32 2,47 2,34 0,19 2,36 2,32
Συνολικά 1877 2,21 2,46 2,42 2,60 2,42 2,45 0,00 2,45 2,45

Ταξινομώντας  το  δυναμικό  διήθησης  σε  τρείς  βαθμίδες:  Α (Υψηλό  δυναμικό),  Β 
(Μέτριο) και Γ (Χαμηλό δυναμικό) ή αναλυτικότερα ακόμη (βαθμίδες επιθυμητού εύρους 
π.χ. 0,25 μονάδων) προκύπτει ότι  το σύνολο των δασικών οικοσυστημάτων ταξινομείται 
στη βαθμίδα Β (μέτριο δυναμικό διήθησης) (Πίν. 6.30).

Χρησιμοποιώντας αναλυτικότερη κλίμακα ταξινόμησης, εύρους 0,25, προκύπτουν ση-
μαντικές κατά χώρο διαφοροποιήσεις του δυναμικού διήθησης, όπως φαίνεται στην Ει-
κόνα 6.10.

Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στη δημιουργία ζωνών διαφορετικού (κατά χώρο) δυ-
ναμικού διήθησης, που είναι σε θέση να προσανατολίσουν (χωρικά) τόσο μέτρα διαχείρι-
σης υδάτινων πόρων, όσο και  παραγόντων που διαμορφώνουν το δυναμικό διήθησης 
(π.χ. σύνθεση δασοπονικών ειδών ή και βαθμός δασοκάλυψης), όταν υπάρχουν βέβαια 
περιθώρια βελτίωσης, όπως φαίνεται στα στοιχεία των Πινάκων 6.33 και 6.29, από όπου 
προκύπτει ενδεικτικά ότι:
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• Στο  82,4%  της  έκτασης  του 
δάσους,  όπου  κυριαρχούν  αμι-
γείς  συστάδες  τραχείας  πεύκης, 
υπάρχουν πολλά περιθώρια βελ-
τίωσης (από q=2 σε q=3 ή 4), αν 
μετατραπούν  αυτές  από  αμιγείς 
σε μικτές συστάδες τραχείας πεύ-
κης,  οι  οποίες  χαρακτηρίστηκαν 
στις σχετικές κλείδες ότι ευνοούν 
περισσότερο  (q=3)  το  δυναμικό 
διήθησης (Πίν. 6.33).

• Στο 53,8% (Πίν.  6.29)  της έκτα-
σης  όπου  ο  βαθμός  δασοκάλυ-
ψης  (ΒΔ)   είναι  >60%  (q=1) 
υπάρχει επίσης περιθώριο βελτί-
ωσης, π.χ. με άνοδο στο ΒΔ: 30-
>60%,  όπου  η  ποιοτική  συ-
γκρότηση βαθμολογείται με υψη-
λότερο  βαθμό  (q=3).  Η  κατά 
χώρο κατανομή ως προς το ΒΔ 
δίνεται,  επίσης,  στην  Εικόνα 
6.10.

Πίνακας 6.29. Η ποιοτική συγκρότηση του παράγοντα: [4.2] Βαθμός δασοκάλυψης στις  
διάφορες λεκάνες απορροής του Δάσους Πάφου (αναφορικά με το δυναμικό διήθησης)

Λεκάνη απορροής
Κατανομή της έκτασης κατά βαθμίδες δασοκάλυψης [42]
α. ΒΔ:0-.30 % 

(q=2)
β. ΒΔ:30->60% 

(q=4)
γ. ΒΔ:>60% 

(q=1)
Έκταση 

(ha)
Αγιά 91,1 2795,5 1915,5 4802,0
Άγιος Μερκούριος 1991,3 3752,2 5743,5
Γιαλιά 32,9 1701,0 2875,4 4609,3
Διαρίζος 466,6 3687,6 387,9 4542,0
Κάμπος 416,4 2362,9 2779,4
Λιβάδι 1334,3 2244,7 3578,9
Λιμνίτης 1487,5 4849,6 6337,1
Ξερός 3618,7 3886,3 7505,0
Ρούδιας 447,8 6079,6 2175,9 8703,2
Σταυρός 33,5 1940,9 2361,0 4335,4
Φλέγια 1660,4 5530,3 7190,8
Γενικό άθροισμα 1071,9 26713,2 32350,4 60135,5
% 1,8 44,4 53,8 100
Τέτοιου είδους, όμως, μέτρα προϋποθέτουν μακροπρόθεσμες αποφάσεις, οι οποίες 

μπορούν να ληφθούν μόνο στα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και ταξινόμησης του 
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Πίνακας 6.28. Ταξινόμηση της έκτασης των δασικών 
οικοσυστημάτων κατά βαθμίδες δυναμικού διήθησης 
του Δάσους Πάφου

Δασικά
Οικοσυστήματα

Βαθμίδες ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟΥ ΔΙΗΘΗ-

ΣΗΣ (QΔΙΗΘ)
Έκταση 

(ha)

Α Β
41. Ζώνη βλάστησης
α. Δάση αειφ. Πλατ/λων 157,6 157,6
β. Δάση τραχ. πεύκης 19,9 49518,7 49538,6
γ. Δάση τραχ. / Λατζιάς 10012,3 10012,3
δ. Δάση κέδρου 303,4 303,4
ε. Ρεματική βλάστηση 123,6 123,6
Συνολική έκταση (ha) 19,9 60115,6 60135,5
% 0,03 99,97 100,0
Λεκάνες απορροής
Αγιά 4802,0 4802,0
Άγιος Μερκούριος 5743,5 5743,5
Ακολιού 8,8 8,8
Γιαλιά 4609,3 4609,3
Διαρίζος 4542,0 4542,0
Κάμπος 2779,4 2779,4
Λιβάδι 3578,9 3578,9
Λιμνίτης 6337,1 6337,1
Ξερός 7505,0 7505,0
Ρούδιας 8703,2 8703,2
Σταυρός 19,9 4315,5 4335,4
Φλέγια 7190,8 7190,8
Γενικό άθροισμα 19,9 60115,6 60135,5
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δάσους και αφού ληφθούν υπόψη αντίστοιχα αποτελέσματα του συνόλου των δασικών 
λειτουργιών.

Η τρέχουσα κατάσταση / καταλληλότητα των δασικών σχηματισμών ως προς τη 
διήθηση

Η εκτίμηση του δυναμικού διήθησης βασίστηκε στην αξιολόγηση της οριζόντιας διάρ-
θρωσης του δάσους, σ’ ό,τι αφορά τις μορφές εδαφοκάλυψης και έδωσε ενδείξεις για 
κατά χώρο προτεραιότητες και αντίστοιχη κατανομή μέτρων.

Η λήψη, όμως, μέτρων διαχείρισης δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα κατά χώρο 
(επιφανειακής – οριζόντιας διάρθρωσης), αλλά αφορά και την εσωτερική – κατακόρυφη 
συγκρότηση των δασικών σχηματισμών που επικεντρώνονται τόσο στον ανώροφο, όσο 
και στους υπόλοιπους ορόφους των συστάδων.

Η κατακόρυφη συγκρότηση (το προφίλ) των δασοσυστάδων επηρεάζει προφανώς τα 
δεδομένα του υδρολογικού κύκλου, είναι έντονα μεταβαλλόμενη με το χρόνο (από περίο-
δο σε περίοδο) και αποτελεί αντικείμενο του δασοκομικού χειρισμού και της καλλιέργειας 
των δασοσυστάδων.

Για τη διατύπωση στόχων δασοκομικού χειρισμού των δασικών σχηματισμών και την 
κατά χώρο εξειδίκευση αντίστοιχων μέτρων, μάς δίνει πληροφορίες η τρέχουσα κατάστα-
ση του δάσους και ιδιαίτερα η αξιολόγηση της καταλληλότητας των ακόλουθων (με σειρά 
προτεραιότητας) παραγόντων:

• [33] Χλωροτάπητας (ΧΤ) & Ξηροτάπητας (ΞΤ) (Ποσοστό κάλυψης) (30 %)
• [22] Πυκνότητα / Κάλυψη του ορόφου των θάμνων (20%)
• [13] Συγκόμωση συστάδων (15 %)
• [15] Κάθετη δομή συστάδων (15 %)
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Εικόνα 6.10. Η κατά χώρο διάρθρωση του δυναμικού 
διήθησηςΕικόνα 6.9.  Η κατά χώρο συγκρότηση του Δάσους 

Πάφου κατά βαθμίδες ποσοστού δασοκάλυψης (α. 
Κ>60%, β. Κ:30-60% και γ. Κ<30%).
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• [21] Τύπος/ Σύνθεση ειδών (10 %)
• [11] Κατηγορία/ Σύνθεση ειδών (5%)
• [14] Στάδιο εξέλιξης (5%)

Τα  ποσοστά  που  συνοδεύουν  τους  παράγοντες 
αυτούς  εκφράζουν  τη  σχετική  βαρύτητα  που  έχει 
κάθε  παράγοντας  και  ταυτόχρονα  προτεραιότητες 
κατά τη λήψη μέτρων διαχείρισης, με την έννοια ότι 
όταν  τα  μέτρα  επικεντρώνονται  στους  παράγοντες 
με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, τόσο μεγαλύτερο ανα-
μένεται  να είναι  το αποτέλεσμα βελτίωσης της κα-
τάστασης.

Σύμφωνα με τις σχετικές κλείδες αξιολόγησης και 
τα δεδομένα της βάσης δεδομένων (ΒΔΓΠ_Α), που 
συγκροτήθηκε για το Δάσος Πάφου προκύπτουν τα 
εξής αποτελέσματα, όσον αφορά στην καταλληλότη-
τα των δασικών σχηματισμών ως προς τη λειτουργία 
της  διήθησης:  Ο  δείκτης  καταλληλότητας  δασικών 
σχηματισμών  στις  λεκάνες  απορροής  ανέρχεται 
(Πίν. 6.30):

• για  τις  δασοσκεπείς  εκτάσεις  σε  3,07 
(από 2,97-> 3,11)

• για  τις  θαμνοσκεπείς  εκτάσεις  σε  1,73 
(από 1,57-> 2,00)

• για τους φρυγανοτόπους  σε 1,17 (από 
0,90-> 1,20)

Παρατηρείται, δηλαδή, μια βελτιούμενη κατάστα-
ση  όσο  μεταβαίνουμε  από  τις  λοιπές  δασικές 
εκτάσεις και τους φρυγανοτόπους προς τις θαμνο-
σκεπείς και τις δασοσκεπείς εκτάσεις.

Εξετάζοντας την τρέχουσα κατάσταση ειδικά των 
δασοσκεπών εκτάσεων προκύπτει ότι (Πίν. 6.31):

• Η τρέχουσα κατάστασή τους είναι  σχετικά καλή, 
της τάξης του 3,05, κυμαινόμενη μεταξύ 1,66 και 
3,22

• Την καλύτερη κατάσταση εμφανίζουν οι συστάδες 
κέδρου με δείκτη q=3,22 και ακολουθούν οι αμι-
γείς τραχείας πεύκης (q=3,14) και οι μικτές τρα-
χείας/ κέδρου (q=3,05)

Συμπερασματικά, η συνολική έκταση των δασοσκεπών εκτάσεων (58.511  ha) κατα-
νέμεται σε βαθμίδες καταλληλότητας:

• κατά 77,8% στη βαθμίδα Α (καλή κατάσταση)
• κατά 21,1% στη βαθμίδα Β (Β1+Β2) (μέτρια κατάσταση), και
• κατά 1,1% στη βαθμίδα Γ (κακή κατάσταση)
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Πίνακας 6.31. Δείκτες καταλληλότητας 
των δασοσκεπών εκτάσεων ως προς τη 
λειτουργία της διήθησης στο Δάσος 
Πάφου

Κατηγορία συστάδων Μ.Ο.
Αμιγείς άλλων ειδών 2,16
Αμιγείς Κέδρου 3,22
Αμιγείς Λατζιάς 2,50
Αμιγείς Τραχείας πεύκης 3,14
Μικτές άλλων ειδών 1,66
Μικτές Λατζιάς/ άλλων ειδών 2,71
Μικτές Τραχείας/ άλλων ειδών 2,80
Μικτές Τραχείας/ Κέδρου 3,05
Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς 2,86
Ρεματική βλάστηση 2,74
Συνολικά 3,05

Πίνακας 6.30. Καταλληλότητα των διαφόρων 
σχηματισμών βλάστησης ως προς τη λειτουργία 
της διήθησης

Λεκάνες 
απορροής

Εδαφοπονικές μορφές
 (QΔΙΗΘ) Συνο

λικά
Δάσος Θα-

μνώνας
Φρύ-
γανα

Αγιά 3,09 1,83 3,03
Άγ. Μερ-
κούριος 3,10 1,73 1,14 3,07

Ακολιού 3,03 2,00 2,78
Γιαλιά 3,09 1,77 0,90 3,06
Διαρίζος 2,97 1,57 0,90 2,95
Κάμπος 3,04 1,64 1,18 2,92
Λιβάδι 3,09 1,90 3,08
Λιμνίτης 3,03 1,68 1,20 2,95
Ξερός 3,03 1,84 1,20 2,99
Ρούδιας 3,09 1,79 1,20 3,03
Σταυρός 3,11 1,94 3,06
Φλέγια 3,09 1,57 1,17 3,05
Σύνολο 3,07 1,73 1,17 3,02
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Διαπιστώνεται  ότι  υπάρχουν  πολλά  περι-
θώρια βελτίωσης των δασικών σχηματισμών, 
προκειμένου να προκύψουν οι συνθήκες εκεί-
νες  που  ευνοούν  τη  δημιουργία  υπογείων 
αποθεμάτων νερού.  Τα  δε  μέτρα πρέπει  να 
προσανατολίζονται κυρίως εκεί όπου το δυνα-
μικό  διήθησης  είναι  χαμηλό  (Εικ.  6.9)  και 
βέβαια εκεί όπου υπάρχουν σημαντικά περι-
θώρια βελτίωσης, δηλαδή εκεί όπου οι δασο-
συστάδες  εμφανίζουν  μεγάλες  αποκλίσεις 
από το επιθυμητό επίπεδο (q=4).

Μια εικόνα προς την κατεύθυνση αυτή δίνει 
ο χάρτης καταλληλότητας που ακολουθεί (Εικ. 
6.15), σε συνδυασμό με την Εικόνα 6.9, όπου 
παρουσιάζεται η κατά χώρο κατανομή του δυ-
ναμικού διήθησης.

Επιχειρώντας το συνδυασμό των λειτουρ-
γιών  του  δυναμικού  και  της  καταλληλότητας 
για  διήθηση  παρατηρούμε  ότι  (Πίνακας 
6.36)22:

Ως προς το δυναμικό διήθησης στο επίπε-
δο του Δάσους,  η μέση βαθμολογία για την 
επίδραση των εξωτερικών παραγόντων υπο-
λογίζεται σε 2,45 (δηλ. ελαφρώς χαμηλότερα 
από τη μέση κατάσταση = 2,5), ενώ η αντίστοιχη βαθμολογία των εσωτερικών παρα-
γόντων υπολογίζεται σε 3,02 (δηλ. καλή κατάσταση). Οι τιμές αυτές δείχνουν δυναμικό 
μέσων  (μέτριων)  συνθηκών  (εξωτερικών  παραγόντων)  διήθησης στο  Δάσος 
Πάφου, σε ένα δασικό οικοσύστημα με καλή συνδρομή στη διήθηση. Πάντως, με τη 
λήψη  κατάλληλων  μέτρων,  όπως  περιγράφεται  σε  επόμενο  Κεφάλαιο,  υπάρχουν 

22 Η ανάλυση γίνεται στο επίπεδο της Κοιλάδας, που ταυτίζεται με τις λεκάνες απορροής και είναι το 
πλέον κατάλληλο για τη μελέτη και την αξιολόγηση των υδρολογικών συνθηκών
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Εικόνα 6.11. Η κατά χώρο συγκρότηση του δάσους από 
άποψη καταλληλότητας ως προς τη διήθηση

Πίνακας 6.32. Κατανομή της έκτασης των δασοσκεπών εκτάσεων κατά 
βαθμίδες καταλληλότητας ως προς τη διήθηση

Κατηγορίες συστάδων Σύνολο
A2 B1 B2 Γ1

Αμιγείς άλλων ειδών 8,3 25,8 15,7 37,0 86,7
Αμιγείς Κέδρου 21,7 21,7

83,1 298,1 68,1 94,9 544,3
40.514,8 2.035,8 3,4 42.554,0

Μικτές άλλων ειδών 2,8 7,7 499,0 509,5
68,8 263,4 34,9 21,1 388,3

Μικτές Τραχείας/ άλλων ειδών 126,2 756,8 69,7 7,8 960,5
Μικτές Τραχείας/ Κέδρου 84,0 7,8 91,8

4.597,7 8.356,9 390,0 4,6 13.349,1
Ρεματική βλάστηση 1,2 3,8 5,0
Σύνολο 45.505,8 11.751,1 589,5 664,5 58.511,0
% 77,8% 20,1% 1,0% 1,1% 100,0%

Βαθμίδες καταλληλότητας ως 
προς τη διήθηση

Αμιγείς Λατζιάς
Αμιγείς Τραχείας πεύκης

Μικτές Λατζιάς/ άλλων ειδών

Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς
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κάποια, σχετικά μικρά, περιθώρια βελτίωσης των παραγόντων που σχετίζονται με τη δι-
ήθηση.

Οι δυσμενέστερες συνθήκες, ως προς 
το δυναμικό των εξωτερικών παραγόντων 
στη  διήθηση,  επικρατούν  στις  Κοιλάδες 
Λειβάδι, Κάμπος και Γιαλιά (2,30), ενώ οι 
ευνοϊκότερες  στην Κοιλάδα του Διαρίζου 
(2,70).  Η μικρότερη  τιμή  εμφανίζεται  σε 
διαμέρισμα  της  Κοιλάδας  του  Ρούδια 
(2,08), ενώ η μεγαλύτερη σε διαμέρισμα 
του  Σταυρού  (3,03).  Η  διακύμανση  της 
βαθμολογίας  που  προέρχεται  από  την 
εσωτερική συγκρότηση των δασικών σχη-
ματισμών είναι πολύ μικρή (Κάμπος 2,92 
– Λιβάδι 3,08).

Η διακύμανση των βαθμολογιών που 
υπολογίσθηκαν  είναι  περιορισμένη  στο 
Δάσος Πάφου, στο επίπεδο των λεκανών 
απορροής.  Αυτό ερμηνεύεται από το γε-
γονός της σχετικά υψηλής ομοιομορφί-
ας  των  συνθηκών  εκείνων  που  δια-
μορφώνουν  (επηρεάζουν)  τους  πα-
ράγοντες  αυτούς (π.χ.  διασπασμένες, 

δασοσκεπείς  εκτάσεις  τραχείας  πεύκης,  ομοιογενείς  γεωλογικοί  σχηματισμοί,  έντονες 
κλίσεις κ.λπ.). Ένας άλλος λόγος είναι ότι λόγω της έλλειψης πρωτογενών παρατηρήσε-
ων για τον υπολογισμό των βαθμολογιών των εξωτερικών παραγόντων (π.χ. συμπίεση 
εδάφους), χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ενδιάμεσες βαθμολογίες για το σύνολο των διαμε-
ρισμάτων.  Ωστόσο,  δεν  αναμένεται  σημαντική  διαφοροποίηση  των  αποτελεσμάτων, 
ακόμη και μετά την ενσωμάτωση πρωτογενών μετρήσεων.

H συνολική αξιολόγηση του παράγοντα διήθηση στο Δάσος Πάφου, υπολογίστηκε με 
το σκεπτικό του εντοπισμού των κοιλάδων με τους ακραίους συνδυασμούς δυναμικού 
και  τρέχουσας  κατάστασης  (άθροισμα  των  μέσων τιμών  για  κάθε  Κοιλάδα).  Για  πα-
ράδειγμα, στις Κοιλάδες με το ελάχιστο δυναμικό διήθησης των εξωτερικών παραγόντων 
και με την ελάχιστη συνδρομή στη διήθηση, επικρατούν  οι δυσμενέστερες συνθήκες 
ως προς τη διήθηση, όπου θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, κατά προτε-
ραιότητα. Στις ενδιάμεσες καταστάσεις προκύπτει αντιστάθμιση μεταξύ συνδρομής και 
δυναμικού (ταυτίζεται δηλ. η μικρή συνδρομή στη διήθηση + μεγάλο δυναμικό διήθησης, 
με το μικρό δυναμικό διήθησης + μικρή συνδρομή στη διήθηση).

6.1.7 Αξιολόγηση άλλων στοιχείων
Στο Δάσος Πάφου, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή (περιμετρικά και εντός των πε-

ρίκλειστων εκτάσεων), απαντά κανείς μεγάλη ποικιλία και μεγάλο σχετικά αριθμό από 
πολιτισμικά στοιχεία και στοιχεία δασικής κληρονομιάς, όπως εγκαταλελειμμένους οικι-
σμούς και δασικούς σταθμούς, εκκλησίες, παλαιούς νερόμυλους, γεφύρια, κρησφύγετα 
αγωνιστών, καμίνια πίσσας κ.ά. Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί  117 τέτοιου είδους 
στοιχεία (96 σε κρατική δασική γη και 21 εκτός), τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκο-
νται στην Κοιλάδα του Ρούδια (35 ή 30%), ενώ μικρότερος, αλλά σημαντικός, αριθμός 
στις Κοιλάδες Φλέγιας (11), Ξερού (10), Λιμνίτη (9) και Αγ.Μερκουρίου (9). Χαρακτηριστι-
κό είναι ότι σε όλες τις Κοιλάδες του Δάσους Πάφου απαντώνται πολιτισμικά ή άλλα στοι-
χεία. Αν και συγκριτικά στοιχεία με άλλες δασικές περιοχές στην Κύπρο δεν είναι δια-
θέσιμα, ωστόσο εκτιμάται ότι ο αριθμός των στοιχείων αυτών είναι αρκετά μεγάλος.
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Πίνακας 6.33. Αξιολόγηση υδρολογικών παραμέτρων στις 
Κοιλάδες του Δάσους Πάφου

Κοιλάδα

Διήθηση Διάβρωση

Σύνολο Σύνολο

Αγιά 2,54 2,11 2,89 0,19 3,03 0,45 5,57 2,70 2,42 2,90 0,10 1,85 0,26 3,15 8,72
Άγιος Μερκούριος 2,34 2,11 2,83 0,21 3,07 0,27 5,41 2,58 2,25 2,88 0,15 1,79 0,13 3,21 8,62

2,30 2,11 2,63 0,17 3,06 0,29 5,36 2,52 2,18 2,82 0,13 1,78 0,15 3,27 8,63
2,70 2,17 2,84 0,13 2,95 0,31 5,65 2,65 2,42 2,86 0,10 2,00 0,21 3,34 9,00

Κάμπος 2,30 2,11 2,73 0,17 2,92 0,49 5,22 2,79 2,54 2,96 0,09 1,77 0,24 2,99 8,21
Λιβάδι 2,29 2,11 2,74 0,18 3,08 0,21 5,37 2,66 2,36 2,88 0,12 1,79 0,12 3,13 8,50

2,44 2,11 2,88 0,19 2,95 0,42 5,40 2,71 2,46 2,90 0,09 1,82 0,21 3,11 8,51
Ξερός 2,54 2,11 2,84 0,23 2,99 0,33 5,53 2,72 2,46 2,95 0,10 1,88 0,20 3,15 8,68

2,59 2,08 2,88 0,22 3,03 0,43 5,62 2,62 2,31 2,96 0,12 1,85 0,24 3,23 8,85
Σταυρός 2,50 2,11 3,03 0,21 3,06 0,38 5,57 2,66 2,38 2,94 0,11 1,83 0,21 3,17 8,74

2,34 2,09 2,98 0,19 3,05 0,30 5,38 2,72 2,37 2,90 0,08 1,79 0,12 3,07 8,46
Δάσος Πάφου 2,45 2,08 3,03 0,23 3,02 0,37 5,47 2,67 2,18 2,96 0,13 1,83 0,20 3,16 8,64

Γενικό 
Σύνολο

Δυναμικό (εξωτερικών 
παραγόντων)

Συνδρομή 
(εσωτερικών 
παραγόντων)

Κίνδυνος (εξωτερικών 
παραγόντων)

Αντίσταση 
(εσωτερικών 
παραγόντων)

μ.ό. ελάχ. μέγ. τυπ. 
απόκλ. μ.ό. τυπ. 

απόκλ. μ.ό. ελάχ. μέγ. τυπ. 
απόκλ. μ.ό. τυπ. 

απόκλ.

Γιαλιά
Διαρίζος

Λιμνίτης

Ρούδιας

Φλέγια
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Τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτισμικών και λοιπών στοιχείων αποτελούν τα καμίνια 
και τα καμίνια πίσσας, ενεργά ή εγκαταλελειμμένα, αφού συνολικά φτάνουν τον αριθμό 
των 46 (40% του συνολικού αριθμού). Τα καμίνια βρίσκονται σε σχετικά μεγάλο υψόμε-
τρο, κατά μέσο όρο περίπου 650-750 m υψόμετρο, ενώ η πρόσβαση σε αυτά γίνεται 
από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, αν και ορισμένα απέχουν περισσότερα από 100 m από 
τον πλησιέστερο δρόμο.

Όπως αναφέρθηκε, η ποικιλία των πολιτισμικών και ιστορικών στοιχείων είναι αρκετά 
μεγάλη. Εκτός από τα καμίνια πίσσας, έχουν εντοπιστεί παλαιά καμίνια κατασκευής τού-
βλων, παλαιά μεταλλεία χαλκού, παλαιά πριστήρια, ερείπια νερόμυλων, ελαιόμυλων και 
αλευρόμυλων, ερείπια κτισμάτων σε παλαιούς οικισμούς, όπως φούρνος, σχολείο και 
εκκλησάκια, παλαιές μάντρες κ.ά. Επίσης, αναφέρονται χαρακτηριστικές τοποθεσίες με 
ιστορικό  ή  άλλο περιεχόμενο,  όπως  η  Χορτερή,  το  κρησφύγετο των  αγωνιστών  του 
ΕΟΚΑ, ο Γκρεμνός του Στύλλου, η Χορτερή και ο Σταυρός του Λωρόβουνου. Ιδιαίτερης 
αξίας,  ιστορικής  και  αρχαιολογικής,  είναι  τα  ενετικά γεφύρια,  τα οποία  βρίσκονται  σε 
καλή, γενικά, κατάσταση.

Ως προς τη θέση και τη σύνδεση των πολιτισμικών στοιχείων σε σχέση με τα σημαντι-
κά στοιχεία της φύσης (περιοχές Natura, περιοχές προστασίας της φύσης, μνημεία της 
φύσης) αναφέρεται ότι 37 στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στην περιοχή 
Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος, ενώ 6 στην περιοχή Σταυρός της Ψώκας – Καρκαβάς (στις 
περιοχές Αγιάτης και Πλατύ δεν απαντάται κανένα πολιτισμικό στοιχείο).  Εξάλλου, 11 
στοιχεία απαντώνται στην περιοχή Μαύροι Κρεμμοί (10 καμίνια και 1 γεφύρι), ενώ 15 
συνδέονται με υφιστάμενες υποδομές δασικής αναψυχής (εκδρομικοί χώροι ή μονοπάτια 
μελέτης της φύσης). Σημειώνεται ότι η σχέση με τις περιοχές Natura και η σύνδεση με 
υποδομές δασικής αναψυχής αποτελούν κριτήρια επιλεξιμότητας23 του Μέτρου 2.6 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 της Κύπρου.

Για την πληρέστερη αξιολόγηση των πολιτισμικών και λοιπών στοιχείων, απαιτείται 
πλήρης καταγραφή σε ειδικά δελτία (ιδίως όσων βρίσκονται σε κρατική δασική γη) των 
χαρακτηριστικών  γνωρισμάτων  τους,  των  διαθέσιμων  ιστορικών  στοιχείων  (περίοδος 
λειτουργίας, αιτία εγκατάλειψης), της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, του ρόλου που 
επιτελούν ή μπορούν να επιτελέσουν, σε συνδυασμό ενδεχομένως με  υφιστάμενες ή 
προτεινόμενες δράσεις και υποδομές δασικής αναψυχής. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νέα 
δασική νομοθεσία, ορισμένα από τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να πληρούν τις προϋπο-
θέσεις για την ανακήρυξή τους ως δασικά μνημεία.

6.1.8 Σύνθεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και  συμπεράσματα
1. Δυναμικό δασικών λειτουργιών

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα αξιολόγησης του δυναμικού των διαφόρων δασικών 
λειτουργιών, προκύπτουν τα συνολικά συμπεράσματα που δίνονται στον Πίνακα 6.36 
και συνάγονται τα ακόλουθα:

✔ Ως προς το δυναμικό των δασικών λειτουργιών «Διήθηση» (Α), “Διατήρηση 
άγριας ζωής” (Δ) και “Αισθητική του τοπίου” (Ε), εκφραζόμενο ως αποτέλεσμα 
σύνθεσης (ΣQijGij) της ποιοτικής συγκρότησης (Qi) και της βαρύτητας (Gi) που 
αποδόθηκε στους επιμέρους (εξωτερικούς) παράγοντες του οικοσυστήματος, 
το Δάσος Πάφου κινείται σε μέτριο επίπεδο (από 200 έως 300 μονάδες) και 
στις  τρεις  περιπτώσεις.  Διαφοροποιήσεις  κατά  χώρο  (σε  επίπεδο  διαμερι-
σμάτων) υπάρχουν και μπορούν να απομονωθούν στη βάση δεδομένων και 
να αποδοθούν χαρτογραφικά, όπως περιγράφηκε κατά την αξιολόγηση των 
επιμέρους λειτουργιών.

23 Άλλα κριτήρια του Μέτρου αυτού για τα στοιχεία δασικής κληρονομιάς είναι το υψόμετρο και ο 
αριθμός παρόμοιων στοιχείων σε ακτίνα 10 km
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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ & Κ/Ξ Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ – Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Γκατζογιάννης κ.ά. 2011

✔ Το συνολικό αυτό αποτέλεσμα (Ν= ΣQijGij)  μπορεί  να παρατηρηθεί  και  ως 
όφελος ή ωφέλεια (Ν), που υφίσταται ή προκύπτει από τη συνεπίδραση των 
διαφόρων παραγόντων ως προς τις διάφορες λειτουργίες. Η δε απόκλιση από 
το μέγιστο επίπεδο του δυναμικού (ή αναμενόμενου) οφέλους Ν= ΣQijGij=400 
(για  Qi=4),  αποτελεί  έλλειμμα  προς  αναπλήρωση  μέσω  διαχειριστικών 
μέτρων, εκεί, όμως, που αυτά μπορούν να ληφθούν.

✔ Αν απομονώσουμε τους παράγοντες που η ποιοτική συγκρότηση είναι αρκετά 
χαμηλή (π.χ.  για Q=2,0),  όπου το αναμενόμενο έλλειμμα είναι  μεγάλο,  θα 
δούμε ότι από τους παράγοντες 11, 23, 24, 35, 411, 413 και 55 που έχουν συ-
νολικά χαμηλή βαθμολογία, μόνο ως προς τον παράγοντα 413 (επιφανειακά 
ύδατα) υφίσταται δυνατότητα επέμβασης, ως εκ της φύσεως των υπολοίπων 
παραγόντων (κλίμα, έδαφος, γεωλογία κλπ.). Αυτό σημαίνει ότι για τη λήψη 
μέτρων δεν εξετάζεται μόνο η βαθμολογία, αλλά και η εφικτότητα εφαρμογής 
αυτών των μέτρων στην πράξη.

✔ Τα αποτελέσματα αξιολόγησης του δυναμικού των δασικών λειτουργιών έχουν 
ιδιαίτερη σημασία, όχι τόσο για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης ή βελτίωσης 
του δάσους, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, αλλά κυρίως για  τη λήψη μα-
κροπρόθεσμων αποφάσεων ταξινόμησης και χωροταξίας σε επίπεδο δάσους.

✔ Τέτοιες αποφάσεις μπορούν να στοχεύουν είτε στην προστασία, όπως για πα-
ράδειγμα η οριοθέτηση ζωνών με υψηλό δυναμικό διατήρησης για το αγρινό ή 
και άλλα είδη άγριας ζωής, είτε ακόμη και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του 
δάσους για οικονομικούς ή και κοινωνικούς στόχους, όπως οριοθέτηση ζωνών 
υψηλής αισθητικής επίδρασης (για ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής).

✔ Εκτός από το αποτέλεσμα της  αξιολόγησης,  δηλαδή το δυναμικό των δια-
φόρων δασικών λειτουργιών και  τις  κατά χώρο προτεραιότητες διαχείρισης 
στις  οποίες οδηγεί,  η διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόστηκε μπορεί  να 
αξιοποιηθεί  και  για  την  εκτίμηση  των  επιπτώσεων  και  του  αναμενόμενου 
οφέλους από ενδεχόμενους χειρισμούς. Και το όφελος αυτό μπορεί να ερμη-
νευτεί διπλά, τόσο στον χώρο του περιβάλλοντος (αύξηση του δυναμικού ση-
μαίνει βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος), όσο στον χώρο της οι-
κονομίας, όταν μια λειτουργία αξιοποιείται για την ικανοποίηση οικονομικών 
και κοινωνικών αναγκών (αναψυχή, υδατική οικονομία κλπ.).

2. Η τρέχουσα κατάσταση/ καταλληλότητα των δασικών λειτουργιών

Στον Πίνακα  6.35 μεταφέρθηκε το συνολικό αποτέλεσμα αξιολόγησης των αποτελε-
σμάτων της τρέχουσας κατάστασης των δασικών σχηματισμών που επικρατούν στον 
χώρο του δάσους.

Η ποιοτική συγκρότηση (Qi) των επιμέρους (εσωτερικών) παραγόντων, σε συνδυα-
σμό με τις βαρύτητες (Gi) και το έλλειμμα στο συνολικό αποτέλεσμα σύνθεσης (Ε=400-
ΣQijGij), σηματοδοτούν προτεραιότητες για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών 
ως προς τις λειτουργίες  Α, Β,  Δ και  Ε ή και αύξησης της αντοχής ή αντίστασης του 
δάσους απέναντι στον κίνδυνο διάβρωσης (Β) ή πυρκαγιάς (Γ).

Επισημαίνεται εδώ ότι όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία (Qi) και όσο μεγαλύτερη εί-
ναι η απόκλιση από την επιθυμητή κατάσταση (Ε=400-ΣQijGij), αναφορικά με έναν πα-
ράγοντα ή και σε μια χωρική μονάδα (πολύγωνο, διαμέρισμα ή λεκάνη απορροής), τόσο 
μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης του δάσους υπάρχουν.

Η αναλυτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε χωρική μονάδα δίνεται στη 
βάση δεδομένων, που συγκροτήθηκε για το Δάσος Πάφου (ΒΔΓΠ_Α, πολύγωνα), από 
όπου και αντλούνται οι αναγκαίες πληροφορίες για την οργάνωση της μελλοντικής δια-
χείρισης του δάσους, που θα αναπτυχθεί στα επόμενα κεφάλαια.
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Πίνακας 6.34. Συνολικά αποτελέσματα αξιολόγησης των εξωτερικών παραγόντων των δασικών οικοσυστημάτων και του δυναμικού των (εκτός ξύλου) δασικών 
λειτουργιών

                                 ΔΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ     

Α. ΔΙΗΘΗΣΗ (Gi) Β. ΔΙΑΒΡΩΣΗ Γ. ΠΥΡΚΑΓΙΑ Δ. ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ (ΠΑ-
ΝΙΔΑ)

Ε. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟ-
ΠΙΟΥ

Qi Gi Qi*Gi Qi Gi Qi*Gi Qi Gi Qi*Gi Qi Gi Qi*Gi Qi Gi Qi*Gi
[11] Γεωλογικοί σχηματισμοί 2,00 15 30,0 2,00 15 30,0
[21]. Εδαφικός τύπος 2,02 7 14,2 2,98 7 20,8
[22]. Βάθος εδάφους 2,50 4 10,0 2,50 4 10,0
[23].Περιεχομένη εδαφική υγρασία 2,00 3 6,0 3,00 3 9,0
[24]. Συμπίεση εδάφους. 2,00 3 6,0 2,50 3 7,5
[25].Κατάσταση επιφανείας εδάφους. 3,50 4 14,0 2,00 4 8,0
[26]. Φαινόμενα διάβρωσης 3,38 4 13,5 1,62 4 6,5
[31]. Ετήσια κατακρημνίσματα 2,52 20 50,5 2,52 7 17,7 2,52 2 5,0
[32]. Κατανομή Βροχοπτώσεων 3,00 10 30,0 3,00 8 24,0 3,00 3 9,0
[33]. Καταρακτώδης βροχόπτωση 3,66 15 54,9 0,0
[35]. Ξηρασία (Δείκτης Lang) 3,91 35 136,9 1,09 5 5,4 1,18 12 14,1
[36]. Ανεμος 2,65 15 39,7 0,0 0,0
[41]. Ζώνη βλάστησης 2,18 6 13,1 2,65 6 15,9 3,81 5 19,0 2,35 30 70,5 2,35 18 42,3
[42]. Δασοκάλυψη (Ποσοστό %) 2,30 11 25,4 3,10 7 21,7 1,90 5 9,5 3,40 18 61,2 2,32 7 16,2
[44]. Εκθεση 2,03 1 2,0 0,0 2,97 2 5,9
[45]. Κλίση 2,04 2 4,1 2,96 5 14,8 2,96 3 8,9
[46]. Υψομετρική ζώνη 3,39 7 23,8
[47]. Σχήμα της λεκάνης απορροής 1,68 1 1,7
[48]. Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου 3,26 1 3,3
[49]. Πυκνότητα οδικού δικτύου 1,48 2 3,0 2,68 2 5,4 3,52 8 28,1 2,68 5 13,4
[410] Δυναμικό αναγλύφου 3,27 15 49,1
[411] Στοιχεία φυσικής κληρονομιάς 1,99 10 19,9
[412] Αντιπυρικές λωρίδες 2,28 5 11,4 2,72 3 8,2 2,28 7 16,0
[413] Επιφανειακά ύδατα 1,81 7 12,7 1,81 10 18,1 1,81 5 9,1
[51]. Χρήσεις γης 3,03 5 15,1 1,99 5 9,9 2,72 5 13,6 2,96 24 71,1 3,02 8 24,2
[54]. Ιστορικό δασικών πυρκαγιών (20ετίας) 1,51 7 10,6
[55]. Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 0,0 1,06 20 21,3

Συνολικά 2,45 100 245 2,67 100 266 3,02 100 301 2,69 100 268 2,10 100 209
Συνολικό όφελος για Α,Δ,Ε: Ν=  ΣQi*Gi 245 268 209

Συνολικό όφελος για Β,Γ: Ν= 400-ΣQi*Gi 134 99
Απόκλιση/ έλλειμμα μονάδων Ε=400 – Ν 154,8 266 301 131,5 190,4



Πίνακας 6.35. Συνολικά αποτελέσματα της τρέχουσας κατάστασης και της καταλληλότητας των δασοσυστάδων ως προς τις (εκτός ξύλου) δασικές λειτουργίες

ΔΑΣΙΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Α. ΔΙΗΘΗΣΗ Β. ΔΙΑΒΡΩΣΗ Γ. ΠΥΡΚΑΓΙΑ Δ1. ΑΓΡΙΝΟ 
ΤΡΟΦ ΠΗΓΕΣ

Δ2. ΠΑΝΙΔΑ ΚΑ-
ΛΥΨΗ Ε. ΑΙΣΘ. ΤΟΠΙΟΥ
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[1]. ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΔΑ            
[11]. Σύνθεση ειδών 3,5 5 17,5 2,5 5 12,7 2,3 30 69,8 2,3 10 23,1 1,62 15 24,4 2,3 30 69,0
[12]. Τύπος δομής συστάδων            
[13]. Συγκόμωση συστάδων 3,1 15 46,6 1,3 10 12,9 3,7 12 44,6 3,1 5 15,5 1,34 15 20,1 1,3 10 13,4
[14) Στάδιο εξέλιξης 2,5 5 12,4 1,3 5 6,5 3,7 5 18,4 2,5 5 12,7 2,52 15 37,7 3,4 10 34,4
[15]. Κάθετη δομή συστάδων 3,6 15 53,9 2,3 10 23,4 3,6 15 53,9   1,41 15  3,2 10 31,5
[2]. ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ            
[21] Τύπος/ σύνθεση ειδών 1,7 10 16,7 2,0 10 20,0 2,0 10 20,0 3,7 20 73,3 2,67 20 53,4 2,3 15 35,0
[22]. Πυκνότ./ Κάλυψη (%) 2,0 20 40,0 1,0 10 10,0 4,0 16 64,0 1,0 20 20,0 1,00 20 20,0 2,0 15 30,0
[3]. ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΣΤΕΩΝ            
[31]. Χλωροτάπ (ΧΤ) (K%)       1,0 40 40,0    
[32]. Ξηροτάπητας (ΞΤ) (K%)            
[33]. Χλ.(ΧΤ) & Ξηρ.(ΞΤ)(K %) 4,0 30 120,0 2,0 50 100,0 2,8 12 33,6     2,0 10 20,0
Σύνολο  100 307  100 185  100 304  100 185  100 177  100 233
Συνολική ωφέλεια Ν= ΣQi*Gi 307 185 304 185 233
Μέγιστο επίπεδο ωφέλειας 
(για Qi=4) 400 400 400 400 400 400

Απόκλιση/έλλειμμα Ε=400-
ΣQi*Gi 93 215 96 215 223 167
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6.2 Το δάσος ως οικοσύστημα ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων

6.2.1 Αξιολόγηση της παραγωγής ξύλου και άλλων δασικών 
προϊόντων

6.2.1.1  Η κατάσταση εξέλιξης των συστάδων

Φυτοκοινωνίες. Στο Δάσος Πάφου κυριαρχούν οι δασοσκεπείς εκτάσεις (κατά 96%) 
και αυτό φαίνεται να διατηρείται και στο μέλλον, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ή ανακατα-
τάξεις.

Στο δασογενές αυτό περιβάλλον κυριαρχούν τα δάση της 
Τραχείας  πεύκης,  είτε  αμιγή  (73,8%),  είτε  μικτά  με  Λατζιά 
(23,1%) και ακολουθούν αυτά του Κέδρου και άλλων μικτών 
καταστάσεων, που η συμμετοχή τους δεν ξεπερνάει το 3%.

Η φυτοκοινωνιολογική ανάλυση και μελέτη των οικοτόπων 
της περιοχής που αναλύονται στα προηγούμενα κεφάλαια, δεί-
χνουν ότι τα οικοσυστήματα των δασών της Πάφου βρίσκονται 
σε ισορροπία και δεν αναμένονται σημαντικές ανακατατάξεις, 
αν δεν αλλάξουν βασικοί κλιματικοί και ατμοσφαιρικοί δείκτες.

Τα  κλιματολογικά  στοιχεία  δείχνουν  μια  τάση  μεταβολής 
προς ένα πιο ξηροθερμικό περιβάλλον, πλην όμως, χωρίς επι-
πτώσεις σε επίπεδο φυτοκοινωνιών. Αυτές αρχίζουν να γίνο-
νται ορατές σε επίπεδο ανανέωσης των δασών και ενδέχεται 
να οδηγήσουν στο μέλλον και  σε ανακατατάξεις φυτοκοινω-
νιών, εφόσον το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιταθεί στο μέλ-
λον.

Προληπτικά, δασοκομικοί χειρισμοί φυσικής 
και  τεχνητής  αναγέννησης  των  δασών  μπο-
ρούν  να  αναχαιτίζουν  ανάλογες  επιπτώσεις, 
επιβραδύνοντας  και  μετατοπίζοντας  στο  μέλ-
λον ενδεχόμενες αλλαγές,  η  κατεύθυνση των 
οποίων όμως δεν μπορεί σήμερα να προβλε-
φθεί, αν δεν γίνουν σχετικές μελέτες και έρευ-
νες.

Η δομή του Δάσους. Ο δεύτερος προσδιορι-
στικός παράγοντας των εξελίξεων στο Δάσος 
Πάφου είναι η πυκνότητα των δασοσυστάδων, 
δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της βρίσκεται σε 
χαμηλό  και  κρίσιμο,  από  πλευράς  εξέλιξης, 
επίπεδο, όπως φαίνεται στα στοιχεία του Πίν. 
6.36

Η αλλαγή στην πολιτική διαχείρισης του δάσους αποτέλεσε σταθμό και μια καινούρια 
αφετηρία για το δάσος, δεδομένου ότι αυτή συνδέθηκε με δραστική μείωση των καρ-
πώσεων από το 2001 και μετά, και περιορισμό αυτών μόνο σε κλάσεις παραγωγικού 
δάσους και μάλιστα μέτριας (p=0.7) και υψηλής (p=0,9) σχετικής πυκνότητας. Η έκταση 
των δασών αυτών ορίστηκε τότε (2001) σε 5.838 ha και το ύψος του ετήσιου λήμματος 
σε 5.312 m3 για τη δεκαετία 2001 -2010.
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Πίνακας 6.36. Η κατανομή της 
συνολικής έκτασης των δασοσκεπών 
εκτάσεων του Δάσους Πάφου κατά 
βαθμίδες εδαφοκάλυψης

Βαθμός 
συγκόμωσης

Έκταση 
(ha) %

0->30% 33014,7 57,2

30->60% 21294,5 36,9

60->100% 3382,3 5,9

Σύνολο 57691,5 100

Σχήμα 6.2. Συγκριτική απεικόνιση της κατανομής των 
εκτάσεων του Δάσους Πάφου μεταξύ των απογραφών 
2001 και 2008
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Η συνολική κατάσταση των δασών, που ταξινομήθηκαν στα στρώματα των αναδα-
σώσεων και των μη παραγωγικών δασών, δεν φαίνεται να άλλαξε σε βαθμό που να δι-
καιολογεί αλλαγή στην ως άνω πολιτική, γι’ αυτό και στη συνέχεια δεν αξιολογούνται από 
παραγωγική άποψη. Γι’ αυτό και οι αναλύσεις που ακολουθούν επικεντρώνονται μόνο 
στα παραγωγικά δάση συνολικής έκτασης 32.279,6 ha (Πίν. 4.51), σύμφωνα με τη χαρ-
τογράφηση του 2008.

Τα προστατευόμενα δάση (Τριπύλου και Μαύ-
ρων  Γκρεμμών)  εξαιρούνται,  επίσης,  της  ανάλυ-
σης που ακολουθεί, για την εκτίμηση του παραγω-
γικού δυναμικού του δάσους και την εκτίμηση των 
δυνατοτήτων κάρπωσης.

Αξιολόγηση  της  δυναμικής  των  παραγωγικών 
δασών. Από τα στοιχεία απογραφής (2009) του δι-
κτύου  των  900  ΜΔΕ  των  παραγωγικών  δασών 
προκύπτει ότι το 64,3% των ΜΔΕ (Πίν. 6.50), δη-
λαδή 20.766,5 ha (αναλογικά αντίστοιχης) έκτασης 
κατανέμονται στην κατώτερη κλάση βαθμού εδα-
φοκάλυψης (0-30%), ενώ η υπόλοιπη έκταση κα-
τανέμεται  κατά  29,8%  στην  κλάση  30-60%  και 
μόλις 5,9% στην κλάση 60-100%.

Κατά τη χαρτογράφηση του δάσους το 2008,  η 
κατάσταση εμφανίζεται ενθαρρυντικά βελτιωμένη, 
αφού η συμμετοχή της κατώτατης κλάσης (0-30%) 
μειώνεται κατά 14,6% (από 64,3% σε 49,7%) και 
αυξάνεται αντίστοιχα η κλάση 30-60% κατά 13,4% 
και η κλάση 60-100% κατά 1,2% (Σχ. 6.2).

Επειδή οι δύο απογραφές (2001 και 2008) δεν 
έχουν  κοινή  βάση,  ώστε  να  είναι  απολύτως  συ-

γκρίσιμες (η πρώτη στηρίχθηκε στα δεδομένα απογραφής των ΜΔΕ και η δεύτερη σε 
χαρτογραφική προσέγγιση),  επιχειρήθηκε ο εξής έλεγχος,  προκειμένου να ελεγχθεί  η 
ακρίβεια των παραπάνω διαπιστώσεων:

Το συνολικό ξυλαπόθεμα του δάσους εκτιμήθηκε τόσο κατά την απογραφή του 2001 
όσο και το 2008 με βάση τις μέσες τιμές (V/ha) κατά κλάσεις πυκνότητας. Θεωρήθηκε, 
δηλαδή, ότι οι  μέσες αυτές τιμές λειτουργούν ως τιμές μοντέλου και δεν μεταβάλλονται 
σημαντικά για το μελετώμενο χρονικό διάστημα της δεκαετίας 2001-2010 (τουλάχιστον 
για τις δύο κατώτερες κλάσεις που με τον χρόνο πυκνώνουν και το ξυλαπόθεμά τους αυ-
ξάνεται), μεταπηδούν στην αμέσως επόμενη κλάση πυκνότητας.

Με την παραδοχή αυτή προκύπτει ότι το μέσο ξυλαπόθεμα του δάσους αυξήθηκε 
από 80,43 m3/ha (2001) σε 87,4 m3/ha (2008) (Πίν. 6.38). Οι τιμές αυτές διακυμαίνονται 
κατά 4,80%, όσο δηλαδή είναι το σφάλμα εκτίμησης του μέσου όρου του ξυλαποθέματος 
κατά την απογραφή του 2001.

Προβάλλοντας τα στοιχεία απογραφής του 2001 σύμφωνα με τον τύπο:

V2008 = V2001 + V2001 * PZv% * 7 (έτη) – Π(2001-2008)

= 87,6 m3/ha (±4,8%: από 83,4 → 91,8),

όπου:

V2001= 80,43 m3/ha (μέσο ξυλαπόθεμα το 2001 συνοδευόμενο με σφάλμα 
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Πίνακας 6.37. Μεταβολές στην πυκνότητα των 
δασών (βαθμό δασοκάλυψης) μεταξύ των 
απογραφών 2001 και 2008

Απογραφή ΜΔΕ (2001)

Βαθμός 
εδαφο-
κάλυψης

Συ-
χνότη-
τες 
(MΔΕ)

Αναλογία 
(%)

Κατανομή 
της έκτασης 

F (ha)

0-30% 579 64,30 20.766,5
31-60% 268 29,80 9.612,1
61-100% 53 5,90 1.900,1
Σύνολο 900 100,00 32.272,6
Απογραφή (Χαρτογράφηση) 2008
Βαθμός εδαφοκάλυ-
ψης

Αναλογία 
(%) Έκταση (ha)

0-30% 49,70 16.050,4
31-60% 43,20 13.937,1
61-100% 7,10 2.292,1
Σύνολο 100,00 32.279,6
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±4,8%).
PZv%= 1,5% το ποσοστό προσαύξησης όγκου, το οποίο θεωρήθηκε ως κατ’ 
ελάχιστο όριο αληθές και
Π: η παραγωγή (υλοτομίες) που πραγματοποιήθηκαν στο μεσοδιάστημα (1,28 
m3/ha).
(το σφάλμα του ποσοστού προσαύξησης (PZv) ανερχόμενο στο ίδιο περίπου 
επίπεδο με αυτό του ξυλαποθέματος δεν συνυπολογίστηκε, γιατί δεν επηρεάζει 
σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα),

τότε προκύπτει ότι η εκτίμηση του έτους 2008 (87,5 m3/ha) βρίσκεται εντός των ορίων 
εμπιστοσύνης  της  προβολής  των  δεδομένων  απογραφής  του  2001  στο  2008,  δεν 
διαφέρει σημαντικά της προβολής του ξυλαποθέματος του 2001 στο 2008, σύμφωνα με 
τον παραπάνω τύπο (87,6 m3/ha) και, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται εντός των ορίων 
εμπιστοσύνης του (83,4 → 91,8).

Πίνακας 6.38. Η εκτίμηση του ξυλαποθέματος των συστάδων του Δάσους Πάφου κατά τα έτη 
2001 και 2008

Βαθμός
εδαφοκάλυψης

Ξυλαπόθεμα
(m3/ha)

Έκταση συστάδων (ha) Ξυλαπόθεμα των συ-
στάδων

2001 2008 V2001 V2008
0-30% 62,0 20.766,5 16.050,4 1.287.144,6 994.830,3
31-60% 105,0 9.612,1 13.937,1 1.009.494,8 1.463.713,5
61-100% 157,6 1.900,9 2.292,1 299.569,7 361.218,4
Γενικό άθροισμα 80,4 32.279,6 32.279,6 2.596.209,1 2.819.762,2

Σφάλμα (±%) 4,8
V/ha 80,4 87,4
Αύξηση (%) 8,61

Αυτό επικυρώνει την ορθότητα της χρήσης ενιαί-
ων μέσων τιμών ξυλαποθέματος στις δύο απογρα-
φές και πιστοποιεί ταυτόχρονα και την εγκυρότητα 
των μεταβολών που επήλθαν κατά το ίδιο διάστη-
μα στην κατανομή της έκτασης του δάσους κατά 
κλάσεις πυκνότητας.

Αυτή  η  διαπίστωση  δημιουργεί  αισιοδοξία  και 
για το μέλλον, ότι δηλαδή αν συνεχίσουν να τηρού-
νται οι προϋποθέσεις διαχείρισης που τέθηκαν το 
2001 και δεν υπάρξουν έκτακτα γεγονότα (πυρκα-
γιές κλπ.), τότε η πολυπόθητη ανάκαμψη των οικο-
συστημάτων  (τουλάχιστον  από  την  άποψη  της 
ανόρθωσης των δασοσυστάδων και της βελτίωσης 
του παραγωγικού δυναμικού του δάσους) μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα μετά από αρκετές δεκαετί-
ες  και  με  τη  λήψη  κατάλληλων  δασοκομικών 
μέτρων.

Η κρισιμότητα,  όσον αφορά στο  βαθμό δασο-
κάλυψης, εκφράζεται και με όρους εγκάρσιας κυ-
κλικής  επιφάνειας  (G,  m2/ha)  των  συστάδων  και 
κατ’ επέκταση και σε όρους τρέχουσας παραγωγι-
κής ικανότητας (προσαύξησης όγκου),  όπως φαί-
νεται από τα στοιχεία του Πίν. 6.41 και του διαγράμματος στο Σχ. 6.3.
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Σχήμα 6.3. Διασπορά των τιμών εγκάρσιας 
κυκλικής επιφάνειας G01(m2/ha) απογραφής 2001 
συναρτήσει του ανώτερου ύψους (Η0) μεταξύ των 
κλάσεων πυκνότητας (P0.5, P0.7 και P01/Gmax) 
και κατά ποιότητες τόπου (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV)
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Η υψηλή συμμετοχή (58,2%) των ΔΕ στη χαμηλή κλάση πυκνότητας p=0,2 (G/Gmax: 
0-0,4) είναι συνέπεια του υψηλού ποσοστού των διασπασμένων συστάδων (64,3% στην 
κλάση ΒΕ: 0-30%, Πίν. 6.50). Η κατάσταση αυτή διατηρεί και την προσαύξηση όγκου σε 
συνολικά χαμηλό επίπεδο (1,2 m3/έτος,ha κατά μέσο όρο). Ενδεχόμενη μείωση της συμ-
μετοχής των συστάδων αυτών στη συνολική έκταση του δάσους (με αύξηση της πυ-
κνότητας),  αναμένεται  να  οδηγήσει  σε  αύξηση  της  τρέχουσας  προσαύξησης  όγκου, 
αφού αυτή, σε μέτριας έως υψηλούς πυκνότητας συστάδες μπορεί να ανέλθει από 1,4 
έως και 2,7 m3/έτος,ha, όπως δείχνουν τα στοιχεία στον Πίν.  6.39 για τις πυκνότητες 
p=0,5-0,7 και 0,9, αντίστοιχα.

Πίνακας 6.39. Η πυκνότητα των δασοσυστάδων σε όρους εγκάρσιας κυκλικής επιφάνειας 
(G, m2/ha) ή σχετικής πυκνότητας (ξυλοβρίθειας) p=G/Gmax και η επίδραση στην τρέχουσα 
παραγωγική ικανότητα (Zv m3/ha,έτος) των συστάδων του Δάσους Πάφου

Κατανομή των ΜΔΕ

p=G/Gmax SQ:1 SQ:2 SQ:3 SQ:4 Γενικό άθροι-
σμα %

0,2 66 172 231 55 524 58,2
0,5 49 100 109 15 273 30,3
0,7 28 32 16 1 77 8,6
0,9 15 7 3 1 26 2,9

Σύνολο 158 311 359 72 900 100,0

Μ.Ο. τρέχουσας προσαύξησης όγκου (Zv m3/έτος,ha)
p=G/Gmax SQ:1 SQ:2 SQ:3 SQ:4 Γενικό άθροισμα

0,2 1,9 1,1 0,6 0,3 0,9
0,5 2,3 1,5 0,9 0,5 1,4
0,7 3,0 1,7 0,9 0,8 2,0
0,9 3,7 1,8 0,4 0,3 2,7

Σύνολο 2,4 1,3 0,7 0,4 1,2

6.2.1.2  Δυναμική της εξέλιξης και επιπτώσεις στο 
παραγωγικό δυναμικό του δάσους

Στο διάγραμμα του Σχ. 6.4 δίνεται μια πρώτη εικόνα συ-
γκρότησης των συστάδων από άποψη ηλικιών και ποιοτή-
των τόπου, ενώ η αναλυτική εικόνα του δάσους δίνεται στο 
Σχ. 6.5.

Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτει ότι μεγάλο μέρος 
της έκτασης του δάσους (24%) καλύπτεται από συστάδες 
μεγάλης ηλικίας (Τ>140 ετών) που μπορεί και πρέπει να 
θεωρηθούν ως κρίσιμες για δύο λόγους:

Οι συστάδες αυτές στην πλειοψηφία τους χαμηλής πυ-
κνότητας p=0,2 και p=0,5 στον Πίν.  6.39 και σε κατώτερες 
ποιότητες τόπου (Σχ.6.5), βρίσκονται σε φάση διάσπασης. 
Αυτό  σημαίνει  ότι  υπάρχει  πρόβλημα  σταθερότητας  των 
συστάδων αυτών και απειλή παραπέρα υποβάθμισης, αν 
ληφθεί επιπλέον υπόψη η δυσκολία φυσικής αναγέννησης 
που  καταγράφεται  κατά  τις  τελευταίες  δεκαετίες  στις  συ-

στάδες αυτές.
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Σχήμα 6.4. Η συγκρότηση των συστάδων 
κατά ηλικία και ποιότητα τόπου
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Κρίσιμες  είναι  οι  συστάδες  αυτές  και  από  παραγωγική  άποψη,  δεδομένου  ότι  η 
τρέχουσα  παραγωγική  ικανότητα  βρίσκεται  σε  πολύ  χαμηλά  επίπεδα  (0,3  έως  0,6 
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Σχήμα 6.5. Ιστογράμματα κατανομής της έκτασης των συστάδων Τραχείας πεύκης κατά κλάσεις ηλικίας 
και κατά επίπεδο πυκνότητας (p02, p05, p07 και P09)
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Σχήμα 6.6. Η εξέλιξη της τρέχουσας και μέσης περίτροπης προσαύξησης των συστάδων 
χαμηλής (p=0,5) και υψηλής (p=0,9) πυκνότητας συναρτήσει της ηλικίας (Τ) και της 
ποιότητας τόπου (SQ)
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m3/ha,έτος Πίν. 6.39), ενώ το σημείο μεγιστοποίησης της μέσης αύξησης (Ζn), δηλαδή το 
σημείο τομής των καμπυλών της τρέχουσας και μέσης αύξησης (Σχ.  6.2), έχει ξεπερα-
στεί προ πολλού.

Η κρισιμότητα, από άποψη παραγωγής και απόδοσης, δεν αφορά μόνο στις υπερήλι-
κες συστάδες, αλλά όλες αυτές που η πυκνότητά τους βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδο 
(p=0,2), αφού στις συστάδες αυτές πρέπει να κυριαρχήσουν υποχρεωτικά (και σύμφωνα 
με τις πρόσφατες αποφάσεις πολιτικής) στόχοι προστασίας και ανόρθωσης, που μετα-
φράζονται σε πρακτικά μέτρα, όπως α) αποφυγή περαιτέρω αραίωσης και μέριμνα για 
πύκνωση είτε φυσικά είτε τεχνητά και β) πρόληψη φαινομένων κατάρρευσης των συ-
στάδων με έγκαιρη απομάκρυνση δένδρων με προφανή προβλήματα υγείας και γ) μέρι-
μνα για φυσική ή τεχνητή αναγέννηση, με στόχο την πύκνωση και τη δημιουργία υγιών, 
μικτών και πολυωρόφων συστάδων.

Οι συστάδες που είναι στην κλάση πυκνότητας p=0.5, αν και δεν είναι κρίσιμες με την 
έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω, ωστόσο, όπως διατυπώνεται στη «Σύνοψη αποτε-
λεσμάτων της απογραφής παραγωγικών δασών Τραχείας πεύκης 2001-2002 (Τμήμα 
Δασών Κύπρου, 2002), βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και η παραπέρα πορεία τους εξαρ-
τάται από τους δασοκομικούς χειρισμούς που θα υποστούν στις επόμενες δεκαετίες, για 
αυτό και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Με αυτό το σκεπτικό, και αυτές οι συστάδες εξαιρέθηκαν της παραγωγικής διαδικασί-
ας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αύξησης του επιπέδου πυκνότητας από p05 σε 
p07, σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για αυτές τις συστάδες, σύμφωνα με τα δεδομένα της 
τρέχουσας παραγωγικής ικανότητάς τους (σημερινό ξυλαπόθεμα Vw=99,3 m3 και ρυθμός 
αύξησης 1,3%), ώστε να ανέλθουν κατά ένα επίπεδο πυκνότητας από p05 σε p07 (με 
Vw=156 m3), εκτιμήθηκε περίπου σε 35 έτη (Vpred=V2001(p05) * 1.01335 = 156 m3/ha).

Υπό την έννοια αυτή, εξαιρούνται (και κατά την προσεχή περίοδο) οι εν λόγω συ-
στάδες (p05) από την παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να υπάρξει πύκνωση, του-
λάχιστον από άποψη βαθμού συγκόμωσης και ξυλαποθέματος, έστω και χωρίς ιδιαίτερα 
μέτρα καλλιέργειας (πλην των μέτρων υποστήριξης της φυσικής και τεχνητής αναγέννη-
σης, για τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια).

Το μοντέλο αειφορίας

Συνεπεία των όσων αναπτύχθηκαν παραπάνω, οι εκτάσεις που απομένουν για οργα-
νωμένη διαχείριση και παραγωγικούς σκοπούς, ανέρχονται σε  3.156 ha και περι-
λαμβάνουν συστάδες ηλικίας Τ<140 ετών και επιπέδων πυκνότητας p07 και p09.

Για τις συστάδες αυτές, γίνονται καταρχήν αποδεκτές οι ακόλουθες βασικές και μα-
κροπρόθεσμες διαχειριστικές αποφάσεις:

1. Περίτροπος χρόνος u=130 έτη
2. Επιδιωκόμενη δομή η ομήλικη. Αυτή επιτυγχάνεται κατά μικρές ή μεγάλες συ-

στάδες, έτσι ώστε, σε επίπεδο διαμερίσματος, να δίνεται η εικόνα του ομήλι-
κου (εφόσον πρόκειται για ένα πολύγωνο ή του υποκηπευτού δάσους (αθροί-
σματος ομηλικιών).

3. Δασοκομικά μέτρα: Καλλιέργεια ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης. Περιποίηση 
(νεοφυτεία, πυκνοφυτεία) και εξευγενιστικές αραιώσεις (θετική επιλογή) στα 
στάδια των κορμών και μέχρι την ηλικία των 120 ετών. Αναγεννητικές υλοτο-
μίες σε συστάδες 120-140 ετών με ειδικό χρόνο αναγέννησης t=10 έως 20 
έτη ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Συμπλήρωση με τεχνητή ανα-
δάσωση εκεί όπου δεν ολοκληρώνεται η φυσική αναγέννηση (στη διάρκεια 
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του ειδικού χρόνου αναγέννησης).
4. Επιδιωκόμενο επίπεδο πυκνότητας και ένταση αραιώσεων.

Για τις συστάδες με μέτριο επίπεδο πυκνότητας (p=0,7) επιδιώκεται η σταδιακή βελτί-
ωση και άνοδος στο επίπεδο p=0,9 (ανώτερο). Αυτό επιτυγχάνεται με όρους καλλιέρ-
γειας και έντασης αραιώσεων που προβλέπονται στους πίνακες παραγωγής για τις συ-
στάδες πυκνότητας p09.

Οι διαχειριστικές αυτές αποφάσεις, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση της διοίκησης 
του Τμήματος Δασών, οδηγούν στην εφαρμογή μιας συγκεκριμένης διαδικασίας αειφορι-
κής διαχείρισης με συγκεκριμένα αποτελέσματα παραγωγής.

Το πρότυπο του κανονικού δάσους

Η αφετηρία και το μέσο ανάλυσης για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής είναι το 
πρότυπο του κανονικού δάσους, όπως αυτό αναλύεται στη σχετική θεωρία (Γκατζογιάν-
νης, 1986 και 1989) και δίνεται στο Σχ.6.7.

Ακολουθώντας  τα  βήματα  ανάλυσης  που  υποδεικνύει  η  θεωρία  του  κανονικού 
δάσους, προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:

• Διάκριση διαχειριστικών κλάσεων. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι συνθήκες 
κανονικότητας και να γίνει εφικτή η χρήση των πινάκων παραγωγής για την 
πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης των συστάδων και των αποτελεσμάτων 
παραγωγής, διακρίνονται για τις υπό εξέταση συστάδες (p07 και p09) συνολι-
κά οκτώ (8) συσταδικοί τύποι (ένας για κάθε ποιότητα τόπου και κάθε επίπεδο 
πυκνότητας (4 SQ*2 επ. πυκν. = 8 συσταδικοί τύποι).

• Επιδιώκοντας αποκατάσταση συνθηκών αειφορίας σε κάθε έναν συσταδικό 
τύπο χωριστά, προκύπτουν τα κανονικά μεγέθη (Vn: κανονικό ξυλαπόθεμα και 
κανονική προσαύξηση) που δίνονται στον Πίν. 6.40 (στήλες 4 έως 7). Στις στή-
λες 8 έως 13 του ίδιου πίνακα δίνονται τα πραγματικά δεδομένα απογραφής 
του 2001.

Η προσομοίωση διαχείρισης που γίνεται εδώ έχει ως χρονική αφετηρία το έτος 2001. 
Έχοντας ως απώτερο στόχο την αποκατάσταση συνθηκών του επιπέδου p09, συνοψίζο-
νται τα αποτελέσματα των περιπτώσεων (α) και (β) του Πίν.  6.40 στην περίπτωση (γ) 
(συστ. τύποι 1ος–5ος, 2ος-6ος, 3ος-7ος και 4ος-8ος) και προκύπτουν τα επιδιωκόμενα μεγέθη 
για τη συνολική διαχειριστική κλάση των 3156,2 ha, που αποτελεί  πλέον αντικείμενο 
εντατικής αειφορικής διαχείρισης για παραγωγικούς σκοπούς. Η κάρπωση που αναμένε-
ται να προκύψει από την υλοποίηση στην πράξη της διαδικασίας αυτής και ιδιαίτερα από 
την  μακροπρόθεσμη επιδίωξη αποκατάστασης κανονικής  αναλογίας  κλάσεων ηλικίας 
(Fn[p07+p09] στο διάγραμμα του Σχ. 6.7), έχει ως ακολούθως:

E = (Zw+2Zn)/3 + (Vw-Vn)/a
όπου:

Zw: Η πραγματική τρέχουσα προσαύξηση όγκου κατά την χρονική αφετηρία 
(2001): 7.531 m3/έτος (2,39 m3/έτος,ha)
Zn: Η κανονική προσαύξηση όγκου, που εκφράζει και το παραγωγικό δυναμικό 
του δάσους (μετά την αποκατάσταση κανονικότητας): 7.464 m3/έτος (2,36 
m3/έτος,ha)
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Η κανονική διαχειριστική κλάση για το συσταδικό τύπο : PBR Πάφου/ p=0,9, SQ: I
Κλάσεις
ηλικίας

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 Σύνολο

Fn(ha) 85 85 85 85 85 85 85 592
Vn/ha 122 205 248 274 291 151 184
Vn 0 10340 17310 20987 23169 24595 12798 109199
Zn/ha 8,5 5,2 3,3 2,3 1,8 0,7 3,12
Zn 0 722 442 278 195 150 61 1849

Σχήμα 6.7. Η εξέλιξη των συστάδων Τραχείας πεύκης (p=0,9 και SQ:I) (α), το πρότυπο της 
κανονικής διαχειριστικής κλάσης (β) και τα αποτελέσματα του προτύπου, καθώς και δείκτες 
ελέγχου της αειφορίας (γ) κάτω από συνθήκες κανονικότητας (αειφορικής οργάνωσης της 
παραγωγής)
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Πίνακας 6.40. Κανονικά (Fn, Vn, Zn) και πραγματικά (Fw, Vw, Zn) μεγέθη των συστάδων 
Τραχείας πεύκης ηλικίας <140 ετών κατά κλάσεις πυκνότητας p05, p07 και p09, καθώς και  
αθροιστικά των κλάσεων p07 και p09
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Κανονικά μεγέθη Πραγματικά μεγέθη

Συστάδες με χαμηλό επίπεδο πυκνότητας (p=0,5)
SQ I 1757 101,7 178819 1,50 2631 SQ I 1757 131,5 231145 2,34 4109
SQ II 3407 75,9 258576 1,17 3989 SQ II 3407 101,9 347241 1,56 5302
SQ III 2188 50,9 111265 0,74 1614 SQ III 2188 78,4 171460 0,88 1933
SQ IV 36 24,7 886 0,43 16 SQ IV 36 75,3 2701 1,58 57

 Σύνολο 7388 74,4 549546 1,12 8250 Σύνολο 7388 101,9 752547 1,54 11401
Συστάδες με μέτριο επίπεδο πυκνότητας (p=0,7)

1η SQ I 1004 142,4 142961 2,42 2433 SQ I 1004 185,2 185975 3,03 3047
2η SQ II 968 108,3 104901 1,72 1666 SQ II 968 147,8 143131 1,80 1740
3η SQ III 359 73,3 26286 1,11 398 SQ III 359 101,6 36434 0,78 279
4η SQ IV 0 0,2 0 0,00 0 SQ IV  0
 Σύνολο 2331,3 117,6 274148 1,93 4497 Σύνολο 2331 156,8 365539 2,17 5066

Συστάδες με υψηλό επίπεδο πυκνότητας (p=0,9)

5η SQ I 538 84,4 99200 3,12 1679 SQ I 538 313,8 168838 3,72 2000

6η SQ II 251 140,8 35340 1,76 441 SQ II 251 202,5 50835 1,77 444
7η SQ III 36 89,6 3215 1,29 46 SQ III 36 142,9 5126 0,58 21
8η SQ IV 0 46,3 0 0,62 0 SQ IV 0  0
 Σύνολο 824,9 167,0 137755 2,63 2166 Σύνολο 825 272,5 224799 2,99 2465

Συστάδες με μέτριο και υψηλό επίπεδο πυκνότητας (p=0,7+0,9)
1η+5η SQ I 1542 184,4 284374 3,12 4814 SQ I 1542 354813  5047
2η+6η SQ II 1219 140,8 171652 1,76 2141 SQ II 1219 193966  2184
3η+7η SQ III 395 89,6 35362 1,29 508 SQ III 395 41560  300
4η+8η SQ IV 0 46,3 0 0,62 0 SQ IV 0  

 Σύνολο 3156,2 155,7 491388 2,36 7464 Σύνολο 3156 187,0 590339 2,39 7531

Vw: Το πραγματικό ξυλαπόθεμα: 590.339 m3 (187 m3/ha)
Vn: Το κανονικό ξυλαπόθεμα (μετά την αποκατάσταση κανονικής αναλογίας 
κλάσεων ηλικίας: 491.388 m3 (155,7 m3/ha).
α: Ο χρόνος αποκατάστασης κανονικής αναλογίας κλάσεων ηλικίας, δηλαδή της 
μετάβασης από την πραγματική (Fw[p07+p09] στο Σχ. 6.7) στην κανονική κατανομή. 
Αυτός εκτιμήθηκε σε 140 έτη, με την έννοια ότι θα υπάρξει μια βαθμιαία 
μετάβαση στην επιδιωκόμενη κατανομή, στη διάρκεια ενός ολόκληρου κύκλου 
ζωής των συστάδων.
Ε: Οι κατά μέσο όρο ετήσιες καρπώσεις που αναμένεται να προκύψουν σε 
ολόκληρη αυτή τη διάρκεια αποκατάστασης κανονικότητας (από το 2001 έως 
20140): 8.193 m3/έτος ξυλώδη όγκου (2,60 m3/έτος,ha).

Περιορισμοί/ δυσκολίες υλοποίησης

Η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας παραγωγής αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκο-
λίες που θα αφορούν στις φυσικές συνθήκες όσο και σε τεχνικά ζητήματα, όπως:

(i) Η δυσκολία φυσικής αναγέννησης και κατ’ επέκταση η κανονική ροή 
αναγεννητικών υλοτομιών, εκεί όπου ο ξηροτάπητας δεν επιτρέπει ή 
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δυσχεραίνει τη φύτρωση των σπόρων και την ευδοκίμηση των αρτιφύ-
τρων.

(ii) Οι μεγάλες κλίσεις, που πάνω από ένα όριο της τάξης του 50%, δρουν 
ανασχετικά στην υλοποίηση υλοτομικών εργασιών, λόγω κινδύνου δια-
βρώσεων.

(iii) Οι δυσκολίες προσπέλασης για υλοποίηση των υλοτομικών εργασιών.
(iv) Η δυσκολία εντοπισμού στον χώρο των εκτάσεων που οριοθετούνται 

σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια (ηλικία, πυκνότητα και ποιότητα 
τόπου).

Όλες αυτές οι δυσκολίες θα εξεταστούν στο επόμενο κεφάλαιο, κατά το σχεδιασμό της 
διαχείρισης, μέσω των αναλυτικών βάσεων δεδομένων που συγκροτήθηκαν για το σκο-
πό αυτόν (ΒΔΓΠ_Α και ΒΔΓΠ_Β), καθώς και με επιτόπια εξέταση και αξιολόγηση πραγ-
ματικών καταστάσεων που μπορούν και πρέπει να ενταχθούν στην εν λόγω διαχειριστι-
κή κλάση.

6.2.1.3 Το σύστημα διαχείρισης

Τα βασικά  δεδομένα  και  μια  πρώτη  αξιολόγηση του  συστήματος  διαχείρισης  που 
εφαρμόστηκε στα δάση της Πάφου δόθηκε ήδη σε προηγούμενα κεφάλαια της παρού-
σας μελέτης.

Συνοψίζοντας εδώ και εμπλουτίζοντας την προηγηθείσα αξιολόγηση, ενόψει και των 
αναλύσεων που έγιναν στις παραπάνω ενότητες του κεφαλαίου 6, επισημαίνονται εδώ 
τα ακόλουθα:

➔ Στη διαχείριση των δασών, τόσο όσον αφορά στο σχεδιαστικό κομμάτι 
όσο και στην εφαρμογή, υπήρξαν ήδη, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, αλ-
λαγές και βελτιώσεις που εκσυγχρονίζουν το σύστημα διαχείρισης και το προσαρ-
μόζουν  στη  σύγχρονη  αντίληψη  και  επιστήμη,  καθώς  και  στις  πρόσφατες  δι-
ϋπουργικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά στην αειφορία 
και ενσωμάτωση οικολογικών παραμέτρων στη διαχείριση των δασών (Ελσίνκι 
1993, Βιέννη 2003, Οδηγία 92/43 κ.ά.).

➔ Υπήρχε  έλλειψη προτύπων οργάνωσης της διαχείρισης,  σύμφωνα με τις 
απόψεις αυτές (δασοαποδοτικά πρότυπα, πρότυπα αξιολόγησης δασικών 
λειτουργιών κλπ.), τα οποία εν τω μεταξύ και στα πλαίσια της παρούσας με-
λέτης αναπληρώνονται, καθιστώντας δυνατή την ουσιαστική εφαρμογή των 
ως άνω κανόνων και αρχών. Η δυνατότητα αυτή βελτιώνεται σημαντικά και 
μέσω των βάσεων δεδομένων, που έχουν ήδη αναπτυχθεί και επιτρέπουν 
μια αναλυτική όσο και συνολική προσέγγιση των δεδομένων και των κατα-
στάσεων του δάσους.

➔ Οι βελτιώσεις αυτές καθιστούν, τέλος, δυνατή και την εκτίμηση αναλυτικών 
δεικτών ελέγχου της αειφορίας των δασών, όπως αναφέρεται διεξοδικά σε 
επόμενα κεφάλαια.

➔ Για τη δασοκομική εργασία (προσήμανση) με στόχο την παραγωγή ξύλου, 
υπάρχουν  ήδη  σχετικοί  κανόνες,  βελτιωμένοι  σε  σημαντικό  βαθμό,  σε 
σχέση με το παρελθόν, πλην όμως χρειάζονται και εδώ βελτιώσεις, για τις 
οποίες θα γίνουν σχετικές προτάσεις στη συνέχεια.

➔ Ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές πρέπει να γίνουν σε επίπεδο οργάνωσης και 
αρμοδιότητας εκτέλεσης της δασοκομικής εργασίας, καθώς και σε επίπεδο 
δημιουργίας  προτύπων/υποδειγμάτων  και  εκπαίδευσης  των  λειτουργών 
που αναλαμβάνουν αντίστοιχες ευθύνες. 
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6.2.2 Αξιολόγηση της δασικής αναψυχής και του δασοτουρισμού
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός κατοίκων, ιδί-

ως από τις αστικές περιοχές και κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, αισθάνεται την ανάγκη 
να ξεφύγει  προσωρινά από τη  ρουτίνα  ή την  ένταση της  καθημερινής  ζωής,  αναζη-
τώντας την ηρεμία, την αναζωογόνηση και την ευχαρίστηση που προσφέρει η αναψυχή 
σε φυσικές περιοχές και ιδιαίτερα στον ορεινό χώρο και το δάσος. Είναι φανερό ότι η 
τάση αυτή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί στη διαμόρφωση 
της δασικής πολιτικής και την άσκηση της δασοπονίας γενικότερα, αφού η συμμετοχή 
σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής στο δασικό χώρο αποτελεί ουσιαστική 
επιδίωξη σε ολοένα και περισσότερα στρώματα του πληθυσμού, που αντιλαμβάνο-
νται το δάσος, την ύπαιθρο γενικότερα, ως στοιχεία απαραίτητα της ποιότητας της ζωής 
τους.

Παρά το ότι όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες μπορούν να επιδιωχθούν, ίσως με δια-
φορετική έμφαση, στα δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις - και μάλιστα σε πολλές περι-
πτώσεις το δασικό περιβάλλον τις κάνει περισσότερο ελκυστικές – αυτό δεν σημαίνει ότι 
το δάσος πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδους υπαίθριες δραστηριότητες. Πέρα 
από την ανάγκη διατήρησης του δάσους ως οικοσυστήματος, θα πρέπει να κατα-
νοηθεί επίσης ότι η δασική αναψυχή διαφοροποιείται σε σχέση με άλλες μορφές 
υπαίθριας αναψυχής, κυρίως από το γεγονός ότι οι ανάγκες που ικανοποιούνται στη 
δασική αναψυχή συνδέονται ιδίως με την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και 
του τοπίου του δάσους και όχι απλά με την ικανοποίηση από τη συμμετοχή σε υπαί-
θριες δραστηριότητες, που μπορεί άλλωστε να επιδιώξει  κανείς και σε άλλου είδους 
υπαίθριους χώρους. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι δασικοί επισκέπτες επιθυμούν 
πράγματι να ξεφύγουν από τη ρουτίνα ή την ένταση ιδίως της αστικής ζωής και να πε-
ράσουν ευχάριστα με την οικογένεια ή φίλους, επιδιώκοντας απλές και όχι οργανωμένες 
υπαίθριες δραστηριότητες, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, που διατηρεί αναλλοίωτα τα 
βασικά χαρακτηριστικά του. Είναι πολύ σημαντικό κατά συνέπεια να κατανοηθεί ότι η 
πραγματική φύση της δασικής αναψυχής και η ουσιαστική ικανοποίηση των αναγκών 
του ανθρώπου που τον οδηγούν στο δάσος - και όχι σε κάποιο άλλο περιβάλλον - για 
την αναψυχή του, εξυπηρετούνται καλύτερα όταν οι οποιεσδήποτε ευκολίες, οι εγκατα-
στάσεις δασικής αναψυχής και οι αντίστοιχες δραστηριότητες,  διευκολύνουν απλά 
τον επισκέπτη για την ευχάριστη παραμονή του στο δάσος, χωρίς να αποτελούν 
καθαυτές τον κύριο πόλο έλξης, που θα τον αποσπούν από το φυσικό περιβάλλον. 
Τέτοιες δραστηριότητες είναι κυρίως το υπαίθριο γεύμα, απλά και άτυπα παιχνίδια για 
μικρούς και μεγάλους, η ξεκούραση και χαλάρωση, η πεζοπορία – περιήγηση και η 
απόλαυση της φύσης και του τοπίου, καθώς και η γνωριμία και κατανόηση των ιδιαίτε-
ρων στοιχείων του δασικού οικοσυστήματος.

Οι παραπάνω απόψεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι:  η οργάνωση των δασών για 
αναψυχή, αποσκοπεί  στην  παροχή ευκαιριών για την ευχάριστη παραμονή του αν-
θρώπου σε κατάλληλες θέσεις στο δάσος, καθώς και για τη διευκόλυνσή του, ώστε να 
απολαύσει και να εκτιμήσει το φυσικό περιβάλλον και να επιδιώξει  απλές και άτυπες 
υπαίθριες  δραστηριότητες,  στον  ελεύθερο χρόνο του,  με  ευκολία  κίνησης,  σχετική  
άνεση και ασφάλεια και με τη δημιουργία εγκαταστάσεων και κατασκευών,  που προ-
σαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο και δεν μεταβάλλουν το χαρακτή-
ρα του δάσους.

Η ως άνω ειδική φύση της δασικής αναψυχής, και το γεγονός ότι δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται απλά ως μια πρωτοβουλία για την εξυπηρέτηση της ζήτησης του κοινού 
για υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά, κυρίως, ως μια ευκαιρία που παρέχεται στους επι-
σκέπτες  να  απολαύσουν  το  φυσικό  περιβάλλον  του  δάσους,  δημιουργεί  ορισμένες 
πρόσθετες υποχρεώσεις σε αυτούς που έχουν την ευθύνη για την οργάνωση της ανα-
ψυχής στο δάσος.  Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  η συνειδητοποίηση της ανάγκης για την 
«ολοκληρωμένη» διαχείριση των δασών, λόγω και της συνεχιζόμενης υποβάθμισης του 
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φυσικού περιβάλλοντος, συμπίπτει με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού για 
περιβαλλοντικά θέματα και τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για την προστασία και δια-
τήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική και η εκπαιδευτι-
κή πλευρά της αναψυχής, καθώς και ο ρόλος της στην ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του δάσους. Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν την 
ευκαιρία στους δασικούς επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα και να μάθουν περισσότε-
ρα για το δάσος και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και την αξία τους και να συνειδητοποιήσουν περισσότερο την ανάγκη για την προστασία 
τους. Είναι σημαντικό για το σκοπό αυτό να κατανοηθεί ότι, εκτός από τις ευκολίες – 
εγκαταστάσεις για την ευχάριστη παραμονή στο δάσος οι ευκαιρίες δασικής αναψυ-
χής πρέπει να συνδυάζονται κατάλληλα και με δυνατότητες περιβαλλοντικής ενη-
μέρωσης και εκπαίδευσης, ιδίως για τις ιδιαίτερες αξίες του φυσικού του περιβάλλο-
ντος του δάσους - χλωρίδα, πανίδα, γεωμορφολογία, τοπίο - και την ανάγκη διατήρησής 
τους, με τη δημιουργία κατάλληλων ευκολιών και μέσων για το σκοπό αυτό, όπως πινα-
κίδες, κέντρα ενημέρωσης, θεματικά μουσεία, μονοπάτια ενημέρωσης για τη φύση, κλπ.

Η οργάνωση του δάσους για αναψυχή, με τις ευκολίες που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω, εκτός από την ικανοποίηση σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, σε συνδυασμό με 
την ενημέρωση – εκπαίδευση του κοινού για το δάσος και το φυσικό περιβάλλον, έχει 
παράλληλα ευρύτερες επιπτώσεις στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της ευρύτε-
ρης περιοχής, στην οποία βρίσκεται το υπό διαχείριση δάσος. Είναι γεγονός ότι με την 
εκδρομική έξοδό τους, οι επισκέπτες, εκτός από τη γνωριμία και την απόλαυση του φυ-
σικού περιβάλλοντος, επιζητούν ακόμα να επισκεφτούν και να γνωρίσουν ενδιαφέροντα 
στοιχεία που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιουργεί περαιτέρω ευκαιρίες 
παροχής ευκολιών και εξυπηρετήσεων, που έχει ανάγκη ο επισκέπτης, όταν βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του ή αυξάνουν την ικανοποίησή του από 
την επίσκεψή στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό, ως εκ τούτου, η αναψυχική ορ-
γάνωση του δάσους να εξετάζεται και να συνδυάζεται με διάφορα πολιτιστικά, 
ιστορικά, θρησκευτικά και άλλα στοιχεία που υπάρχουν στο δάσος και στην ευρύτε-
ρη περιοχή του. Ο συνδυασμός αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την ένταξη της δασι-
κής αναψυχής σε μια γενικότερη πολιτική ανάπτυξης των ορεινών – παραδο-
σόβιων περιοχών. Η αξιοποίηση αυτή της δασικής αναψυχής ως πόλου έλξης επισκε-
πτών και, κατά συνέπεια, ως ουσιαστικού στοιχείου και κινήτρου για την ανάδειξη και 
αξιοποίηση διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος που υπάρχουν ή δημιουργούνται στην 
ευρύτερη περιοχή (στους παραπάνω τομείς) δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες αναζωο-
γόνησης  και  ανάπτυξης  παραδασόβιων οικισμών.  Εκτός  από  τις  ευκαιρίες  απα-
σχόλησης του τοπικού πληθυσμού για την κατάλληλη οργάνωση και  λειτουργία των 
χώρων ή περιοχών αναψυχής, με σκοπό τη γνωριμία και την απόλαυσή τους από τους 
επισκέπτες, υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος, που ανα-
φέρονται, για παράδειγμα, στη δημιουργία ευκολιών διανυκτέρευσης, σίτισης και ψυχα-
γωγίας, σε διάφορες εξυπηρετήσεις, όπως ιατρικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ατομι-
κές ανάγκες, στην εξασφάλιση υπηρεσιών ενημέρωσης και ξενάγησης των επισκεπτών 
στην ευρύτερη περιοχή γενικότερα και ακόμα στην προώθηση και πώληση αγαθών και 
προϊόντων της περιοχής, αναμνηστικών, κτλ.

Εκτός από τις παραπάνω διαπιστώσεις, υπάρχει ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα, 
στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε, στο πλαίσιο της αναψυχικής οργάνωσης των δα-
σών. Με την αναψυχή του ο άνθρωπος έρχεται σε άμεση επαφή με το δάσος, το οποίο 
δεν αντιλαμβάνεται πλέον μόνον ως «μέσο» για την παραγωγή διαφόρων καταναλωτι-
κών αγαθών ή προϊόντων, αλλά ως «τελικό» αγαθό που χρησιμοποιεί όπως είναι για 
την ικανοποίηση αναγκών του που σχετίζονται με  την ποιότητα της ζωής. Η άμεση 
αυτή επαφή του ανθρώπου με το δάσος δημιουργεί την ανάγκη για την πληρέστερη κα-
τανόηση των σχέσεων ανθρώπου – δάσους  όπως διαμορφώνονται στην  επιδίωξη 
της δασικής αναψυχής. Οι διαχειριστές των δασών δεν έχουν πλέον να αντιμετωπί-
σουν μόνο τα προβλήματα κατάλληλου χειρισμού των φυσικών και βιολογικών στοιχεί-
ων του δάσους για τη διατήρηση της υγείας και της παραγωγικότητας του οικοσυστήμα-
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τος και την εξυπηρέτηση των οποιωνδήποτε σκοπών της διαχείρισης. Είναι ανάγκη να 
προσπαθήσουν, παράλληλα, να κατανοήσουν τις νέες απαιτήσεις των σύγχρονων αν-
θρώπινων κοινωνιών από τα δάση και να γνωρίζουν τους πραγματικούς ή δυνητικούς 
επισκέπτες των δασών (ποιοι είναι, γιατί έρχονται, τι θέλουν στο δάσος). Έτσι, μπορούν 
να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους στη δασική αναψυχή, χωρίς 
να θέσουν σε κίνδυνο την υπόστασή του δάσους ως φυσικού οικοσυστήματος. Η  με-
λέτη των χαρακτηριστικών και των απόψεων των επισκεπτών είναι πολύ σημαντι-
κή για την κατάλληλη οργάνωσή των δασών με σκοπό την προσέλκυση και εξυπηρέτη-
ση επισκεπτών και έχει αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή και προσπάθεια - με κατάλ-
ληλες δράσεις κοινωνικής έρευνας - σε χώρες που έχουν παράδοση και έχουν αναπτύ-
ξει σημαντικά το θέμα της δασικής και, γενικότερα, υπαίθριας αναψυχής.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια την αξιολόγηση 
του θέματος «Αναψυχή και Δασοτουρισμός» στο Δάσος Πάφου, σε συσχέτιση και με 
την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, που επιχειρήθηκε στο Κεφάλαιο 5.6. του 
Σχεδίου Διαχείρισης και στο Κεφάλαιο 211περί αξιολόγησης της αισθητικής του τοπίου.

Όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 5.6, η αναψυχική οργάνωση του Δάσους Πάφου επι-
διώχτηκε, κυρίως, με τη δημιουργία  11 εκδρομικών χώρων και  ενός κατασκηνωτι-
κού, καθώς και έξι μονοπατιών μελέτης της φύσης, με επιπλέον τη διαδρομή του Ευ-
ρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 στην περιοχή του δάσους. Περισσότερο δημοφιλείς είναι οι 
εκδρομικοί  χώροι,  που εκτιμάται  ότι  δέχονται  περίπου 40.000 επισκέπτες  το  χρόνο. 
Όπως  φαίνεται  από  την  προκαταρκτική  διερεύνηση  των  χαρακτηριστικών  και  των 
απόψεών τους,μ που επιχειρήθηκε το καλοκαίρι του 2009, οι επισκέπτες εκτιμούν θε-
τικά τις  ευκολίες που παρέχονται και είναι  γενικά ικανοποιημένοι από την ορ-
γάνωση και τη λειτουργία των εκδρομικών χώρων (τους οποίους, κυρίως, αφορούν 
τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν) και των υποδομών αναψυχής,  γενικά,  στο Δάσος 
Πάφου.

Από τα στοιχεία επισκεψιμότητας των ως άνω χώρων αναψυχής, όπως προέκυψαν 
στις επί τόπου συζητήσεις με στελέχη του Τμήματος Δασών, καθώς και από τα δεδο-
μένα που συγκεντρώθηκαν με την προκαταρκτική καταγραφή των επισκεπτών το καλο-
καίρι του 2009, προκύπτει ότι οι υφιστάμενοι χώροι αναψυχής στο Δάσος Πάφου εξυ-
πηρετούν την υφιστάμενη ζήτηση,  η οποία είναι άλλωστε σημαντική μόνο σε ορι-
σμένες ημέρες το χρόνο, κυρίως το 15Αύγουστο και το Σαββατοκύριακο πριν ή μετά το 
15Αύγουστο. Δεν προέκυψαν, επίσης, σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει συγκεκριμένη αυξη-
τική τάση των κατ΄ έτος επισκεπτών του δάσους. Από την άποψη αυτή, φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει, προς το παρόν, ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων για την εξυπηρέτηση 
της υφιστάμενης ζήτησης, ιδίως όσον αφορά στους εκδρομικούς χώρους – όπου συ-
γκεντρώνεται, άλλωστε, ο κύριος όγκος των επισκεπτών. Με βάση τα δεδομένα αυτά, 
άποψή μας είναι ότι η δημιουργία νέων χώρων αναψυχής, πέραν των ως άνω υφιστα-
μένων, θα πρέπει να επανεξεταστεί στο πλαίσιο εφαρμογής μιας νέας πολιτικής για την 
προσέλκυση επί πλέον επισκεπτών στο Δάσος Πάφου, πιθανόν με έναν συνολικότερο 
σχεδιασμό για την αναψυχική οργάνωση του δάσους. Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδί-
ου,  και  με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία,  θα εξεταστούν τυχόν ανάγκες βελτίωσης και 
επέκτασης των υφισταμένων χώρων, ύστερα από συνεργασία και με βάση τις σχετικές 
απόψεις του Τμήματος Δασών.

Για την επιλογή των χώρων αναψυχής, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια ιδιαίτερη μεθο-
δολογία ή αξιοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Για τους εκδρομικούς χώρους, εκτιμή-
θηκε, κυρίως, η ανάγκη εύκολης πρόσβασης και ύπαρξης νερού, καθώς και η παρουσία 
ευνοϊκών συνθηκών (σκιά, ελκυστικό τοπίο) και κατάλληλης τοπογραφίας για την εγκα-
τάσταση υποδομών αναψυχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, την επιλογή της θέσης επη-
ρέασε, επίσης, η παραδοσιακή χρήση του χώρου για εκδρομές, διασκέδαση ή ξεκούρα-
ση (π.χ. των επισκεπτών της Μονής Κύκκου). Για τα μονοπάτια μελέτης της φύσης, 
αξιοποιούνται συνήθως παλιές διαδρομές που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για με-
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τακινήσεις (ανθρώπων και ζώων) στην περιοχή και επιλέγονται, επίσης, θέσεις με ενδια-
φέροντα σημεία, από την άποψη της βλάστησης ή/και διάφορα πολιτιστικά αισθητικά και 
λοιπά ενδιαφέροντα, όπου δημιουργούνται προσεκτικά σχεδιασμένες διαδρομές, κυρί-
ως για την προβολή των σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο τυχόν επέκτα-
σης των υφισταμένων χώρων ή και δημιουργίας νέων χώρων αναψυχής, όπως ανα-
φέρεται παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το δυναμικό αισθητικής του το-
πίου του δάσους, όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 211.

Η αναψυχική οργάνωση του δάσους, προωθήθηκε με βάση την υφιστάμενη «δασική 
πολιτική» του Τμήματος Δασών, η οποία υιοθετήθηκε στην Κύπρο από το 1950 και επα-
ναβεβαιώθηκε το 1960, με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως καθοδηγη-
τικό κείμενο για τη διοίκηση και διαχείριση, κυρίως των κρατικών δασών της Κύπρου. 
Ένας βασικός τομέας εφαρμογής της πολιτικής αυτής, ήταν η αξιοποίηση των δασών 
«για την ευχαρίστηση και απόλαυση του κοινού» (public amenity), που αποσκοπούσε 
στην «ανάδειξη της αξίας των δασών ως περιοχών φυσικού κάλλους και ευχαρίστησης,  
για την ανάπτυξη της αναψυχής και την επέκταση του τουρισμού». Η πολιτική αυτή ισχύ-
ει και σήμερα με το «Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα Κύπρου», που υιοθετήθηκε το 2001 και 
στους τομείς της νέας στρατηγικής του Τμήματος Δασών, περιλαμβάνεται ως σημαντική 
προτεραιότητα: «η επέκταση και αναβάθμιση της υποδομής για τουρισμό και ανα-
ψυχή».

Ο συνδυασμός της δασικής αναψυχής με την ανάπτυξη του τουρισμού, όπως προσ-
διορίζεται στην ως άνω πολιτική – και υπονοείται επίσης με την ενιαία αντιμετώπιση του 
θέματος «αναψυχή και δασοτουρισμός» στο παρόν διαχειριστικό σχέδιο επιβεβαιώνει 
κατά κάποιο τρόπο και το πλαίσιο αξιολόγησης της αναψυχικής οργάνωσης, όπως ανα-
λύθηκε στην αρχή της ενότητας αυτής. Η αξιολόγηση αυτή για το Δάσος Πάφου, επιχει-
ρείται να εξεταστεί συνοπτικά στη συνέχεια, με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

− οργάνωση χώρων αναψυχής, που διευκολύνουν τον επισκέπτη για την ευ-
χάριστη παραμονή του στο δάσος και για την επιδίωξη απλών υπαίθριων δρα-
στηριοτήτων, χωρίς να μεταβάλλεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του δάσους.

− συνδυασμός των ευκαιριών αναψυχής με κατάλληλες ευκολίες και μέσα 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ιδίως για το δάσος και το φυσικό 
περιβάλλον.

− ένταξη της δασικής αναψυχής σε μια  γενικότερη πολιτική ανάπτυξης των 
ορεινών – παραδοσόβιων περιοχών.

− οργάνωση και διαχείριση της δασικής αναψυχής, με βάση τη  συστηματική 
μελέτη και έρευνα των χαρακτηριστικών και των απόψεων των επισκεπτών 
του δάσους.

Ο καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων είναι ασφαλώς το πρώτο βήμα με ιδιαίτερη 
σημασία, στο πλαίσιο αξιολόγησης της πολιτικής και των υποδομών για την οποιαδήπο-
τε διαχείριση του δάσους, στην περίπτωσή μας για την παροχή ευκαιριών αναψυχής 
του ανθρώπου. Το σημαντικότερο όμως, είναι να καθοριστεί με σαφήνεια και η διαδικα-
σία εκτίμησης της σημασίας των κριτηρίων αυτών σε κάθε περίπτωση. Αυτό, άλλωστε, 
είναι απαραίτητο για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, που θα μπορούν να εφαρ-
μοστούν στη πράξη. Μιλάμε, βέβαια εδώ, για κάτι που δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο. 
Γίνεται δε ακόμα δυσκολότερο, όταν η χρήση – οργάνωση του δάσους αναφέρεται στην 
άμεση  εξυπηρέτηση  και  ικανοποίηση ανθρωπίνων  αναγκών,  όπως  συμβαίνει  με  τις 
υποδομές αναψυχής.

Η καταγραφή των απόψεων των επισκεπτών είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προς 
την κατεύθυνση αυτή, αλλά δεν μπορεί να κατευθύνει απόλυτα την πολιτική οργάνωσης 
των δασών για αναψυχή. Θα πρέπει να πούμε, άλλωστε, ότι οι επισκέπτες είναι δύσκο-
λο να κατανοήσουν τον πολύπλευρο ρόλο του δάσους και την ανάγκη διατήρησής του 
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ως οικοσυστήματος, ενώ και η ίδια η φύση της δασικής αναψυχής (όπως αναλύθηκε και 
παραπάνω) επιβάλλει την ανάγκη να εξεταστεί όχι μόνο το  «τι θέλουν» οι επισκέπτες 
του δάσους, αλλά και το «τι πρέπει να θέλουν», για να εκτιμήσουν πράγματι τις ανάγκες 
που ικανοποιούν με την αναψυχή τους, καθώς και τη σημασία του δάσους, γενικότερα. 
Ακόμα και οι απόψεις των οποιωνδήποτε εμπειρογνωμόνων, δεν παύουν να έχουν το 
μειονέκτημα της υποκειμενικότητας και θα πρέπει να εκτιμώνται αντίστοιχα, ανάλογα και 
με την τεκμηρίωσή τους. Το κύριο βάρος για την αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών και 
την εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων για την εφαρμογή τους στην πράξη έχουν 
ασφαλώς, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής για τη χρήση και διαχείριση του 
δάσους, συμπεριλαμβανομένης και της αναψυχής, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το 
Τμήμα Δασών Κύπρου. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι όλες οι αποφάσεις είναι, εν κατακλεί-
δι, πολιτικές αποφάσεις. Είναι ανάγκη, όμως, οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων 
να είναι  ενήμεροι  για τις  εναλλακτικές λύσεις  που υπάρχουν,  καθώς και  για τις  επι-
πτώσεις και τις συνέπειες των οποιωνδήποτε αποφάσεών τους.

Είναι πολύ χρήσιμο, επομένως, η πολιτική και η αντίστοιχη οργάνωση των υποδο-
μών αναψυχής στο Δάσος Πάφου να είναι αποτέλεσμα επιμέρους αξιολόγησης, τόσο 
των απόψεων των επισκεπτών και των ειδικών εμπειρογνώμων, όσο και, κυρίως, να 
προκύπτει ως αποτέλεσμα συζητήσεων και ανταλλαγής εμπειριών των εμπλεκομένων 
και, κυρίως, των αρμόδιων στελεχών του Τμήματος Δασών, ώστε η τελική απόφαση να 
προκύπτει ως σύνθεση ανταλλαγής σχετικών εμπειριών. Και αυτό ακριβώς προτείνεται 
στην παρούσα ανάλυση. Η διαμόρφωση, δηλαδή, των προτάσεων για το θέμα Ανα-
ψυχή – Δασοτουρισμός στο Σχέδιο Διαχείρισης να προκύψει ύστερα από κατάλληλα 
προετοιμασμένες  σχετικές  συζητήσεις και  ανταλλαγή  εμπειριών  μεταξύ  των  αρ-
μόδιων στελεχών στην Κύπρο και υπεύθυνων από την ομάδα μελέτης αντίστοιχα, με 
πρωτοβουλία του Τμήματος Δασών και με βάση σχετικά κείμενα εργασίας που θα προε-
τοιμαστούν για το σκοπό αυτό, με βάση και τις απόψεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

Με τη μέχρι τώρα εμπειρία και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ύστερα από μια 
πρώτη επίσκεψη στην περιοχή, μπορούμε να πούμε προκαταρκτικά τα ακόλουθα όσον 
αφορά στην εκτίμησή μας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμέτρων στην αναψυ-
χική οργάνωση του Δάσους Πάφου.

Όσον αφορά στην πρώτη από τις παραπάνω παραμέτρους, μπορούμε να πούμε ότι 
οι εκδρομικοί χώροι (και ο κατασκηνωτικός) φαίνεται ότι ανταποκρίνονται, γενικά, στη 
φιλοσοφία εξυπηρέτησης της ευχάριστης παραμονής του ανθρώπου στο δάσος 
και την επιδίωξη απλών υπαίθριων δραστηριοτήτων. Σε σχέση με τις υποδομές, 
από την επίσκεψη ορισμένων από τους υφιστάμενους χώρους, δημιουργήθηκε η αίσθη-
ση σχετικά μεγάλης συγκέντρωσης κατασκευών σε ορισμένες θέσεις, καθώς και η εντύ-
πωση ότι υπάρχουν περιπτώσεις χρήσης υλικών και κατασκευών που δεν ταιριάζουν 
απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του δάσους. Για τα μονο-
πάτια μελέτης της φύσης, από μια πρώτη αίσθηση ενός κυκλικού μονοπατιού, φαίνεται 
να είναι καλά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στο περιβάλλον του δάσους. Θα ήταν, 
ίσως χρήσιμο, σε κατάλληλη θέση κατά μήκος της διαδρομής, να δημιουργείται ένας 
χώρος προσωρινής στάσης των επισκεπτών (εξοπλισμένος με παγκάκια, πιθανό 
κιόσκι και κάποιο χάρτη του δάσους ή άλλες πληροφορίες), που θα μπορεί να εξυπηρε-
τεί μικρές ομάδες μέχρι 10-15 ατόμων, όπου θα μπορούν να σταματούν, να ξεκουράζο-
νται και να έχουν την ευκαιρία συζητήσεων και ανταλλαγής εμπειριών ή προβληματι-
σμών που έχουν δημιουργηθεί κατά την πεζοπορία τους στο μονοπάτι. Αυτό είναι ιδιαί-
τερα  χρήσιμο,  σε  περίπτωση  καθοδηγούμενων  επισκέψεων  (με  ειδικό  οδηγό)  για 
γκρουπ, σχολεία κλπ.

Σε σχέση με τη δεύτερη από τις παραπάνω παραμέτρους, φαίνεται ότι δεν έχει δο-
θεί μέχρι τώρα ιδιαίτερη σημασία στην περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευ-
ση των επισκεπτών του δάσους, που αποτελεί σημαντική παράμετρο στο πλαίσιο 
της αναψυχικής οργάνωσης του δάσους. Για τους ήδη υφισταμένους χώρους αναψυ-
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χής, άποψή μας είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί να προσ-
διοριστεί μια ειδική θέση σε κάθε εκδρομικό χώρο (και τον κατασκηνωτικό) αφιερωμένη 
στην περιβαλλοντική ενημέρωση, όπου θα υπάρχει κατάλληλη πινακίδα με χάρτη του 
δάσους στη μέση και αριστερά και δεξιά πληροφορίες (ίσως στα Ελληνικά και Αγγλικά) 
για  το  δάσος,  τα  σημεία  ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος,  τον  κανονισμό  λειτουργίας  του 
χώρου, προτροπές για την προστασία του δάσους κτλ. Μαζί με την πινακίδα μπορεί να 
υπάρχει και κάποιο παγκάκι ή πάγκος, καθώς επίσης και κάποιο πέτρωμα ή άλλο στοι-
χείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ευρύτερη περιοχή (με αντίστοιχες πληροφορίες), 
φύτευση  κάποιου  χαρακτηριστικού  φυτού  ή  δένδρου,  μικρογραφική  αναπαράσταση 
κάποιου ιδιαίτερου σημείου ενδιαφέροντος της περιοχής, κτλ. Στα μονοπάτια, εκτός από 
τον ως άνω χώρο προσωρινής στάσης, που καλό είναι να παρέχει και περιβαλλοντικές 
πληροφορίες,  θα πρέπει  να υπάρχουν ξεχωριστά φυλλάδια για  κάθε μονοπάτι,  ενώ 
καλό θα ήταν, σε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία κάθε μονοπατιού, εκτός από τις πι-
νακίδες με τον αριθμό κάθε σημείου, να τοποθετηθούν και κάποιες ειδικές και καλαίσθη-
τες πινακίδες, που θα δίνουν επιτόπου περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
σημείο και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που θέλει να αναδείξει.

Για την ένταξη της αναψυχής στη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της ευρύτερης πε-
ριοχής και των οικισμών που συνδέονται με το δάσος, είναι γεγονός ότι δεν έχουν γίνει 
μέχρι τώρα, κάποιες ιδιαίτερες προσπάθειες συστηματικής αντιμετώπισης. Το θέμα αυτό 
θα πρέπει, ασφαλώς, να εξεταστεί από κοινού και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως 
τονίστηκε στην ανάλυση στην αρχή της ενότητας, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιη-
θεί το γεγονός ότι το δάσος λειτουργεί ως πόλος έλξης επισκεπτών, με τις ευκαιρί-
ες αναψυχής που προσφέρει, ώστε να προωθηθεί κατάλληλα και ο συνδυασμός της 
αναψυχικής οργάνωσης του δάσους με τα διάφορα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ιστορι-
κά, θρησκευτικά και άλλα ενδιαφέροντα που υπάρχουν στο δάσος και την ευρύτερη πε-
ριοχή του. Είναι απαραίτητο, για το σκοπό αυτό, σε πρώτη φάση, να καταγραφούν και 
να περιγραφούν κατάλληλα όλα τα σημεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχουν (ή 
κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθούν – αξιοποιηθούν) στην περιοχή του δάσους.

Σε σχέση με την αναψυχική οργάνωση του δάσους, για την κατάλληλη ανάδειξη του 
συνδυασμού της αναψυχής με τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα της περιοχής, θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν, καταρχήν, οι υποδομές περιβαλλοντικής ενημέρωσης, που ανα-
φέρονται παραπάνω, με σκοπό την προώθηση κατάλληλων πληροφοριών και μηνυ-
μάτων. Ένας άλλος πολύ χρήσιμος τρόπος ανάδειξης των πλέον σημαντικών από τα 
στοιχεία αυτά είναι η οργάνωση και αντίστοιχη προβολή ενός κατάλληλου δικτύου 
μονοπατιών, που θα διέρχεται και θα αποσκοπεί ακριβώς στην ανάδειξη των σημείων 
με περιβαλλοντικό, πολιτιστικό ή άλλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ένα άλλο στοιχείο του δάσους, που μπορεί να συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη της 
περιοχής με την προσέλκυση επισκεπτών, είναι η κατάλληλη ανάδειξη των ιδιαίτερων 
αξιών, που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δάσους Πάφου και είναι ο 
κυπριακός κέδρος και το αγρινό, ιδιαίτερα όταν η ανάδειξη αυτή (όπως προτείνεται 
παρακάτω) γίνει σε χώρους στις παρυφές ή κοντά σε υφιστάμενους οικισμούς. Αναφε-
ρόμαστε εδώ σε  ειδικά θεματικά μουσεία – κέντρα ενημέρωσης,  που θα αναφέρο-
νται συγκεκριμένα στις δύο παραπάνω ιδιαίτερες αξίες του Δάσους Πάφου. Το θεματικό 
μουσείο για το αγρινό, όπου θα παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τη βιολογία, την 
ιστορία, την εξάπλωση κτλ του ζώου, μπορεί να συνδυαστεί με παρακείμενο έγκλειστο 
χώρο, όπου θα διατηρούνται για επίδειξη ορισμένα ζώα και ο επισκέπτης θα έχει την ευ-
καιρία να τα παρατηρήσει από κατάλληλο μονοπάτι ή ειδικούς πύργους παρατήρησης. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και χρήσιμο, η ως άνω 
δραστηριότητα να γίνει κοντά σε κάποιον υφιστάμενο οικισμό (θα πρέπει παράλληλα να 
εξεταστεί η μεταφορά του υφιστάμενου χώρου στο Σταυρό της Ψώκας). Κάτι παρόμοιο 
μπορεί να γίνει και για τον κυπριακό κέδρο. Στις παρυφές ή κοντά σε οικισμό που σχετί-
ζεται άμεσα με το Δάσος Πάφου, μπορεί να δημιουργηθεί ειδικό θεματικό μουσείο – 
κέντρο  ενημέρωσης,  που  θα  αναφέρεται,  κυρίως,  στον  κυπριακό  κέδρο  (βιολογία, 
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εξάπλωση, ιστορία, παραδόσεις, κτλ), το οποίο θα καλύπτει παράλληλα και τη χλωρίδα 
του Δάσους Πάφου, γενικότερα. Όπως και για το αγρινό, σε παρακείμενο χώρο, μπορεί 
να δημιουργηθεί βοτανικός κήπος επισκέψιμος, από το κοινό, για την επί τόπου ανάδει-
ξη των ειδών που παρουσιάζονται στο μουσειακό χώρο.

Όσον αφορά στη μελέτη των επισκεπτών του δάσους, θέμα που είναι πολύ σημα-
ντικό στο πλαίσιο της αναψυχικής οργάνωσης, όπως αναλύθηκε στην αρχή της ενότη-
τας, φαίνεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τώρα, κάποιες ιδιαίτερες αναλύσεις 
και  έρευνες στο Δάσος Πάφου. Η προκαταρκτική προσπάθεια που επιχειρήθηκε στο 
πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος σχεδίου, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 
στο περιγραφικό μέρος, δεν μπορεί ασφαλώς να θεωρηθεί ως συστηματική έρευνα των 
επισκεπτών του Δάσους Πάφου, που θα πρέπει άλλωστε να επαναλαμβάνεται σε τακτά 
χρονικά  διαστήματα,  επικαιροποιούμενη  και  βελτιούμενη,  με  βάση τις  προηγούμενες 
εμπειρίες εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης των προτάσεων, στο τρίτο μέρος 
του σχεδίου, και σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, θα εξεταστούν οι δυνατότητες συ-
στηματικότερης εφαρμογής σχετικών διαδικασιών για τη διερεύνηση των χαρακτηριστι-
κών και των απόψεων των επισκεπτών του Δάσους Πάφου και την εφαρμογή των συ-
μπερασμάτων στην αναψυχική οργάνωση του δάσους.

6.2.3 Αξιολόγηση της θήρας
Όπως έχει αναφερθεί το Δάσος Πάφου έχει κηρυχθεί σε Μόνιμη Περιοχή Προστα-

σίας Κυνηγίου από το 1938 με κύριο σκοπό την προστασία, γενικά, της άγριας ζωής, 
αλλά ιδιαίτερα την προστασία και επιβίωση του αγρινού. Το κυνήγι επιτρέπεται στις 
περίκλειστες από τα όρια του δάσους εκτάσεις που δεν ανήκουν σε αυτό (Κάμπο, 
Μυλικούρι).

Αξιολογώντας την απαγόρευση του κυνηγιού στο δάσος, προκύπτει ότι υπάρχουν 
κατ αρχήν  βεβαιωμένα θετικά αποτελέσματα στον πληθυσμό του αγρινού. Από 15 
άτομα το 1937, ο πληθυσμός έφτασε τα 100 άτομα το 1949, τα 200 το 1966, τα 800 
το 1988 και τα 3.000 άτομα το 2007 (Βλ. Σχέδιο Παρακολούθησης Αγρινού). Έχο-
ντας υπόψη ότι στον Τρόοδο, όπου το κυνήγι δεν απαγορεύεται, ο πληθυσμός του 
αγρινού δεν παρουσίασε την αύξηση που αναφέρεται στο Δάσος Πάφου, οδηγούμα-
στε στο συμπέρασμα, ότι η απαγόρευση του κυνηγιού ήταν αυτή που το έσωσε από 
την εξαφάνιση και οδήγησε στην ανάκαμψη του πληθυσμού του.

Αντίστοιχα θετικά είναι τα αποτελέσματα της απαγόρευσης του κυνηγιού, για την 
ορνιθοπανίδα. Το Δάσος Πάφου είναι η σημαντικότερη περιοχή της Κύπρου, εξαιτίας 
της μεγάλης συνεχόμενης έκτασης αδιάσπαστων φυσικών βιότοπων και της προ-
στασίας από τη θήρα. Ιδιαίτερα για τα μεγάλα αρπακτικά, το κυνήγι, εκτός από την 
άμεση θανάτωση (παράνομη έτσι  κι  αλλιώς),  δημιουργεί  όχληση,  η οποία οδηγεί 
στην εγκατάλειψη φωλιών και στην μη αναπαραγωγή τους.

Εάν υιοθετηθούν οι προτάσεις για την άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού στην 
περιφερειακή ζώνη του δάσους, θα τεθούν σε κίνδυνο οι πληθυσμοί μοναδικών και 
σπάνιων ειδών, τα οποία προστατεύονται από εθνικές και διεθνείς συνθήκες. Έχει 
αναφερθεί ότι η περιφερειακή ζώνη είναι πολύ σημαντική για το αγρινό όπου δια-
βιώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του, αλλά αποτελεί και χώρο φωλεο-
ποίησης για τα μεγάλα αρπακτικά, τα οποία αποφεύγουν τις οχλήσεις, αλλά προτι-
μούν για τροφοληψία τις εκτός του δάσους ανοικτές περιοχές.  Εξάλλου, η έκταση 
των 4.700 ha περίπου, στην οποία επιτρέπεται σήμερα το κυνήγι κυρίως στην Κοι-
λάδα Κάμπου (σε συνέχεια με την αγροτική περιοχή Κάμπου), θεωρείται ότι μάλλον 
επαρκεί για τη μερική εκτόνωση της ζήτησης για κυνήγι στο Δάσος Πάφου
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Λαθροθηρία παρατηρείται στις παρυφές του δάσους, κοντά σε οικισμούς και καλ-
λιεργούμενες εκτάσεις. Κρούσματα υπάρχουν και σε αγρινά, των οποίων το κρέας 
πωλείται  στην  μαύρη αγορά.  Η αύξηση  του  πληθυσμού του αγρινού,  που  περι-
γράφηκε παραπάνω, αποδεικνύει ότι δε είναι σημαντικός ο κίνδυνος για την επιβίω-
ση του είδους, ενώ η φύλαξη του θεωρείται ικανοποιητική.

6.2.4 Αξιολόγηση κινδύνων και απειλών

6.2.4.1 Κίνδυνος διάβρωσης

Η διάβρωση εκφράζεται  με την εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης (εξωτερικοί  πα-
ράγοντες) και την αντίσταση στη διάβρωση (εσωτερική συγκρότηση δασικών σχηματι-
σμών). Η διάβρωση σχετίζεται με τη λειτουργία της διήθησης, η αξιολόγηση της οποίας 
πραγματοποιήθηκε ήδη στο κεφάλαιο των υδρολογικών συνθηκών. Στη συνέχεια, γίνεται 
μια σύντομη ανάλυση αιτιών και παρουσίαση των (ποσοτικών) αποτελεσμάτων της αξιο-
λόγησης ως προς τον κίνδυνο και την αντίσταση κατά της διάβρωσης.

Κίνδυνος διάβρωσης.  Οι συνθήκες που διαμορφώνουν τον κίνδυνο διάβρωσης είναι 
σχεδόν ταυτόσημες με αυτές του δυναμικού διήθησης, δηλαδή οι γεωλογικές και εδαφι-
κές συνθήκες, το κλίμα, το φυσικό τοπίο και το ιστορικό διαχείρισης. Μόνο που η επίδρα-
ση των παραγόντων εδώ είναι προς την αντίστροφη κατεύθυνση, με την έννοια ότι οι 
συνθήκες που ευνοούν τη διήθηση λειτουργούν ταυτόχρονα αρνητικά στη διαμόρφωση 
του κινδύνου διάβρωσης. Μερικοί επιπλέον παράγοντες, όπως είναι η καταρρακτώδης 
βροχόπτωση [33], τα υδρογραφικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής και, ιδιαίτε-
ρα, η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου [48] και η πυκνότητα του οδικού δικτύου (49] 
(βλ.  κλείδες  στο Παράρτημα),  θεωρείται  ότι  παίζουν  ένα  ιδιαίτερο  και  σημαντικότερο 
ρόλο στη διάβρωση απ’ ό,τι στη διήθηση.

Εκτιμώντας το δείκτη κινδύνου διάβρωσης στα οικοσυστήματα (λεκάνες απορροής/ 
ζώνες βλάστησης) προκύπτει το αποτέλεσμα που δίνεται στον Πίνακα 6.41, όπου φαίνε-
ται ότι αυτός ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 2,67 και διακυμαίνεται σε στενά όρια γύρω 
από την τιμή αυτή, τόσο όσον αφορά τις λεκάνες απορροής όσο και τις ζώνες βλάστη-
σης. Έτσι το σύνολο του δάσους ταξινομείται στην ενδιάμεση βαθμίδα Β του μέτριου κιν-
δύνου διάβρωσης.

Εξετάζοντας την κατάσταση με αναλυτικότερη κλίμακα, εύρους 0,25, προκύπτει μια 
κατά χώρο κατανομή του κινδύνου που δίνεται στην Εικόνα 6.12.

Πίνακας 6.41. Ο κίνδυνος διάβρωσης (QΔΙΑΒΡ) στα οικοσυστήματα του Δάσους Πάφου

Λεκάνη 
απορροής

ΝΔΙΑ
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Από Έως

Αγιά 229 2,70 2,70 2,64 2,71 2,70 0,10 2,69 2,71
Άγ. Mερ-
κούριος 170 2,58 2,58 2,58 0,15 2,56 2,60

Ακολιού 1 0,00 2,34 2,34
Γιαλιά 134 2,52 2,43 2,52 0,13 2,50 2,54
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Λεκάνη 
απορροής

ΝΔΙΑ

Μ

Μέσοι όροι (Μ.Ο.) των δεικτών Qij
του ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
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Από Έως

Διαρίζος 113 2,68 2,55 2,65 0,10 2,64 2,67
Κάμπος 75 2,80 2,69 2,79 0,09 2,76 2,81
Λιβάδι 98 2,66 2,63 2,66 0,12 2,64 2,69
Λιμνίτης 234 2,71 2,72 2,66 2,69 2,67 2,71 0,09 2,69 2,72
Ξερός 191 2,73 2,68 2,72 0,10 2,71 2,74
Ρούδιας 214 2,62 2,57 2,65 2,62 0,12 2,60 2,63
Σταυρός 143 2,67 2,63 2,66 0,11 2,64 2,67
Φλέγια 275 2,60 2,73 2,65 2,68 2,72 0,08 2,71 2,73
Συνολικά 1877 2,66 2,67 2,64 2,67 2,67 2,67 0,13 2,66 2,67

Καταλληλότητα δασικών σχηματισμών/ βαθμός αντίστασης στη διάβρωση  .   Τον 
βαθμό αντίστασης των δασοσυστάδων απέναντι στον κίνδυνο διάβρωσης τον διαμορ-
φώνουν οι παρακάτω εσωτερικοί παράγοντες (κατά σειρά προτεραιότητας/ βαρύτητας):

[11] Κατηγορία/Σύνθεση ειδών 30 %
[22] Πυκνότητα / Κάλυψη (%) 16 %
[15] Κάθετη δομή συστάδων 15 %
[13] Συγκόμωση συστάδων 12 %
[33] Χλωροτάπητας (ΧΤ) & Ξηροτάπητας (ΞΤ)  12 %
[21]Τύπος/ σύνθεση ειδών 10 %
[14]Στάδιο εξέλιξης   5 %
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Η τρέχουσα (εσωτερική)  κατάσταση των δασι-
κών σχηματισμών και ιδιαίτερα των δασοσκεπών 
εκτάσεων (ΔΑ) διαμορφώνεται από τη συνεπίδρα-
ση των παραγόντων αυτών και ανέρχεται, σύμφω-
να με τα στοιχεία του Πίνακα 6.49, κατά μέσο όρο 
στο επίπεδο των 2,07 βαθμών, κυμαινόμενη:

• στις δασοσκεπείς εκτάσεις από 2,0  έως 
2,18

• στις  θαμνοσκεπείς  από 1,24 έως 1,52 
και

• στους  φρυγανότοπους  από  1,0  έως 
1,50

Η συνολική δε έκταση των δασοσυστάδων (πο-
λυγώνων των δασοσκεπών εκτάσεων) ταξινομείται 
κατά 80,7 % στη βαθμίδα Β (Μέτριας αντίστασης 
απέναντι στη διάβρωση) και κατά 19,3 στη βαθμί-
δα Γ (Χαμηλής αντίστασης) (Πίν. 6.43). Ανάλογη εί-
ναι και η κατανομή της συνολικής έκτασης των λε-
κανών απορροής, που δίνεται στον Πίνακα 6.44.

Πίνακας 6.43. Ταξινόμηση της έκτασης των δασοσυστάδων κατά βαθμίδες καταλληλότητας/  
αντίστασης στη διάβρωση

Κατηγορίες συστάδων
Κατανομή της έκτασης κατά Βαθμίδες 
καταλληλότητας ως προς τη διάβρωση Έκταση 

(ha)B1 B2 Γ1
Αμιγείς άλλων ειδών  8,3 25,8 34,0
Αμιγείς Κέδρου 4,6 17,2 21,7
Αμιγείς Λατζιάς  175,8 205,4 381,2
Αμιγείς Τραχείας πεύκης 19,2 33904,4 8630,3 42554,0
Μικτές άλλων ειδών  3,7 3,7
Μικτές Λατζιάς/ άλλων ειδών  207,6 140,6 348,2
Μικτές Τραχείας/ άλλων ειδών  572,9 347,9 920,9
Μικτές Τραχείας/ Κέδρου  91,8 91,8
Μικτές Τραχείας/ Λατζιάς 38,9 11528,1 1764,0 13331,0
Ρεματική βλάστηση  3,9 1,2 5,0
Γενικό άθροισμα 62,7 46509,9 11118,9 57691,5

% 0,1 80,6 19,3 100

Οι κατά χώρο διαφοροποιήσεις της κατάστασης του δάσους απέναντι στη διάβρωση, 
χρησιμοποιώντας αναλυτικότερη κλίμακα απεικόνισης, φαίνονται στην Εικόνα 6.9.

Συνοψίζοντας και συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εξωτερικών 
παραγόντων με την καταλληλότητα των δασοσυστάδων για αντίσταση στη διάβρωση, 
παρατηρούμε ότι:

• κατά μέσο όρο στο σύνολο του Δάσους, ο κίνδυνος διάβρωσης υπολογίστηκε 
σε 2,67 (δηλ. ελαφρώς μεγαλύτερος από τη μέση κατάσταση = μέτριες συν-
θήκες), με τον υψηλότερο κίνδυνο στην Κοιλάδα του Κάμπου (2,79), ενώ το 
χαμηλότερο κίνδυνο στη Γιαλιά (2,52), ενώ η απόλυτα ελάχιστη υπολογίζεται 
σε 2,18 (Γιαλιά), και η απόλυτα μέγιστη τιμή στο Ρούδια και τον Κάμπο (2,96).
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Πίνακας 6.42. Καταλληλότητα/ βαθμός αντίστασης των 
διαφόρων εδαφοπονικών μορφών απέναντι στον 
κίνδυνο διάβρωσης

Λεκάνες 
απορροής

Εδαφοπονικές μορφές 
(QΔΙΑΒΡ) Συνολι

κά
Δάσος Θα-

μνώνας
Φρύγα-

να
Αγιά 2,16 1,43 2,12
Άγιος Μερ-
κούριος 2,09 1,33 1,10 2,07

Γιαλιά 2,06 1,36 1,50 2,04
Διαρίζος 2,18 1,27 1,50 2,17
Κάμπος 2,00 1,27 1,03 1,94
Λιβάδι 2,06 1,40 2,06
Λιμνίτης 2,04 1,32 1,00 1,99
Ξερός 2,10 1,41 1,00 2,07
Ρούδιας 2,17 1,40 1,00 2,13
Σταυρός 2,15 1,52 2,12
Φλέγια 2,07 1,24 1,06 2,05
Σύνολο 2,10 1,35 1,05 2,07
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Πίνακας 6.44. Ταξινόμηση της έκτασης των λεκανών απορροής κατά βαθμίδες 
καταλληλότητας/ αντίστασης στη διάβρωση

Λεκάνες απορροής

Κατανομή της έκτασης κατά Βαθ-
μίδες καταλληλότητας/ αντίστασης 

στη διαβρωση (QΔΙΑΒΡ)
 

Συνολική 
έκταση (ha)B1 B2 Γ1

Αγιά 9,06 4232,94 359,46 4601,47
Άγιος Μερκούριος 5,69 4974,31 589,20 5569,20
Ακολιού  3,64 1,37 5,01
Γιαλιά  3667,70 796,56 4464,26
Διαρίζος 28,37 4222,25 218,01 4468,63
Κάμπος  867,21 1678,26 2545,47
Λιβάδι  2580,43 894,77 3475,20
Λιμνίτης  3018,45 2894,47 5912,92
Ξερός 10,53 5148,15 2038,34 7197,02
Ρούδιας 9,04 7886,44 500,81 8396,29
Σταυρός  4042,92 138,37 4181,30
Φλέγια  5865,48 1009,23 6874,71
Γενικό άθροισμα 62,69 46509,92 11118,86 57691,48

• Η  αντίσταση  των  δασικών  σχηματι-
σμών στη διάβρωση υπολογίστηκε συ-
νολικά κατά μέσο όρο σε 1,83 (μέτρια 
κατάσταση),  κυμαινόμενη  από  1,77 
(Κάμπος), μέχρι 2,00 (Διαρίζος).

• Τα περιθώρια βελτίωσης ως προς την 
αντίσταση στη διάβρωση, με τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων,  είναι  σαφώς με-
γαλύτερα  από  εκείνα  που  σχετίζονται 
με τη διήθηση.

• Στο Δάσος Πάφου ο κίνδυνος διάβρω-
σης  είναι  μεγαλύτερος  από  την  αντί-
σταση των δασικών σχηματισμών στη 
διάβρωση.

6.2.4.2  Δασικές πυρκαγιές

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν το μεγαλύτε-
ρο εν δυνάμει κίνδυνο για το Δάσος Πάφου, λαμ-
βάνοντας υπόψη την απουσία ή την περιορισμένη 
εμφάνιση άλλων παραγόντων, οι οποίοι είναι ανε-
ξάρτητοι  ή  συνδέονται  ασθενώς  με  τις  δασικές 
πυρκαγιές  (βόσκηση,  εκχερσώσεις  /  αμφισβητή-
σεις  ιδιοκτησίας,  λαθροϋλοτομίες,  καιρικά  φαι-
νόμενα, ασθένειες ή προσβολές από έντομα κ.ά.). Η επικινδυνότητα αυτή συνίσταται, σε 
γενικές γραμμές, στο κλιματεδαφικό περιβάλλον (μεσογειακό κλίμα / έντονο ανάγλυφο), 
στο είδος της βλάστησης, αφού η τραχεία πεύκη αποτελεί είδος, το οποίο έχει αναπτύξει 
βιολογική προσαρμογή (μέσω της αναγέννησης) απέναντι  στις δασικές πυρκαγιές, οι 
οποίες έπλητταν ανέκαθεν τα δασικά οικοσυστήματά της. Ωστόσο, το Τμήμα Δασών έχει 
αναπτύξει ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα αντιπυρικής προστασίας, αφού την τε-
λευταία δεκαετία (2000-2009) η μέση έκταση καμένης κρατικής δασικής γης ανά περι-
στατικό ανήλθε μόλις σε 1,89 ha. Μάλιστα, αν εξαιρεθεί το έτος 2006 (96,8 ha σε 6 περι-
στατικά), η μέση καμένη έκταση φτάνει μόλις τα 0,20 ha, η οποία είναι μια εξαιρετική επί-
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δοση, παρ΄ όλο που η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα ξηρή περίοδος. 
Το 1998 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση (510,3 ha) σε μόλις 1 πυρκαγιά 
από το 1988, η οποία εκδηλώθηκε στις 10:30 μ.μ στο χωριό Πάνω Πύργος (εκτός κρατι-
κής δασικής γης) και η οποία έκαψε συνολικά 3.992,3 ha.

Η συνολικά καμένη έκταση της τελευταίας δεκαετίας (107,5 ha) αντιστοιχεί μόλις στο 
0,18 % της συνολικής έκτασης του Δάσους Πάφου, ενώ τα έξοδα κατάσβεσης ανά πυρ-
καγιά υπολογίζονται σε 1.587,10 ευρώ (σταθερές τιμές 2008). Η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος αντιπυρικής προστασίας προκύπτει  εξάλλου και  από τα ιδιαίτερα υψηλά 
κονδύλια που διατίθενται ετησίως (2,5 εκ.ευρώ ή 41,6 ευρώ/ha δάσους), όπως έχει ήδη 
επισημανθεί.

Οι εκτιμήσεις για αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αντιπυρικής προστασίας 
επιβεβαιώνονται και από τη σύγκριση των δεικτών στο Δάσος Πάφου με τα στατιστικά 
των λοιπών δασικών περιφερειών στην Κύπρο και  ιδίως με την όμορη δασική περι-
φέρεια Τροόδους, στην οποία συγκεντρώνεται το 44% των δασικών πυρκαγιών και το 
54% της καμένης έκτασης στην Κύπρο. Έτσι, η μέση συνολική έκταση ανά περιστατικό 
(κρατική και μη κρατική δασική γη) υπολογίζεται, για την τελευταία δεκαετία, σε 2,67 ha 
για το Δάσος Πάφου, σε 6,83 ha στη Δ.Π. Τροόδους και σε 5,58 ha σε όλη την Κύπρο24. 
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι, ενώ ο μέσος χρόνος επέμβασης στην Κύπρο είναι 12 
λεπτά, η τιμή αυτή στη Δ.Π. Πάφου είναι σημαντικά μεγαλύτερη (15 λεπτά), τη στιγμή 
που η αποτελεσματικότητα εκεί είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό υποδεικνύει ότι στην υψηλή 
αποτελεσματικότητα του συστήματος στο Δάσος Πάφου πιθανόν να συντείνουν και άλλοι 
παράγοντες, όπως το δίκτυο των αντιπυρικών λωρίδων, η διασπορά των υποδομών 
(κρουνοί, δεξαμενές), η υψηλότερη υγρασία στα μεγαλύτερα υψόμετρα κ.λπ.

Μια άλλη διαφοροποίηση που παρατηρείται 
είναι  στον  τρόπο  ανίχνευσης  των  δασικών 
πυρκαγιών  στη  Δ.Π.  Πάφου,  η  οποία  κατά 
21% γίνεται από τις δασικές περιπόλους, ενώ 
στη Δ.Π. Τροόδους (με τη μικρότερη αποτελε-
σματικότητα) το ποσοστό αυτό είναι μόλις 7%. 
Η αποτελεσματικότητα των πυροφυλακίων δεν 
εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση.

Ως προς το μήνα εκδήλωσης προκύπτει ότι, 
σε  αντίθεση με  τη  γενικότερη τάση,  όπου οι 
περισσότερες  πυρκαγιές  εκδηλώνονται  τους 
καλοκαιρινούς  μήνες  (48%),  στο  Δάσος 
Πάφου,  κατά την  τελευταία  20ετία,  οι  περισ-
σότερες  πυρκαγιές  εκδηλώνονται  τους  μήνες 
Οκτώβριο και Σεπτέμβριο (34 %).

Στη συνέχεια, με βάση της κλείδες αξιολόγη-
σης των δασικών λειτουργιών, γίνεται ανάλυση 
των αιτιών και ποσοτική εκτίμηση του κινδύνου 
πυρκαγιάς  και  της  αντίστασης  των  δασικών 
σχηματισμών στις πυρκαγιές σε επίπεδο Κοι-

λάδας και δασικού οικοσυστήματος.

Κίνδυνος πυρκαγιάς.  Οι συνθήκες που διαμορφώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαρ-
τώνται, σύμφωνα με τις κλείδες αξιολόγησης, κατά πρώτο λόγο από τις κλιματικές συν-
θήκες, που επικρατούν κατά τους θερινούς μήνες στο Δάσος Πάφου και ιδιαίτερα από 

24 Για συγκριτικούς λόγους αναφέρονται αντίστοιχοι δείκτες από μεσογειακές χώρες της Ε.Ε.(1999-
2008): Ελλάδα 26,79 ha, Γαλλία 5,03, Ισπανία 6,52 ha, Τουρκία 4,97 ha, Ιταλία 11,29 ha (πηγή: 
επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT)
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τους παράγοντες:

• [35] Ξηρασία (Δείκτης Lang) (βαρύτητα 35%) και
• [36] Άνεμος (Διάρκεια και Ταχύτητα) (βαρύτητα 15 %)

για να ακολουθήσουν οι παράγοντες του τοπίου:
• [46] Υψομετρική ζώνη (7%)
• [412]  Αντιπυρικές  λωρίδες  (συμπεριλαμβανομένων  και  των  εξαγωγικών 

δρόμων) (7 %)
• [413] Επιφανειακά ύδατα (7%)
• [41] Ζώνη βλάστησης/ κατηγορίες δασών (ομάδες δασ. ειδών) (5%)
• [42] Ποσοστό δασοκάλυψης  (5%)
• [45] Κλίση (3 %)
• [44] Έκθεση (2 %)
• [49] Πυκνότητα οδικού δικτύου (βαθμός οδικής διάνοιξης) (2 %)

Και, τέλος, αυτοί του ιστορικού των δασικών πυρκαγιών:

• [54] Ιστορικό δασικών πυρκαγιών (20ετίας) (7%)
• [51] Χρήσεις γης (5%)

Εκτιμώντας το δείκτη κινδύνου πυρκαγιών σε κάθε διαμέρισμα χωριστά και με βάση 
τη διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω, προκύπτουν τα αποτελέσματα που δίνο-
νται στον Πίνακα 6.45. Από τον Πίνακα αυτό, συμπεραίνεται ότι ο μέσος δείκτης κινδύ-
νου πυρκαγιάς, για το σύνολο των δασικών οικοσυστημάτων, ανέρχεται σε 3,02 και κυ-
μαίνεται μεταξύ 2,72 και 3,15 στα διάφορα οικοσυστήματα.

Πίνακας 6.45. Ο κίνδυνος ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (QΠΥΡΚ) στα οικοσυστήματα του Δάσους Πάφου

Λεκάνη 
απορρο-
ής

ΝΔΙΑΜ

Μέσοι όροι (Μ.Ο.) των δεικτών Qij του 
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ε. 
Ρε
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Από Έως

Αγιά 229 3,07 2,98 3,00 2,94 3,05 0,14 3,04 3,06
Άγ. Μερ-
κούριος 170 3,00 2,89 2,98 0,19 2,97 3,00

Ακολιού 1 2,96 2,96
Γιαλιά 134 3,15 3,07 3,15 0,13 3,14 3,16
Διαρίζος 113 2,99 2,98 2,99 0,26 2,96 3,01
Κάμπος 75 2,83 2,98 2,84 0,22 2,82 2,87
Λιβάδι 98 3,10 2,84 3,08 0,16 3,06 3,10
Λιμνίτης 234 2,89 2,96 2,88 3,03 2,79 2,93 0,20 2,92 2,95
Ξερός 191 2,89 2,72 2,86 0,24 2,84 2,88
Ρούδιας 214 3,15 2,97 3,01 3,12 0,20 3,11 3,14
Σταυρός 143 3,07 2,93 3,03 0,16 3,02 3,04
Φλέγια 275 2,96 3,10 3,01 2,88 3,09 0,14 3,08 3,10
Συνολικά 1877 2,92 3,04 2,92 3,01 2,82 3,02 0,21 3,01 3,02

Έτσι, η συνολική έκταση του δάσους ταξινομείται στις βαθμίδες (Πίν. 6.48):
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Α: Υψηλού κινδύνου (Qij>3,0) πυρκαγιάς (58,0 %) και
Β. Μέτριου κινδύνου (2,0<Qij<3,0) πυρκαγιάς (το 42,0 %)

Εξετάζοντας την κατάσταση με αναλυτικότερη κλίμακα, εύρους 0,25, προκύπτει μια 
κατά χώρο κατανομή του κινδύνου που δίνεται στην Εικόνα 6.17, ως βάση προσανατολι-
σμού και καθορισμού κατά χώρο προτεραιοτήτων στη λήψη αντιπυρικών μέτρων.

Τον πλέον καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση του σχετικά υψηλού κινδύνου πυρκα-
γιάς (QΠΥΡΚ=3,02) παίζει το υψηλό ποσοστό συμμετοχής και με υψηλή βαθμολογία (4) 
στη συνολική έκταση του δάσους (89,8%, 46,2% και 82,4%) αντίστοιχα των παραγόντων 
[35] Ξηρασία, [46] Υψομετρική ζώνη και [41] Ζώνη βλάστησης. Παράγοντες που φέρουν 
το μεγαλύτερο βάρος (κατά 54%) και διαμορφώνουν μια πάγια κατάσταση κινδύνου και 
σχετικά αμετάβλητη (σε μεσοπρόθεσμη βάση) με τον χρόνο για το Δάσος Πάφου.

Πίνακας 6.46. Ταξινόμηση της έκτασης των δασικών οικοσυστημάτων κατά βαθμίδες 
κινδύνου πυρκαγιάς του Δάσους Πάφου

Δασικά
Οικοσυστήματα

Βαθμίδες
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (QΠΥΡΚ) Έκταση (ha)

A1 A2 B1 B2
41. ΖΏΝΗ ΒΛΆΣΤΗΣΗΣ
α. Δάση αειφ. Πλατ/λων 32,2 125,4 157,6
β. Δάση τραχείας πεύκης 243,9 31101,1 17082,7 1110,8 49538,6
γ.Δάση τραχείας / Λατζιάς 3295,1 6363,5 353,7 10012,3
δ.Δάση κέδρου 210,0 93,5 303,4
ε. Ρεματική βλάστηση 123,6 123,6
Συνολική έκταση (ha) 243,9 34638,4 23788,7 1464,5 60135,5
ΛΕΚAΝΕΣ AΠΟΡΡΟHΣ

Αγιά 2778,4 2023,6 4802,0
Άγιος Μερκούριος 2777,1 2878,2 88,2 5743,5
Γιαλιά 106,6 4103,1 399,6 4609,3
Διαρίζος 2585,6 1826,8 129,6 4542,0
Κάμπος 584,6 1856,0 338,8 2779,4
Λιβάδι 2451,5 1127,5 3578,9
Λιμνίτης 2304,2 3864,3 168,6 6337,1
Ξερός 2352,1 4507,7 645,3 7505,0
Ρούδιας 137,3 6696,3 1775,7 94,0 8703,2
Σταυρός 2512,3 1823,1 4335,4
Φλέγια 5493,3 1697,4 7190,8
Γενικό άθροισμα 243,9 34638,4 23788,7 1464,5 60135,5

% 0,40 57,60 39,56 2,44 100
%  58.00 42, 00 100

Ανάλυση  αιτιών:  Εξετάζοντας  αναλυτικά  το  βαθμό  και  τον  τρόπο  συνδρομής  επι-
μέρους παραγόντων στη διαμόρφωση του κινδύνου πυρκαγιάς προκύπτουν τα ακόλου-
θα (Πίν. 6.47):

Ιδιαίτερη σημασία για τη λήψη μέτρων μείωσης του κινδύνου πυρκαγιάς, έχουν πα-
ράγοντες, όπως είναι π.χ. οι αντιπυρικές λωρίδες και το ιστορικό δασικών πυρκαγιών, 
δεδομένου ότι:

1. Οι αντιπυρικές λωρίδες, που δημιουργούν ένα είδος ασυνέχειας της καύσιμης 
ύλης, μειώνουν την πιθανότητα μετάδοσης της φωτιάς, διευκολύνοντας ταυ-
τόχρονα και την πρόσβαση για κατάσβεση. Οι εκτάσεις όπου το δίκτυο αντι-
πυρικών λωρίδων (και εξαγωγικών δρόμων μαζί) είναι σχετικά υψηλό  25 και 
εκπληρώνουν στον μέγιστο βαθμό τον αντιπυρικό τους ρόλο, τουλάχιστον για 

25 Βαθμίδα δ. Υψηλής πυκνότητας, με ποσοστό συμμετοχής στη έκταση των διαμερισμάτων Π:> 2,5%, 
δηλαδή πάνω από 8,75 στρ. για κάθε διαμέρισμα με έκταση 35 στρ.
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τα δεδομένα του Δάσους Πάφου, αντιπροσωπεύουν μόνο το 33% της συνολι-
κής έκτασης του δάσους (Πίν. 6.49). Αντίθετα, τα διαμερίσματα με πολύ χαμη-
λό ή χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των αντιπυρικών λωρίδων (Βαθμίδες α. Π
%<0,5% και β. 0,5-1,5%), όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας του ελλείμμα-
τος ως προς τον παράγοντα είναι σχετικά υψηλός (qπυρκ=3-4) και υπάρχουν 
μεγάλα  περιθώρια  βελτίωσης  (ως  προς  τον  παράγοντα  αυτόν),  καταλαμ-
βάνουν συνολικά το 41,1% (20,0+21,1%) της συνολικής έκτασης του δάσους. 
Βεβαίως, η λήψη μέτρων για αύξηση των ποσοστών αυτών πρέπει να λάβει 
επίσης υπόψη και τη μικρή σχετική βαρύτητα (μόλις 7%) που αποδίδεται στον 
ρόλο των αντιπυρικών λωρίδων και, κατά συνέπεια, τη μικρή απόδοση του 
μέτρου αυτού στο συνολικό αποτέλεσμα αντιπυρικής προστασίας.

2. Αναφορικά με το ιστορικό δασικών πυρκαγιών (της τελευταίας 20ετίας), στο 
μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων (75,1%) δεν έχουμε περιστατικά πυρκαγιών 
(Βαθμίδα γ. Χωρίς περιστατικά δασικών πυρκαγιών), με βαθμολογία σχετικά 
πολύ χαμηλή (qπυρκ=1), ενώ στο 19% έχουμε εφάπαξ εμφάνιση πυρκαγιών 
(καμένη έκταση)  και  μόλις  στο  5% έχουμε  επαναλαμβανόμενες  πυρκαγιές 
(Πίν. 6.47 και Εικ. 6.3). Οι δείκτες αυτοί, ενόψει του υψηλού κινδύνου πυρκα-
γιάς που χαρακτηρίζει τα οικοσυστήματα του Δάσους Πάφου, σηματοδοτούν 
ευθέως και έναν υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας του συστήματος αντιπυ-
ρικής προστασίας που εφαρμόζεται στην περιοχή του Δάσους Πάφου.

Πίνακας 6.47. Η συνδρομή επιμέρους παραγόντων στη διαμόρφωση του κινδύνου πυρκαγιάς

  Παράγοντες Έκταση (fi) 
ha % Βαθμ 

(qi)
Qij=

Σfiqi/F
Βαρύτ. 

(%)
[35]. Ξηρασία (Δείκτης Lang)
Α.IL < 1.7 54021,7 89,8 4   
Β.IL : 1.8 - 5.0 6113,7 10,2 3   
Συνολικά 60135,5 100,0  3,90 35%
[46]. Υψομετρική ζώνη
Α.          < 600 μ 27779,0 46,2 4   
Β.    600 - 1000 μ 28671,0 47,7 3   
Γ.  1000 - 1400 μ. 3685,4 6,1 2   
Γενικό άθροισμα 60135,5 100,0  3,40 7%
[412] Αντιπυρικές λωρίδες και Δρόμοι (εξαγώγ.) (Ποσοστό συμμετοχής στην έκταση) 
Α. Πολύ χαμηλής πυκνότητας (Π% < 0,5 %) 12673,5 21,1 4   
Β. Χαμηλής πυκνότητας (Π%: 0,5 -> 1,5 %) 12038,2 20,0 3   
Γ. Μέτριας πυκνότητας (Π%: 1,5 > 2,5 %) 15577,6 25,9 2   
Δ. Υψηλής πυκνότητας (Π%.. > 2,5 %) 19846,2 33,0 1   
Γενικό άθροισμα 60135,5 100,0  2,29 7%
[54]. Ιστορικό δασικών πυρκαγιών (20ετίας)
Α. Καμένη έκταση κατ επανάληψη 3312,7 5,5 4   
Β. Καμένη έκταση εφάπαξ 11659,8 19,4 3   
Γ. Χωρίς περιστατικά πυρκαγιάς  45162,9 75,1 1   
Γενικό άθροισμα 60135,5 100,0  1,55 7%
[41]. Ζώνες βλάστησης Κατηγορίες δασών
Α. Δάση αειφύλλων πλατυφύλλων 157,6 0,3 3   
Β. Δάση Τραχείας πεύκης 49538,6 82,4 4   
Γ. Δάση Τραχείας πεύκης και Λατζιάς    10012,3 16,6 3   
Δ. Δάση κέδρου ή μαύρης πεύκης 303,4 0,5 2   
Ε. Ρεματική βλάστηση 123,6 0,2 1  
Γενικό άθροισμα 60135,5 100,0  3,81 5%

Καταλληλότητα δασικών σχηματισμών/ βαθμός αντίστασης στην πυρκαγιά.  Ο βαθ-
μός αντίστασης των συστάδων απέναντι στην πυρκαγιά είναι αποτέλεσμα των συνθη-
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κών ποσότητα, υγρασία και ασυνέχεια της καύσιμης ύλης, που επικρατούν στους δια-
φόρους δασικούς σχηματισμούς, τις οποίες διαμορφώνουν οι παρακάτω εσωτερικοί πα-
ράγοντες (κατά σειρά προτεραιότητας/ βαρύτητας):

• [11] Κατηγορία/Σύνθεση ειδών (30 %)
• [15] Κάθετη δομή/ ορόφωση των δασοσυστάδων  (15 %)
• [22] Πυκνότητα / Κάλυψη του ορόφου των θάμνων (Κ%) (16 %)
• [13] Συγκόμωση συστάδων (12 %)
• [33] Χλωροτάπητας (ΧΤ) & Ξηροτάπητας (ΞΤ) (K %) (12 %)
• [21] Τύπος/ σύνθεση ειδών ορόφου των θάμνων (10 %) και
• [14) Στάδιο εξέλιξης (5 %)

Η τρέχουσα (εσωτερική) κατάσταση των δασικών σχηματισμών του Δάσους Πάφου 
διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 6.46, κατά μέσο όρο, στο επίπεδο 
των 3,00 βαθμών.

Το  σύνολο  δε  της  έκτασης  των  δασοσυστάδων  (πολυγώνων  των  δασοσκεπών 
εκτάσεων) ταξινομείται κατά 78,5% στη βαθμίδα Α (Υψηλής αντίστασης), κατά 21,4% 
στη βαθμίδα Β (Μέτριας αντίστασης απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς) και κατά 0,1% 
στη Βαθμίδα Γ (Χαμηλής αντίστασης) (Πίν. 6.34). Ανάλογη είναι και η κατανομή της συ-
νολικής έκτασης των λεκανών απορροής που μας δίνει ο ίδιος πίνακας.
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Εικόνα 6.15. Κατανομή της έκτασης από άποψη ιστορικού 
δασικών πυρκαγιών (α. Καμένη έκταση κατ΄επανάληψη, β.  
Καμένη έκταση εφάπαξ και γ. Χωρίς περιστατικά 
πυρκαγιάς κατά την τελευταία 20ετία

Πίνακας 6.48. Καταλληλότητα/ αντίσταση των 
διαφόρων σχηματισμών βλάστησης απέναντι  
στον κίνδυνο πυρκαγιάς

Λεκάνες 
απορροής

Εδαφοπονικές μορφές 
(Qπυρ) Συνολι-

κάΔάσος Θα-
μνώνας

Φρύ-
γανα

Αγιά 3,06 0,90  3,03
Άγιος Μερ-
κούριος 3,03 0,84 0,32 3,00

Ακολιού 2,96 1,06 2,48
Γιαλιά 3,02 0,87 0,26 3,00
Διαρίζος 3,00 0,83 0,26 2,98
Κάμπος 3,00 0,76 0,33 2,87
Λιβάδι 3,04 0,86 3,04
Λιμνίτης 3,06 0,80 0,34 2,97
Ξερός 3,03 0,84 0,34 2,98
Ρούδιας 3,06 0,98 0,34 3,01
Σταυρός 3,08 0,76 3,04
Φλέγια 3,05 0,73 0,33 2,99
Συνολικά 3,04 0,83 0,33 3,00
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Ανάλυση αιτιών: Εξετάζοντας αναλυτικά το 
βαθμό και τον τρόπο επίδρασης των σημα-
ντικότερων από πλευράς συνδρομής ή βα-
ρύτητας  εσωτερικών  παραγόντων  στη  δια-
μόρφωση  των  συνθηκών  αντίστασης  των 
δασοσυστάδων  απέναντι  στην  πυρκαγιά 
προκύπτουν τα ακόλουθα (Πίν. 6.27):

1. Η σύνθεση δασοπονικών ειδών [11], που 
συνεισφέρει κατά 30% στη διαμόρφωση 
των συνθηκών αντίστασης, χαρακτηρίζε-
ται από μέτρια κατάσταση (q=2.4), αφού 
το 68% των δασοσυστάδων καλύπτονται 
από  Τραχεία  πεύκη  που  στις  κλείδες 
βαθμολογούνται  με  q=2.  Καταστάσεις 
που  χαρακτηρίζονται  με  4  (κατάσταση 
πολύ καλή κυρίως από άποψη ποσότη-
τας και υγρασίας ΚΥ), όπως οι συστάδες 
Λατζιάς και Κέδρου, εκπροσωπούνται με 
πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής (<1%), 
ενώ οι μικτές με λατζιά ή κέδρο (βαθμο-
λογούνται με  q=3), συμμετέχουν με ένα 
ποσοστό  της  τάξης  του  20  % και  βελ-
τιώνουν  την  κατάσταση  του  παράγοντα 
[15] στο 2,4.

Πίνακας 6.49. Ταξινόμηση της έκτασης των 
δασικών οικοσυστημάτων κατά βαθμίδες 
καταλληλότητας/ αντίστασης στην ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Δασικά 
οικοσυστήματα

Κατανομή της έκτασης κατά βαθμίδες καταλληλότητας 
QΠΥΡΚ (Αντίστασης) ως προς τη δασική πυρκαγιά. Σύνολο (ha)
A1 A2 B1 B2 Γ1

Κατηγορίες συστάδων
α. Αμιγείς τραχείας 39.320,4 49,4 39.369,8
β. Αμιγείς κέδρου 17,2 4,6 21,7
γ. Αμιγείς λατζιάς 1,5 368,6 34,8 404,9
δ. Μικτές τραχείας/ 
κέδρου 81,1 7,8 88,8

ε. Μικτές τραχείας/ 
Λατζιάς  2,7 10.399,7 985,1 11.387,5

ζ. Μικτές λατζιάς/ 
λοιπών 314,6 24,5 339,1

η. Ρεματική βλάστηση 5,0 5,0
θ. Μικτές άλλων ειδών 1,2 0,0
Μικτές με ρεματική 
βλάστηση 2.267,8 3.051,0 757,4 6.076,1

Σύνολο 2.286,5 42.833,3 11.563,7 1.010,8 57.694,2
Λεκάνες απορροής
Αγιά 147,7 2.743,9 1.673,1 39,5 4.604,2
Άγιος Μερκούριος 125,5 5.158,3 285,4 5.569,2
Ακολιού 5,0 5,0
Γιαλιά 172,4 4.237,4 54,5 4.464,3
Διαρίζος 126,2 1.352,2 2.466,4 523,9 4.468,3
Κάμπος 26,4 2.445,1 74,0 2.545,5
Λιβάδι 185,6 3.209,8 79,8 3.475,2
Λιμνίτης 151,5 4.834,8 882,2 44,5 5.912,9
Ξερός 382,3 4.550,0 1.965,9 298,9 7.197,0

259

Εικόνα 6.16. Κατανομή αντιπυρικών λωρίδων (ποσοστό 
συμμετοχής στη συνολική έκταση του διαμερίσματος α.  
Π<0,5%, β. Π:5-15%, γ. Π:1,5-2,5% και δ. Π>2,5%) 
(συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών δρόμων)
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Δασικά 
οικοσυστήματα

Κατανομή της έκτασης κατά βαθμίδες καταλληλότητας 
QΠΥΡΚ (Αντίστασης) ως προς τη δασική πυρκαγιά. Σύνολο (ha)
A1 A2 B1 B2 Γ1

Ρούδιας 417,9 5.235,6 2.662,1 80,7 8.396,3
Σταυρός 243,6 3.000,8 913,7 23,2 4.181,3
Φλέγια 307,5 6.060,5 506,8 6.874,7
Γενικό άθροισμα 2.286,5 42.833,3 11.563,7 1.010,8 57.694,2

% 4,0 74,2 20,0 1,8 100,0
% 4,0 94,2 1,8 100,0

2. Η κατάσταση των δασοσυστάδων από άποψη συγκόμωσης [13], ορόφωσης [15] και 
πυκνότητας των θαμνώνων [22] είναι, στην προκειμένη περίπτωση (Πίν. 6.27), σχε-
δόν η επιθυμητή, αφού οι καταστάσεις που χαρακτηρίζονται με τη βαθμολογία  q=4 
(συστάδες  μονώροφες,  αραιάς  συγκόμωσης  και  μικρού  ποσοστού  κάλυψης  του 
ορόφου των θάμνων) κυριαρχούν στο δάσος και μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά 
(72,0%, 77,5% και 98,6% αντίστοιχα).

Η κατάσταση αυτή σηματοδοτεί ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης των συ-
στάδων μόνο σ’ ό,τι αφορά τη σύνθεση δασοπονικών ειδών και μάλιστα προς την κατεύ-
θυνση ενίσχυσης της συμμετοχής στον ανώροφο των δασοσυστάδων της Λατζιάς και 
του  Κέδρου,  με  προτεραιότητα,  βέβαια,  στις  περιοχές  υψηλού  κινδύνου  πυρκαγιάς, 
όπως επισημάνθηκαν παραπάνω.

Συνοψίζοντας, στο Δάσος Πάφου επικρατεί σχετικά υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με 
μέτρια εγγενή αντίσταση των δασικών οικοσυστημάτων στις δασικές πυρκαγιές, η οποία, 
σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα του συστήματος αντιπυρικής προστασίας έχει 
συμβάλει στο να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές. Ο 
πολύ μικρός αριθμός περιστατικών την τελευταία 20ετία (99 περιστατικά), αναλογικά με 
την έκταση του Δάσους Πάφου, δεν επιτρέπει περαιτέρω αξιόπιστες χωρικές ή στατιστι-
κές αναλύσεις, πέρα από την αξιολόγηση των υποδομών αντιπυρικής προστασίας, η 
οποία γίνεται στη συνέχεια.

Πίνακας 6.50. Η συνδρομή επιμέρους παραγόντων στη διαμόρφωση της αντίστασης των 
συστάδων απέναντι στην πυρκαγιά

  Παράγοντες Έκταση 
(fi) ha % Βαθμ 

(qi)
Qij=

Σfiqi/F
Βαρύτ 

(%)
[11]. Κατηγορία συστάδων/Σύνθ. Ειδών
Α. Αμιγείς τραχείας 39369,8 68,2 2
Β. Αμιγείς κέδρου 21,7 0,0 4
Γ. Αμιγείς λατζιάς 370,9 0,7 4
Δ. Μικτές τραχείας/ κέδρου 88,8 0,2 3
Ε. Μικτές τραχείας/ Λατζιάς  11384,8 19,7 3
στ. Μικτές τραχείας/ λοιπών 872,5 1,5 2
Ζ. Μικτές λατζιάς/ λοιπών 339,1 0,6 3
Η. Ρεματική βλάστηση 5,0 0,0 4
Θ. Μικτές άλλων ειδών 35,2 0,0 1
Μικτές με ρεματική βλάστηση 5203,6 9,0 3,5
 Συνολικά 57691,5 100,0 2,4 30%
[15]. Κάθετη δομή συστάδων
Μονώροφες συστάδες 41544,9 72,0 4
Διώροφες συστάδες 12442,2 21,5 3
Πολυώροφες 3704,4 6,4 1
Συνολικά 57691,5 100 3,6 15%
[13]. Συγκόμωση συστάδων
Κλειστή – σύμπυκνη (>0,8) 161,3 0,3 1
Χαλαρή (0,6-0,8) 3221,0 5,6 2
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  Παράγοντες Έκταση 
(fi) ha % Βαθμ 

(qi)
Qij=

Σfiqi/F
Βαρύτ 

(%)
Φωτεινή (0,4-0,6) 9584,3 16,6 3
Αραιά (<0,4) 44724,9 77,5 4
Συνολικά 57691,5 100,0 3,7 12%
[22]. Πυκνότητα / Κάλυψη (%)
ΘΑ.ΚΑ    < 25% 58039,4 98,6 4
ΘΑ.ΚΑ : 25 – 50% 33,9 0,1 3
ΘΑ.ΚΑ : 50 – 75% 228,3 0,4 2
ΘΑ.ΚΑ    > 75% 552,5 0,9 1
Συνολικά 58854,2 100,0 3,96 16%

6.2.5 Αξιολόγηση των υποδομών του Δάσους

6.2.5.1  Οδικό δίκτυο

Το οδικό δίκτυο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές για την ορθολογική 
διαχείριση και προστασία κάθε δασικού οικοσυστήματος. Για ξυλοπαραγωγικούς σκο-
πούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα θεωρητικά μοντέλα αριστοποίησης, για κάθε κατηγορία 
δασικού οδικού δικτύου, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το κόστος κατασκευής και συντή-
ρησης του οδικού δικτύου (Κτ), τα σταθερά (Επ) και μεταβλητά (Εμ) έξοδα μετατόπισης 
του ξύλου, τα έτη απόσβεσης των διατιθέμενων κεφαλαίων (n) και την ετήσια προσαύξη-
ση του ξυλαποθέματος (s) σε m3/ha. Σύμφωνα με τον Στεργιάδη, μια απλοποιημένη μα-
θηματική σχέση που συνδέει τους παραπάνω παράγοντες με το μήκος πλαγιάς σε εκα-
τόμετρα (x) είναι:

Κ 0=ΕπΕμ
Κτ

n⋅s⋅x
(6.1)

όπου Κο η συνολική οικονομική επιβάρυνση 1 m3 ξύλου

Η επίλυση του προβλήματος αριστοποίησης της απόστασης x γίνεται με την εύρεση 
εκείνου του x για το οποίο τα συνολικά έξοδα ελαχιστοποιούνται (βρες x ώστε Κ0 → min).

Η σχέση μεταξύ του μήκους πλαγιάς (μετατόπισης) και οδικής πυκνότητας (d) δίνεται 
από τον τύπο

d= 1
x
⋅100 (6.2)

Στον παραπάνω τύπο είναι δυνατόν να ενσωματωθούν και οφέλη από τη χρήση του 
οδικού δικτύου για σκοπούς άλλους πλην της ξυλοπαραγωγής, όπως έμμεσα οφέλη από 
την αύξηση της επισκεψιμότητας / τουρισμού και οφέλη λόγω του περιορισμού των ζη-
μιών από τις δασικές πυρκαγιές. 

Σε μια έρευνα σε δάση της Ιαπωνίας (Kato 1966) υπολογίσθηκε η άριστη οδική πυ-
κνότητα λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο μετατόπισης του ξύλου και το ανάγλυφο του 
εδάφους  (Πίν.  6.17).  Στις  τιμές  αυτές  θα  πρέπει  να  προστίθενται  επιπλέον  δασικοί 
δρόμοι για την εξυπηρέτηση σκοπών διαφορετικών της ξυλοπαραγωγής.
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Πίνακας 6.51. Τυπική οδική πυκνότητα κατά κατηγορία εδάφους και σύστημα συγκομιδής 
ξυλείας

Έδαφος Μετατόπιση ξυλείας Κανονική πυκν. (m/ha)

Κατηγ.Ι Ομαλό Κατηγ.Ι Φορτηγά 30 - 50

Κατηγ.ΙΙ Λοφώδες Κατηγ.ΙΙ Ελκυστήρες 20 - 30

Κατηγ.ΙΙΙ Απότομο Κατηγ.ΙΙΙ Εναέρια συστήματα 10 - 20

Κατηγ.IV Πολύ απότομο Κατηγ.IV 5 - 15

Σύμφωνα και με τον παραπάνω πίνακα, για αποκλειστικά παραγωγικούς σκοπούς, η 
(θεωρητική) άριστη οδική πυκνότητα κυμαίνεται περίπου στα 25 m/ha, τιμή η οποία είναι 
κατά πολύ μικρότερη της μέσης οδικής πυκνότητας των δρόμων όλων των κατηγοριών 
στο  Δάσος  Πάφου  (35,0  m/ha).  Η  εκτίμηση  αυτή  ενισχύεται  επίσης  από  το  έντονο 
ανάγλυφο του Δάσους Πάφου αφενός και αφετέρου από τη χαμηλή έως μέση παραγωγι-
κότητα των δασοσυστάδων στη μεγαλύτερη έκταση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο 
λήμμα έχει  ήδη περιοριστεί  σε πολύ χαμηλά επίπεδα,  σε σύγκριση με το λήμμα της 
προηγούμενης δεκαετίας (μείωση κατά 80%). Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των 
εξαγωγικών δρόμων της πυκνότητας των 25,6 m/ha θα πρέπει είτε να εγκαταλειφθεί, είτε 
να βελτιωθεί για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών (αναψυχή, προστασία), εφ' όσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο

Ο επιπλέον του επιθυμητού βαθμός διάνοιξης του δάσους επιβαρύνει τη δασική διοί-
κηση με υψηλές δαπάνες συντήρησης, χωρίς να παραγνωρίζεται η άσκοπη αισθητική 
υποβάθμιση του τοπίου και η διατάραξη του περιβάλλοντος. Επιπλέον, με την ύπαρξη 
δρόμων παρέχεται πιθανόν μη επιθυμητή πρόσβαση σε περιοχές απόλυτης προστασί-
ας, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες τυχαίων ή σκόπιμων περιστατικών δασικών πυρκα-
γιών από επισκέπτες. Από την άλλη πλευρά, το πυκνό οδικό δίκτυο εξυπηρετεί την αντι-
μετώπιση πυρκαγιών από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ελλείψει άλλων διαθέσιμων στοιχείων για το οδικό δί-
κτυο, πλην της ταξινόμησής του στις 3 κύριες κατηγορίες (ασφάλτινοι – χωματόδρομοι – 
εξαγωγικοί),  θα  πρέπει  να  εξετασθεί  η  περαιτέρω  ταξινόμηση  των  χωματόδρομων 
ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος, τεχνικά έργα) σε 2 τουλάχιστον κα-
τηγορίες, ενώ το συνολικό δασικό οδικό δίκτυο θα πρέπει να ταξινομηθεί ανάλογα με το 
σκοπό (αντιπυρική προστασία, αναψυχή, μικτής χρήσης).

6.2.5.2 Υποδομές αντιπυρικής προστασίας

Όπως αναφέρθηκε, ένα μέρος της αποτελεσματικότητας του συστήματος αντιπυ-
ρικής προστασίας οφείλεται  στις υποδομές που έχουν κατασκευασθεί  στο Δάσος 
Πάφου. Για την αξιολόγηση της συνεισφοράς τους στην αντιπυρική προστασία έγινε 
σύγκριση τόσο με τις υποδομές της γειτονικής Δ.Π. Τροόδους, όσο και σε σχέση με 
τις συνολικές υποδομές σε ολόκληρη την Κύπρο (Πίνακας 6.14).

Δεδομένου ότι το Δάσος Πάφου αντιπροσωπεύει το 50% της κρατικής δασικής 
γης στην ελεύθερη Κύπρο, θεωρείται ότι μάλλον υπάρχει υστέρηση στις υποδομές 
των αντιπυρικών λωρίδων και των υδατοδεξαμενών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% 
της εγκατεστημένης δυναμικότητας στην Κύπρο. Ειδικά ως προς τις υδατοδεξαμε-
νές, ο αριθμός τους είναι μικρότερος από το συνολικό αριθμό της (μικρότερης σε 
έκταση) γειτονικής Δ.Π. Τροόδους. Αντίθετα, η διάνοιξη δρόμων πρόσβασης κρίνεται 
μάλλον ικανοποιητική για σκοπούς αντιπυρικής προστασίας.
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Για την αξιολόγηση των υποδομών αντιπυρικής προστασίας είναι δυνατόν να χρησι-
μοποιηθεί τεχνική ανάλογη με την οικονομική προσέγγιση εύρεσης της άριστης οδικής 
πυκνότητας. Έτσι, η εύρεση της άριστης οικονομικά οδικής πυκνότητας προκύπτει όταν 
τα ετήσια οφέλη από τον περιορισμό των ζημιών (Ω), λόγω της αποτελεσματικότερης 
φύλαξης και αντιπυρικής προστασίας γενικότερα εξισώνονται με το κόστος κατασκευής 
και συντήρησης ανά m του απαιτούμενου δασικού οδικού δικτύου (Κτ), επιμερισμένο στο 
χρονικό διάστημα απόσβεσης του έργου (n έτη):

Ω=
Κ τ

n
⋅x (6.3)

όπου x το μήκος πλαγιάς σε εκατόμετρα, από το οποίο προκύπτει η οδική πυκνότητα 
(βλ. Εξίσωση (2))

Ενώ όμως το κόστος κατασκευής και συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου μπορεί 
εύκολα να υπολογισθεί, το όφελος από τον περιορισμό των ζημιών είναι ένα υποκειμενι-
κό  μέγεθος  δύσκολο  να  εκτιμηθεί.  Επιπλέον,  εκτιμάται  ότι  η  σχέση 
αποτελεσματικότητας / οφέλους και συνολικού μήκους αντιπυρικού οδικού δικτύου δεν 
είναι γραμμική, αλλά είναι καμπύλη σχήματος “S”, αυξάνοντας αργά μέχρι ένα επίπεδο 
x1, συνεχίζοντας απότομα μέχρι ένα επίπεδο x2, για να συνεχίσει ανεπαίσθητα αυξα-
νόμενο από το επίπεδο αυτό και μετά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα 
του οδικού δικτύου στην αντιπυρική προστασία δεν αυξάνεται απεριόριστα, αλλά μέχρι 
το σημείο εκείνο που η ύπαρξή του και η αξιοποίησή του από τα υπάρχοντα μέσα (προ-
σωπικό, οχήματα) είναι η καλύτερη δυνατή.

Εάν στον παραπάνω τύπο θεωρήσουμε Κτ=8.000 ευρώ /  km ή 7,50 ευρώ/μέτρο, 
n=30 έτη και ετήσιο όφελος (=περιορισμός ζημιών) ίσο με 1.000.000 ευρώ, τότε προκύ-
πτει ότι x=2.500.000 m και d=2500000/60000 = 41,67 m/ha.

Με γνωστή την υφιστάμενη οδική πυκνότητα στο Δάσος Πάφου (35,0 m/ha) μπορεί 
εξάλλου να εκτιμηθεί το ελάχιστο αποδεκτό όφελος από τη λειτουργία του. Σύμφωνα 
με τα παραπάνω δεδομένα, αυτό υπολογίζεται σε 525.000 ευρώ.

Μια περισσότερο σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης των υποδομών αντιπυρικής προ-
στασίας μπορεί να γίνει με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης της εξάπλωσης των δασι-
κών πυρκαγιών και του βαθμού επίπτωσης αυτών στο φυσικό περιβάλλον (νεκρώσεις, 
διάβρωση, απώλεια πανίδας) και τις υποδομές. Με το “τρέξιμο” τέτοιων μοντέλων, όπως 
το BEHAVE, FARSITE, NEXUS κ.ά που χρησιμοποιούνται από χώρες όπως οι Η.Π.Α., 
και με εναλλακτικά σενάρια τοποθέτησης ή αφαίρεσης υφιστάμενων αντιπυρικών υποδο-
μών, είναι δυνατόν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά 
τους. Σημειώνεται ότι ούτε τα πραγματικά περιστατικά εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών 
σε συνδυασμό με την κατά καιρούς λειτουργία και αξιοποίηση των υποδομών μπορεί να 
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Πίνακας 6.52. Αναλογία υποδομών αντιπυρικής προστασίας του Δάσους Πάφου

Α/Α Κυριότερες υποδομές Κύπρος
1 2 3 4 5 6=3/4 7=3/5

1 342 235,1 1078,4 145,5% 31,7%

2 Δρόμοι πρόσβασης (km) 2099 1104,2 3627,8 190,1% 57,9%
3 Παρατηρητήρια 7 4 13 175,0% 53,8%
4 Υδατοδεξαμενές 55 77 176 71,4% 31,3%
5 Υδροστόμια 93 92 216 101,1% 43,1%
6 Ελικοδρόμια 35 8 55 437,5% 63,6%

Δάσος 
Πάφου

Δ.Π. Τρο-
όδους

% Δ.Π.Τρο-
όδους

% συνο-
λικά

Αντιπυρικές λωρίδες 
(km)
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δώσει ασφαλή συμπεράσματα, αλλά ούτε και στη βιβλιογραφία αναφέρονται πρότυπα 
ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας υποδομών (π.χ. πυκνότητα αντιπυρικών λωρίδων, 
ανάλογα με τον τύπο καύσιμης ύλης). 

Μάλιστα, η αποτελεσματικότητα ειδικά των αντιπυρικών λωρίδων αμφισβητείται από 
ορισμένους ερευνητές, οι οποίοι όχι μόνο θεωρούν ότι στις δύσκολες συνθήκες επικόρυ-
φων πυρκαγιών δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια,  αλλά επίσης επικαλούνται  μια 
σειρά άλλων μειονεκτημάτων  που τις  συνοδεύουν,  όπως η  αλλοίωση του  τοπίου,  η 
διάβρωση, η υποβάθμιση των εδαφικών συνθηκών, το υψηλό κόστος συντήρησης και 
διατήρησης κ.ά.. Έτσι, η αξιολόγηση της επιμέρους συνεισφοράς των υποδομών στο 
βαθμό προστασίας του δάσους από τις δασικές πυρκαγιές, όπως και η εκτίμηση της 
αναγκαιότητας για νέες υποδομές, προς το παρόν είναι δυνατόν να γίνει μόνο εμπειρικά 
και με επιτόπια εξέταση και αξιολόγηση της ποιότητας και εν γένει της κατάστασης των 
υποδομών. Δεν θα πρέπει πάντως να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η επιτυχής αντιμε-
τώπιση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών στο Δάσος Πάφου κατά τα τελευταία 
χρόνια,  συγκριτικά  και  με  τις  άλλες  δασικές  περιφέρειες  της  Κύπρου,  οδηγεί  σε  μια 
πρώτη εκτίμηση ότι το υφιστάμενο σύστημα αντιπυρικής προστασίας λειτουργεί ήδη ικα-
νοποιητικά, χωρίς σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

Για την αξιολόγηση των υποδομών και γενικότερα του συστήματος αντιπυρικής προ-
στασίας του Δάσους Πάφου διακρίθηκαν κατ' αρχήν οι τομείς αντιπυρικής προστασίας, 
στους οποίους κατά κανόνα επικεντρώνεται η όλη προσπάθεια, ως ακολούθως:

Α. Πρόληψη δασικών πυρκαγιών
Β. Έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιάς
Γ. Προσβασιμότητα / προσπέλαση του χώρου
Δ. Μέσα κατάσβεσης
Ε. Οργάνωση
Για κάθε έναν από τους τομείς αυτούς επισημάνθηκαν οι δράσεις που κατά κανόνα 

και σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία πρέπει να αναπτυχθούν για να είναι ένα σύ-
στημα αντιπυρικής προστασία πλήρες και αποτελεσματικό, ως εξής:

Α. Πρόληψη δασικών πυρκαγιών
Α1. Ενημέρωση κοινού
• Μέσα μαζικής επικοινωνίας (ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Τύπος ημερήσιος και περιοδικός)
• Ενημέρωση οργανωμένων συνόλων (σχολεία, ομάδες επισκεπτών, σύλλογοι, παρα-

γωγικοί φορείς)
• Ειδική ενημέρωση σε κρίσιμες μέρες
• Εφαρμογή διατάξεων Δασικής Νομοθεσίας (ποινές)
• Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Α2. Έλεγχος επισκεπτών του δάσους
• Σύστημα ελέγχου της πρόσβασης
• Μπάρες αποκλεισμού της πρόσβασης
• Συγκέντρωση επισκεπτών σε οργανωμένους χώρους αναψυχής
• Παρουσία ενστόλων δασικών υπαλλήλων (για έλεγχο και ενημέρωση) στους Εκδρο-

μικούς Χώρους και σε παρεκκλήσια, όταν και όπου οργανώνονται πανυγήρια
Α3. Λειτουργία οργανωμένων χώρων αναψυχής
• Καθαριότητα, σκουπίδια
• Αυτόνομο σύστημα αντιπυρικής προστασίας (Σύστημα Πυρασφάλειας)
• Δεξαμενές νερού
• Παροχές Νερού (Υδροστόμια)

Α4. Διαχείριση βλάστησης
• Εσωτερική συγκρότηση (κλείδες)
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• Εξωτερικοί παράγοντες (κλείδες)
• Πράσινες ζώνες (πλατύφυλλα/Κωνοφόρα)
• Μείωση βιομάζας/καύσιμης ύλης κατά μήκος δρόμων

Α5. Ασφάλεια κατοικιών (Οικισμών κλπ)
• Χώροι άμυνας η αντιπυρικής προστασίας γύρω από κατοικημένες περιοχές
• Περιμετρικές ζώνες πλάτους μεγαλύτερου από 100μ.
• Δύο δρόμους διαφυγής καλής κατάστασης και χωρίς παγίδες
• Επικοινωνία δρόμων με αντιπυρικές ζώνες με καταφύγια φωτιάς
• Τροφοδοσία με νερό και αντλίες
• Αποθήκες άμμου

Β. Έγκαιρος εντοπισμός Πυρκαγιάς
Β1. Παρατηρητήρια

• Κάλυψη του χώρου – χωρική κατανομή
• Στελέχωση
• Μέσα παρατήρησης (κιάλια,χάρτες εντοπισμού, πυξίδες)
• Μέσα επικοινωνίας (μετάδοσης πληροφοριών)

Β2. Δίκτυο καμερών
• Κάλυψη του χώρου
• Ευρυζωνικά δίκτυα μεταφοράς/μετάδοσης της πληροφορίας (εικόνας ή σήματος)
• Βάση υποδομής πληροφοριών

Β3. Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών / ΗΥ
• Προγράμματα υποδοχής πληροφοριών και εντοπισμού σημείων έναρξης φωτιάς
• Απεικόνιση/εντοπισμός του σημείου έναρξης  και παροχή πληροφοριών
• Σύστημα πληροφοριών (ότι και οι χάρτες αντιπυρικής προστασίας)
• Επεξεργασία σεναρίων πρόσβασης
• Προβλέψεις εξέλιξης της φωτιάς

Β4. Επιφυλακή προσωπικού/περιπολίες
• Προσωπικό
• Σημεία/ θέσεις επιφυλακής
• Επικοινωνία
• Σχέδιο κινητοποίησης/παρεμβάσεις
• Διαδρομές
• Εξοπλισμός και μέσα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Χρόνος πρώτης προσβολής (εντοπισμός -> μεταφορά της πληροφορίας -> κινητοποίηση 

-> προσβολή )
Γ. Προσβασιμότητα/ προσπέλαση του χώρου
Γ1. Δίκτυο δρόμων

• Πυκνότητα/προσπέλαση Ασφαλτόδρομοι
• Πυκνότητα/προσπέλαση Χωματόδρομοι

Γ2. Αντιπυρικές λωρίδες
• Λειτουργία

       * Πρόσβαση και χώροι διακίνησης προσωπικού και μέσων
       * Ανάσχεση φωτιάς (διακοπή ή πτώση μετώπου φωτιάς)
       * Προστασία/καταφύγιο προσωπικού
       * Εφαρμογή αντιπυράς

• Επιπτώσεις
       * Αλλοίωση τοπίου 
        * Διάβρωση εδαφών
       * Διάσπαση συνοχής βλάστησης

• Πυκνότητα
• Χωρική κατανομή/προτεραιότητες
• Πλάτος (τριπλάσιο του ύψους της βλάστησης
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• Διαπλατύνσεις 
• Βατότητα/ κλίσεις
• Επικοινωνία σύνδεση με δρόμους
• Κατεύθυνση λωρίδας ως προς επικρατούντα άνεμο (45Ο)
• Θέση στο ανάγλυφο
• Χαρτογράφηση
• Σήμανση

Γ3. Ελικοδρόμια
Δ. Μέσα κατάσβεσης 
Δ1. Αποθήκες νερού

• Δεξαμενές – ποσότητες νερού
• Κατανομή στο χώρο (σε κάθε λεκάνη απορροής)
• Φράγματα
• Στεγασμένες ομβροδεξαμενές

Δ2. Σύστημα σωληνώσεων
Δ3. Οχήματα

• Μεγάλα Πυροσβεστικά 
• Μικρά Πυροσβεστικά
• Οχήματα μεταφοράς προσωπικού
• Προωθητές γαιών

Δ4. Εξοπλισμός-μέσα
Δ5 Ιπτάμενα μέσα, Αεροπλάνα, Ελικόπτερα
Ε. Οργάνωση (επίγεια)

1. Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας
• Σύστημα διαίρεσης και προσανατολισμού
• Υποδομές αντιπυρικής προστασίας
• Ιστορικό δασικών πυρκαγιών
• Ζώνες κινδύνου πυρκαγιάς
• Καύσιμη ύλη
• Εγκαταστάσεις που απειλούνται

2. Προσωπικό
• Γνώση του χώρου
• Εκπαίδευση/εξειδίκευση
• Πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες
• Οργάνωση

3. Διατιθέμενα μέσα
• GPS
• Χάρτες
• Εξοπλισμός-νερό
• Μέσα επικοινωνίας
• Οχήματα

4. Σύνδεση μέτρων με 
- Ζώνες κινδύνου πυρκαγιάς
- Αίτια πυρκαγιάς και κατανομή στο χώρο

   -> Έκταση χώρου
   -> Διατιθέμενο προσωπικό
   -> Επίπεδο τεχνολογικής υποδομής

5. Για μια συνολική αξιολόγηση του συστήματος
• Σχέδιο
• Αξιοποίηση μέσων
• Οργάνωση
• Εκπαίδευση δεξιότητες προσωπικού
• Στρατηγική/προτεραιότητες ως προς
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* Επίγεια & Εναέρια μέσα
* Πρόληψη & καταστολή
* Προσωπικός παράγοντας & μέσα/ τεχνολογία

Για κάθε έναν από του τομείς αυτούς εξετάστηκε ο βαθμός ανταπόκρισης του συστή-
ματος  αντιπυρικής  προστασίας  που εφαρμόζεται  στο  Δάσος Πάφου και  αφού διαπι-
στώθηκαν οι υπάρχουσες ελλείψεις και αδυναμίες καταγράφηκαν αναγκαιότητες λήψεις 
σχετικών μέτρων. 

Προς τούτο έγινε επιτόπια εξέταση της ποιότητας και της κατάστασης λειτουργίας των 
υποδομών (δειγματοληπτικώς) και στη συνέχεια συζήτηση και έρευνα γνώμης μεταξύ 
των υπευθύνων αντιπυρικής προστασίας της περιοχής Πάφου και  εμπειρογνωμόνων 
στα ζητήματα αντιπυρικής προστασίας (Τ. Τσιντίδη, Μ, Μακρή, Κ. Παπαγεωργίου κ.α.) 
με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα και τις ανάγκες βελτίωσης. Για την αξιολόγηση 
αυτή  χρησιμοποιήθηκαν  τα  Σχέδια  Αντιπυρικής  Προστασίας  και  τα  Προγράμματα 
Ανάπτυξης Υποδομών.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής επισυνάπτονται στο σχετικό πα-
ράρτημα, ενώ τα τελικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα ακόλουθα :

1. Το σύστημα αντιπυρικής προστασίας που λειτουργεί στο Δάσος Πάφου αντα-
ποκρίνεται ικανοποιητικά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στο σύνολο σχε-
δόν των τομέων που παρουσιάζονται παραπάνω και μπορεί να διατυπωθεί, 
λαμβανομένου υπόψη και του αποτελέσματος που επιτυγχάνεται κατά τις τε-
λευταίες  δεκαετίες,  ότι  αποτελεί  υπόδειγμα προς εφαρμογή και  από άλλες 
χώρες του μεσογειακού νότου και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.

2. Βελτιώσεις του συστήματος είναι βέβαια πάντοτε επιβεβλημένες και στην προ-
κειμένη περίπτωση διαπιστώθηκαν και κρίνονται αναγκαίες προς τις ακόλου-
θες κατευθύνσεις: το οδικό δίκτυο, οι αντιπυρικές λωρίδες, οι εγκαταστάσεις 
υδροδότησης, η επικοινωνία, η πρόληψη, ο έλεγχος πρόσβασης και η ενη-
μέρωση επισκεπτών, η ανανέωση υπάρχοντος εξοπλισμού, η χρήση σύγχρο-
νων τεχνολογιών και ο τρόπος αξιολόγησης της μέχρι  τώρα αποτελεσματι-
κότητας το συστήματος ει8δικά μετά από περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών.

Στα σημεία αυτά αποτέλεσαν εν συνεχεία τα σημεία αναφοράς για την επεξεργασία 
του πακέτου μέτρων που αναπτύσσεται στη συνέχεια της μελέτης.

6.2.6 Αξιολόγηση της διοίκησης και οργάνωσης
Η υφιστάμενη οργανωτική δομή του Δάσους Πάφου περιγράφεται στο 5 κεφάλαιο. 

Παρατηρούμε ότι η πυραμίδα της διοικητικής οργάνωσης του δάσους (σχήμα 5.1) έχει 
τέσσερα οριζόντια επίπεδα. Το πρώτο είναι η κεντρική διοίκηση με προϊστάμενο Συντη-
ρητή  Δασών Α'.  Στο δεύτερο συγκεντρώνονται  ανά δύο τις  τέσσερις  υποπεριφέρειες 
(Σταυρού,  Κάμπου και  Γιαλιάς,  Παναγιάς),  οι  δύο “υπερπεριφέρειες”  προβλέπεται  να 
διοικούνται από δύο Πρώτους Συντηρητές Δασών, αλλά οι θέσεις αυτές είναι κενές. Στο 
τρίτο επίπεδο, βρίσκονται οι τέσσερις υποπεριφέρειες με επικεφαλής συνήθως Ανώτε-
ρους Δασικούς Λειτουργούς ή Συντηρητές Δασών. Και το τέταρτο επίπεδο όπου βρίσκο-
νται οι δασικοί σταθμοί και οι σειρές υλοτομίας και στελεχώνονται με δασικούς λειτουρ-
γούς. Στην υποπεριφέρεια Σταυρού υπάγονται και το αρχείο, το λογιστήριο και το γρα-
φείο αγροτικής ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα η διοίκηση του δάσους εκ του αποτελέσματος 
αξιολογείται θετικά αφού επιτυγχάνονται  οι τρεις σκοποί  της διαχείρισης (παραγωγή, 
δραστηριότητες αναψυχής, προστασία). 

Επιπλέον στη διαχείριση της περιοχής εμπλέκονται και άλλοι κρατικοί φορείς εκτός 
του Τμήματος Δασών. Το Ταμείο Θήρας που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και το 
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Τμήμα Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Το δασικό προσωπικό του Δάσους Πάφου είναι είτε απόφοιτοι Πανεπιστημίου είτε 
απόφοιτοι του Δασικού Κολεγίου Κύπρου. Σήμερα τα στελέχη που έχουν πανεπιστημια-
κή μόρφωση είναι δύο, το ποσοστό αυτό είναι κάτω από 5%, ενώ στο σύνολο του Τμή-
ματος Δασών Κύπρου είναι κοντά στο 10%. Το ποσοστό αυτό στο Δάσος Πάφου είναι 
χαμηλό,  αφού με την παραδοχή ότι  κάθε  80.000 στρέμματα πρέπει  να υπάρχει  ένα 
απόφοιτος πανεπιστημίου στο Δάσος Πάφου αναλογούν 7 – 8 δασολόγοι. Επιπλέον η 
αναλογία  αυτή (1:80.000)  αναφέρεται  σχεδόν αποκλειστικά   για  την  παραγωγή,  ενώ 
σύμφωνα με  τις  απαιτήσεις  της  σύγχρονης  δασοπονίας  αλλά  και  τις  κατευθυντήριες 
γραμμές του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα επιπλέον 
στους προστατευόμενους τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας και πανίδας, στις περιο-
χές προστασίας της φύσης, στην δασική αναψυχή και την προστασία.

Με την ετοιμασία του ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου, πιστεύεται ότι το υφι-
στάμενο δασικό προσωπικό θα μπορεί να ανταποκριθεί στις γενικές απαιτήσεις του ΔΣΧ 
σε σχέση με την παραγωγή δασικών προϊόντων (κανόνες προσήμανσης) και την αντιπυ-
ρική προστασία, πιθανόν με κάποια επιμόρφωση.  Επισημαίνεται ότι, λόγω απόστασης 
από τα αστικά κέντρα, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στις δυνατότητες για επιμόρφωση 
του δασικού προσωπικού του Δάσους Πάφου, σε σύγκριση με τους λειτουργούς των Κε-
ντρικών Γραφείων.

Αλλά το ΔΣΧ έχει και εξειδικευμένες απαιτήσεις (χαρτογράφηση, γεωγραφική πληρο-
φορία, σχέδια παρακολούθησης, κ.τ.λ.). Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να καλυφθούν 
από εξειδικευμένους επιστήμονες. Για το λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία αυτοτελών 
μονάδων υπεύθυνων για :

➔την παραγωγή δασικών προϊόντων
➔την προστασία από τις πυρκαγιές (πρόληψη και καταστολή)
➔τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, φυσικών οικοτόπων και ειδών χλωρίδας 

και πανίδας
➔τη δασική αναψυχή και τοπιοτέχνηση
➔τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

    Οι μονάδες αυτές με επικεφαλής ειδικό επιστήμονα και γραμματειακή υποστήριξη 
δεν θα έχουν  κάθετη δομή στελεχωμένες με μέσο προσωπικό αλλά θα στηρίζονται στο 
ήδη υπάρχον με την υπάρχουσα δομή του ανά κοιλάδες.

Η παραπέρα αξιολόγηση της διοίκησης και της οργάνωσης του Δάσους Πάφου αλλά 
και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για το οργανόγραμμα, θα γίνει μετά την 
διαμόρφωση του πακέτου μέτρων για τη διαχείριση του δάσους, την πιθανή ίδρυση φο-
ρέα διαχείρισης όπου θα επισημανθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η αξιολόγηση συνεχίζε-
ται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις :

1. Το διοικητικό σχήμα
2. Οι στόχοι και η απόδοση
3. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες
4. Η διάσπαση των αρμοδιοτήτων (Τμ. Δασών, Ταμείο Θήρας, Υπ. Περιβάλλοντος)
5. Η ενσωμάτωση του κοινωνικού παράγοντα.

 Επισημαίνεται ότι, λόγω απόστασης από τα αστικά κέντρα, υπάρχουν κάποιοι περιο-
ρισμοί στις δυνατότητες για επιμόρφωση το δασικού προσωπικού του Δάσους Πάφου, 
σε σύγκριση με λειτουργούς των Κεντρικών Γραφείων.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

7. Σκοποί Διαχείρισης

7.1 Γενικός σκοπός διαχείρισης
Ο γενικός σκοπός διαχείρισης του Δάσους Πάφου είναι η αποτελεσματική προστασία 

και διατήρηση του δάσους και της βιοποικιλότητας, με παράλληλη επίτευξη του με-
γαλύτερου δυνατού κοινωνικού, οικολογικού και οικονομικού οφέλους με την εφαρ-
μογή αειφορικής δασοπονίας πολλαπλών σκοπών και λειτουργιών, στα πλαίσια της 
νέας δασικής πολιτικής, των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τους Οικότοπους και την Ορνιθοπα-
νίδα, καθώς και των διυπουργικών αποφάσεων της Βιέννης και του Ελσίνκι για την αειφο-
ρία.

Οι κυριότεροι σκοποί διαχείρισης στα πλαίσια της αειφορικής δασοπονίας πολλαπλών 
σκοπών περιλαμβάνουν την προστασία/διατήρηση, την αναψυχή και την παραγωγή. Ση-
μειώνεται ότι η επιστημονική έρευνα δεν περιλήφθηκε στους γενικούς σκοπούς διαχείρισης 
αφενός μεν επειδή ένας τέτοιος σκοπός αφορά κυρίως πανεπιστημιακά δάση και αφετέρου 
επειδή οι κάθε είδους μελέτες με ερευνητικό χαρακτήρα, οι οποίες εκπονούνται ή προτείνο-
νται από το παρόν ΔΣΧ αποτελούν το μέσο για την επίτευξη του γενικού σκοπού και των 
επιμέρους στόχων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Ο παραπάνω γενικός σκοπός διέπεται από τις αρχές: 

• της αειφορίας των καρπώσεων, των λειτουργιών και της φυσικής εξέλιξης 
• της οικονομικότητας 
• της ευελιξίας
• της κοινωφέλειας, και
• της σφαιρικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης (ecosystem approach)

Η αειφορία ως έννοια επικεντρώνεται στην ικανότητα του δάσους να παράγει διαρκώς 
αγαθά και υπηρεσίες κατά τρόπο άριστο, σύμφωνα με τους στόχους της δασοπονίας. Η αει-
φορία βρίσκει συγκεκριμένη έκφραση με την προσπάθεια για διαρκή αναγέννηση, συντήρη-
ση και βελτίωση του παραγωγικού δυναμικού, ποιοτική και ποσοτική αύξηση του ξυλαπο-
θέματος ώστε να φτάσει το κανονικό δάσος, με τη διατήρηση και προαγωγή των φυσικών 
διεργασιών και της βιοποικιλότητας, την ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών, την άσκηση 
παραγωγικών και μη δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση διατήρησης των πόρων και 
προστασία του οικοσυστήματος.

Η οικονομική αρχή υποδεικνύει την ανάγκη κατά τη διαχείριση να καταβάλλεται  προ-
σπάθεια για διαμόρφωση ευνοϊκής σχέσης μεταξύ διατιθέμενων μέσων (δαπανών) και απο-
τελέσματος (ωφέλειας). Βέβαια πολλές ωφέλειες του δάσους δεν μπορούν να αποτιμηθούν 
άμεσα σε οικονομικά μεγέθη και πρέπει να καταβάλεται προσπάθεια ποσοτικής αξιολόγη-
σής τους.

Για την εξασφάλιση ευελιξίας, όσον αφορά την αρχή της αειφορίας, αλλά και την ικανότη-
τα προσαρμογής του δασικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συν-
θήκες ή και την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, όπως είναι οι πυρκαγιές και άλλα γεγο-
νότα, πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο πάγιο το μέτρο της δασικής αποταμίευσης. Επι-
πλέον, αναγνωρίζεται ότι κάθε φυσικό οικοσύστημα λειτουργεί εντός συγκεκριμένων ορίων. 
Αυτό σημαίνει ότι αφενός μεν θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που προκαλούν μη 
αναστρέψιμες  καταστάσεις  (πρόληψη)  και  αφετέρου  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  οι 
όποιες  επιπτώσεις  προκαλούνται  από  τις  ανθρώπινες  δραστηριότητες  (αποκατάσταση). 
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Μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης το οποίο, 
ως εργαλείο μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζε-
ται στις νέες συνθήκες που προκύπτουν από το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ή από τη 
διαθεσιμότητα νέων πληροφοριών.

Η αρχή της κοινωφέλειας αναγνωρίζει ότι το δάσος είναι ένα κατ’ εξοχήν κοινωνικό 
αγαθό, και, ανεξάρτητα από το καθεστώς ιδιοκτησίας του, δίνεται προτεραιότητα στο κοι-
νωνικό έναντι του ιδιωτικού οφέλους.

Η αρχή της σφαιρικής ή ολοκληρωμένης προσέγγισης πηγάζει από τον χαρακτήρα 
των δασικών οικοσυστημάτων, ως ενιαία και αδιαίρετα σύνολα (οικοσυστήματα), καθώς 
και από την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και συνέχειας αυτών κατά την άσκηση της 
δασοπονικής δραστηριότητας. Βασική απειλή υποβάθμισης και καταστροφής είναι κυρί-
ως η διάσπαση και η αποσπασματική και απρογραμμάτιστη παρέμβαση στα δασικά οι-
κοσυστήματα.

Ο γενικός σκοπός εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στη συ-
νέχεια.

7.2 Ειδικοί στόχοι διαχείρισης
Οι στόχοι διαχείρισης ενός δάσους πρέπει να είναι σαφείς, επιτεύξιμοι (ρεαλιστικοί), 

λειτουργικοί  σε  επιχειρησιακό  επίπεδο  και  χρονικά  προσδιορισμένοι.  Οι  στόχοι  που 
διέπουν  και  κατευθύνουν  τη  διαχείριση  των  δασών διακρίνονται  σε  κοινωνικούς,  ως 
απόρροια του κοινωνικού ρόλου των δασών, και σε αντικειμενικούς στόχους διαχείρισης 
ενός δάσους. Η υλοποίηση και ο έλεγχος της επιτυχίας των στόχων προϋποθέτει την 
ύπαρξη  συγκεκριμένων  κριτηρίων,  τα  οποία  προσδιορίζουν  το  περιεχόμενο  και  επι-
τρέπουν την ποσοτική μέτρηση και αξιολόγηση του βαθμού επιτυχίας τους.

Οι κοινωνικοί στόχοι που κατευθύνουν σήμερα τη δασοπονική δραστηριότητα συνοψί-
ζονται στα ακόλουθα (Σχήμα 8.1): 
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Σχήμα 7.1. Το σύστημα των στόχων διαχείρισης για το Δάσος Πάφου

Κοινωνικό 
εισόδημα

Ενίσχυση των
ορεινών κατοίκων

Κάλυψη αναγκών
ελεύθερου χρόνου

Προστασία
του φυσικού

περιβάλλοντος

Δασική παραγωγή

Δασική αναψυχή

Προστασία
των δασικών

οικοσυστημάτων

- Ξυλεία
- Ρητίνη
- Βοσκήσιμη ύλη
- Μανιτάρια
- Νερό
- Λοιπά αγαθά

- Γενική αναψυχή
- Θήρα
- Αλιεία ορ. υδάτων

- Έδαφος
- Δυναμικό διήθησης
- Τοπίο
- Άγρια ζωή
- Βιοποικιλότητα
- Απειλές / κίνδυνοι
- [....]

Κοινωνικές ανάγκες Στόχοι διαχείρισης δασών



Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου / 7. Σκοποί Διαχείρισης / 7.2 Ειδικοί στόχοι διαχείρισης

1. συνδρομή στο κοινωνικό εισόδημα, 
2. ενίσχυση του ορεινού πληθυσμού, 
3. κάλυψη αναγκών ελεύθερου χρόνου του ανθρώπου και 
4. προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

Οι στόχοι αυτοί συνιστούν το σύστημα αξιών της δασοπονικής δραστηριότητας και 
εξειδικεύονται με τα ακόλουθα κριτήρια:

• Η ακαθάριστη αξία της δασικής παραγωγής και η απασχόληση (για το στόχο 
1).

• Το εισόδημα, η απασχόληση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ορεινών 
κατοίκων (για το στόχο 2).

• Η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών αναψυχής, εκφρασμένη σε όρους 
ποσότητας (αριθμός επισκεπτών, ημέρες αναψυχής κλπ.) και ποιότητας της 
προσφερόμενης αναψυχής, ή και σε οικονομικές αξίες προσδιοριζόμενες είτε 
από την πλευρά του κόστους (δαπάνη δημιουργίας και προσφοράς της ανα-
ψυχής), ή ακόμα και από την πλευρά της ωφέλειας, εκφραζόμενης από τη δα-
πάνη  που  πραγματοποιούν  ή  είναι  διατεθειμένοι  να  δαπανήσουν  οι  επι-
σκέπτες του δάσους για την απόλαυση (αγορά) του αγαθού της αναψυχής 
(για το στόχο 3).

Για το στόχο της συνδρομής του δάσους στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
αν  και  δεν  μπορούν  να  δοθούν  σήμερα  τυποποιημένες  μέθοδοι  ποσοτικοποίησης, 
εντούτοις είναι αναγκαίος και εδώ ο προσδιορισμός ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών 
που να επιτρέπουν το σαφή προσδιορισμό των επιδιώξεων (στόχων) αλλά και τον έλεγ-
χο του βαθμού επιτυχίας τους. Τέτοια κριτήρια πρέπει να αναζητούνται τόσο στο χώρο 
των επιπτώσεων στο εξωτερικό περιβάλλον του δάσους, όπως πχ. η έκταση και βαθμός 
απόσβεσης κινδύνων και καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα, ή ακόμα και στην 
εσωτερική κατάσταση (ποσοτική και ποιοτική συγκρότηση) των λειτουργιών των δασι-
κών οικοσυστημάτων, με την έννοια ότι όσο ποιο καλή ή επιθυμητή είναι η κατάσταση 
λειτουργίας των δασικών οικοσυστημάτων τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνδρομή τους 
στην υπόθεση προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Από τις κοινωνικές ανάγκες που απευθύνονται στο δάσος προκύπτουν και οι στόχοι 
διαχείρισης  των  δασών,  οι  οποίοι  επικεντρώνονται  στους  τρεις  βασικούς  χώρους 
ωφέλειας και δασοπονικής δράσης, όπως : 

• δασική παραγωγή (ξύλο, βοσκήσιμη ύλη, και λοιπά υλικά αγαθά), 
• η δασική αναψυχή (γενική αναψυχή, θήρα και αλιεία) και η περιβαλλοντική εκ-

παίδευση και 
• η προστασία του δασικού οικοσυστήματος

Η εξειδίκευση των αντικειμενικών στόχων διαχείρισης ενός δάσους πρέπει, στα πλαί-
σια σύνταξης των διαχειριστικών σχεδίων, να περνάει από δυο στάδια. Στο πρώτο επι-
λέγονται  οι  σημαντικοί στόχοι  που θα κατευθύνουν τη διαχείριση του δάσους μακρο-
πρόθεσμα και θα δημιουργήσουν το πλαίσιο για τη λήψη των βασικών διαχειριστικών 
αποφάσεων (σύστημα διαχείρισης, περίτροποι χρόνοι, ύψος κανονικού/ επιδιωκόμενου 
ξυλαποθέματος, χρόνος εξίσωσης ξυλαποθεμάτων, τεχνική καλλιέργειας και αναγέννη-
σης  κλπ).  Στο  δεύτερο  στάδιο  προσδιορίζονται  οι  μεσοπρόθεσμοι  στόχοι,  οι  οποίοι 
απορρέουν από τους μακροπρόθεσμους και έχουν ως αποστολή να κατευθύνουν τη δια-
χείριση του δάσους στην αμέσως προσεχή περίοδο σχεδιασμού.

Η επιλογή και εξειδίκευση των μακροπρόθεσμων στόχων διαχείρισης πρέπει να βασί-
ζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου ωφέλειας και να εξειδικεύεται με τη βοήθεια συγκε-
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κριμένων κριτηρίων ως ακολούθως: 

Δασική παραγωγή

1. Η ποσοτική απόδοση του δάσους σε προϊόντα ξύλου ή άλλα αγαθά
2. Η δασική πρόσοδος, εκφραζόμενη σε οικονομικούς όρους, όπως η ακαθάρι-

στη  αξία  παραγωγής,  η  ακαθάριστη  δασική  πρόσοδος,  η  καθαρή  δασική 
πρόσοδος και η καθαρή εδαφική πρόσοδος.

Η αύξηση, η μεγιστοποίηση ή η αριστοποίηση των κριτηρίων αυτών, καθώς και ο 
προσδιορισμός του επιπέδου στο οποίο πρέπει να ανέλθουν τα κριτήρια αυτά είναι εκ-
φράσεις που πρέπει συνοδεύουν με σαφήνεια την εξειδίκευση των στόχων. 

Δασική αναψυχή 

Η αύξηση ή μείωση της έντασης αναψυχής (αριθμός επισκεπτών και διάρκεια αναψυ-
χής) στα πλαίσια της χωρητικότητας του δάσους και η βελτίωση της ποιότητας των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών, μέσα από βελτίωση της αισθητικής, των ευκολιών και γενικά 
των λειτουργιών του δάσους που σχετίζονται με την αναψυχή και την περιβαλλοντική εκ-
παίδευση, είναι δυο ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι στόχοι που οδηγούν στη συνέχεια στον 
προσδιορισμό επιμέρους στόχων και μέτρων διαχείρισης.

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό και τον έλεγχο του βαθμού επιτυχίας της  ποιότητας 
αναψυχής είναι ανάγκη να εισάγονται βαθμιαία στην πράξη τεχνικές της επιχειρησιακής 
έρευνας, οι οποίες επιτρέπουν την ποσοτική έκφραση ή διαβάθμιση της ποιότητας ανα-
ψυχής σε κλίμακες διαστημάτων της μορφής : Πολύ υψηλή (4), Υψηλή (3), Μέτρια (2) και 
Κατώτερη (1) ποιότητα αναψυχής. 

Η χρησιμοποίηση τέτοιων κλιμάκων επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση του χώρου, 
τόσο όσον αφορά το δυναμικό και την τρέχουσα ικανότητα προσφοράς του δάσους, όσο 
και τα περιθώρια που υπάρχουν για βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης ανα-
ψυχής.

Προστασία του δασικού οικοσυστήματος 

Η προστασία των βασικών δομικών στοιχείων (γεωλογικό υπόθεμα - έδαφος, κλίμα, 
χλωρίδα,  βλάστηση, μυκοχλωρίδα και πανίδα) είναι  ένας γενικός στόχος προστασίας 
που μπορεί και πρέπει να εξειδικεύεται στο επίπεδο κυρίως των φυσικών διεργασιών 
των οικοσυστημάτων, όπως :

• προστασία της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας, 
• προστασία του δυναμικού διήθησης και βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης 

συνδρομής (παραγωγικής ικανότητας) των συστάδων και γενικά των δασικών 
σχηματισμών στη διαμόρφωση της διήθησης και τη δημιουργία αποθεμάτων 
νερού, 

• προστασία των δασικών εδαφών από τον κίνδυνο διάβρωσης και βελτίωση 
της ικανότητας αντίστασης των δασικών σχηματισμών απέναντι στον κίνδυνο 
αυτό, 

• προστασία του δάσους από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και βελτίωση της ικανότη-
τας αντίστασης των δασικών σχηματισμών απέναντι στον κίνδυνο αυτό

Η εξειδίκευση των στόχων αυτών πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτι-
κό προσδιορισμό των αντίστοιχων κριτηρίων, όπως και στην περίπτωση της δασικής 
αναψυχής, ώστε να είναι μετρήσιμοι (επιδεκτικοί ελέγχου) και λειτουργικοί σε επιχειρη-
σιακό επίπεδο και να μπορούν να κατευθύνουν ουσιαστικά τη λήψη μέτρων διαχείρισης.
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Ιεράρχηση και προτεραιότητες

Το σύνολο των στόχων που διατυπώνονται παραπάνω αποτελούν ένα συνολικό πλαί-
σιο. Όμως η σημασία και βαρύτητα των στόχων αυτών δεν μπορεί και δεν πρέπει να εί-
ναι ίδια για όλα τα δάση. Αυτό προκύπτει από τη διαφοροποίηση των κοινωνικών ανα-
γκών και προτεραιοτήτων από περιφέρεια σε περιφέρεια, από το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
αλλά και από τη διαφορετική συγκρότηση και τρέχουσα κατάσταση των επιμέρους δα-
σών.

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβάλλουν την ανάγκη ιεράρχησης και προσδιορισμού κάθε 
φορά των προτεραιοτήτων μεταξύ των στόχων, ανάλογα με τη βαρύτητα που προσδίδει 
η περιφερειακή δασική πολιτική και η διοίκηση κάθε δασικού συμπλέγματος. 

Οι ειδικοί κατά τομείς (παράγωγοι) στόχοι διαχείρισης στην περιοχή μελέτης, ιεραρχη-
μένοι κατά σειρά προτεραιότητας στο επίπεδο κάθε τομέα φαίνονται στον Πίνακα  7.1. 
Ορισμένοι από τους ειδικούς στόχους του πίνακα αυτού επιδέχονται περαιτέρω εξειδί-
κευσης, όπως π.χ. οι ειδικοί στόχοι του τομέα της πανίδας μπορούν να διακριθούν σε ει-
δικούς στόχους για το αγρινό, την ορνιθοπανίδα και τα λοιπά είδη πανίδας. Η ποσοτικο-
ποίηση ορισμένων στόχων αναφέρεται στις κανονικές (επιθυμητές) τιμές των δεικτών 
ελέγχου αειφορίας, που αναφέρονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του πα-
ρόντος ΔΣΧ δεν κρίθηκε σκόπιμο να δοθούν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι για τους ει-
δικούς στόχους διαχείρισης που εκφράζουν μεταβολή (π.χ. αύξηση των αναπαραγόμε-
νων ζευγαριών σπιζαετού κατά 20%, ή αύξηση του αριθμού επισκεπτών κατά 30%), 
αφού προαπαιτείται ο υπολογισμός των δεικτών ελέγχου των στόχων για πρώτη φορά, 
ώστε να δημιουργηθεί η βάση σύγκρισης. Η ποσοτικοποίηση των στόχων αυτών μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μετά τον πρώτο υπολογισμό των δεικτών. 

Οι σχέσεις μεταξύ των στόχων είναι :

• Συμπληρωματικές: η επίτευξη ενός στόχου συνεπάγεται ή συμβάλλει στην εκ-
πλήρωση ενός άλλου (π.χ. 3.1.1 και 3.1.2). Η συμπληρωματικότητα των στόχων 
εκφράζεται και μέσω σκοπού (από το ανώτερο προς το κατώτερο επίπεδο)

• Ανταγωνιστικές: η επίτευξη του ενός στόχου συνεπάγεται μείωση του βαθμού 
εκπλήρωσης ενός άλλου (π.χ. 3.1.4 και 1.4.1) 

• Αδιάφορες: η επίτευξη ενός στόχου δεν επιδρά στο βαθμό επιτυχίας ενός άλλου 
στόχου (π.χ. 2.1.1 και 1.2.1)

• Μεταβλητές: διαφορετικές σχέσεις (συμπληρωματικές, ανταγωνιστικές, αδιάφο-
ρες) από περίπτωση σε περίπτωση

Η διευθέτηση των προβλημάτων ανταγωνισμού και η οργάνωση των στόχων και κατ' 
επέκταση των χρήσεων κατά χώρο, είναι το πρώτο βήμα ορθολογισμού στη διαχείριση 
των δασών, το οποίο μέλλει να επηρεάσει καθοριστικά, τόσο την εξέλιξη των οικοσυστη-
μάτων, όσο και τη μελλοντική παραγωγή και απόδοση του δάσους.

Αφετηρία αλλά και βάση επίλυσης του προβλήματος αυτού πρέπει να είναι
• η προϋπάρχουσα κατανομή στο χώρο των μορφών χρήσης
• τα προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ των υφισταμένων χρήσεων
• τα προβλήματα επιπτώσεων των προηγηθέντων χρήσεων στο φυσικό περι-

βάλλον
• η προτεραιότητα των στόχων διαχείρισης και ιδιαίτερα των κοινωνικών κριτη-

ρίων
• το παραγωγικό δυναμικό των δασικών εδαφών και η δυνατότητα αξιοποίησης 

αυτού (απόδοση) από τις ενδεχόμενες ή εναλλακτικές μορφές χρήσης
• τα συμπεράσματα αξιολόγησης του δάσους ως φυσικού οικοσυστήματος
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Πίνακας 7.1. Ειδικοί (κατά τομείς) παράγωγοι στόχοι διαχείρισης

Γενικοί Σκοποί 
διαχείρισης Τομείς Ειδικοί στόχοι διαχείρισης

 (κατά τομείς)

1. Διατήρηση** 
της φύσης και 
της 
βιοποικιλότητας

1.1 Χλωρίδα

1.1.1 Διατήρηση** προστατευόμενων ειδών
1.1.2 Προστασία κατά απειλών
1.1.3 Αποκατάσταση πληθυσμών 
απειλούμενων ειδών
1.1.4 Παρακολούθηση

1.2 Φυσικοί οικότοποι και 
βλάστηση

1.2.1 Διατήρηση** όλων των τύπων 
οικότοπων, με έμφαση στους οικότοπους 
προτεραιότητας
1.2.2 Προστασία κατά απειλών
1.2.3 Εξασφάλιση της αναγέννησης και 
ανόρθωση της δομής της βλάστησης
1.2.4 Αποκατάσταση υποβαθμισμένων 
οικοτόπων
1.2.5 Παρακολούθηση 

1.3 Πανίδα

1.3.1 Διατήρηση** ειδών
1.3.2 Προστασία κατά απειλών
1.3.3. Διαρκής παρακολούθηση 
προστατευόμενων ειδών και πληθυσμών
1.3.4 Διατήρηση γενετικής καθαρότητας
1.3.5 Σταθεροποίηση πληθυσμών στα 
επίπεδα της φέρουσας ικανότητας κάθε 
βιότοπου
1.3.6 Αποκατάσταση πληθυσμών 
απειλούμενων ειδών

1.4 Τοπίο / αισθητικές αξίες

1.4.1 Διατήρηση τοπίων υψηλής αισθητικής 
αξίας
1.4.2 Ανάδειξη στοιχείων φυσικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς
1.4.3 Ανόρθωση υποβαθμισμένων τοπίων

2. Αναψυχή

2.1 Ενεργητική αναψυχή

2.1.1. Μεγιστοποίηση απόδοσης 
υφιστάμενων υποδομών (συντήρηση & 
βελτίωση)
2.1.2 Σταθεροποίηση αριθμού επισκεπτών 
στους χώρους αναψυχής στα επίπεδα της 
φέρουσας ικανότητας
2.1.3 Βελτίωση της αισθητικής του τοπίου

2.2 Παθητική αναψυχή
2.2.1 Αύξηση επισκεπτών (π.χ. για 
πτηνοπαρατήρηση, φωτογράφιση φύσης, 
οδήγηση)

2.3 Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση

2.3.1 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού
2.3.2 Αξιοποίηση ευκαιριών ερμηνείας 
περιβάλλοντος
2.3.3 Διάχυση περιβαλλοντικής 
πληροφορίας

3. Παραγωγή 3.1 Δασικά προϊόντα 
(ξυλεία)

3.1.1 Πύκνωση και ανόρθωση 
δασοσυστάδων
3.1.2 Βελτίωση παραγωγικού δυναμικού
3.1.3 Αύξηση ξυλαποθέματος
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Γενικοί Σκοποί 
διαχείρισης Τομείς Ειδικοί στόχοι διαχείρισης

 (κατά τομείς)
3.1.4 Μεγιστοποίηση αξίας παραγωγής
3.1.5 Προστασία από απειλές (της 
παραγωγής)

3.2 Νερό

3.2.1 Αύξηση υπόγειων αποθεμάτων
3.2.2 Πλήρης αξιοποίηση / εκμετάλλευση 
υφιστάμενων υποδομών (υδατοφρακτών)
3.2.3 Βελτίωση ποιότητας νερού
3.2.4 Περαιτέρω αξιοποίηση διαθέσιμων 
επιφανειακά απορρεόντων υδάτων

3.3 Θήρα

3.3.1 Διατήρηση θηραματικών πληθυσμών
3.3.2 Διαχείριση θηραματικών πληθυσμών 
ανάλογα με τη φέρουσα ικανότητα26

3.3.3 Βελτίωση βιοτόπων
3.3.4 Αύξηση θηραματικών πληθυσμών

3.4 Ενέργεια
3.4.1 Αξιοποίηση της δυνατότητας 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (βιομάζα)

3.5 Λοιπά προϊόντα
3.5.1 Μεγιστοποίηση της αξίας λοιπών 
προϊόντων (μανιτάρια, αρωματικά φυτά)
3.5.2 Αξιοποίηση νέων προϊόντων

4*. Διατήρηση 
και προαγωγή 
του 
προστατευτικού 
ρόλου

4.1 Έδαφος 4.1.1 Μείωση του βαθμού διάβρωσης
4.1.2 Βελτίωση εδαφικών ιδιοτήτων

4.2 Κλίμα / ατμόσφαιρα

4.2.1 Περιορισμός των επιπτώσεων του 
φαινομένου θερμοκηπίου (με δέσμευση 
CO2)
4.2.2 Βελτίωση της απορρυπαντικής 
λειτουργίας
4.2.3 Βελτίωση μικροκλίματος

4.3 Υδρολογία 4.3.1 Επιμήκυνση του χρονικού 
διαστήματος παρουσίας νερού στα υδάτινα 
ρεύματα
4.3.2 Εξασφάλιση λειτουργίας του 
υδρολογικού κύκλου 

5*. Δασική 
προστασία

5.1 Αντιπυρική προστασία 5.1.1 Μείωση της συνολικά καμένης 
έκτασης
5.1.2 Μείωση του αριθμού των δασικών 
πυρκαγιών

5.2 Προστασία από λοιπές 
απειλές

5.2.1 Μείωση των προσβολών από 
πιτυοκάμπη
5.2.2 Μείωση των ξηράνσεων / νεκρώσεων 
από διάφορα αίτια (συμπεριλαμβανομένης 
της κλιματικής αλλαγής)

* Οι γενικοί σκοποί διαχείρισης με α/α 4 και 5 μπορούν, κάτω από ειδικές συνθήκες, να θεωρούνται 
από άποψη ιεράρχησης ισότιμοι με τους γενικούς σκοπούς 2 και 3

** με τον όρο “διατήρηση” νοείται η “επιδίωξη ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης”

26  η κάρπωση γίνεται εκτός του Δάσους Πάφου σε περιφερειακές και περίκλειστες περιοχές
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8. Μέτρα Διαχείρισης

8.1 Γενικός σχεδιασμός διαχείρισης
Η κατά χώρο και χρόνο ρύθμιση των μορφών χρήσης σ΄ ένα δάσος εξαρτάται άμεσα 

και από σχεδιασμούς χωροταξίας που πραγματοποιούνται σε ανώτερα του δάσους επί-
πεδα. Με δεδομένες τις προτεραιότητες των μορφών χρήσης η χωροταξία στο επίπεδο 
ενός δάσους ή δασικού συμπλέγματος οδηγεί στην κατά χώρο κατανομή των χρήσεων 
και τη διάκριση αντίστοιχων διαχειριστικών κλάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στη διευθέτηση των προβλημάτων προστασίας 
της φύσης και των φυσικών διεργασιών των δασικών οικοσυστημάτων. Η αντιμετώπιση 
του ζητήματος αυτού πρέπει να βρίσκει σαφή έκφραση στο χωροταξικό σχεδιασμό του 
δάσους και να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή, τουλάχιστον στην έκταση και τον 
τρόπο με τον οποίο αυτό αντιμετωπίζεται κατά τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών. Άλλωστε το διαχειριστικό σχέδιο, ρυθμίζοντας τις χρήσεις του χώρου σε μα-
κροπρόθεσμη βάση, διαμορφώνει ταυτόχρονα και βασικό πλαίσιο προστασίας των δασι-
κών οικοσυστημάτων. 

Η λογική της ζώνωσης, από άποψη προστασίας που προωθείται και αποτελεί βασική 
στρατηγική στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, είναι ανάγκη να βρει έκ-
φραση και στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των διαχειριστικών σχεδίων των δασών. Η 
διάκριση και οριοθέτηση ζωνών ιδιαίτερης ευαισθησίας στις ανθρώπινες επεμβάσεις εί-
ναι συχνά μια αναγκαία ενέργεια

• για την προστασία εδαφών μεγάλων κλίσεων, με εμφανή και άμεσο τον κίνδυ-
νο διάβρωσης και την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων 

• για την προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της 
πανίδας

• για την προστασία πηγών και γενικότερα υδατικών αποθεμάτων 
• για την προστασία υγροτόπων και οικοσυστημάτων με ιδιαίτερη οικολογική 

σημασία.

Στις εκτάσεις αυτές είναι προφανές ότι θα πρέπει να κυριαρχεί ο στόχος προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος, αναστέλλοντας ή περιορίζοντας κάθε επέμβαση που δεν 
εξυπηρετεί το στόχο αυτό. Στις υπόλοιπες εκτάσεις είναι αναγκαία επίσης η διαβάθμιση 
της προστασίας και κατ΄ επέκταση του είδους και της έντασης των περιορισμών που εί-
ναι αναγκαίοι. 

8.1.1 Χωροταξικός σχεδιασμός 
Στο Δάσος Πάφου σήμερα τρεις ζώνες, όσον αφορά τις υφιστάμενες χρήσεις: 

• Οι περιοχές προστασίας της φύσης (Τρίπυλος και Μαύροι Γκρεμμοί), όπου 
δεν ασκείται καμία παραγωγική δραστηριότητα

• Η ζώνη του παραγωγικού δάσους
• Η ζώνη περιορισμένης προστασίας ή μεταβατική ζώνη, στις περιοχές Σταυρός 
της Ψώκας και Πλατύ (Διαρίζος), όπου στην πράξη έχουν ανασταλεί οι υλοτομι-
κές εργασίας με την προοπτική δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών

• Λοιπές περιοχές (κυρίως οι περιοχές των αναδασώσεων και των μη παραγω-
γικών δασών)

Η συνολική έκταση του Δάσους Πάφου εντάσσεται στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 ως Ζώνη 
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Ειδικής Προστασίας (SPA – Οδηγία για την ορνιθοπανίδα), ενώ τέσσερις επιμέρους πε-
ριοχές  του  δικτύου ΦΥΣΗ 2000 οριοθετούνται  ως  Τόποι  Κοινοτικής  Σημασίας,  χωρίς 
όμως  μέχρι  στιγμής να προσδιορίζεται  για υτές κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς χρήσης, 
πλην του γεγονότος ότι ολόκληρο το Δάσος Πάφου έχει κηρυχθεί ως περιοχή μόνιμης 
απαγόρευσης του κυνηγίου.

Η Οδηγία 92/43 δεν προσδιορίζει  συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης, αλλά επιβάλλει 
εκτίμηση των επιπτώσεων για όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις φυσικές 
αξίες που προστατεύουν, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το γενικότερο πλαίσιο των απαι-
τούμενων διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοτόπων, παρακο-
λούθησης προστατευόμενων ειδών κλπ.

Επίσης, ισχύει και πολεοδομική ταξινόμηση σε ζώνες με τους πολεοδομικούς περιορι-
σμούς που προβλέπει η οικεία νομοθεσία. Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, το 34% 
της έκτασης του Δάσους Πάφου είτε περιλαμβάνεται στη ζώνη ΑΖ, είτε δεν έχει καθορι-
σμένη πολεοδομική ταξινόμηση. Ωστόσο, η πολεοδομική ταξινόμηση δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί δεσμευτική ως προς τη ζώνωση των επιτρεπόμενων χρήσεων και επιδιωκόμε-
νων σκοπών διαχείρισης του δάσους, που προτείνεται στη συνέχεια. 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν παρέχει κατευθυντή-
ριες γραμμές σχετικά με τις ζώνες προστασίας των προστατευόμενων περιοχών, κάτι το 
οποίο επιδιώκεται με τη νέα δασική νομοθεσία και την ταξινόμηση των περιοχών σε φυ-
σικά αποθέματα, εθνικά δασικά πάρκα, προστατευτικά δάση και μικροαποθέματα ή δα-
σικά μνημεία για περιοχές ή θέσεις μικρότερης έκτασης.

Το σύστημα ζώνωσης που προτείνεται  στη συνέχεια στοχεύει  στη διαβάθμιση της 
έκτασης του δάσους από πλευράς έντασης προστασίας συνοδευόμενη και από διαβάθ-
μιση επιτρεπόμενων και μη χρήσεων και δραστηριοτήτων σε σχέση με τους γενικότε-
ρους σκοπούς και στόχους διαχείρισης του δάσους και περιλαμβάνει τρεις κύριες ζώνες:

• Α Ζώνη με υψηλό καθεστώς προστασίας και ταυτόχρονη άρση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων 

• Β Ζώνη με ειδικό καθεστώς προστασίας, όπου επιτρέπονται παραγωγικές δρα-
στηριότητες,  στο βαθμό όμως που δεν ανταγωνίζονται  τους ειδικούς στόχους 
προστασίας και 

• Γ Ζώνη με ισόρροπη σχέση μεταξύ στόχων προστασίας και παραγωγής. 

Με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες και τους σχεδιασμούς του Τμήματος Δασών, 
σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση των δασι-
κών  λειτουργιών  του  Δάσους  Πάφου,  το  παραγωγικό  δυναμικό,  αλλά  και  ειδικότερα 
θέματα προστασίας του αγρινού και της ορνιθοπανίδας, η εν λόγω ζωνοποίηση πραγμα-
τοποιήθηκε ως εξής:

Ζώνη Α: προστασίας χλωρίδας και πανίδας 

Η ζώνη αυτή διακρίθηκε σε δύο επιμέρους ζώνες ως ακολούθως:

Υποζώνη Α1: Περιοχές προστασίας της Φύσης Τριπύλου και Μαύρων Γκρεμών. Οι 
περιοχές αυτές έχουν ήδη κηρυχθεί ως περιοχές προστασίας της Φύσης και διατηρούν 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Περιοχή Τριπύλου. Καλύπτεται από δάση Κέδρου και αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας, 
με ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας του δάσους Πάφου, 
συνολικής έκτασης 806,8 ha
Mαύροι Γκρεμμοί: Περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας με έντονο 
γεωμορφολογικό  ενδιαφέρον και με παρουσία προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και 
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πανίδας, συνολικής έκτασης 2514,9ha.

Υποζώνη Α2: Περιοχές με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά, που συνηγορούν στην 
οριοθέτηση προστατευόμενων επιμέρους περιοχών με υψηλό βαθμό προστασίας ή και 
εθνικών πάρκων.

Στον  Πίνακα  8.1 φαίνονται  τα  ειδικότερα  χαρακτηριστικά  των  περιοχών  που  συν-
θέτουν τη Ζώνη Α΄.

Πίνακας 8.1. Χαρακτηριστικά των επιμέρους περιοχών της Ζώνης Α'

Α/Α Ονομασία Χαρακτηριστικά Έκταση 
(ha) Περιοχή

1 Δάσος Αγιάς Παρόμοια χαρακτηριστικά με περιο-
χή Σταυρού της Ψώκας. 106,6

Κοιλάδα Αγιάς, Τμήματα 1 & 
3 (Μούτι της Αγιάς, Κουρ-
κούμι)

2 Περιοχή Αγιάτη Παρόμοια χαρακτηριστικά με Αργάκι 
Αγ. Θεοδώρου 57,5 Κοιλάδα Αγιάς, Τμήμα 2 

(Κουρτελόκρεμμος)

3 Σταυρός της 
Ψώκας

Λειτουργεί ήδη ως δάσος αναψυχής, 
υπάρχει ποικιλία βλάστησης, υψηλή 
αισθητική τοπίου, υφίστανται υποδο-
μές, εύκολη πρόσβαση επισκεπτών, 
αναστολή υλοτομιών. Προτεραιότητα 
οι στόχοι αναψυχής.

228,2
Κοιλάδα Σταυρού, Τμήμα 1 
(Χορτερή, Άγιασμα, Δασικός 
Σταθμός)

4 Άνω Κοιλάδα 
Ξερού

Απομονωμένη περιοχή, αυξημένος 
αριθμός ενδημικών φυτών, διέρχεται 
από τα όρια το μονοπάτι της Φύσης 
(Βασιλική), ιδιαίτεροι μορφολογικοί 
σχηματισμοί, ιδιαίτερη σημασία για 
αρπακτικά και αγρινό

902,4

Κοιλάδα Ξερού, Τμήματα 1 
και 2 (Αγία Τριάδα, Πλευρές 
της Φανής, Χοφταρά, Λιο-
πέτρικα, Άσπρο Ξύλο)

5 Κοιλάδα Πλατύ 
- Διαρίζου

Διαθέτει ήδη εκδρομικό χώρο, παρα-
τηρείται και διαχειρίζεται περισσότε-
ρο ως προστατευόμενη περιοχή, πε-
ριλαμβάνει μονοπάτια της φύσης, 
ιδιαίτερη αξία για το αγρινό, περιορι-
σμένη η δραστηριότητα υλοτομικών 
εργασιών. Προτεραιότητα οι στόχοι 
αναψυχής και προστασίας

3501 Κοιλάδα Διαρίζου, πλην 
Τμήματος 4

6 Δάσος Καρκαβά Παρόμοια χαρακτηριστικά με Αργάκι 
Αγ.Θεοδώρου 682

Κοιλάδα Αγ.Μερκουρίου, 
Τμήματα 1,2,3 (Κρεμνούδια, 
Μοναστηράδες, Ραχιερή, 
Πευκερή, Κουρτελλόκρε-
μνος)

7 Κοιλάδα Ρούδια

Κατάλληλο ως δάσος αναψυχής, 
λαμβάνουν χώρα υλοτομικές εργασί-
ες, διέρχονται μονοπάτια των από 
υφιστάμενα γεφύρια. Προτεραιότητα 
οι στόχοι αναψυχής και παραγωγής

1626,1

Κοιλάδα Ρούδια, Τμ. 1-5 
(Στενή Νουρά, Λατζιερή, 
Παλαιόμυλος, Μούτη των 
Γεφυρκών, Βάτος)

8 Αργάκι Αγ.Θεο-
δώρου

Ιδιαίτεροι οικότοποι Τραχείας – Λα-
τζιάς (Φύση 2000), παρουσία αρπα-
κτικών, γεωμορφολογικών στοιχεί-
ων, υδάτινου στοιχείου, ενδημικών 
ειδών και αγρινού.

486,4

Κοιλάδα Σταυρού (Άγιασμα, 
Τόρνος, Άγ.Θεόδωρος, Άπ-
πηες, Κρεμνός της Στερα-
τζιάς)

9 Επέκταση 
Αγιάτη

Παρόμοια χαρακτηριστικά με περιο-
χή Αγιάτη 98,5 Θέσεις Λιθάρι, Πλαταναδιού
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Α/Α Ονομασία Χαρακτηριστικά Έκταση 
(ha) Περιοχή

10 Κουφοπλάτανος

Φυσική συστάδα Κέδρου εκτός της 
βασικής (κύριας) περιοχής εξάπλω-
σής του, ιδιαίτερη σημασία για αγρι-
νό, παρουσία χειμάρρων και του 
υδάτινου στοιχείου

134,3
Κοιλάδα  Αγιά,  θέσεις  Έξω 
Μύλος,  Αρνιά,  Ζιζιοφούδια, 
Κρεμνός του Έξω Μύλου

11 Βροδίσια (Γκρε-
μός)

Εγκαταλελειμμένο τουρκοκυπριακό 
χωριό. Έντονοι γεωμορφολογικοί 
σχηματισμοί και συνδυασμός των 
χαρακτηριστικών της περιοχής άνω 
κοιλάδας Ξερού

105,6
Κοιλάδα Φλέβα, Τμ.2 (Δύο 
Αδελφού, Τρουλλοτός, Απ-
πίδιν)

Μέχρι  την  κήρυξη των επιμέρους περιοχών με  βάση τη νέα δασική νομοθεσία,  η 
Ζώνη Α εμφανίζεται από πλευράς διαχείρισης ως ενιαία.

Ζώνη Β: προστασίας της άγριας πανίδας: 

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει περιοχές προστασίας του αγρινού και ζώνες ευαισθησίας 
για την ορνιθοπανίδα, που οριοθετήθηκαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης. 
Προτεραιότητα στη ζώνη αυτή δίνεται στην προστασία και διατήρηση της άγριας πανί-
δας. Κάθε άλλος συμβατός στόχος προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα περιθώρια του 
στόχου της  προστασίας  της  πανίδας.  Επιτρέπονται  παραγωγικές  δραστηριότητες  και 
δραστηριότητες ορεινού τουρισμού και  δασικής αναψυχής,  ενώ έμφαση, από άποψη 
διαχείρισης,  δίνεται  στη  βελτίωση  των  βιοτόπων και  την  προστασία.  Στη  ζώνη  αυτή 
εντάσσονται επίσης περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας), οι 
οποίες δεν εντάσσονται στην Ζώνη Α, περιλαμβανομένης και της περιοχής που προτεί-
νεται  να  λειτουργήσει  ως  συνδετήρια  ζώνη  ενοποίησης  των  4  υφιστάμενων  σήμερα 
Τ.Κ.Σ. Η Ζώνη Β λειτουργεί και ως περιφερειακή της Ζώνης Α.

Λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων προστασίας των διαφόρων ομάδων πληθυσμών 
στις οποίες αναφέρεται η εν λόγω ζώνη, διακρίθηκαν εδώ τρεις επιμέρους υποζώνες 
(Β1,Β2 και Β3) ως εξής:

• Υποζώνη Β1  :  Περιοχές ευαισθησίας για την ορνιθοπανίδα. Οι  περιοχές αυτές 
χωροθετήθηκαν περιμετρικά των θέσεων φωλεοποίησης του σπιζαετού, ακολου-
θώντας όρια διαμερισμάτων ή φυσικές γραμμές για τον εύκολη οριοθέτηση στο 
έδαφος. Στην υποζώνη αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει και μια ζώνη ευαι-
σθησίας έως 100 m εκατέρωθεν των ρεμάτων μόνιμης και περιοδικής ροής, η 
οποία αποτελεί βιότοπο του διπλοσάινου. Η ζώνη εκατέρωθεν των ρεμάτων δεν 
εμφανίζεται στους χάρτες για τεχνικούς λόγους και θα εφαρμοστεί στο έδαφος 
ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (μορφολογία εδάφους).  Στην υποζώνη αυτή 
απαγορεύονται οι δασοκομικές εργασίες κατά την περίοδο αναπαραγωγής των 
αρπακτικών πουλιών. Ειδικότερα μέτρα αναλύονται  στο κεφ. 8.2.3.3 (Μέτρα δια-
χείρισης για την ορνιθοπανίδα).  

• Υποζώνη Β2  : Περιοχές προστασίας αγρινού. Η υποζώνη αυτή χωροθετήθηκε σε 
μια ευρύτερη περιοχή των κοιλάδων Κάμπου και Ξερού λαμβάνοντας κριτήρια 
πληθυσμιακά και χρήσης του χώρου από το αγρινό, καθώς και τα αποτελέσματα 
αξιολόγησης του χώρου ως βιότοπου των αγρινών.

Στην υποζώνη αυτή η παραγωγή ξυλείας και οι δασοκομικές εργασίες κρίνονται ως 
επιτρεπτές δραστηριότητες αλλά με γνώμονα την ανάγκη για διαρκή βελτίωση των δασι-
κών σχηματισμών προς την κατεύθυνση βελτίωσης της καταλληλότητας τους για τη δια-
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τήρηση και προστασία των απειλούμενων πληθυσμών του αγρινού.

• Υποζώνη Β3  : Λοιπές περιοχές της ζώνης Β που ανήκουν σε οικότοπους κοινοτι-
κής σημασίας (στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000) και που δεν εντάσσονται στις προηγού-
μενες υποζώνες 

Ζώνη Γ: αειφορικής διαχείρισης 

Η ζώνη αυτή αποτελεί ζώνη ισορροπίας μεταξύ των παραγωγικών στόχων και της 
προστασίας και περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιοχές του δάσους Πάφου, οι οποίες 
δεν εντάσσονται στις Ζώνες Α και Β. Προτεραιότητες χρήσεων δίνονται στη δασική ανα-
ψυχή, στην παραγωγή ξυλείας και λοιπών δασικών προϊόντων, στην παραγωγή νερού 
κλπ., με κατάλληλη ρύθμιση τυχόν προβλημάτων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
χρήσεων.

Μεγάλο τμήμα της ζώνης αυτής συμπίπτει με το στρώμα των παραγωγικών δασών, 
όπως αυτά έχουν χαρακτηρισθεί στα πλαίσια της απογραφής των μόνιμων δειγματολη-
πτικών επιφανειών. Περιοχές της Ζώνης Γ, όπου δίνεται προτεραιότητα σε υδρονομικές 
λειτουργίες (παραγωγή και αποθήκευση νερού, προστασία από τη διάβρωση), μπορούν 
να κηρύσσονται ως προστατευτικά δάση με βάση τις πρόνοιες της νέας δασικής νομοθε-
σίας.

Οι εκτάσεις των ζωνών, οι οποίες χαρτογραφούνται, συνολικά και κατά Κοιλάδα φαί-
νονται στον Πίνακα 8.2, ενώ στην Εικόνα 8.1 φαίνεται η κατά χώρο διάκριση των ζωνών 
στο Δάσος Πάφου.

Πίνακας 8.2. Κατανομή της έκτασης των Κοιλάδων του Δάσους Πάφου στις 3 ζώνες 
προστασίας

Κοιλάδα
Ζώνη (έκταση σε ha) %

Α Β Γ ΣΥΝΟΛΟ Α Β Γ

Αγιά 528,7 656,2 3617,1 4802 11,0% 13,7% 75,3%

Άγιος Μερκούριος 682 2150,5 2911 5743,5 11,9% 37,4% 50,7%

Γιαλιά 4608,6 4608,6 0,0% 0,0% 100,0%

Διάριζος 3501,1 1040,8 4541,9 77,1% 22,9% 0,0%

Κάμπος 2777,4 2777,4 0,0% 100,0% 0,0%

Λιβάδι 65,2 3513,7 3578,9 0,0% 1,8% 98,2%

Λιμνίτης 183,2 4407,5 1746,5 6337,2 2,9% 69,5% 27,6%

Ξερός 902,5 6593,8 7496,3 12,0% 88,0% 0,0%

Ρουδιάς 4632,8 1466,4 2604,1 8703,3 53,2% 16,8% 29,9%

Σταυρός Ψώκας 714,6 1702,4 1918,4 4335,4 16,5% 39,3% 44,2%

Φλέβα 105,6 810,2 6274,9 7190,7 1,5% 11,3% 87,3%

Σύνολο 11250,5 21670,4 27194,3 60115,2 18,7% 36,0% 45,2%
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8.1.2 Σχέδιο αειφορίας και δείκτες ελέγχου
Η αειφορία, ως έννοια, επικεντρώνεται κατ’ αρχήν στην ικανότητα του δάσους να πα-

ράγει διαρκώς αγαθά και υπηρεσίες κατά τρόπο άριστο, δηλ. σύμφωνα με τους στόχους 
της δασοπονίας. Αποτελεί δε βασική αρχή διαχείρισης των δασών, που την επιβάλλουν 
αφενός μεν λόγοι διατήρησης του δάσους και αφετέρου οι ανάγκες για διαρκή κάλυψη 
των αναγκών σε δασικά προϊόντα των παραδασόβιων πληθυσμών και γενικότερα της 
χώρας. 

Η  απαίτηση  αυτή  δημιούργησε  επίσης  και  την  αναγκαία  και  ικανή  συνθήκη  για 
ανάπτυξη όλων σχεδόν των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα 
στα δάση, σύμφωνα με τη αρχή της αειφορίας. Με την έννοια αυτή θα πρέπει και στο 
μέλλον η αρχή της αειφορίας να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαχείριση των δα-
σικών οικοσυστημάτων στην περιοχή της Πάφου, ενσωματώνοντας βέβαια σ’ αυτήν και 
τις  σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις, οι οποίες επισημαίνουν την ανάγκη ότι, ο σχεδια-
σμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αειφορίας των δασών πρέπει να γίνεται με 
κριτήρια που δεν περιορίζονται μόνο στην παραγωγή ξύλου, αλλά διευρύνονται για να 
καλύψουν το σύνολο των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, που είναι σε θέση να παράγει 
ένα δάσος, αλλά και στο σύνολο των φυσικών διεργασιών και λειτουργιών των δασικών 
οικοσυστημάτων.

Κάτω από αυτήν την απαίτηση δημιουργήθηκε και η ανάγκη όπως η αειφορία βρίσκει 
συγκεκριμένη έκφραση κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης του δάσους Πάφου με μια 
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σειρά μέτρων ως ακολούθως:

9. Προσπάθεια για διαρκή αναγέννηση, συντήρηση και βελτίωση του παραγωγι-
κού δυναμικού, της ποιοτικής και ποσοτικής αύξησης του ξυλαποθέματος.

10. Το  σύστημα διαχείρισης (μέθοδος), το οποίο θα ρυθμίζει την κατά χώρο και 
χρόνο τάξη και τις μελλοντικές καρπώσεις του δάσους, πρέπει να στηρίζεται στη 
θεωρία  του  κανονικού  δάσους και  να  ικανοποιεί  δεσμευτικά  αειφορικές 
απόψεις.

11. Το ύψος των σχεδιαζόμενων καρπώσεων (λήμμα) πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
το παραγωγικό δυναμικό και την τρέχουσα απόδοση του δάσους και να στοχεύει 
στην αποκατάσταση μιας διαρκούς ισορροπίας (σταθερότητας) σε βασικές με-
ταβλητές του οικοσυστήματος, όπως είναι η έκταση, το ύψος και η σύνθεση του 
ξυλαποθέματος και η παραγωγική ικανότητα του δάσους. Σε περιπτώσεις σοβα-
ρών  αποκλίσεων  μεταξύ  πραγματικής  και  επιδιωκόμενης  κατάστασης  τότε 
πρέπει δεσμευτικά να προσδιορίζεται ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο πρέπει 
να  επιτευχθεί  η  αποκατάσταση  κανονικότητας,  λαμβάνοντας  υπόψη:  τη  συ-
γκρότηση του δάσους, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην εν γένει οργάνωση της 
παραγωγής του δάσους, τις ανάγκες και την εν γένει ζήτηση της αγοράς δασικών 
προϊόντων και υπηρεσιών και τις ανάγκες διατήρησης και προστασίας της βιο-
ποικιλότητας και γενικά των φυσικών αξιών.

12. Για την εξασφάλιση  ευελιξίας, όσον αφορά την εφαρμογή της αειφορίας, αλλά 
και  την  ικανότητα  προσαρμογής  της  δασικής  παραγωγής σε  μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της αγοράς ή και για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, όπως εί-
ναι οι πυρκαγιές και άλλα γεγονότα, πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο πάγιο το 
μέτρο της δασικής αποταμίευσης.

13. Διατήρηση και προαγωγή των  φυσικών διεργασιών, των βιολογικών κύκλων 
ζωής και της βιοποικιλότητας του δάσους (ποικιλία γενετικών πόρων, ειδών, δο-
μών, σχηματισμών βλάστησης και πληθυσμών πανίδας).

14. Δημιουργία φυσικών αποθεμάτων προκειμένου να υπάρχουν θέσεις που να 
εξελίσσονται φυσικά (με φυσικό κύκλο ζωής) και ανεπηρέαστα από ανθρώπινες 
επεμβάσεις.  Αυτά  τα  αποθέματα  μπορούν  να  εξυπηρετούν  πολύπλευρες 
ανάγκες,  τόσο  επιστημονικές,  όπως  η  παρακολούθηση  της  φυσικής  πορείας 
εξέλιξης και συναγωγή συμπερασμάτων για ενδεδειγμένους χειρισμούς, όσο και 
περιβαλλοντικές, δηλαδή η προστασία της βιοποικιλότητας.

15. Εγκατάσταση  συστήματος  επιστημονικής  παρακολούθησης μεταβολών  σε 
βασικές παραμέτρους του δάσους προκειμένου να προβλέπονται  μελλοντικές 
εξελίξεις και να εκτιμώνται με ασφάλεια οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των πραγμα-
τοποιούμενων επεμβάσεων στις φυσικές διεργασίες / λειτουργίες των δασικών 
οικοσυστημάτων.

Τα μέτρα αυτά διαμορφώνουν ένα διαρκές (μακροπρόθεσμο) πλαίσιο οδηγιών που 
πρέπει να διέπει τα μέτρα διαχείρισης που προτείνονται στη συνέχεια και τα οποία όχι 
μόνο πρέπει να κινούνται εντός του πλαισίου αυτού αλλά να οδηγούν και στην υλοποίη-
ση συγκεκριμένων στόχων αειφορίας που απορρέουν από τις οδηγίες αυτές.

Ο έλεγχος της επιτυχίας των στόχων αυτών γίνεται κατά κανόνα με τη βοήθεια συγκε-
κριμένων  δεικτών  οι  οποίοι  δίνουν  στοιχεία  τόσο  για  την  τρέχουσα  κατάσταση  του 
δάσους όσο και την απόκλιση αυτής από την επιδιωκόμενη ή κανονική κατάσταση του 
δάσους.

Οι δείκτες αυτοί ελέγχου της αειφορίας επικεντρώνονται μέχρι σήμερα τόσο σε στατι-
κά μεγέθη, όπως πχ. η έκταση του δάσους, ή και δυναμικά, όπως είναι το ξυλαπόθεμα, η 
προσαύξηση, η δομή των δασοσυστάδων, η βιοποικιλότητα κ.ά. Για το σκοπό δε αυτό 
έχει αναπτυχθεί σήμερα ένα ενιαίο σύστημα δεικτών αειφορίας, κοινό σε ευρωπαϊκό επί-
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πεδο, ικανό να εξυπηρετήσει συνολικές ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου της κα-
τάσταση των δασικών οικοσυστημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα σύστημα αυτό, ανανεούμενο ανά δεκαετία, εξυπηρετείται κατά βάση μέσα από συ-
στήματα εθνικών απογραφών και σχεδίων που καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο. Στην 
προκειμένη περίπτωση του Δάσους Πάφου το σύστημα αυτό λαμβάνεται υπόψη, αφού 
σε τελευταία ανάλυση πρέπει να εξυπηρετηθεί και από τα στοιχεία του παρόντος διαχει-
ριστικού σχεδίου σ’ ότι αφορά το Δάσος Πάφου και τους δείκτες που έχουν να κάνουν με 
το σχεδιασμό της διαχείρισης, αλλά και  εξειδικεύεται έτσι ώστε να καλύψει κυρίως τις 
ανάγκες της διαχείρισης του δάσους και των επιπτώσεών της πάνω στο δασικό οικοσύ-
στημα και μάλιστα όχι μόνο στο επίπεδο των στατικών και δυναμικών μεγεθών που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω αλλά επιπροσθέτως και στο επίπεδο των δασικών λειτουργιών 
των οικοσυστημάτων της Πάφου, ανταποκρινόμενοι στη βασική ανάγκη που υπάρχει για 
διεύρυνση της έννοιας της αειφορίας ώστε να καλύψει αυτή το σύνολο των δασικών λει-
τουργιών, όπως επισημαίνεται παραπάνω

Βασικό εργαλείο για σχεδιασμό και τον έλεγχο της αειφορίας, αλλά και κατ’ επέκταση 
και για την ανάπτυξη των δεικτών ελέγχου αποτέλεσε και αποτελεί και σήμερα το πρότυ-
πο του κανονικού δάσους όπως αυτό αναλύεται στη σχετική θεωρία και εξετάστηκε ήδη 
η δυνατότητα εφαρμογής του στην περίπτωση των δασών της Πάφου στο κεφάλαιο 
6.2.1.

Η διαδικασία ελέγχου της κανονικότητας, μέσα από το πρότυπο αυτό, δίνει τη δυνα-
τότητα δημιουργίας συγκριτικών μέτρων για αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης ενός 
δάσους και το σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης μέσα από μια διαδικασία σύγκρισης με-
ταξύ ιδεατού (κανονικής κατάστασης/ κανονικά μεγέθη) και εφικτού (πραγματικής κα-
τάστασης). 

Για την υλοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας οργάνωσης της αειφορίας που να λαμ-
βάνει υπόψη και τις (εκτός ξύλου) δασικές λειτουργίες, όπως επιβάλλουν σχετικές οδηγί-
ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά οι δείκτες που δί-
νει η διαδικασία αξιολόγησης γωια το παραγωγικό δυναμικό και την τρέχουσα κατάσταση 
των διαφόρων δασικών λειτουργιών. Το μέγιστο αναμενόμενο αποτέλεσμα όσον αφορά 
το δυναμικό μιας λειτουργίας μπορεί, σε σχέση με το πράγματι υπάρχον, να δώσει στοι-
χεία για ενσωμάτωση οικολογικών παραμέτρων στη διαδικασία σχεδιασμού της αειφορί-
ας των δασών και την ανάπτυξη αντίστοιχων δεικτών ελέγχου της αειφορίας.

Ακολουθώντας τη λογική αυτή ελέγχου της αειφορίας και με βάση τις πληροφορίες 
των βάσεων δεδομένων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του παρόντος διαχειριστικού 
σχεδίου για το δάσος Πάφου, καταρτίστηκε ο πίνακας δεικτών ελέγχου της αειφορίας 
που ακολουθεί για ολόκληρο το Δάσος Πάφου (Πίν. 8.1.4).

Η τεκμηρίωση των δεικτών αυτών βασίζεται στο ακόλουθο σκεπτικό:

Δείκτης  1.  Συνολική  έκταση  του  δάσους. Η  έκταση  που  κατέχει  το  δάσος  Πάφου 
(60135,5 ha) είναι ένα μέγεθος που η διατήρησή του στο επίπεδο που είναι σήμερα απο-
τελεί την αναγκαία συνθήκη (όχι όμως και την ικανή) για συνέχιση της προσφοράς με τον 
ίδιο  ρυθμό και  στο μέλλον.  Με την έννοια  αυτή και  οι  στόχοι  αειφορίας του δάσους 
Πάφου αποδέχονται το μέγεθος αυτό (60.135,0 ha) ως κανονικό ή επιδιωκόμενο μακρο-
πρόθεσμα.

Δείκτης 2. Σχέση μεταξύ εδαφοπονικών μορφών.  Οι σχέσεις δάσους - μη δάσους, 
όπως αυτές εκφράζονται από τη συμμετοχή (%) των διαφόρων εδαφοπονικών μορφών 
(ΔΑ:  Δασοσκεπείς  εκτάσεις,  ΘΑ:  Θαμνοσκεπείς  εκτάσεις,  και  λοιπές  μορφές,  όπως 
εκτάσεις υποδομών, υδάτινες επιφάνειες κλπ.), στη συνολική έκταση του δάσους αποτε-
λούν δείκτη ισορροπίας της κατάστασης εξέλιξης αλλά και της διηνέκειας της προσφο-
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ράς του δάσους. Η υφιστάμενη σήμερα σχέση, όπως αυτή προέκυψε από την απογρα-
φή του δάσους κατά το 2008 (Αναλογία ΔΑ/ΘΑ/λοιπά: 95,9/1,4/2,7), κρίθηκε, ως επιθυ-
μητή και διατηρητέα χωρίς ουσιαστικές αλλαγές και στο μέλλον.

Δείκτης 3. Σύνθεση δασοπονικών ειδών. Τη φυσιογνωμία του δάσους αλλά και την κα-
τάσταση λειτουργίας και προσφοράς του δάσους καθορίζει αποφασιστικά η σύνθεση δα-
σοπονικών ειδών στο χώρο και ιδιαίτερα η κυριαρχία των τριών δασικών σχηματισμών: 

PBR: Αμιγείς σχηματισμοί Τραχείας πεύκης, 

PBR/*.* : Μικτοί σχηματισμοί τραχείας πεύκης με άλλα είδη 

*.* : Λοιποί σχηματισμοί βλάστησης 

Η μεταξύ τους σχέση, σε όρους συμμετοχής (%) στη συνολική έκταση των δασοσκε-
πών και θαμνοσκεπών εκτάσεων, διαμορφώνεται σήμερα ως ακολούθως :  

PBR/ PBR.*/*.* : Αναλογία 73,8/24,9/1,3.

Για λόγους βελτίωσης της προστασίας και της βιοποικιλότητας και εν γένει της σταθε-
ρότητας του οικοσυστήματος, όσο και για λόγους βελτίωσης των προϋποθέσεων προ-
σφοράς του δάσους στον τομέα της αναψυχής και παραγωγής, η σχέση αυτή κρίθηκε ότι 
μπορεί και πρέπει μελλοντικά να μεταβληθεί υπέρ της συμμετοχής των μικτών σε βάρος 
των αμιγών συστάδων πλησιάζοντας την αναλογία:  

PBR/ PBR.*/*.* : Αναλογία 63/33/4.

Δείκτης 4. Περίτροπος χρόνος (u). Ο περίτροπος χρόνος καθορίζει το εύρος του κύ-
κλου παραγωγής των συστάδων του δάσους και επηρεάζει κατά συνέπεια και βασικές 
μεταβλητές οργάνωσης της αειφορίας. Με την έννοια αυτή αποτελεί κρίσιμο δείκτης αει-
φορίας. Για τμήμα του δάσους (συστάδες υψηλής παραγωγικότητας και απόδοσης) έχει 
αποφασιστεί η τήρηση για τη τρέχουσα δεκαετία ο περίτροπος χρόνος των 130 ετών, ο 
οποίος όμως δεν μπορεί να γενικευτεί ακόμα για ολόκληρο το δάσος Πάφου. Για άλλα 
τμήματα του δάσους και ιδιαίτερα για τις προστατευόμενες περιοχές ισχύει επίσης ο φυ-
σικός κύκλος ζωής 

Δείκτης 5.  Αναλογία κλάσεων ηλικίας. Η τραχεία πεύκη,  που κυριαρχεί  στο δάσος 
Πάφου  σχηματίζει  κατά  κανόνα  ομήλικες  συστάδες  κατά  μικρές  ή  μεγάλες  ενότητες 
χώρου, δίνοντας έτσι και τη δυνατότητα εκτίμησης της συγκρότησης του δάσους (κατα-
νομής της έκτασης) κατά κλάσεις ηλικίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η παρα-
κολούθηση των μεταβολών και της εξέλιξης των δασοσυστάδων και κατ’ επέκταση και 
της πορείας παραγωγής και απόδοσης. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υφίσταται 
η  δυνατότητα  παρακολούθησης  του  δείκτη  αυτού  εξαιτίας  των  διαφορετικών  συστη-
μάτων απογραφής που εφαρμόστηκαν σε διάφορες καταστάσεις (στρώματα) και κυρίως 
εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων ηλικιακής διάρθρωσης των συστάδων σε μεγάλο τμήμα 
του δικτύου απογραφής των ΜΔΕ. Διατηρείται εδώ ως δείκτης ελέγχου της αειφορίας 
χωρίς να εμπλουτίζεται με συγκεκριμένα στοιχεία προκειμένου να σηματοδοτήσει τη ση-
μαντικότητα του δείκτη αυτού αλλά και την κατεύθυνση των βελτιώσεων που πρέπει να 
γίνουν μελλοντικά στο σύστημα απογραφής του δάσους.

Δείκτης 6. Πυκνότητα συστάδων/ Βαθμός δασοκάλυψης. H πυκνότητα του δάσους χα-
ρακτηρίζεται από την κατανομή της έκτασης κατά βαθμίδες δασοκάλυψης, η οποία προ-
έκυψε κατά την απογραφή του 2008 ως ακολούθως: 

ΒΕ%:0-30/30->60/60->100: Αναλογία 57,2/36,9/5,9 % (Μ.Ο.: 32,20 %)

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου και τα μέτρα δια-
χείρισης που προτείνονται για τις προσεχείς 4 έως 5 δεκαετίες η αναλογία αυτή εκτιμάται 
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ότι θα μεταβληθεί, αφού τμήμα των συστάδων που ανήκουν στη βαθμίδα 0->30% θα με-
τακινηθεί στη βαθμίδα 30->60 % και ένα τμήμα τη βαθμίδας αυτής θα μετακινηθεί στη 
βαθμίδα 60-> 100%.

Η παραπάνω αναλογία που χαρακτηρίζει την τρέχουσα κατάσταση αναμένεται δηλα-
δή να πάρει μελλοντικά τη μορφή :

ΒΕ%:0-30/30->60/60->100: Αναλογία 28,6/47,1/24,3 % (Μ.Ο.: 46,0 %).

Δείκτης 7. Ξυλαπόθεμα. Η πύκνωση του δάσους αναμένεται να οδηγήσει και σε αύξη-
ση των αποθεμάτων ξύλου από 63,5 m3/ha που είναι σήμερα στο ύψος των 124 m3/ha, 
ένα μέγεθος δηλαδή που μπορεί να παρατηρηθεί ως επιδιωκτέο για τα προσεχή 40-50 
έτη και υπό τις προϋποθέσεις αυτές και ως κανονικό.

Δείκτης 8. Τρέχουσα παραγωγική ικανότητα. Όπως 
στην  περίπτωση του ξυλαποθέματος  έτσι  και  εδώ η 
πύκνωση του δάσους αναμένεται να βελτιώσει και την 
παραγωγική  ικανότητα των  δασοσυστάδων,  η  οποία 
εκτιμάτα  ότι  θα  ανέλθει  από  το  επίπεδο  του  1,0 
m3/ha,έτος (που είναι σήμερα) στο επίπεδο των 1,86 
m3/ha,έτος μετά παρέλευση 40 - 50 ετών

Δείκτης 9. Αειφορικό λήμμα. Σύμφωνα με το σχέδιο 
αειφορίας του δάσους (Κεφ. 6), το ύψος των καρπώσε-
ων  για  την  προσεχή  10ετία  μπορεί  να  ανέλθει  στο 
ύψος των 8193 m3/έτος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε 
μια έκταση της τάξης των 3.156 ha και  στα πλαίσια 
προσπάθειας  αποκατάστασης  κανονικών  συνθηκών 
σε  συστάδες  ικανές  και  κατάλληλες  για  παραγωγική 
εκμετάλλευση  (Ηλικίας  <140  ετών  και  ΒΕ%>60%). 
Μελλοντικά,  και  αυτό  αποτελεί  και  στόχο/  επιδίωξη, 
σύμφωνα με τους σχεδιασμό του δάσους, η παραγωγή αυτή μπορεί να επεκταθεί σε 
πολύ μεγαλύτερη έκταση (14.030 ha),  που θα αποδίδουν  καρπώσεις  της  τάξης  των 
174095 m3/10ετία (10% *14030 ha*124 m3/ha).

Δείκτης 10: Σχέση κάρπωσης προς παραγωγική ικανότητα. Οι παραπάνω καρπώσεις 
(8193 m3/έτος) αντιστοιχούν σήμερα στο 14.5 % της τρέχουσας παραγωγικής ικανότη-
τας (56.713 m3/έτος) του συνολικού δάσους (57691 ha), ενώ οι προβλεπόμενες μελλο-
ντικές καρπώσεις (17.409,6 m3/έτος) στο 16,2 % της αναμενόμενης μελλοντικής παρα-
γωγικής ικανότητας του δάσους (107.306 m3/έτος= 1,86 m3/ha,έτος*57691 ha). 

Ομάδα δεικτών 11: Δείκτες δυναμικού των δασικών λειτουργιών. Για την ικανοποίηση 
των προϋποθέσεων ελέγχουν της αειφορίας σ’ ότι αφορά τις εκτός ξύλου δασικές λει-
τουργίες αξιοποιούνται εδώ τα αποτελέσματα ποσοτικοποίησης των δασικών λειτουρ-
γιών, με την ακόλουθη διαδικασία.

Η κατανομή της έκτασης του δάσους σε βαθμίδες δυναμικού κάθε δασικής λειτουργί-
ας (Βαθμίδες Α: Υψηλό, Β: Μέτριο και Γ: Χαμηλό δυναμικό) αποτελεί δείκτη ικανό να επι-
τρέψει την παρακολούθηση αφενός μεν της κατάστασης εξέλιξης μιας δασικής λειτουργί-
ες και αφετέρου των επιπτώσεων διαφόρων χειρισμών πάνω στη λειτουργία αυτή. Με 
τον τρόπο αυτό δημιουργείται και ένα σύστημα ελέγχουν της κατάστασης ισορροπίας 
του οικοσυστήματος (ως προς τις κατευθύνσεις αυτές) και κατ’ επέκταση και της αειφορί-
ας του δάσους.

Η σχετική (%) κατανομή της έκτασης του δάσους κατά βαθμίδες, όπως προέκυψε στο 
κεφάλαιο αξιολόγησης φαίνεται στον Πίνακα 12.1.
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Πίνακας 8.3. Σχετική % κατανομή της έκτασης του 
δάσους Πάφου κατά βαθμίδες (Α,Β,Γ) δυναμικού

Δασικές 
λειτουργίες Α Β Γ

Σύνολο 
%

Διήθηση 0,03 99,97 100

Διάβρωση 100,0 100

Πυρκαγιά 55,9 44,1 100

Αισθητική 
τοπίου 0,5 99,5 100

Πανίδα 0,2 49,3 50,5 100
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Η κατανομή αυτή δίνει και τους δείκτες που εκφράζουν την σημερινή/ πραγματική κα-
τάσταση του δυναμικού των διαφόρων δασικών λειτουργιών. Οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται 
από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εξωτερικοί παράγοντες (γεωλογία, έδαφος, 
κλίμα, δασοκάλυψη κλπ). Οι παράγοντες αυτοί εμφανίζουν μια στατικότητα στο χρόνο 
και δεν επηρεάζονται σημαντικά από τα μέτρα διαχείρισης που προγραμματίστηκαν για 
το δάσος Πάφου. Με την έννοια αυτή μπορεί η σημερινή πραγματική κατάσταση, όπως 
αποτυπώνεται στους παραπάνω δείκτες να χαρακτηριστεί και ως επιδιωκόμενη ή και κα-
νονική.

Ομάδα δεικτών 12:  Δείκτες  καταλ-
ληλότητας. Η δομή και εν γένει η εσωτε-
ρική συγκρότηση των δασικών σχηματι-
σμών  (σύνθεση  ειδών,  βαθμός  συ-
γκόμωσης, ορόφωση κλπ) επηρεάζει κα-
θοριστικά  την  κατάσταση  εξέλιξης  του 
δάσους  και  διαμορφώνει  την  καταλλη-
λότητα  αυτών  απέναντι  στις  διάφορες 
δασικές λειτουργίες. Με την έννοια αυτή, 
η  ποσοτική  προσέγγιση  και  περιγραφή 
των παραγόντων αυτών, δίνει επίσης και 
τη βάση παρακολούθησης της κατάστα-
σης σε όρους πλέον καταλληλότητας των 
δασικών  σχηματισμών  απέναντι  στις 
διάφορες δασικές λειτουργίες. Η κατανο-
μή  της  έκτασης  των  δασικών  σχηματι-
σμών σε τρεις βαθμίδες καταλληλότητας 
(Α:  Κατάσταση καλή,  Β:  Μέτρια  και  Γ  : 
Κακή), όπως δίνεται στη συνέχεια, απο-
τελεί και τη δεύτερη ομάδα δεικτών ελέγ-
χου της αειφορίας, σ’ ότι αφορά τις δασι-
κές λειτουργίες.

Η  εσωτερική  συγκρότηση  των  δασι-
κών  σχηματισμών  μεταβάλλεται  έντονα 

από περίοδο σε περίοδο τόσο εξαιτίας της φυσικής εξέλιξης του δάσους όσο και εξαιτίας 
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων (εφαρμογής της διαχείρισης). Αυτό σημαίνει ότι αναμένο-
νται ανακατατάξεις και στο επίπεδο των παραπάνω δεικτών, οι οποίες όμως δεν μπο-
ρούν να προβλεφθούν με μεγάλη βεβαιότητα παρότι ο σχετικός μηχανισμός στο σύστη-
μα των βάσεων δεδομένων του δάσους Πάφου έχει προετοιμαστεί και για αυτόν τον 
σκοπό. 

Σε κάθε περίπτωση οι δείκτες που αποτυπώνουν την τρέχουσα/ πραγματική κατάστα-
ση διατηρούν τη σημασία τους ως δείκτες ελέγχου της αειφορίας γιατί μπορούν να κατα-
γράφονται περιοδικά και να δίνουν τις με το χρόνο μεταβολές του οικοσυστήματος ως 
προς τις διάφορες κατευθύνσεις.
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Πίνακας 8.4. Σχετική % κατανομή της έκτασης των 
δασικών σχηματισμών του δάσους Πάφου κατά 
βαθμίδες (Α,Β,Γ) καταλληλότητας

Δείκτης Α Β Γ Σύνολο 
(%)

Καταλληλότητα ως 
προς διήθηση 78,9 21,1 100,0

Αντίσταση στη 
διάβρωση 80,7 19,3 100,0

Αντίσταση στις 
Πυρκαγιές 4,0 94,3 1,8 100,0

Καταλληλότητα ως 
προς την αισθητική 
Τοπίου

0,9 98,4 0,7 100,0

Καταλληλότητα ως 
προς τις τροφικές 
πηγές αγρινού 

100,0 0,0 100,0

Καταλληλότητα από 
άποψη κάλυψης της 
πανίδας 

54,7 45,3 100,0



Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου / 8. Μέτρα Διαχείρισης / 8.1 Γενικός σχεδιασμός διαχείρισης

Πίνακας 8.5. Δείκτες ελέγχου της αειφορίας του Δάσους Πάφου

Δείκτες Μονάδες
Πραγματική/ 

τρέχουσα 
κατάσταση 

Κανονική/ 
επιδιωκόμενη 

κατάσταση
1. Συνολική έκταση του δάσους 
Πάφου ha 60135,5 60135,5

2. Σχέση μεταξύ μορφών κάλυψης 
γης: ΔΑ/ΘΑ/Λοιπές

Αναλογία % 
της έκτασης 95,9/1,4/2,7 95,9/1,4/2,7

3. Σύνθεση δασοπονικών ειδών : 
PBR/ PBR.*/*.*

Αναλογία % 
της έκτασης

73,8/24,9/1,3 63/33/4.

4. Περίτροποι χρόνοι (u) έτη

130 έτη για συστάδες 
ξυλοπαραγωγής και φυσικός 

περίτροπος χρόνος για 
προστατευόμενα δάση

5. Αναλογία κλάσεων ηλικίας
  10/30/50/70/90/110/130 Αναλογία %

6. Πυκνότητα συστάδων ΒΕ%:0-
30/30->60/60->100

Αναλογία % 
της έκτασης 57,2/36,9/5,9 28,6/47,1/24,3

7. Ξυλαπόθεμα m3/ha 63.5 124
8. Παραγωγική ικανότητα m3/έτος 56713 107306
9. Αειφορικό λήμμα m3/έτος 8193 17409
10. Σχέση κάρπωσης προς παραγωγικό 
δυναμικό % 14,5 16,2

11. Δυναμικό δασικών λειτουργιών 
11.1 Δυναμικό διήθησης. Βαθμίδες 
Α/Β/Γ Αναλογία % 0,03/99,97/0,00 *

11.2 Δυναμικό/Βαθμός κινδύνου 
διάβρωσης. Βαθμ.: Α/Β/Γ Αναλογία % 0/100/0 *

11.3 Βαθμός κινδύνου πυρκαγιάς. 
Βαθμίδες Α/Β/Γ Αναλογία % 55,9/44,1/0,0 *

11.4 Δυναμικό αισθητικής τοπίου. 
Βαθμίδες: Α/Β/Γ Αναλογία % 0,5/99,5/0,0 *

11.5 Δυναμικό διατήρησης Άγριας 
πανίδας. Βαθμ.: Α/Β/Γ Αναλογία % 0,2/49,3/50,5 *

12. Καταλληλότητα δασικών σχηματισμών ως προς τις δασικές λειτουργίες 
12.1 Καταλληλότητα ως προς διήθηση. 
Βαθμίδες Α/Β/Γ Αναλογία % 78,9/21,1/0,0 *

12.2 Ικανότητα αντίστασης απέναντι 
στη διάβρωση. Βαθμ.: Α/Β/Γ Αναλογία % 0,0/80,7/19,3 *

12.3 Ικανότητα αντίστασης απέναντι 
στην πυρκαγιά. Βαθμ.: Α/Β/Γ Αναλογία % 4,0/94,3/1,8 *

12.4 Αισθητική τοπίου. Βαθμ.: Α/Β/Γ Αναλογία % 0,9/98,4/0,7 *
12.5 Τροφικές πηγές αγρινού. 
Βαθμίδες : Α/Β/Γ Αναλογία % 0,0/100,0/0,0 *

12.6 Κάλυψη πανίδας. Βαθμίδ.: Α/Β/Γ Αναλογία % 0,0/54,7/45,3 *

* Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται με σαφήνεια η επιδιωκόμενη κατάσταση σημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα και πρακτική εμπειρία για να μπορούν οι σχετικοί δείκτες να προσδιοριστούν με βεβαιότητα. 

Για την τρέχουσα περίοδο ισχύει ποσοτικά μόνο ο στόχος της βελτίωσης, χωρίς να αποσαφηνίζεται το επιδιωκόμενο 
επίπεδο
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8.2 Μέτρα Διαχείρισης
Τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης παρουσιάζονται στη συνέχεια κατά τομέα δραστη-

ριότητας (π.χ. οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα, παραγωγή ξύλου) ως απόρροια και σε αντι-
στοιχία με τους ειδικούς στόχους. Προέκυψαν μετά από διαβούλευση των επιμέρους ει-
δικών  –  εμπερογνωμόνων  με  το  προσωπικό  του  Τμήματος  Δασών  και  των  λοιπών 
εμπλεκόμενων  φορέων,  ενώ για  τη  διαμόρφωση των προτάσεων  χρησιμοποιήθηκαν 
αποτελέσματα που προέκυψαν από το Κεφ. 6 (Αξιολόγηση). Η εξέταση εναλλακτικών 
προτάσεων, η σύνθεση των επιμέρους μέτρων σε ενιαία πακέτα μέτρων, η διερεύνηση 
της εφικτότητάς τους (τεχνικά, θεσμικά και οικονομικά),  η ιεράρχησή τους κατά σειρά 
προτεραιότητας, η προεκτίμηση του κόστους υλοποίησης και η ένταξή τους στο χρονο-
διάγραμμα εφαρμογής του ΔΣΧ αποτελούν ζητήματα τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά τη 
διαμόρφωση των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων.

 Η ιεράρχηση των μέτρων έγινε με κριτήριο το βαθμό επείγοντος (π.χ. ανόρθωση οι-
κοτόπων, προστασία από απειλές), τις πολλαπλές επιπτώσεις (ταυτόχρονη εξυπηρέτη-
ση περισσότερων στόχων) και  την οικονομικότητα.  Έτσι,  τα μέτρα ταξινομήθηκαν σε 
τρεις κατηγορίες προτεραιότητας ως εξής:

• Μέτρα κατηγορίας Α: Τα μέτρα αυτά κρίνονται απαραίτητα και αρχίζουν να υλο-
ποιούνται κατά το δυνατόν γρηγορότερα

• Μέτρα κατηγορίας Β: Ενδιάμεσης προτεραιότητας μέτρα
• Μέτρα κατηγορίας Γ: Τα μέτρα αυτά υλοποιούνται τελευταία ή/και δύνανται να 

παραλειφθούν σε περίπτωση ανεπαρκούς χρηματοδότησης

Σημειώνεται ότι  ορισμένα μέτρα που υλοποιούνται  σε όλη την έκταση του Δάσους 
Πάφου (π.χ. διάνοιξη / βελτίωση δρόμων) παρουσιάζουν  χωρική διαφοροποίηση ως 
προς την κατηγορία προτεραιότητάς τους, ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουν προ-
κύψει στο Κεφάλαιο 6 (Αξιολόγηση). Τέτοια μέτρα εμφανίζονται με ενδείξεις όπως “Α/Β” 
και “Β/Γ”). 

Η σύνδεση των προτεινόμενων μέτρων με τους ειδικούς στόχους γίνεται με τον Πίνα-
κα συνάφειας (υπόδειγμα, ο Πίνακας 8.6), όπου επιπλέον εκτιμάται και η πολλαπλή επί-
πτωση κάθε μέτρου στους επιμέρους στόχους (τελευταία στήλη του πίνακα). Ο πλήρης 
Πίνακας παρατίθεται στο Παράρτημα.

Πίνακας 8.6. Πίνακας συνάφειας μέτρων και ειδικών στόχων (απόσπασμα)
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1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 3.4.2 3.4.3 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.8.1 SUM

1 Κατασκευή υδατοδεξαμενών (τσιμεντένιες) 1 1 1 1 1 7
2 Κατασκεύη ομβροδεξαμενων (χωμάτινες) 1 1 1 1 1 1 1 11

3 Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας 1 1 1 1 1 7

18
Δασοκομικά μέτρα (αναδασώσεις, 
καλλιέργεια συστάδων) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

19
Σήμανση ευαίσθητων περιοχών, δασικών 
μνημείων και Φ.ΜΑ. 1 1 1 1 7

20
Δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών 
(διαμόρφωση διαδρομής) 1 5

21
Διευκολύνσεις πεζοπορικών διαδρομών: 
Σήμανση / πινακίδες 1 5

22
Διευκολύνσεις πεζοπορικών διαδρομών: 
χώροι προσωρινής στάσης 3

23
Βελτίωση / αναβάθμιση υφιστάμενων 
εκδρομικών χώρων 3

24
Δημιουργία Κέντρων πληροφόρησης 
επισκεπτών 1 1 1 1 8

25
Δημιουργία παρατηρητηρίων για αγρινό και 
γύπα (με ταϊστρες) 2

34
Κήρυξη φυσικών αποθεμάτων - 
απαγόρευση υλοτομιών σε εκτάσεις 
παραγωγικού δάσους 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

35 Πιλοτική απογραφή σε 2 Κοιλάδες 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Μέτρα διαχείρισηςΑ/Α Επιμέρους στόχοι
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Σημειώνεται ότι όλα τα έργα και οι  δραστηριότητες που προτείνονται στη συνέχεια 
υπόκεινται στην εκπόνηση της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για 
έργα εντός περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των διαχειριστικών 
μέτρων κατά τομείς.

8.2.1 Φυσικοί Οικότοποι 
  Γενικά

Τα μέτρα προστασίας ή και αποκατάστασης για κάθε φυσικό οικότοπο, τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά των οποίων έχουν περιγραφεί και αξιολογηθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
αναφέρονται στη συνέχεια, για κάθε οικότοπο ξεχωριστά:

Δάση ανατολικής πλατάνου   (  Platanion orientalis) (Κωδικός: 92C0)   

Αναγκαιότητες λήψης μέτρων: Εφόσον δεν υπάρχουν δραματικές κλιματικές αλλα-
γές, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων, στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Απαραίτητο κρίνεται 
να συνεχισθεί η συστηματική παρακολούθηση του τύπου οικοτόπου 92C0, η οποία άρχι-
σε στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος. Εφόσον καταγραφεί μείωση της βιοποικι-
λότητας,  τότε  θα πρέπει  να παρθούν κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα,  ιδιαίτερα σ΄  ότι 
αφορά τη δίαιτα των ρεμάτων.

Δασικές και άλλες δραστηριότητες που πρέπει να αποφεύγονται: Επειδή ο τύ-
πος οικοτόπου παρουσιάζει μεγάλη ευπάθεια εξαιτίας της ξύλευσης των δένδρων, αυτή 
πρέπει να απαγορεύεται. Ξύλευση επιτρέπεται μόνο στα ξηρά πλατάνια, εφόσον η απο-
μάκρυνσή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τον οικότοπο. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η 
ρύπανση των χειμάρρων και η άντληση των υδάτων, διότι τα ποιοτικά και ποσοτικά χα-
ρακτηριστικά του διαθέσιμου νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ύπαρξη των πα-
ραποτάμιων τύπων οικοτόπου. 

Δασοκομικοί χειρισμοί που επιτρέπονται ή που ενδείκνυνται: Εξαιτίας της ιδιαι-
τερότητας των παραποτάμιων τύπων οικοτόπων η εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών εί-
ναι πολύ δύσκολη. Γενικότεροι χειρισμοί που θα εξασφαλίζουν το απαραίτητο νερό για 
την ύπαρξη τους είναι επιθυμητοί, αυτοί όμως έχουν να κάνουν περισσότερο με τη δια-
χείριση των υδατικών αποθεμάτων (δημιουργία  ή  αποφυγή δημιουργίας  φραγμάτων, 
εκτροπή κοιτών, διευθέτηση χειμάρρων κ.λ.π). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
αποφυγή φύτευσης δένδρων που δεν είναι κατάλληλα για τις συνθήκες του οικότοπου 
του πλατάνου, όπως έγινε κατά το παρελθόν. 

Ειδικοί χειρισμοί: Σε θέσεις των κύριων ποταμών όπως ο Πλατύς και η Αγιά όπου 
εντός  του  οικοτόπου  στο  παρελθόν  φυτεύτηκε  τραχεία  πεύκη  για  ξυλοπαραγωγή,  η 
οποία ανταγωνίζεται την παρόχθια βλάστηση να αφαιρεθεί εν μέρει με προσοχή ώστε να 
μην προκληθεί ζημιά στη φυσική βλάστηση (έτσι από τη μια θα υπάρξει πηγή λήμματος 
ξύλου και από την άλλη θα αφαιρεθούν πυκνά πεύκα που ολοφάνερα είναι ξένα στοιχεία 
στο περιβάλλον του ποταμού και μερικά είναι γυρτά λόγω ύψους κτλ). Η εργασία πρέπει 
να γίνεται τον Οκτώβριο – Νοέμβριο (χαμηλότερη ροή νερού– απουσία επισκεπτών και 
χρόνος για ανάκαμψη της βλάστησης μέχρι την επόμενη άνοιξη). Παρά το ότι τα πλα-
τάνια παρουσιάζουν υψηλή αναγεννητική ικανότητα (σπορόφυτα και παραβλαστήματα), 
θα πρέπει σε κάθε υλοτομική επέμβαση να ελέγχεται η εξασφάλιση της αναγέννησής 
τους.

Σε μικρότερους ποταμούς, όπου οι συνθήκες ανάπτυξης του Πλατάνου είναι οριακή, ο 
ανταγωνισμός των πεύκων που φυτεύτηκαν στην κοίτη και στα πρανή είναι πιο έντονος 
και  πιο  αποτελεσματικός.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  προτείνεται  να  αφαιρούνται  τα  πιο 
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ανταγωνιστικά πεύκα σταδιακά ώστε να μειωθεί ο ανταγωνισμός στα καταπιεσμένα πλα-
τάνια. Ιδιαίτερα όπου υπάρχουν δρόμοι κοντά αυτό είναι εύκολο και θα δώσει και λήμμα 
(π.χ. δρόμος Φίνοκλη - Χρυσοπατερίτισσα).

Τέλος από τον οικότοπο του πλατάνου προτείνεται η απομάκρυνση εισβλητικών ειδών 
όπως ο αΐλανθος και η ακακία, ακόμη και εκεί που δεν φαίνεται ότι ανταγωνίζονται εμφα-
νώς τα πλατάνια. 

Σε κάθε  περίπτωση απομάκρυνσης δένδρων ξένων προς τον οικότοπο πλατάνου 
βιότοπο πρέπει  να δοθεί  προσοχή στην αποφυγή πρόκλησης εστιών διάβρωσης και 
στερεομεραφοράς.

  Θαμνώνες  και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia  (9390*)  και Δασικές  
συστάδες  της  Quercus  infectoria  (Anagyro  foetidae  –  Quercetum  infectoriae)  
(93A0)

Αναγκαιότητες λήψης μέτρων: Τα βασικά χλωριδικά στοιχεία που καθορίζουν τους 
τύπους  οικοτόπων  9390*  και  93Α0  είναι  οι  αείφυλλες και ημι-φυλλοβόλες αντίστοιχα 
Κυπριακές  δρύες,  οι  οποίες παρουσιάζουν  μεγάλη  οικολογική  αξία,  λόγω  της  προ-
στατευτικής  δράσης  τους  στα αποσαθρωμένα εδάφη. Η προστασία των τύπων οικο-
τόπων από υποβαθμίσεις είναι επιβεβλημένη, ενώ επιθυμητή είναι και η διαχείριση που 
αποβλέπει στην αναβάθμισή τους  σε  σύνθετους  τύπους  οικοτόπων.  Η  παραβλαστι-
κή  ικανότητα  των  θάμνων εξασφαλίζει την αναγέννηση και επαναδημιουργία μετά από 
πυρκαγιές.

Δασικές  και  άλλες  δραστηριότητες  που  πρέπει  να  αποφεύγονται: Ειδικά  ο 
τύπος οικοτόπου  9390*  εμφανίζεται  σε  απότομες  πλαγιές  κυρίως  σε  σάρες.  Όμως 
η μετακίνηση λίθων σε περιοχές  δημιουργίας δρόμων  δημιουργεί μεγάλα προβλήματα 
στην  επιβίωση  των  φυτών  ατομικά  και  του  οικοτόπου  γενικότερα.  Νέοι  δρόμοι 
που πιθανά θα σχεδιασθούν για τις ανάγκες άσκησης της δασοπονίας θα πρέπει να γί-
νονται σε μικρότερες κλίσεις, μικρού βαθμού αποσάθρωσης. 

Δασοκομικοί  χειρισμοί  που  επιτρέπονται  ή  που  ενδείκνυνται: Η  δυναμική 
που παρουσιάζουν τα στοιχεία των οικοτόπων των κυπριακών δρυών κάνουν τους δα-
σοκομικούς χειρισμούς, τουλάχιστον για την υποστήριξή τους μη αναγκαίους. Η ισχυρή 
παραβλάστηση των δρυών, η οποία εξασφαλίζει τη φυσική αναγέννηση, επιτρέπει την 
απολαβή ξύλου.

Ειδικοί χειρισμοί για την Quercus infectoria

• α) Επέκταση της θέσης / συστάδας που υπάρχει στον Ποταμό Αγίου Θεοδώρου. 
Το έδαφος είναι ομαλό, θα αφαιρεθούν πεύκα στο βαθμό που χρειάζεται και με 
φυτεύσεις θα επεκταθεί η συστάδα για να βελτιωθούν ποιοτικά και ποσοτικά τα 
χαρακτηριστικά του οικοτόπου.

• (β) Δημιουργία νέας θέσης / θέσεων κατά μήκος του Ποταμού του Σταυρού όπου 
υπάρχουν μικρότερες ομάδες δρυός και πάλιν με αφαίρεση πεύκων και στοχευ-
μένες φυτεύσεις.

• (γ) Δημιουργία νέων θέσεων στον παλιό δασικό σταθμό Αγιάς, κατά μήκος του 
ποταμού Πομηλιδιά,  όπου  υπάρχει  κατάλληλο έδαφος  και  υψόμετρο που  θα 
βοηθήσει την εγκατάσταση της Quercus infectoria, ή σε άλλες κατάλληλες τοπο-
θεσίες.

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (9540)- Δάση 
Pinus brutia.
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Αναγκαιότητες  λήψης  μέτρων: Η  σπουδαιότητα  του  τύπου  οικοτόπου  9540  εί-
ναι δεδομένη (τόσο λόγω του μεγέθους του, όσο και οικολογικά). Επομένως η εξασφάλι-
ση της φυσικής αναγέννησης είναι επιβεβλημένη και πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό 
στόχο των μέτρων διαχείρισης. 

Δασικές και άλλες δραστηριότητες που πρέπει να αποφεύγονται: Η οδοποιία 
αποτελεί την πρωταρχική αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στο εσωτερικό του τύπου οι-
κοτόπου. Ο αυξημένος αριθμός επισκεπτών, οι οποίοι με οχήματα 4Χ4 εισχωρούν βαθύ-
τερα στο δάσος, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Δασοκομικοί χειρισμοί που επιτρέπονται ή που ενδείκνυνται: Οι δασοκομικοί χει-
ρισμοί που σχεδιάζονται για τα πευκοδάση της Πάφου πρέπει να εξασφαλίζουν από τη 
μια παραγωγή ξύλου και την προστασία από τις πυρκαγιές και από την άλλη τη δυνα-
τότητα αναγέννησης και ανανέωσης του δάσους.

Δάση με Cedrus brevifolia (9590*)

Αναγκαιότητες λήψης μέτρων: Ο τύπος οικοτόπου 9590 έχει χαρακτηρισθεί ως τύπος 
προτεραιότητας για  την Ε.Ε.  Επίσης  και λόγω  του  περιορισμένου  μεγέθους και της 
ευπάθειας που παρουσιάζει ο κέδρος στη φωτιά, επειδή δεν διαθέτει τους μηχανισμούς 
άμυνας  που  διαθέτουν  τα  άλλα  είδη,  επιβάλλεται  η  λήψη  αντιπυρικών  μέτρων, αυ-
στηρότερων από ότι σε άλλους τύπους οικοτόπων. 

Δασικές και  άλλες δραστηριότητες που πρέπει  να αποφεύγονται:  Η διάνοιξη 
δρόμων αποτελεί σημαντικό υποβαθμιστικό παράγοντα, διότι εκτός της άμεσης υποβάθ-
μισης του οικοτόπου,  αυξάνει  την  επισκεψιμότητα  και  επομένως  τον  κίνδυνο  πυρκα-
γιάς  από αμέλεια.  Η  συνολική  σχεδόν  έκταση  του  οικότοπου  αυτού  τελεί  υπό 
προστατευτικό καθεστώς  όπου  μέρα  άμεσης  επέμβασης/  διαχείρισης  δεν  είναι 
προς  το  παρόν επιτρεπτά.

Ειδικοί χειρισμοί: Σε αρκετές θέσεις γύρω από τον Τρίπυλο έχει φυτευτεί σε αναβαθ-
μίδες μετά τις πυρκαγιές του 1974 κέδρος. Στις περιοχές αυτές θα μπορούσαν να γίνουν 
δασοκομικές επεμβάσεις που θα αποσκοπούν στην αφαίρεση νεαρών δέντρων τραχείας 
πεύκης που ανταγωνίζονται τον Κέδρο. Η εργασία θα γίνεται σταδιακά και μπορεί να 
συνδυάζεται με την απόληψη χριστουγεννιάτικων δέντρων ή και καυσοξύλων όπως θα 
υπαγορεύουν οι ανάγκες.

Λιθώνες  της Ανατολικής  Μεσογείου (8140) και Πυριτικά βραχώδη πρανή με χα-
σμοφυτική βλάστηση (8220)

Αναγκαιότητες λήψης μέτρων: Οι χασμοφυτικοί οικότοποι πρέπει να προστατεύο-
νται με  κάθε  τρόπο.  Σε  περιοχές  που  υπάρχουν  σπάνια  ενδημικά  είδη,  θα  πρέπει 
να αποφεύγονται οι διανοίξεις δρόμων και να μην ενθαρρύνεται η επισκεψιμότητα.

Οι  λιθώνες  είναι  τύποι  οικοτόπων  που  δεν  επιδέχονται  μέτρα  διαχείρισης  ή 
προστασίας. Είναι αποτέλεσμα είτε της φύσης των γεωλογικών υποστρωμάτων, είτε της 
διάνοιξης δρόμων σε περιοχές μεγάλης κλίσης.

Ψευδοστέπα με  αγρωστώδη και  μονοετή  φυτά από Thero  -  Brachypodietea 
(6220*) και Δενδροειδή matorrals με Zyziphus (5220*)

Αναγκαιότητες  λήψης  μέτρων:  Παρά  την  έντονη  υποβάθμιση  των  αραιών σχη-
ματισμών, οι οικότοποι αποτελούν χώρο επιβίωσης για αρκετά είδη της πανίδας και της 
ορνιθοπανίδας  και  για  το  λόγο  αυτό  θεωρούνται  ως  προς  την  προστασία  τους 
προτεραιότητας. Η λήψη μέτρων είναι πολύ δύσκολη υπόθεση σε οικοτόπους προϊόντα 
μεγάλης υποβάθμισης, διότι εάν τα μέτρα αυτά οδηγούν σε αναβαθμιστική πορεία τότε 
θα αλλάξει και η φύση του τύπου οικοτόπου, ενώ αν τον υποβαθμίζουν τότε και πάλι το 
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αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο. 

Ειδικοί χειρισμοί για τους οικότοπους ψευδοστέπας και Zyziphus: Επειδή οι οι-
κότοποι αυτοί δεν είναι καλά χαρτογραφημένοι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια 
για εντοπισμό και χαρτογράφηση τουλάχιστον των πιο αντιπροσωπευτικών θέσεών τους 
και  στη συνέχεια  μπορεί  να σχεδιαστούν  πρόσθετα διαχειριστικά  μέτρα για  την  εξα-
σφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και επέκτασής τους. 

Υπόλοιποι οικότοποι:

Οι υπόλοιποι οικότοποι που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 6 έχουν έκταση μικρότερη 
από εκτάριο, άρα και δεν μπορεί να γίνουν προτάσεις διαχείρισής τους, παρά μόνο να 
συνεχισθεί η προστασία τους και να μην σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενέργειες που 
θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξή τους. 

Από αυτούς δεν χρειάζονται ειδικά μέτρα διαχείρισης οι: Ποταμοί της Μεσογείου με 
περιοδική ροή (3290), Θερμο - Μεσογειακοί και προ - στεππικοί θαμνώνες με Genista 
fasselata (δεν χρειάζονται  μέτρα) (5330), Φρύγανα της Ανατολικής Μεσογείου (Cisto-
Micromerietea)  (δεν  χρειάζονται  μέτρα)  (5420),  Παραποτάμιοι  θαμνώνες  (Nerio-
Tamaricetea)  (δεν  χρειάζονται  μέτρα)  (92D0),  Αείφυλλοι  -  σκληρόφυλλοι  θαμνώνες 
(Ceratonio-Rhamnion) (δεν χρειάζονται μέτρα) (9320).

Για τους μεσογειακούς λειμώνες με υψηλά χόρτα και βούρλα (Molinio-Holoschoenion) 
(6420) πρέπει να γίνει προσπάθεια για εντοπισμό και χαρτογράφηση και άλλων θέσεων 
για ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στο δίκτυο ΦΥΣΗ-2000.

Για τα παρόχθια δάση με  Salix alba (92A0) πρέπει να γίνει ακριβής χαρτογράφηση, 
εφόσον εκτιμάται ότι υπάρχουν θέσεις κυρίως στο Λιμνίτη που δεν είναι χαρτογραφη-
μένες . Επειδή ο οικότοπος είναι σπάνιος γενικά στην Κύπρο θα πρέπει να διατηρείται 
και να επεκτείνεται με κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς.

Οικότοποι που πιθανόν να απαντούν στο Δάσος Πάφου  και δεν εντοπίσθηκαν 
ακόμη:

Στο δάσος Πάφου είναι πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι οικότοποι οι οποίοι λόγω του 
μεγέθους  και  του  δύσβατου  της  περιοχής  δεν  έχουν  ακόμη  εντοπισθεί,  παρά  μόνο 
διάσπαρτα στοιχεία  τους.  Τέτοιος  οικότοπος είναι  για  παράδειγμα οι  δενδρώδεις  θα-
μνώνες με Juniperus oxycedrus (5210) (με μικρή πιθανότητα να υπάρχει στην ευρύτερη 
περιοχή Τριπύλου) και οι δενδρώδεις θαμνώνες με Laurus nobilis (5230) (με πιθανότη-
τες να βρίσκεται στις περιοχές Καρκαβά, Μούρμουρου και στον ποταμό του Παλαιοχωρί-
ου-Γιοφύρκα). Εάν βρεθούν νέοι οικότοποι θα πρέπει να μελετηθούν και να σχεδιαστούν 
μέτρα αποκατάστασης και επέκτασης στις θέσεις που υπάρχουν.

8.2.2 Χλωρίδα
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 6.1.2.2 (αξιολόγηση της χλωρίδας) η Κύπρος 

αποτελεί μια από τις πλουσιότερες χλωριδικά περιοχές της Ευρώπης. Αυτό οφείλεται 
στη σχετική γεωγραφική απομόνωση, στην ποικιλία αναγλύφου του νησιού, στις έντονες 
διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και στη βροχόπτωση από περιοχή σε περιοχή και στη 
γειτνίαση με τρεις ηπείρους.

Κύριο χαρακτηριστικό της ξυλώδους χλωρίδας είναι η προσαρμογή της στις εξαιρετικά 
ξηροθερμικές συνθήκες της Κύπρου. Με τη διατήρηση των φύλλων και το χειμώνα (αει-
φυλλία) εξοικονομείται το νερό που απαιτείται για τη δημιουργία νέων φύλλων την άνοι-
ξη. Η σκληροφυλλία που οφείλεται στη δημιουργία κηρώδους στρώματος, μειώνει την 
εφυμενική διαπνοή. Το κλείσιμο των στομάτων οδηγεί σε μείωση της βιολογικής δραστη-
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ριότητας σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας. Το ίδιο σημαντική είναι η προσαρμο-
γή στις συχνές πυρκαγιές. Τα περισσότερα ξυλώδη είδη έχουν υψηλό βαθμό ανθεκτι-
κότητας στις δασικές πυρκαγιές είτε με την προστασία αποθέματος σπόρων (πεύκα, ξυ-
σταρκιές), είτε με την προστασία αποθέματος ληθαργικών οφθαλμών σε υπόγεια άφλε-
κτα τμήματα των φυτών (μεσογειακοί θάμνοι).

Στο κεφάλαιο 2.2.3 αναφέρθηκε ότι  στο δάσος Πάφου έχουν καταγραφεί  519 είδη 
ανώτερων φυτών (παράρτημα 1),  από τα οποία τα 57 είναι ενδημικά (πολλά από τα 
οποία βρίσκονται αποκλειστικά στο δάσος Πάφου, ενώ υπάρχουν και 42 ακόμη είδη που 
προστατεύονται από διάφορες συνθήκες ή αναφέρονται στο κόκκινο βιβλίο (παράρτημα 
2). 

Δυναμική της χλωρίδας.

Η χλωρίδα του Δάσους Πάφου παρουσιάζει σημαντική σταθερότητα. Από τις πρώτες 
έρευνες στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης φαίνεται ότι σπάνια είδη που 
βρίσκονται σε οριακούς πληθυσμούς, όπως το Ranunculus kykkoensis ή το Erysimum 
kykkotikum επεκτείνουν τους χώρους διασποράς τους μέσα στη λογική της εξέλιξης της 
βλάστησης.

Το είδος που φαίνεται να παρουσιάζει πρόβλημα είναι η τραχεία πεύκη, η οποία εμ-
φανίζει δυσκολία φυσικής αναγέννησης σε αδιατάρακτα οικοσυστήματα. Ακόμη και σε 
ώριμες  συστάδες  που η διάσπαση της  κόμης  είναι  μεγάλη και  ο  ανταγωνισμός  των 
θάμνων περιορισμένος, ο αριθμός των νέων φυτών δεν φαίνεται ότι είναι ικανός να κα-
λύψει τα δημιουργούμενα με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κενά. Επειδή η μέχρι σήμερα γνω-
στή ανανέωση των θερμόβιων πευκοδασών είναι  αυτή που ακολουθεί  τις  πυρκαγιές 
(διαδικασία που είναι  ανεπιθύμητη),  κρίνεται  σκόπιμη η οργάνωση ερευνητικού προ-
γράμματος στο οποίο θα μελετηθεί η εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης με τη συνε-
χιζόμενη προστασία του δάσους από φωτιές.

Ο Κυπριακός κέδρος παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα στην περιοχή της Κοιλάδας 
των Κέδρων, όμως από τις πρώτες παρατηρήσεις, διαπιστώνεται μια δυναμική επέκτα-
σης και στις γύρω περιοχές. Κατά μήκος του δρόμου Σταυρού Ψώκας και Μονής Κύκκου 
υπάρχουν πυρήνες κέδρων μικρής ηλικίας, οι οποίοι παρουσιάζουν καλή ζωτικότητα και 
φαίνεται ότι διεκδικούν χώρους σε περιοχές λατζιάς και πεύκων.

Τα παραποτάμια δενδρώδη είδη (πλατάνια, ιτιές, σκλήθρα κ.λ.π.) φαίνεται να παρου-
σιάζουν καλή ανάπτυξη, η οποία θα διαρκεί όσο υπάρχει διαθέσιμο νερό.

Από τα σημαντικά θαμνώδη είδη, η λατζιά παρουσιάζει την ισχυρότερη ανταγωνιστι-
κότητα. Η έλλειψη από τα οικοσυστήματά της κλασσικών μεσογειακών θάμνων (κουμα-
ριές, φιλίκια, πουρνάρια κ.ά.) σε μεγάλη έκταση πιθανόν να οφείλεται σε φαινόμενα αλ-
ληλοπάθειας (και αυτό αποτελεί στοιχείο προς έρευνα). Οι υπόλοιποι θάμνοι συμπλη-
ρώνουν με μικρούς ή μεγαλύτερους πληθυσμούς τους οικοτόπους των πεύκων και της 
λατζιάς, χωρίς τα ίδια, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (αγριελιά, ξυλοκερατιά), να δημιουρ-
γούν ιδιαίτερους οικοτόπους. 

Η ποώδης βλάστηση είναι πλούσια στα διάκενα των δασών και των θαμνώνων. Πολ-
λά από τα είδη είναι κοινά με αυτά της υπόλοιπης μεσογειακής λεκάνης, όμως υπάρχουν 
όπως ήδη αναφέρθηκε και μεγάλος αριθμός στενότοπων και ενδημικών ειδών. 

Παρά το ότι το δάσος Πάφου βρίσκεται υπό κρατική διαχείριση, πολύ καλά προστα-
τευμένο από έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις και δεν υπάρχει βοσκή, χρήση λιπα-
σμάτων ή φυτοφαρμάκων ούτε ανεξέλεγκτη επέκταση του οδικού δικτύου, εν τούτοις οι 
λίγοι και ολιγάριθμοι πληθυσμοί των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών πέρα 
από τις γενικά επιτρεπόμενες χρήσεις, τα γενικά μέτρα και οι περιορισμοί που αναφέρ-
θηκαν  στο  κεφάλαιο  6.1.2.2,  χρειάζονται  κατά  περίπτωση ειδικά  διαχειριστικά  μέτρα, 
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προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβίωσή τους. Τα μέτρα αυτά στο σύνολό τους είναι 
ανέξοδα, για το λόγο αυτόν δεν χρειάζεται να προβλεφθούν ιδιαίτερα κεφάλαια, για την 
υλοποίησή τους. Η διαχείριση του δάσους σε ότι αφορά στη χλωρίδα θα πρέπει να επι-
κεντρωθεί στα φυτά της Οδηγίας των Οικοτόπων (Παράρτημα ΙΙ) και στα απειλούμενα 
φυτά σε εθνικό επίπεδο. Για να είναι δυνατή η υλοποίηση των μέτρων, το προσωπικό 
της κάθε Κοιλάδας του Δάσους Πάφου θα πρέπει να γνωρίζει τα φυτά αυτά καθώς και τις 
θέσεις τους. Στη συνέχεια δίνεται ο πίνακας των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων 
για  τα  27  απειλούμενα  και  προστατευόμενα  (Οδηγία  92/43/ΕΟΚ)  φυτά  του  Δάσους 
Πάφου. Τα υπόλοιπα είδη φυτών του Δάσους, περιλαμβανομένων και όσων προστατεύ-
ονται από άλλες διεθνείς συμβάσεις όπως η CITES, θα προστατεύονται και θα διατηρού-
νται ως αποτέλεσμα της ορθολογιστικής διαχείρισης του δάσους ως συνόλου, και δεν 
χρειάζονται πιο εξειδικευμένα μέτρα.

Σε ότι αφορά για τη διατήρηση και διαχείριση φυτικών πληθυσμών απειούμενων και 
σπάνιων  ειδών  εφαρμόζεται  η  δημιουργία  μικροαποθεμάτων  φυτών  (Laguna  2001; 
Θάνος  κ.άλ.  2006).  Στο  δάσος  Πάφου  (περιοχή  Τριπύλου)  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  το 
πρόγραμμα μικρο-αποθεμάτων ένα για τον Κέδρο και Arabis kennedyae και ένα για τη 
Λατζιά.

Πίνακας 8.7. Προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα για τα απειλούμενα και προστατευόμενα 
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) φυτά του Δάσους Πάφου

Α/Α Όνομα Φυτού Σχόλια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1 Aethionema 

arabicum (VU)
7 θέσεις στην Κύπρο 

– Ποταμός Ρούδια
Αποφυγή διατάραξης και παρακολούθηση

2
Allium exaltatum 
(VU)

6 θέσεις στην Κύπρο, 
1 θέση Δάσος Πάφου 

-Γκρεμός του 
Άστρακα ΕΝΔΗΜΙΚΟ

Ενίσχυση πληθυσμού

3 Alyssum 
umbellatum 
(VU)

7 θέσεις στην Κύπρο 
– οι 2 στο Δάσος 

Πάφου

Αποφυγή διατάραξης των κορυφών όπου 
απαντά (Τρίπυλος και Χορτερή)

4 Arabis 
kennedyae 
(EN)- 
92/43/ΕΟΚ

3 θέσεις στην Κύπρο, 
η 1 στον Τρίπυλο 

ΕΝΔΗΜΙΚΟ

Κατάλληλη διαχείριση του micro-reserve 
που έχει καθοριστεί και παρακολούθηση 
σύμφωνα με το σχέδιο παρακολούθησης. 
Έρευνα για εντοπισμό άλλων θέσεων

5 Arctium lappa 
(VU)

10 θέσεις στην 
Κύπρο, η 1 στον 

Πλατύ

Παρακολούθηση – Διατήρηση της 
υδρολογίας

6
 Arum italicum 
(VU)

2 θέσεις στην Κύπρο, 
η 1 που είναι και η 

μεγαλύτερη στο 
Δάσος Πάφου

Αλλαγή στον τρόπο καθαρισμού δρόμου 
Κομιτιτζής – απομάκρυνση χωμάτων με 
φορτωτήρα για να μην σκεπάζονται τα 
φυτά

7

Arum rupicola 
(VU)

Περιορίζεται στο 
Δάσος Πάφου, αν και 

πρόσφατα έχει 
αναφερθεί και από 

αλλού

Αποφυγή διατάραξης βιοτόπου στα πολλά 
σημεία όπου απαντά

8 Cedrus 
brevifolia (VU)

Περιορίζεται στο 
Δάσος Πάφου 
ΕΝΔΗΜΙΚΟ

Συνέχιση του υφιστάμενου συστήματος 
διαχείρισης και παρακολούθηση σύμφωνα 
με σχέδιο παρακολούθησης

9  Centaurium 
maritimum (EN)

2 θέσεις στην Κύπρο, 
από τις οποίες η μία 
στο Δάσος Πάφου

Απαιτείται προσοχή κατά την ετήσια 
συντήρηση δρόμων (Γεφύρι Τζιουμαλή)

10  Datisca 
cannabina (VU)

10 θέσεις, η μία στο 
δάσος Πάφου

Αποφυγή διατάραξης της κοίτης ποταμού 
όπου απαντά (Ξερός Ποταμός)
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Α/Α Όνομα Φυτού Σχόλια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11  Ephedra 

nebrodensis 
(VU)

2 μόνο θέσεις, η μία 
στο Δάσος Πάφου

Απόλυτη προστασία της θέσης, παραγωγή 
και ενίσχυση πληθυσμού – δημιουργία 
νέας θέσης με φυτεύσεις

12

Erysimum 
kykkoticum (VU)

Περιορίζεται σε μία 
θέση στο Δάσος 

Πάφου ΕΝΔΗΜΙΚΟ

Αποφυγή δημιουργίας δρόμου, 
παρακολούθηση σύμφωνα με σχέδιο 
παρακολούθησης, μελέτη βιολογίας και 
αναπαραγωγή στο φυτώριο και μελέτη 
δημιουργίας νέας θέσης

13

 Galium 
humifusum (EN)

Είναι γνωστή μόνο 
μία θέση στην Κύπρο 
και αυτή περιορίζεται 

στο Δάσος Πάφου 
(53 φυτά)

Βρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιοχή και δεν 
απειλείται. Ενίσχυση του μικρού 
πληθυσμού.

14  Hypericum 
hircinum (VU)

Περιορίζεται στο 
Δάσος Πάφου σε 3 

θέσεις

Για τη θέση στις Ελίκες απαιτείται 
προσοχή κατά την ετήσια συντήρηση 
δρόμων

15  Hypericum 
lanuginosum 
(VU)

7 θέσεις, οι 6 στο 
δάσος Πάφου

Δεν απειλείται – απλή παρακολούθηση

16  Hypericum 
perfoliatum (EN)

2 θέσεις στην Κύπρο, 
η 1 στο Δάσος Πάφου

Αποφυγή διαπλάτυνσης δρόμου στην Αγιά

17  Linaria 
pelisseriana 
(VU)

4 θέσεις στην Κύπρο, 
η 1 στο Δάσος Πάφου

Απλή παρακολούθηση

18  Lotus 
angustissimus 
(CR)

2 θέσεις, η μία στο 
Δάσος Πάφου

Περαιτέρω έρευνα για επανεντοπισμό του

19  Lotus 
conibricensis 
(VU)

3 θέσεις μόνο στο 
Δάσος Πάφου

Προσοχή κατά την ετήσια συντήρηση 
δρόμων

20  Origanum 
cordifolium (VU)

5 θέσεις, όλες στο 
Δάσος Πάφου - 

ΕΝΔΗΜΙΚΟ

Παρακολούθηση – Παραγωγή στο 
φυτώριο και χρήση σε πρανή της περιοχής

21  Paronychia 
echinulata (CR)

2 θέσεις, η μία στο 
Δάσος Πάφου

Δεν απειλείται από δασική δραστηριότητα 
– απλή παρακολούθηση

22  Phillyrea 
latifolia (VU)

2 θέσεις, η μία στο 
Δάσος Πάφου

Παραγωγή στο φυτώριο και ενίσχυση 
πολλαπλασιασμού – δημιουργία άλλων 
δύο θέσεων σε παρόμοια περιβάλλοντα

23  Phlomis cypria 
subsp.  
occidentalis 
(VU)-92/43/ΕΟΚ

9 θέσεις, οι 
περισσότερες 7 στο 

Δάσος Πάφου

Εφαρμογή του σχεδίου παρακολούθησης

24  Ranunculus 
kykkoensis (VU)
92/43/ΕΟΚ

4 θέσεις όλες στο 
Δάσος Πάφου – 

ΕΝΔΗΜΙΚΟ

Διαχείριση του microreserve που έχει 
καθοριστεί για την Q. alnifolia και αποφυγή 
διατάραξης πρανών δρόμου Κύκκου-
Γκρεμμός Πελλής και παρακολούθηση

25  Teesdalia 
coronopifolia 
(VU)

4 θέσεις, όλες στο 
Δάσος Πάφου

Προσοχή σε πιθανή βελτίωση δασικών 
δρόμων

26  Tussilago 
farfara (VU)

5 θέσεις, η μία στο 
δάσος Πάφου

Διατήρηση της τοπικής υδρολογίας στη 
Βρύση Ματσιμά

27  Vulpia muralis  
(VU)

3 θέσεις από τις 
οποίες οι 2 στο 
Δάσος Πάφου

Απλή παρακολούθηση
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Στο Δάσος Πάφου υπάρχουν εισβλητικά είδη, τα οποία απαιτούν ειδική διαχείριση. Τα 
είδη αυτά είναι ο Ailanthus altissima, η Acacia saligna και η Oxalis pes-caprea. Ο χειρι-
σμός  τους  αναφέρεται  στο  κεφάλαιο  8.2.6  (δασοκομικοί  χειρισμοί).  Ξενικά  είδη  που 
έχουν εισαχθεί στο Δάσος Πάφου είναι τα διάφορα είδη ευκάλυπτου (Eucalyptus spp), 
ενώ σε εξαιρετικά περιορισμένα άτομα είναι η Abies silicica (κοιλάδα Αγιάτη και στο δασι-
κό σταθμό Αγιάς), καθώς και τα είδη Fraxinus angustifolia, Cercis siliquastrum και Pinus 
sabiniana στο Δασικό Σταθμό Σταυρού Ψώκας (μεμονωμένα άτομα).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθορίζονται ως μέτρα διαχείρισης τα εξής: 

1. Προστασία και διατήρηση του κάθε προστατευόμενου είδους.  Οριοθέτηση  με 
ακρίβεια  των  μικρών  πληθυσμών  των  ειδών Ranunculus  kykkoensis και 
Erysimum kykkotikum και κήρυξή τους ως μικροαποθέματα. 

2. Προτείνεται  η  εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης που αναλύεται 
στα ειδικά τεύχη. Τα σχέδια παρακολούθησης που ήδη εκπονήθηκαν και άρχισε 
η εκτέλεσή  τους  αποτελούν  απαραίτητο  εργαλείο  για  την  αποτελεσματική 
διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών και των οικοτόπων των ειδών προτε-
ραιότητας.

3. Να διεξαχθεί έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τη 
βιολογία του κάθε είδους καθώς και εμπειρίας σε τεχνικές  διατήρησης που θα 
επιτρέψουν την ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνικών διατήρησης και  αποκα-
τάστασης των συγκεκριμένων ειδών, σε περίπτωση έντονης μείωσης του πληθυ-
σμού ή και καταστροφής του από αστάθμητους παράγοντες. 

4. Σήμανση των μικρο-αποθεμάτων και πληθυσμών (υφιστάμενων και νέων). Η 
οριοθέτηση θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη προστασία αλλά και στην πα-
ρακολούθησή. Η περίφραξη μέρους του Μικρο-Αποθέματος δεν κρίνεται  ανα-
γκαία λόγω της απουσίας βοσκής.

5. Επόπτευση  των  μικρο-αποθεμάτων  φυτών  (υφιστάμενων  και  νέων).  Η 
επόπτευση κρίνεται απαραίτητη καθώς είναι είδη με μικρή γεωγραφική κατανομή 
και πληθυσμιακή αντιπροσώπευση. Οι κρατικοί λειτουργοί των περιοχών αυτών 
θα πρέπει να είναι ενήμεροι και να παρακολουθούν οποιαδήποτε ενέργεια που 
θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη των σπάνιων φυτών.

6. Ex situ διατήρηση. Το ΤΔ προγραμματίζει τη δημιουργία τράπεζας σπερμάτων 
στο  Βοτανικό Κήπο Αμιάντου και  θα πρέπει  να  συλλεγούν ικανές  ποσότητες 
σπερμάτων από όλα τα απειλούμενα φυτά του Δάσους Πάφου και να αποθηκευ-
τούν  στους  θαλάμους  χαμηλής  θερμοκρασίας  που  θα  δημιουργηθούν  Η  δη-
μιουργία τράπεζας σπερμάτων (ή τράπεζες γενετικού υλικού) θα λειτουργήσει ως 
συμπληρωματική λύση της επιτόπου διατήρησης σε περίπτωση που κινδυνεύ-
σουν οι πληθυσμοί.

7. Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Δημιουργία ειδικών φυλλαδί-
ων για το σκοπό της προστασίας και διατήρησης των ειδών, ώστε να αντιμετω-
πιστεί η  έλλειψη  κατανόησης  και  εκτίμησης  της  αξίας  της διατήρησης  των 
απειλούμενων ειδών.

8. Για τα απειλούμενα είδη φυτών προτείνεται  η  συλλογή πολλαπλασιαστικού 
υλικού, παραγωγή φυτών στα φυτώρια του Τμήματος Δασών και προώθηση 
της χρήσης τους σε έργα τοπιοτέχνησης (όσα είναι κατάλληλα).

9. Τέλος  προτείνεται  η  αξιοποίηση  ορισμένων  ειδών,  όπως  τα  Origanum 
cordifolium, Phlomis cypria για σκοπούς τοπιοτέχνησης – σε δασικούς σταθ-
μούς του Δάσους Πάφου, σε πρανή ασφαλτοδρόμων επίσης ώστε να τα γνωρί-
σει και το κοινό αλλά και για σκοπούς διατήρησης. 
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8.2.3 Πανίδα 

8.2.3.1 Αγρινό και λοιπά θηλαστικά

Για  την  αειφορική  διατήρηση ενός  εύρωστου πληθυσμού αγρινού  προτείνονται  τα 
ακόλουθα μέτρα:

1. Διατήρηση  του  πληθυσμού  στα  επίπεδα  της  φέρουσας  ικανότητας του 
δάσους. Αυτό προϋποθέτει, κατά προτεραιότητα, τον υπολογισμό της φέρουσας 
ικανότητας του δάσους, η οποία θα δείξει εάν αυτό μπορεί να υποστηρίξει τον 
σημερινό πληθυσμό του είδους.

2. Έλεγχος της λαθροθηρίας. Πάταξη της λαθροθηρίας μέσω της αυστηρότερης 
επιβολής της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των προστίμων. 
Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου Θήρας στον τομέα προ-
στασίας του αγρινού θα πρέπει να αποτελεί στόχο η ενίσχυσή του με επιπλέον 
προσωπικό 8-10 άτομα, ήτοι 2 ειδικούς επιστήμονες και περίπου  6-8 θηροφύλα-
κες. Λαμβανομένης υπόψη και της στενότητας οικονομικών πόρων, η διαδικασία 
αυτή  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  σταδιακά.  Ωστόσο,  η  πλέον  βασική προτε-
ραιότητα του Ταμείου Θήρας θα πρέπει να είναι η εξάλειψη της λαθροθηρίας γε-
νικά, αλλά με προτεραιότητα και έμφαση στη λαθροθηρία του αγρινού. Είναι ευ-
νόητο ότι κανένα μέτρο προστασίας του αγρινού δεν μπορεί να επιτύχει όσο η 
λαθροθηρία θα επηρεάζει σοβαρά τον πληθυσμό του. Η ενισχυμένη ομάδα θη-
ροφυλακής θα βρίσκεται  σε συνεχή συνεργασία και θα καθοδηγείται  από την 
εξειδικευμένη Ομάδα Αγρινών που διαθέτει το Ταμείο Θήρας από το 1996 και ερ-
γάζεται αποκλειστικά για τη διαχείριση και προστασία του είδους 
Ενίσχυση της Ομάδας Αγρινών του Ταμείου Θήρας με μέσα και προσωπικό (επι-
στημονικό και θηροφύλακες).

3. Παρακολούθηση (monitoring) του πληθυσμού.  Προτείνεται  να συνεχιστεί  η 
επίγεια μέθοδος καταμέτρησης σε διαδρομές (line transects)27 και παράλληλα ή 
συμπληρωματικά η εναέρια καταμέτρηση με ελικόπτερο σε ετήσια βάση. Επίσης, 
συνέχιση της έρευνας που υλοποιείται σήμερα από το Ταμείο Θήρας για παρα-
κολούθηση των αγρινών με τη χρήση ραδιοπομπών.

4. Γενετική ανάλυση του πληθυσμού. Υλοποίηση μιας πλήρους γενετικής έρευ-
νας για την παραγωγή μοριακών γενετικών δεδομένων (κυρίως μέσω της διερεύ-
νησης του πυρηνικού DNA) ώστε να αποσαφηνιστεί η φυλογένεση του αγρινού 
και να υπολογιστούν τα επίπεδα συγγενούς διασταύρωσης, τα επίπεδα γενετικής 
παραλλακτικότητας κ.λπ. (Ήδη σε στάδιο υλοποίησης από το Ταμείο Θήρας – 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012).

5. Έλεγχος και διαχείριση της υγείας του πληθυσμού. Έγκαιρος και προληπτι-
κός έλεγχος, εξέταση και ανίχνευση από τους αρμόδιους φορείς όλων των προ-
βλημάτων που σχετίζονται με ασθένειες που δυνητικά μπορεί να απειλήσουν το 
αγρινό. 

Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Παρακολούθησης της Υγείας των Αγρινών που 
θα έχει ως σκοπό την παροχή οδηγιών σχετικά με τον έλεγχο και τον μετριασμό 
των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία των αγρινών. 

α. Έλεγχος.  Περιοδικός έλεγχος για εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων κατά τη 
διάρκεια όλων των φάσεων του βιολογικού κύκλου του αγρινού. 

β. Αξιολόγηση κινδύνου. Αξιολόγηση των κινδύνων θα διεξαχθεί για το σύνολο 

27 η μέθοδος αυτή ήδη εφαρμόζεται από το Ταμείο Θήρας, ήδη από το 1997
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του πληθυσμού των αγρινών. Ωστόσο, τα τμήματα του πληθυσμού του αγρινού 
που βρίσκονται σε στενή εγγύτητα ή με υψηλή πιθανότητα επαφής με οικόσιτα 
πρόβατα και κατσίκια, θα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλω-
σης μιας ασθένειας. 

γ. Διαχειριστικές προτάσεις. Σύνταξη εξειδικευμένων διαχειριστικών προτάσεων 
από τους αρμόδιους κτηνιάτρους και βιολόγους, βασισμένες στους παράγοντες 
κινδύνου που καθορίζονται μέσω των δραστηριοτήτων υγειονομικού ελέγχου και 
των παραμέτρων του πληθυσμού. 

Προληπτικός εμβολιασμός των ήμερων προβάτων και κατσικιών που βρίσκονται 
στην περίμετρο της εξάπλωσης των αγρινών για συγκεκριμένες ασθένειες, απο-
τρέποντας πιθανή εκδήλωσή τους.

6. Διαχείριση των φυσικών θηρευτών. Αξιολόγηση και εάν καθίσταται απαραίτη-
το, διεξαγωγή ειδικής επιστημονικής έρευνας όσον αφορά στους φυσικούς θη-
ρευτές (επίπεδα πληθυσμών τους, αξιολόγηση του κινδύνου θήρευσης). 

Χρήση ραδιοπομπών σε ικανοποιητικό αριθμό αγρινών για εντοπισμό, εκτός των 
άλλων, των αιτίων θνησιμότητας. 

Απομάκρυνση κατά προτεραιότητα των ημιάγριων σκύλων από όλη την έκταση 
του δάσους της Πάφου.

7. Διαχείριση  του  ενδεχομένως  πλεονάζοντος  πληθυσμού.  Στην  περίπτωση 
που ο πληθυσμός του αγρινού στο Δάσος Πάφου, με βάση τη μελέτη βοσκοϊκα-
νότητας,  ξεπερνάει  κατά  πολύ τη  φέρουσα ικανότητα του  δάσους,  υπάρχουν 
τρεις επιλογές για τη διαχείριση του πληθυσμού:

α. Αύξηση της φέρουσας ικανότητας του δάσους

i. Το ενδιαίτημα του αγρινού περιλαμβάνει: α) το Δάσος Πάφου και β) τις 
αγροτικές εκτάσεις περιφερειακά και εντός του δάσους. Το τμήμα του εν-
διαιτήματος του αγρινού με καθαρά δασικό χαρακτήρα, το οποίο ταυτίζε-
ται  με  το  Δάσος  Πάφου,  αποτελείται  κατά  95,9%  από  δασοσκεπείς 
εκτάσεις και μόνο 1,4% από θαμνοσκεπείς εκτάσεις και 0,4% από φρυ-
γανότοπους.  Επισημαίνεται  ότι  η  μορφή  εδαφοκάλυψης  "δασοσκεπείς 
εκτάσεις" περιλαμβάνει εκτάσεις με δασοκάλυψη μεγαλύτερη του 10% και 
δέντρα ύψους μεγαλύτερου των 3 μέτρων, καθώς και πυκνοφυτείες και 
νεοφυτείες τραχείας πεύκης και κέδρου. Ομοίως, στην μορφή "θαμνοσκε-
πείς εκτάσεις" περιλαμβάνονται εκτάσεις με κάλυψη από θάμνους μεγα-
λύτερη του 10% και ύψους μεταξύ 0,5 και 3 μέτρων. Τέλος, η μορφή εδα-
φοκάλυψης  "φρυγανότοποι" περιλαμβάνει εκτάσεις καλυμμένες με φρύ-
γανα ή και θάμνους/ξυλώδη βλάστηση με ύψος μικρότερο από 0,5 του 
μέτρου και κάλυψη μικρότερη από 10%. 
Ειδικότερα, στο δασικό ενδιαίτημα του αγρινού κυριαρχεί στην έκταση η 
Τραχεία πεύκη σε αμιγή μορφή (73,8%) και σε μίξη με τη Λατζιά (23,1%), 
με συγκόμωση 28% και 42,4% αντίστοιχα. Τονίζεται  ότι  δεν υπάρχουν 
σημαντικές εκτάσεις με ποώδεις φυτοκοινωνίες εντός του δάσους. Πιθα-
νόν  σε  αυτό  συνέβαλε  και  η  τεχνητή  δάσωση των  γυμνών  εκτάσεων 
εντός του δάσους μετά την απομάκρυνση της αιγοβοσκής. Διευκρινίζεται 
ότι το είδος χρησιμοποιεί όλες τις προαναφερθείσες μορφές εδαφοκάλυ-
ψης (δασοσκεπείς, θαμνοσκεπείς εκτάσεις, φρυγανότοπους), στις οποίες 
έχει προσαρμοστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενο 
την ποώδη βλάστηση κάτω από τις μονώροφες συστάδες, όλα τα ανοίγ-
ματα του δάσους και των θαμνώνων, αραιούς και πυκνούς θαμνώνες, 
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κράσπεδα δρόμων, παραποτάμια βλάστηση, φρύγανα, κ.λπ. Προφανώς 
αυτό επιτελείται σε μεγάλο βαθμό στις δασικές εκτάσεις με συγκόμωση 
μέχρι 30% και σε μέτριο βαθμό στις δασικές εκτάσεις με συγκόμωση 30-
60%, οι οποίες αποτελούν το 57,2% και 36,9% της έκτασης του Δάσους 
Πάφου αντίστοιχα. Απλώς, αποτελεί επιθυμητό στόχο η αύξηση των πο-
ολίβαδων και των ανοιχτών εκτάσεων ως προτιμώμενο ενδιαίτημα από 
το αγρινό, μέσω δασοδιαχειριστικών χειρισμών. 

ii. Με  σπορά μίγματος αγρωστωδών και ψυχανθών σε υπάρχοντα κα-
τάλληλα διάκενα (ή και δημιουργία νέων τέτοιων) και με καλή διασπορά 
εντός του δάσους.

iii. Ενοικίαση χωραφιών – εγκαταλειμμένων αμπελιών στο Μηλικούρι (από 
το Τμήμα Δασών)

iv. Ενοικίαση  εγκαταλελειμμένων  ιδιωτικών  γεωργικών  εκτάσεων  περιφε-
ρειακά του δάσους για σπορά αγρωστωδών και ψυχανθών ειδών.

β. Δημιουργία νέου πληθυσμού

• Μεταφορά αγρινών σε ένα νέο ενδιαίτημα, όπου είναι βιολογικά, οικονο-
μικά και κοινωνικά εφικτό και όπου οι συνθήκες διαβίωσης αξιολογήθη-
καν ως ευνοϊκές για την επιτυχία της. 

• Εγκατάσταση ενός ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού (ΕΒΠ) σε ένα νέο κα-
τάλληλο ενδιαίτημα. 

• Επιλογή της νέας τοποθεσίας, ύστερα από λεπτομερή Μελέτη Αξιολόγη-
σης Ενδιαιτήματος (ΜΑΕ). 

• Παρακολούθηση του νέου πληθυσμού με τη χρήση ραδιοπομπών.

γ. Έλεγχος του πληθυσμού

Η ελεγχόμενη θήρα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως εργαλείο διαχείρισης του 
πληθυσμού σε πολλά είδη. Ένας υγιής και δυναμικός πληθυσμός μπορεί να δια-
τηρηθεί μέσω της περιορισμένης κάρπωσης ενήλικων αρσενικών και της δια-
τήρησής του κάτω από τη φέρουσα ικανότητα  του  ενδιαιτήματος.  Στόχος  της 
ελεγχόμενης θήρας είναι η μείωση του πληθυσμού του αγρινού σε επίπεδα λίγο 
κάτω από τη φέρουσα ικανότητα του δάσους. 

Ελεγχόμενη θήρα μπορεί  να πραγματοποιηθεί  κάτω από αυστηρές προ-
ϋποθέσεις και επίβλεψη, προκαθορισμένου αριθμού/φύλου /ηλικίας ζώων και 
για μια δοκιμαστική περίοδο 2-3 ετών. Από το σχεδιασμό της ελεγχόμενης θήρας 
θα πρέπει να προβλέπεται ότι δεν θα επηρεαστεί η βιωσιμότητα του πληθυσμού 
και παράλληλα θα πραγματοποιείται  και αξιολόγηση της πορείας εξέλιξης του 
πληθυσμού για εκτίμηση της επίπτωσης αυτής της ενέργειας στον πληθυσμό. Ο 
αριθμός των ζώων που θα αφαιρεθούν με αυτό τον τρόπο από τον πληθυσμό θα 
είναι μικρός και  με βασική προϋπόθεση τον περιορισμό της λαθροθηρίας 
στο ελάχιστο δυνατό. 

Ως περιοχή πειραματικής εφαρμογής του μέτρου θα μπορούσε να οριστεί  η 
ζώνη εκτός των ορίων του δάσους, στην ανατολική και νότια πλευρά του, όπου 
παρατηρούνται ζημιές στις καλλιέργειες. Οι σχετικές άδειες θα δίνονται κατόπιν 
σχετικής σύντομης εκπαίδευσης ισότιμα σε κυνηγούς: α) των χωριών όπου θα 
εφαρμοστεί το μέτρο, με χαμηλό ή καθόλου αντίτιμο και με κλήρωση ή επιλογή 
με ειδικά κριτήρια, β) από άλλες περιοχές της Κύπρου με σημαντικό αντίτιμο, με 
κλήρωση ή επιλογή με ειδικά κριτήρια και γ) από οπουδήποτε με πολύ υψηλό 
αντίτιμο. Τα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να διαχειρίζονται από 
Ειδική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των συγκεκριμένων 
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Κοινοτήτων, του Ταμείου Θήρας, του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Γεωργι-
κής Ανάπτυξης. Τα έσοδα θα πρέπει να διατίθενται: α) για τη διαχείριση του αγρι-
νού, β) για έργα βελτίωσης του ενδιαιτήματός του εντός του δάσους, γ) για απο-
ζημιώσεις ζημιών στις καλλιέργειες από το αγρινό, δ) για επιδότηση έργων απο-
τροπής ζημιών (περιφράξεις, απωθητικά μέσα, κ.λπ.). 

Στη διαδικασία έγκρισης και ελέγχου της ελεγχόμενης θήρας του αγρινού θα συμ-
μετέχει υποχρεωτικά και η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού.

Τονίζεται ότι για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα πρέπει  οπωσδήποτε να 
αποδειχθεί μετά από μελέτη ότι η φέρουσα ικανότητα του δάσους δεν μπορεί να 
υποστηρίξει  τον υπάρχοντα πληθυσμό αγρινών και εφ' όσον τα προηγούμενα 
μέτρα 7α και 7β κριθούν ανεπαρκή.

8. Διαχείριση της συνύπαρξης αγρινών και αιγοπροβάτων. Εφαρμογή αποτε-
λεσματικού διαχωρισμού (χωρικού ή/και χρονικού) μεταξύ των αγρινών και των 
ήμερων ζώων. Αυτό δεν απαιτεί  οπωσδήποτε την απομάκρυνση των ήμερων 
ζώων, εντούτοις, η επιλογή αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη δέσμη 
των στρατηγικών για την οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος. 

Δημιουργία ζωνών (buffer zones), μέγιστου δυνατού πλάτους, μεταξύ των ήμε-
ρων ζώων και των αγρινών για την εξασφάλιση αποτελεσματικού διαχωρισμού

Συστηματική  κτηνιατρική παρακολούθηση των υποστατικών που γειτνιάζουν με 
το Δάσος Πάφου και  καθιέρωση της  προηγούμενης  υποχρεωτικής  Εκτίμησης 
Επιπτώσεων για κάθε νέο υποστατικό που θα εγκαθίσταται  σε απόσταση μι-
κρότερη των 3 χλμ από τις παρυφές του δάσους Πάφου. Εννοείται και η αυστη-
ρή τήρηση της δασικής νομοθεσίας για τη βόσκηση.

9. Περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση: της νεολαίας, του ευρέος κοινού 
και των κυνηγών 

10. Δημιουργία ετήσιων καλλιεργειών 
11. Δημιουργία ανοιγμάτων στα στηθαία των ασφαλτόδρομων, σε απόσταση πε-

ρίπου 150 μ. Προτείνεται η δημιουργία 20 ανοιγμάτων (2 ετησίως).
12. Ενίσχυση αγροτών για  την  αποκατάσταση των ζημιών που  προκαλεί  το 

αγρινό σε αγροτικές καλλιέργειες στις  παρυφές του Δάσους Πάφου. Προϋπο-
θέσεις συμμετοχής των δικαιούχων:

• η γεωργική καλλιέργεια θα βρίσκεται σε ζώνες όπου κινείται και τρέφεται 
το αγρινό

• ο  γεωργός  θα  εκτελεί  βασικές  καλλιεργητικές  φροντίδες  (καλλιέργεια 
εδάφους και κλάδεμα)

• δεν θα περιφράσσει το τεμάχιο, τουλάχιστον από τη μια πλευρά προς το 
δάσος

• δεν θα παίρνει συγκομιδή καρπών
• τα γεωργικά φάρμακα που θα χρησιμοποιεί θα είναι φιλικά προς το περι-

βάλλον και θα εγκρίνονται από το Τμήμα Γεωργίας
• Μπορεί να περιλαμβάνεται και πρόνοια για πρόσθετη ενίσχυση για σπο-

ρά ετήσιων καλλιεργειών στα ανοίγματα οπωρώνα π.χ. κουκιά κ.λπ.

Το Τμήμα Δασών, το Ταμείο Θήρας και το Τμήμα Γεωργίας έχουν συμφωνήσει 
να εργαστούν εντατικά για την προκήρυξη του σχετικού μέτρου στα πλαίσια του 
ΠΑΑ 2007-2013
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13. Θέσπιση προστατευόμενων περιοχών

Η ανακήρυξη του  δάσους  Πάφου σε  Ζώνη Ειδικής  Προστασίας  (ΖΕΠ)  με 
βάση την Οδηγία για την προστασία της Ορνιθοπανίδας (2009/147/ΕΕ) και η 
εφαρμογή των αντίστοιχων μέτρων θα ωφελήσει, εκτός της ορνιθοπανίδας και 
την  υπόλοιπη  ζωική  ποικιλότητα,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  αγρινού.  Ως 
τέτοια μέτρα αναφέρονται ενδεικτικά ο περιορισμός της πάσης φύσεως όχλησης, 
η μη διάνοιξη δρόμων σε ευαίσθητες για τα είδη περιοχές, ο περιορισμός δρα-
στηριοτήτων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα είδη ή τα ενδιαιτήματά τους 
κ.ά.

Επιπλέον μέτρα προστασίας για τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτή-
ματα της Οδηγίας 92/43 για τους Οικοτόπους θα ληφθούν εντός των τεσσάρων 
περιοχών Natura 2000 που ορίστηκαν μέσα στο δάσος Πάφου. Αυτά αφορούν 
άμεσα στο αγρινό, άλλα φυτικά και ζωικά είδη της Οδηγίας, αλλά και γενικότερα 
στο σύνολο της βιοποικιλότητας.

Στα μέτρα προστασίας που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να προστεθούν και 
εκείνα που σχετίζονται με περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως Περιοχές Προστασίας 
της Χλωρίδας και της Πανίδας, ή με περιοχές που πρόκειται να κηρυχθούν ως 
Φυσικά Αποθέματα.

Επιπλέον, από το παρόν διαχειριστικό σχέδιο του δάσους προτείνονται δύο 
περιοχές ως προτεραιότητας για εφαρμογή ειδικών μέτρων για την ανόρθω-
ση του δάσους και την προστασία του αγρινού και της υπόλοιπης βιοποικιλότη-
τας και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν τις περιοχές Αγιάς και Γιαλιάς.

Συμπερασματικά,  δεν  αναμένεται  να  υπάρξει  πρόσθετη  σημαντική  θετική 
επίδραση στον πληθυσμό του αγρινού από τον ορισμό προστατευόμενων περιο-
χών επιπλέον των προαναφερθέντων, καθώς η απαγόρευση και μόνο της θήρας 
στο  Δάσος  Πάφου,  εξασφαλίζει  επαρκή  προστασία  στο  αγρινό,  με  την  προ-
ϋπόθεση βέβαια περαιτέρω περιορισμού της λαθροθηρίας, χωρίς να παραγνω-
ρίζονται η όχληση και ο κατακερματισμός του βιότοπου του αγρινού λόγω του 
εκτεταμένου  οδικού  δικτύου.  Τέλος,  αναφέρεται  ότι  ο  παντελής  αποκλεισμός 
οποιασδήποτε δραστηριότητας σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του αγρινού 
δεν θεωρείται ρεαλιστικό μέτρο.

8.2.3.2 Άλλα είδη

Η τοποθέτηση συστήματος ποτιστρών – δεξαμενών σε πολλά σημεία του δάσους από 
το Ταμείο Θήρας και  πρόσφατα από το Τμήμα Δασών έχει θετικότατη επίδραση στο 
λαγό τους θερινούς μήνες. Το ίδιο ισχύει και για άλλα είδη, όπως η πέρδικα και η αλε-
πού.

Οι σπορές με μίγμα αγρωστωδών – ψυχανθών που έχουν προταθεί και υλοποιηθεί σε 
κάποιο βαθμό για το αγρινό, αποτελούν άριστο μέτρο για την ενίσχυση των πληθυσμών 
του λαγού και της πέρδικας.

Η απαγόρευση θήρας εντός του Δάσους Πάφου είχε ευεργετικά αποτελέσματα, εκτός 
των άλλων, και στο λαγό και την πέρδικα . Οι θετικές επιδράσεις αυτού του μέτρου είναι 
εμφανείς στους πληθυσμούς των δύο ειδών, καθώς αυτοί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε 
αρκετά καλή κατάσταση. Η περίπτωση των περίκλειστων κοινοτήτων Κάμπου, Τσακί-
στρας και Μηλικουρίου και μόνον αυτές, θα πρέπει αναφορικά με τις προϋποθέσεις θή-
ρας να αντιμετωπιστούν ως ειδική περίπτωση όπως γίνεται και σήμερα.

Η μελέτη των πληθυσμών του λαγού και της πέρδικας και η διαχρονική τους παρακο-
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λούθηση  εντός  του  δάσους  Πάφου  (αλλά  και  ευρύτερα)  είναι  απαραίτητο  μέτρο.  Σε 
κάποιο βαθμό η παρακολούθηση αυτών των πληθυσμών πραγματοποιείται σε ετήσια 
βάση από το Ταμείο Θήρας. Αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί. 

Αντίστοιχα, για την αλεπού, ως κύριο θηρευτή του δάσους, προτείνεται η μελέτη πλη-
θυσμού της και η διαχρονική του παρακολούθηση. Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την 
μελέτη των τροφικών της συνηθειών θα δώσει σημαντικά δεδομένα για το βαθμό επί-
δρασης της αλεπούς στο λαγό και την πέρδικα. 

8.2.3.3 Ορνιθοπανίδα

Τα αρπακτικά πουλιά (και κυρίως ο Σπιζαετός και το Διπλοσάϊνο28) αποτελούν, ίσως 
μαζί με το Αγρινό, την ζωϊκή ομάδα ειδών με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για την προ-
στασία τους στο Δάσος Πάφου, ενώ επιπλέον για άλλα οχτώ είδη προστατευόμενων μι-
κρόπουλων,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  ενδημικής  σκαλιφούρτας  (Oenanthe 
cypriaca), το δάσος αυτό αποτελεί το σημαντικότερο βιότοπό τους στην Κύπρο. Τα κυ-
ριότερα διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για τη διατήρηση της καλής κα-
τάστασης της ορνιθοπανίδας αφορούν μέτρα προληπτικής προστασίας με χωρικές και 
χρονικές ρυθμιστικές αποφάσεις. 

Αναλυτικότερα:

Α1. Καθορισμός Ζώνης Υψηλής Ευαισθησίας ορνιθοπανίδας - Προστασία των γνω-
στών (ενεργών και ανενεργών) περιοχών φωλιάσματος σε συστάδες δασών ή βραχώνες  
των αρπακτικών πουλιών 

Η ουσιαστική προστασία των θέσεων φωλιάσματος των αρπακτικών πουλιών είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση πυκνών πληθυσμών των ειδών αυτών εντός της 
προστατευόμενης περιοχής. Η επιλογή της θέσης φωλιάσματος από τα αρπακτικά είναι 
μια σύνθετη διαδικασία, που συμβαίνει σε διάφορες χωρικές κλίμακες. Αρχικά το ζευγάρι 
επιλέγει την ευρύτερη περιοχή με βάση κυρίως τοπιακούς ή τοπογραφικούς παράγοντες 
(ευκολία προσέγγισης-διαφυγής) και μειωμένης όχλησης. Σε είδη που ζουν επικρατεια-
κά, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε γειτονικά ζευγάρια είναι ένα επιπλέον κριτήριο 
που καθορίζει την καταλληλότητα της περιοχής για φώλιασμα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
η ύπαρξη κατάλληλων μικρο-ενδιαιτημάτων για όλα τα στάδια της αναπαραγωγής (π.χ. 
κατάλληλη δομή δάσους για τα νεαρά που πρωτοπετούν από τη φωλιά, αλλά παρα-
μένουν υπό φροντίδα για ένα ακόμα χρονικό διάστημα, κατάλληλοι βιότοποι για τροφή 
και νερό) προσδιορίζει σε μικρότερη κλίμακα τις πιθανές θέσεις αναπαραγωγής. Σε αυ-
τές  τις  τοποθεσίες  το  ζευγάρι  διαλέγει  το  καταλληλότερο  δέντρο που  προσφέρει 
ασφάλεια στο ίδιο το ζευγάρι, στη φωλιά αλλά και στους νεοσσούς του από φυσικές συν-
θήκες (π.χ. κλιματικές) και θηρευτές. Όσο πιο μεγάλο είναι το αρπακτικό (π.χ. Σπιζαετός) 
τόσο πιο εξειδικευμένη γίνεται η επιλογή της θέσης φωλιάσματος, ενώ μικρότερα είδη εί-
ναι  πιο  ευέλικτα.  Επομένως η  διατήρηση της δομής του δασικού περιβάλλοντος των 
θέσεων που έχουν ήδη επιλεγεί από τα είδη αυτά είναι βασική προτεραιότητα διαχείρι-
σης.

Σε άλλες περιοχές στην Ευρώπη, η χρήση των δρόμων και ιδιαίτερα η εκτέλεση υλο-
τομικών εργασιών σε χώρους κοντά στις φωλιές στην ευαίσθητη περίοδο της αναπαρα-
γωγής, είχε πολλές φορές σαν αποτέλεσμα, τη διακοπή της αναπαραγωγής από τα αρ-
πακτικά και την εγκατάλειψη της περιοχής προσωρινά ή μόνιμα. Με στόχο την προστα-
σία των θέσεων φωλιάσματος από τα προστατευόμενα αρπακτικά της περιοχής (ενεργές 
και ανενεργές φωλιές) θα πρέπει να καθοριστούν στο δάσος Ζώνες Ευαισθησίας με με-
ταβλητές ακτίνες προστασίας – διαχειριστικών μέτρων. Ειδικότερα για το Σπιζαετό, όλοι 

28 Στη συνέχεια τα είδη αναφέρονται με την καθιερωμένη κοινή ελληνική ονομασία, όπως είναι η τάση 
σήμερα στην Ε.Ε. και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες
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οι γνωστοί χώροι φωλιάσματος του (ενεργοί  και ανενεργοί),  θα πρέπει  να καθορι-
στούν ως περιοχές υψηλής ευαισθησίας.

Με βάση τις  γνωστές  περιοχές  φωλιάσματος  του  σπιζαετού  (η  θέση των οποίων 
δόθηκε από το Τμήμα Δασών με λεπτομερή γεωγραφική αναφορά), οι  γειτονικές συ-
στάδες γύρω από τις φωλιές θα πρέπει να μπουν σε καθεστώς αυστηρής προστασίας, 
όπου δεν θα πρέπει να επιτρέπεται καμία δασοπονική εργασία και δραστηριότητα που 
να αλλοιώνει την υφιστάμενη δομή του δάσους. Με βάση την υφιστάμενη γνώση, 13 
τέτοιες περιοχές θα πρέπει να οριοθετηθούν ως περιοχές υψηλής ευαισθησίας που πε-
ριλαμβάνουν 20 φωλιές από 14-15 αναπαραγόμενα ζευγάρια (πολλά ζευγάρια έχουν και 
δεύτερη ή και περισσότερες φωλιές). Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου Δράσης για τον Σπιζαετό, όπως αυτό υλοποιείται με το Σχέδιο Δράσης για τον 
Σπιζαετό που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών από το 2008, προτείνονται ακτίνες προστασί-
ας των θέσεων φωλεοποίησης από τις πηγές όχλησης αποστάσεις 300 - 1000 μέτρων 
περίπου, ανάλογα με την τοπογραφική διαμόρφωση. Οι αποστάσεις αυτές σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μόνο θα μπορούν  να επεκτείνονται στα 2000 μέτρα, που είναι η μέγιστη 
απόσταση κατά το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, στο οποίο επίσης αναφέρεται ότι οι δα-
σοκομικές εργασίες δεν θεωρούνται σοβαρή απειλή για το είδος. Αντίθετα, σοβαρή απει-
λή (key factor) θεωρούνται τα ηλεκτροφόρα καλώδια. 

Οι ελάχιστες αυτές αποστάσεις είναι αναγκαίες για τη δυνατότητα διαθεσιμότητας πε-
ρισσότερων δέντρων φωλιάσματος στα ζευγάρια και της μη διατάραξης του μικρο-περι-
βάλλοντος των θέσεων φωλιάσματος. Με βάση όμως τη διατήρηση της βιωσιμότητας 
του πληθυσμού, ειδικά για τις ενεργές θέσεις φωλιάς (όπου η όχληση κατά την αναπαρα-
γωγή μπορεί να προκαλέσει την εγκατάλειψη φωλεών, σύμφωνα με την εμπειρία και 
από ανάλογα περιστατικά σε άλλες περιοχές της Ευρώπης), θα πρέπει σε μια απόσταση 
το πολύ 2000 μέτρων, να μην εκτελούνται δασοπονικές εργασίες, καθώς και να μην χα-
ραχθούν νέα έργα οδοποιίας ή έργα δασικής υδρονομίας ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό 
μέτρο. Οι υπάρχοντες δασικοί δρόμοι θα πρέπει είτε να εγκαταλειφθούν είτε να μετατρα-
πούν σε δρόμους ελεγχόμενης πρόσβασης με μπάρες εισόδου. Η ζώνη αυτή αντιστοιχεί 
στην υποζώνη Β1, όπως καθορίστηκε στο Κεφάλαιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού. Πι-
θανή τροποποίηση της ζώνης αυτής (αφού υπάρχει πάντα η δυναμική της εξάπλωσης 
του πληθυσμού σε νέες περιοχές), με ταυτόχρονη τροποποίηση των ετήσιων εργασιών 
διαχείρισης του δάσους, θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση ανάμεσα στο προσωπικό 
διαχείρισης (Τμήμα Δασών) και στο φορέα παρακολούθησης του σπιζαετού (Ταμείο Θή-
ρας).

 Επιπλέον, σε μια απόσταση μέχρι 2000 μέτρα θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση 
δασοπονικών εργασιών κατά το διάστημα αναπαραγωγής, η χάραξη νέων δρόμων και η 
εκτέλεση κάθε  είδους  τεχνικών έργων.  Η πρόσβαση μέσω του  υφιστάμενου δικτύου 
ελέγχεται. Σε ακτίνα μέχρι 5000 μέτρα αποφεύγεται η εγκατάσταση εναέριων καλωδίων 
μεταφοράς ενέργειας. Τόσο οι παραπάνω αποστάσεις, όσο και οι θέσεις από τις οποίες 
εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας δύνανται να τροποποιηθούν, έπειτα από συνεργα-
σία του Τμήματος Δασών και του Ταμείου Θήρας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδεχόμενο χωροθέτησης μέσα στα 
όρια του Δάσους Πάφου Αιολικών Σταθμών ή λατομείων, θα πρέπει να εξετασθεί με επι-
φύλαξη γενικά, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους διατήρησης προστατευόμε-
νων αναπαραγόμενων ειδών της περιοχής (αρπακτικά, νυχτερίδες), αλλά και της χρήσης 
του δάσους ως μεταναστευτικού διαδρόμου για πολλά είδη, καθώς η θνησιμότητα σε 
αυτά τα είδη μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη όπως έχουν δείξει αντίστοιχες μελέτες στην 
Ευρώπη.

Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του διαχειριστικού σχεδίου διαπιστωθεί η αναγκαιότητα 
για μόνιμη αλλαγή / διεύρυνση των ορίων της ζώνης ευαισθησίας, αυτό θα μπορεί να γί-
νει μετά από σχετική έκθεση του φορέα παρακολούθησης και μετά από μερική αναθε-
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ώρηση του συνολικού σχεδίου εφαρμογής της διαχείρισης.

Το Διπλοσιάχινο φωλιάζει στο Δάσος Πάφου κυρίως σε ένα διακριτό ενδιαίτημα, σε 
ώριμες συστάδες (κυρίως τραχείας πεύκης) μέσα σε παραρεμάτια βλάστηση  ακτινωτά 
από το κέντρο του δάσους προς τις παρυφές του. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός είναι 
ιδιαίτερα μεγάλος και υπολογίζεται από 63-79 ζευγάρια (Ν. Κασίνης, προσωπικές πλη-
ροφορίες), ενώ σε περιοχές όπως τα ρέματα στο Λιβάδι, Γιαλιά, Άγιο Μερκούριο, Σταυρό 
και Διαρίζο η πυκνότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αυτά τα ενδιαιτήματα, αποτελούν παράλ-
ληλα «παρόχθιες οάσεις» – λόγω του μικροπεριβάλλοντος που δημιουργείται – για πάρα 
πολλά είδη πανίδας πέρα από το αρπακτικό αυτό. Η παρουσία μεγάλων δέντρων προ-
σφέρουν χώρους φωλιάς και τροφοληψίας για πολλά προστατευόμενα είδη πουλιών, 
ενώ η παρουσία του υδάτινου στοιχείου προσελκύει προσωρινά είδη και από τις γειτονι-
κές δασώδεις πλαγιές. 

Για την ουσιαστική προστασία τόσο των θέσεων φωλιάσματος των Διπλοσιάχινων 
αλλά και εν γένει της πανίδας που αναπαράγεται ή χρησιμοποιεί αυτές τις παρόχθιες πε-
ριοχές, η δασική βλάστηση γύρω από το κάθε κεντρικό ρέμα του Δάσους Πάφου (μόνι-
μης ή περιοδικής ροής) και σε μια ζώνη 100 μέτρων περίπου από την κάθε πλευρά του 
ρέματος - ανάλογα με την τοπογραφική και δασική διαμόρφωση - θα πρέπει να θεωρη-
θεί Ζώνη Υψηλής Ευαισθησίας και να προστατευθεί από κάθε δασική εργασία που θα 
οδηγούσε σε αλλαγή της δομής του δάσους. Επιπλέον, σε μια ζώνη 30-60 μέτρων εκα-
τέρωθεν των ρεμάτων θα πρέπει να απαγορευθεί γενικά κάθε δασική εργασία, εξαιρου-
μένων εκείνων που εξυπηρετούν τη βελτίωση του οικότοπου του πλατάνου (απομάκρυν-
ση πεύκων στα ρέματα, βλ. Κεφ. 8.2.1). Σε περίπτωση που η φωλιά του είδους αυτού 
δεν είναι μέσα στη ρεματική ζώνη, θα πρέπει σε μια απόσταση το πολύ 500 μέτρων 
γύρω από τη φωλιά να αποφεύγονται υλοτομίες και άλλες δασοκομικές εργασίες για τη 
διατήρηση περιοχών με πυκνή βλάστηση. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη δια-
τήρηση όλων των δέντρων μεγάλης ηλικίας και της διατήρησης κλειστής δομής με 
ώριμα δέντρα. Σημειώνεται ότι ο καθορισμός των ζωνών υψηλής ευαισθησίας εκατέρω-
θεν των ρεμάτων δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα ζώνωσης, για τεχνικούς και πρακτικούς 
λόγους (δυνατότητα εφαρμογής στο έδαφος). 
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Πίνακας 8.8. Περιορισμοί στις ζώνες ευαισθησίας ορνιθοπανίδας

Α/Α Περιγραφή Ακτίνα ή ζώνη Περίοδος

1 Προστασία θέσεων φωλεοποίησης σπιζαετού από κάθε 
πηγή όχλησης (υποζώνη Β1), αναλόγως τοπογραφίας

300 - 1000 μ. Όλο το έτος

2 Απαγόρευση εκτέλεσης παντός είδους δασικών εργασιών 
(υλοτομίες, δασοτεχνικά έργα, συντήρηση δρόμων κ.λπ)

2.000 μ. Ιαν. - Απρ. 

3 Απαγόρευση εγκατάστασης εναέριων καλωδίων μεταφοράς 
ενέργειας

5.000 μ. Όλο το έτος

4 Απαγόρευση υλοτομιών σε παραρεμάτιες περιοχές 30-60 μ. Όλο το έτος

5 Διατήρηση της δομής της βλάστησης σε ζώνη εκατέρωθεν 
των ρεμάτων

100 μ. Όλο το έτος

6 Απαγόρευση πρόσβασης επισκεπτών σε παρόχθιες ζώνες 
όπου φωλιάζει το διπλοσιάχινο (αποκλεισμός δρόμων)

- Ιαν. - Απρ.

Τα μέτρα 1 – 3 αφορούν στην προστασία των θέσεων φωλεοποίησης σπιζαετού. Τα μέτρα 4-6 αφορούν στην 
προστασία του διπλοσιάχινου κ.ά. ειδών που φωλιάζουν σε παρόχθια ενδιαιτήματα
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Η χρήση των δευτερευόντων δασικών δρόμων που διέρχονται μέσα από αυτές τις 
παραρεμάτιες  περιοχές  θα πρέπει  να είναι  ελεγχόμενης πρόσβασης και  ιδιαίτερα θα 
πρέπει να μην επιτρέπεται η πρόσβαση για τουριστικούς λόγους την περίοδο Ιανουαρί-
ου – Απριλίου κάθε έτους, για τη διασφάλιση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των Διπλο-
σιάχινων. Πέρα από τις κύριες ρεματικές ζώνες, στα μικρά ρεματάκια του δάσους, θα 
πρέπει να επιδιώκεται με τη διαχείριση η διατήρηση του κλειστού δασικού περιβάλλο-
ντος που υπάρχει σ' αυτά. Σημαντικός κίνδυνος για την διατήρηση της φυσικότητας της 
βλάστησης στις παραρεμάτιες περιοχές είναι  έργα διαπλατύνσεων των χωματόδρομων 
που συχνά αφαιρούν μεγάλα παρόδια δέντρα ή δημιουργούν επιχώματα μέσα στην πα-
ρόχθια ζώνη ή και στη κοίτη του ποταμού (π.χ. ρεματιά Σταυρού της Ψώκας).

Τα παραπάνω μέτρα φαίνονται συνοπτικά στον Πίν. 8.8.

Α2.  Προστασία  περιοχών  που  διατηρούν  ίχνη  του  χαρακτήρα  της  άγριας  φύσης  
(wilderness quality, road-less areas) - Περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας

Το δάσος Πάφου είναι μια περιοχή με υψηλή πυκνότητα οδοποιίας. Συνολικά πάνω 
από 2.000 Km οδοποιίας υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, από τα οποία τα 565 Km είναι 
ασφάλτινοι και χωμάτινοι δρόμοι (9,4 m/ha), ενώ επιπλέον 342 Km καταλαμβάνουν οι 
αντιπυρικές λωρίδες. Με στόχο την προστασία περιοχών που δεν έχουν δρόμους ή λω-
ρίδες πυροπροστασίας και διατηρούν σημαντικά οικολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. μεγάλη 
ποικιλότητα τύπων κάλυψης, γεωμορφολογίας) θα πρέπει αυτές οι θέσεις να προσδιορι-
στούν και να γίνει θεσμική προστασία τους. Αυτές οι απομονωμένες περιοχές είναι ση-
μαντικές για να την εξαγωγή χρήσιμων στοιχείων ερμηνείας παρουσίας ορισμένων ει-
δών ή και για την διαχείριση (π.χ. η έρευνα της συνάρτησης «περιοχών άγριας φύσης» 
με  τη  χρήση  φωλεοποίησης  από  τους  σπιζαετούς),  ενώ μπορεί  δυνητικά  να  αποτε-
λέσουν νέα καταφύγια φωλεοποίησης για σπιζαετούς ή άλλα αρπακτικά πουλιά στο μέλ-
λον. Οι περιοχές αυτές θα μπορούσαν να προσδιοριστούν παράλληλα με το επόμενο 
μέτρο διαχείρισης (Διατήρηση φυσικών αποθεμάτων) και να αποτελούν σε ορισμένες 
θέσεις και κοινές περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές, η διατήρηση της φυσικότητας της πε-
ριοχής θα πρέπει να αποτελεί το βασικό διαχειριστικό εργαλείο. Ο προσδιορισμός τους 
θα πρέπει αρχικά να γίνει  αφού αφαιρεθούν οι περιοχές που επηρεάζονται από υφι-
στάμενες υποδομές. 

Με βάση στοιχεία από τη βιβλιογραφία για διάφορα είδη πανίδας, υπολογίστηκαν οι 
ακτίνες επιρροής (όχλησης) σε σχέση με διάφορες υποδομές, κυρίως την περίοδο της 
αναπαραγωγής (Ιανουάριος – Μάϊος) ως εξής:

• Από οικισμούς / μεσαίας ή μεγάλης όχλησης εγκαταστάσεις: 1000 μέτρα
• Από μικρής όχλησης εγκαταστάσεις:  500 μέτρα
• Δασικοί δρόμοι Α κατηγορίας και πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο: 500 μέτρα
• Δασικοί δρόμοι Β & Γ κατηγορίας: 100 μέτρα
• Υποδομές τουρισμού: 500 μέτρα

Στην εναπομείνουσα περιοχή, η αξιολόγηση των περιοχών με σημαντικό δυναμικό 
άγριας φύσης θα πρέπει να γίνεται ανά κοιλάδα και ανά τμήμα ώστε να προσδιοριστούν 
τουλάχιστον 40-50 τέτοιες περιοχές στο σύνολο όλου του δάσους.

Α3. Διατήρηση αδιατάρακτων θέσεων 

Σε κάθε τμήμα κρίνεται σκόπιμο να αφήνεται μια έκταση αδιατάρακτη από επεμβάσεις, 
τόσο για τη μελέτη της εξέλιξης του δάσους, όσο και για παροχή καταφυγίου στην πανί-
δα. Για λόγους πρακτικής εφαρμογής και σήμανσης στο έδαφος, προτείνεται η έκταση 
αυτή να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, δηλ. σε ένα ολόκληρο διαμέρισμα ανά 20 διαμερί-
σματα, ή στο ήμισυ περίπου ενός διαμερίσματος, εφ' όσον αυτή μπορεί να οριοθετηθεί 
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με φυσικές γραμμές ή τεχνητές υποδομές (π.χ. έκταση μισού διαμερίσματος για κάθε 10 
διαμερίσματα). Κατάλληλες θέσεις και φυσικοί σχηματισμοί είναι τα σημεία που εμφανί-
ζεται  η μεγαλύτερη ποικιλία τύπων κάλυψης (π.χ.  μικτές θέσεις  κοντά σε νερά, βρα-
χώδεις θέσεις με θαμνώδη κάλυψη και λωρίδες δάσους). Συνήθως αυτές οι θέσεις έχουν 
και  την  μικρότερη παραγωγικότητα από θέμα  παραγωγής  ξυλείας,  με  αποτέλεσμα  η 
απώλεια του παραγωγικού δυναμικού να είναι μικρή. Η επιλογή των κατάλληλων περιο-
χών θα γίνει σταδιακά από το Τμήμα Δασών κατά το διάστημα υλοποίησης του ΔΣΧ.

Η διατήρηση μιας πλούσιας πανίδας και χλωρίδας σε αυτές τις περιοχές παρουσιάζει 
πολλά οφέλη για το δασικό οικοσύστημα, όπως:

• Αντισταθμιστικά  οφέλη για  το  παρακείμενο  διαχειριζόμενο  δάσος.  Η  ύπαρξη 
πλούσιας και ποικίλης πανίδας αποτελεί ένα φυσικό φύλακα για τυχόν επιδημίες 
από έντομα και άλλους παθολογικούς παράγοντες.

• Διατήρηση χώρων έρευνας και μελέτης, τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμεύ-
ουν στην καλύτερη διαχείριση των δασών.

• Διατήρηση ιδιαίτερα σημαντικών χώρων για σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας.
• Δεξαμενή διατήρησης γενετικού υλικού.
• Υλοποίηση στην πράξη της δασοπονίας πολλαπλών σκοπών.

Τα κριτήρια επιλογής και οριοθέτησης τους θα πρέπει να είναι η ποικιλότητα διαφορε-
τικών τύπων κάλυψης και η ύπαρξη σημαντικών στοιχείων του περιβάλλοντος (π.χ. βρα-
χώνας, πηγή νερού, πυκνοί θαμνώνες, γηραιές συστάδες δέντρων). Στα διαμερίσματα 
που θα περιλαμβάνονται επίσης θέσεις φωλιάς σπιζαετού και παραποτάμια βλάστηση, η 
απόφαση για εφαρμογή αυτού του μέτρου θα εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι επιπλέον 
πολύ σημαντικών οικολογικών στοιχείων του χώρου.

Α4. Προστασία γηραιών συστάδων (περιοχές με δέντρα >100 χρόνων) και διαθεσι-
μότητα δένδρων μεγάλων διαστάσεων

Οι γηραιές συστάδες που διατηρούν αιωνόβια δέντρα έχουν εξαιρετική σημασία για τα 
αρπακτικά πουλιά (ημερόβια και νυκρόβια), ενώ αποτελούν ιδανικούς βιότοπους για τα 
δασικά μικρόπουλα της περιοχής αλλά και για άλλα είδη πανίδας (π.χ. νυχτερίδες). Λόγω 
της εξέχουσας θέσης τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, θα πρέπει να επιδιώκεται 
η διατήρηση των γέρικων δέντρων, είτε μεμονωμένων, είτε σε συνδενδρίες και ομάδες 
και να αφεθούν στη φυσική εξέλιξη τους μέχρι να "πεθάνουν όρθια" (ένα νεκρό δέντρο 
κρύβει μέσα του περισσότερη ζωή από ένα ζωντανό και αυτά τα δέντρα πρέπει να δια-
φυλάσσονται σαν "κόρη οφθαλμού"). Η οικονομική ζημιά από τη διατήρηση αυτών των 
νεκρών δέντρων είναι ελάχιστη, αλλά το οικολογικό όφελος πολύ μεγάλο, ενώ η θετική 
επίδραση στην τοπική βιοποικιλότητα είναι μακροχρόνια σε όλα τα στάδια εξέλιξης της 
ζωής και της αποσύνθεσης τους.

Παράλληλα, στο σύνολο της περιοχής διαχείρισης, θα πρέπει να υπάρχει η πρόνοια 
για τη διαθεσιμότητα γηραιών δέντρων στο σύνολο του δάσους στο μέλλον. Αυτά τα 
δέντρα (συνήθως κακόμορφα και πολύκλαδα) θα πρέπει να σημαίνονται και να αποτε-
λούν «δέντρα άγριας ζωής» (3-5 δέντρα στο εκτάριο).

Α5. Προστασία και επαύξηση φυσικών ανοιγμάτων του δάσους (περιοχές εξωδασικές,  
λειμώνες, χέρσες εκτάσεις, τεχνητές υδατοσυλλογές)

Η διατήρηση των λιβαδιών και ανοιγμάτων των δασοσκεπών εκτάσεων είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της ποικιλότητας και της πυκνότητας των πληθυσμών των 
εδαφόβιων σπονδυλόζωων και κατά συνέπεια των θηρευτών τους (στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, των αρπακτικών πουλιών). Παράλληλα αυτά τα «ειδικά ενδιαιτήματα» έχουν 
σημασία για αρκετά προστατευόμενα αναπαραγόμενα είδη στρουθιόμορφων. Στο δάσος 
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δεν επιτρέπεται η βόσκηση οικόσιτων ζώων, που ήταν παλιά μια διαχειριστική πρακτική 
για τη διατήρηση αυτών των ενδιαιτημάτων και το μόνο είδος που μπορεί να διατηρεί αυ-
τές τις περιοχές είναι το αγρινό. Τα ανοίγματα του δάσους (με έκταση < 5 στρ.) που εμ-
φανίζονται κυρίως σε βραχώδη και μη παραγωγικά εδάφη, και μάλιστα σε κλειστές και 
συνεχόμενες συστάδες δάσους μεγάλης σχετικά έκτασης,  προτείνεται να διατηρηθούν 
και κατά θέσεις να διευρυνθούν. Η λεπτομερής απογραφή τους και παρακολούθηση της 
διατήρησης της παρουσίας τους είναι σημαντικό διαχειριστικό μέτρο για την παρουσία 
και βιωσιμότητα αυτών των ειδών, έτσι ώστε αν παρατηρηθεί αρνητική εξέλιξη με κα-
τάληψη τους από δασικά είδη να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση.

Ιδιαίτερα σημαντικές επίσης είναι οι ανοιχτές περιοχές (εξωδασικές), συχνά με φρυγα-
νική βλάστηση ή αραιά δασοσκεπείς συνθήκες στα κράσπεδα του δάσους και κοντά στα 
όρια της προστατευόμενης περιοχής. Πολύ σημαντικές περιοχές για την τοπιακή ποικι-
λότητα είναι στα βόρεια όρια της προστατευόμενης περιοχής (π.χ. Κοιλάδα Ξερού, Κοι-
λάδα Πύργου).  Αυτές οι περιοχές, θα πρέπει να διατηρηθούν ανοιχτές και να γίνουν 
προσπάθειες προώθησης της προστασίας και εκτάσεων εκτός του Δάσους (π.χ. ειδικά 
στην περιφερειακή ζώνη που ελέγχεται προς το παρόν από τα Ηνωμένα Έθνη). Η περιο-
χή στα βόρεια όρια του Δάσους έχει ιδιαίτερα υψηλές πυκνότητες θηραμάτων για αρπα-
κτικά πουλιά και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση ως τοπίο. Ωστόσο η περιοχές αυ-
τές, όπως οι κοιλάδες της Τιλλιρίας, δεν έχουν ερευνηθεί στον υψηλό βαθμό που παρα-
κολουθούνται οι κοιλάδες του νότιου ή νοτιοδυτικού ορίου του Δάσους. 

Α6. Διατήρηση της οικολογικής χρησιμότητας των γεωργικών/ ανοικτών εκτάσεων.

Οι γεωργικές εκτάσεις, σε συνδυασμό με χέρσες περιοχές στα κράσπεδα του δάσους, 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του σπιζαετού καθώς και για πολλά άλλα προ-
στατευόμενα είδη, κυρίως μικρόπουλων. Η αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων, η υποβάθ-
μιση των φυσικών φυτοφρακτών και η ευρεία χρήση τοξικών αγροχημικών, έχει επιφέρει 
μείωση  στους  πληθυσμούς  της  λείας  των  αρπακτικών  πουλιών.  Οι  σημαντικότερες 
αγροτικές / ανοικτές θέσεις που χρησιμοποιούνται εντατικά από το σπιζαετό εντοπίζονται 
κυρίως στα νότια, νοτιοανατολικά εκτός των ορίων του δάσους Πάφου. Για τη διασφάλι-
ση της συνέχισης της οικολογικής λειτουργίας αυτών των περιοχών είναι απαραίτητη η 
εφαρμογή μιας νέας αντίληψης στη χρήση χημικών στη γεωργία. Τα κυριότερα σημεία 
που πρέπει να ελεγχθούν είναι:

• Απαγόρευση της χρήσης οργανοχλωρικών ενώσεων ως βιοκτόνων
• Διατήρηση των φυτοφρακτών με θέσπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας και 

απαγόρευση της καταστροφής τους
• Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της βιολογικής / ολοκληρωμένης γεωρ-

γίας με την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των οδηγιών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Η βιολογική γεωργία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα από την περιβαλλοντική πλευρά, 
και ενδείκνυται ως τρόπος αξιοποίησης των αγροτικών ζωνών που γειτνιάζουν με περιο-
χές μεγάλης οικολογικής αξίας. Προτείνεται να θεσμοθετηθεί ως ζώνη προτεραιότητας 
για την προώθηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων κατά προτεραιότητα μια περιφερειακή 
ζώνη κυρίως στα εξωτερικά νότια όρια από τις κοιλάδες Διαρίζου και Ρούδια, όπου και 
συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη πυκνότητα ζευγαριών του σπιζαετού. Σε αυτές τις περιο-
χές θα πρέπει να θεσμοθετηθούν σαφείς περιβαλλοντικοί όροι για τα σχέδια γεωργικής 
ανάπτυξης, όπου θα τίθενται ειδικές ρήτρες για την διατήρηση και ανάπτυξη φυτοφρα-
κτών που περιλαμβάνουν δασικά είδη και είναι ουσιαστικά σχετικά μεγάλου πλάτους λω-
ρίδες βλάστησης ανάμεσα στα αγροτεμάχια της γεωργικής ζώνης. Με βάση την αποτελε-
σματικότητα αποδοχής/εφαρμογής αυτών των μέτρων, θα μπορούσαν να επεκταθούν 
και στη συνολική περίμετρο του δάσους Πάφου, καθώς και στις περίκλειστες εκτάσεις 
του.
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Α7) Λοιπά μέτρα διαχείρισης άλλων ειδών πανίδας που ευνοούν και την ορνιθοπανίδα

Τέτοια περίπτωση αναφέρεται το διαχειριστικό μέτρο για την ευνόηση της ερπετοπανί-
δας και αφορά στην κατασκευή ξερολιθιών μέσα σε αργάκια, καθώς και η δημιουργία 
υδατοσυλλογών.

Τέλος, σχετικά με την πιθανή επαναφορά του μαυρόγυπα29 (Aegypius monachus), 
τα τελευταία χρόνια έχουν επισκεφθεί το νησί μεμονωμένα άτομα του είδους και δυνητικά 
υπάρχει πληθυσμός στην Μικρά Ασία, που θα μπορούσε να εποίκησει με φυσικό τρόπο 
το νησί. Η λήψη κάποιων διαχειριστικών μέτρων που θα δελεάσουν το είδος σε συνδυα-
σμό με την λειτουργία σε μόνιμη βάση ακόμη μίας ταΐστρας από το Τμήμα Δασών (ήδη 
λειτουργεί μία από το 1995) ίσως να αποτελέσει πόλο έλξης για την επανεγκατάσταση 
του είδους στο νησί. Προφανώς η ταΐστρα θα μπορούσε να προσφέρει τροφή και σε Όρ-
νια30 καθώς ίσως και στον Σπιζαετό. Θα πρέπει να διερευνηθεί η σημασία αυτής της 
ιδέας σε ειδική μελέτη για αυτό το θέμα. 

8.2.3.4 Νυχτερίδες

Τα μέτρα που προτείνονται για τη χειροπτεροπανίδα του Δάσους Πάφου διακρίνονται 
σε μέτρα με θεσμικό χαρακτήρα και μέτρα τεχνικής φύσεως.

1. Μέτρα θεσμικού χαρακτήρα:

α) Νομική ταξινόμηση καταφυγίων νυχτερίδων

Τα σημαντικά καταφύγια νυχτερίδων του Δ. Πάφου θα πρέπει να περιέλθουν σε ειδικό 
καθεστώς, προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η προστασία τους. Σύμφωνα με το 
Νόμο για την Προστασία της Άγριας Ζωής, για την προστασία των ειδών Rhinolophus 
hipposideros & R. ferrumequinum (Παράρτημα ΙΙ) απαιτείται η θέσπιση Ειδικών Ζωνών 
Διατήρησης, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Σπήλαια που δεν αξιοποιούνται τουριστικά (Πα-
ράρτημα Ι). Εάν ο χαρακτηρισμός των καταφυγίων ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης δεν εί-
ναι εφικτός, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού τους ως Μνημεία της 
Φύσης ή Φυσικά Μικρο - Αποθέματα ή η ένταξή τους σε κάποιο άλλο ειδικό καθεστώς 
προστασίας (πχ. με βάση τη ζώνωση). 

Παρόμοια νομική προστασία θα πρέπει να δοθεί και στα γέρικα και νεκρά δέντρα 
όλων των ειδών, καθώς (όπως έχει καταγραφεί από το προσωπικό του Τ.Δ.) χρησιμο-
ποιούνται σαν καταφύγια από ορισμένες νυχτερίδες και άλλες ζωικές ομάδες.

Περιοχή ή θέσεις εφαρμογής: Δύο σπήλαια στην Κοιλάδα των Κέδρων, παλιός Δασικός 
Σταθμός στο Λιμνίτη, καθώς και όσα εγκαταλελειμμένα κτήρια στο Σταθμό του Σταυρού 
της Ψώκας χρησιμοποιούνται από τα Χειρόπτερα.

2. Μέτρα τεχνικής φύσεως

α) Προστασία, αποκατάσταση και συντήρηση καταφυγίων

29 Κατά την άποψη του ειδικού για την ορνιθοπανίδα, ο κυριότερος λόγος εξαφάνισης του είδους δεν 
είναι η έλλειψη δέντρων αναπαραγωγής, αλλά ο συνδυασμός δηλητηριάσεων, καταδίωξης, 
έλλειψης μεγαλόσωμων πτωμάτων (λόγω απαγόρευσης της κτηνοτροφίας) και πιθανόν η υλοτομία 
δέντρων αναπαραγωγής

30 Για το Όρνιο δεν προτείνονται διαχειριστικά μέτρα, γιατί όπως προκύπτει από συζητήσεις με 
δασικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Ταμείου Θήρας, παρουσία του στον Τρίπυλο είναι 
μάλλον σπάνια (η αναφορά για τακτικό σημείο έλξης δεν έχει εξακριβωθεί). Θέσεις όπως κρεμμοί 
εντός του δάσους που αποτελούσαν παλαιότερα χώρους φωλιάσματος έχουν μόνο δυνητικό 
ενδιαφέρον.
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Η προστασία των καταφυγίων είναι η πιο επιτακτική και ανταποδοτική δράση διαχεί-
ρισης των πληθυσμών των Χειροπτέρων στο Δ. Πάφου. Θα πρέπει λοιπόν οι ανθρώπι-
νες παρεμβάσεις σε αυτά να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες και με μόνο κρι-
τήριο την ανθρώπινη ασφάλεια και την προστασία των ζώων (βλ. και επόμενο μέτρο). 
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η συντήρηση του δασικού κτηρίου στο Λι-
μνίτη, εάν διαπιστωθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης της οροφής (βλ. Σχέδιο Παρακολούθη-
σης Rhinolophus hipposideros). Οι παρεμβάσεις στο Δασικό κτίριο του Λιμνίτη (Μαύρες 
Συκιές) πρέπει να γίνουν με πολλή προσοχή αφού οι νυχτερίδες χρησιμοποιούν ολόχρο-
να το εν λόγο καταφύγιο. 

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν κατά την περίο-
δο Απρίλιος – Αύγουστος. Κατά τον Απρίλιο και το Μάιο συγκεντρώνονται τα ώριμα θη-
λυκά για να γεννήσουν και η ενόχλησή τους μπορεί να τα αναγκάσει να εγκαταλείψουν 
το καταφύγιο. Κατά την περίοδο των γεννήσεων και της γαλουχίας (Ιούνιος- Αύγουστος) 
τα νεογνά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και η όχληση μπορεί να οδηγήσει στο θάνατό τους 
για διάφορους λόγους. 

Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο της αποκατάστασης του σπηλαίου στο 
γεφύρι του Ρούδια, το οποίο καταστράφηκε μερικώς με χρήση εκρηκτικών. Εναλλακτικά 
(εάν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι), θα μπορούσε να κατασκευαστεί τεχνητό καταφύγιο 
σε πιο δύσβατο σημείο της περιοχής, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο επα-
νάληψης των βανδαλισμών.

Η αποκατάσταση 5 κτιρίων στις Κοιλάδες Κάμπου και Σταυρού έχει ήδη προγραμμα-
τιστεί στα πλαίσια του προγράμματος ICOSTACY, με χρόνο υλοποίησης τη διετία 2012-
2013.

Θέσεις  επέμβασης: (Λιμνίτης,  Σταυρός  της  Ψώκας,  Κοιλάδα  των  Κέδρων,  Γεφύρι 
Ρούδια κ.α.)

β) Έλεγχος πρόσβασης:

Εκτός από τις παρεμβάσεις στα καταφύγια και η ανθρώπινη παρουσία αυτή καθαυτή 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα Χειρόπτερα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
αποτραπεί η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα καταφύγια του Δ. Πάφου. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον αποκλεισμό ή την εκτροπή δρόμων και δασικών μονο-
πατιών, τη μετατόπιση κατασκηνωτικών χώρων και την περίφραξη καταφυγίων. Η πιο 
ενδεδειγμένη μέθοδος μπορεί να διαφέρει από καταφύγιο σε καταφύγιο, γι’ αυτό και θα 
πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση.

Θέσεις επέμβασης: Θέσεις καταφυγίων (Λιμνίτης, Σταυρός της Ψώκας, Κοιλάδα των 
Κέδρων, Γεφύρι Ρούδια κ.α.)

γ) Τοποθέτηση τεχνητών καταφυγίων:

Η τοποθέτηση ξύλινων τεχνητών καταφυγίων σε διάφορα μέρη του Δ. Πάφου μπορεί 
να βελτιώσει αισθητά την κατάσταση των πληθυσμών των ειδών που καταφεύγουν σε 
δέντρα ή/και χαραμάδες βράχων και κτισμάτων. Η δράση αυτή είναι σχετικά ανέξοδη, 
καθώς δεν απαιτείται η αγορά των καταφυγίων. Στο διαδίκτυο και την αγορά είναι δια-
θέσιμα πολυάριθμα σχέδια τεχνητών καταφυγίων για νυχτερίδες (bat boxes) και η κατα-
σκευή τους μπορεί να γίνει εξ’ ολοκλήρου από το Τμ. Δασών. Η τοποθέτηση τεχνητών 
καταφυγίων μπορεί να βοηθήσει και στην παρακολούθηση των ειδών που τα χρησιμο-
ποιούν.  Ανάλογη  δράση  έχει  προγραμματιστεί  ήδη  στα  πλαίσια  του  προγράμματος 
ICOSTACY,  ενώ  τεχνητές  φωλιές  έχουν  ήδη  τοποθετηθεί  στο  παρελθόν  εντός  του 
Δάσους Πάφου.

Θέσεις επέμβασης: Όλη η περιοχή του Δ. Πάφου.
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δ) Κατασκευή υδατοσυλλογών

Η διαθεσιμότητα πόσιμου γλυκού νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επι-
βίωση ενός πληθυσμού σε μία περιοχή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
ποσότητα και ποιότητα των επιφανειακών υδάτων (στάσιμων ή ομαλής ροής) στο Δ. 
Πάφου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό να κα-
τασκευαστούν ποτίστρες (έστω και λίγων τετραγωνικών μέτρων) περιβαλλόμενες από 
δενδρώδη και άλλη βλάστηση. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά,  στα ντεπόζιτα νερού 
που έχουν κατασκευαστεί μέσα στο δάσος για πυροπροστασία να γίνουν οι κατάλληλες 
διευθετήσεις ώστε κατάλληλη ποσότητα νερού να διοχετεύεται σε μικρές λεκάνες – ποτί-
στρες που θα κατασκευαστούν κοντά στα ντεπόζιτα για τις ανάγκες της άγριας ζωής. Οι 
ποτίστρες αυτές είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς διαχείρισης 
του Δ. Πάφου (όπως αυτή στο Σταθμό του Σταυρού της Ψώκας), θα πρέπει όμως να εί-
ναι  κατάλληλα  σχεδιασμένες  έτσι  ώστε  να  αποφεύγεται  ο  πνιγμός  των  μικρών  (μη 
ιπτάμενων) σπονδυλωτών.

Θέσεις επέμβασης: Όλη η περιοχή του Δ. Πάφου.

8.2.3.5 Έντομα

Τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται για την προστασία των απειλούμενων ειδών 
εντόμων στο Δάσος Πάφου είναι τα παρακάτω:

1. Διατήρηση των απειλούμενων ειδών: Σταθερότητα στους ήδη γνωστούς οικο-
τόπους  των  εντόμων  Propomacrus cypriacus με  διατήρηση  των  υπερήλικων 
κουφαλερών πλατυφύλλων δένδρων (θέση 1) και  Callimorpha quadripunctaria 
με σταθερότητα στις  κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία) και 
στην υπάρχουσα βλάστηση (θέση 2). 

Περιοχή εφαρμογής: Μικρό φράγμα Αγίας Τριάδας (1), Γεφύρι Ρουδιά (2)

2. Προστασία κατά απειλών των απειλούμενων ειδών εντόμων: Απαγόρευση 
υλοτομίας των υπερήλικων κουφαλερών πλατυφύλλων δένδρων. 

Εξοικονόμηση νερού με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων ή γεωτρήσεων, και 
ανακύκλωση αυτού με τη συλλογή του σε δεξαμενές αποθήκευσης σε περιόδους 
ξηρασίας. 

Η διατήρηση της πυκνής βλάστησης είναι ένα άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει 
στην παρεμπόδιση της ηλιακής ακτινοβολίας, ώστε να μην εισέρχεται στο εσωτε-
ρικό του βιοτόπου του εντόμου, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση της θερμο-
κρασίας σε χαμηλά επίπεδα και της σχετικής υγρασίας σε υψηλά κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού. 

Περιοχή εφαρμογής: Μικρό φράγμα Αγίας Τριάδας, Γεφύρι Ρουδιά

3. Προστασία κατά απειλών των δέντρων από τα παθογόνα έντομα: Προστασία 
των αναδασώσεων πεύκης από την πιτυοκάμπη, με επεμβάσεις με βιολογικά 
σκευάσματα, όταν το έντομο βρίσκεται σε επιδημική μορφή. Λόγω της ευαισθησί-
ας των ωφέλιμων λεπιδόπτερων και της προστατευόμενης νυχτοπεταλούδας, η 
χρήση των σκευασμάτων σε περιοχές εμφάνισης των ειδών αυτών θα πρέπει να 
αποφεύγεται και να αντικαθίσταται από τη χρήση ειδικών παγίδων.

Προστασία δρυός, λατζιάς και άλλων πλατυφύλλων από τη Lymantria dispar. 

Περιοχή εφαρμογής:  Χοντρός,  Αργάκα,  Κάμπος,  Αναδιού,  (αναδασώσεις  πεύ-
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κης). Περιοχή Τριπύλου, στην κοιλάδα του Διαρίζου και μεταξύ των σελλαδιών 
Πουφφούς – Στακτού (λατζιά και λοιπά πλατύφυλλα).

4. Μεταβολή πληθυσμών: Για την αύξηση των πληθυσμών των απειλούμενων ει-
δών απαιτείται η συστηματική προσπάθεια καταγραφής νέων θέσεων ύπαρξής 
τους καθώς και η δημιουργία κατάλληλων οικοτόπων, όπου αυτά θα μπορούν να 
επιβιώσουν. 

Μείωση των παθογόνων εντόμων, κυρίως της πιτυοκάμπης και της λυμάντριας 
με τη χρήση βιολογικών σκευασμάτων, καθώς και με αύξηση του πληθυσμού 
των ωφέλιμων εντόμων, όπως το Calosoma sycophanta. 

Περιοχή εφαρμογής: Δάσος Πάφου

5. Δράσεις του προγράμματος ICOSTACY:  α)  Σχεδιασμένες φυτεύσεις για ευ-
νόηση εντόμων σε  κατάλληλες  θέσεις,  β)  εντοπισμός  και  προστασία  λοχμών 
υπερήλικων δέντρων Πλατάνου, Δρυός και Χαρουπιάς και άλλων Πλατυφύλλων 
για ευνόηση του εντόμου Propomacrus cypriacus και γ) δημιουργία 4 λιμνούλων 
με καταρράκτες κοντά σε ποταμούς για ενίσχυση των ενδιαιτημάτων της νυχτο-
πεταλούδας (Callimorpha quadripunctaria) στο Σταυρό Ψώκας και την Κοιλάδα 
Κάμπου.
Οι δράσεις αυτές έχουν ήδη προγραμματιστεί, αναμένεται να υλοποιηθούν την 
περίοδο 2012-2013 και υιοθετούνται από το παρόν ΔΣΧ. 

8.2.3.6 Ερπετά και αμφίβια

Τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται για τα ερπετά και τα αμφίβια του Δάσους 
Πάφου υπηρετούν δύο στόχους: α) τη μελέτη και καταγραφή των ειδών και των πληθυ-
σμών στο Δάσος, και β) την προστασία και ανόρθωση των πληθυσμών, όπου κριθεί ότι 
είναι απαραίτητο. 

1. Μελέτη και καταγραφή των ειδών και των πληθυσμών στο Δάσος.

Έχει  αναφερθεί  ότι  η πληροφορία για τα είδη των ερπετών και των αμφίβιων στο 
δάσος είναι ελλιπής. Πρέπει  να συμπληρωθεί ο κατάλογος των ειδών τους,  αφού 
υπάρχουν πιθανότητες για ύπαρξη προστατευόμενων ειδών, κυρίως ερπετών, που δεν 
έχουν καταγραφεί. Επίσης σημαντικό στοιχείο για την παραπέρα διαχείριση και προστα-
σία των ειδών είναι η εκτίμηση των πληθυσμών, κατά προτεραιότητα των προστατευόμε-
νων ειδών. Θα καταγραφούν οι βιότοποι του κάθε είδους και οι απειλές έμμεσες ή άμε-
σες. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις επιπτώσεις από την κίνηση των τροχοφόρων. Ειδικά 
για το κυπριακό ενδημικό φίδι προτείνεται η μελέτη της βιολογίας του προκειμένου να 
προταθούν τρόποι παρακολούθησής του.

2. Προστασία και ανόρθωση των πληθυσμών. 

Ανεξάρτητα από τη μελέτη και καταγραφή θα πρέπει  να ξεκινήσει μια  εκστρατεία 
ενημέρωσης για την ερπετοπανίδα του δάσους, τη χρησιμότητά της στην τροφική 
αλυσίδα (ιδίως της ορνιθοπανίδας) και στη βιοποικιλότητα, ώστε να αρθούν οι προκατα-
λήψεις που οδηγούν στη θανάτωση φιδιών από φόβο και άγνοια. Θα γίνεται σαφής ανα-
φορά στα δηλητηριώδη φίδια και στα μέσα προστασίας του ανθρώπου και συγχρόνως 
θα υπενθυμίζεται η σπανιότητά τους και το καθεστώς προστασίας τους. Οι δράσεις της 
εκστρατείας  ενημέρωσης  για  την  ερπετοπανίδα  θα  ενσωματωθούν  στις  γενικότερες 
δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Σχετικά με την ανόρθωση των πληθυσμών προτείνεται η κατασκευή ξερολιθιών, όπου 
τα ερπετά θα βρίσκουν καταφύγιο, σε κατάλληλες θέσεις, μακριά από την προσέγγιση 
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επισκεπτών ή δασικών λειτουργών. Κοντά στις θέσεις αυτές θα δημιουργηθούν μικρές 
υδατοσυλλογές, εάν δεν υπάρχουν ήδη, ή εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την αποφυγή 
φαινόμενων διάβρωσης, οι κατασκευές μπορούν να γίνουν μέσα σε αργάκια. Συνολικά 
προτείνεται η κατασκευή 30 μέτρων μήκους ξερολιθιές σε κάθε υποπεριφέρεια για κάθε 
χρόνο εφαρμογής  του  ΔΣΧ.  Το  συνολικό  κόστος  της  δράσης  αυτής  υπολογίζεται  σε 
12.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του προγράμματος ICOSTACY έχει προγραμ-
ματιστεί για τη διετία 2012-2013 η κατασκευή ξερολιθιάς μήκους 50 m για την ευνόηση 
του Coluber cypriensis.

8.2.3.7 Γενικά μέτρα ενίσχυσης της βιοποικιλότητας

Τα ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, είναι όλα αυτά τα οποία έχουν 
εκφραστεί σε προηγούμενες παραγράφους και αφορούν μέτρα για είδη, τύπους οικο-
τόπων κλπ. Έχοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του δάσους καλύπτεται από τρα-
χεία πεύκη, σημαντικό ρόλο στη βιοποικιλότητα παίζουν οι άλλοι τύποι οικοτόπων (ανοι-
χτές εκτάσεις, ρέματα, γεωλογικοί σχηματισμοί, λιθώνες κλπ), οι οποίοι δεν καλύπτουν 
μεγάλη έκταση, αλλά είναι πολλοί σημαντικοί για τη βιοποικιλότητα και εκτείνονται σε 
μορφή κηλίδων σε όλη την έκταση του και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη διατήρη-
ση και προαγωγή της βιοποικιλότητας στο δάσος. Με το σκεπτικό αυτό, θα πρέπει να εν-
θαρρύνονται φυσικές ή τεχνητές διεργασίες για τη δημιουργία διακένων, καθώς επίσης 
και κρασπεδικών και υγροτοπικών βιοτόπων.

Γενικά μέτρα και ενέργειες για την βιοποικιλότητα είναι τα εξής:

• Η προστασία ρεματικών περιοχών όπου ενδιαιτεί σημαντικός αριθμός ειδών 
χλωρίδας και πανίδας. 

• Η προαγωγή και ενίσχυση μικτών συστάδων σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
κλίμακα

• Η προαγωγή του πολλαπλού ρόλου του δάσους και η εστίαση σε όσο το δυ-
νατό ευρύ φάσμα κατά τη διαχείριση

• Η αποφυγή της ομογενοποίησης του δάσους (ομήλικες συστάδες ίδιου σταδί-
ου εξέλιξης σε μεγάλες επιφάνειες, η δημιουργία αναδασώσεων με ένα δασο-
πονικό είδος κλπ). Η ομογενοποίηση ουσιαστικά οδηγεί στη δημιουργία κατα-
στάσεων που δεν συμβαδίζουν με την βιοποικιλότητα

Περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πιθανόν απαιτούν έναν ξεχωριστό χαρα-
κτήρα ζώνωσης και περαιτέρω έρευνα ως προς τη διαχείριση υδατικών πόρων για τη 
βιοποικιλότητα είναι οι τεχνητοί υγρότοποι των φραγμάτων εντός της περιοχής καθώς 
και  στα όρια  της  προστατευόμενης  περιοχής.  Είναι  προφανές  ότι  τα φράγματα στον 
κάτω ρου των ποταμών και κοντά στα όρια της προστατευόμενης περιοχής επηρεάζουν 
τη συνεκτικότητα του ποτάμιου διαδρόμου και τη μετανάστευση/μετακίνηση υδρόβιας και 
ημι-υδρόβιας πανίδας. 

Τα σημεία των φραγμάτων που πιθανώς πρέπει  να δεχθούν ιδιαίτερο καθεστώς 
εντός του δάσους είναι τρία:

• Φράγμα Καμένου Παιδιού (Ξερός Μόρφου) : πολύ μικρή υδατοσυλλογή, πιθα-
νώς με ενδιαφέρον για τη τοπική βιοποικιλότητα.

• Φράγμα Καφίζων (Ξερός Μόρφου) : πολύ μικρή υδατοσυλλογή εκτροπής, πιθα-
νώς με ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα.  Υπάρχει  απορροή και  κατάντη του 
φράγματος για λίγους μήνες έως το θέρος. 

• Φράγμα Τσακίστρας (Λιμνίτης): πολύ μικρή υδατοσυλλογή εκτροπής (νερά συλ-
λέγονται για άρδευση κοιλάδας Τσακίστρας-Κάμπου), πιθανώς με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για τη βιοποικιλότητα. 
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Στα όρια της προστατευόμενης περιοχής υπάρχουν άλλα εφτά φράγματα που προκα-
λούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ουσιαστικά επηρεάζουν την πανίδα των ποταμών που ει-
σέρχονται μέσα στο Δάσους Πάφου:

• Φράγμα Πύργου (Κατούρης): Μικρό παλιό φράγμα (1957) στην ευρύτερη λεκάνη 
απορροής του Πύργου. Περιβάλλεται από δασική γη και την προστατευόμενη 
περιοχή.

• Φράγμα  Αργάκα  (Μακούντα):  πολύ  κοντά  και  εν  μέρει  εντός  των  ορίων  του 
δάσους. Περιλαμβάνει διάφορα είδη ψαριών. Περιβάλλεται από δασική γη. 

• Φράγμα Πομού (Λιβάδι): πολύ κοντά και εν μέρει εντός των ορίων του δάσους. 
Περιλαμβάνει διάφορα είδη ψαριών. Περιβάλλεται από δασική γη.

• Φράγμα Αγ. Μαρίνας (Ξεροπόταμος, Γιαλιάς): πολύ κοντά στα όρια του δάσους. 
Περιλαμβάνει διάφορα είδη ψαριών. Περιβάλλεται από δασική γη.

• Φράγμα Γαληνής (Κάμπου).  Πολύ μικρό φράγμα εκτός ορίων του δάσος,  και 
πολύ κοντά στη Νεκρά Ζώνη. Καλύπτεται εξολοκλήρου από καλαμιώνα. Το τεί-
χος του φράγματος αποτελεί δυνητικό εμπόδιο για την μετανάστευση χελιών δια-
κόπτοντας την συνεκτικότητα του ποταμού του Πύργου (που στην πλειονότητα 
του είναι περιοδικής ροής). 

• Αρμίνου (Διαρίζος): Πολύ σημαντικό νέο φράγμα που επηρεάζει τον ποταμό Δια-
ρίζο, διακόπτοντας τη μετανάστευση ανοδικών χελιών και «εμπλουτίζοντας» τον 
ποταμό ανάντι του έργου με αλλόχθονα ψάρια γλυκού νερού. Περιβάλλεται από 
ιδιόκτητη, πολύ κοντά στο όριο. 

• Κανναβιούς (Αγιά): Σημαντικό νέο φράγμα που επηρεάζει τον ποταμό Αγιάς, δια-
κόπτοντας τη μετανάστευση ανοδικών χελιών και «εμπλουτίζοντας» τον ποταμό 
ανάντι του έργου με αλλόχθονα ψάρια γλυκού νερού. Περιβάλλεται από δασική 
γη κατά 3/4. 

Οι ταμιευτήρες είναι ουσιαστικά τεχνητοί υγρότοποι των φραγμάτων και έχουν ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα, καθώς η διατήρηση επιφανειακών υδάτων όλο το 
έτος σε αυτούς τους ταμιευτήρες επιτρέπει την ανάπτυξη σχετικά πλούσιας υδρόβιας 
ζωής, που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί τεχνητά “καταφύγια» για ιθαγενή ή απει-
λούμενα είδη. Η ύπαρξη νερού, ιδιαίτερα εκεί που πλέον σπανίζει κατά τους θερινούς 
μήνες, αποτελεί σημαντικό λόγο και στόχο ειδικής διαχείρισης για την άγρια ζωή. Επι-
πλέον,  οι  τεχνητές υδάτινες συλλογές επηρεάζουν και  την εξάπλωση εισβολικών αλ-
λόχθονων ειδών (π.χ. ψαριών που μετακινούνται στα άνω τμήματα των ποταμών που 
συνδέονται με τα φράγματα). Τέλος, με την ορθολογική διαχείριση των υδάτων τα φράγ-
ματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στη ρυθμιστική παροχή επιφανειακών υδάτων σε 
ποτάμια τμήματα κατάντη των θέσεων τους ή και ως προστατευόμενα καταφύγια για είδη 
που είναι πλέον τοπικά σπάνια ή έχουν πολύ περιορισμένη κατανομή λόγο της μείωσης 
των επιφανειακών νερών. 

Επειδή όμως αυτοί οι ταμιευτήρες επιδρούν αρνητικά στην συνεκτικότητα των φυσι-
κών ποτάμιων διαδρόμων διότι  διακόπτουν τη συνέχεια (continuity) και εκτρέπουν τα 
επιφανειακά ύδατα για ανθρώπινη χρήση (άρδευση σε παρακείμενες κοιλάδες), πρέπει 
να εκτιμηθούν οι δυνατότητες αντισταθμιστικών μέτρων για την αποκατάσταση αυτής 
της συνέχειας των ποτάμιων ροών.

8.2.4 Δασική αναψυχή και δασοτουρισμός 
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος του Σχεδίου, και ιδιαίτερα στην Ενότητα 

6.2.2. που αφορά την αξιολόγηση του δάσους για αναψυχή – δασοτουρισμό, καθορίζονται 
οι ακόλουθοι στόχοι για την αναψυχική οργάνωση του Δάσους Πάφου, στο πλαίσιο εφαρ-
μογής του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου:
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• Στόχος 1: Παροχή και κατάλληλη οργάνωση ευκαιριών αναψυχής, στο πλαίσιο 
της εξυπηρέτησης αναγκών του κοινού για την ευχάριστη παραμονή στο φυσικό – 
δασικό περιβάλλον και τη συμμετοχή σε απλές και παραδοσιακές υπαίθριες δρα-
στηριότητες που συνδέονται με τη φύση.

• Στόχος 2: Συμπλήρωση των ευκαιριών αναψυχής με κατάλληλες  ευκολίες  και 
μέσα ενημέρωσης και περιβαλλοντικής και εκπαίδευσης, για το δάσος και το φυσι-
κό περιβάλλον, καθώς και για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην ευρύτερη περιοχή 
του δάσους.

• Στόχος 3: Συνδυασμός και σύνδεση της δασικής αναψυχής με τα ιδιαίτερα ενδια-
φέροντα στο δάσος και την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της τουριστικής αξιο-
ποίησής της

• Στόχος 4: Βελτίωση της αισθητικής του δάσους.

Εκτός από τους  παραπάνω βασικούς  στόχους,  θεωρούμε απαραίτητο να συμπερι-
λάβουμε και τον ακόλουθο συμπληρωματικό στόχο, η αναγκαιότητα του οποίου, φάνηκε 
και από τη σχετική προκαταρκτική διερεύνηση που επιχειρήθηκε στο πλαίσιο του πα-
ρόντος Διαχειριστικού Σχεδίου, όπως αναλύεται στο πρώτο μέρος του:

• Στόχος 5: Προώθηση και εφαρμογή διαδικασιών συστηματικής μελέτης και έρευ-
νας των επισκεπτών του δάσους και αξιοποίηση των στοιχείων στην παρακολού-
θηση και την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της δασικής αναψυχής

• Στόχος 6: Ανάδειξη κοινωνικο-ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων
• Στόχος 7: Οικονομική στήριξη των παραδασόβιων κοινοτήτων

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων στην πράξη, προσδιορίζεται από τα χαρακτηρι-
στικά και την αναψυχική χρήση του δάσους, καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές. Στο 
πλαίσιο αυτό, υπάρχει μια βασική παράμετρος, όπως προέκυψε από την αναψυχική αξιο-
λόγηση του δάσους, που θα πρέπει να ληφθεί πρωταρχικά υπόψη: είναι η ιδιαίτερη οικο-
λογική αξία του Δάσους Πάφου και η ανάγκη ενσωμάτωσης της αναψυχικής οργάνωσης 
στη συνολική διαχείριση του δάσους, η οποία οφείλει να διατηρήσει και να αναδείξει την ει-
κόνα του δάσους αυτού ως σημαντικού φυσικού οικοσυστήματος. Η παράμετρος αυτή, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την οποιαδήποτε αξιοποίησή του δάσους Πάφου για 
αναψυχή και δασοτουρισμό. 

Πριν προχωρήσουμε στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την υλοποίηση 
των προσδιορισθέντων στόχων, είναι ανάγκη να επισημάνουμε την ανάγκη να ληφθεί επί-
σης σοβαρά υπόψη μια ουσιαστική προϋπόθεση για τη σωστή αναψυχική οργάνωση του 
δάσους: Είναι το γεγονός ότι η οργάνωση αυτή, πρέπει να βασίζεται: στον εντοπισμό, την 
περιγραφή και την κατάλληλη ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών και άλλων στοιχείων με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχουν στην περιοχή του δάσους (αναψυχικοί και τουριστικοί 
πόροι) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην αναψυχική οργάνωση του δάσους, 
όσο και στην τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν συγκεντρωθεί πολλές σχετικές πληροφορίες μέχρι 
τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετές ελλείψεις στους υφιστάμενες χάρτες και καταγραφές, 
ενώ δεν έχει γίνει επίσης κάποια κατηγοριοποίηση των αξιών που θα πρέπει να καταγρα-
φούν. Είναι ανάγκη να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες από τη Δασική Περιφέρεια 
Πάφου και το Τμήμα Δασών Κύπρου, ώστε να καθιερωθεί μια συστηματική καταγραφή και 
περιγραφή  των  στοιχείων  που  περιλαμβάνονται  στους  αναψυχικούς  και  τουριστικούς 
πόρους του Δάσους Πάφου, με την κατάταξή τους σε κατάλληλες κατηγορίες, όπως αυτές 
που αναφέρονται παρακάτω: 

 Προστατευόμενες περιοχές (υφιστάμενες και προτεινόμενες)
 Σημαντικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας
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 Θέσεις θέας (πυροφυλάκια κλπ) και άλλα σημεία με ιδιαίτερο ιδίως αισθητικό εν-
διαφέρον

 Σημαντικά υδάτινα στοιχεία (υδατοσυλλογές, ρέματα συνεχούς ροής)
 Φυσικά στοιχεία με μνημειακή σημασία (δένδρα – μνημεία της φύσης, σπήλαια, 

γεωλογικοί σχηματισμοί, κλπ)
 Πολιτισμικά στοιχεία, όπως εκκλησίες, μοναστήρια, κατασκευές ή άλλα στοιχεία για 

δραστηριότητες παλαιότερων εποχών (παλιά καμίνια,  μεταλλεία,  πριστήρια, νε-
ρόμυλοι, παλαιοί δασικοί σταθμοί και άλλα κτίσματα, γεφύρια, κλπ)

 Ιστορικά στοιχεία (κρυσφύγετα κλπ)
 Άλλα στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Θα πρέπει πάντως να επισημάνουμε εδώ, ότι ο εντοπισμός και η καταγραφή των στοι-
χείων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν σημαίνει ασφαλώς ότι θα πρέπει να ενταχθούν όλα σε 
ένα πρόγραμμα αξιοποίησης στο πλαίσιο της δημιουργίας ευκολιών και εγκαταστάσεων 
αναψυχής. Χρειάζεται προσεκτική εκτίμηση της ευαισθησίας και των δυνατοτήτων κάθε 
στοιχείου ατομικά,  καθώς και  του τρόπου της προβολής  και  διάθεσής  του στους επι-
σκέπτες του δάσους. Δεν είναι ασφαλώς σκόπιμο, για παράδειγμα, να δημιουργηθούν ευ-
κολίες αναψυχής (εκδρομικοί χώροι, μονοπάτια, κλπ) μέσα στο δάσος των κέδρων, αλλά 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρχει ένας χώρος θέας σε κατάλληλη θέση, όπου εκτός 
από την απόλαυση του τοπίου του δάσους των κέδρων, ο επισκέπτης θα μπορούσε να 
έχει στη διάθεσή του (σε μια κατάλληλη ενημερωτική πινακίδα) πληροφορίες και μηνύματα 
για τα χαρακτηριστικά, την αξία και την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του πολύτιμου 
αυτού δάσους. Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης, και μόνο η κατάλληλη αναφορά και πε-
ριγραφή κάποιου χαρακτηριστικού σε ειδική ή άλλη έκδοση για το δάσος, μπορεί να συμ-
βάλει στην ανάδειξη της αξίας του, στο πλαίσιο τους αναψυχικής και τουριστικής αξιοποίη-
σής του δάσους.

Στη φάση αυτή, δεν είναι δυνατόν να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στα μέτρα και έργα 
για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ως άνω στοιχείων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στις ως 
άνω κατηγορίες. Οι αξίες αυτές, ασφαλώς θα ληφθούν υπόψη στα μέτρα που προτείνονται 
στη συνέχεια για την υλοποίηση των προσδιορισθέντων στόχων στην πράξη, όπως αυτό 
θα γίνει με τις αναγκαίες μελέτες εφαρμογής, που θα πρέπει να εκπονηθούν για την πλή-
ρη εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου, με βάση όσα αναφέρονται και στην παρούσα 
Ενότητα.  

Στόχος 1: Παροχή ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής

Όπως αναλύεται στο πρώτο μέρος, η μέχρι τώρα παροχή ευκαιριών αναψυχής 
στο  Δάσος  Πάφου,  επιδιώχτηκε  ουσιαστικά  με  τη  δημιουργία  11  εκδρομικών 
χώρων και ενός κατασκηνωτικού, καθώς και έξι μονοπατιών μελέτης της φύσης, 
με  επιπλέον  τη  διαδρομή  του  Ευρωπαϊκού  μονοπατιού  Ε4  στην  περιοχή  του 
δάσους.  Άλλες  ευκαιρίες  αναψυχής,  περισσότερο  εξειδικευμένες  (παρατήρηση 
πτηνών, ορεινή ποδηλασία, οδήγηση για ευχαρίστηση, κλπ) δεν φαίνεται να έχουν 
ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα με κάποια ειδική μέριμνα και προβολή για το σκοπό αυτό και 
ασκούνται άτυπα σε περιορισμένο βαθμό. 

1.1. Εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι

Οι υπάρχοντες εκδρομικοί χώροι (και ο κατασκηνωτικός) εξυπηρετούν την υφι-
στάμενη ζήτηση και ικανοποιούν γενικά τους επισκέπτες τους.  Δεν υπάρχει επο-
μένως ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων. Ορισμένα μέτρα που προτείνεται να υλο-
ποιηθούν στην περίοδο του διαχειριστικού σχεδίου, που αναφέρονται στη βελτίω-
ση και αναβάθμισή τους, προέκυψαν με βάση την προκαταρκτική έρευνα των επι-
σκεπτών του δάσους (που επιχειρήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου) και 
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συνοψίζονται ως ακολούθως: 

α. Έργα βελτίωσης για τις τουαλέτες και το πόσιμο νερό στους εκδρομι-
κούς χώρους (και τον κατασκηνωτικό) 

Για τον προσδιορισμό των επί μέρους χώρων καθώς και των σχετικών εργα-
σιών, που θα υλοποιηθούν με ειδικές μελέτες εφαρμογής ή με την ένταξή τους στα 
ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών συντήρησης των εκδρομικών χώρων, 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επισημάνσεις των επισκεπτών του δάσους, 
όπως αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες ανάλυσης των απόψεών τους, που 
παρατίθενται στο Παράρτημα και έχουν δοθεί επίσης στο Τμήμα Δασών Κύπρου. 

β. Έργα επέκτασης και βελτίωσης ορισμένων εκδρομικών χώρων.

Είναι προτιμότερο σχετικές εργασίες να μην γίνουν στους πλέον δημοφιλείς 
χώρους (Σταυρός Ψώκας, Ξυσταρούδα, Μαυραλής, Μονασιήλακας) που είναι εύ-
κολα προσπελάσιμοι, αλλά να προωθηθούν κυρίως στους χώρους που βρίσκονται  
στο εσωτερικό του δάσους. Αυτό εξυπηρετεί καλύτερα (παράλληλα και με άλλα 
σχετικά μέτρα) και την προτεινόμενη πολιτική προσανατολισμού των επισκεπτών 
να εκτιμούν περισσότερο το φυσικό περιβάλλον του δάσους και όχι μόνο τις ευκο-
λίες αναψυχής. 

Όσα αναφέρονται παραπάνω για τους εκδρομικούς χώρους, ισχύουν αντίστοι-
χα και για τον κατασκηνωτικό χώρο. Τυχόν ανάγκη για δημιουργία νέων εκδρομι-
κών και κατασκηνωτικών χώρων στο Δάσος Πάφου, θα μπορούσε να εξεταστεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο (με αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης) ως αποτέλεσμα 
αυξανόμενης προσέλκυσης επισκεπτών στο δάσος γενικότερα (σε συνεργασία και 
με άλλους σχετικούς φορείς) στο πλαίσιο μιας συνολικότερης και ολοκληρωμένης 
αναψυχικής  και  τουριστικής  οργάνωσης  του  δάσους,  λαμβάνοντας  ασφαλώς 
υπόψη και τις αρχές και στόχους που αναφέρονται παραπάνω και στο Κεφάλαιο 
6.2.2. που αναφέρεται στην αναψυχική αξιολόγηση του δάσους. 

1.2. Μονοπάτια μελέτης της φύσης

Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν καθοριστεί παραπάνω, θα πρέπει να δο-
θεί μεγαλύτερη προσοχή στην ανάδειξη και τη διευκόλυνση της πεζοπορίας και πε-
ριήγησης στο δάσος Πάφου, δραστηριότητα που είναι άλλωστε ιδιαίτερα κατάλλη-
λη για την οργάνωση και την ανάδειξη των αναψυχικών δυνατοτήτων των δασών 
και των φυσικών γενικά περιοχών με ιδιαίτερα τοπιακά, οικολογικά ή και άλλα σχε-
τικά ενδιαφέροντα. Τέτοια στοιχεία χαρακτηρίζουν ασφαλώς και το δάσος Πάφου, 
στο οποίο υπάρχουν επίσης πολλοί δασικοί και εξαγωγικοί δρόμου και παλιά μο-
νοπάτια που μπορούν να αξιοποιηθούν για πεζοπορικές διαδρομές. 

Με βάση τις δυνατότητες αυτές, θεωρούμε ότι τα υφιστάμενα μονοπάτια και οι 
διαδρομές του Ε4, θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πεζο-
πορικών διαδρομών, που θα αναδείξει τις ιδιαίτερες αξίες που υπάρχουν στο 
δάσος Πάφου και θα συμβάλει καθοριστικά στην αναψυχική και τουριστική αξιο-
ποίησή του. Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να εντοπιστούν, σχεδιαστούν, οργανω-
θούν και προβληθούν, συγκεκριμένες πεζοπορικές διαδρομές, που θα κατηγοριο-
ποιηθούν κατάλληλα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε διαδρομής και 
ιδίως με βάση το χρόνο πεζοπορίας και το βαθμό δυσκολίας, ενώ θα ήταν χρήσιμο 
να υπάρχουν δυνατότητες συνδυασμών για επιλογές διαφορετικών διαδρομών, 
που θα μπορούν να ξεκινούν και να καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Ιδιαίτερη σημασία 
θα πρέπει να δοθεί σε διαδρομές μικρού μήκους και διάρκειας 1-2 ωρών (περίπου 
5 χλμ.), κυρίως κυκλικής μορφής, που θα ήταν καλό να συνδυάζονται ιδίως με υφι-
στάμενους εκδρομικούς χώρους (και τον κατασκηνωτικό) ή άλλα σημεία με εύκολη 
πρόσβαση. Τα μονοπάτια αυτά μπορούν να προσελκύσουν και επισκέπτες που 
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δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένοι στην πεζοπορία, που θα γνωρίσουν έτσι και θα 
εκτιμήσουν περισσότερο το φυσικό περιβάλλον του δάσους. 

Στο πλαίσιο της ως άνω αναβάθμισης των ευκολιών πεζοπορίας και περιήγη-
σης στο δάσος Πάφου, θα ήταν επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο να δημιουργηθούν ειδι-
κοί χώροι προσωρινής στάσης των επισκεπτών, σε κατάλληλες θέσεις κατά 
μήκος της διαδρομής ορισμένων μονοπατιών (ανάλογα με τη σημασία τους και τις 
υφιστάμενες δυνατότητες). Στους χώρους αυτούς, θα μπορούν οι επισκέπτες να 
σταματούν, να ξεκουράζονται και να έχουν την ευκαιρία συζητήσεων και ανταλλα-
γής εμπειριών ή προβληματισμών που έχουν δημιουργηθεί κατά την πεζοπορία 
τους στο μονοπάτι. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ιδίως σε περίπτωση καθοδηγού-
μενων επισκέψεων (με ειδικό οδηγό) για γκρουπ, σχολεία κλπ. 

Για την υλοποίηση όσων αναφέρονται παραπάνω, προτείνουμε να ενταΧΘούν 
στο παρόν διαχειριστικό σχέδιο, τα ακόλουθα ειδικά προγράμματα, για τη διευ-
κόλυνση της πεζοπορίας και περιήγησης στο δάσος Πάφου:

α. Έργα και υποδομές ανάδειξης νέων πεζοπορικών διαδρομών (ανάδειξη 
θέσεων θέας, στοιχείων δασικής κληρονομιάς, κλπ). 

Οι νέες διαδρομές, που θα συνδυαστούν και με τα υφιστάμενα μονοπάτια, στο 
πλαίσιο της δημιουργίας του προτεινόμενου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών, θα 
στηριχθεί στον εντοπισμό και την περιγραφή των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστι-
κών χαρακτηριστικών του δάσους (στις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω) 
από τα οποία θα επιλεγούν εκείνα που θα προβληθούν κατάλληλα με τα προτει-
νόμενα  έργα.  Προτείνεται  η  δημιουργία  ενός  μονοπατιού  για  κάθε  Εκδρομικό 
Χώρο στον οποίο δεν υφίσταται μέχρι σήμερα μονοπάτι μελέτης της φύσης, δηλ. 
συνολικά 6 νέων μονοπατιών συνολικού μήκους 30 χλμ.

Προτείνεται, επίσης, η μετατροπή υφιστάμενων μονοπατιών σε μονοπάτια με-
λέτης της φύσης. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί το μονοπάτι μήκους 2,5 km στα 
Καμινάρια (θέση Πλατύ). 

β. Διαμόρφωση θέσεων θέας και χώρων προσωρινής στάσης και ενημέρω-
σης των επισκεπτών, σε επιλεγμένα μονοπάτια μελέτης της φύσης.

Οι χώροι προσωρινής στάσης θα είναι μικρά διάκενα σε δασικές περιοχές ή άλ-
λες θέσεις με μικρές κλίσεις, εξοπλισμένοι με παγκάκια, πιθανό κιόσκι και κάποιο 
χάρτη του δάσους ή άλλες πληροφορίες, που θα χωρίζουν σε επί μέρους τμήματα 
τη συνολική διαδρομή, θα χρησιμοποιούνται για ξεκούραση, απόλαυση της θέας, 
ανταλλαγή εμπειριών κλπ και θα μπορούν να εξυπηρετούν και μικρές ομάδες επι-
σκεπτών (10-20 ατόμων).

Επίσης προτείνεται η δημιουργία τεσσάρων θέσεων θέας σε κατάλληλες τοπο-
θεσίες του Δάσους Πάφου (πρόσβαση μέσω μονοπατιού ή δρόμου).

Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτε-
λεσματικού δικτύου πεζοπορικών διαδρομών, που θα συμβάλει στην ανάδειξη κα-
θώς και την αναψυχική και τουριστική αξιοποίηση του δάσους Πάφου (σε συνδυα-
σμό και με τα υπόλοιπα μέτρα για την εξυπηρέτηση των στόχων που έχουν τεθεί) 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατάλληλη προβο-
λή του, και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδική μελέτη, που θα πρέπει να λάβει 
υπόψη της όσα αναφέρονται και στο σχέδιο αυτό.

γ. Τουριστική αξιοποίηση κτιρίων στο Σταυρό της Ψώκας. Η αξιοποίηση μπο-
ρεί να γίνει με σύμβαση παραχώρησης (μακροχρόνιας εκμίσθωσης) σε ιδιωτικό 
φορέα, με λήψη κατάλληλης μέριμνας για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επι-
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δράσεων σε προστατευόμενα είδη και αξίες της περιοχής

Στόχος 2: Δημιουργία ευκολιών και μέσων ενημέρωσης και περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης 

Είναι φανερό ότι η οποιαδήποτε αναψυχική οργάνωση ενός δάσους, στη-
ρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάλληλη ενημέρωση του κοινού για τις παρεχόμε-
νες ευκαιρίες αναψυχής, μέσω των οποίων μπορεί να προωθηθεί παράλληλα και 
η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, που είναι πολύ σημαντική στην εποχή μας, η 
οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα ιδίως σε δάση και φυσικές περιοχές με με-
γάλη οικολογική αξία, όπως είναι και το δάσος Πάφου. Οι ευκολίες ενημέρωσης και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμβάλλουν σημαντικά στο να μεγαλώσει η χαρά 
και η ευχαρίστηση που αντλεί ο επισκέπτης, ενώ βελτιώνεται επίσης η συμπεριφο-
ρά και η στάση του απέναντι στο δάσος και το φυσικό περιβάλλον και αναπτύσσε-
ται ο σεβασμός του προς αυτό. Παράλληλα οι ευκολίες αυτές είναι πολύ σημαντι-
κές και για τον τρίτο στόχο που καθορίστηκε παραπάνω, την τουριστική ανάδειξη 
της περιοχής, αφού λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις και οι ίδιες ως πόλος έλ-
ξης επισκεπτών, εξυπηρετούν την προώθηση κατάλληλων πληροφοριών και μη-
νυμάτων και διευκολύνουν την ευχάριστη παραμονή του επισκέπτη στην περιοχή. 
Το  θέμα  αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  για  το  δάσος  Πάφου,  που μπορεί  και 
πρέπει να προβληθεί ως δάσος με ιδιαίτερη οικολογική αξία, γεγονός που επιβάλει 
να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο στόχο αυτό της ενημέρωσης και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, από ότι δόθηκε μέχρι σήμερα.

2.1 Σήμανση μονοπατιών – πεζοπορικών διαδρομών

Ιδιαίτερη συμβολή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, έχουν τα “μονοπάτια με-
λέτης της φύσης” τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης προ-
σοχής στο πλαίσιο του προτεινόμενου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών. Προτείνε-
ται να επιλεγούν για το σκοπό αυτό, συγκεκριμένα τμήματα στο προτεινόμενο συ-
νολικό δίκτυο των πεζοπορικών διαδρομών (συμπεριλαμβανομένων και των υφι-
σταμένων μονοπατιών) ιδίως διαδρομές που συνδέονται με εκδρομικούς ή άλλους 
χώρους συγκέντρωσης επισκεπτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλία διαφόρων 
χαρακτηριστικών κατά μήκος της διαδρομής τους. Τα μονοπάτια αυτά, οργανώνο-
νται κατάλληλα, ως μονοπάτια μελέτης της φύσης, με κατάλληλες περιβαλλοντικές 
διευκολύνσεις (πινακίδες, σήμανση κλπ), ώστε, εκτός από την ευχάριστη πεζοπο-
ρία,  να  μπορούν  επίσης  να  μεταδώσουν  περιβαλλοντικές  πληροφορίες  και 
γνώσεις στους επισκέπτες του δάσους. Με την κατάλληλη οργάνωσή τους, μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν είτε από μεμονωμένους επισκέπτες (με κατάλληλα φυλ-
λάδια αυτοερμηνίας) είτε και από ομάδες επισκεπτών και σχολεία (οπότε μπορεί 
να υπάρχει και ξεναγός) ιδιαίτερα με τη δημιουργία και ειδικών χώρων προσωρι-
νής στάσης των επισκεπτών. 

2.2 Πινακίδες ενημέρωσης στους εκδρομικούς χώρους

Ως μέσο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, μπορούν να αξιοποιη-
θούν  επίσης  και  οι  εκδρομικοί  χώροι  που  δημιουργούνται  στο  δάσος.  Στους 
χώρους  αυτούς  συγκεντρώνονται  πολλοί  επισκέπτες,  οι  οποίοι  εκτός  από την 
απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος, επιθυμούν επίσης πολλές φορές και ανα-
ζητούν να μάθουν περισσότερα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αξίες του 
δάσους. Είναι πολύ χρήσιμο για το σκοπό αυτό να προσδιορίζεται μια ειδική θέση 
σε κάθε εκδρομικό ή κατασκηνωτικό χώρο, όπου θα δημιουργείται κατάλληλη πι-
νακίδα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, όπως αυτή που παρατίθεται στο επισυνα-
πτόμενο σχετικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι ή με κα-
τάλληλη προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες. Μπροστά από την πινακίδα, καλό εί-
ναι  να υπάρχει  μια  οριζόντια μπάρα, σε κατάλληλη απόσταση και  ύψος,  στην 
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οποία θα μπορούν να στηρίζονται οι επισκέπτες για να μελετήσουν καλύτερα τις 
πληροφορίες της πινακίδας . 

 Στις πινακίδες αυτές (και στους σχετικούς χάρτες και 
αφίσες που αναρτώνται στις επιφάνειές τους) εντοπίζο-
νται όλες οι βασικές υποδομές της περιοχής (δρόμοι, οι-
κισμοί,  δασικοί σταθμοί κλπ) καθώς επίσης και όλα τα 
σημεία με τους αναψυχικούς και τουριστικούς πόρους για 
τους  οποίους  θέλουμε  να  ενημερώσουμε  τους  επι-
σκέπτες, όπως είναι οι εκδρομικοί χώροι, τα μονοπάτια - 
στις διάφορες κατηγορίες τους - θέσεις θέας, σημεία με 
φυσικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον, κλπ. Παρέχονται επί-
σης κατάλληλες πληροφορίες και μηνύματα για τις οικο-
λογικές και άλλες αξίες του δάσους και την ανάγκη προ-
στασίας τους, καθώς και παροτρύνσεις και οδηγίες για τη 
συμπεριφορά  των  επισκεπτών  στο  δάσος  αναψυχής. 
Μαζί με την πινακίδα μπορεί να υπάρχει και κάποιο πα-
γκάκι  ή  πάγκος,  καθώς επίσης και  κάποιο πέτρωμα ή 
άλλο στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ευρύτερη 
περιοχή, (με αντίστοιχες πληροφορίες) φύτευση κάποιου χαρακτηριστικού φυτού ή δέν-
δρου, μικρογραφική αναπαράσταση κάποιου ιδιαίτερου σημείου ενδιαφέροντος της περιο-
χής, κλπ. 

2.3 Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών

Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία για την ενημέρωση – εκπαίδευση, καθώς και 
κυρίως  για  την  ανάδειξη  των  αναψυχικών  και  τουριστικών  δυνατοτήτων  του 
δάσους και της ευρύτερης περιοχής του, είναι η δημιουργία ειδικών “Κέντρων υπο-
δοχής και πληροφόρησης επισκεπτών”. Τα κέντρα αυτά, είναι συνήθως μικρές κα-
τασκευές (φυλάκια) που δημιουργούνται στα σημεία πρόσβασης στο δάσος από 
τις κύριες οδικές αρτηρίες της περιοχής, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 
να πληροφορηθούν με διάφορα παραστατικά μέσα ή και προφορική ενημέρωση 
για τις ευκαιρίες αναψυχής, καθώς και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που υπάρχουν 
στο δάσος και την ευρύτερη περιοχή και τον τρόπο της προσπέλασής τους. Ενη-
μερώνονται επίσης για τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν στο δάσος και 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της επίσκεψής τους. Μπορούν 
ακόμα να προμηθευτούν διάφορα πληροφοριακά έντυπα για το φυσικό περιβάλ-
λον και να πάρουν πληροφορίες για γενικότερα θέματα που αφορούν το δάσος και 
την ευρύτερη περιοχή. 

Τα παραπάνω Κέντρα, απαιτούν σημαντικές δαπάνες για τη δημιουργία, καθώς 
και για την καθημερινή λειτουργία τους (με ειδικό προσωπικό για το σκοπό αυτό) 
και η αναγκαιότητά τους θα κριθεί εφόσον προχωρήσει σημαντικά η συνολικότερη 
αναψυχική οργάνωση του δάσους και αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επισκε-
πτών του. Σε πρώτη φάση, και ύστερα από συνεννόηση με το Τμήμα Δασών Κύ-
πρου, προτείνεται, στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, η δημιουργία / ανάπτυξη 
τριών Σημείων Ενημέρωσης, στις τρεις εισόδους του Δάσους:

(α) περιοχή Ξυσταρούδας προς Κύκκο 
(β) περιοχή Λυσού – Σταυρού Ψώκας 
(γ) Περιοχή Μονασιήλλακας (Παναγιά) – προς Κέδρους 

Προτείνεται να προηγηθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την επιλογή του κα-
τάλληλου τύπου κατασκευής, ο οποίος θα περιλαμβάνει στεγασμένους και ανοι-
κτούς χώρους από τη μία πλευρά χώρους, όπου θα παρέχονται οι απαιτούμενες 
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πληροφορίες στα ελληνικά και τα αγγλικά, όπως κατάλληλος χάρτης του Δάσους 
Πάφου, πληροφορίες για το αγρινό, τη χλωρίδα, την πανίδα, τις περιοχές Natura 
2000, τις προστατευόμενες περιοχές με τη δασική νομοθεσία κ.λπ. Επίσης, προ-
τείνεται  να  υπάρχουν τουλάχιστον  5-6  πινακίδες  με  φωτογραφίες  αναρτημένες 
πάνω στην καταφόρυφη κλειστή πλευρά του στεγασμένου χώρου. Το κόστος κάθε 
κατασκευής εκτιμάται σε 6.000 – 7.000 ευρώ.

2.4 Δημιουργία Θεματικών Κέντρων και Δασικού Μουσείου

Μια άλλη σημαντική κατηγορία μέσων ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης, που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην προσέλκυση επισκεπτών, καθώς και την 
τουριστική αξιοποίηση στην περιοχή του δάσους, είναι η δημιουργία ειδικών θεμα-
τικών μουσείων – κέντρων ενημέρωσης, που αναφέρονται στις ιδιαίτερες αξίες της 
περιοχής, στην περίπτωσή μας στον κυπριακό κέδροι και το αγρινό, που αποτε-
λούν το συγκριτικό πλεονέκτημα του δάσους Πάφου. Στο πλαίσιο της ολοκληρω-
μένης αναψυχικής οργάνωσης του δάσους, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστεί, με 
την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, και να προωθηθεί η δημιουργία δύο θεματι-
κών μουσείων – κέντρων ενημέρωσης, για τον κυπριακό κέδρο και το αγρινό, 
όπως περιγράφεται ειδικότερα στο Κεφάλαιο 8.2.10. που αναφέρεται στην περι-
βαλλοντική εκπαίδευση του κοινού.

Στην ίδια κατηγορία, εντάσσεται και η πρόταση του Τμήματος Δασών για τη δη-
μιουργία Δασικού Μουσείου στο Σταυρό της Ψώκας, το οποίο είναι πολύ θετικό 
να ενταχθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου. Το μου-
σείο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τις ευκολίες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του δάσους, συμβάλλοντας ιδιαίτερα και στην τουριστική αξιοποίηση 
της περιοχής. Προτείνεται να αξιοποιηθεί ένα από τα κτίρια που υπάρχουν σε κε-
ντρική θέση κοντά στον κύριο δρόμο. Στο Μουσείο θα εκτίθενται παλιά δασικά ερ-
γαλεία, τηλεφωνικοί πίνακες, παλιά ιστορικά αρχεία, πληροφορίες για την ιστορία 
του Δασικού Σταθμού,  φωτογραφίες του παρελθόντος, καθώς και στοιχεία που 
αφορούν τη σημερινή κατάσταση του Δάσους Πάφου. Το έργο εκτιμάται ότι μπορεί 
να υλοποιηθεί σταδιακά σε μια 5ετία με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και χρημα-
τοδότηση από το ΠΑΑ 2014-2020.

2.5 Παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού

Το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να εκδίδεται για κάθε δάσος που 
οργανώνεται για να προσφέρει ευκαιρίες αναψυχής. Τα διάφορα φυλλάδια, χάρτες 
ή άλλα έντυπα που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό, όχι μόνο ενημερώνουν και 
διευκολύνουν τους επισκέπτες, αλλά διοχετεύουν επίσης μηνύματα για την προ-
στασία του δάσους (και του φυσικού περιβάλλοντος) και την κατάλληλη χρησιμο-
ποίησή τους για αναψυχή. Μπορεί να υπάρχει : το κύριο έντυπο που δίνει συνο-
πτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την περιοχή, με κείμενα, φωτογραφίες 
και σχετικούς χάρτες, καθώς και ειδικά έντυπα με περισσότερες πληροφορίες για 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τις διάφορες ειδικές ευκολίες (μονοπάτια, ιστορικά - 
λαογραφικά στοιχεία της περιοχής, άλλα ενδιαφέροντα κλπ). Τα βασικά φυλλάδια 
μπορούν να διατίθενται δωρεάν, αλλά τα ειδικά έντυπα μπορούν να πωλούνται 
συνήθως στα κέντρα υποδοχής επισκεπτών ή και άλλα κατάλληλα σημεία, καθώς 
και στους κοντινούς οικισμούς κλπ ώστε να υπάρχουν και κάποια έσοδα για τη 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του δάσους αναψυχής, καθώς και για τη συ-
ντήρηση - βελτίωση των διαφόρων ευκολιών αναψυχής. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου, θα εξεταστεί η δυνατότητα για το ακόλου-
θο ενημερωτικό υλικό, με βάση και σχετικές προτάσεις του Τμήματος Δασών: 

• α) Νέο φυλλάδιο για το Δάσος Πάφου (με τα νέα δεδομένα) 
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• β) Νέο φυλλάδιο για το Αγρινό 
• γ) Φυλλάδιο για την πανίδα του Δάσους Πάφου 
• δ) φυλλάδιο για τη χλωρίδα και βλάστηση του Δάσους Πάφου (στην Ελλη-

νική και Αγγλική) και ισάριθμες αφίσες (π.χ. “Το κέδρο στην περιοχή ΦΥΣΗ 
2000  Τρίπυλος  –  Μαύροι  Γκρεμμοί”,  “Τα  ενδημικά  είδη  χλωρίδας  του 
Δάσους Πάφου” )

Το παραπάνω υλικό θα εκδοθεί στα πλαίσια των εκδόσεων του Τμήματος και 
έτσι δεν θα υπολογιστεί κόστος (κυβερνητικές εκδόσεις από την κεντρική υπηρεσία 
εκδόσεων). 

Στόχος 3: Αναψυχή και τουριστική ανάδειξη της περιοχής 

3.1 Συνεργασία με τουριστικούς φορείς

Η εξυπηρέτηση του στόχου που αφορά τη σύνδεση της δασικής αναψυχής με 
τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που υπάρχουν στο δάσος και την ευρύτερη περιοχή, 
στο πλαίσιο της τουριστικής αξιοποίησής της, δεν αποτελεί ασφαλώς αποκλειστική 
ευθύνη αυτών που θα αναλάβουν την  αναψυχική οργάνωση του δάσους,  στο 
πλαίσιο της συνολικής διαχείρισής του. Απαιτεί γενικότερη αντιμετώπιση σε συνερ-
γασία και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, που είναι αρμόδιοι για τον τουρισμό, 
την πολεοδομία και τη χωροταξία, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους. Είναι φανε-
ρό βέβαια ότι οι οποιεσδήποτε προτάσεις και μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, θα 
πρέπει να λάβουν πρωταρχικά υπόψη την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του 
δάσους ως οικοσυστήματος, που οφείλουν να εξασφαλίσουν και να επιβάλλουν οι 
υπεύθυνοι για τη διαχείρισή του.

3.2 Προβολή των ευκαιριών δασικής αναψυχής

Όλες οι υποδομές και τα μέσα για την παροχή ευκαιριών αναψυχής που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω, λειτουργούν ως πόλος έλξης επισκεπτών και αποτελούν ως 
εκ τούτου καθοριστικό παράγοντα και για την τουριστική ανάδειξη της περιοχής. 
Είναι ανάγκη να προβληθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους τουριστικούς φορείς της Κύπρου, καθώς και τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή του δάσους. Ιδιαίτερη προσοχή προς την κα-
τεύθυνση αυτή, θα πρέπει να δοθεί στην κατάλληλη οργάνωση στα «Σημεία Υπο-
δοχής  και  Ενημέρωσης  Επισκεπτών»  στις  κύριες  εισόδους  πρόσβασης  στο 
δάσος, καθώς και στα προτεινόμενα στο Κεφάλαιο 8.2.10. Θεματικά Μουσεία – 
Κέντρα Ενημέρωσης για τον κυπριακό κέδρο και το Αγρινό, και το Δασικό Μουσείο 
στο Σταυρό της Ψώκας, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσουν πολλούς επι-
σκέπτες στην περιοχή του δάσους Πάφου. 

3.3 Διαχείριση επισκεπτών

Μέσα από τα ως άνω Σημεία και Κέντρα Ενημέρωσης, θα πρέπει να προβλη-
θούν κατάλληλα όλα τα στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχουν στο δάσος 
και την ευρύτερη περιοχή (ύστερα και από την καταγραφή τους, με βάση όσα προ-
τείνονται στην αρχή της Ενότητας). Αυτό θα παρακινήσει τους επισκέπτες είτε να 
επαναλάβουν την επίσκεψή τους στο δάσος, είτε να γνωρίσουν καλύτερα περισ-
σότερες περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος κατά την επίσκεψή τους, παραμένο-
ντας περισσότερες μέρες στην περιοχή, γεγονός που συμβάλλει ασφαλώς στην 
καλύτερη τουριστική ανάπτυξή της. Θα πρέπει πάντως να τονίσουμε εδώ, ότι το 
θέμα αυτό της σύνδεσης της αναψυχικής οργάνωσης του δάσους με την τουριστι-
κή ανάδειξη της περιοχής, απαιτεί ειδική αντιμετώπιση, με την αξιοποίηση και ειδι-
κών για τα θέματα αυτά, και δεν μπορεί ασφαλώς να καλυφθεί στο πλαίσιο του πα-
ρόντος διαχειριστικού σχεδίου.
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3.4 Προβολή και οργάνωση εξειδικευμένων δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερη συμβολή στην τουριστική αξιοποίηση του δάσους, μπορεί να προκύ-
ψει με την κατάλληλη οργάνωση και προβολή ορισμένων εξειδικευμένων δραστη-
ριοτήτων, που μπορούν να εισαχθούν στο δάσος Πάφου, με μεγάλη προσοχή 
ώστε  να  μη  δημιουργηθούτν  προβλήματα  στην  υπόσταση  και  τις  αξίες  του 
δάσους, όπως έχουν αναλυθεί σε προηγούμενες Ενότητες. Αποψή μας ότι στο 
πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου και με βάση τους καθορι-
σθέντες στόχους, εκτός από τις παραπάνω κύριες ευκαιρίες αναψυχής στο δάσος 
Πάφου, θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα κατάλληλης προώθησης και προ-
βολής και ορισμένων εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, όπως είναι:  παρατήρηση 
πτηνών, σπουδή φυσικής ιστορίας, ορεινή ποδηλασία, περιήγηση με άλογο, οδή-
γηση για  ευχαρίστηση.  Λόγω της  ιδιαίτερης  οικολογικής  σημασίας  του  δάσους 
Πάφου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως όσον αφορά τις  θέσεις και 
τους κανόνες άσκησης δραστηριοτήτων όπως είναι η ορεινή ποδηλασία και ή πε-
ριήγηση με άλογα, ώστε να μην υποβαθμιστεί επίσης η εικόνα του δάσους Πάφου, 
ως περιοχής διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Εί-
ναι ανάγκη επίσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η προώθηση εξειδι-
κευμένων δραστηριοτήτων στο δάσος και των παραγόντων που θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη (υφιστάμενη ζήτηση, επιλογή κατάλληλων θέσεων σε σχέση με τις 
υποδομές και τα χαρακτηριστικά του δάσους, διαδικασίες και μέσα ανάδειξης και 
προβολής, κανονισμός λειτουργίας, κλκπ) το θέμα αυτό να εξεταστεί με ειδική διε-
ρεύνηση (μελέτη) στο πλαίσιο της οποίας θα εξειδικευτούν και οι αντίστοιχες προ-
τάσεις.

Στόχος 4: Βελτίωση της αισθητικής του δάσους

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του τοπίου και των αισθητικών 
αξιών, το Δάσος Πάφου παρουσιάζει ένα μέτριο δυναμικό αισθητικής (συνολική 
βαθμολογία = 2,10, η οποία προκύπτει κυρίως από τη χαμηλή βαθμολογία της επι-
κρατούσας ζώνης βλάστησης, αντισταθμιζόμενη εν μέρει από την υψηλή βαθμολο-
γία του έντονου αναγλύφου της περιοχής. Και ενώ το δυναμικό αναψυχής προκύ-
πτει από το εξωτερικό περιβάλλον (εξωτερικοί παράγοντες), στο οποίο η λήψη τυ-
χόν διαχειριστικών μέτρων δεν επιδρά σημαντικά31, δεν συμβαίνει το ίδιο για τους 
εσωτερικούς παράγοντες. Ο δείκτης καταλληλότητας για αναψυχή υπολογίστηκε 
σε 2,29. Ο δείκτης αυτός διαμορφώνεται κατά 30% από τη σύνθεση των δασοπο-
νικών ειδών, καθώς και από άλλους παράγοντες, όπως η συγκόμωση, το στάδιο 
εξέλιξης  και  η  ορόφωση των συστάδων (βλ.  Πίνακα 6.27).  Ανάλογη επίδραση 
έχουν και παράγοντες του ορόφου των θάμνων και του χλωροτάπητα (για τους 
ορόφους αυτούς το υπάρχον σύστημα πληροφοριών δεν παρέχει επαρκή πλη-
ρόφορηση). Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιδέχονται βελτίωσης με τη λήψη των πα-
ρακάτω διαχειριστικών / δασοκομικών μέτρων:

1. Μίξη  των αμιγών εκτάσεων τραχείας  πεύκης  με  άλλα είδη,  και  κυρίως 
κέδρο (όροφος δέντρων)

2. Επέκταση των αμιγών εκτάσεων κέδρου σε κατάλληλα περιβάλλοντα με 
φυσική / τεχνητή αναγέννηση και περιορισμό της παρουσίας άλλων ειδών 
κάτω του 10% στις μικτές συστάδες κέδρου / άλλων ειδών

3. Ευνόηση  ή  και  επέκταση  της  ρεματικής  βλάστησης,  με  απομάκρυνση 
ατόμων που προέρχονται από αναδασώσεις πεύκης

4. Καλλιεργητικές επεμβάσεις για επιδίωξη χαλαρών (συγκόμωση 0,6 – 0,8), 
διώροφων συστάδων κορμών

31 Θετική επίδραση στο δείκτη θα έχει η κήρυξη νέων φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών 
πάρκων και δασικών μνημείων
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5. Φύτευση ενδημικών  ή  άλλων  χαρακτηριστικών  τοπικών  θάμνων στα 
πρανή κύριων δρόμων, με έντονα φαινόμενα διάβρωσης

6. Δασοκομικοί χειρισμοί και βελτιώσεις (φυτεύσεις, περιποιήσεις, ανάδειξη 
χαρακτηριστικών μορφών) σε χώρους αναψυχής, μονοπάτια και κατά μή-
κος των δρόμων

7. Διατήρηση της φυσικότητας στον θαμνώδη υπόροφο λατζιάς

Η χωρική κλιμάκωση των παραπάνω δασοκομικών επεμβάσεων θα γίνει κατά 
προτεραιότητα:

• περιμετρικά  των  υποδομών  αναψυχής  (εκδρομικοί  χώροι,  μονοπάτια, 
Κέντρα Ενημέρωσης)

• στα διαμερίσματα με χαμηλότερο δείκτη καταλληλότητας για αναψυχή στις 
υποζώνες Β1 και Β2

Στόχος 5: Καταγραφή επισκεψιμότητας και διερεύνηση των επισκεπτών 
του δάσους

Είναι  γενικά  αποδεκτό  ότι  η  δημιουργία  ευκαιριών  υπαίθριας  αναψυχής  σε 
δάση και άλλες φυσικές περιοχές, προωθείται με βάση συγκεκριμένους κανόνες 
όσον αφορά την παροχή ευκολιών και την άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων, 
ενώ θα πρέπει να στηρίζεται επίσης σε συστηματικές έρευνες και μελέτες κατα-
γραφής των επισκεπτών που χρησιμοποιούν τις ευκαιρίες δασικής αναψυχής και 
των χαρακτηριστικών τους, καθώς και των απόψεών και των εμπειριών τους για 
την αναψυχική οργάνωση του δάσους ή άλλου φυσικού τοπίου. 

Τέτοιες μελέτες δεν είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στο δάσος Πάφου. Η 
προκαταρκτική διερεύνηση για τη μελέτη των επισκεπτών του δάσους που επιχει-
ρήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου, όπως περι-
γράφεται στο πρώτο μέρος, δεν μπορεί ασφαλώς να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το θέμα αυτό. Θα πρέπει πάντως να πούμε εδώ ότι τόσο το «Δελ-
τίο  Καταμέτρησης  Επισκεπτών»,  όσο  και  το  «Ερωτηματολόγιο  για  τους  Επι-
σκέπτες του Δάσους Πάφου» που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της 
ως άνω προκαταρκτικής διερεύνησης, όσο και τα ειδικά προγράμματα που ανα-
πτύχθηκαν στη βάση δεδομένων Access, καθώς και στο πακέτο Excel (που έχουν 
δοθεί στο Τμήμα Δασών) αποτελούν μια χρήσιμη υποδομή, για τη συστηματοποίη-
ση των σχετικών ενεργειών. 

Προτείνουμε ως εκ τούτου, στο πλαίσιο υλοποίησης του διαχειριστικού σχεδίου, 
να βελτιωθούν και επικαιροποιηθούν οι παραπάνω υποδομές μελέτης – έρευνας 
των επισκεπτών, καθώς και οι κανόνες εφαρμογής τους, με την εκπόνηση ειδικού 
σχεδίου για το σκοπό αυτό, από πανεπιστημιακό ή ερευνητικό κέντρο με κατάλλη-
λη εμπειρία σε έρευνες υπαίθριας αναψυχής. Με βάση τα πορίσματα του σχεδίου 
αυτού, να διαμορφωθεί και να καθιερωθεί η συστηματική διερεύνηση των επισκε-
πτών του δάσους, που θα αναφέρεται στην καταμέτρησή τους και την καταγραφή 
των χαρακτηριστικών τους, καθώς και στη συγκέντρωση στοιχείων όσον αφορά τις 
απόψεις και τις εμπειρίες τους για την αναψυχική οργάνωση του δάσους. Η διε-
ρεύνηση αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, να καλύπτει όλες τις 
ευκαιρίες και μέσα αναψυχής, ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να αξιοποιη-
θούν στη βελτίωση της αναψυχικής οργάνωσης του δάσους. 

8.2.5 Παραγωγή ξύλου 
Η παραγωγή ξύλου, που αποτέλεσε μέχρι τώρα πηγή πλούτου για την Κυπριακή Δη-

μοκρατία, πρέπει και μπορεί να συνεχίσει και στο μέλλον, ασκούμενη όμως κάτω από 
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συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν :

α) την άρση των μέχρι τώρα επιπτώσεων των υλοτομιών και την ανόρθωση των υπο-
βαθμισμένων συστάδων του δάσους,

β) τη διάρκεια και αειφορική χρήση του πόρου.

 Στην έκταση που οριοθετήθηκε ως ζώνη αειφορικής ξυλοπονίας (Γ1) κατά το χωροτα-
ξικό σχεδιασμό συνολικής έκτασης 23.195 ha (39%), κυριαρχούν δάση τραχείας πεύκης 
(κυρίως αμιγή ή και μικτά με άλλα είδη σε μικρότερο ποσοστό),  όπου η αξιολόγηση 
διέκρινε τρεις διαφορετικές καταστάσεις:

1. Συστάδες υπέργηρες ηλικίας άνω των 140 ετών (24%)
2. Συστάδες διασπασμένες με βαθμό δασοκάλυψης μικρότερο του 60% (χαμη-

λής σχετικά πυκνότητας p02 και p05) και 
3. Συστάδες κανονικής σύνθεσης και υψηλού παραγωγικού δυναμικού (Τ<140 

και p07 έως p09).

 Οι συστάδες της πρώτης κατηγορίας που απαντώνται κυρίως σε κατώτερους σταθμούς, 
δεν επιδέχονται κανενός είδους δασοκομικό χειρισμό για παραγωγή προϊόντων ξύλου, 
ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται σε πλαγιές με μεγάλη κλίση. Οι συστάδες αυτές χαρα-
κτηρίζονται ως προστατευτικές και ο μοναδικός χειρισμός που μπορεί να προταθεί είναι 
η πιλοτική παρέμβαση για αναγέννηση θέσεων με μικρές σχετικά κλίσεις και κάτω από 
συνθήκες συνεχούς παρακολούθησης.

Οι συστάδες της δεύτερης κατηγορίας αφενός έχουν πρόβλημα δομής και αφετέρου 
μειωμένη παραγωγική ικανότητα που απέχει σημαντικά από το επίπεδο παραγωγικού 
δυναμικού που υποδεικνύει η ποιότητα του σταθμού στον οποίο αναπτύσσονται. Η ακα-
νονιστία στη δομή (συστάδες σχετικά χαλαρές, με μικρά ή μεγάλα διάκενα, συστάδες με 
ακανόνιστη κατανομή κορμών στις βαθμίδες διαμέτρου) δεν επιτρέπουν τον σχεδιασμό 
κανόνων δασοκομικού σχεδιασμού, σε κάθε διαμέρισμα χωριστά. Η αποκατάσταση/βελ-
τίωση της παραγωγικής ικανότητας των συστάδων αυτών μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
μέσα από έναν λεπτομερή σχεδιασμό που να προβλέπει συγκεκριμένους δασοκομικούς 
χειρισμούς με σαφή χωρική αναφορά και εξειδίκευση σε επίπεδο διαμερίσματος.

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανόρθωσης των συστάδων αυτών που δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με απλή εξαίρεση τους από τις παραγωγικές/υλοτομικές επεμβάσεις. Σε 
τέτοια περίπτωση το πρόβλημα της ακανονιστίας της δομής των συστάδων θα συνεχίσει 
να υπάρχει για πολλές δεκαετίες και στα διάκενα στα οποία σήμερα επικρατούν συνθή-
κες ενδοδασογενούς περιβάλλοντος είναι  ενδεχόμενο να αποκτήσουν χαρακτηριστικά 
υπαίθριου/εξωδασογενούς περιβάλλοντος.

Ενόψει  αυτής  της  κατάστασης  και  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  αφενός  οι 
τρέχουσες ανάγκες τροφοδοσίας της αγοράς με προϊόντα ξύλου και αφετέρου η ανάγκη 
ανόρθωσης των οικοσυστημάτων της τραχείας πεύκης, προτείνεται η εφαρμογή των πα-
ρακάτω μέτρων:

1. Κατάρτιση  προσωρινού  10ετούς  προγράμματος  υλοτομιών προσανατολι-
σμένου στις συστάδες της τρίτης κατηγορίας (υψηλού παραγωγικού δυναμικού).

2. Κατάρτιση ενός  σχεδίου εφαρμογής πιλοτικής διαχείρισης σε μία ή δύο λε-
κάνες απορροής (κοιλάδες) του Δάσους Πάφου. Ο πιλοτικός χαρακτήρας έχει την 
έννοια ότι πρέπει να δοκιμαστούν στην πράξη εναλλακτικά συστήματα δασοκομι-
κού χειρισμού (καλλιέργειας, αναγέννησης), να εκπαιδευτεί το προσωπικό εφαρ-
μογής στα συστήματα αυτά και να ελεγχθεί το αποτέλεσμα της διαχείρισης με με-
γάλη βεβαιότητα.

Τα μέτρα αυτά σκοπεύουν στην ομαλή μετάβαση από το σημερινό καθεστώς της δια-
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χείρισης του δάσους, ως προς την ξυλοπαραγωγή, με βάση τα αποτελέσματα των απο-
γραφών των ΜΔΕ, σε ένα νέο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, το οποίο θα έχει ως 
βασική μονάδα αναφοράς το διαμέρισμα. Το σημερινό σύστημα απογραφής των ΜΔΕ 
συνεχίζει κανονικά να υλοποιείται για τις ανάγκες της παρακολούθησης της πορείας των 
δασικών οικοσυστημάτων και ανεξαρτητοποιείται από τη διαχείριση του δάσους, σύμφω-
να με ανάλογες πρακτικές που ακολουθούνται σε αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, και 
αποκτά το ρόλο ενός συστήματος ελέγχου της διαχείρισης.

Α) Κατάρτιση προσωρινού 10ετούς προγράμματος υλοτομιών  :  

Με την πλήρη και λεπτομερή χαρτογράφηση του Δάσους Πάφου σε επίπεδο πολυ-
γώνου βλάστησης είναι δυνατόν να τεθούν ορισμένα κριτήρια για την επιλογή των διαμε-
ρισμάτων από τα οποία θα εξαχθεί η ξυλεία. Η χρονική κλιμάκωση των υλοτομιών μπο-
ρεί, εξάλλου, να καθορισθεί με βάση το ιστορικό παραγωγής, με τη λογική ότι τα διαμερί-
σματα από τα οποία έγινε εξαγωγή ξυλείας προσφάτως θα υλοτομηθούν τελευταία κ.ου-
.κ.  Από την εφαρμογή του παρόντος ΔΣΧ και στο εξής καθορίζεται τουλάχιστον 10ε-
τής χρόνος περιφοράς για κάθε συστάδα που υλοτομείται και με ολοκλήρωση των υλο-
τομικών εργασιών στο διαμέρισμα εντός του ιδίου έτους. Η εξειδίκευση του χρόνου περι-
φοράς ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε σταθμού και των συστάδων σε 15 ή 20 έτη 
θα γίνει κατά την εφαρμογή της πιλοτικής διαχείρισης

Για την κατάρτιση του προσωρινού προγράμματος υλοτομιών έγινε κατ' αρχάς διάκρι-
ση των συστάδων με βάση το στάδιο εξέλιξης σε δύο κατηγορίες (από τις πληροφορίες 
της ΒΔΓΠ Α):

• συστάδες σταδίου κορμών, όπου υλοποιείται σε μεγάλο ποσοστό το πρόγραμμα 
υλοτομιών

• συστάδες αναδασώσεων (κορμίδια).

Τα  κριτήρια επιλογής των πολυγώνων βλάστησης (και κατ' επέκταση των διαμερι-
σμάτων) για την εξαγωγή ξυλείας είναι τα παρακάτω:

1. Βαθμός εδαφοκάλυψης (ΒΕ). Στις μικτές συστάδες το κριτήριο αυτό αναφέρε-
ται μόνο στο βαθμό δασοκάλυψης του πρώτου είδους, όταν αυτό είναι η τραχεία 
πεύκη. Επιλέχθηκαν πολύγωνα βλάστησης με ΒΕ ≥ 40%. Τα πολύγωνα βλάστη-
σης με ΒΕ≥50% θα υλοτομηθούν κατά προτεραιότητα, και μόνο εφ' όσον δεν 
επαρκεί το απαιτούμενο λήμμα από αυτά, θα επεκταθούν οι υλοτομικές εργασίες 
και στις λοιπές συστάδες.

2. Κλίση < 100%. Αποκλείστηκαν από την ξυλοπαραγωγή τόσο για λόγους προ-
στασίας του εδάφους, όσο και για τεχνικούς λόγους (πρακτική δυσκολία στη συ-
γκομιδή ξύλου στις απόκρημνες κλίσεις) πολύγωνα βλάστησης με κλίση >100%

3. Ύπαρξη οδικού δικτύου σε απόσταση το πολύ 30 m. Με δεδομένη την απόφα-
ση ότι δεν θα διανοιχτούν νέοι εξαγωγικοί δρόμοι, επιλέχθηκαν συστάδες στις 
οποίες υπάρχει ήδη πρόσβαση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Σημειώνεται ότι 
η ωφέλιμη απόσταση εξαγωγής της ξυλείας στα ανάντη των δρόμων μπορεί να 
φτάσει και τα 100 μ.

4. Ιστορικό  παραγωγής.  Επιλέχθηκαν  διαμερίσματα  κατά  προτεραιότητα,  στα 
οποία έχει πραγματοποιηθεί εξαγωγή ξυλείας από το 1980 και μετά. Λαμβάνο-
ντας υπόψη και το γεγονός ότι κατά την περίοδο 1980 – 1992 πραγματοποιήθη-
καν αποψιλωτικές υλοτομίες, καθορίστηκε η διετία υλοτομίας των διαμερισμάτων 
(στα οποία υπάρχει ιστορικό παραγωγής) ως εξής:

• Τα διαμερίσματα τα οποία είχαν το μέγιστο της παραγωγής κορμοξυλείας 
την περίοδο 1986-1991, θα υλοτομηθούν τη διετία 2019 – 2020 (5η διε-
τία)
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• Τα διαμερίσματα τα οποία είχαν το μέγιστο της παραγωγής κορμοξυλείας 
την περίοδο 1980-1985, θα υλοτομηθούν τη διετία 2017 – 2018 (4η διε-
τία)

• Τα διαμερίσματα τα οποία είχαν το μέγιστο της παραγωγής κορμοξυλείας 
την περίοδο 2004-2009, θα υλοτομηθούν τη διετία 2015 – 2016 (3η διε-
τία)

• Τα διαμερίσματα τα οποία είχαν το μέγιστο της παραγωγής κορμοξυλείας 
την περίοδο 1998-2003, θα υλοτομηθούν τη διετία 2013 – 2014 (2η διε-
τία)

• Τα διαμερίσματα τα οποία είχαν το μέγιστο της παραγωγής κορμοξυλείας 
την περίοδο 1992-1997, θα υλοτομηθούν τη διετία 2011-2012 (1η διετία)

• Διαμερίσματα  χωρίς ιστορικό παραγωγής υλοτομούνται μόνο για τη συ-
μπλήρωση του απαιτούμενου λήμματος σε οποιαδήποτε διετία κρίνεται 
σκόπιμο, προκειμένου να υπάρξει εξισορρόπηση της ετήσιας απολαμβα-
νόμενης ξυλείας.

Τα διαμερίσματα που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο αυτή ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά 
στο πεδίο τόσο από ειδικούς της Ομάδας Έργου, όσο και από το δασικό προσωπικό της 
Δασικής Περιφέρειας του Δάσους Πάφου. Από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε 
ότι είναι η εφικτή η άσκηση της ξυλοπαραγωγής από τα διαμερίσματα και ειδικότερα από 
τα πολύγωνα βλάστησης που επιλέχθηκαν. Σημειώνεται ότι η διαχείριση του δάσους ορ-
γανώνεται στο επίπεδο του διαμερίσματος, αφού η επιλογή των πολυγώνων βλάστησης 
για την εξαγωγή ξυλείας είναι ενδεικτική. Εξάλλου, η τήρηση στατιστικών στοιχείων πα-
ραγωγής και ο έλεγχος των καρπώσεων σε σχέση με το σχέδιο αειφορίας γίνεται σε επί-
πεδο διαμερίσματος.

Ο  χρόνος περιφοράς σε επίπεδο διαμερίσματος καθορίζεται  σε 10 έτη μετά την 
πρώτη εφαρμογή των υλοτομιών σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα.

Η εξαγόμενη ποσότητα ξυλείας υπολογίστηκε με βάση το συντελεστή κάρπωσης, ο 
οποίος κυμαίνεται από  7 – 11% και καθορίζεται επιτόπου (στο πεδίο), ανάλογα με το 
βαθμό ξυλοβρίθειας, το στάδιο εξέλιξης των κορμών και την ποιότητα τόπου κάθε συ-
στάδας ως εξής (βλ. και Πίνακες Παραγωγής):

• Μικρός συντελεστής καρπωσης (~7%): Ανοιχτές συστάδες με χοντρούς κορμούς 
και κατώτερες ποιότητες τόπου

• Μεγάλος συντελεστής κάρπωσης (~11%): Κλειστές συστάδες με λεπτούς κορ-
μούς, σε καλές ποιότητες τόπου

. Για τον υπολογισμό της ποσότητας ξυλείας που θα εξαχθεί, σύμφωνα με το προσω-
ρινό σχέδιο υλοτομιών, χρησιμοποιήθηκε ποσοστό κάρπωσης 10 – 10,5% για τις συ-
στάδες με βαθμό εδαφοκάλυψης >50% και 7-7,5% για τις συστάδες με ΒΕ= 40 έως 50%. 
Για τις συστάδες στο στάδιο των κορμιδίων καθορίσθηκε εξαγόμενη ποσότητα ξυλείας με 
καλλιεργητικές υλοτομίες ίση με 7 m3/ha. Η συνολική ποσότητα της εξαγόμενης ξυλείας, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, υπολογίστηκε σε  60.241  m3 (53516 m3  από συ-
στάδες στο στάδιο κορμών και 6.725 m3 από συστάδες στο στάδιο των κορμιδίων).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τα αποτελέσματα του μοντέλου αειφορίας 
που περιγράφεται στο Κεφ. 6.2.1.2 (σελ. 73),  λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη 
ζώνωση (Κεφ. 8.1.1). Σύμφωνα, λοιπόν, με το μοντέλο αειφορίας, οι κατά μέσο όρο ετή-
σιες καρπώσεις που αναμένεται να προκύψουν σε ολόκληρη τη διάρκεια αποκατάστα-
σης κανονικότητας (από το 2001 έως 2140) εκτιμώνται σε 8.193 m3/έτος ξυλώδη όγκου. 
Από την ποσότητα αυτή θα πρέπει να εξαιρεθεί η έκταση που αντιστοιχεί σε ΜΔΕ (με 
p0,7 ή p0,9 και Τ<140) που βρίσκονται εκτός της ζώνης Γ. Σύμφωνα με την προτεινόμε-
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νη ζώνωση και τους ειδικούς περιορισμούς σε εκτάσεις που δεν χαρτογραφούνται (ρεμα-
τικές ζώνες, μικρο-αποθέματα / αδιατάρακτες εκτάσεις), οι ΜΔΕ εκτός της ζώνης Γ είναι 
το 31%. Συνεπώς, οι κατά μέσο όρο ετήσιες καρπώσεις αναπροσαρμόζονται, λόγω της 
ζώνωσης, σε 8.193 Χ 69% = 5653,17 m3/έτος ή 56.531 m3 για τη δεκαετία 2011-2020, 
ποσότητα που ταυτίζεται πρακτικά με εκείνη που υπολογίστηκε παραπάνω.

Στον Πίνακα 8.9 φαίνονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα κατά Κοιλάδα της εφαρ-
μογής της παραπάνω μεθοδολογίας για τον καθορισμό των συστάδων και των διαμερι-
σμάτων, από τα οποία θα γίνει εξαγωγή ξυλείας (βλ. και Εικόνα 8.2), ενώ στον Πίνακα 
8.10 η κατανομή των εκτάσεων κατά Κοιλάδα και διετία υλοτομίας. Στο Παράρτημα πα-
ρατίθεται κατάλογος των διαμερισμάτων με τις ενδεικτικές ποσότητες προς υλοτομία ανά 
διετία, καθώς και σύνοψη των ποσοτήτων σε επίπεδο Τμήματος. Τονίζεται ότι η υπολογι-
ζόμενες εξαγόμενες ποσότητες σε κάθε διαμέρισμα υπόκεινται στην ακρίβεια της ΒΔΓΠ Α 
και κατά συνέπεια ο έλεγχος της αειφορίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο 
Κοιλάδας και όχι διαμερίσματος ή τμήματος (σειράς υλοτομίας).

Πίνακας 8.9. Παραγωγή ξυλείας περιόδου 2011-2020

ΚΟΙΛΑΔΑ

Στάδιο εξέλιξης: Κορμοί Κορμίδια

ΕΚΤΑΣΗ 1η προτε-
ραιότητα

2η προτε-
ραιότητα ΣΥΝΟΛΟ Έκταση Όγκος ΣΥΝΟΛΟ

ha m3 m3 m3 ha m3 m3 %
ΑΓΙΑ 920 6.191 3.175 9.366 16 109 9.476 16%
ΑΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥ-
ΡΙΟΣ 895 3.607 2.701 6.308 27 189 6.497 11%

ΓΙΑΛΙΑ 1.062 4.907 3.972 8.879 15 107 8.986 15%
ΔΙΑΡΙΖΟΣ 444 2.135 2.024 4.159 0 0 4.159 7%
ΚΑΜΠΟΣ 0 0 0 0 182 1.271 1.271 2%
ΛΕΙΒΑΔΙ 465 1.377 2.323 3.700 176 1.234 4.933 8%
ΛΙΜΝΙΤΗΣ 68 118 126 244 224 1.566 1.810 3%
ΞΕΡΟΣ 395 516 1.876 2.392 212 1.483 3.875 6%
ΡΟΥΔΙΑΣ 778 2.236 4.208 6.444 40 281 6.725 11%
ΣΤΑΥΡΟΣ 510 3.325 1.977 5.302 11 79 5.381 9%
ΦΛΕΓΙΑ 798 2.818 3.903 6.721 58 407 7.128 12%
ΣΥΝΟΛΟ 6.335 27.230 26.286 53.516 961 6.725 60.241 100%

Πίνακας 8.10. Χρονική κατανομή του λήμματος κατά Κοιλάδα στο Δάσος Πάφου (αρχική)

Κοιλάδα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΤΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ

2011/12 2013/14 2015/16 2017/18 2019/20
Μη καθορ. Σύνολο

Αγιά 1.787 3.665 12 3.131 697 184 9.476
Άγιος Μερκούριος 1.112 1.426 989 1.275 742 954 6.497
Γιαλιά 2.299 1.930 2.042 1.312 1.133 272 8.986
Διαρίζος 0 0 0 4.120 0 39 4.159
Κάμπος 86 198 29 146 0 812 1.271
Λιβάδι 1.986 924 18 262 919 825 4.933
Λιμνίτης 24 264 399 74 8 1.042 1.810
Ξερός 916 209 72 180 312 2.186 3.875
Ρούδιας 1.291 1.461 152 1.007 1.132 1.682 6.725
Σταυρός 1.654 968 61 1.457 884 356 5.381
Φλέγια 1.922 1.422 436 1.997 237 1.115 7.128
Σύνολο 13.076 12.465 4.211 14.960 6.062 9.467 60.241
Ποσοστά 22% 21% 7% 25% 10% 16% 100%
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Οι ποσότητες ξυλείας πεύκης που θα εξαχθούν από την απομάκρυνση αναδασώσε-
ων πεύκης στα ρέματα θα αφαιρεθούν από το πρόγραμμα υλοτομίας.  Επίσης,  προ-
βλέπονται διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραμμα, ανάλογα με την απογραφή των ΜΔΕ 
του 2011, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 
2012.

Προκειμένου σε κάθε διετία να υλοτομείται η ίδια ποσότητα περίπου ξυλείας (το 20% 
του λήμματος) έγινε εξισορρόπηση της πλεονάζουσας ποσότητας των 2 πρώτων διετιών 
(3%) στην τρίτη (2015/2016). Ομοίως, η επιπλέον ποσότητα (5%) της 4ης διετίας μετα-
φέρθηκε στην τελευταία διετία. Οι ποσότητες της 3ης και 5ης διετίας συμπληρώθηκαν με 
τις ποσότητες της τελευταίας στήλης (μη καθορ.) κατά τρόπο ώστε τελικά να μην υπάρ-
χουν μικρά υπόλοιπα (<100 m3) σε Κοιλάδες. Στον Πίνακα 8.11 φαίνεται η τελική χρονική 
κατανομή του λήμματος  κατά διετία  και  Κοιλάδα.  Η κατανομή αυτή είναι  ενδεικτική, 
αφού ο ετήσιος προγραμματισμός των υλοτομιών θα γίνεται από τον Λειτουργό Δια-
χείρισης  και  τον  Περιφερειακό  Δασικό  Λειτουργό  Πάφου,  μετά  από επιτόπιες  επι-
σκέψεις στα διαμερίσματα για έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης κάθε διαμερίσματος.

Συνολικά επιλέχθηκαν 727 διαμερίσματα από τα συνολικά 1875 (39%) και 45 από 50 
Τμήματα.
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Πίνακας 8.11. Χρονική κατανομή του λήμματος κατά Κοιλάδα στο Δάσος Πάφου (τελική)

Κοιλάδα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΤΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ

2011/12 2013/14 2015/16 2017/18 2019/20 Μη καθορ.
Σύνολο

Αγιά 1.287 3.165 1.196 1.631 2197,0 0 9.476
Άγιος Μερκούριος 1.112 1.426 1.943 775 1241,8 0 6.497
Γιαλιά 2.299 1.930 2.042 1.312 1404,9 0 8.986
Διαρίζος 0 0 0 4.159 0,0 0 4.159
Κάμπος 86 198 841 146 0,0 0 1.271
Λιβάδι 1.986 924 844 262 918,6 0 4.933
Λιμνίτης 0 288 399 0 1123,3 0 1.810
Ξερός 916 209 1.072 180 1497,5 0 3.875
Ρούδιας 1.291 1.461 1.835 1.007 1132,0 0 6.725
Σταυρός 1.654 968 418 1.457 883,9 0 5.381
Φλέγια 1.422 1.422 1.436 1.297 1552,1 0 7.128
Σύνολο 12.052 11.989 12.024 12.225 11.951 0 60.241
Ποσοστά 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%

 Β) Κατάρτιση σχεδίου πιλοτικής διαχείρισης

Το σχέδιο αυτό προτείνεται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1. Συστηματική απογραφή συστάδων και σταθμών. Εγκατάσταση δικτύου δοκιμα-
στικών επιφανειών (0,2 έως 1 στρ.) συστηματικά κατανεμημένων κατά πυκνότη-
τα που να οδηγεί σε έξι (6) τουλάχιστον ΔΕ σε κάθε διαμέρισμα. Η απόσταση με-
ταξύ των ΔΕ  που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη πυκνότητα είναι από 200 έως 
250 m και θα καθοριστεί με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Τμήματος Δα-
σών.

2. Με σημεία αναφοράς τις ΔΕ (τη θέση και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά) 
χαρτογράφηση των συστάδων και των σταθμών που κυριαρχούν σε κάθε δια-
μέρισμα.

3. Κατάρτιση σχεδίου αειφορικής διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής με εν-
σωμάτωση  αποφάσεων  χωροταξίας  που  λήφθηκαν  στο  παρόν  διαχειριστικό 
σχέδιο (διάκριση ζωνών προστασίας και διαχείριση) και λήψη βασικών και μα-
κροπορόθεσμων  διαχειριστικών  αποφάσεων  (περίπροπος  χρόνος,  είδος  και 
έκταση δασοκομικών χειρισμών κλπ).

4. Κατάρτιση λεπτομερούς δασοκομικού σχεδίου σε κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά σε 
κλίμακα 1:5.000. Εξειδίκευση μέτρων ανόρθωσης και εν γένει διαχείρισης των συ-
στάδων κάθε διαμερίσματος και κατάρτιση Φύλλων Ειδικής Περιγραφής (ΦΕΠ)32. 

Όλο το σχέδιο μπορεί και πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλή χρήση, με κατανομή κατά 
χώρο μέτρων και στόχων, με σαφή προσανατολισμό στην ανόρθωση των οικοσυστη-
μάτων, έτσι ώστε μελλοντικά να μπορεί το δάσος να αξιοποιηθεί και για παραγωγικούς 
σκοπούς, χωρίς βλάβες για τα οικοσυστήματα και με γνώμονα την αειφορία. Η εφαρμογή 
του σχεδίου αυτού μπορεί και πρέπει να διατηρεί, τουλάχιστον για τις δυο πρώτες 10ετί-
ες εφαρμογής του, τον πιλοτικό χαρακτήρα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Το σχέδιο πιλοτικής διαχείρισης προτείνεται να εφαρμοστεί σε 1 ή 2 Κοιλάδες, ανάλο-
γα με τις οικονομικές δυνατότητες του Τμήματος Δασών. Η υλοποίηση του σχεδίου θα 
πρέπει να προσανατολιστεί στις Κοιλάδες από τις οποίες εξάγονται οι μεγαλύτερες πο-

32 Εφόσον κρίνεται αναγκαίο η Ομάδα Έργου θα προετοιμάσει σχετικά πρότυπα
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σότητες ξυλείας. Αυτές σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 8.9 είναι η Αγιά και η Γιαλιά.

Για λόγους δοκιμασίας εφαρμογής εναλλακτικών συστημάτων καλλιέργειας, αναγέν-
νησης, και παρακολούθησης για την απόκτηση τεχνογνωσίας, οι καρπώσεις του παρα-
πάνω 10ετούς προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν υλοποιούμενες σύμφωνα με το 
πρόγραμμα αυτό στις περιπτώσεις, όπου θα υπάρξει χρονική και χωρική ταύτιση με την 
πιλοτική εφαρμογή.

Βασική αρχή και κανόνας που πρέπει να ακολουθηθεί και στις δύο περιπτώσεις είναι 
η  αποφυγή  των  χειρισμών  που  εστιάζουν  στις  διαστάσεις  και  στην  ωριμότητα  των 
δέντρων και η αυστηρή τήρηση των κανόνων καλλιέργειας και αναγέννησης που προσι-
διάζουν στα ομήλικα δάση των φωτόφιλων ειδών, όπως η τραχεία πεύκη. Οι συστάδες 
τραχείας πεύκης μπορούν να αναπαραχθούν και να καλλιεργηθούν μόνο κατά ομήλικες 
ενώσεις και συστάδες. Οδηγός προς τούτο είναι ο νέος οδηγός προσήμανσης του Τμή-
ματος Δασών Κύπρου και οι κατευθύνσεις δασοκομικού χειρισμού που διατυπώνονται 
στο επόμενο κεφάλαιο.

8.2.6 Δασοκομικοί χειρισμοί 
Απευθύνονται προς τις ακόλουθες περιπτώσεις 

Α. Ανίδρυση συστάδων – αναδασώσεις
Β. Καλλιέργεια και αραιώσεις συστάδων τραχείας πεύκης του σταδίου των 

κορμιδίων
Γ. Καλλιέργεια, αραιώσεις και αναγέννηση συστάδων  του σταδίου των κορ-

μών
Δ. Επεμβάσεις σε προστατευόμενες ζώνες 
Ε. Επεμβάσεις σε ζώνες δασικής αναψυχής
ΣΤ. Ειδικές επεμβάσεις σε παραρεμάτιες περιοχές
Ζ. Επεμβάσεις για μείωση του κίνδυνου πυρκαγιάς
Η. Χειρισμός εισβλητικών ειδών

Περίπτωση Α: Ανίδρυση συστάδων - αναδασώσεις

Προβληματισμοί:

Το Δάσος Πάφου στο μεγαλύτερό τμήμα του αποτελείται από μεσογειακού τύπου οι-
κοσυστήματα, κυρίως αείφυλλους σκληρόφυλλους θάμνους και υψηλά δάση τραχείας 
πεύκης, μερικά από τα οποία βρίσκονται σε υπερώριμη ηλικία. 

Τα δάση της πεύκης του Δάσους Πάφου παρουσιάζουν ιδιομορφία ως προς την εξέλι-
ξή τους, αφού η φωτιά παίζει διαχρονικά έναν πολύ σημαντικό οικολογικό ρόλο στη δη-
μιουργία και τη διατήρησή τους. 

Καταγράφονται τρεις κύριες καταστάσεις δασών πεύκης: α) τα υπερώριμα δάση, β) τα 
δάση που αναγεννήθηκαν μετά από σχετικά πρόσφατες πυρκαγιές (<40 ετών) και γ) 
δάση που προέρχονται από τεχνητές αναδασώσεις.

Στα υπερώριμα δάση παρατηρείται ήδη μια βραδεία μεν αλλά εξελισσόμενη διάσπαση 
της δομής, η οποία οφείλεται στη φυσική νέκρωση δένδρων, η οποία όμως δεν συνοδεύ-
εται από φυσική αναγέννηση, ακόμη και σε μεγάλα ενδοδασικά κενά. Το ίδιο συμβαίνει 
και σε περιοχές που σε προηγούμενες διαχειριστικές πρακτικές απομακρύνθηκαν με-
γάλες ποσότητες δένδρων.  

Τα δάση που αναγεννήθηκαν μετά από σχετικά πρόσφατες πυρκαγιές φαίνεται ότι 
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εξελίσσονται κανονικά.

Τα  δάση  που  προέρχονται  από  αναδασώσεις  παρουσιάζουν  διάφορους  βαθμούς 
εξέλιξης, περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιητικές. Σε αρκετές περιοχές όπου δημιουργή-
θηκαν βαθμίδες σε ενδοδασογενές περιβάλλον η φυσική αναγέννηση των πεύκων είναι 
ισχυρότερη και σταθερότερη από ότι τα φυτευθέντα είδη. 

Η διεθνής έρευνα απέδειξε ότι ώριμα δάση που καίγονται και προστατεύονται έχουν 
εξασφαλισμένη φυσική αναγέννηση. 

Αρχές και κανόνες αναδασώσεων:

Από την ιδιόμορφη οικολογική συμπεριφορά των ειδών της μεσογειακής βλάστησης 
προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα: Τα είδη της μεσογειακής βλάστησης, λόγω της άρι-
στης προσαρμογής τους είναι αναντικατάστατα. Οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής 
νέων ειδών που δεν διαθέτουν τους μηχανισμούς επιβίωσης στα ακραία μεσογειακά πε-
ριβάλλοντα και απέναντι στη φωτιά, πρέπει να θεωρείται εκ προοιμίου ως αποτυχημένη, 
δεδομένου ότι η φωτιά είναι ένα ενδεχόμενο που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
αποκλειστεί. Αντίθετα οι αναδασώσεις με είδη της μεσογειακής βλάστησης, δεν συνδέο-
νται κατ’ ανάγκη με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, εκτός αν εξωγενείς παράγοντες (υπερ-
βόσκηση κ.ά.) διαταράξουν τη φυσική πορεία των πραγμάτων ή η συχνότητα των πυρ-
καγιών στην ίδια περιοχή είναι τέτοια, που δε δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των αυ-
στηρών φυσικών κύκλων και διεργασιών που προσδιόρισε η φύση για τα μεσογειακά 
δασικά οικοσυστήματα.

Κορυφαία δράση για την αποκατάσταση του κάθε υποβαθμισμένου οικοσυστήματος, 
αποτελεί η αναδάσωση και εν συνεχεία, κατά τα πρώτα έτη μετά από αυτήν, η καλλιέρ-
γεια του νέου δάσους.

Μια σειρά ερωτηματικά ή ζητήματα, όπως είναι η επιλογή της μεθόδου τεχνητής ανα-
δάσωσης, η άμεση ή μετά περίοδο αναμονής επέμβαση, η επιλογή των κατάλληλων ει-
δών, η τεχνική της σποράς ή φύτευσης, η διαθεσιμότητα των κατάλληλων ειδών απα-
σχολούν κάθε φορά τους υπεύθυνους για τις αναδασώσεις.

Η μεταπυρική διαχείριση πρέπει να διέπεται από τη βασική οικολογική αρχή: 

"της μικρότερης δυνατής  διαταραχής του οικοσυστήματος και  της ανάγκης δη-
μιουργίας πολυσύνθετων οικολογικά ορθών, λειτουργικά αυτοδύναμων ολοκλη-
ρωμένων οικοσυστημάτων".

Όταν η αναδάσωση κριθεί αναγκαία, τότε η πλέον κρίσιμη απόφαση είναι αυτή της 
επιλογής των δασικών ειδών. 

Οι παράγοντες που πρέπει να αξιολογηθούν και οι συνδυασμοί ειδών, που θα μπο-
ρούσαν να ανταποκριθούν  στις  εκάστοτε  συνθήκες,  είναι  πολυάριθμοι  και  πρέπει  να 
ακολουθούν τους εξής κανόνες:

➔ Αντιγραφή της φύσης και γνώση του ιστορικού της υπό αναδάσωση περιοχής. 

➔ Λεπτομερής γνώση του σταθμού και καλή γνώση των απαιτήσεων και των ιδιοτήτων 
των διαφόρων δασικών ειδών. 

Η αντιγραφή της φύσης είναι ο πλέον αποδοτικός και ασφαλής τρόπος επιλογής των 
ειδών που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε περιοχή που αναδασώνεται. Η ενέργεια αυτή 
δεν αφορά μόνο τα δενδρώδη είδη,  αλλά στο σύνολό της  (είδη,  δομές,  κ.λ.π.)  διότι 
στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων.

Η λεπτομερής γνώση του σταθμού, σε συνδυασμό με την καλή γνώση των απαιτήσε-
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ων και των ιδιοτήτων των διαφόρων δασικών ειδών αποτελούν βασικό στοιχείο για τους 
στόχους διαχείρισης. Ο σταθμός αφήνει περιθώρια επιλογών στα πλαίσια των οποίων 
μπορούν  και  πρέπει  να  επιδιωχθούν  ειδικότεροι  στόχοι  διαχείρισης  σύμφωνα με  τις 
υπάρχουσες κάθε φορά κοινωνικές ανάγκες. Έχοντας υπόψη ότι η φύτευση δασικών ει-
δών σε περιοχές εκτός της φυσικής τους ζώνης είναι ενέργεια παρακινδυνευμένη, προ-
τείνονται τα εξής δασικά είδη, τα οποία σε μεγάλο βαθμό να εξασφαλίζουν την επιτυχή 
αναβάθμιση των υποβαθμισμένων εκτάσεων. 

Τα είδη που προτείνονται ταξινομούνται σε δυο κατηγορίες: Στα είδη που εμφανίζονται 
στην (πυρόπληκτη) ευμεσογειακή βλαστητική ζώνη και στα είδη της (ευκαιριακά καιγόμε-
νης) παραμεσογειακής βλάστησης. Μια τρίτη ομάδα ειδών που συγκροτούν τη βλάστη-
ση των ρεμάτων και των οχθών των ποταμών και χαρακτηρίζονται ως "αζωνικά είδη" συ-
μπληρώνουν τον κατάλογο των ειδών θάμνων, δένδρων και αναρριχόμενων ειδών που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.12.

Πίνακας 8.12. Προτεινόμενα είδη για αναδασώσεις στο Δάσος Πάφου

Β. ΗΜΙΕΡΗΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΜΕΣΑΟΡΙΑ). ΥΨΟΜ. ΖΩΝΗ 0-500m (ΘΕΡΜΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ)

Α/Α ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Ceratonia siliqua (Δ) Χαρουπιά
2. Crataegus azarolus (Δ) Μοσφιλιά

3. Cupressus sempervirens 
(Δ)

Κυπαρίσσι

4. Ficus carica (Δ) Συκιά Σε υγρές θέσεις
5. Juniperus phoenicea (Θ) Αόρατος
6. Laurus nobilis (ΨΘ) Δάφνη Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη
7. Morus alba (Δ) Συκαμιά Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη
8. Myrtus communis (Θ) Μυρτιά Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη

9. Nerium oleander (Θ) Πικροδάφνη Μόνο σε επιχώματα και 
αλλουβιακά ή βαθιά εδάφη

10. Olea europaea (Θ/Δ) Αγριοελιά
11. Pinus brutia (Δ) Πεύκη
12. Pistacia atlantica (Δ) Τρέμιθος Σε βαθιά εδάφη
13. Pistacia lentiscus (Θ) Σχοινιά
14. Pistacia terebinthus (ΨΘ) Αγριοτρεμιθιά Σε βαθιά εδάφη
15. Prunus spp. (Δ) Μαραπελιές Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη
16. Pyrus sp. (Δ) Αρκάππης κ.ά. Σε υγρές θέσεις / πλούσια εδάφη

17. Quercus coccifera subsp. 
calliprinos (Θ)

Περνιά

18. Quercus infectoria subsp. 
veneris (Δ)

Δρυς Σε βαθιά εδάφη

19.
Rhamnus oleoides susp. 
graecus
(= R. lycioides) (Θ)

Ακουμένη

20. Styrax officinalis (ΨΘ) Στερατζιά Μάλλον βαθιά εδάφη

Γ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ 500-1000m (ΜΕΣΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ)

Α/Α ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Acer obtusifolium (ΨΘ) Σφένδαμνος  Σε υγρά/ πλούσια εδάφη
2 Alnus orientalis (Δ) Σκλέδρος Σε αλλουβιακές αποθέσεις 

ποταμών
3 Arbutus andrachne (ΨΘ) Αντρουκλιά -1400m
4 Cedrus brevifolia (Δ) Κέδρος Κυρίως στο Δάσος Πάφου 
5 Ceratonia siliqua (Δ) Χαρουπιά -800m
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Α/Α ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6 Crataegus azarolus (Δ) Μοσφιλιά
7 Crataegus monogyna (Δ) Κοκκινομοσφιλιά
8 Cupressus sempervirens 

(Δ)
Κυπαρίσσι

9 Ficus carica (Δ) Συκιά Σε υγρά / πλούσια εδάφη
10 Juniperus oxycedrus (ΨΘ) Αόρατος >700m
11 Laurus nobilis (ΨΘ) Δάφνη Σε υγρά / πλούσια εδάφη
12 Morus alba (Δ) Συκαμιά Σε υγρά / πλούσια εδάφη
13 Myrtus communis (Θ) Μυρτιά Σε υγρά / πλούσια εδάφη
14 Pistacia atlantica (Δ) Τρέμιθος Σε βαθιά εδάφη
15 Pistacia lentiscus (Θ) Σχοινιά -700m
16 Pistacia terebinthus (ΨΘ) Αγριοτρεμιθιά
17 Platanus orientalis (Δ) Πλάτανος Σε αποθέσεις ποταμών
18 Prunus spp. (Δ) Μαραπελιές Σε υγρά / πλούσια εδάφη
19 Pyrus sp. (Δ) Αρκάππης κ.ά. Σε υγρά / πλούσια εδάφη
20 Quercus alnifolia (ΨΘ) Λατζιά
21 Quercus coccifera subsp. 

calliprinos (ΨΘ)
Περνιά

22 Quercus infectoria subsp. 
veneris (Δ)

Δρυς Σε βαθιά εδάφη

23 Rhamnus lyciodes (Θ) Ακουμένη
24 Rhus coriaria (Θ) Ρούδι
25 Styrax officinalis (ΨΘ) Στερατζιά
26 Phillyrea latifolia (ΨΘ) Φυλλίκι

Δ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ 1000-1600m (ΜΕΣΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ)
Α/Α ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Acer obtusifolium (ΨΘ) Σφένδαμνος Έως 1200m – σε βαθιά εδάφη
2 Alnus orientalis (Δ) Σε αλλουβιακές αποθέσεις 

ποταμών
3 Arbutus andrachne (ΨΘ) Αντρουκλιά Πάνω από 1400m υποφέρει 

από παγετούς
4 Berberis cretica (Θ) Βερβεριτζιά
5 Cedrus brevifolia (Δ) Κέδρος Κυρίως στο Δάσος Πάφου
6 Ficus carica (Δ) Αγριοσυκιά Σε υγρά / πλούσια εδάφη
7 Juniperus excelsa (ΨΘ/Δ) Αόρατος Μαδαρής
8 Juniperus oxycedrus (ΨΘ) Αόρατος Έως 1500m
9 Laurus nobilis (ΨΘ) Δάφνη Έως 1400m, σε υγρά / πλούσια 

εδάφη
10 Morus alba (Δ) Συκαμιά Σε υγρά / πλούσια εδάφη
11 Myrtus communis (Θ) Μυρτιά Σε υγρά / πλούσια εδάφη
12 Pinus brutia (Δ) Πεύκη
13 Pinus nigra subsp. 

pallasiana (Δ)
Μαύρη πεύκη

14 Pistacia terebinthus (ΨΘ) Αγριοτρεμιθιά
15 Platanus orientalis (Δ) Πλάτανος Σε αλλουβιακές αποθέσεις 

ποταμών
16 Prunus sp. (Δ) Αγριομαραπελιά Σε υγρά / πλούσια εδάφη
17 Pyrus spp. (Δ) Αρκάππης Σε υγρά / πλούσια εδάφη
18 Quercus alnifolia (ΨΘ) Λατζιά
19 Rhamnus alaternus (ΨΘ) Χρυσοξυλιά
20 Rhus coriaria (Θ) Ρούδι
21 Rosa spp. (Θ) Αγριοτριανταφυλλιές
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Διαχειριστικές προτάσεις:

1. Αναδασώσεις

Προτεινόμενες περιοχές για αναδασώσεις:

— Όπου υπάρχει οριστική απώλεια δάσους λόγω πυρκαγιάς σε έκταση τουλάχι-
στον 10 στρεμμάτων.

— Σε διάκενα όπου η φυσική αναγέννηση και τεχνητή αναδάσωση δεν είχε επιτυ-
χία.

Να εφαρμοστεί σε ποσοστό 10% των άνω εκτάσεων ανά χρόνο σπορά μετά από ανα-
μόχλευση του εδάφους είτε με εργαλεία ή μικρά μηχανήματα, και όπου το επιτρέπουν οι 
κλίσεις και πετρώματα με ρίπερ. Να ενισχυθεί η αναδάσωση, εφόσον κρίνεται απαραίτη-
το, με φύτευση δενδρυλλίων κατά το δεύτερο και τρίτο έτος.

Σημειώνεται ότι στα φυσικά αποθέματα και στις υπερώριμες συστάδες που προστα-
τεύονται (δασικά μνημεία) δεν εκτελούνται αναδασώσεις. Επιπλέον, για τις αναδασώσεις 
θα ακολουθούνται οι αρχές που αναφέρονται στο σχετικό κείμενο πολιτικής του Τμήμα-
τος Δασών (“Πολιτική του Τμήματος Δασών στην παραγωγή και εγκατάσταση δασικών 
φυτών”).  

2. Προτάσεις φυσικής αναγέννησης υπερώριμων συστάδων.

Επειδή, η φυσική αναγέννηση των συστάδων άνω των 150 ετών είναι προβληματική 
και η δομή τους διασπάται, για την αποτροπή της μελλοντικής κατάρρευσης του Δάσους 
Πάφου, προτείνεται, επειδή η διεθνής εμπειρία σε παρόμοιες καταστάσεις είναι περιορι-
σμένη, να ερευνηθούν μέθοδοι ανανέωσης των οικοσυστημάτων με την οργάνωση κα-
ταλλήλων πειραμάτων, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες για τον εντοπισμό της 
πλέον κατάλληλης μεθόδου. 

Τα  πειράματα  προσπαθούν  να αντικαταστήσουν  τον  οικολογικό  ρόλο της  δασικής 
πυρκαγιάς με την δημιουργία καταστάσεων μη ανταγωνισμού και εξάλειψη των φαινο-
μένων της αλληλοπάθειας.

Οι εξής χειρισμοί  πρέπει  να εφαρμοστούν πιλοτικά σε επιφάνειες 2 έως 5 στρεμ-
μάτων: 

1. Αποψιλωτικές υλοτομίες δένδρων και θάμνων. 
2. Αποψιλωτικές υλοτομίες δένδρων και θάμνων με αναμόχλευση του εδάφους με 

ρίπερ. 
3. Αποψιλωτικές υλοτομίες δένδρων και θάμνων με κάψιμο των υπολειμμάτων. 
4. Συνδυασμός των δύο προηγούμενων μεθόδων.

Οι παραπάνω μέθοδοι θα ελεγχθούν και με την υποβοήθηση τεχνητής σποράς. 

Θα επιλεγεί η πιο αποτελεσματική μέθοδος σε συνάρτηση με τη μικρότερη δυνατή 
επέμβαση στο ενδοδασικό περιβάλλον.

Στον πειραματικό σχεδιασμό θα περιλαμβάνεται και η μελέτη της αναγέννησης των 
φυσικών ώριμων συστάδων κέδρου στις θέσεις Κουφοπλάτανος, Κονίζι, Θρονί του Κύκ-
κου και “Μούττη της Αγκαστίνας” (μακριά από τον κύριο όγκο του δάσους κέδρου στον 
Τρίπυλο), με σκοπό την αναχαίτιση της επέκτασης της τραχείας πεύκης ενάντια στον 
κέδρο
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Για την περίπτωση Β.  Συστάδες κορμιδίων για παραγωγή κάρβουνου. Παρά τον 
καρπωτικό χαρακτήρα που έχουν οι επεμβάσεις αυτές, όπως επισημάνθηκαν στο προη-
γούμενο κεφάλαιο, εντούτοις κατά την εφαρμογή τους θα πρέπει να ισχύσουν και εδώ 
αυστηροί δασοκομικοί κανόνες που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός του Τμήματος Δα-
σών και που συνοψίζονται εδώ στα ακόλουθα:

• Εξευγενιστικές αραιώσεις με θετική επιλογή των ατόμων του μέλλοντος, αφαί-
ρεση  ανταγωνιστών  με  στόχο  την  ευνόηση  της  καθ'  ύψους  αύξησης  των 
δέντρων της κυριαρχούσας συστάδας, με γνώμονα τη διατήρηση – διαμόρ-
φωση της ομήλικης δομής κατά μικρές συστάδες και την αποφυγή μείωσης 
της  πυκνότητάς  τους  κάτω από  ένα  ορισμένο  επίπεδο  (70% βαθμός  συ-
γκόμωσης).

• Απομάκρυνση υπολειμμάτων υλοτομιών όταν κρίνεται αναγκαίο για αντιπυρι-
κή προστασία. 

Για την περίπτωση Γ. Συστάδες κορμών όπου θα εφαρμοστεί το 10ετές πρόγραμμα 
υλοτομιών.

• Εφαρμογή υπεραραιώσεων με θετική επιλογή και στόχο την κατά πάχος αύ-
ξηση των δέντρων της κυριαρχούσας συστάδας. 

• Διατήρηση της συνοχής των συστάδων (ΒΣ>60%) και αποφυγή δημιουργίας 
διάκενων εκεί που δεν υπάρχει πρόθεση αναγέννησης

• Εφαρμογή αναγεννητικών υλοτομιών εκεί όπου υπάρχουν προσαυξήματα. Η 
απομάκρυνση των δέντρων της μητρικής συστάδας εγγυάται την ολοκλήρω-
ση της φυσικής αναγέννησης στις θέσεις όπου γίνονται υλοτομίες.

• Αποφυγή πρακτικών που εστιάζουν στα δέντρα και όχι στις συστάδες ως σύ-
νολα και εφαρμογή κανόνων καλλιέργειας αναγέννησης που ταιριάζουν στα 
φωτόφιλα ομήλικα δάση. 

Για τις περιπτώσεις Δ και Ε ό,τι προβλέπεται στα αντίστοιχα κεφάλαια, με την επισή-
μανση ότι και εδώ πρέπει τα μέτρα που θα λαμβάνονται να εκπορεύονται μεν από του 
επιμέρους στόχους, αλλά να ακολουθούν και τους κανόνες της δασοκομίας που εξασφα-
λίζουν διατήρηση και ανόρθωση των οικοσυστημάτων και σε κάθε περίπτωση να λαμ-
βάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες και δυνατότητες του σταθμού και των συστάδων. 

Περίπτωση Η (εισβλητικά είδη). Όπως αναφέρθηκε, στο Δάσος Πάφου υπάρχουν 
εισβλητικά είδη,  τα  οποία απαιτούν ειδική διαχείριση.  Τα είδη αυτά είναι  ο  Ailanthus 
altissima, η Acacia saligna και η Oxalis pes-caprea.  Σε ότι αφορά στο τρίτο (ξινίδι) δεν 
χρειάζονται διαχειριστικά μέτρα γιατί η εξάλειψή του είναι ανέφικτη, ενώ δεν καταγράφο-
νται ιδιαίτερες ζημιές από την παρουσία του. Όμως για τον Αΐλανθο (Κοιλάδες Σταυρού 
και Ξερού) και την Ακακία θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός για τη σταδιακή απομάκρυνσή 
τους, όπου αυτά έχουν εισχωρήσει σε φυσικούς οικότοπους.

Ο αΐλανθος και η ακακία εισβάλουν εκτός από κατοικημένες περιοχές, κυρίως σε πα-
ραποτάμια οικοσυστήματα. Δημιουργούν πλούσιο ριζικό σύστημα και έχουν πολύ ισχυρή 
ριζοβλαστική ικανότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η καταπολέμη-
σή τους, διότι εμφανίζονται άφθονα ριζοβλαστήματα σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και 
μετά την απομάκρυνσή του μητρικού δένδρου. Γενικά η απομάκρυνση του αΐλανθου εί-
ναι επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία και είναι δύσκολος ο καθορισμός του αναγκαίου 
χρόνου για το πλήρη εκτοπισμό του. Μια δεκαετία και ένα ποσό 5.000 Ευρώ το χρόνο, 
μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστικό στόχο, χωρίς όμως να εξασφαλισθεί η πλήρης επιτυχία 
της προσπάθειας.

Επιπλέον θεωρείται σκόπιμο να παρακολουθείται η Clematis vitalba που είναι επιγε-
νές για την Κύπρο και φαίνεται ότι εξαπλώνεται σε ρεματιές π.χ. Πλατύς και υπάρχει το 
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ενδεχόμενο να μετατραπεί σε εισβλητικό, οπότε και θα πρέπει να σχεδιαστούν μέτρα πε-
ριορισμού της εξάπλωσής της, αν και ως αναρριχόμενο είδος αναβαθμίζει οπτικά το πε-
ριβάλλον. 

Από τα ξενικά είδη που εισήχθηκαν παλαιότερα στις Κοιλάδες Ξερού και όπου αλλού, 
την πρώτη θέση κατέχει ο ευκάλυπτος, που ως μεσογειακού τύπου δένδρο παρουσιάζει 
υψηλή προσαρμογή στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου. Τα δένδρα αυτά πρέπει να 
απομακρυνθούν, παρά το ότι δεν δείχνουν επεκτατική τάση. Η εργασία μπορεί να γίνει 
εν πολλοίς χωρίς κόστος αν διατεθούν τα ξύλα στους περίοικους δωρεάν ως καυσόξυλα. 
Όπου είναι κοντά σε δρόμους μπορεί να υπάρχει και πρόσοδος. Όπου είναι πολύ μα-
κριά θα απομακρυνθούν από το τοπικό προσωπικό. Η απομάκρυνσή τους μπορεί να γί-
νεται στο διαχειριστικό σχέδιο υπολογίζοντας το λήμμα σταδιακά, ώστε να μην δημιουρ-
γούνται κενά στη συνέχεια του οικοσυστήματος από τη μια και από την άλλη να υπάρξει 
κανονική διαδοχή με φωτόφιλα τοπικά είδη.

8.2.7 Άλλα δασικά προϊόντα 
Η συλλογή οποιουδήποτε δασικού προϊόντος από κρατικό δάσος χωρίς άδεια από το 

Τμήμα Δασών, σύμφωνα με το άρθρο 13, εδάφιο (2), παρ. (δ), είναι παράνομη και τιμω-
ρείται. Η πρόνοια αυτή διατηρείται και στη νέα δασική νομοθεσία που προωθείται. Τονί-
ζεται ότι η συλλογή δασικών προϊόντων στα φυσικά αποθέματα θα πρέπει να απα-
γορευτεί.

1. Μανιτάρια: Η δωρεάν συλλογή μανιταριών στο Δάσος Πάφου, είτε για ιδία χρή-
ση είτε για εμπόριο, από τους περιοίκους και όχι μόνον, ήταν ανέκαθεν αποδεκτή 
από τις Δασικές Αρχές. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται συχνά συλλογή μανι-
ταριών με ληστρικό τρόπο και με τη χρήση εργαλείων πράγμα που επηρεάζει 
αρνητικά το δασικό οικοσύστημα και τον βιότοπο των μανιταριών. 
Η χρήση εργαλείων για  τη  συλλογή μανιταριών θα πρέπει  να  απαγορεύεται, 
όπως εξάλλου προβλέπεται από τη νέα δασική νομοθεσία που προωθείται.
Προτείνεται, επίσης, η απαγόρευση συλλογής μανιταριών στα φυσικά αποθέμα-
τα (η δυνατότητα προβλέπεται από τη νέα δασική νομοθεσία, έπειτα από Διάταγ-
μα του Υπουργού Γεωργίας). 

2. Νερό: Στο δάσος Πάφου παράγονται σημαντικές ποσότητες νερού είτε υπό μορ-
φή πηγών, είτε υπό μορφή επιφανειακών νερών, μεγάλο μέρος των οποίων συ-
γκεντρώνεται στα φράγματα. Μεγάλο μέρος των νερών αυτών χρησιμοποιείται 
για ύδρευση και το μεγαλύτερο μέρος για άρδευση. Είναι πολύ σημαντικό να κα-
ταβληθεί κάθε προσπάθεια να αποφευχθεί η καθ’ οποιουδήποτε τρόπο ρύπανση 
των νερών αυτών. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να αφεθούν αρκετές ποσότητες 
νερού, ιδίως πηγαίου, για ύδρευση της πανίδας του δάσους Πάφου. Εξυπακούε-
ται ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οποιεσδήποτε ποσότητες νερού που απαι-
τούνται για σκοπούς πυροπροστασίας.

3. Εκρίζωση  αγριελιών: Η  χρήση  αγριελιών  ως  υποκείμενα  στη  δημιουργία 
ελαιώνων πρέπει να βοηθηθεί. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να γίνει αποψίλωση 
των δασικών εκτάσεων από αγριελιές.

4. Ρίγανη (Origanum dubium): Η συλλογή της ρίγανης από ιδιώτη για ίδια χρήση 
είναι ελεύθερη και δωρεάν. Για καλύτερη διαχείριση του είδους γίνεται εισήγηση 
να ανακοινώνεται από το Τμήμα Δασών ο χρόνος συλλογής της ρίγανης και οι 
περιοχές όπου επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι.

5. Φύλλα δάφνης (Laururs nobilis): Η συλλογή φύλλων δάφνης για ιδία χρήση εί-
ναι ελεύθερη και δωρεάν. Συστήνεται ο καθορισμός του τρόπου και του χρόνου  
συλλογής των φύλλων.

6. Χριστουγεννιάτικα  δένδρα:  Η  χρησιμοποίηση  Χριστουγεννιάτικων  δένδρων 
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από αραιώσεις  των αναδασώσεων συνεχώς μειώνεται  γιατί  εκτοπίζονται  από 
συνθετικά Χριστουγεννιάτικα δένδρα. Παρ’ όλα αυτά συστήνεται όπως το Τμήμα 
Δασών  συνεχίσει  να  προωθεί την  διάθεση  χριστουγεννιάτικων  δένδρων  από 
αραιώσεις  αναδασώσεων,  γιατί  κατ’  αυτού  του  τρόπου  προωθούνται  οι  
αραιώσεις των αναδασώσεων και ταυτόχρονα ενημερώνεται το ευρύ κοινό για το 
έργο του Τμήματος

7. Ψάρια γλυκού νερού: προτείνεται η ενθάρρυνση της δραστηριότητας του ψα-
ρέματος για σκοπούς κυρίως αναψυχής κάτω από αυστηρούς κανόνες και προ-
ϋποθέσεις. Μέχρι την εξακρίβωση της κατάστασης των πληθυσμών των ψαριών 
στους ποταμούς και τα ρέματα, το ψάρεμα θα επιτρέπεται μόνο στους υδατο-
φράκτες. Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αδειοδότησης, εγκα-
τάστασης και λειτουργίας μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ειδών.

8.2.8 Θήρα 
Το υφιστάμενο καθεστώς απαγόρευσης της θήρας στο Δάσος Πάφου (με εξαίρεση την 

έκταση 4.700  ha  κυρίως στην Κοιλάδα Κάμπου) φαίνεται ότι λειτουργεί ικανοποιητικά, 
χωρίς να παραγνωρίζεται, ωστόσο, το ζήτημα της λαθροθηρίας. Το ζήτημα των περίκλει-
στων Κοινοτήτων Κάμπου, Τσακίστρας και Μυλικουρίου αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτω-
ση και ως τέτοια θα πρέπει να διαχειριστεί και στο μέλλον. Η επέκταση της θήρας σε πε-
ριοχές πέραν εκείνων των προαναφερθέντων κοινοτήτων δεν θεωρείται σκόπιμη, καθώς 
σε μια τέτοια περίπτωση θα αυξηθεί η πιθανότητα παράνομης θήρευσης του αγρινού ή 
καταδίωξής του από κυνηγετικούς σκύλους κατά τη διάρκεια της θήρας του λαγού.

Σημειώνεται  ότι  υπάρχουν  πιέσεις  για  την  άρση  της  απαγόρευσης  κυνηγιού  στη 
βόρεια περίμετρο του Δάσους Πάφου, με τη δικαιολογία ότι τα εκεί χωριά δεν έχουν αρ-
κετό χώρο (για θήρα) και ότι δεν είναι διακριτή η γραμμή της απαγορευμένης ζώνης. Ελ-
λείψει τεκμηριωμένων μελετών εκτίμησης των θηραματικών πληθυσμών στην περιοχή 
αυτή (προτείνεται σχετική μελέτη αριθμ. 5 στο Κεφ.8.2.14) και λόγω της ύπαρξης φαινο-
μένων λαθροθηρίας, δεν συνίσταται η ικανοποίηση, προς το παρόν, σχετικού αιτήματος. 
Προτείνεται τα ζητήματα που σχετίζονται με το κυνήγι να εξεταστούν συνολικά από την 
Επιτροπή Διαχείρισης και ιδίως:

• ο επανακαθορισμός των ορίων της απαγορευμένης περιοχής με βάση εύκολα 
αναγνωρίσιμα φυσικά όρια, όπως οι δρόμοι, αντί των δασικών οροσήμων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα. Ο επανακαθορισμός των ορίων αφορά και την περιο-
χή της Κοιλάδας Κάμπου, όπου επιτρέπεται το κυνήγι, στην οποία, σε πρώτη 
φάση, θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια σε ποια διαμερίσματα επιτρέπεται 
το κυνήγι (οριοθέτηση με βάση τη διοικητική διαίρεση του δάσους). Σημειώνεται 
ότι η επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου έχει ενταχθεί στη Ζώνη Β

• η ένταξη της Ζώνης Γ σε καθεστώς προσωρινά απαγορευμένης περιοχής κυνη-
γίου 

Άλλοι  λόγοι  που συνηγορούν στη διατήρηση της σημερινής κατάστασης τόσο στο 
εσωτερικό όσο και περιμετρικά του Δάσους Πάφου είναι:

α) οι περισσότερες φωλιές του σπιζαετού βρίσκονται στις παρυφές του δάσους
β) οι πυκνότητες του πληθυσμού του αγρινού είναι σημαντικά μεγαλύτερες στις παρυ-

φές του δάσους
γ) η περίοδος του κυνηγιού του λαγού και της τσίχλας συμπίπτει με την περίοδο ανα-

παραγωγής του αγρινού και του σπιζαετού (αρχές Νοέμβρη – τέλη Φλεβάρη)
δ) η άσκηση του κυνηγιού του λαγού γίνεται με τη χρήση ιχνηλατών που κατά κανόνα 

διώκουν τα αγρινά και προκαλούν επίσης όχληση στα αρπακτικά με έντονα γαυγίσματα
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ε) λόγω της μακρόχρονης απαγόρευσης του κυνηγιού. το Δάσος Πάφου επιτελεί ήδη 
το ρόλο ενός τεράστιου γενετικού αποθέματος, αμβλύνοντας τις συνέπειες από τη γενετι-
κή υποβάθμιση λόγω των απελευθερώσεων σε άλλες περιοχές

στ) η μακρόχρονη απαγόρευση του κυνηγιού στην περιοχή έχει επιφέρει ένα καθε-
στώς επιθυμητής ισορροπίας στην άγρια πανίδα, το οποίο εφ' όσον ανατραπεί μπορεί 
να προκαλέσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις στους πληθυσμούς, ιδίως των προστα-
τευόμενων ειδών, ή έστω να σημάνει μια μακρόχρονη και αβέβαιη προσαρμογή των ει-
δών στις νέες συνθήκες

Επειδή στο Δάσος Πάφου απαγορεύεται το κυνήγι, αλλά και για λόγους ορθής διαχεί-
ρισης της πανίδας του, θα πρέπει να αποφευχθεί ο εμπλουτισμός μέσω απελευθέρωσης 
θηραμάτων από εκτροφεία (λαγός, πέρδικα), για την αποφυγή όλων των προβλημάτων 
που συνδέονται με τη διαδικασία αυτή (μεταφορά ασθενειών, συγγενής διασταύρωση 
κ.ά.). Το μέτρο αυτό προτείνεται να ισχύει και για τις περιοχές των περίκλειστων από το 
δάσος κοινοτήτων.

Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί στενότερη συνεργασία του Τμήματος Δασών και του 
Ταμείου Θήρας,  καθώς και  η  εμπλοκή του πρώτου στην ενίσχυση των θηραματικών 
πληθυσμών (σπορές, παροχή νερού κ.λπ) στις παρυφές του Δάσους Πάφου, από τις 
οποίες εμπλουτίζονται περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι. 

8.2.9 Αντιπυρική προστασία 
Όπως  αναφέρθηκε  σε  προηγούμενα  κεφάλαια,  ο  υπ’  αριθμόν  ένα  κίνδυνος  του 

Δάσους Πάφου είναι οι  δασικές πυρκαγιές. Για την αποτροπή αυτού του κινδύνου το 
Τμήμα Δασών και η Δασική Περιφέρεια Πάφου έχουν δημιουργήσει και διατηρούν άριστη 
οργάνωση και υποδομές πρόληψης και υποστήριξης της καταστολής, ώστε λίγα θα μπο-
ρούσε να προτείνει κανείς για συμπλήρωση και βελτίωσή τους. Πέραν των εφαρμοζόμε-
νων μέτρων και υπαρχόντων υποδομών τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης είναι:

1. Εφαρμογή προγράμματος «Κόκκινη Σημαία» κατά τις κρίσιμες ημέρες σύμ-
φωνα με το οποίο όλα τα μηχανοκίνητα μέσα του Τμήματος Δασών, του Ταμείου 
Θήρας και των παραδασόβιων Κοινοτήτων πρέπει να φέρουν τριγωνικές κόκκι-
νες σημαίες και τα μέσα ενημέρωσης να ενημερώνουν το κοινό με ανακοινώσεις. 
Δασικοί υπάλληλοι και κυρίως εθελοντές να επικοινωνούν με τον κόσμο και να 
ζητούν τη συνεισφορά τους

2. Ένταση του ελέγχου της πρόσβασης, κατά τις κρίσιμες ημέρες, των μετακι-
νουμένων στο Δάσος με κλείσιμο των μπαρών αποκλεισμού δρόμων, λήψη των 
στοιχείων των επισκεπτών από ένστολους υπαλλήλους (αριθμοί  αυτοκινήτων, 
στοιχεία επιβαινόντων). Ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως αυτά που 
απευθύνονται  στον  ντόπιο  πληθυσμό,  για  το  ποιοι  δρόμοι  κλείνουν  και  τους 
λόγους που επιβάλλουν το κλείσιμο των δρόμων αυτών. 

3. Διενέργεια ενδοτμηματικών συσκέψεων μετά από κάθε δασική πυρκαγιά με 
έκταση μεγαλύτερη από 10 ha, ώστε να γίνεται αποτίμηση του έργου που εκτε-
λέστηκε, να γίνεται  επισήμανση των σφαλμάτων και  των δυσλειτουργιών των 
μέσων και των υποδομών και να δίνονται άμεσα εντολές για επιδιορθώσεις. Να 
επισημαίνονται σφάλματα τακτικής και τρόπων ενέργειας και να γίνονται προ-
τάσεις βελτίωσης όλης της λειτουργίας κατάσβεσης. Μελλοντικά θα εξεταστεί η 
πραγματοποίηση συσκέψεων με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ταμείο Θήρας 
και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα δασικών πυρκαγιών

4. Κατασκευή ακόμη επτά (7) συστημάτων πυρασφάλειας στους αντίστοιχους 
εκδρομικούς χώρους, πέραν των τεσσάρων (4) που ήδη υπάρχουν 

5. Κατασκευή ακόμη πέντε (5) κλειστών υδατοδεξαμενών στις θέσεις ¨Κάμπος 
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του  Κούλλουρου  (Κοιλάδα  Διαρίζου),  “Λαρεφτής”,  “Αρκάτζι  της  Ρουδκιάς”  και 
“Παγλιάες” (Κοιλάδα Λιμνίτη) και στον εκδρομικό σώρο Λειβάδι. Όλες οι υδατοδε-
ξαμενές θα γίνουν μετά από αξιολόγηση των αντίστοιχων πηγών, εκτός αυτής 
του εκδρομικού χώρου, όπου η παροχή νερού θα γίνει από αγωγό ύδρευσης.

6. Προμήθεια και πιλοτική εφαρμογή καμερών ώστε να καλυφτεί η επιτήρηση 
των αόρατων από τα παρατηρητήρια περιοχών, οι οποίες σήμερα μερικά καλύ-
πτονται από κινητά περίπολα. Η προμήθεια θα γίνει  εφ'  όσον υπάρξει θετική 
αξιολόγηση ανάλογου συστήματος στον Ακάμα.

7. Προμήθεια δύο (2) μεγάλων (12 τόννων), έξι (6) μεσαίων και πέντε (5) μι-
κρών  Πυροσβεστικών  οχημάτων,  προκειμένου  σε  κάθε  Δασικό  Σταθμό  να 
υπάρχουν ένα μεγάλο και δύο μικρότερα οχήματα. Με την παραπάνω προμήθεια 
θα  γίνει  η  σταδιακή  αντικατάσταση  2  παλαιών  μεγάλων  οχημάτων  στα  τρία 
πρώτα χρόνια εφαρμογής του ΔΣΧ και των πέντε υφιστάμενων μικρότερων, κατά 
τα επόμενα δύο χρόνια

8. Επανεξέταση και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος αντιπυρικών λωρί-
δων. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται εισήγηση κατά την τήρηση των στατιστι-
κών στοιχείων αντιμετώπισης περιστατικών πυρκαγιάς να καταγράφεται από τον 
υπεύθυνο δασικό λειτουργό η κατά την κρίση του αποτελεσματικότητα των υφι-
στάμενων  αντιπυρικών  λωρίδων  (π.χ.  αποτροπή  εξάπλωσης,  αναγκαιότητας 
διαπλάτυνσης, κατάργηση, πλήρης έλλειψη κ.λπ).

9. Βελτίωση και διάνοιξη δασικών χωματόδρομων σε διάφορες Κοιλάδες του 
Δάσους Πάφου, καθώς και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δρόμων σε διάφορες 
περιοχές. Οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν, εκτός από την αντιπυρική προστασία, 
γενικότερα την προστασία και την παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων, τη με-
τακίνηση των επισκεπτών, την οδική σύνδεση μεταξύ των Κοινοτήτων κ.ά.  Η 
διάνοιξη νέων χωματόδρομων αφορά μόνο περιπτώσεις αντιπυρικής προστασί-
ας και σύνδεσης τυφλών δρόμων

Τα παραπάνω μέτρα περιλαμβάνονται στον Πίνακα 8.13, όπου συνοψίζονται όλα τα 
αναγκαία μέτρα προστασίας κατά Κοιλάδα στο Δάσος Πάφου.

Πίνακας 8.13. Προτεινόμενες υποδομές αντιπυρικής προστασίας κατά Κοιλάδα

Κοιλάδα
Αντιπ.λωρ.

(Km) Δρόμοι (km) Ασφαλτ. Παρα-
τηρ.

Πυρο-
φυλ.

Θέσ. 
Παρ.

Υδατο-
δεξ.

Υδρο-
στόμ. Ελικοδρ. Συστ. 

πυρ.
Β Κ Β Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ

Αγιάς 1,1 5,5 14,0 1 1 1 1
Άγ. Μερ-
κούριου 3,5 0,0 2 2 1
Σταυρού 
Ψώκας 2,8 0,0 1 1 1

Ρούδια 0,0 1 1 1 1
Ξερού 3 0,0 1 2
Κάμπου 8,3 6,8 0,0 1 1
Λιμνίτη 1,7 27,8 2,8 0,0 1 5 6 2
Διαρίζου 3,0 1 1 1 3 2
Φλέγιας 0,0 1 1
Λειβάδι 2,6 13,9 0,0 1 2 1
Γιαλιάς 4,5 12,3 4,0 0,0 2 3 1
ΣΥΝΟΛΟ 10,0 14,5 69,3 6,8 17,0 1,0 1,0 7,0 20,0 20,0 4,0 2,0
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8.2.10 Αντιμετώπιση επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή 
Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας της περιόδου 2005 – 2008 στην Κύπρο, φαι-

νόμενο που πιθανότατα συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, το Τμήμα Δασών ετοί-
μασε και εφαρμόζει από το καλοκαίρι του 2009 το “Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης για 
αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  της  ανομβρίας  στα  κρατικά  δάση  (περίοδος  2009  – 
2010)”, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία ενός μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδίου με τη 
συνεργασία ξένων εμπειρογνωμόνων. Στο βραχυπρόθεσμο Σχέδιο περιλαμβάνονται συ-
νολικά 20 Μέτρα και 35 Δράσεις οκτώ τομέων δραστηριότητας. Στη συνέχεια, αναφέρο-
νται τα σημαντικότερα μέτρα, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες του 
Δάσους  Πάφου  (η  παραπομπή  των  δράσεων  αφορά  στο  Βραχυπρόθεσμο  Σχέδιο 
Δράσης): 

• Πρόγραμμα αρδεύσεων των αιωνόβιων δένδρων – Μνημείων της Φύσης (Δράση 
10). Το μέτρο αυτό θα εφαρμόζεται μόνο εφ' όσον κρίνεται σκόπιμο (σταθμολογι-
κές συνθήκες, ζωτικότητα ατόμων κτλ).

• Δράσεις παρακολούθησης (Δράση 5.1): Δύο από τις οκτώ Δ.Ε. προβλέπεται να 
εγκατασταθούν στο Δάσος Πάφου (Κοιλάδες Λιμνίτη και Γιαλιάς / Αγ.Μερκουρί-
ου), ενώ για την εκτίμηση της ζωτικότητας των δέντρων, την αξιολόγηση της αν-
θεκτικότητάς τους και την παρακολούθηση των προβλημάτων που προκαλεί η 
ανομβρία μπορούν να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις 
Δ.Ε. του ενιαίου δικτύου απογραφής του Δάσους Πάφου.

• Μείωση του ετήσιου λήμματος, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται από τις περιο-
χές που δεν πλήττονται από ξηρασία, ενώ το λήμμα που προέρχεται από νε-
κρώσεις / ξηράνσεις θα πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό λήμμα (Δράσεις 
23 και 24). Σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτές θα απαιτηθεί κατάλληλη προσαρμο-
γή του 10ετούς προγράμματος υλοτομιών.

• Εντατικοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας (καθαρισμοί  δασών κατά μήκος 
δρόμων, έναρξη περιόδου τον Μάρτιο κ.ά - Δράσεις 32-33)

• Σύμφωνα με τη Δράση 11 προβλέπεται η απελευθέρωση νερού από τα φράγμα-
τα (σε συνεννόηση με το ΤΑΥ) για την άρδευση της παραποτάμιας βλάστησης, 
σε συνάφεια με τα προτεινόμενα μέτρα διατήρησης του οικότοπου του πλατάνου.

• Ανάλογα μέτρα για την  περαιτέρω ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε περιόδους 
ξηρασίας προτείνονται στις Δράσεις 25, 26 και 27 (κατασκευή ποτιστρών, αξιο-
ποίηση ποσότητας νερού από τις πηγές, καθαρισμός των φυσικών πηγών).

Σημειώνεται,  πάντως, ότι  ορισμένα από τα μέτρα τυγχάνουν αναστολής, λόγω του 
ικανοποιητικού επιπέδου βροχόπτωσης των τελευταίων δύο ετών, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι δεν αποκλείεται η επανάληψη περιόδων ανομβρίας κατά την περίοδο ισχύος του 
ΔΣΧ (μέχρι το 2020).

Παρόμοια μέτρα σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση, τα οποία θα προβλέπονται από το 
υπό κατάρτιση Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο,  θα πρέπει  επίσης να υιοθετηθούν μελλοντικά 
από το ΔΣΧ. 

8.2.11 Περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού 
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού θα επιδιωχθεί κυρίως με τις ευκολίες και τα 

μέσα που συνδέονται ή αφορούν κυρίως τις  ευκαιρίες αναψυχής στο Δάσος Πάφου. 
Εκτός από τις ευκολίες αυτές, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αξιοποιη-
θούν για την ενημέρωση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού, ιδίως οι ιδιαίτε-
ρες  φυσικές  και  οικολογικές  αξίες,  που  αποτελούν  το  συγκριτικό  πλεονέκτημα  του 
δάσους Πάφου.. Αναφερόμαστε εδώ στον κυπριακό κέδρο και το αγρινό, που προκα-
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λούν το ενδιαφέρον και το θαυμασμό, όχι μόνο στους Κυπρίους, αλλά και στους αλλοδα-
πούς επισκέπτες του νησιού. Προτείνεται να δημιουργηθούν ειδικά θεματικά μουσεία – 
κέντρα ενημέρωσης, που θα αναφέρονται συγκεκριμένα στις δύο παραπάνω ιδιαίτερες 
αξίες του Δάσους Πάφου, τα οποία για λόγους τουριστικής ανάδειξης της περιοχής γενι-
κότερα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε χώρους στις παρυφές ή κοντά σε υφι-
στάμενους οικισμούς. Το θεματικό μουσείο για το αγρινό, όπου θα παρέχονται όλες οι 
πληροφορίες για τη βιολογία, την ιστορία, την εξάπλωση κλπ του ζώου, μπορεί να συν-
δυαστεί με παρακείμενο έγκλειστο χώρο όπου θα διατηρούνται για επίδειξη ορισμένα 
ζώα και ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να τα παρατηρήσει, από κατάλληλο μονοπάτι 
ή ειδικούς πύργους παρατήρησης. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και χρήσιμο, αν η ως 
άνω δραστηριότητα γίνει κοντά σε κάποιον υφιστάμενο οικισμό. Προς την κατεύθυνση 
αυτή μπορεί να συμβάλει η εμπλοκή και η συνεργασία με το νέο Μουσείο που ήδη δη-
μιουργείται στην Κοινότητα Κάμπου.

Κάτι παρόμοιο μπορεί να γίνει και για τον κυπριακό κέδρο. Στις παρυφές ή κοντά σε 
οικισμό που σχετίζεται άμεσα με το Δάσος Πάφου, μπορεί να δημιουργηθεί ειδικό θεμα-
τικό μουσείο – κέντρο ενημέρωσης, που θα αναφέρεται κυρίως στον κυπριακό κέδρο 
(βιολογία, εξάπλωση, ιστορία, παραδόσεις, κλπ), το οποίο θα καλύπτει παράλληλα και 
τη χλωρίδα του Δάσους Πάφου γενικότερα. Όπως και για το αγρινό, σε παρακείμενο 
χώρο μπορεί να δημιουργηθεί βοτανικός κήπος επισκέψιμος από το κοινό, για την επί 
τόπου ανάδειξη των ειδών που παρουσιάζονται στο μουσειακό χώρο.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση θα πρέπει να περι-
ληφθεί επίσης η μελέτη και κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων υποδοχής μαθη-
τών, σε δύο τουλάχιστον θέσεις του Δάσους Πάφου.

Στις υποδομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εμπλέκεται και το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισμού, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης στη Σαλαμιού και προγραμματίζει άλλο στην Κοινότητα Παναγιάς, στα πλαί-
σια ανάπτυξης δικτύου Κέντρων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της εγκεκρι-
μένης Εθνικής Στρατηγικής για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Κύπρο. Ως εκ 
τούτου απαιτείται στενή συνεργασία του Τμήματος Δασών και του Υπουργείου Παι-
δείας στον τομέα αυτό.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 
προτείνεται  η  διατήρηση  και  αξιοποίηση  του  δικτυακού  τόπου του  Δάσους 
Πάφου (www.pafosforest.eu), λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας που έχει σήμερα 
και της πολύ υψηλής ανταπόκρισης από τις μηχανές αναζήτησης.  Εναλλακτικά, ο 
δικτυακός τόπος του Δάσους Πάφου θα μπορούσε να μεταφερθεί  κάτω από την 
υπάρχουσα υποδομή του ιστοχώρου του Τμήματος Δασών. Ο δικτυακός τόπος μπο-
ρεί να εμπλουτιστεί με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, όπως σύντομα, κατάλληλου 
περιεχομένου βιντεάκια (σε μορφή κατάλληλη για προβολή και από το YouTube), τα 
οποία θα ετοιμαστούν από ομάδα εκπαιδευτικών,  επικοινωνιολόγων και  δασικών 
λειτουργών, ή για τα οποία μπορεί να προκηρυχθεί σχετικός  διαγωνισμός με τη 
θέσπιση χρηματικών βραβείων για τα καλύτερα σποτάκια από το Τμήμα Δασών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη θεματολογία των ενημερωτικών φυλλαδίων που έχουν 
εκδοθεί μέχρι σήμερα (πυρκαγιές, προστατευόμενα είδη κ.λπ), όσον αφορά την πα-
ραγωγή και έκδοση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού προτείνεται η κάλυψη θε-
μάτων, όπως:

— Ανάδειξη του πολύπλευρου ρόλου των δασικών οικοσυστημάτων και ιδίως του 
Δάσους Πάφου (παραγωγή,  αναψυχή,  προστασία/διατήρηση ειδών,  κλιματική 
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αλλαγή), μέσω της εφαρμοζόμενης αειφορικής διαχείρισης
— Κανονισμοί λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών (υποζώνες και περιο-

χές που κηρύσσονται με βάση τη δασική νομοθεσία). Ιδιαίτερη μνεία σε ζητήμα-
τα επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, περιορισμών στην ελεύθερη πρόσβαση από 
τους επισκέπτες, ενθάρρυνση συμμετοχής σε έρευνες γνώμης – παρακολούθη-
σης της επισκεψιμότητας κ.λπ

— Εκπόνηση οδηγού για τα Δασικά Μνημεία και τα κυριότερα πολιτιστικά στοιχεία 
του Δάσους Πάφου (καμίνια, παλαιά κτίρια, κρησφύγετα ΕΟΚΑ κ.ά.)

— Ευαισθητοποίηση για τα  παρόχθια  οικοσυστήματα του Δάσους Πάφου και  τη 
σχέση δάσους - νερού

8.2.12 Υποστήριξη παραδασόβιων Κοινοτήτων 
Η επιβίωση των παραδασόβιων κοινοτήτων είναι στενά συνδεδεμένη με την αειφορι-

κή  διαχείριση  των  δασικών  οικοσυστημάτων.  Τα  ακόλουθα  μέτρα  διαχείρισης  του 
δάσους μπορούν να συμβάλουν, άμεσα ή έμμεσα, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, 
όπως και στην βελτίωση στην ποιότητα ζωής των παραδασόβιων κοινοτήτων.

(i) Η παραγωγή, η συγκομιδή και η προμήθεια κορμοξυλείας των βιοτεχνιών ξύλου 
που βρίσκονται στις παραδασόβιες κοινότητες, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της 
παραγωγικότητας του δάσους.

(ii) Η παραγωγή, η συγκομιδή και η προμήθεια καυσοξύλων, είτε από αναδασώσεις 
για σκοπούς αραίωσης, είτε από υλοτομία ως παραπροϊόν της κορμοξυλείας. Τα 
καυσόξυλα μπορούν να διατεθούν, και υπάρχει ζήτηση, είτε για την παραγωγή 
ξυλανθράκων είτε για σκοπούς θέρμανσης.

(iii) Η Δασική Περιφέρεια Πάφου να μην είναι απαγορευτική άλλα μάλλον βοηθητική 
στην  ορθολογιστική  συλλογή  και  αξιοποίηση  «δευτερευόντων  δασικών  προϊ-
όντων»

(iv) Η σύναψη ειδικών συμφωνιών για περιποίηση καλλιεργειών για τις ανάγκες των 
αγρινών, μέσω των χρηματοδοτήσεων από τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του 
ΠΑΑ

(v) Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα να παραχωρούνται οι διαθέσιμες ποσότητες νε-
ρού για την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

(vi) Πλησίον των παραδασόβιων κοινοτήτων να επιδιώκεται η διατήρηση ικανών δα-
σοκαλυμμένων εκτάσεων για σκοπούς άνεσης και αναψυχής ντόπιων και επισκε-
πτών και την προστασία γεωργικών καλλιεργειών.

(vii)Συντήρηση και βελτίωση έργων υποδομής που υπάρχουν, επέκτασή τους και 
δημιουργία νέων έργων. Οι υποδομές αποτελούν πόλους έλξης για επισκέπτες 
και  βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ντόπιων μαζί  με  έμμεσα οικονομικά 
οφέλη. Τέτοια έργα υποδομής είναι:

— Μονοπάτια μελέτης της φύσεως
— Εκδρομικοί χώροι
— Κατασκηνωτικοί χώροι
— Παρατηρητήρια πουλιών (σε συνδυασμό με ταϊστρες ή κατάλληλες θέσεις 

παρατήρησης)
— Ποδηλατόδρομοι
— Δρομολόγια ιππασίας
— Χώροι αναψυχής
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— Κέντρα Πληροφόρησης
— Εκθετήριο δασικών εργαλείων – δασικό μουσείο
— Εστιατόριο (ταϊστρα) για το γύπα και το αγρινό

Το δάσος έχει να προσφέρει πολλά στον επισκέπτη, ο οποίος πρέπει να ενθαρρυνθεί 
και να πληροφορηθεί για το δάσος και για τις διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες. Οι 
διάφορες διευκολύνσεις πρέπει να σχεδιασθούν ούτως ώστε να μην επηρεάσουν την 
ομορφιά και την καλαισθησία του τοπίου. Περισσότερα αναφέρθηκαν ήδη στα σχετικά 
κεφάλαια

(viii) Η εργοδότηση κατά προτεραιότητα κατοίκων από τις παραδασόβιες κοινότη-
τες από τη Δασική Περιφέρεια Πάφου θα είναι προς αμοιβαίο όφελος για επιβίω-
ση του δάσους και των κοινοτήτων.

(ix) Η ενθάρρυνση οργανωμένων ξεναγήσεων με τοπικούς οδηγούς γνώστες της 
περιοχής, που θα συνδυάζουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε παρθένες συστάδες 
δάσους, επίσκεψη δασικών μνημείων και λοιπών αξιοθέατων του Δάσους, χρή-
ση μονοπατιών μελέτης της φύσης και  γευσιγνωσία στα παραδασόβια χωριά 
μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική υποστήριξη των παραδασόβιων Κοινο-
τήτων. Η αδειοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται επίσης κατά 
προτεραιότητα σε μόνιμους κατοίκους ή επιχειρήσεις οικοτουρισμού που εδρεύ-
ουν στις παραδασόβιες Κοινότητες, στα πλαίσια των  αντισταθμιστικών οφε-
λών λόγω της υπαγωγής μεγάλης έκτασης του Δάσους Πάφου σε καθεστώς αυ-
στηρής προστασίας.

8.2.13 Υποδομές 
Σύμφωνα με την ανάλυση, περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών 

στο Δάσος Πάφου, στη συνέχεια προτείνονται τα παρακάτω μέτρα: 

1. Μείωση της μεγάλης πυκνότητας του δασικού οδικού δικτύου με επαναφο-
ρά δρόμων στην προ της κατασκευής τους κατάσταση. Η μείωση αυτή μπορεί να 
γίνει είτε με απαγόρευση της κυκλοφορίας τους και αναμόχλευση της επιφάνειας 
του οδοστρώματος με ρίπερ ώστε να ευνοηθεί η φυσική αναγέννηση, είτε με τη 
χρήση εκσκαφέα (JCB) ή αναλόγου τύπου ο οποίος θα παίρνει το χώμα από το 
κατάντι πρανές και θα το εναποθέτει πάνω στο οδόστρωμα, διευκολύνοντας έτσι 
και την φυσική αναγέννηση και επί του πρανούς, αφού αποκαλύπτεται το φυσικό 
έδαφος αλλά και επί του οδοστρώματος. 
Η αποκατάσταση αυτή θα πρέπει να γίνει μόνο σε δρόμους οι οποίοι δεν εξυπη-
ρετούν  άλλους  σκοπούς  (αναψυχή,  παρακολούθηση  ζώων,  πτηνών  κλπ)  και 
μόνο  σε  εξαγωγικούς  δρόμους.  Η  μείωση  της  πυκνότητας  των  δασοδρόμων 
πραγματοποιείται και αυτόματα από την εγκατάλειψη κάποιων δρόμων και την 
επακόλουθη  αναδάσωση  του  καταστρώματός  τους.  Οι  συγκεκριμένοι  δρόμοι 
στους οποίους θα γίνουν οι παραπάνω δράσεις θα αποφασιστούν από τα μέτρα 
διαχείρισης που θα εφαρμοστούν στα διάφορα διαμερίσματα και κοιλάδες. Κατά 
κανόνα το μέτρο αυτό περιλαμβάνει  το  σύνολο των εξαγωγικών δρόμων στη 
ζώνη Α και την υποζώνη Β1 και ένα ποσοστό (περίπου 20%) των εξαγωγικών 
δρόμων στις υποζώνες Β2 και Β3.. 

2. Βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος αντιπυρικών λωρίδων με κατάργηση 
και αποκατάσταση των μη λειτουργικών λωρίδων, σύνδεση τυφλών, δημιουργία 
νέων και δημιουργία διαπλατύνσεων όπου απαιτείται. Είναι χρήσιμο να κωδικο-
ποιηθούν και να σημανθούν οι αντιπυρικές λωρίδες ώστε να είναι εύκολα ανα-
γνωρίσιμες. 
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3. Εξασφάλιση  πρόσβασης στο Διαδίκτυο με  υψηλή ταχύτητα στους Δασικούς 
Σταθμούς προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη και αμεσότερη η ανταλλαγή 
δεδομένων με τη Κεντρική Διοίκηση (Δασική Περιφέρεια Πάφου και Τμήμα Δα-
σών), η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των καμερών αντιπυρικής προ-
στασίας και γενικότερα η επικοινωνία των δασικών λειτουργών.

4. Προτείνεται  να  εξεταστεί  η  κατάργηση  του  φράγματος  Γαληνής (Ποταμός 
Κάμπου) ή εναλλακτικά να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις για τη μετακίνηση 
των χελιών. Το συγκεκριμένο φράγμα αποτελεί εμπόδιο για την μετακίνηση χε-
λιών και έχει πέσει σε πλήρη αχρηστία (λόγω του Κυπριακού). Απαιτείται η σύ-
νταξη σχετικής μελέτη σκοπιμότητας μετά από αυτοψία ειδικών σε συνδυασμό 
με έρευνα της εκεί ιχθυοπανίδας

5. Σε σχέση με την υπάρχουσα ζήτηση για επενδύσεις και υποδομές στον το-
μέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως τα Αιολικά Πάρκα – ζήτη-
ση που αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον καλύπτοντας και τομείς όπως, τα βιο-
καύσιμα και η αξιοποίηση βιομάζας – αναφέρεται ότι κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να εξετάζεται ξεχωριστά με  μελέτες σκοπιμότητας,  συνυπολογίζοντας λόγους 
δημόσιου συμφέροντος και στα πλαίσια του προτεινόμενου συστήματος ζώνω-
σης / χωροθέτησης. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο ειδικός στόχος διαχείρισης 3.4.1 
[Αξιοποίηση  της  δυνατότητας  παραγωγής  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές 
(βιομάζα, αιολική)] καλύπτει θεωρητικά πάντα το θέμα των έργων ΑΠΕ.

6. Ανάλογα και με μεγαλύτερη αυστηρότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ζήτηση 
για υποδομές αξιοποίησης λατομικών φυσικών πόρων και υποδομών επέκτασης 
του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

8.2.14 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών 
Για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (κυρίως των υποζωνών Α1 και Β1) 

απαιτείται η εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύν-
σεις που δόθηκαν στο Κεφ.8.1.1. 

• Υποζώνη Α1 (Περιοχές Προστασίας Φϋσης – προτεινόμενα φυσικά αποθέματα): 
Δεν λαμβάνεται κανένα διαχειριστικό μέτρο, εκτός εάν λόγοι καταστροφής – υπο-
βάθμισης επιβάλλουν τη λήψη ειδικών μέτρων και μόνο μετά από σοβαρή με-
λέτη. Στα μέτρα προάσπισης του προστατευτικού ρόλου περιλαμβάνεται ο απο-
κλεισμός της χρήσης και ο έλεγχος των επισκεπτών σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας. Η ένταξη στο σύστημα παρεχόμενης ανα-
ψυχής γίνεται χωρίς να επιτρέπεται η πρόσβαση στο εσωτερικό των περιοχών 
αυτών, πλην της απλής διέλευσης, της ενημέρωσης και της παρατήρησης. Οι 
περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τουλάχιστον 20 χρόνια.

• Υποζώνη Α2: Στην υποζώνη αυτή δίνεται προτεραιότητα τόσο σε ζητήματα προ-
στασίας, όσο και δασικής αναψυχής και ήπιων μορφών οικοτουρισμού. Η διάκρι-
ση των δύο υποζωνών αναμένεται να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με 
τις κατευθύνσεις κήρυξης περιοχών σε φυσικά αποθέματα ή εθνικά δασικά πάρ-
κα

• Υποζώνη Β2 (περιοχή προστασίας αγρινού): στην υποζώνη αυτή χωροθετούναι 
ή ενθαρρύνονται διαχειριστικά μέτρα βελτίωσης του βιότοπου του αγρινού για 
την κάλυψη αναγκών τροφής, κάλυψης και νερού. 

• Υποζώνη Β1 (πυρήνες προστασίας ορνιθοπανίδας): στην υποζώνη αυτή τίθεται 
ως προτεραιότητα η προστασία της ορνιθοπανίδας και αποφεύγεται κάθε ενέρ-
γεια που προκαλεί όχληση στην ορνιθοπανίδα. Η πιθανή διαχείριση θα αποσκο-
πεί μόνο στη διατήρηση – βελτίωση των βιοτόπων για την ορνιθοπανίδα, μετά 
από εμπεριστατωμένα αποτελέσματα της συστηματικής παρακολούθησης ή άλ-
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λης επιστημονικής μελέτης και θα γίνεται σε περιόδους εκτός αναπαραγωγής 
των πτηνών. Η ζώνη αυτή έχει δυναμικό χαρακτήρα ως προς την ένταξη στο 
μέλλον  νέων  περιοχών  (και  όχι  στον  αποχαρακτηρισμό)  μετά  από τα  αποτε-
λέσματα της συστηματικής παρακολούθησης των προστατευόμενων ειδών ορνι-
θοπανίδας.

• Υποζώνη Β3:: Όπως έχει αναφερθεί, η ζώνη αυτή επιτελεί και το ρόλο της περι-
φερειακής ζώνης στη Ζώνη Α, καλύπτοντας τις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου 
ΦΥΣΗ 2000 (Τ.Κ.Σ.) που δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες ζώνες. 
Στην υποζώνη αυτή εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της υποζώνης Β2

Μετά  την  ψήφιση  της  νέας  δασικής  νομοθεσίας  (εκτιμάται  ότι  θα  γίνει  εντός  του 
πρώτου εξαμήνου του 2011) το Τμήμα Δασών θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες 
διαδικασίες για τη νέα ταξινόμηση και κήρυξη προστατευόμενων περιοχών στο Δάσος 
Πάφου (Φυσικά Αποθέματα, Εθνικά Δασικά Πάρκα, Προστατευτικά Δάση, Μνημεία της 
Φύσης και φυσικά μικρο-αποθέματα).

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (Τόποι 
Κοινοτικής Σημασίας) προτείνεται  η επέκταση των περιοχών του δικτύου με σκοπό 
την ενοποίησή τους σε 1 ή 2 περιοχές από 4 που είναι σήμερα. Για το σκοπό αυτό, 
μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 εκτάσεις των ζωνών Α και Β, οι οποίες 
σήμερα βρίσκονται  εκτός  των 4 περιοχών. Η ανάγκη της επέκτασης και  ενοποίησης 
προέρχεται τόσο από τα δεδομένα της αξιολόγησης και της εξάπλωσης προστατευόμε-
νων ειδών και  Οικοτόπων εκτός των υφιστάμενων περιοχών (π.χ.  λατζιά,  πλάτανος, 
κέδρος), όσο και λόγω ήδη εκπεφρασμένης σύστασης από την Ε.Ε. για μη επαρκείς 
εκτάσεις για το αγρινό, τα πευκοδάση και τη λατζιά. 

8.2.15 Μελέτες - Έρευνες
Οι ειδικές μελέτες, έρευνες και συστήματα παρακολούθησης αποτελούν ένα πλέγμα 

ενεργειών, που εξασφαλίζουν πληροφορίες και δημιουργούν εισροές για μια αποτελε-
σματική διαχείριση και προστασία του δάσους. Το παρόν διαχειριστικό σχέδιο, ως βασι-
κό εργαλείο εφαρμογής του συνόλου των μέτρων διαχείρισης, αποτελεί τον κύριο απο-
δέκτη των παραπάνω πληροφοριών. Με την έννοια αυτή, αποθαρρύνονται, στο μέλλον, 
παράλληλες ή συμπληρωματικές του διαχειριστικού σχεδίου μελέτες και σχέδια. Στη συ-
νέχεια, αναφέρονται οι προτεινόμενες μελέτες και έρευνες, ανά κατηγορία, ανάλογα με 
το αντικείμενο τους:

Α. Συστήματα διαρκούς παρακολούθησης
1. Στα πλαίσια του διαχειριστικού έχουν εκπονηθεί Σχέδια Παρακολούθησης για 10 

είδη και τύπους φυσικών οικοτόπων. Μετά την τελική έγκριση τους θα ξεκινήσει 
η εφαρμογή τους από το Τμήμα Δασών, το Ταμείο Θήρας ή άλλο αρμόδιο φορέα. 
Αναλυτικότερα τα σχέδια παρακολούθησης είναι: 

• Είδη  φυτών:    (α)  Ranunculus  kykkoensis,  (β)  Phlomis  cypria,  (γ) 
Eryssimum kykkoticum

• Είδη πανίδας:    (δ)  Ovis orientalis ophion, (ε)  Rhinolophus hipposideros, 
(στ)  Hieraaetus fasciatus,  (ζ)  Parus ater Cypriotes και άλλα σημαντικά 
είδη  πουλιών  (π.χ.  Certhia  brachydactyla,  Lanius  nubicus,  Oenanthe 
cypriaca κτλ).

• Τύποι οικοτόπων:   (η) Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) 
– κωδικός 9590*, (θ) Δάση ανατολικής πλάτανου (Platanion orientalis) – 
κωδικός  92  C0,  (ι)  Θαμνώνες  και  δασικές  συστάδες  της  Quercus 
alnifolia- κωδικός 9390*. 

2. Απογραφή  των  μόνιμων  δειγματοληπτικών  επιφανειών  (ΜΔΕ)  του  Δάσους 
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Πάφου (2011, επόμενη 2021).
3. Ειδική μελέτη – έρευνα καταμέτρησης των επισκεπτών του δάσους και καταγρα-

φής των χαρακτηριστικών και των απόψεων – εμπειριών τους για την αναψυχική 
οργάνωση του δάσους. Σύστημα παρακολούθησης σε ετήσια βάση

4. Καταμέτρηση του πληθυσμού του αγρινού σε ετήσια βάση με επίγεια καταμέτρη-
ση σε διαδρομές, η οποία ασκείται από το Ταμείο Θήρας. Επαναξιολόγηση δια-
δρομών και συμπλήρωση του δικτύου. Παράλληλα ή και συμπληρωματικά, ενα-
έρια καταμέτρηση με ελικόπτερο σε ετήσια βάση. Συνέχιση της παρακολούθησης 
με ραδιοπομπούς. 

5. Μελέτη και παρακολούθηση των πληθυσμών του λαγού και της πέρδικας.

Β. Προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας (δημιουργία νέας γνώσης ή τεχνογνωσίας)

6. Ανάπτυξη βιομετρικών και δασοαποδοτικών μοντέλων, για εκτίμηση όγκων, βιο-
μάζας, προσαύξησης και απόδοσης διαφόρων ειδών (λατζιάς, τραχείας πεύκης, 
κέδρου). 

7. Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του δάσους ως προς το αγρινό. Θα υπολογι-
στεί η φέρουσα ικανότητα του δάσους, με εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας του, κα-
θώς και άλλων παραγόντων, όπως ο ανά στρέμμα αριθμός ζώων, που εξασφα-
λίζει την άριστη φυσική και υγιεινή κατάσταση του πληθυσμού.

8. Πλήρης γενετική μελέτη (DNA) του αγρινού.
9. Μελέτη ιχθυοπανίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στο χέλι και στην επιρροή και το κα-

θεστώς των αλλόχθονων ειδών. Έρευνα στα ποτάμια και στους ταμιευτήρες
10. Εγκατάσταση πειραματικών επιφανειών για έρευνα συστημάτων αναγέννησης 

ώριμων συστάδων τραχείας πεύκης και κέδρου
11. Εκτίμηση των Τιμών Αναφοράς Ευνοϊκής Κατάστασης Διατήρησης (ΤΑΕΚΔ) για 

τα ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους προτεραιότητας του 
Δ. Πάφου

Γ. Αναγνωριστικές μελέτες (όταν δεν υπάρχει ικανή πληροφόρηση ή τα συστήματα πα-
ρακολούθησης δεν καλύπτουν το συγκεκριμένο τομέα)

12. Μελέτη εντοπισμού,  καταγραφής και  περιγραφής των ιδιαίτερων φυσικών και 
πολιτισμικών αξιών του Δάσους Πάφου 

13. Μελέτη καταγραφής και κατηγοριοποίησης μονοπατιών και Ε.Χ, καθώς και ορ-
γάνωσης  εξειδικευμένων  δραστηριοτήτων  αναψυχής.  Περιλαμβάνεται  επανε-
ξέταση του συστήματος δασικής αναψυχής και αναδιοργάνωσή του, με βάση εισ-
ροές από τις παραπάνω μελέτες για την αναψυχή (3, 11) και τα αποτελέσματα 
αξιολόγησης της αισθητικής του τοπίου. Στόχος είναι η ένταξη στο σύστημα δασι-
κής αναψυχής (α) των υφιστάμενων εκδρομικών χώρων και μονοπατιών, (β) των 
πολιτιστικών και φυσικών αξιών που υπάρχουν και (γ) ευρύτερων περιοχών και 
τοπίων του δάσους, με υψηλό δυναμικό αισθητικής και φυσικής εμπειρίας

14. Μελέτη και καταγραφή των ειδών και των πληθυσμών των αμφίβιων και ερπε-
τών. Πλήρης καταγραφή των ειδών των πληθυσμών και των οικοτόπων τους, σε 
όλο το Δάσος Πάφου

15. Μελέτη  υδάτινων-παρόχθιων  ενδιαιτημάτων.  Ειδική  προσέγγιση  για  την  ταξι-
νόμηση των ποταμών και παρόχθιων ζωνών, καθώς και για τον εντοπισμό μι-
κρο-υγροτόπων και την αξιολόγηση όλων των τεχνητών υδάτινων σχηματισμών, 
ως προς την σημασία τους για τη τοπική χλωρίδα και πανίδα

16. Μελέτη και καταγραφή των ειδών και των πληθυσμών των χειρόπτερων. Πλήρης 
καταγραφή των ειδών των πληθυσμών, των καταφυγίων και των θέσεων τροφο-
ληψίας, σε όλο το Δάσος Πάφου

17. Μελέτη  εξάπλωσης των εντόμων της  Οδηγίας  των Οικοτόπων (Propomacrus 

346



Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου / 8. Μέτρα Διαχείρισης / 8.2 Μέτρα Διαχείρισης

cypriacus & Callimorpha quadripunctaria)
18. Σύνταξη εξειδικευμένης μελέτης αντιπυρικής προστασίας, όπου θα προβλέπεται 

η χρησιμοποίηση και αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών εκτίμησης 
και πρόγνωσης του κινδύνου πυρκαγιάς (π.χ. μοντέλα προσομοίωσης καύσιμης 
ύλης και διάδοσης της πυρκαγιάς)

19. Τεχνικο-οικονομική μελέτη για την αξιοποίηση βιομάζας από αραιώσεις αναδα-
σώσεων

Δ. Συστήματα χαρτογράφησης και απογραφής, 
20. Επικαιροποίηση της  χαρτογράφησης των δασικών οικοσυστημάτων τόσο στα 

πλαίσια  των  4  περιοχών  Natura  (χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων),  όσο και 
κατά την πιλοτική απογραφή των 2 Κοιλάδων. Προτείνεται η επικαιροποίηση της 
υφιστάμενης χαρτογραφικής υποδομής να είναι διαρκής (π.χ. καταχώρηση νέων 
δρόμων,  καμένες εκτάσεις,  νέες αναδασώσεις).  Συνολική επικαιροποίηση των 
πληροφοριών θα γίνει με τη σύνταξη του επόμενου ΔΣΧ.

Ε. Μελέτες εφαρμογής
21. Κατάρτιση σχεδίου εφαρμογής πιλοτικής διαχείρισης των συστάδων δύο λεκα-

νών απορροής (κοιλάδων) για παραγωγικούς σκοπούς
22. Μελέτη βελτίωσης του ενδιαιτήματος του αγρινού (και λαγού, πέρδικας) εντός 

του Δάσους Πάφου

ΣΤ. Δράσεις ενημέρωσης
23. Έκδοση αφισών και φυλλαδίων σχετικά με την προστασία της ερπετοπανίδας 

του δάσους. Θα αναρτηθούν σε δασικούς σταθμούς και παραδασόβιες κοινότη-
τες και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

9. Σύσταση Φορέα Διαχείρισης 
Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν προβλέπεται η σύσταση 

Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ειδικότερα περιοχών που έχουν εντα-
χθεί στο Δίκτυο Φύση 2000, είτε ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, είτε ως Ζώνες Ειδικής Δια-
τήρησης. Στην Ελλάδα, η διοίκηση και διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών καλύ-
πτεται από το άρθρο 15 του ν.2742/1999 (Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη 
& άλλες διατάξεις), όπου αναφέρονται τρία εναλλακτικά οργανωτικά σχήματα:

1. η σύσταση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) στην αρμοδιότητα των 
οποίων υπάγονται προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με την περιβαλλοντική νο-
μοθεσία ή/και τις Οδηγίες των Οικοτόπων και της Ορνιθοπανίδας

2. η σύσταση ΝΠΙΔ σε ευρύτερο γεωγραφικό / διοικητικό επίπεδο (π.χ. Περιφέρεια) τα 
οποία αναλαμβάνουν τη διοίκηση και διαχείριση του συνόλου των προστατευόμε-
νων περιοχών της περιοχής αρμοδιότητάς τους

3. η ανάθεση της αρμοδιότητες σε υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, ή σε ειδικές υπη-
ρεσίες που συνιστώνται για το σκοπό αυτό στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε λοιπούς περιβαλλοντικούς φορείς 
αναγνωρισμένου κύρους. 

Με δεδομένη τη μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δάσους Πάφου, την οργανική του συ-
νέχεια, το νομικό του καθεστώς (Κύριο Κρατικό Δάσος) και τον αμιγώς δασικό χαρακτήρα 
της περιοχής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από δεκαετίας ασκείται αποτελεσματική διοί-
κηση και διαχείριση από το Τμήμα Δασών, και συγκεκριμένα από τη Δασική Περιφέρεια 
Πάφου,  δεν συνιστάται η σύσταση Φορέα Διαχείρισης με ξεχωριστή νομική προσωπι-
κότητα. 

Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πράξη ορισμένα ζητήματα συντονι-
σμού των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών και ιδίως του Ταμείου Θήρας και της 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί και το γεγονός ότι το Τμή-
μα Δασών ασκεί διοίκηση και έλεγχο μόνο στις εκτάσεις που βρίσκονται εντός της οροθετι-
κής γραμμής, τη στιγμή που το σύνολο της περιοχής έχει οργανική συνέχεια τόσο στην πε-
ριφερειακή ζώνη εξωτερικά του Δάσους Πάφου, όσο, κυρίως, στις περίκλειστες περιοχές και 
στις ιδιόκτητες μικρές εκτάσεις στο εσωτερικό του Δάσους Πάφου. Ήδη εξάλλου αναφέρθη-
καν ορισμένα διαχειριστικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν σε περιοχές εκτός 
αρμοδιότητας του Τμήματος Δασών, και με την έννοια αυτή το οργανωτικό σχήμα που θα 
δημιουργηθεί θα πρέπει να έχει αρμοδιότητα, όσον αφορά τα προστατευόμενα είδη πανί-
δας (κυρίως αγρινό και ορνιθοπανίδα), και εκτός της κρατικής δασικής γης.

Προτείνεται, λοιπόν, η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης εντός της οργανωτικής δομής 
του Τμήματος Δασών ή της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, στην οποία θα συμμετέχουν εκ-
πρόσωποι των παρακάτω φορέων: 

• Τμήμα Δασών (ως προεδρεύων)
• Ταμείο Θήρας 
• Τμήμα Περιβάλλοντος
• Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων
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• Εκπρόσωποι (2) των παραδασόβιων Κοινοτήτων
• Ομοσπονδία Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
• Εκπρόσωπος του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου
• Εκπρόσωπος  της  Κυπριακής  Ομοσπονδίας  Κυνηγίου  και  Διατήρησης  Άγριας 

Ζωής
• Εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της περιοχής
• Κατά περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες για ζητήματα που σχε-

τίζονται με τη διαχείριση του Δάσους Πάφου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τον 
Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ή έπειτα από πρόταση των μελών της

• Κατά περίπτωση εκπρόσωποι λοιπών Κυβερνητικών Υπηρεσιών, όπως Τμήμα 
Αλιείας, Γεωργίας, Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Παιδείας κ.λπ.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος και γνωμοδοτεί στον Προϊστάμενο της Δασικής Περιφέρειας Πάφου για 
ζητήματα όπως:

— Ζητήματα χωροταξίας και περιβαλλοντικής πολιτικής
— Κατασκευή τεχνικών έργων (οδοποιία)
— Αδειοδότηση νέων λατομείων
— Κατασκευή υδατοφρακτών
— Δασοκομικές εργασίες εντός των περιοχών που έχουν κηρυχθεί ως Τόποι Κοινο-

τικής Σημασίας
— Έγκριση περιβαλλοντικών μελετών στην περιοχή του Δάσους Πάφου
— Έγκριση λοιπών μελετών και ερευνών εντός της περιοχής του Δάσους Πάφου

Τα παραπάνω έργα θα εξετάζονται και σε άλλα επίπεδα (π.χ. Επιτροπή Μελετών Επι-
πτώσεων από το Περιβάλλον), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία

Η Επιτροπή Διαχείρισης (Ε.Δ.) θα έχει επίσης την ευθύνη της παρακολούθησης της 
προόδου υλοποίησης του ΔΣΧ, καθώς και για σχετικές αλλαγές και αναθεωρήσεις επί 
του ΔΣΧ.

Προτείνεται η Ε.Δ. να συνέρχεται τακτικά δύο φορές ετησίως και εκτάκτως μετά από 
πρόταση 2 τουλάχιστον μελών της, ή εφ' όσον το Τμήμα Δασών θεωρεί ότι υπάρχει σο-
βαρό και επείγον ζήτημα προς εξέταση. Οι τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γί-
νονται η πρώτη τον Ιανουάριο για τη διαμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Εργα-
σιών, μετά την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, την υποβολή προτάσεων για το 
επόμενο έτος και την υποβολή απολογισμού για το προηγούμενο έτος. Η δεύτερη συνε-
δρίαση θα λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο με αντικείμενο τον μέχρι  τούδε (ενδιάμεσο) 
απολογισμό του έτους και την πιθανή τροποποίηση του προγράμματος εργασιών τρέχο-
ντος έτους, με πιθανή μεταφορά εργασιών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στο επόμε-
νο έτος.

Ως έδρα της Επιτροπής καθορίζεται ο Δασικός Σταθμός Παναγιάς, ή άλλο κατάλληλο 
κοινόχρηστο κτίριο στο χωριό Παναγιά, για λόγους αποκέντρωσης των υπηρεσιών από 
τα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Πάφου στο Σταυρό Ψώκας. Εναλλακτικά πάντως, 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδομή στο 
Σταυρό της Ψώκας. Μια άλλη εναλλακτική είναι η διερεύνηση της δυνατότητας συνεδρία-
σης της Σ.Ε. σε κατάλληλο χώρο (π.χ. αίθουσα συνεδριάσεων) που θα διατεθεί από την 
Ιερά Μονή Κύκκου.

Η υλικοτεχνική υποδομή και  υποστήριξη θα παρέχεται  από τη Δασική Περιφέρεια 
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Πάφου, στης οποίας το οργανόγραμμα θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικό τμήμα Υποστή-
ριξης της Συμβουλευτικής Επιτροπής με προϊστάμενο δασολόγο του Τμήματος Δασών, 
το οποίο θα παρέχει και γραμματειακή υποστήριξη. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η Σ.Ε. 
δύναται  να αναθέτει  σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σύνθετες περιπτώσεις  γνωμο-
δότησης επί στρατηγικής σημασίας ζητημάτων που αφορούν το Δάσος Πάφου.  

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η ευθύνη της υλοποίησης του ΔΣΧ και της εν γένει διαχείρι-
σης παραμένει  στο Τμήμα Δασών, με εξαίρεση τα αντικείμενα που αποτελούν αρμο-
διότητες άλλων Υπηρεσιών (αγρινό, νερά κ.λ).

10. Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού 
Η Δασική Περιφέρεια Πάφου έχει  έδρα το Σταυρό Ψώκας και  καλύπτει  τα κρατικά 

δάση Πάφου, Ακάμα, Πέγειας και τα μικρότερα δάση Ραντί, Ορείτες, Ζυριπιλλή, Μελέτη 
κ.α., συνολικής έκτασης 76 000 εκταρίων περίπου.

Τα πιο σημαντικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τις μέχρι τώρα δραστηριότητες του δάσους 
Πάφου (έκτασης περίπου 60 000 εκταρίων) είναι:

➔ Επανδρώνει 7 δασικά γραφεία/σταθμούς.
➔ Υπάρχουν δασοπυροσβεστικά σώματα σε 7 σταθμούς.
➔ Διαχειρίζεται μια Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Τρίπυλος, Μαύροι Γκρεμοί), 7 μο-

νοπάτια μελέτης της φύσης, 10 εκδρομικούς χώρους και ένα κατασκηνωτικό χώρο.
➔ Λειτουργεί ένα δασικό φυτώριο (Σταυρός της Ψώκας).
➔ Διατηρεί δύο περιφραγμένους χώρους αγρινών και ελαφιών.
➔ Εκτελεί το 80% περίπου των υλοτομιών του Τμήματος.
➔ Λόγω  της  μεγάλης  συγκριτικά,  έκτασης  των  δασών  που  διαχειρίζεται  έχει  ένα 

ογκώδες πρόγραμμα συντήρησης δασικών δρόμων, αντιπυρικών λωρίδων και ελέγ-
χου της οροθετικής γραμμής του δάσους.

Με  την  έγκριση  και  εφαρμογή  του  παρόντος  διαχειριστικού  σχεδίου,  οι  ως  άνω 
δραστηριότητες διευρύνονται και δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις προς τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις:

Α. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα  ζητήματα προστασίας της άγριας ζωής και της 
βιοποικιλότητας και  αυξάνονται  οι  υποχρεώσεις  σε εξειδικευμένο προσωπικό 1)  για 
συστηματική παρακολούθηση ειδών οικοτόπων και πληθυσμών και 2)  για μελέτη και 
έρευνα.

Το  πρώτο,  δηλαδή  η  παρακολούθηση,  πρέπει  δεσμευτικά  να αντιμετωπιστεί  από 
λειτουργούς του Τμήματος Δασών, λόγω του τακτικά επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 
των εργασιών.

Το δεύτερο ζήτημα, δηλαδή η μελέτη και έρευνα, μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί 
από λειτουργούς του Τμήματος Δασών, αλλά μετά από εξειδίκευση και  αποκλειστική 
απασχόληση του προσωπικού αυτού με τα ζητήματα αυτά. Διαφορετικά, η έρευνα και 
μελέτη μπορεί να αντιμετωπιστεί και με αγορά υπηρεσιών.

Β. Τα  ζητήματα  δασικής  αναψυχής αποκτούν,  επίσης,  ιδιαίτερη  βαρύτητα  και 
απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Αυξάνεται,  δηλαδή ο  όγκος  εργασιών σε  προσωπικό  με  γνώσεις  και  εμπειρία  σε 
ζητήματα:

 Διαχείρισης περιοχών δασικής αναψυχής και εκτέλεσης σχετικών έργων.
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 Διαχείρισης,  ενημέρωσης και  καθοδήγησης ανθρώπινου δυναμικού (επισκε-
πτών).

 Παρακολούθησης και καταγραφής χαρακτηριστικών και απόψεων επισκεπτών.

Γ. Οι προτεινόμενες αλλαγές στο σύστημα εκμετάλλευσης των παραγωγικών 
δασών επιβάλλουν  και  αλλαγές  στο  προσωπικό  διοίκησης  και  εφαρμογής  προς  τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:
− Δίνεται έμφαση στη δασοκομική εργασία και στην ανόρθωση των δασικών οικοσυ-

στημάτων και λιγότερο στην κάρπωση. Αυτό επιβάλλει  είτε ειδική εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των λειτουργών που αναλαμβάνουν μέχρι σήμερα τις εργασίες προσή-
μανσης και συγκομιδής (απόφοιτοι του Δασικού Κολεγίου) είτε την απασχόληση Δα-
σολόγων (αποφοίτων ΑΕΙ) με τις εν λόγω εργασίες, ειδικά εκπαιδευμένων σε ζητή-
ματα δασοκομικής εργασίας και διαχείρισης παραγωγικών δασών.

− Μετατοπίζεται χωρικά και συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος εργασιών σε δύο λεκάνες 
απορροής, τόσο στη φάση απογραφής και κατάρτισης του διαχειριστικού σχεδίου, 
όσο και κατά την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης και ανόρθωσης που θα 
προκύψει.

Δ.  Με  την  εισαγωγή  της  τεχνολογίας και  ειδικότερα  με  τη  δυνατότητα  που 
εξασφαλίζεται για χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας των GIS από ολόκληρο σχεδόν το 
προσωπικό διαχείρισης,  τόσο σε  κεντρικό και  προπάντων σε περιφερειακό επίπεδο, 
αυξάνεται και η δυνατότητα πρόσβασης, για το προσωπικό διαχείρισης, σε πολύ μεγάλο 
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Σχήμα 10.1. Προτεινόμενο οργανόγραμμα Δασικής Περιφέρειας Πάφου

ΑΣΔ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Δ.
●1 ΔΛ 1ης Τάξης
●3 ΔΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
●1 ΑΔΛ ή ΣΔ

ΣΤΑΥΡΟΣ (γραφεία)
●1 ΔΛ 1ης Τάξης
●1 ΔΛ: Αποθήκη – φυτώριο
●2 ΔΛ: Λογιστήριο
●2 ΔΛ: Αρχείο
●1 ΔΛ: Εργατικό δυναμικό

ΠΔΛ ή ΣΔΑ ΠΔΛ ή ΣΔΑ

ΥΠΟΠΕΡΙΦ.ΣΤΑΥΡΟΥ
●1 ΑΔΛ ή ΣΔ

ΥΠΟΠΕΡΙΦ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ
●1 ΑΔΛ ή ΣΔ

ΥΠΟΠΕΡΙΦ.ΓΙΑΛΙΑΣ
●1 ΑΔΛ ή ΣΔ

ΥΠΟΠΕΡΙΦ.ΚΑΜΠΟΥ
●1 ΑΔΛ ή ΣΔ

Κ.ΣΤΑΥΡΟΥ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ. ΑΓΙΟΥ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ.ΔΙΟΡΙΖΟΥ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ.ΑΓΙΑΣ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ.ΡΟΥΔΙΑ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ.ΚΑΜΠΟΥ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●2 ΔΛ

Κ.ΛΙΜΝΙΤΗ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ.ΞΕΡΟΥ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ.ΓΙΑΛΙΑΣ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ.ΛΙΒΑΔΙΟΥ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛ

Κ.ΦΛΕΓΙΑΣ
●1 ΔΛ 1ης τάξης
●4 ΔΛΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:

1 ΑΣΔ
2 ΠΔΛ ή ΣΔΑ'
1 ΣΔ
6 ΑΔΛ ή ΣΔ
13 ΔΛ 1ης τάξης
51 ΔΛ
ΣΥΝΟΛΟ: 75
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όγκο  πληροφοριών,  γεγονός  που  μπορεί  να  οδηγήσει  και  σε  βελτίωση  της 
παραγωγικότητας και της απόδοσής του, μόνον εφόσον η πρόσβαση αυτή συνδυαστεί 
και με αλλαγή και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση ως ακολούθως:

2. Τη λειτουργία μονάδας σε περιφερειακό επίπεδο για κατεύθυνση και έγκυρη δια-
χείριση των πληροφοριών και  διευκόλυνση του υπόλοιπου προσωπικού στην 
αποδοτική χρήση των πληροφοριών αυτών.

3. Την πρόβλεψη συγκεκριμένων διαδικασιών προστασίας, ανανέωσης και διαχεί-
ρισης πληροφοριών (ειδικά πρωτόκολλα κλπ).

Έχοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω,  προτείνονται  οι  ακόλουθες  αλλαγές  και 
μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση της Περιφέρειας Πάφου (βλ. και Σχ. 7.1):

— Προϊστάμενος της Περιφέρειας να είναι ΑΣΔ και όχι ΣΔΑ΄
— Δημιουργία Γραφείου Μελετών και Υποστήριξης της Επιτροπής Δια-

χείρισης (με έδρα τον Σταυρό Ψώκας) και προϊστάμενο ΣΔ και  με 
τρεις λειτουργούς εξειδικευμένους σε ζητήματα άγριας ζωής και βιο-
ποικιλότητας και ένα Δ.Λ. 1ης τάξης.

— Δημιουργία μονάδας πληροφορικής, επίσης στον Σταυρό Ψώκας, με 
δύο εξειδικευμένους υπαλλήλους στη χρήση και εν γένει διαχείριση 
βάσεων  δεδομένων  και  Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών 
(GIS).

— Αύξηση του  προσωπικού δασολογικής  εκπαίδευσης,  με  ειδικότερη 
εμπειρία και εκπαίδευση σε ζητήματα δασικής αναψυχής και διαχείρι-
σης εθνικών πάρκων (1), προστατευόμενων περιοχών (1) και διαχεί-
ρισης δασών (κυρίως δασοκομικών εργασιών (2).

— Στο Σταυρό της Ψώκας τοποθετείται  ένας ΑΔΛ ή ΣΔ που θα είναι 
υπεύθυνος της Πυροπροστασίας.

— Προτείνεται  να παραχωρηθεί  σε 8 τακτικούς ωρομίσθιους επίδομα 
επίβλεψης, ώστε να μπορούν να επιβλέπουν έκτακτους ωρομίσθιους 
σε εργασίες που δεν απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση όπως κόψιμο χόρ-
των, κλαδέματα, καθαριότητα, απλές κατασκευές κτλ.

11. Ανάγκες σε εκπαίδευση προσωπικού 
Οι νέες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου και 

τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση του δάσους Πάφου, κατευθύνουν και τις 
ανάγκες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού.

Οι ανάγκες αυτές μπορούν να διακριθούν σε μόνιμες/ τακτικές ή επαναλαμβανόμενες 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι έκτακτες που προκύπτουν κυρίως από τη στελέχω-
ση των νέων μονάδων που προτείνονται.

Οι τελευταίες πρέπει να περιλαμβάνουν εκπαίδευση και εξειδίκευση των δασικών λει-
τουργών στα παρακάτω θέματα (η ιεράρχηση έγινε σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
αναγκών):

1. Αναγέννηση / καλλιέργεια συστάδων
2. Δασικές πυρκαγιές / αντιπυρική προστασία
3. Χαρτογράφηση δασικής βλάστησης και τύπων οικοτόπων
4. Αναγνώριση και διαχείριση ειδών χλωρίδας και πανίδας
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5. Υλοποίηση Σχεδίων Παρακολούθησης
6. Χειρισμός GIS
7. Διαχείριση και οικονομικές ανάγκες δασών πολλαπλής χρήσης

Η εκπαίδευση για τα θέματα 1, 3, 6, 7 μπορεί να αξιοποιεί ως πεδίο εφαρμογής και 
άσκησης την περιοχή πιλοτικής διαχείρισης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και την υποδομή 
πληροφοριών του παρόντος ΔΣΧ.

Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται με σεμινάρια μιας εβδομάδας για κάθε θέμα και με 
συμμετοχή 10-15 υπαλλήλων από όλες τις περιφέρειες. Η εκπαίδευση θα πραγματο-
ποιείται κατά τη χειμερινή περίοδο. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 15.000 – 25.000 ευρώ, 
ανάλογα με το αντικείμενο, για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης επιτόπου από εξωτερι-
κό εκπαιδευτή / εμπειρογνώμονα συνολικής διάρκειας 4 εβδομάδων και αναμένεται να 
καλύψει τις ανάγκες όλων των δασικών λειτουργών του Δάσους Πάφου σε μια δεκαετία.

Η διαρκής εκπαίδευση – ενημέρωση του προσωπικού πρέπει να αφορά το προσωπι-
κό όλων των βαθμίδων, να εξυπηρετείται από τις ειδικές ομάδες που θα λειτουργούν σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και από ειδικούς και να έχει ως γνώμονα την 
εφαρμογή, δηλαδή την εκτέλεση των εργασιών προστασίας και διαχείρισης του δάσους.

Βασικό εργαλείο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους δασολόγους και δασοπόνους, στην εκ-
παίδευση αυτή μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τόσο το διαχειριστικό σχέδιο και οι 
άλλες μελέτες, όσο (και προπάντων) οι πιλοτικές εφαρμογές και τα συστήματα παρακο-
λούθησης που προγραμματίζονται προς εφαρμογή μέσω του παρόντος διαχειριστικού 
σχεδίου.

Όσον αφορά το  τεχνικό  προσωπικό  και  το  προσωπικό  δασοπροστασίας,  η  μέχρι 
τώρα πρακτική που ακολουθείται, αυτή δηλαδή της τακτικής και επιτόπιας στο δάσος εκ-
παίδευσης, πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον.

12. Εκτίμηση δαπανών υλοποίησης διαχειριστικού σχεδίου 
Οι ανωτέρω προταθείσες μελέτες και έρευνες μπορούν να ενταχθούν και να χρηματο-

δοτηθούν από:

α) Πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Δασών, του Ταμείου Θήρας, 
του  Τμήματος  Περιβάλλοντος,  της  Υπηρεσίας  Υδάτων  και  του  Κρατικού  Οργανισμού 
Τουρισμού

β) Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 (Άξονας 2, Μέτρο 2.6: Δια-
τήρηση και βελτίωση του οικολογικού και κοινωνικού ρόλου των δασών). Συνολικό ύψος 
χρηματοδότησης: 6.000.000 ευρώ.

γ) Το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον  LIFE+ (Καν. (ΕΚ) 614/2007), το οποίο 
περιλαμβάνει τα επιμέρους προγράμματα I) Φύση και Βιοποικιλότητα, ii) Περιβαλλοντική 
Πολιτική και  iii)  Διακυβέρνηση και Ενημέρωση και Επικοινωνία. Στις 4/10/2010 λήγει η 
τρέχουσα  προθεσμία  για  την  υποβολή  προτάσεων  στα  πλαίσια  του  LIFE+  2010 
(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm) 

δ) Η Κοινοτική Πρωτοβουλία  INTERREG  (Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύ-
προς  2007-2013).  Άξονας  Προτεραιότητας  2:  Φυσικό  και  Πολιτισμικό  Περιβάλλον, 
Κωδ.Παρέμβασης 56 Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς). Συνολικός Προ-
ϋπολ. άξονα 14,125 εκ. ευρώ. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων 

ε) Τον μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
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στ) Από ιδιωτικές χορηγίες ή δωρεές
ζ) Οι μελέτες – έρευνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 

ή ερευνητικών ινστιτούτων με χρηματοδότηση των φορέων που αυτά ανήκουν (π.χ. υπο-
τροφίες)

Για την κοστολόγηση των δαπανών και δεδομένου ότι σύμφωνα με το κυπριακό θε-
σμικό πλαίσιο δεν υφίστανται επίσημοι κανονισμοί προεκτίμησης αμοιβών μελετών και 
έργων, χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες κόστους από: 

• το Παγκύπριο Σχέδιο Πυροπροστασίας Πάφου 2008
• το Αρχείο Προσφορών και Κατακυρώσεων του Τμήματος Δασών
• εκτιμήσεις κόστους με βάση αντίστοιχα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα
• τιμές αγοράς και προμηθειών από πληροφορίες στο Διαδίκτυο
• εμπειρικές εκτιμήσεις του προσωπικού του Τμήματος Δασών

Οι τιμές μονάδας και κατ' αποκοπή (κ.α.) που χρησιμοποιήθηκαν είναι ενδεικτικές και 
μπορούν να τροποποιηθούν κατά την υλοποίηση των διαχειριστικών μέτρων. Με βάση 
τις τιμές που χρησιμοποιήθηκαν και τις προϋπολογιζόμενες φυσικές μονάδες, το συνολι-
κό κόστος των διαχειριστικών μέτρων εκτιμάται σε 7.964.300 ευρώ, χωρίς να περιλαμ-
βάνονται οι πάγιες δαπάνες του Τμήματος Δασών για μισθοδοσία, συντήρηση υφιστάμε-
νων υποδομών, δασοπυρόσβεση κ.λπ.

Στον Πίνακα 8.7 φαίνεται η αναλυτική εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών υλοποίη-
σης των προτεινόμενων μέτρων και προτάσεων του διαχειριστικού σχεδίου, ενώ στον 
Πίνακα 8.5 η κατανομή της δαπάνης σε κατηγορίες (προστασία, αναψυχή κ.λπ) και κατά 
βαθμό προτεραιότητας. Σημειώνεται ότι η ταξινόμηση σε βαθμούς προτεραιότητας γίνε-
ται με βάση τον Πίνακα Συνάφειας Διαχειριστικών Μέτρων και Στόχων (Βλ. Παράρτημα) 
ως εξής:

Πίνακας 12.1. Κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά κατηγορία και βαθμό 
προτεραιότητας

Κατηγορία
Προτεραιότητα

A B C Σύνολο (€) %

Προστασία 117.000,00 45.000,00 20.000,00 182.000,00 2,3%
Αντιπυρική 
προστασία 338.750,00 1.360.000,00 34.050,00 1.732.800,00 21,8%

Αναψυχή 524.000,00 796.000,00 1.320.000,00 16,6%
Προστασία & 
αναψυχή 740.000,00 740.000,00 9,3%

Αντιπ.πρ.& αναψυχή 560.000,00 2.550.000,00 3.110.000,00 39,1%
Περιβαλλ. 
εκπαίδευση 4.000,00 4.000,00 0,1%

Αγρινό 53.000,00 12.000,00 65.000,00 0,8%
Έντομα 50.000,00 50.000,00 0,6%
Ερπετά 30.000,00 30.000,00 0,4%
Νυχτερίδες 2.500,00 7.000,00 9.500,00 0,1%
Νυχτερίδες, έντομα 8.000,00 8.000,00 0,1%
Μελέτες - έρευνες 258.000,00 300.000,00 50.000,00 608.000,00 7,6%
Βιοποικιλότητα 20.000,00 85.000,00 105.000,00 1,3%
Σύνολο 2.045.750,00 4.999.500,00 919.050,00 7.964.300,00 100,0%
% 25,7% 62,8% 11,5% 100,0%
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• Διαχειριστικά μέτρα που εξυπηρετούν ταυτόχρονα >9 ειδικούς στόχους: Προτε-
ραιότητα Α

• Διαχειρ.μέτρα που εξυπηρετούν από 6 – 8 στόχους: Προτεραιότητα Β
• Διαχ. μέτρα που εξυπηρετούν < 8 στόχους: Προτεραιότητα C

 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, κατά μέσο όρο απαιτείται ποσό  796.430 ευρώ 
ετησίως για τη χρηματοδότηση των προτεινόμενων μέτρων του ΔΣΧ, ποσό το οποίο 
μπορεί να προέλθει, κατά ένα μεγάλο μέρος, από την εφαρμογή του υφιστάμενου προ-
ϋπολογισμού με ανάλογη κατανομή δαπανών στα προτεινόμενα έργα του ΔΣΧ ή και την 
απ' ευθείας χρηματοδότηση των προτεινόμενων έργων του ΔΣΧ από άλλα προγράμμα-
τα.
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Πίνακας 12.2. Εκτίμηση δαπανών μέτρων και προτάσεων ΔΣΧ Δάσους Πάφου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡ.

1 Υδατοδεξαμενές (τσιμεντένιες) Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 5 28.000,00 140.000,00 2012-2016 B

2 Υδροστόμια Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 5 1.250,00 6.250,00 2012-2016 C

3 Ομβροδεξαμενές με τσίγκο Βιοποικιλότητα τεμ. 12 5.000,00 60.000,00 όλη η περίοδος B

4 Ελικοδρόμια Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 4 1.700,00 6.800,00 2014-2017 C

5 Συστήματα πυρασφάλειας Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 2 55.000,00 110.000,00 2015-2016 B

6 Πυροσβεστικά οχήματα μικρού με-
γέθους (500 lt)

Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 5 30.000,00 150.000,00 2012-2014 A

7 Πυροσβεστικά οχήματα μεσαίου με-
γέθους (2-5 tn)

Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 6 60.000,00 360.000,00 2012-2016 B

8 Πυροσβεστικά οχήματα μεγάλου με-
γέθους (12 tn)

Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 2 125.000,0

0 250.000,00 2011-2013 B

9 Κατασκευή θέσεων θέας Αναψυχή τεμ. 4 10.000,00 40.000,00 2016-2019 C

10 Θέσεις Παρατήρησης Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 3 7.000,00 21.000,00 2017 C

11
Δημιουργία θέσεων για την ενίσχυση 
της βιοποικιλότητας (φυτεύσεις οπωρο-
φόρων, παροχή νερού κ.λπ)

Βιοποικιλότητα τεμ. 5 3.000,00 15.000,00 2012-2013 B

12
Προμήθεια και εγκαταστάση αυτόμα-
των μετεωρολογικών σταθμών (αυ-
τόνομοι - online αποστολή δεδομένων)

Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 1 10.000,00 10.000,00 2018 A

13 Ασφαλτόστρωση υφιστάμενων 
δρόμων

Αντιπ.πρ.& αναψυ-
χή km 17,0 150.000,0

0 2.550.000,00 όλη η περίοδος Προτεραιότητες ανάλογα με 
την περιοχή B

14 Βελτίωση χωματόδρομων Αντιπ.πρ.& αναψυ-
χή km 70,0 8.000,00 560.000,00 όλη η περίοδος A

15 Διάνοιξη χωματόδρομων Αντιπυρική προστα-
σία km 7,0 12.500,00 87.500,00 όλη η περίοδος A

16 Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών 
ανίχνευσης πυρκαγιών

Αντιπυρική προστα-
σία τεμ. 4 125.000,0

0 500.000,00 2015-2018
Μετά από αξιολόγηση υφι-
στάμενου συστήματος στον 
Ακάμα

B

17 Επέκταση δικτύου αντιπυρικών λωρί-
δων

Αντιπυρική προστα-
σία km 14,5 4.500,00 65.250,00 όλη η περίοδος A
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18 Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων Αντιπυρική προστα-
σία km 10,0 2.600,00 26.000,00 όλη η περίοδος A

19 Κατάργηση εξαγωγικών δρόμων Προστασία km 300 200,00 60.000,00 όλη η περίοδος A
20 Μπάρες ελέγχου πρόσβασης Προστασία τεμ. 15 800,00 12.000,00 2011-2018 A

21 Απομάκρυνση εισβλητικών ειδών (αεί-
λανθος κ.λπ) Βιοποικιλότητα τεμ. 10 2.000,00 20.000,00 όλη η περίοδος A

22
Λοιπά In-situ μέτρα διατήρησης ειδών 
χλωρίδας (ήπια απομάκρυνση ζιζανί-
ων, πότισμα, τεχν.επικονίαση) 

Προστασία κ.α. 20.000,00 όλη η περίοδος C

23 Ex-situ μέτρα διατήρησης (βοτανικοί 
κήποι, τράπεζα γενετικού υλικού) Προστασία τεμ. 2 15.000,00 30.000,00 2015 B

24 Δασοκομικά μέτρα: αναδασώσεις Προστασία & ανα-
ψυχή στρ. 80 2.500,00 200.000,00 όλη η περίοδος A

25 Δασοκομικά μέτρα: καλλιέργεια συ-
στάδων

Προστασία & ανα-
ψυχή στρ. 900 600,00 540.000,00 όλη η περίοδος A

26
Εγκατάσταση πειραματικών επιφα-
νειών για αναγέννηση τραχείας και 
κέδρου

Προστασία στρ. 15 3.000,00 45.000,00 όλη η περίοδος A

27 Σήμανση ευαίσθητων περιοχών, δασι-
κών μνημείων και Φ.ΜΑ. Προστασία τεμ. 50 300,00 15.000,00 2011-2015 31 Δασικά Μνημεία B

28 Δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών 
(διαμόρφωση διαδρομής) Αναψυχή km 30 3.000,00 90.000,00 2012-2018 Σε 6 Ε.Χ. C

29 Βελτίωση & συντήρηση υφιστάμενων 
μονοπατιών Αναψυχή κ.α. 50.000,00 όλη η περίοδος C

30 Διευκολύνσεις πεζοπορικών διαδρο-
μών: Σήμανση / πινακίδες Αναψυχή τεμ. 50 120,00 6.000,00 2011-2014 C

31 Διευκολύνσεις πεζοπορικών διαδρο-
μών: χώροι προσωρινής στάσης Αναψυχή τεμ. 10 5.000,00 50.000,00 2013-2015

Κιόσκι, παγκάκια, τραπεζόπα-
γκος,  πινακίδα με χάρτη, 
βρύση

C

32 Βελτίωση / αναβάθμιση υφιστάμενων 
εκδρομικών χώρων Αναψυχή τεμ. 10 50.000,00 500.000,00 όλη η περίοδος Κυρίως χώροι υγιεινής, πόσι-

μο νερό C

33 Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής & Ενη-
μέρωσης επισκεπτών Αναψυχή τεμ. 3 8.000,00 24.000,00 2012-2013

Σε συνεργασία με τοπικές 
Κοινότητες. Στις εισόδους του 
Δάσους

B

34 Δημιουργία παρατηρητηρίων για αγρι-
νό (με ταϊστρα) Αναψυχή τεμ. 2 30.000,00 60.000,00 2016-2018 C

35
Δημιουργία θεματικών κέντρων - μου-
σείων για αγρινό και κέδρο & την ιστο-
ρία του Δάσους Πάφου

Αναψυχή τεμ. 1 500.000,0
0 500.000,00 2016-2020 Χρηματοδότηση από ΠΑΑ 

2014-2020 B
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36
Δημιουργία ενημερωτικού και εκπαι-
δευτικού υλικού (αφίσσες, φυλλάδια, 
κ.λπ)

Περιβαλλ.εκπαίδευ-
ση τεμ. κ.α. 2.000,00 2011-2012 Υλοποίηση από Υπηρεσία 

Κυβερνητικών Εκδόσεων A

37 Λειτουργία ιστοσελίδας Περιβαλλ. εκπαί-
δευση τεμ. 1 2.000,00 2.000,00 όλη η περίοδος Λειτουργία για ολόκληρη την 

περίοδο του ΔΣΧ A

38 Φυτεύσεις με Q.infectoria Βιοποικιλότητα τεμ. 5 2.000,00 10.000,00 2015-2017 B

39 Ενοικίαση - σπορά εγκατελ. Αγροτικών 
εκτάσεων Αγρινό στρ. 100 80,00 8.000,00 όλη η περίοδος B

40 Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις αγρο-
τών Αγρινό στρ. 300 150,00 45.000,00 2015-2019 B

41 Συντήρηση δασικού κτιρίου (Λιμνίτης) Νυχτερίδες τεμ. 1 3.000,00 3.000,00 2013 C

42 Αποκατάσταση σπηλαίου στο γεφύρι 
του Ρούδια Νυχτερίδες τεμ. 1 4.000,00 4.000,00 2013 C

43 Τοποθέτηση ξύλινων καταφυγίων Νυχτερίδες τεμ. 5 500,00 2.500,00 2016-2017 B
44 Κατασκευή υδατοσυλλογών Νυχτερίδες, έντομα τεμ. 10 800,00 8.000,00 2018 A
45 Κατασκευή ξερολιθιών σε αργάκια Ερπετά m 300 100,00 30.000,00 όλη η περίοδος B

46 Καταπολέμηση πιτυοκάμπης (βιολογι-
κά σκευάσματα, παγίδες κ.λπ) Έντομα στρ. 1000 50,00 50.000,00 όλη η περίοδος B

47 Κατασκευή ανοιγμάτων σε στηθιαία 
ασφαλτόδρομων Αγρινό τεμ. 20 600,00 12.000,00 όλη η περίοδος C

48 Πιλοτική απογραφή σε 2 Κοιλάδες 
(Σταυρός της Ψώκας & Άγ.Μερκούριος) Μελέτες - έρευνες ΔΕ 1808 168,75 2012-2014

Ταυτόχρονα με απογραφή 
ΜΔΕ παραγωγικού δάοσυς. 
Η λήψη των ΔΕ θα γίνει από 
το προσωπικό του Τμ.Δασών

A

49 Επεξεργασία στοιχείων, κείμενα πιλοτι-
κής απογραφής Μελέτες - έρευνες ha 9400 20 188.000,00 2012 - 2014 A

50
Γενετική μελέτη (DNA) Αγρινού στην 
οποία θα εξετάζονται και ζητήματα συν-
βόσκησης με κτηνοτροφικά ζώα

Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 35.000,00 35.000,00 2016 C

51 Μελέτη υδάτινων - παρόχθιων ενδιαι-
τημάτων (χλωρίδα – πανίδα) Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 70.000,00 70.000,00 2015 A

52
Μελέτη καταγραφής αμφιβίων και ερ-
πετών (με έμφαση στο ενδημικό κυ-
πριακό φίδι)

Μελέτες - έρευνες
τεμ.

1 24.000,00 24.000,00 2013 B

53 Μελέτη ιχθυοπανίδας με ιδιαίτερη έμ-
φαση στο χέλι Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 46.000,00 46.000,00 2012 B

54 Συμπλήρωση καταλόγου ειδών χειρο-
πτέρων κ.λπ Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 10.000,00 0,00 2014 Εκπόνηση από Ταμείο Θήρας 

& Τμήμα Δασών C
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55 Μελέτη της οικολογίας εντόμων Οδηγί-
ας 92/43 Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 15.000,00 0,00 2012 Εκπόνηση από Ταμείο Θήρας 

& Τμήμα Δασών B

56 Τεχνικο-οικονομική μελέτη αξιοποίησης 
βιομάζας Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 15.000,00 15.000,00 2012-2014 C

57 Ειδική μελέτη - έρευνα επισκεπτών Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 5.000,00 5.000,00 όλη η περίοδος Εκπόνηση από Τμήμα Δασών B

58
Μελέτη βοσκοϊκανότητας (φέρουσας 
ικανότητας) και βελτίωσης βιοτόπου 
Δάσους Πάφου για το αγρινό

Μελέτες - έρευνες km2 600 250,00 150.000,00 2013-2019 B

59 Ετήσιες καταμετρήσεις πληθυσμών 
πανίδας (αγρινό, λαγός, πέρδικα) Μελέτες - έρευνες κ.α. 0,00 όλη η περίοδος Εκπόνηση από Ταμείο Θήρας B

60 Ανάπτυξη βιομετρικών - δασοαποδοτι-
κών μοντέλων Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 25.000,00 25.000,00 2013-2015 B

61 Μελέτη αντιπυρικής προστασίας Μελέτες - έρευνες km2 600 100,00 0,00 2014 Εκπόνηση από Τμήμα Δασών B

62

Μελέτη εκτίμησης τιμών αναφοράς ευ-
νοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τα 
ενδημικά είδη χλωρίδας & πανίδας & 
οικότοπους Δ.Πάφου

Μελέτες - έρευνες τεμ. 1 50.000,00 50.000,00 2013 - 2015 Β

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.964.300,00

• Δραστηριότητες και παρεμβάσεις που θα γίνουν με αυτεπιστασία από το Τμήμα Δασών δεν υπολογίζονται στο συνολικό κόστος, παρ' όλο που έχει υπολογιστεί τιμή μονάδας
• Το μέτρο της κατάργησης εξαγωγικών δρόμων συνοδεύεται από εξοικονόμηση ετήσιας δαπάνης συντήρησης ίσης με 635.250 ευρώ
• Το μέτρο της κήρυξης φυσικών αποθεμάτων σε περιοχές παραγωγικού δάσους συνοδεύεται από διαφυγόντα κέρδη εκμετάλλευσης ξυλείας αξίας 233.200 ευρώ
• Η αξία του συνολικού λήμματος υπολογίζεται σε 60.000 m3 X 55,00 €/m3 = 3300000 ευρώ
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13. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέτρων 
Το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  των  μέτρων  που  παρουσιάζεται  στο  παρόν  Κε-

φάλαιο είναι ενδεικτικό και περιλαμβάνει πολλά μέτρα και προτάσεις, που υλοποιούνται 
καθ' όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Η ισόποση κατανομή των δαπανών σε 
όλα τα έτη του ΔΣΧ είναι σχετικά εύκολη, επειδή τα δαπανηρά έργα κατασκευής ασφαλ-
τόδρομων αντιστοιχούν στο 66,53% του συνολικού προϋπολογισμού. Τα έργα διάνοιξης 
και βελτίωσης του οδικού δικτύου είναι δυνατόν να προκηρύσσονται και να εκτελούνται 
τμηματικά, αν και με τις μεγάλες αναθέσεις εξασφαλίζονται κατά κανόνα μεγαλύτερες εκ-
πτώσεις από τους Αναδόχους, λόγω των οικονομιών κλίμακας.

Κατά την  κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος  πολλά μέτρα τοποθετήθηκαν χρονικά 
προς  τα  πρώτα  έτη  της  διαχειριστικής  περιόδου  (εμπροσθοβαρές  χρονοδιάγραμμα) 
λόγω της δυνατότητας άντλησης χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα της Δ' 
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (εκτιμώμενες εκταμιεύσεις μέχρι και το 2015).

Τέλος, σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προτεινόμενων μέτρων και προτάσεων 
δεν  παρατηρούνται  σχέσεις  αλληλεξάρτησης,  δηλ.  η  υλοποίηση κάποιων μέτρων  να 
προαπαιτεί την υλοποίηση κάποιων άλλων.

Πίνακας 13.1. Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διαχειριστικών μέτρων και 
προτάσεων

Α/Α Περιγραφή ΠΡΟΤ. ΕΤΟΣ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Υδατοδεξαμενές (τσιμεντένιες) B
2 Υδροστόμια C
3 Ομβροδεξαμενές με τσίγκο B
4 Ελικοδρόμια C
5 Συστήματα πυρασφάλειας B

6 Πυροσβεστικά οχήματα μικρού μεγέθους 
(500 lt) A

7 Πυροσβεστικά οχήματα μεσαίου 
μεγέθους B

8 Πυροσβεστικά οχήματα μεγάλου 
μεγέθους (12 tn) B

9 Κατασκευή θέσεων θέας C
10 Θέσεις Παρατήρησης C

11 Δημιουργία θέσεων βιοποικιλότητας B

12 Αυτόματοι μετεωρολογ.σταθμοί A
13 Κατασκευή ασφαλτόδρομων B
14 Βελτίωση χωματόδρομων A
15 Διάνοιξη χωματόδρομων A
16 Κάμερες ανίχνευσης πυρκαγιών B

17 Επέκταση δικτύου αντιπυρικών λωρίδων A

18 Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων A
19 Κατάργηση εξαγωγικών δρόμων A
20 Μπάρες ελέγχου πρόσβασης A
21 Απομάκρυνση εισβλητικών ειδών A

361



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ & Κ/Ξ Δ.ΤΣΙΑΡΑΣ – Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Γκατζογιάννης κ.ά. 2011

Α/Α Περιγραφή ΠΡΟΤ. ΕΤΟΣ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22 Λοιπά In-situ μέτρα διατήρησης ειδών 
χλωρίδας C

23 Ex-situ μέτρα διατήρησης B
24 Δασοκομικά μέτρα: αναδασώσεις A

25 Δασοκομικά μέτρα: καλλιέργεια - 
αραιώσεις A

26 Πειραματικές επιφάνειες αναγέννησης A

27 Σήμανση ευαίσθητων περιοχών, 
δασικών μνημείων και Φ.ΜΑ. B

28 Δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών C

29 Βελτίωση μονοπατιών C

30 Σήμανση / πινακίδες πεζοπ.διαδρομών C

31 Χώροι προσωρινής στάσης C

32 Βελτίωση / αναβάθμιση υφιστάμενων 
εκδρομικών χώρων C

33 Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής B

34 Δημιουργία παρατηρητηρίων για αγρινό 
και γύπα (με ταϊστρα) C

35 Δημιουργία θεματικών κέντρων - 
μουσείων για αγρινό και κέδρο B

36 Δημιουργία ενημερωτικού και 
εκπαιδευτικού υλικού A

37 Ιστοσελίδα A
38 Φυτεύσεις με Q.infectoria B

39 Ενοικίαση - σπορά εγκατελ. Αγροτικών 
εκτάσεων B

40 Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις B

41 Συντήρηση δασικού κτιρίου (Λιμνίτης) C

42 Αποκατάσταση σπηλαίου στο γεφύρι 
του Ρούδια C

43 Τοποθέτηση ξύλινων καταφυγίων B
44 Κατασκευή υδατοσυλλογών A
45 Κατασκευή ξερολιθιών B

46 Καταπολέμηση πιτυοκάμπης (βιολογικά 
σκευάσματα) B

47 Κατασκευή ανοιγμάτων σε στηθιαία 
ασφαλτόδρομων C

48 Πιλοτική απογραφή σε 2 Κοιλάδες A
49 Επεξεργασία στοιχείων, κείμενα A
50 Γενετική μελέτη (DNA) Αγρινού C

51 Μελέτη υδάτινων - παρόχθιων 
ενδιαιτημάτων A

52 Μελέτη καταγραφής αμφιβίων και 
ερπετών B
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Α/Α Περιγραφή ΠΡΟΤ. ΕΤΟΣ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

53 Μελέτη ιχθυοπανίδας με ιδιαίτερη 
έμφαση στο χέλι B

54 Συμπλήρωση καταλόγου ειδών 
χειροπτέρων κ.λπ C

55 Μελέτη οικολογίας εντόμων Οδηγίας 
92/43 B

56 Τεχνικο – οικονομική μελέτη αξιοποίησης 
βιομάζας C

57 Ειδική μελέτη - έρευνα επισκεπτών B

58 Μελέτη βοσκοϊκανότητας για το αγρινό B

59 Ετήσιες καταμετρήσεις (αγρινό, λαγός, 
πέρδικα) B

60 Ανάπτυξη βιομετρικών - 
δασοαποδοτικών μοντέλων B

61 Μελέτη αντιπυρικής προστασίας B

62 Μελέτη εκτίμησης ΤΑΕΚΔ ειδών και 
οικοτόπων Β

14. Παρακολούθηση 
Στην έννοια της παρακολούθησης περιλαμβάνονται τόσο οι δράσεις επιστημονικής 

παρακολούθησης (monitoring) των δασικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων 
ειδών χλωρίδας, πανίδας και των φυσικών οικοτόπων, όσο και η εγκατάσταση ενός διοι-
κητικού συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης/εφαρμογής των προτεινόμενων δια-
χειριστικών μέτρων και επίτευξης των επιμέρους στόχων.

Α. Δράσεις επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring)

Εδώ περιλαμβάνονται τα επιμέρους Σχέδια Παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας, 
πανίδας και των φυσικών οικότοπων του Δάσους Πάφου, καθώς του δικτύου των ΜΔΕ 
στα  δάση  της  τραχείας  πεύκης.  Η  επιστημονική  παρακολούθηση  των  σχηματισμών 
βλάστησης έχει άμεση σχέση με την απογραφή των δασικών οικοσυστημάτων.

Όπως έχει αναφερθεί, στο Δάσος Πάφου έχουν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν 5 δια-
φορετικοί  τύποι  απογραφών (παραγωγικών δασών, αναδασώσεων, μη παραγωγικών 
δασών, λατζιάς και Τριπύλου), σε ένα δίκτυο επιφανειών που αριθμεί συνολικά 1656 δο-
κιμαστικές επιφάνειες33. Από αυτές, η απογραφή των παραγωγικών δασών και των ανα-
δασώσεων περιλαμβάνουν την καταγραφή των ίδιων ακριβώς πληροφοριών. Η απογρα-
φή των παραγωγικών δασών έχει γίνει 3 φορές μέχρι σήμερα, των αναδασώσεων 2, και 
από μία φορά οι υπόλοιπες, με την πιο πρόσφατη την απογραφή των μη παραγωγικών 
δασών (2005) και παλαιότερη εκείνη της λατζιάς (1985). 

Σε  γενικές  γραμμές  χρησιμοποιούνται  κυκλικές  δοκιμαστικές  επιφάνειες  έκτασης 2 
στρ., με εξαίρεση τις απογραφές της Τριπύλου και της λατζιάς. Στα πλαίσια εφαρμογής 
με το παρόν ΔΣΧ των συστημάτων παρακολούθησης για τους φυσικούς οικότοπους του 
πλατάνου, του κέδρου και της λατζιάς προτείνεται η ένταξη όλων των επιμέρους συστη-

33 Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 250 ΔΕ της λατζιάς, για τις οποίες δεν έχει δοθεί η θέση τους στο 
χώρο.
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μάτων απογραφής σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα απογραφής των δασικών σχημα-
τισμών στο Δάσος Πάφου, το οποίο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Σχήμα 14.1).

Στα Σχέδια Παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας και πανίδας, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου, 
αναφέρονται οι επιμέρους παράμετροι παρακολούθησης καθώς και οι ειδικότεροι στόχοι 
που έχουν τεθεί για κάθε είδος.

Β)  Διοικητικό  σύστημα  παρακολούθησης  εφαρμογής  των  διαχειριστικών 
μέτρων

Για την παρακολούθηση υλοποίησης / εφαρμογής των διαχειριστικών μέτρων προτεί-
νεται το παρακάτω υπόδειγμα:

Με βάση το υπόδειγμα αυτό είναι δυνατόν να υπολογίζονται τουλάχιστον οι παρα-
κάτω δείκτες:

• Ποσοστό διαχειριστικών μέτρων που έχουν ολοκληρωθεί
• Ποσοστό διαχ.μέτρων σε καθυστέρηση
• Ποσοστό διαχ.μέτρων υπό υλοποίηση

Γ) Παρακολούθηση της επίτευξης των ειδικών στόχων διαχείρισης

Για την αποτελεσματική αξιολόγηση των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων κα-
θώς και για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των τιθέντων επιμέρους στόχων και του 
γενικότερου σκοπού που αυτοί εξυπηρετούν, ορίστηκαν ποσοτικοί δείκτες ελέγχου των 
στόχων. Οι δείκτες αυτοί είναι συμπληρωματικοί των δεικτών ελέγχου αειφορίας, που 
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αναφέρθηκαν στο Κεφ. 8.1.2. οι οποίοι υπολογίζονται με εισροές του συστήματος αξιο-
λόγησης. Παραδείγματα δεικτών ελέγχου μπορεί να είναι π.χ. το ποσοστό επιτυχίας ανα-
δασώσεων, ή τεχνητής εγκατάστασης προστατευόμενου είδους χλωρίδας, ή αποτροπής 
φαινομένου διάβρωσης, ή αύξησης δασοκάλυψης, ή αποτροπής παραβάσεων (π.χ. λα-
θροθηρία), ή αποτροπής δασικών πυρκαγιών και σταθεροποίησης των καμένων εκτάσε-
ων σε χαμηλά επίπεδα, ή βελτίωσης της αναλογίας τεχνικού και καύσιμου ξύλου κ.λπ

Πίνακας 14.1. Υπόδειγμα παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 3: Περίοδος 2011-2013

Α/Α
Περιγραφή μέτρων και 
δεικτών ελέγχου 
στόχων

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Παρατηρήσεις 

18 Δασοκομικά μέτρα Προβλήματα 
χρηματοδότησης το 2013

19 Σήμανση ευαίσθητων 
περιοχών

Ολοκληρώθηκε κανονικά

20 Πεζοπορικές διαδρομές Υπό ανάθεση

Με βάση τους δείκτες αυτούς είναι δυνατόν ορισμένα μέτρα να αναθεωρηθούν ή και 
να  ανασταλούν,  εφόσον κρίνεται  ότι  αυτά είναι  αναποτελεσματικά,  ή  ότι  λειτουργούν 
προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τέτοιες κατα-
στάσεις δεν είναι σπάνιες, αφού η πολυπλοκότητα των παραγόντων που επιδρούν στο 
οικοσύστημα και οι σύνθετες απαιτήσεις ικανοποίησης ταυτόχρονα πολλών αναγκών εν-
δέχεται να υποδεικνύουν τελικά τη λήψη διαφορετικών μέτρων, σε σχέση με τα αρχικώς 
σχεδιασθέντα. 

Επιπλέον, για την εκτίμηση της επιτυχίας του προγράμματος μέτρων ενδέχεται να 
απαιτείται πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση, ως μέτρου σύγκρισης, η οποία 
προς το παρόν είναι ανεπαρκής. Στις περιπτώσεις αυτές, ο βαθμός αποτελεσματικότη-
τας των μέτρων εκτιμάται με βάση τις μεταβολές των δεικτών ελέγχου. 

Πίνακας 14.2. Δείκτες ελέγχου των επιμέρους στόχων διαχείρισης

Α/Α Ειδικοί στόχοι διαχείρισης
 (κατά τομείς) Δείκτες ελέγχου των στόχων

3.1.1 Πύκνωση και ανόρθωση 
δασοσυστάδων

1. Μέσος Βαθμός εδαφοκάλυψης
2. Κατανομή κλάσεων διαμέτρου

3.1.2 Βελτίωση παραγωγικού δυναμικού 1. Κατανομή σε ποιότητες τόπου

3.1.3 Αύξηση ξυλαποθέματος 1. Ξυλαπόθεμα σε m3/ha

3.1.4 Μεγιστοποίηση αξίας παραγωγής 1. Σταθμικός μέσος όρος τιμής ξυλείας σε ευρώ / 
m3 (συνολική αξία προς συνολική παραγωγή)

3.1.5 Προστασία από απειλές

1. Καμένη έκταση παραγωγικού δάσους
2. Αριθμός δέντρων με προσβολή από 
πιτυοκάμπη
3. Αριθμός νεκρωθέντων δέντρων

3.2.1  Αύξηση υπόγειων αποθεμάτων 1. Μέση παροχή πηγών
2. Αριθμός πηγών
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Α/Α Ειδικοί στόχοι διαχείρισης
 (κατά τομείς) Δείκτες ελέγχου των στόχων

3.2.2
Πλήρης αξιοποίηση / 
εκμετάλλευση υφιστάμενων 
υποδομών (υδατοφρακτών)

1. Ποσοστό πληρότητας υδατοφρακτών

3.2.3 Βελτίωση ποιότητας νερού 1. Αριθμός κολοβακτηριδίων
2. Φυσικά χαρακτηριστικά νερού πηγών

3.2.4 Αξιοποίηση πλεονασμάτων
1. Αριθμός πηγών
2. Εγκατεστημένη χωρητικότητα υδατοφρακτών 
(σε EKM)

3.3.1

Σταθεροποίηση θηρεύσιμων 
πληθυσμών ανάλογα με τη 
φέρουσα ικανότητα (θήρευση σε 
περιφερειακές και περίκλειστες 
περιοχές)

1. Λόγος βοσκοφόρτωσης προς βοσκοϊκανότητα 
(ΒΦ/ΒΙ) για κάθε είδος και συνολικά (αγρινό, 
λαγός, πέρδικα, αλεπού)

3.3.2 Βελτίωση βιοτόπων
1. Στρέμματα με φυτεύσεις ή σπορές
2. Αριθμός φυτευθέντων δεντρυλλίων για άγρια 
πανίδα

3.4.1
Αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας (βιομάζα, αιολική, 
υδροηλεκτρική)

1. Αριθμός μονάδων ΑΠΕ
2. Εγκατεστημένη δυναμικότητα ΑΠΕ (σε KW)

3.5.1
Μεγιστοποίηση της αξίας λοιπών 
προϊόντων (μανιτάρια, αρωματικά 
φυτά)

1. Ακαθάριστη πρόσοδος λοιπών προϊόντων

3.5.2 Αξιοποίηση νέων προϊόντων 1. Ακαθάριστη πρόσοδος νέων προϊόντων

2.1.1. Μεγιστοποίηση απόδοσης 
υφιστάμενων υποδομών

1. Λόγος αριθμού επισκεπτών προς 
προβλεπόμενη δυναμικότητα

2.1.2

Σταθεροποίηση αριθμού 
επισκεπτών στους χώρους 
αναψυχής στα επίπεδα της 
φέρουσας ικανότητας

1. Λόγος αριθμού επισκεπτών προς μέγιστο 
αριθμό επισκεπτών στο ha (για κάθε ΕΔΠ και 
μονοπάτι ξεχωριστά)

2.1.3 Βελτίωση της αισθητικής τοπίου 1. Αύξηση του δείκτη καταλληλότητας για 
αναψυχή

2.2.1
 Αύξηση επισκεπτών (π.χ. για 
birdwatching, φωτογράφιση 
φύσης, οδήγηση)

1. Αριθμός επισκεπτών παθητικής αναψυχής

2.3.1 Αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού

1. Ποσοστό ερωτώμενων με επαρκή 
πληροφόρηση για προστατευτέα αντικείμενα 
Δάσους Πάφου (απαιτείται έρευνα γνώμης)
2. Αριθμός μαθητών σχολείων που 
επισκέπτονται το δάσος

2.3.2 Αξιοποίηση ευκαιριών ερμηνείας 
περιβάλλοντος

1. Αριθμός επισκεπτών στα μονοπάτια μελέτης 
φύσης

2.3.3  Διάχυση περιβαλλοντικής 
πληροφορίας

1. Αριθμός καταχωρήσεων στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό Τύπο
2. Επισκεψιμότητα δικτυακού τόπου Δάσους 
Πάφου

4.1.1 Μείωση του βαθμού διάβρωσης 1. Ποσότητα εδάφους που παρασύρεται σε 
δειγματοληπτικές επιφάνειες
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Α/Α Ειδικοί στόχοι διαχείρισης
 (κατά τομείς) Δείκτες ελέγχου των στόχων

4.1.2 Βελτίωση εδαφικών ιδιοτήτων

1. Μέσο βάθος εδάφους
2. Υγρασία εδάφους
3. Μηχανική σύσταση εδάφους
4. Ποσοστό οργανικής ουσίας

4.2.1 Περιορισμός φαινομένου 
θερμοκηπίου

1. Ισοζύγιο CO2 (σε τόννους). Περιλαμβάνεται 
έκλυση από πυρκαγιές ή ανθρωοπογενείς 
δραστηριότητες και δέσμευση με τη 
φωτοσύνθεση
2. Αποθηκευμένη ποσότητα CO2 στο Δάσος 
Πάφου σε tn/ha

4.2.2 Μεγιστοποίηση της 
απορρυπαντικής λειτουργίας

1. Συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρυπαντών 
(απαιτείται εγκατάσταση σταθμών μέτρησης)

4.2.3 Βελτίωση μικροκλίματος 1. Ημερήσιο και Ετήσιο Θερμοκρασιακό εύρος

4.3.1  Επιμήκυνση του χρονικού 
διαστήματος παρουσίας νερού στα 
υδάτινα ρεύματα

1. Αριθμός ρεμάτων (μήκος) συνεχούς ροής (με 
θερινή παροχή)
2. Μέσος αριθμός ημερών με επιφανειακή ροή 
σε επιλεγμένα ρέματα περιοδικής ροής

4.3.2 Εξασφάλιση λειτουργίας του 
υδρολογικού κύκλου

1. Λόγος ποσότητας νερού στις εκβολές των 
ρεμάτων προς την ποσότητα κατακρημνισμάτων
2. Υψόμετρο και απόσταση από τις εκβολές 
εμφάνισης ανάδρομων ειδών ψαριών

1.1.1 Διατήρηση προστατευόμενων 
ειδών (χλωρίδας)*

1. Αριθμός προστατευόμενων ειδών χωρίς 
παρουσία (χωρίς καταγραφή σε γνωστούς 
βιότοπους ή αποικίες)
2. Εκτίμηση ζωτικότητας αποικιών /. πληθυσμών
3. Εκτίμηση αναπαραγωγικής επιτυχίας

1.1.2 Προστασία κατά απειλών 
(χλωρίδας)*

1. Αριθμός νεκρωθέντων φυτών
2. Αριθμός βεβαιωμένων παραβάσεων δασικής 
νομοθεσίας (σχετικές με προστατευόμενα είδη 
χλωρίδας)

1.1.3 Σταθεροποίηση φυσικών 
πληθυσμών σε ικανοποιητικά 
επίπεδα (χλωρίδα)*

1. Λόγος αριθμού ατόμων προς τιμή στόχο (από 
Σχέδιο Παρακολούθησης)

1.1.4 Παρακολούθηση 1. Αριθμός Σ.Π (για είδη χλωρίδας)

1.2.1 Διατήρηση οικότοπων 
προτεραιότητας*

1. Αριθμός οικοτόπων που δεν καταγράφονται 
πια

1.2.2 Προστασία κατά απειλών 
(οικότοποι)*

1.2.3 Ανόρθωση της δομής των 
σχηματισμών (οικότοποι)*

1.2.4 Αποκατάσταση υποβαθμισμένων 
οικότοπων*

1.2.5 Παρακολούθηση 1. Αριθμός Σ.Π. (για φυσικούς οικότοπους)

1.3.1 Διατήρηση ειδών πανίδας* 1. Αριθμός νέων προστατευόμενων ειδών χωρίς 
παρουσία
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Α/Α Ειδικοί στόχοι διαχείρισης
 (κατά τομείς) Δείκτες ελέγχου των στόχων

2. Αριθμός θέσεων φωλιάσματος
3. Αριθμός ειδών με μεταβολή στις κατηγορίες 
ταξινόμησης (π.χ. από κοινό σε κινδυνεύον)

1.3.2 Προστασία κατά απειλών 
(πανίδα)*

1. Αριθμός περιστατικών λαθροθηρίας
2. Αριθμός ευρεθέντων νεκρών / 
τραυματισμένων ατόμων από μη φυσικά αίτια 
(πυροβολισμοί, δολώματα, τροχαία ατυχήματα)
3. Αριθμός βεβαιωμένων παραβάσεων δασικής 
νομοθεσίας (σχετικές με πανίδα)

1.3.3 Διαρκής παρακολούθηση 
προστατευόμενων ειδών και 
πληθυσμών*

1. Αριθμός Σχεδίων Παρακολούθησης που 
υλοποιούνται
2. Αριθμός ειδών πανίδας υπό παρακολούθηση

1.3.4 Διατήρηση γενετικής καθαρότητας 
(πανίδα)*

1. Αριθμός ατόμων με υβριδικά χαρακτηριστικά

1.3.5 Σταθεροποίηση πληθυσμών 
πανίδας στα επίπεδα της 
φέρουσας ικανότητας κάθε 
βιότοπου*

1. Αριθμός ατόμων προς αριθμό ατόμων 
φέρουσας ικανότητας (για κάθε είδος ξεχωριστά)

1.3.6 Αποκατάσταση πληθυσμών 
πανίδας*

1.4.1 Διατήρηση τοπίων υψηλής 
αισθητικής αξίας

1. Μέση βαθμολογία τοπίων / αισθητικών αξιών

1,4.2 Ανάδειξη στοιχείων φυσικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς

1. Αριθμός Δασικών Μνημείων
2. Αριθμός καταγεγραμμένων σημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς

1.4.3 Ανόρθωση υποβαθμισμένων 
τοπίων

1. Στρέμματα εκτάσεων που αποκαθίστανται για 
αισθητικούς σκοπούς

5.1.1 Μείωση της συνολικά καμένης 
έκτασης

1. Συνολική έκταση καμένης έκτασης (κατά 
κατηγορίες) σε ha

5.1.2 Μείωση του αριθμού δασικών 
πυρκαγιών

1. Αριθμός περιστατικών δασικών πυρκαγιών

5.2.1 Μείωση των προσβολών από 
πιτυοκάμπη

1. Αριθμός προσβεβλημένων ατόμων

5.2.2 Μείωση των 
ξηράνσεων/νεκρώσεων

1. Αριθμός νεκρωθέντων ατόμων

1.5.1  Αύξηση βιοποικιλότητας 1. Συνολικός αριθμός καταγεγραμμένων ειδών
* Οι ειδικοί στόχοι εξειδικεύονται στα οικεία Σχέδια Παρακολούθησης

Η παρακολούθηση επίτευξης των στόχων προτείνεται να γίνεται σε 5ετή βάση επειδή 
κατά κανόνα απαιτείται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους για την απόδοση 
των μέτρων αφενός και αφετέρου για τη διευκόλυνση του προσωπικού που είναι επιφορ-
τισμένο με την παρακολούθηση εφαρμογής του ΔΣΧ, σε σχέση με απαιτήσεις σε δεδο-
μένα και υπολογισμούς. Ωστόσο, ο ενδιάμεσος υπολογισμός του βαθμού επίτευξης των 
στόχων (στο μέσο δηλ. της περιόδου) είναι απαραίτητος για τον έγκαιρο εντοπισμό τυ-
χόν αστοχιών στα προβλεπόμενα μέτρα, με σκοπό την έγκαιρα αναθεώρησή τους.
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15. Αναθεώρηση
Η ισχύς του ΔΣΧ είναι δεκαετής, δηλ. μέχρι και το 2020. Ωστόσο, το επόμενο ΔΣΧ 

προτείνεται να ξεκινήσει να συντάσσεται μαζί με την έναρξη της επόμενης απογρα-
φής των ΜΔΕ των παραγωγικών δασών (2021), δηλ. στα μέσα του 2020, προκει-
μένου τα αποτελέσματα της μεθεπόμενης απογραφής να είναι ήδη διαθέσιμα κατά 
τη σύνταξη του επόμενου ΔΣΧ. Λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο για τις 
διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, προτείνεται η διαδικασία να ξεκινήσει 
στις αρχές του 2019. Επίσης, μπορεί να διερευνηθεί και η δυνατότητα το επόμενο 
ΔΣΧ να συνταχθεί από το υπάρχον προσωπικό του Τμήματος Δασών, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι θα απαιτηθεί επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιέχο-
νται στο παρόν ΔΣΧ.

Ενδιάμεση αναθεώρηση μέχρι  τη λήξη του ΔΣΧ μπορεί  να γίνει  μόνο εφόσον 
λάβουν χώρα εκτεταμένα έκτακτα γεγονότα (δασικές πυρκαγιές, ξηράνσεις κλπ).

Το παρόν διαχειριστικό σχέδιο μπορεί,  επίσης,  να αναθεωρηθεί  ως προς ορι-
σμένα σημεία, κυρίως σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα υλοτομιών, μετά την απογραφή 
του δικτύου των ΜΔΕ και μετά την προετοιμασία του σχεδίου εφαρμογής πιλοτικής 
διαχείρισης των λεκανών απορροής Σταυρού Ψώκας και Αγίου Μερκουρίου, αλλά 
και σε μικρές αλλαγές χωρικά ή χρονικά των υλοτομιών με βάση νεότερα δεδομένα 
της παρακολούθησης του σπιζαετού.
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