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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΣΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 

1.1 Σαπηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

 

Σν Σκήκα Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλέζεζε κε ηελ απφ 21-12-2009 πκθσλία, χζηεξα απφ δηελέξγεηα ηνπ 

ππ΄ αξίζκ. ΣΓ 75/2009 δηαγσληζκνχ, ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δηνηκαζία ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο „Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ‟», πνπ είλαη εληαγκέλν ζην Γίθηπν Φχζε 2000 

(Natura – CY6000004) ζηηο εηαηξίεο NERCO – Ν. ΥΛΤΚΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ. θαη Η.Α.C.O 

Environmental and Water Consultants Ltd.  

 

Σελ νκάδα κειέηεο πιαηζηψλνπλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη εηδηθνί επηζηήκνλεο: 

 

 ηέξγηνο Βέξγνο  Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο κειέηεο 

 Εαραξίαο Κππξησηάθεο Δηδηθφο ρισξίδαο θαη Οηθνηφπσλ 

 Σξηαληάθπιινο Αθξηψηεο Δηδηθφο Παλίδαο θαη ελδηαηηεκάησλ 

 ΄Αγηο Ηαθσβίδεο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο 

Πεξηβάιινληνο (BSc, MSc) 

 Θενδψξα θψθνπ 
Γαζνιφγνο Πεξηβαιινληνιφγνο (ΜSc) 

Δηδηθφο ζηε ραξηνγξάθεζε 

 Γεκήηξεο Μπαθαινχδεο  Δηδηθφο ζηε πηελνπαλίδα 

 Μάξηνο Μνπζθνπληήο Γεσιφγνο Τδξνγεσιφγνο 

 Ησάλλνπ Αξηζηείδεο Δηδηθφο ζηελ Κππξηαθή Γαζνπνλία 

 Νηθφιανο Αβηδήο  Γαζνιφγνο - Δληνκνιφγνο 

 Νηθφιανο Υιχθαο Γαζνιφγνο 

 Δπζηάζηνο αγηάο  

 Νηθφιανο Εέξβαο  

Γαζνιφγνο 

Γαζνιφγνο – Πεξηβαιινληνιφγνο 

 Νηθφιανο ηακαηνχθνο Γαζνιφγνο – Πεξηβαιινληνιφγνο 

 Αλδξέαο Παλνχζεο  

 Θενδψξα Ησαλλίδνπ  

 Αγγέια Νηθνιάνπ 

 Άληξε Καθνλίηε 

 Έιελα Παλαγησηίδνπ 

 Γηψξγνο Παληαδφπνπινο 

Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο 

Βηνιφγνο - Πεξηβαιινληνιφγνο (MSc) 

Υεκηθφο Μεραληθφο  

Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο (MSc) 

Γαζνιφγνο Πεξηβαιινληνιφγνο (ΜSc) 

ρεδηαζηήο AutoCad-ArcGis 

 

 

Σν ζπληνληζκφ θαη ηελ επηκέιεηα ηεο κειέηεο έρνπλ νη θ. Βέξγνο ηέξγηνο, σο επηθεθαιήο ηεο 

νκάδαο κειέηεο θαη νη θ. Υιχθαο Νηθφιανο, σο Γ/λσλ χκβνπινο ηεο NERCO – Ν. ΥΛΤΚΑ & 

ΤΝ/ΣΔ Α.Δ.Μ. θαη ΄Αγηο Ηαθσβίδεο, σο Γ/λσλ χκβνπινο ηεο I.A.C.O Environmental and 

Water Consultants Ltd. 

 

ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο ππεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζψλ, κε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ θαη εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο γη‟ απηφ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο θάησζη: 

 Γεκήηξεο Υξηζηνθίδεο,  Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Γαζψλ 
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 Σάθεο Σζηληίδεο,  Πξψηνο πληεξεηήο Γαζψλ 

 Αληξέαο Υαξαιάκπνπο, Αλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ 

 Αληψλεο Κνπηαιηαλφο,  Αλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ 

 Λνΐδνο Λνΐδνπ,  πληεξεηήο Γαζψλ Α΄ 

 Κσλζηαληίλνο Νηθνιάνπ, πληεξεηήο Γαζψλ Α΄ 

 Μελάο Παπαδφπνπινο, πληεξεηήο Γαζψλ Α΄ 

 Σάθεο Παπαρξηζηνθφξνπ,  Αλψηεξνο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

 Νίθνο ακαξίαο,  Αλψηεξνο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

 Υαξάιακπνο . Υξηζηνδνχινπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

 Θσκάο Κπξηάθνπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

 Ζξφδνηνο Καθνχξε, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

 Υάξεο Νηθνιάνπ,  Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

 Νεφθπηνο Κιεάλζνπο, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

 

 

Απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε βάζεη ηνπ 

ππ΄αξίζκ. ΣΓ 75/2009 δηαγσληζκνχ, ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη: 

«Ζ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ θαζώο θαη ε πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ άιισλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ δάζνπο κέζσ ηεο εηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο 

Γηαρεηξηζηηθώλ ρεδίσλ». 

 

Απφ ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εηνηκαζία ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ζα πξνθχςνπλ ηα αθφινπζα 

κεηαμχ άιισλ απνηειέζκαηα. 

 

 Έθζεζε εθηίκεζεο ηεο νηθνινγηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε πεξηνρή. 

 Απνγξαθή ησλ αβηνηηθψλ θαη βηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. 

 Καηαγξαθή ησλ εηδψλ παλίδαο, ρισξίδαο θαη νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ θαη εζληθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη άιισλ ζηνηρείσλ (π.ρ. γεσινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ) πνπ πξέπεη λα 

πξνζηαηεπζνχλ. 

 Αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

πξνζηαηεπζνχλ. 

 Καζνξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ  

 Γηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δηαρείξηζεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηα ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηα θαη ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα πξνζηαηεπζνχλ. 

 Γηαρεηξηζηηθά κέηξα/ δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ γηα επίηεπμε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζηφρσλ κε ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφο θαη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα πινπνίεζε 

πξνηάζεσλ. 

 Καηαγξαθή παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη εηζεγήζεηο γηα 

παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κέηξσλ ηεο δηαρείξηζεο.  

 Πξνηάζεηο γηα αλαζεψξεζε ρεδίνπ θαη άιιεο εηδηθέο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη. 

 

χκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000, 

σο πξνζηαηεπφκελα αληηθείκελα ζεσξνχληαη: α) νη ηχπνη νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη ηα 
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είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη β) ηα είδε πηελψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο 

Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά είδε ηα νπνία έρνπλ ηαθηηθή παξνπζία ζηα εδάθε 

ηεο Δ.Δ., γ) ηα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ σο 

πξνζηαηεπφκελν αληηθείκελν ζεσξείηαη επηπιένλ θάζε άιιν ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, ε δηαηήξεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ ηεο. 

 

 

 
 

Πεξηερφκελα 

 

Οη πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηα πεξηερφκελά ηεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο 

φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο (ΣΓ 75/2009) ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο. χκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο, νη ράξηεο επηζπλάπηνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ παξνχζα κειέηε θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε πεξηβάιινλ ArcGIS (ArcGIS 9.2). ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη 

ράξηεο ςεθηαθήο κνξθήο θαη ηα θεθάιαηα ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ. 

 
Πίλαθαο 1: Φεθηαθνί ράξηεο 

 

Α/Α ΑΡΗΘΜΟ ΥΑΡΣΖ ΥΑΡΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

1 Υ.01 Ηδηνθηεζηαθνχ Καζεζηψηνο 1.2 

2 Υ.02 Θέζεο-Έθηαζεο 1.2 

3 Υ.03 Πνιενδνκηθψλ Εσλψλ 1.3 

4 Υ.04 Σνπνγξαθηθφο 2.1.2 

5 Υ.05 Γεσινγηθφο 2.1.3 

6 Υ.06 Δδαθνινγηθφο 2.1.4 

7 Υ.07 Τδξνινγηθφο 2.1.6 

8 Υ.08 Βιάζηεζεο-Οηθνηφπσλ 2.2.1 

9 Υ.09 Γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ Euphorbia hierosolymitana 2.2.2 

10 Υ.10 Αλζξψπηλσλ Πιεζπζκψλ 3.1 

11 Υ.11 Υξήζεσλ Γεο 3.2 

12 Υ.12 Πνιηηηζηηθψλ ηνηρείσλ 3.3 

13 Υ.13 Τπνδνκψλ 3.4 
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1.2 Θέζε - έθηαζε- ηδηνθηεζία 

 

Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζπκπαγή θξαηηθή δαζηθή έθηαζε κεηαμχ ησλ 

πφιεσλ Λεπθσζίαο θαη Λάξλαθαο. Απνηειεί ην αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηεο νξνζεηξάο Σξνφδνπο 

θαη εληνπίδεηαη ζε απφζηαζε 14 km βνξεηνδπηηθά ηεο Λάξλαθαο θαη 24 km λφηηα ηεο Λεπθσζίαο. 

Καηαιακβάλεη έθηαζε 1909 ha θαη εθηείλεηαη ζε πςφκεηξν 160 – 688 m.  

 

 

Δηθφλα 1.2-1: Υάξηεο  Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο 

 

Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Δπαξρία Λάξλαθαο θαη εηδηθφηεξα 

πεξηβάιιεηαη λνηηναλαηνιηθά απφ ηε Κνηλφηεηα Αγγιηζίδσλ (απφζηαζε 1,6km), λφηηα απφ ηελ 

Κνηλφηεηα Μελφγεηαο (απφζηαζε 1.5km), λνηηνδπηηθά απφ ηε Κνηλφηεηα Κνθίλνπ (απφζηαζε 

2km), βνξεηνδπηηθά απφ ηελ Κνηλφηεηα Κφξλνπ (απφζηαζε 2km) θαη βφξεηα απφ ηελ Κνηλφηεηα 

Ππξγά (απφζηαζε 2.5km). ε κηθξή απφζηαζε απφ ην Γάζνο δηέξρεηαη ν ππεξαζηηθφο 

απηνθηλεηφδξνκνο Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ, ελψ ζην λνηηνδπηηθφ κέξνο ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο, 

ν δξφκνο απηφο εθάπηεηαη ηνπ Γάζνπο (Δηθφλα 1.2-1). 

Πεξηνρή 
Μειέηεο 
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Οιφθιεξε ε έθηαζε ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ απνηειεί θξαηηθή δαζηθή γε θαη δηαρεηξηζηηθά 

ππάγεηαη ζηε Γαζηθή Πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο/ Λάξλαθαο/ Ακκνρψζηνπ.  

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο έρεη ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, πεξηβαιινληηθή θαη αλαςπρηθή ζεκαζία ιφγσ ησλ 

ζεκαληηθψλ νηθνηφπσλ πνπ ππάξρνπλ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θπηψλ θαη εηδψλ παλίδαο 

πνπ θηινμελεί. 

  

Δίλαη δάζνο κε κηθξή νηθνλνκηθή ζεκαζία, αιιά κεγάιεο νηθνινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αμίαο 

θαη έρεη επίζεο κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ παξαγσγή λεξνχ θαη εηδηθά γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ.  

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή, ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε απεηθνλίδνληαη  

αληίζηνηρα ζηνπο ράξηεο 02 („Υάξηεο Θέζεο-Έθηαζεο‟) θαη 01 („Υάξηεο Ηδηνθηεζηαθνχ 

Καζεζηψηνο‟), πνπ πεξηιακβάλνληαη ςεθηαθά ζηε παξνχζα.  

 

 

1.3 Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο 

 

Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ είλαη Κξαηηθφ Γάζνο πνπ θεξχρζεθε ζηηο 28/12/1940 κε ηελ 

Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 472. 

 

Σν Γαζηθφ Ννκηθφ Καζεζηψο πνπ δηέπεη ηε πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ: 

 

(i) Σνλ  ‘’Πεξί Γαζψλ Νφκν’’ 14 ηνπ 1967 κε ηνπο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο:  

 49 ηνπ 1987 

 44 ηνπ 1991 

 27 (Η) ηνπ 1999 

 124 (Η) ηνπ 2001 

 78Α (Η) ηνπ 2003 

 34 (Η) ηνπ 2005 

 33 (Η) ηνπ 2010 

 87 (Η) ηνπ 2010 

 

(ii) Σνπο  ‘’Πεξί Γαζψλ Καλνληζκνχο’’ ηνπ 1967 κέρξη ην 2005. 

 

(iii) Σνπο ‘’Πεξί Γαζψλ (Γηάζεζε Κξαηηθήο Γαζηθήο Γεο)  Καλνληζκνχο’’  ηνπ 2006. 

 

Ζ Γαζηθή Ννκνζεζία βξίζθεηαη ππφ αλαζεψξεζε. Δπίζεο, γηα ηε πεξηνρή κειέηεο, ηζρχνπλ νη 

ζεζκηθέο βάζεηο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ πεξηνρψλ σο Δδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο θαη σο 

Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην, εκπινπηίζζεθε κε ηελ ελαξκφληζε ησλ 

Οδεγηψλ 92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ. Οη ζεζκηθέο βάζεηο ηέζεθαλ κε: 

 

(i) Σνλ ‘’Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη Άγξηαο Εσήο’’ Νφκν 153(I)/2003 

θαη ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν 131(Η)/2006 
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(ii) Σνλ ‘’Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ’’ Νφκν 

152(Η)/2003 

 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, κε βάζε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ 

παξέρνπλ νη πξφλνηεο ηνπ  άξζξνπ 11 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη   Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη 

Άγξηαο Εσήο Νφκνπ (Αξ. 153(Η) /2003) γλσζηνπνίεζε ηνλ θαηάινγν,  ν νπνίνο πεξηιάκβαλε ηηο 

πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, εληφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη ε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο 

ηαπξνβνπληνχ, ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 3861  ζηηο 

21/5/2004. Δπίζεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ηελ απφθαζε ηεο κε Αξ. 2008/335/ΔΚ, 

εκεξνκελίαο 28 Μαξηίνπ, 2008 ελέθξηλε ην θαηάινγν ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ)- 

(SCI), ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπληνχ. 

 

Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, κε 

βάζε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ 

παξέρεη ην άξζξν 7(1) ηνπ Πεξί 

Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Άγξησλ Πηελψλ θαη 

Θεξακάησλ Νφκνο (Ν.152 

(Η)/2003) θαζφξηζε ηηο Εψλεο 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, εληφο ηεο 

νπνία ήηαλ θαη έλα κέξνο ηεο 

πεξηνρήο ηαπξνβνπληνχ κε 

ηνλ θσδηθφ CY6000007, ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 

4231 ζηηο 26.10.2007, έθηαζεο 

18,8ha πεξίπνπ. 

 
Δηθφλα 1.3-1: Υάξηεο 

απεηθφληζεο νξίνπ Εψλεο 
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ζην Γάζνο 

ηνπ ηαπξνβνπλίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πεγή ηνηρείσλ: Σκήκα Γαζώλ 
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Οδεγία 92/43/ΔΟΚ – Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν ‘’Natura 2000’’ 

 

Ζ Κνηλνηηθή Οδεγία 92/43 «γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Φπζηθψλ Οηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο Άγξηαο 

Παλίδαο θαη Υισξίδαο» ζπκπιεξψλεη ηελ Οδεγία 79/409/ΔΔ θαη απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα „‟εξγαιεία‟‟ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

Οδεγία γηα ηνπο νηθνηφπνπο, φπσο είλαη επξέσο γλσζηή, απνζθνπεί ζηε πξνζηαζία ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ζηελ Δπξψπε, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο 

άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο.  

 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία, ηα Κξάηε κέιε ππνρξεψλνληαη ζηελ ιήςε κέηξσλ πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηε δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, ησλ νηθνηφπσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ εηδψλ θαη ησλ άγξησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

Παξαξηήκαηα ηεο Οδεγίαο, ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο. ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο 

αλαθέξνληαη νη ηχπνη νηθνηφπσλ θαη ηα είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

αληίζηνηρα. Σνλίδεηαη φηη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ Παξαξηεκάησλ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξάθη (*) νη 

ηχπνη νηθνηφπσλ θαη ηα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηελ ιήςε 

κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο γηα ηνπο νηθνηφπνπο θαη κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θαζεζηψηνο 

πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ, νινθιεξψζεθε ε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ νηθνινγηθνχ δηθηχνπ Δηδηθψλ 

Εσλψλ Γηαηήξεζεο, γλσζηφ σο «Natura 2000».  

 

Σν «Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ» πεξηιακβάλεηαη ζην Γίθηπν ΦΤΖ 2000 κε θσδηθφ CY6000004, σο 

Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (SCI) βάζεη ησλ ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η 

θαη ησλ εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. χκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ.1 ηεο 

Οδεγίαο 92/43/ΔΚ γηα ηηο δψλεο απηέο ηα θξάηε – κέιε, θαζνξίδνπλ ηα αλαγθαία κέηξα 

δηαηήξεζεο πνπ ελδερνκέλσο ζπλάγνληαη εηδηθά ελδεδεηγκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο ή 

ελζσκαησκέλα ζε άιια ζρέδηα δηεπζέηεζεο θαη ηα δένληα θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά ή ζπκβαηηθά 

κέηξα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η θαη ησλ εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ, ηα νπνία 

απαληψληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

 

ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε Οδεγία 

2009/147/ΔΔ, ε νπνία θσδηθνπνηεί ηελ Οδεγία 79/409/ΔΔ, ιφγσ ησλ επαλεηιεκκέλσλ θαη 

νπζησδψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο. 

 

Σέινο απφ πιεπξάο πνιενδνκίαο ε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ εκπίπηεη ζηε 

πνιενδνκηθή δψλε Ε3-ΠΣ εθηφο απφ ηε πεξηνρή ηεο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ θαη θάπνηεο εθηάζεηο 

νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηε πνιενδνκηθή δψλε  Ε1. Δπίζεο, ε πεξηνρή κειέηεο, εκπίπηεη θαη ζε 

ηκήκαηα ησλ πνιενδνκηθψλ δσλψλ ΠΣ, Ε3 θαη Γ3. Οη πνιενδνκηθή δψλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

απεηθνλίδνληαη , ζε ςεθηαθή κνξθή, ζην ράξηε 03 πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα. ην 

παξαθάησ πίλαθα, απεηθνλίδνληαη νη εθηάζεηο ησλ πνιενδνκηθψλ δσλψλ πνπ εκπίπηεη ε 

πεξηνρή κειέηεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ράξηε 03 („Υάξηεο Πνιενδνκηθψλ 

Εσλψλ‟). ηελ πην θάησ έθηαζε δελ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εθηάζεηο ησλ πεξίθιεηζησλ 

ηδησηηθψλ εθηάζεσλ θα ε κνλαζηεξηαθή γε. 
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Πίλαθαο 1.3-1: Πνιενδνκηθέο Εψλεο 

Πνιενδνκηθή Εψλε Δκβαδφλ (Ha) 

Ε3-ΠΣ (Εψλε Πξνζηαζίαο) 1690 

Ε1  (Εψλε Πξνζηαζίαο) 66 

Γ3 (Γεσξγηθή Εψλε) 2,5 

Ε3 (Εψλε Πξνζηαζίαο) 5,3 

ΠΣ (Πξνζηαηεπφκελα Σνπία) 160 

 

 

2. ΦΤΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΣΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 

 

2.1 Αβηνηηθφ πεξηβάιινλ 

 

2.1.2 Σνπνγξαθία – ηνπία 

 

H πεξηνρή κειέηεο απνηειεί ην αλαηνιηθφηεξν άθξν ηεο νξνζεηξάο Σξνφδνπο. ην θέληξν ηνπ 

Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ βξίζθεηαη ν ζπκπαγήο φγθνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ κε ςειφηεξε θνξπθή 

ηνπ Μνλαζηεξίνπ ηαπξνβνπλίνπ ζε πςφκεηξν 688m θαη απφηνκεο πιαγηέο. Ζ ππφινηπε 

έθηαζε θαηαιακβάλεηαη απφ ζρεηηθά πεδηλέο θαη ινθψδεηο εμάξζεηο. Οη επίπεδεο πεξηνρέο 

βξίζθνληαη ζην δπηηθφ φξην ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο θαη πιεζίνλ ηνπ παιαηνχ δξφκνπ 

Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ. 

 

Σν ειάρηζην πςφκεηξν ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη 160m θαη ην κέζν 428m. Σα 

ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απεηθνλίδνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζην ράξηε 04 

(„Σνπνγξαθηθφο Υάξηεο‟) θαη ζε αλαινγηθή κνξθή παξαθάησ (Δηθφλα 2.2.2-1).   
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Δηθφλα 2.1.2-1: Σνπνγξαθηθφο Υάξηεο πεξηνρήο Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

 

Δηδηθφηεξα, νη θπζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη: 

 

 Οη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ κέζα ζ‟ απηνχο πεξηιακβάλεηαη ε θπζηνγξαθία 

θαη ην αλάγιπθν. 

 Οη βιαζηηθνί ζρεκαηηζκνί . 

 Οη πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί. 

 Οη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο. 

 

Οη κεηαβιεηέο απηέο κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκνχο παξάγνπλ έλα ή πνιιαπιά θπζηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνζθέξνληαη σο ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ ηνπίνπ ζε ζπζρεηηζκφ πάληνηε, κε 

ηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο, κφληκεο ε πξνζσξηλέο, πνπ ζπκβαίλνπλ ζ‟ απηφ. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηνπνγξαθηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, ε 

πεξηνρή κειέηεο είλαη έλα θπζηνγξαθηθφ κσζατθφ. Ζ ππθλφηεηα θαη πνιππινθφηεηα ηεο 

δηάηαμεο ησλ πςνκεηξηθψλ δσλψλ ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο ππνδεηθλχεη έληνλν 

αλάγιπθν, γεσκνξθνινγηθέο εμάξζεηο θαη θιηκαθνχκελε φμπλζε ησλ θιίζεσλ. Πεξηθεξεηαθά, 

Πεξηνρή 
Μειέηεο 
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εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο παξαηεξείηαη εμνκάιπλζε ηνπ αλαγιχθνπ, κε ελαιιαγή πεδηλψλ 

εθηάζεσλ θαη ινθνδψλ εμάξζεσλ, ηνπίν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ  ήπηεο θιίζεηο. Ζ απεηθφληζε 

ηνπ θπζηνγξαθηθνχ κσζατθνχ είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή ζηνπο ράξηεο θιίζεσλ θαη 

εθζέζεσλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

ηνλ ράξηε θιίζεσλ (Υάξηεο 2.1.2-1) ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κέηξηεο θιίζεηο (15-30%) θαη νη 

κεγάιεο θιίζεηο (>30%) παξνπζηάδνληαη ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο σο ηα λνηηναλαηνιηθά 

φξηα, κε έλα κηθξφ πνζνζηφ ζην λφηην-λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο. Ο κέζνο φξνο ησλ θιίζεσλ 

είλαη 10%. Αληίζηνηρε κνξθή πνιππινθφηεηαο ζηα ζεκεία απηά παξνπζηάδνπλ θαη νη εθζέζεηο 

(Υάξηεο 2.1.2-2). Ζ επηθξαηέζηεξε έθζεζε είλαη ε αλαηνιηθή. 

 

Οη πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί, πνπ δηακνξθψλνπλ ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηνπ Γάζνπο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ, απνηεινχλ ηδηαίηεξε θπζηθή κεηαβιεηή ιφγσ ηεο δηάηαμεο ησλ ιεθαλψλ 

απνξξνήο αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ πδξνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ δάζνπο. Οη ππνιεθάλεο ηνπ 

πνηακνχ Πνχδε δηαηάζζνληαη ζην βφξεην-βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ελψ νη 

ππνιεθάλεο ηνπ Ξεξνχ πνηακνχ ζην λφηην-λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα, θπξίσο. Ζ κνξθή ηνπ 

πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ είλαη δελδξηηηθή κε ραξαθηεξηζηηθέο ππνιεθάλεο απνξξνήο κηθξήο 

έθηαζεο.  

 

Ζ αλζξψπηλε παξέκβαζε ζηε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, έρεη εθδεισζεί φρη κφλν 

κε ηε κνξθή ππξθαγηάο, αιιά θαη κε ηε κνξθή αλαδαζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Οη αλαδαζψζεηο 

μεθίλεζαλ ην 1965 θαη νινθιεξψζεθαλ ην 1988 θαιχπηνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δάζνπο. Οη 

πξψηεο αλαδαζσηηθέο εξγαζίεο έγηλαλ  κε άξνηξν πνπ έζεξλαλ δψα θαη ε αλαδάζσζε έγηλε κε 

ζπνξά θαη κε θχηεπζε βνινθχησλ. ε θαηνπηλφ ζηάδην ε αλαδάζσζε έγηλε κε ζπνξά ή 

θχηεπζε θαηά ζέζεηο θαη νη αλαβαζκίδεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε ην ρέξη (mini gradoni). Μεηά ην 

1974, κε ηελ εηζαγσγή κπνπιληφδσλ, νη αλαβαζκίδεο θαηαζθεπάζηεθαλ  κε κεραληθά κέζα  θαη 

αθνινπζνχζε ζπνξά ή θχηεπζε. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ δάζνπο δελ έρεη γίλεη θακία 

αλαδαζσηηθή επέκβαζε θαη ε πεξηνρή  αλαγελλήζεθε θπζηθά κε θπξίαξρφ  είδνο ηελ  Αγξηειηά 

(Olea europaea).   
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Υάξηεο 2.1.2-1: Υάξηεο θιίζεσλ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 
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Υάξηεο 2.1.2-2: Υάξηεο εθζέζεσλ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 
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2.1.3 Γεσινγία  

 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ απαληνχλ πεηξψκαηα ηεο αλαηνιηθήο επέθηαζεο ηνπ 

Οθηνιηζηθήο αθνινπζίαο ηνπ Σξνφδνπο, θιεβηθά, θαζψο θαη εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα. 

 

Σα θιεβηθά πεηξψκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά 

έθηαζε 14,1km2 (73,9%) θαη απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε εκθάληζε κεηαμχ ησλ νθηνιηζηθψλ 

πεηξσκάησλ ζηελ πεξηνρή. ηα θιεβηθά πεηξψκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ην «ζχζηεκα 

πνιιαπιψλ θιεβψλ (δηαβάζεο)» θαη ν «νξίδνληαο βάζεο». 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθαλεηαθή εμάπισζε ηνπ «δηαβάζε» ζηελ πεξηνρή είλαη 1,78km2 (9,34%) θαη 

θαηαιακβάλεη ην πςειφηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Λφγσ ηεο κεγάιεο ζθιεξφηεηάο ηνπ θαη ηεο κηθξνθξπζηαιιηθήο ηνπ δνκήο, ν δηαβάζεο 

παξνπζηάδεη ζπλήζσο πνιχ κηθξφ βαζκφ εμαιινίσζεο, ελψ νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαληάηαη 

παξνπζηάδνπλ έληνλν αλάγιπθν, ρσξίο ζρεδφλ θαζφινπ εδαθηθφ θάιπκκα. Οη παξάκεηξνη απηνί 

πξνζδίδνπλ ζην πέηξσκα κεησκέλε πδξνγεσινγηθή ζεκαζία. Αληίζεηα, νη παξάκεηξνη απηνί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νξπθηνινγηθή ηνπ ζχζηαζε, ηνλ έρνπλ θαζηεξψζεη ζαλ ηελ θχξηα πεγή 

παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο. ηα βφξεηα θαη 

αλαηνιηθά ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο ιαηφκεπζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ 

θχξηα πεγή ζθχξσλ γηα ηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία ηεο Λεπθσζίαο. 

 

Ο «νξίδνληαο βάζεο» απνηειεί ηε κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα πνιιαπιψλ θιεβψλ (δηαβάζεο) 

ζηνλ θαηψηεξν νξίδνληα ησλ ιαβψλ θαη απνηειείηαη θαηά 95% πεξίπνπ απφ δηαβαζηθέο θιέβεο 

θαη απφ ιεπηέο δψλεο πξνζθεθαινεηδψλ ιαβψλ πνπ ην πνζνζηφ ηνπο δελ μεπεξλά ην 5%.  

 

Οη εκθαλίζεηο ηνπ νξίδνληα βάζεο θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ θαη θαιχπηνπλ έθηαζε 12,3km2 (64,6%). Ο νξίδνληαο βάζεο 

δηαρσξίδεηαη εχθνια ζην πεδίν, απφ ηνπο νξίδνληεο ησλ ιαβψλ, απφ ην εληνλφηεξν αλάγιπθν 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαληάηαη, ζε αληηπαξάζεζε κε ηα εθαηζηεηαθά 

πεηξψκαηα. Γηαρσξίδεηαη επίζεο, απφ ην δηαβάζε ιφγσ ησλ νμεηδψζεσλ, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ 

ζηνλ νξίδνληα εξπζξσπφ ρξψκα, θαζψο θαη απφ ην ζρεηηθά επηφηεξν αλάγιπθν. 

 

Ο νξίδνληαο βάζεο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην ππφγεην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο 

ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Σα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα εκθαλίδνληαη θπξίσο κέζα ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο αιιά 

γεληθφηεξα πεξηβάιινπλ ην Γάζνο γχξσ απφ ηνλ νξίδνληα βάζεο θαη θαιχπηνπλ έθηαζε 

4,68km2 (24,5%) ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ. Σα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα δηαρσξίδνληαη ζε 

αλψηεξν θαη θαηψηεξν νξίδνληα πξνζθεθαινεηδψλ ιαβψλ αλάινγα κε ην πνζνζηφ 

πξνζθεθαινεηδψλ ιαβψλ θαη ησλ θιεβψλ, ηελ νξπθηνινγηθή ηνπο ζχζηαζε, ην ρξψκα ηνπο θαη 

ε ζηξσκαηνγξαθηθή ηνπο ζέζε. 

 

ηελ πεξηνρή απαληάηαη βαζηθά κφλν ν «θαηψηεξνο νξίδνληαο πξνζθεθαινεηδψλ ιαβψλ» 

πνπ απνηειείηαη απφ βαζαιηηθέο θαη αλδεζηηηθέο ιάβεο, ελψ ε αλαινγία ιαβψλ – θιεβψλ είλαη 

50–50% θαη ην ρξψκα ηνπ νξίδνληα είλαη πξαζηλσπφ. Ο νξίδνληαο θαιχπηεη έθηαζε 4,4km2 
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(23,2%) ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο. Ο θαηψηεξνο νξίδνληαο παξνπζηάδεη έληνλα ραξαθηεξηζηηθά 

εμαιινίσζεο θαη απνζάζξσζεο κε ην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν λα είλαη ηδηαίηεξα ήπην θαη κε 

πινχζην αξγηιηθφ εδαθηθφ θάιπκκα. Απφ ηελ εμαιινίσζε ησλ νξπθηψλ ησλ ιαβψλ 

δεκηνπξγνχληαη δεπηεξνγελή νξπθηά, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παξνπζηάδνπλ αξγηιηθέο 

ηδηφηεηεο. Σα νξπθηά απηά επζχλνληαη γηα ην θξάμηκν ησλ κηθξνξσγκψλ θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηε 

κείσζε ηεο πδξαπιηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ πεηξσκάησλ απηψλ. 

 

Ο νξίδνληαο παξνπζηάδεη κηθξφ πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ, αθνχ ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

θαη ξνήο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζε απηφλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχληαη 

πνηνηηθά πξνβιήκαηα, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ππνγείνπ λεξνχ ζε βφξην θαη 

ζεηηθά άιαηα. 

 
Πίλαθαο 2.1.3-1: Πνζνζηηαία αλαινγία ηχπσλ γεσινγίαο επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Γάζνπο 

ηαπξνβνπλίνπ 
 

Σχπνο Πεηξψκαηνο Έθηαζε (km
2
) 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο ηνπ Γάζνπο 

Γηαβάζεο 1,783 9,34% 

Οξίδνληαο Βάζεο 12,33 64,60% 

Kαηψηεξνο νξίδνληαο 
πξνζθεθαινεηδψλ 

ιαβψλ 
4,4221 23,17% 

Aλψηεξν νξίδνληα 
πξνζθεθαινεηδψλ 

ιαβψλ 
0,2550 1,34% 

ρεκαηηζκφο 
αιινπβίνπ 

0,2962 1,55% 

 

Ζ γεσινγία ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απεηθνλίδεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζην ράξηε 05 („Γεσινγηθφο 

Υάξηεο‟) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα, ελψ ζηελ εηθφλα 2.1.3-1 απεηθνλίδεηαη ε γεσινγία ηεο  

πεξηνρήο κειέηεο θαη νη ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο. 
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Δηθφλα 2.1.3-1: Γεσινγηθφο ράξηεο θαη γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

Πεξηνρή 
Μειέηεο 
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Ζ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ηαπξνβνπλίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ ξεγκάησλ. Γχν 

κεγάια ξήγκαηα κε θαηεχζπλζε λφηνπ - βνξξά δηαζρίδνπλ φιν ην κήθνο ηεο πεξηνρήο πνπ 

εμεηάδεηαη. Σξία άιια κηθξφηεξα ξήγκαηα εληνπίδνληαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο πεξηνρήο 

κε ηαπηφζεκε θαηεχζπλζε.  

 

ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ηαπξνβνπλίνπ εληνπίδνληαη ηξία κεγάια ξήγκαηα κε λνηηνδπηηθή πξνο 

βνξεηνδπηηθή θαηεχζπλζε πνπ βαζηθά ηεξκαηίδνπλ ζηνλ φγθν ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. 

 

2.1.4 Δδάθε 

 

Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ θαιχπηεηαη απφ εδάθε ηνπ ηχπνπ eutric – 

lithic Leptosols θαη eutric skeletic Regosols.  

 

Σα πξψηα είλαη λεαξά θαη κε αλεπηπγκέλα εδάθε, αβαζή, κε ραιίθηα θαη κε ιεπηφθνθθν πιηθφ 

ιηγφηεξν απφ 10% θαη κε ζπλερφκελν βξάρν ζαλ ππφζηξσκα ζε βάζνο φρη πεξηζζφηεξν απφ 

10 cm. Γεληθά ην ππφζηξσκα εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα. Σα εδάθε απηά δελ ζπγθξαηνχλ ην 

λεξφ θαη ζηξαγγίδνπλ εχθνια. Γηαβξψλνληαη πνιχ εχθνια ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο 

θιίζεηο. 

 

Σα δεχηεξα, είλαη εδάθε πνιχ ειαθξψο αλεπηπγκέλα θαη κεγαιχηεξνπ πάρνπο απφ ηα 

«leptosols». Πξνέξρνληαη απφ κε δηαζηξσκαησκέλα ιεπηφθνθθα απνζαζξσκέλα πεηξψκαηα. 

Έρνπλ πνιχ κέηξηα δνκή κε ειάρηζηα αλαγλσξίζηκνπο νξίδνληεο θαη απνζηξαγγίδνληαη πνιχ 

εχθνια. Ζ ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ απηψλ γηα ζπγθξάηεζε λεξνχ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Γεληθά 

ηα εδάθε απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ απνζάζξσζε θιεβηθψλ πεηξσκάησλ κε θπξίαξρν ηνλ Α 

νξίδνληα εδάθνπο, θαη ζε απηά νθείινπλ ην θφθθηλν ηνπο ρξψκα.  

 

ην βνξεηναλαηνιηθφ κέξνο ηνπ Γάζνπο εκθαλίδνληαη εδάθε πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ eutric 

Gambisols θαη eutric anthropic - Regosols. 

 

Σα πξψηα είλαη εδάθε πνπ αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε νξηδφλησλ κε αιιαγέο 

ζην ρξψκα, δνκή ή πεξηερφκελν ζε αλζξαθηθά. Σν κεηξηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ κέηξην κέρξη 

ιεπηφθνθθν πιηθφ πξνεξρφκελν απφ πνηάκηεο ή αηνιηθέο ελαπνζέζεηο. Σα εδάθε είλαη λεαξά θαη 

κε αλεπηπγκέλα θαη βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά λέεο ελαπνζέζεηο θαη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππφ 

δηάβξσζε. 

 

Σα εδάθε απηά βξίζθνληαη ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο απφ λεαξά ζε ψξηκα εδάθε. Ζ 

πθή ηνπ ρψκαηνο είλαη αξγηιιψδεο θαη πεξηέρνπλ ηιχ θαη άκκν κε δνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ςειφ 

πνξψδεο πνπ ζπγθξαηεί ηθαλνπνηεηηθά ην λεξφ αιιά θαη κε θαιή εζσηεξηθή 

απνζηξαγγηζηηθφηεηα. πλήζσο απνηεινχλ θαιά εδάθε γηα γεσξγία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

έληνλα. Σα eutric Cambisols είλαη πνιχ παξαγσγηθά εδάθε. Σν κεηξηθφ πιηθφ είλαη ιεπηφθνθθν 

πιηθφ δηάβξσζεο θαη είλαη ζπλήζε εδάθε ζε νξεηλέο πεξηνρέο. πλήζσο είλαη δαζηθέο πεξηνρέο. 

ηξαγγίδνπλ εχθνια. 

 

Σα Regosols είλαη ειαθξά αλεπηπγκέλα, αβαζή εδάθε ρσξίο δηαγλσζηηθφ νξίδνληα ζε κε 

δηαζηξσκαησκέλν πέηξσκα. Δίλαη ζε πεξηνρή πνπ πθίζηαηαη δηάβξσζε. Ζ ρακειή 
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ζπλεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο νδεγεί ζε δηάβξσζε ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε θιίζε. Έρνπλ ρακειή 

ζπγθξάηεζε πγξαζίαο θαη ςειή πδξνπεξαηφηεηα. 

 

Λφγσ αιιεπάιιεισλ ππξθαγηψλ θαη έληνλεο δηάβξσζεο, ηα εδάθε είλαη πνιχ θησρά ζε 

νξγαληθή νπζία. ρεηηθά πινχζηα κε ρνχκν εδάθε παξαηεξνχληαη θπξίσο ζε θνηιψκαηα φπνπ ε 

βιάζηεζε δελ έρεη θαεί θαη ην έδαθνο δελ επεξεάζηεθε απφ ηε δηάβξσζε. 

 

 

Πίλαθαο 1.1.4-1: Πνζνζηηαία αλαινγία ηχπσλ εδαθψλ επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Γάζνπο 
ηαπξνβνπλίνπ 

Σχπνο Δδάθνπο Έθηαζε (km
2
) 

Πνζνζηφ επί ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο 

ηνπ Γάζνπο 

eutric–lithic–LEPTOSOLS and 
eutric–skeletic–REGOSOLS 

15,8715 83,18 % 

eutric–lithic–LEPTOSOLS and 
eutric–anthropic–REGOSOLS 

3,2085 16,82 % 

 

Οη ηχπνη εδαθψλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε πεξηνρή κειέηεο, απεηθνλίδνληαη, ζε ςεθηαθή κνξθή  

ζην ράξηε 06 („Δδαθνινγηθφο Υάξηεο‟). ηελ εηθφλα 2.1.4-1, πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη νη 

θαηεγνξίεο εδαθψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
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Δηθφλα 2.1.4-1: Δδαθνινγηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

Πεξηνρή 
Μειέηεο 
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2.1.5 Κιηκαηηθέο θαη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο 

 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη κεζνγεηαθφ κε ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα απφ ην Μάην σο ηα κέζα 

ηνπ Οθηψβξε, θαη ήπηνπο βξνρεξνχο ρεηκψλεο.   

 

Σα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ην Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ 

(Μ..) κε αξηζκφ 660 ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ ζηελ Κνηλφηεηα Κφξλνο. Ο ζηαζκφο έρεη 

γεσγξαθηθφ πιάηνο 34°55‟ γεσγξαθηθφ κήθνο 33°24‟ θαη πςφκεηξν 370m. Οη ηηκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη γηα ηηο πεξηφδνπο 1980 – 2009 θαη 1991 – 2004. 

 

Βάζεη ηνπ Πίλαθα 2.1.5-1 ε εηήζηα κέζε ζεξκνθξαζία ζηε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

είλαη 18,5°C. ηνλ ίδην Πίλαθα θαίλεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηηο ειάρηζηεο θαη 

κέγηζηεο ηηκέο ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο. 

 

Πίλαθαο 2.1.5-1: Μεληαία Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ζεξκνθξαζία γηα ην Μεηεσξνινγηθφ 

ζηαζκφ 660 ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ [1991 – 2004] 

 

Μήλεο 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Μέζε 
Ζκεξ. 
Μέγ. 

Μέζε 
Ζκεξ. 
Διάρ. 

Μέζε 
Ζκεξ. 

Μέζε 
Μελ. 
Μέγ. 

Μέζε 
Μελ. 
Διάρ. 

Πην 
Φειή 
Μελ. 
Μέγ. 

Πην 
Υακειή 

Μελ. 
Διάρ. 

Ηαλνπάξηνο 14,3 5,3 9,8 18,5 0,5 20,7 -1,5 

Φεβξνπάξηνο 14,8 4,8 9,8 19,3 -0,2 22,8 -3 

Μάξηηνο 17,9 6,4 12,2 24,2 2,2 29 -0,5 

Απξίιηνο 22,5 9,3 15,9 30,5 4,6 34,7 0,5 

Μάηνο 27,9 13,7 20,8 35,2 8,7 40,4 6,4 

Ηνχληνο 32,2 18 25,1 37,7 13 40,2 8,8 

Ηνχιηνο 34,9 20,7 27,8 39,2 16,5 42,1 13 

Αχγνπζηνο 34,6 20,5 27,6 39 17 42,5 13,5 

επηέκβξηνο 31,8 17,5 24,7 36,7 14 40,6 12 

Οθηψβξηνο 27,9 14,8 21,4 33,8 9,9 36,7 5,3 

Ννέκβξηνο 21 10,3 15,6 26,9 4,9 29,8 1,2 

Γεθέκβξηνο 15,6 6,8 11,2 19,8 2,1 22,6 -0,7 

Έηορ 24,6 12,3 18,5 30,1 7,8 - - 

 

 

 

Ο κέζνο φξνο αξηζκνχ εκεξψλ παγεηνχ εδάθνπο  (φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ βξίζθεηαη 

ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είλαη  0 0C ή ρακειφηεξε)  γηα ηνλ Μ.. 660  ζηνλ 

Κφξλν  παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Πίλαθαο 2.1.5-2: Μέζνο φξνο αξηζκνχ εκεξψλ παγεηνχ εδάθνπο  γηα ην Μεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ 

660 ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ [1991 – 2004] 

 

Μήλαο 
Μέζνο Όξνο  εκεξψλ κε παγεηφ χλνιν 

εκεξψλ ειαθξχο κέηξηνο δξηκχο πνιχ δξηκχο 

Γεθέκβξηνο 2,8 0,6   3,4 

Ηαλνπάξηνο 4,0 2,4 0,2  6,6 

Φεβξνπάξηνο 4,6 1,6   6,2 

Μάξηηνο  1,8 1,0 0,2  3,0 

       Πεγή: Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία 1986 (Mete. Paper no.: 9) 
 

Γειαδή παγεηφο ζε ειαθξηά σο κέηξηα  κνξθή παξνπζηάδεηαη γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (2-5 εκέξεο) ηνπο κήλεο Γεθέκβξην – Μάξηην. Ζ ρηνλφπησζε πεξηνξίδεηαη ζηα 

κεγαιχηεξα πςφκεηξα. πκβαίλεη θαηά κέζν φξν κηα θνξά θάζε 2 ρξφληα θαη είλαη ειαθξά. 

 

ην Πίλαθα 2.1.5-3 παξνπζηάδεηαη ε  κεληαία θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο, κε ζπλνιηθή εηήζηα 

ηηκή 496,9mm, απφ ηελ νπνία ην 63% πέθηεη ζηνπο κήλεο Ννεκβξίνπ κέρξη Φεβξνπαξίνπ. Ο 

μεξφηεξνο κήλαο είλαη ν Αχγνπζηνο (1,82mm) θαη πγξφηεξνο (βξνρεξφηεξνο) ν Γεθέκβξηνο 

(121,76mm). 

 

Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε γηα ηελ πεξίνδν ηεο ηξηαθνληαεηίαο 1961-1990 ήηαλ 465,6mm ελψ 

γηα ηελ πξφζθαηε πεξίνδν 1980-2009 ήηαλ 459,0mm  θάηη πνπ δείρλεη φηη ζηε πεξηνρή απηή 

ππήξμε αιαθξά κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,4% πνιχ κηθξφηεξε απφ απηή πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο 

ππφινηπεο  ηεο Κχπξνπ. 

 

Πίλαθαο 2.1.5-3: Μεληαία Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ζρεηηθά κε βξνρφπησζε γηα ην Μεηεσξνινγηθφ 

ζηαζκφ 660 ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ [1991-2004] 

Μήλεο 

Βξνρφπησζε (mm) 

Μέζε 
Μεληαία 

Τςειφηεξε 
Μεληαία 

Υακειφηεξε 
Μεληαία 

Ηαλνπάξηνο 84,79 302,2 4,2 

Φεβξνπάξηνο 60,24 130,3 7,9 

Μάξηηνο 48,47 121,5 0,1 

Απξίιηνο 33,99 93,1 2,2 

Μάηνο 17,26 70,8 0 

Ηνχληνο 13,71 46,8 0 

Ηνχιηνο 2,15 25,2 0 

Αχγνπζηνο 1,82 11,2 0 

επηέκβξηνο 6,66 27,9 0 

Οθηψβξηνο 26,02 84 0,8 

Ννέκβξηνο 80,01 363,8 9,7 

Γεθέκβξηνο 121,76 385,9 7,2 

Έηορ 496,88 -  
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Οη κέζεο κεληαίεο ηηκέο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο γηα ηνλ Μ.. 660  (Γαζηθφο ηαζκφο Κφξλνπ) 

θπκαίλνληαη απφ 44,0% έσο 84,0%, ηηο πξσηλέο ψξεο παξνπζηάδνληαο ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπο 

ηνλ Ηνχλην  θαη Ηνχιην θαη ηε κέγηζηε ηνλ Γεθέκβξην (Παξάξηεκα Η).  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία (1991-2004) γηα ηνλ Μ.. 660 ζηνλ Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ 

(Παξάξηεκα Η)   ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ  (ζηα 2m) παξνπζηάδεη κέγηζηε ηηκή ηνλ Ηνχλην θαη Ηνχιην  

(144km) θαη ειάρηζηε ην κήλα Οθηψβξην  (113km), ελψ ε κέζε κεληαία ηηκή είλαη 129km. Βάζεη 

ηνπ Μ. 572 ζην Φξάγκα Καιαβαζνχ (εθφζνλ ν Μ..  660 ζηνλ Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ έρεη 

πνιχ πεξηνξηζκέλν αξρείν παξαηεξήζεσλ), νη πην ζπρλνί άλεκνη  (40%) είλαη νη δπηηθνί (2100 – 

2700). Απφ ηνπο δπηηθνχο αλέκνπο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ νη άλεκνη κε 

ηαρχηεηεο κεηαμχ 2  θαη 3 m/s (πνζνζηφ 25%).   

 

Οκβξνζεξκηθό δηάγξακκα γηα ηνλ Μεηεσξνινγηθό ηαζκό 660 Γαζηθνύ ηαζκνύ Κόξλνπ 

ηελ Δηθφλα 2.1.5-1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηνπ Μ..  660  

ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1991-2004. ην δηάγξακκα 

απηφ παξαηεξνχκε πσο ε ππφμεξε πεξίνδνο εθηείλεηαη απφ ηα ηα κέζα ηνπ Απξηιίνπ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ. 

 

Ζ επηθάλεηα πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο δχν θακπχιεο κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ ησλ ηνκψλ  

δείρλεη ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ηεο μεξάο πεξηφδνπ. Αλ νη βξνρνπηψζεηο ζεσξεζνχλ σο 

θέξδνο ζην πδαηηθφ ηζνδχγην, ηφηε νη ζεξκνθξαζίεο εκκέζσο εθθξάδνπλ ηηο απψιεηεο απφ ηελ 

εμάηκηζε θαη ηε δηαπλνή. 

 

Ζ δηάθξηζε ζχκθσλα κε ηα νκβξνζεξκηθά δηαγξάκκαηα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαηνπηζηηθή απφ 

ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη απνδίδεη πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθή νηθνινγηθά μεξή πεξίνδν, αλ 

ζπλππνινγηζηνχλ παξάγνληεο φπσο απνηακηεχκαηα ηνπ εδάθνπο ζε δηαζέζηκν λεξφ, 

κνξθνινγηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ην βάζνο ηνπ. 

 

 

Δηθφλα 2.1.5-1:. Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα Μεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ 660 ζην Γαζηθφ ηαζκφ 

Κφξλνπ [1991-2004] 

 



 Γ η α ρ ε η ξ η ζ η η θ ό   ρ έ δ η ν   η α π ξ ν β ν π λ ί ν π    

 

Πεξηνρή Μειέηεο: Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ 
 

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ & 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ  

EN ISO 9001:2000 
Νν: 0108175  

Έθδνζε: 04/29-08-11 Αλαζεσξεί ηελ: 03/19-05-11 Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49 24 απφ 199 
 

Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαιά απνηειέζκαηα δίλεη ν ηχπνο ηνπ νκβξνζεξκηθνχ πειίθνπ 

ηνπ Emberger (Q2), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμίζσζε πνπ αθνινπζεί:  

 

 mM
2

mM

P1000
Q2








 


  

φπνπ: 

Ρ = ε εηήζηα βξνρφπησζε ζε mm, 

Μ = ε κέζε ηηκή ησλ κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ζεξκφηεξνπ κήλα ηνπ έηνπο ζε 

απφιπηνπο βαζκνχο νK, 

m = ε κέζε ηηκή ησλ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα ηνπ έηνπο ζε απφιπηνπο 

βαζκνχο νK. 

 

Παξαηεξείηαη φηη o φξνο (M+m)/2 απνηειεί ηε βηνινγηθή κέζε ζεξκνθξαζία γηαηί νη αθξαίεο 

ζεξκνθξαζίεο επεξεάδνπλ ηε βιάζηεζε. Δπίζεο, ν φξνο Μ-m δείρλεη ην εχξνο επεηξσηηθφηεηαο 

ηνπ θιίκαηνο θαη έκκεζα εθθξάδεη θαη ηνλ παξάγνληα «εμάηκηζε». Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν 

δείθηεο Q2, ηφζν μεξφηεξν είλαη ην θιίκα. 

 

Ο Πίλαθαο 2.1.5-4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην νκβξνζεξκηθφ πειίθν Emberger (Q2) 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ηαζκνχ 660 ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ γηα ηελ 

πεξίνδν 1991 -2004. 

 

 
Πίλαθαο 2.1.5-4: Παξάκεηξνη ππνινγηζκνχ ηνπ νκβξνζεξκηθνχ πειίθνπ Emberger (Q2) γηα Μ. .  

660 ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ [1991-2004] 

 

Κιηκαηνινγηθφο 
ηαζκφο 

Δηήζηα 
βξνρφπησζε 

P (mm) 

Μέζε κέγηζηε 
ζεξκνθξαζία 
ζεξκφηεξνπ 

κήλα ηνπ 
έηνπο, Μ 

Μέζε 
ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία 
ςπρξφηεξνπ 

κήλα ηνπ 
έηνπο, m 








 

2

mM
 

 

 mM   
Q2 

(°C) (°K) (°C) (°K) (°K) (°K) 

Μ.. 660 ζην 
Γαζηθφ ηαζκφ 

Κφξλνπ 
496,88 34,9 308,1 4,8 278,0 293,05 30,1 56,33 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε ε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζε εκίμεξν 

βηνθιηκαηηθφ φξνθν κε ρεηκψλα ήπην (Δηθφλα 2.1.5-2). 
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Κιηκαηηθφ Γηάγξακκα Emberger - Sauvage

Μ.. 660
ΚΟΡΝΟ

(ΓΑΗΚΟ ΣΑΘΜΟ)
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Δηθφλα 2.1.5-2: Κιηκαηηθφ Γηάγξακκα Emberger – Sauvage κε ηνλ Μ.. 660 ζην Γαζηθφ ηαζκφ 
Κφξλνπ [1991-2004] 

 

Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο  κεηά ην 1990. 

 

χκθσλα κε ηελ Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε παγθχπξηα θαηά ηελ 

πεξίνδν 1991/92 κέρξη 2007/08 ήηαλ 457mm ή 9% ρακειφηεξε ηεο θαλνληθήο (503mm γηα ηελ 

πεξίνδν 1961-1990). Ο Πίλαθαο 2.1.5-6 παξνπζηάδεη ηηο εηήζηεο βξνρνπηψζεηο παγθχπξηα θαη 

εθηίκεζε ησλ πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ θάζε ρξνληάο ηεο πξφζθαηεο δεθαεηίαο. Γχν ρξνληέο 

(ζπλερφκελεο) ραξαθηεξίδνληαη ζαλ «αλνκβξία» θαη κία ζαλ «ζνβαξή αλνκβξία».  

 

ηελ Δηθφλα 2.1.5-3 παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα βξνρφπησζε γηα ηηο ειεγρφκελεο πεξηνρέο ηεο 

Κχπξνπ γηα ηελ πεξίνδν 1901-2008 κε κηα πησηηθή ηάζε ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θηλεηνχ κέζνπ 

φξνπ αλά ηξηαθνληαεηία. 
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Ζ κεληαία θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο γηα ηηο πεξηφδνπο 1991 -2004 θαη 1980-2009 ζε 

αληηπαξαβνιή κε εθείλε ηεο ηξηαθνληαεηίαο 1961-1990 ζηε πεξηνρή κειέηεο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθφλα 2.1.5-4. 

 

Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία γηα ηελ ίδηα πεξίνδν (1991-2007) ήηαλ 17.7 0C ή 0.50C ςειφηεξε 

απφ ηε θαλνληθή (17.2 0C γηα ηελ πεξίνδν 1961-1990). ηελ Δηθφλα 2.1.5-5 παξνπζηάδεηαη ε 

εηήζηα ζεξκνθξαζία ζηε Λεπθσζία κε εκθαλή απμεηηθή ηάζε ζηηο ηηκέο θηλεηνχ κέζνπ φξνπ αλά 

ηξηαθνληαεηία.  

 

Ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο,  ε κέζε βξνρφπησζε αλά δεθαεηία γηα ηελ πεξίνδν αξρείνπ 

ηνπ Μ. . 660  είλαη:  502mm (1925-34), 491,9 (1935 -44),  548,9 (1945 – 54), 431,5 ( 1955-64), 

423,9 (1965 -74), 507,9 (1975 – 84), 496,7 (1985-94) θαη 458,5mm  (1995-04). Ζ ηάζε κείσζεο 

ηεο βξνρφπησζεο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1975-84 κέρξη πξφζθαηα αιιά  ζπλάδεη κε ηε γεληθή 

ηάζε παγθχπξηα γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 

 

 
Πίλαθαο 2.1.5-5: Δηήζηα βξνρφπησζε θαη εθηίκεζε αλνκβξηψλ 2002-2009 

Ημεπολογιακό 
΄Δηορ 

Δηήζια  
Βποσόπηυζη 

(mm) 

% Κανονικήρ 
(1961 – 1990) 

(%) 
Υδπολογική σπονιά* 

2002 474.0 93.1 Πεξίπνπ θαλνληθή 

2003 536.2 105.3 Πεξίπνπ θαλνληθή 

2004 538.4 105.8 Πεξίπνπ θαλνληθή 

2005 384.3 75.5 Αλνκβξία 

2006 388.1 76.2 Αλνκβξία 

2007 461.6 90.7 Πεξίπνπ θαλνληθή 

2008 271.8 53.4 νβαξή αλνκβξία 

2009 624.8 122.8 Μεγάιε πνιπνκβξία 

Μέζη ηιμή 
πεπιόδος 

459.9 90.3  

          * Βάζεη θαηαλνκήο απφ Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία 
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Δηθφλα 2.1.5-3 Δηήζηα βξνρφπησζε παγθχπξηα (ειεγρφκελεο πεξηνρέο) γηα ηελ πεξίνδν 1901 -
2008 (Καλνληθή γηα 1961 -1990 = 503mm) 
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Δηθφλα 2.1.5-4: πγθξηηηθφ Γηάγξακκα Βξνρφπησζεο ησλ πεξηφδσλ 1961 – 1990, 1991 – 2004 θαη 
1980 – 2009 γηα ην Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ 660 ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ 
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Δηθφλα 2.1.5-5: Δηήζηα Θεξκνθξαζία (Λεπθσζία – θαλνληθή 1960-90 = 19.5
0
C) 

 

 

 

2.1.6 Τδξνινγία θαη πδάηηλνη πφξνη 

Τδξνινγία 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπληνχ απνηειεί ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ πδξνθξίηε ησλ 

ιεθαλψλ πνπ πξνζθέξνπλ απνξξνή ζε δχν ξέκαηα α) ηνπ Ξεξνπφηακνπ πνπ πεγάδεη απφ ην 

δπηηθφ κέξνο ηεο πεξηνρήο θαη πνπ δηέξρεηαη απφ ην ρσξηφ ηεο Αιακηλνχ πξνηνχ ρπζεί ζηε 

ζάιαζζα, θαη β) ηνπ Πνχδε πνπ πεγάδεη απφ ηηο αλαηνιηθέο παξπθέο ηνπ ζπκπαγνχο φγθνπ ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ θαη πνπ δηέξρεηαη απφ ηα ρσξηά Αιεζξηθφ θαη Κηβηζίιη πξνηνχ ρπζεί ζηε 

ζάιαζζα. Έλαο βαζηθφο παξαπφηακνο ηνπ Πνχδε πεγάδεη απφ ηηο λφηηεο παξπθέο ηνπ 

ηαπξνβνπληνχ δηέξρεηαη 1 ρικ αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Αγγιηζίδεο θαη ελψλεηαη κε ηνλ Πνχδε 1.3 

ρικ πξηλ ηηο εθβνιέο ηνπ.  

 

Δληφο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπληνχ ην πδξνινγηθφ δίθηπν είλαη 

ππνηππψδεο ιφγσ ηνπ ήπηνπ ραξαθηήξα ηνπ αλάγιπθνπ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο 

ησλ γεσινγηθψλ πεηξσκάησλ ηνπ νξίδνληα βάζεο θαη ησλ θαηψηεξσλ ιαβψλ θαη ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε πεξηνρή απνηειεί ηελ απαξρή ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο κε απνηέιεζκα νη 

απνξξνέο λα είλαη κηθξέο. ηνλ πδξνινγηθφ ράξηε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή 

(Υ07) ζηελ παξνχζα, απνηππψλνληαη νη ππνιεθάλεο ηνπ πνηακνχ Πνχδε θαη ηνπ Ξεξνχ 

πνηακνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο. ηα ξέκαηα παξαηεξείηαη ξνή λεξνχ κφλν ζε 

πεξηφδνπο έληνλεο βξνρφπησζεο ζπλήζσο γηα φζε ψξα δηαηεξείηαη ε βξνρή ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

ρξφλνπ ζπγθέληξσζεο ηεο ξνήο. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη νη εθηάζεηο ησλ 

ππνιεθαλψλ ηνπ πνηακνχ Πνχδε θαη Ξεξνχ πνηακνχ. 
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Πίλαθαο 2.1.6-1:Δθηάζεηο ππνιεθαλψλ Πνηακνχ Ξεξνχ 

 
Τπνιεθάλεο Πνηακνχ Ξεξνχ 

 Τπνιεθάλε Έθηαζε(Κm
2
) 

Ξ1 12,3 

Ξ2 2,57 

Ξ3 0,25 

Ξ4 0,20 

Ξ5 0,12 

Ξ6 0,05 

Ξ7 0,07 

Ξ8 0,07 

Ξ9 0,05 

Ξ10 0,06 

*Ζ  Τπνιεθάλε Ξ1 ρσξίδεηαη ζηηο πεξηνρέο Ξ1α θαη Ξ1β. Ζ Ξ1β είλαη έμσ από ηα όξηα ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 5,25 Κm
2
 ελώ ε Ξ1α πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

θαηαιακβάλεη έθηαζε 7,05 Κm
2
. 

Πίλαθαο 2.1.6-2:Δθηάζεηο ππνιεθαλψλ Πνηακνχ Πνχδε 
 

Τπνιεθάλεο Πνηακνχ Πνχδε 

Τπνιεθάλε Έθηαζε(Κm
2
) 

Π1 0,4 

Π2 0,12 

Π3 0,26 

Π4 0,01 

Π5 0,24 

Π6 1,10 

Π7 0,05 

Π8 0,40 

Π9 0,07 

Π10 0,06 

Π11 0,08 

Π12 0,05 

Π13 0,10 

Π14 0,63 

Π15 0,74 

Π16 0,11 

Π17 0,36 

Π18 0,27 

Π19 0,88 

Π20 0,90 

Π21 0,05 

Π22 0,01 

 

 

Ρεηζξφκεηξα ππάξρνπλ κφλν ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ζε ζεκεία πνπ 

αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψλεηαη ζρεηηθά ζεκαληηθή ξνή. Έηζη, γηα ηνλ Ξεξνπφηακν ππάξρεη ην 

ξεηζξφκεηξν 8-6-3-50 πεξί ηα 400 κέηξα αλάληη ηεο Αιακηλνχ (Πίλαθαο 2.1.6-3), θαη γηα ηνλ 

Πνχδε ην ξεηζξφκεηξν 8-5-1-60 ζηα 2500 κέηξα αλάληη ηνπ Αιεζξηθνχ (Πίλαθαο 2.1.6-4) .  
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Πίλαθαο 2.1.6-3: χλνιν Μεληαίαο απνξξνήο (x 1000 m3) ηνπ Ξεξνπνηάκνπ ζην ξεηζξφκεηξν 8-6-

3-50 ζηελ Αιακηλφ γηα ηα πδξνινγηθά ρξφληα 1968 - 1972 

Έηνο Οθη Ννε Γεθ Ηαλ Φεβ Μαξ Απξ Ματ Ηνπλ Ηνπι Απγ επ ΤΝΟΛΟ 

1968 15 57 38 85 33 34 13 0 0 0 0 0 275 

1969 0 29 294 940 372 294 184 73 10 0 0 0 2196 

1970 13 6 12 10 3 5 0 0 0 0 0 0 49 

1971 0 1 1 25 0 0 16 0 0 0 0 0 43 

1972 0 0 0 8 0 10 0 2 0 0 0 0 20 

Μ.Ο. 6 19 69 214 82 69 43 15 2 0 0 0 517 

 

 

 

Πίλαθαο 2.1.6-4: χλνιν Μεληαίαο απνξξνήο (x 1000 m3) ηνπ πνηακνχ Πνχδε ζην ξεηζξφκεηξν 8-

5-1-60 ζην Αιεζξηθφ γηα ηα πδξνινγηθά ρξφληα 1985 -2005 

Έηνο Οθη Ννε Γεθ Ηαλ Φεβ Μαξ Απξ Ματ Ηνπλ Ηνπι Απγ επ ΤΝΟΛΟ 

1985 0 34 40 72 67 46 18 1 0 0 0 0 278 

1986 0 0 14 18 7 0 0 53 0 0 0 0 92 

1987 0 0 3 0 0 163 20 5 0 0 0 0 191 

1988 0 0 6 17 53 362 96 39 3 0 0 0 576 

1989 0 0 55 427 112 106 41 6 0 0 0 0 747 

1990 0 0 0 0 74 73 21 3 0 0 0 0 171 

1991 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

1992 0 0 1044 501 500 200 90 185 22 1 0 0 2543 

1993 0 0 157 135 116 161 59 20 2 0 0 0 650 

1994 0 0 0 4 37 291 77 16 0 0 0 0 425 

1995 0 872 213 125 79 40 12 1 0 0 0 0 1342 

1996 0 0 0 6 15 10 135 8 0 0 0 0 174 

1997 3 0 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0 15 

1998 0 3 12 17 1 1 0 0 0 0 0 0 34 

1999 0 0 3 1 26 7 12 0 0 0 0 0 49 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 207 321 242 115 63 29 5 0 0 0 0 982 

2002 0 0 347 165 120 74 58 46 1 0 0 8 819 

2003 0 0 9 54 523 613 244 63 15 0 0 0 1521 

2004 0 0 69 1741 1379 311 106 36 6 0 0 0 3648 

2005 0 0 49 68 78 48 27 0 0 0 0 0 270 

Μ.Ο. 0 53 112 171 157 122 50 23 2 0 0 0 692 
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Τδάηηλνη Πόξνη 

εκαληηθή πδξνθνξία αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή ηαπξνβνπλίνπ, ζε πεηξψκαηα ηνπ 

«νξίδνληα βάζεο». Ζ πδξνπεξαηφηεηα ζηα ζπζηήκαηα απηά είλαη θπκαηλφκελε, αλάινγα κε ηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο. Ζ εηδηθή ηθαλφηεηα ησλ γεσηξήζεσλ είλαη ηεο ηάμεο 2m3/h, αιιά ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο μεπεξλνχλ ηα 5m3/h. Ζ πδξνθνξία κεηψλεηαη κεηά ηα 230m, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ 

αλνηρηψλ ξσγκψλ κεηψλεηαη κεηά ην βάζνο απηφ. 

 

ην δηαβάζε επηθξαηνχλ ιηγφηεξν επλντθέο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην πνζνζηφ ησλ 

επηηπρψλ γεσηξήζεσλ είλαη κηθξφηεξν. Ζ κέζε εηδηθή ηθαλφηεηα ησλ γεσηξήζεσλ είλαη 1m3/h. 

 

ηνπο νξίδνληεο ησλ ιαβψλ νη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο θξίλνληαη δπζκελείο θαη ε κέζε 

απφδνζε ησλ γεσηξήζεσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 5m3/h.  

 

Παξά ην φηη ν δηαβάζεο είλαη ηεθηνληζκέλνο, ην ζχζηεκα ξσγκψλ πνπ αλαπηχζζεηαη δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ππθλφ, κε ζπλεπαθφινπζν ε πδξνπεξαηφηεηά ηνπ λα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

Δπηπξφζζεηα, ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ δηαβάζε, ε νπνία νθείιεηαη ζην φηη απνηειείηαη απφ θιέβεο 

δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο, πξνθαιεί επίζεο κείσζε ηεο πδξνπεξαηφηεηάο ηνπ, αθνχ θάπνηεο 

θιέβεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ππφγεηα θξάγκαηα. Ζ νξπθηνινγηθή εμαιινίσζε, ιφγσ ηεο ζεξκηθήο 

κεηακφξθσζεο πνπ πξνθάιεζαλ νη λεφηεξεο θιέβεο ζηηο αξραηφηεξεο, επζχλεηαη επίζεο γηα ηε 

κεησκέλε πδξνπεξαηφηεηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ. 

 

Ο θαηψηεξνο νξίδνληαο ιαβψλ είλαη έληνλα εμαιινησκέλνο θαη απνζαζξσκέλνο. Ζ 

εμαιινίσζε ησλ πξσηνγελψλ νξπθηψλ ησλ ιαβψλ επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία δεπηεξνγελψλ 

αξγηιηθψλ νξπθηψλ, ηα φπνηα πξνθαινχλ θξάμηκν ησλ κηθξνξσγκψλ θαη θαη‟ επέθηαζε κείσζε 

ηεο πδξνπεξαηφηεηαο ηνπ ζρεκαηηζκνχ.  

 

Ο ζρεκαηηζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ζην πδξνζηεγαλφ, αιιά επεηδή θαηά 

ηφπνπο παξνπζηάδεη θάπνηα πδξνθνξία, θξίζεθε ζθφπηκν φπσο ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο 

πδξνπεξαηνχο, αιιά πνιχ κηθξήο πδξνπεξαηφηεηαο ζρεκαηηζκνχο. 

 

Απφ ηξία πηεδφκεηξα θαη ηέζζεξηο απηφκαηνπο θαηαγξαθείο ζηάζκεο ζηελ πεξηνρή 

ηαπξνβνπλίνπ εμάγεηαη κηα άκεζε ζπζρέηηζε ηεο απμνκείσζεο ηεο ζηάζκεο κε ηελ εκεξήζηα 

βξνρφπησζε. Απηφ θαλεξψλεη έλα ηδηαίηεξα ελεξγφ ζχζηεκα κε κηθξνχο ρξφλνπο ξνήο, θαη σο 

εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη ηπγράλεη ηεο αλάινγεο δηαρείξηζεο. πξνζηαζίαο. Σαπηφρξνλα, θαη παξά 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα πεηξψκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα ηεθηνληζκέλα δελ θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζεηαη εληαία πηεδνκεηξία. πγθεθξηκέλα ε δηαθχκαλζε ηεο ππφγεηαο ζηάζκεο θπκαίλεηαη 

απφ 142m έσο 350m (απφιπην πςφκεηξν), γηα ην ίδην πδξνινγηθφ έηνο, ελψ ην εηήζην εχξνο 

δηαθχκαλζε γηα ηα ίδηα ζεκεία θπκαίλεηαη απφ 5m έσο 50m. 

 

Αξηζκφο θπβεξλεηηθψλ γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ (βι. Δηθφλα 

2.1.6-1) είλαη εληαγκέλνο ζην Κπβεξλεηηθφ χζηεκα Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο κε εηήζηα 

παξαγσγή ηεο ηάμεο ησλ 0.3 κέρξη 1.2 εθ. θπβ. κ. λεξνχ (βι. Πίλαθα 2.1.6-5). Σα ρακειφηεξα 

κεγέζε άληιεζεο είλαη ζε ρξνληέο πνπ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα ζηα θξάγκαηα φπσο ην 

2004 κέρξη ην 2007 ψζηε λα δίδεηαη ε επθαηξία ζηνλ πδξνθνξέα γηα αλάθακςε. Δπηπξφζζεηεο 

γεσηξήζεηο έρνπλ αλνξπρζεί θαη ην 2008 γηα αληηκεηψπηζε ηεο αλνκβξίαο. 
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Δηθφλα 2.1.6-1:Κπβεξλεηηθέο γεσηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ 

 
 

 

Ζ πδξνθνξία πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ηνπ «νξίδνληα βάζεο» θαη ηνπ δηαβάζε ηεο πεξηνρήο 

ηαπξνβνπλίνπ ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε ζηελ πεξηνρή. Σν ππφγεην λεξφ δηαθξίλεηαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο, ζε νμπαλζξαθηθφ–λαηξηνχρν θαη ζε ζεηηθφ–αζβεζηνχρν. Ο δεχηεξνο ηχπνο 

ζρεηίδεηαη κε πεξηνρέο κεηαιινθνξίαο, εληφο ηνπ νξίδνληα βάζεο. Δθηφο κεκνλσκέλσλ 

γεσηξήζεσλ, ην ππφγεην λεξφ είλαη ρακειήο αιαηφηεηαο θαη γεληθά θαιήο πνηφηεηαο . Ζ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ληηξηθά είλαη ρακειή. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πδξνθφξνπ αλαπηχζζεηαη 

εληφο ηνπ δάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο ηθαλνπνηεηηθήο 

πξνζηαζίαο απφ ξχπαλζε. 
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Αξηζ. 
Γεση 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

55/82 11620 9320 3740 11360 6390 0 0 0 0 0 0 0 

132/83 9890 40830 31320 38560 11130 0 0 0 0 0 0 0 

42/82 58320 16650 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/82 3550 10640 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52/83 174640 114270 183270 97460 184670 112670 177310 38580 84450 5390 26590 61570 

37/87 113820 65670 52800 57500 49080 39940 45890 42250 33880 4500 58000 47670 

19/82 192330 166040 65370 32910 25510 36260 43280 34800 37800 3780 33000 51320 

18/84 179600 198570 229070 254330 224200 248490 172490 56940 66380 6790 31290 65820 

105/91 67880 47880 29040 31400 7930 0 0 0 0 0 0 0 

82/91 166480 203630 140150 126290 171630 126090 56330 0 0 2480 22270 114800 

154/91 66040 142080 81060 58010 92800 63250 1250 0 0 0 0 0 

30/2000 0 0 0 97380 1040 0 0 0 0 0 0 112100 

29/2000 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/2000 0 0 0 83600 168100 105620 39890 0 0 0 0 206560 

57/2000 0 0 0 31640 132800 107910 47450 47450 55760 4940 77650 114540 

3--92 5060 4490 150 0 0 0 0 0  0 0 0 

36/2000 0 0 0 5720 30700 19840 10450 17080 12260 2070 5690 20730 

50/2000 0 0 0 16690 128740 210670 52190 25660 31170 2770 17080 52010 

TOTAL 1049230 1020070 817320 943460 1234720 1070740 646530 262760 321700 32720 271570 847120 

 

Πίλαθαο 2.1.6-5: 2. Παξαγσγή λεξνχ απφ Κπβεξλεηηθέο γεσηξήζεηο γηα ελίζρπζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πζηήκαηνο Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο  

(ζε θπβ.κ.). 
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2.2 Βηνηηθφ Πεξηβάιινλ 

 

2.2.1 Βιάζηεζε θαη θπζηθνί νηθφηνπνη 

 

Ζ αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ έγηλε κε 

ηελ αθφινπζε κεζνδνινγία: 

 

Με απηνςία απφ ηνλ θ. Εαραξία Κππξησηάθε ζηελ πεξηνρή θαη δεηγκαηνιεςία ρισξίδαο θαη 

αλαγλψξηζε ησλ νηθνηχπσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. (25-28 Απξηιίνπ 2010) 

 

Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θπηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιείδεο εηδψλ ηεο Flora of Cyprus ηφκνο Η 

θαη ΗΗ ηνπ R. Meikle. 

 

Ζ νλνκαηνινγία ηεο ρισξίδαο είλαη ζχκθσλα κε ηε Flora of Cyprus θαη ηηο πξνζζήθεο απφ ηνπο 

R. Hand Chrtek & Slavik, G. Hadjikyriakos, Ch.Makris. 

 

Δπίζεο βαζηθέο πεγέο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απνηέιεζαλ ν 

ράξηεο νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα απφ ην Σκήκα Γαζψλ. 

 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ νηθνηφπσλ θαη ε νκαδνπνίεζή ηνπο ζε επξχηεξεο νηθνινγηθέο κνλάδεο κε 

ηηο αληηζηνηρήζεηο ηνπο ζε θσδηθνχο NATURA έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πεγέο EUR 25 (2003), 

European Nature Information System θαη Dellivers – Terschuren & Dellivers (2003). 

 

Οη θπζηθνί νηθφηνπνη ηεο πεξηνρήο κειέηεο απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε 08 („Υάξηεο Βιάζηεζεο-

Οηθνηφπσλ‟), πνπ πεξηιακβάλεηαη ςεθηαθά ζηελ παξνχζα. 

 

Βιάζηεζε ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ (ΣΚ, CY6000004)  

ε έλα λεζί φπσο ε Κχπξνο κε έληνλε επί αηψλεο αλζξψπηλε παξνπζία, είλαη θπζηθφ ε 

βιάζηεζε θαη ηα νηθνζπζηήκαηα, λα έρνπλ ππνζηεί ζε κεγάιν βαζκφ αλζξσπνγελείο 

επηδξάζεηο.  

 

χκθσλα κε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπ Braun - Blanquet θαη ηελ θαηά Horvat δηάξζσζε ηεο 

βιάζηεζεο ζε δψλεο (νξφθνπ) θπζηθήο βιάζηεζεο, γηα ην ηαπξνβνχλη ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 

Οη πεξηνρέο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ αλήθνπλ ζηε ρακειφηεξε δψλε βιάζηεζεο πνπ είλαη ε 

«Θεξκνκεζνγεηαθή δψλε» κε πςφκεηξν 0-650m.  Απηή ε βιάζηεζε ζρεκαηίδεη ηελ «έλσζε 

θπηνθνηλσληψλ» Oleo ceratonion.  Υαξαθηεξηζηηθά είδε είλαη ε Αγξηειηά (Olea europaea var. 

oleaster) θαη (Ceratonia siliqua). Ζ πεξηνρή ηεο ζεξκνκεζνγεηαθήο βιάζηεζεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ άπνςε θιίκαηνο, κε κέζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 160C, κέζν εηήζην χςνο βξνρήο 250-

800mm θαη παξαηεηακέλε πεξίνδν μεξαζίαο πνπ δηαξθεί κέρξη 6 κήλεο. Κπξίαξρα ζηνηρεία είλαη 

ε θξπγαλψδεο θαη ε καθία βιάζηεζε. Αμηφινγε είλαη θαη ε παξνπζία ηεο ραζκνθπηηθήο 

βιάζηεζεο ζηε βξαρψδε πεξηνρή γχξσ απφ ην Μνλαζηήξη. ηα θξχγαλα θπξηαξρνχλ νη 

Λαδαληέο (Cistus creticus) νη Αζηνηβέο (Sarcopoterium spinosum) θαη ηα Θπκάξηα (Thymus 

capitatus). ηα καθί θπξίαξρα είδε είλαη ε Αγξηειηά (Olea europaea), ν θίλνο (Pistacia 

lentiscus) θαη ε Υαξνππηά (Ceratonia siliqua). ηηο ζρηζκέο ησλ βξάρσλ ηα θπξηφηεξα είδε είλαη: 
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Arabis purpurea, Sedum cyprium, Micromeria chionistrae, Asplenium ceterach θαη Ptilostemon 

chamaepeuce. Καηά ηφπνπο ππάξρνπλ ιηζψλεο (ζάξεο) φπνπ απαληψληαη ηα είδε: Silene 

laevigata, Arabis verna, Mercurialis annua θ.ά. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ έρνπλ θπηεπηεί πεχθα (Pinus brutia), θππαξίζζηα (Cupressus sempervirens) θαη 

(Pinus pinea) 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δάζνπο ηεο πεξηνρήο έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο πνπ έγηλαλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950. εκαληηθφ κέξνο ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη θαεί, αλαδαζψζεθε κε Σξαρεία 

Πεχθε, πνπ απνηειεί απηνθπέο είδνο ηεο Κχπξνπ θαη πξνυπήξρε γηα πνιιά ρξφληα. Μέξνο ηεο 

πεξηνρήο αλαδαζψζεθε κε μεληθά είδε φπσο ε Κνπθνπλαξηά θαη ν Δπθάιππηνο.  

 

Ζ δεκηνπξγία βαζκίδσλ ζην έδαθνο, ζηα πιαίζηα ηεο αλαδάζσζεο, πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηηο 

έληνλεο δηαβξψζεηο πνπ ζπλήζσο παξαηεξνχληαη κεηά απφ ππξθαγηά. Οη βαζκίδεο ζπγθξαηνχλ 

ηα φκβξηα χδαηα θαη κεηψλνπλ ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή. χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζε μεξηθέο πεξηνρέο, ε βαζκίδσζε ηνπ εδάθνπο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο 

θαη θαη‟ επέθηαζε ην δηαζέζηκν λεξφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Απηφ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο πνπ παξαηεξείηαη ζην κέζν θαη εμσηεξηθφ κέξνο ησλ βαζκίδσλ, 

ελίζρπζε ηε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο. 

 

Χζηφζν, ε θαηαζθεπή ησλ αλαβαζκίδσλ κε κεραληθά κέζα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή απφδεημε 

ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο ζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα ηε ζπκπίεζε ηνπ 

εδάθνπο θαη ηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηνπ δάζνπο. εκαληηθή αιινίσζε ηνπ 

νηθνηφπνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ εηζαγσγή μεληθψλ εηδψλ (Κνπθνπλαξηά, Δπθάιππηνο) θαη 

εηζβιεηηθψλ εηδψλ φπσο ε Κπαλφθπιιε Αθαθία. 

 

Πνηόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα 

Ζ νηθνινγηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο αθνξά ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα ην νπνίν παξφηη θαηά 

κεγάιν βαζκφ είλαη αλαδαζσκέλν θαη ειιεηκκαηηθφ ζε θπζηθφ ραξαθηήξα εκθαλίδεη ζηαδηαθή 

ηκεκαηηθή αλάπηπμε ζεκαληηθήο ρισξίδαο.  

 

ηελ πεξηνρή θχνληαη 23 ελδεκηθά είδε θη αξθεηφο αξηζκφο νξρηδέσλ. Σν γεγνλφο φηη ε ρισξίδα 

ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη 36 είδε ζεκαληηθά, αλάκεζά ηνπο 23 ελδεκηθά θαη αξθεηά είδε 

νξρηδέαο απνδεηθλχεη ηελ νηθνινγηθή ζπνπδαηφηεηά ηεο απφ ρισξηδηθήο άπνςεο. 

 

Σύπνη Οηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Ζ πεξηνρή έρεη κεγάιε νηθνινγηθή ζεκαζία, ην γεσινγηθφ ππφζηξσκα ηεο πεξηνρήο έρεη 

βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε έμη ηχπσλ νηθνηφπσλ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο. ηηο πεξηνρέο πνπ 

θπξηαξρεί ε ηξαρεία πεχθε έρεη εληνπηζηεί ν ηχπνο νηθνηφπνπ 9540. ηηο λφηηεο εθζέζεηο, κεηαμχ 

ησλ ηερλεηψλ αλαβαζκίδσλ έρεη εληνπηζηεί ν ηχπνο νηθνηφπνπ κε ζθιεξφθπιινπο ζάκλνπο 

(9320), κε θπξίαξρα είδε ηελ Olea europaea, Ceratonia siliqua, Pistacia terebinthus, Genista 

sphacelata spp. Αξθεηέο πεξηνρέο κε καθθία βιάζηεζε ιφγσ ησλ ππξθαγηψλ θαη ηεο βφζθεζεο 

έρνπλ ππνβαζκηζηεί ζε θξπγαλφηνπνπο, αλαγλσξίζηεθε ν θξπγαλφηνπνο κε θπξίαξρν είδνο ηελ 

Genista sphacelata spp. (5330) θαη ν θξπγαλφηνπνο κε θπξίαξρα είδε ην Sarcopoterium 

spinosum ή ην Cistus creticus (5420). Γχξσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ ηαπξνβνπλίνπ θπξηαξρνχλ ηα 

είδε : Arabis verna, Geranium spp., Galium aparine ζρεκαηίδνληαο ηνλ ηχπν νηθνηφπνπ 8220. 
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ηηο απφηνκεο βξαρψδεηο πεξηνρέο, πιεζίνλ ηνπ κνλαζηεξηνχ εληνπίζηεθε ν ηχπνο νηθνηφπνπ 

ησλ ραζκφθπησλ (8220). Σα θχξηα είδε απηνχ ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ είλαη ηα: Arabis purpurea, 

Sedum cyprium, Micromeria chionistrae, Asplenium ceterach. 

 

Σν πεπθνδάζνο (ηχπνο νηθνηφπνπ 9540) είλαη ην θπξίαξρν νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. Έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δάζνπο θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηέο αξθεηά ρξφληα πξηλ. Ζ πεξηνρή έρεη 

αλαδαζσζεί κε ηελ θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ θαηά κήθνο ησλ ηζνυςψλ θακππιψλ. Σα είδε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα Pinus brutia, Pinus pinea θαη Cupressus sempervirens. Ο ππφξνθνο 

ηνπ δάζνπο ζπλίζηαηαη απφ Olea europea, Ceratonea siliqua, Genista sphacelata, Calycotome 

villosa θ.ι.π.. ην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο θαη επίζεο κεηαμχ ησλ αλαβαζκίδσλ 

αλαπηχζζεηαη θξπγαληθή βιάζηεζε κε κεγάιε πνηθηιία εηδψλ. Αλάκεζα ζηα θξχγαλα θαη ζηα 

μέθσηα κε πςειή βιάζηεζε εκθαλίδνληαη ηκήκαηα βνζθνηφπσλ.  

 

πλνπηηθά, ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ παξαηεξείηαη ελαιιαγή έμη ηχπσλ νηθνηφπσλ νη νπνίνη 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

5420 Φξχγαλα κε Sarcopoterium spinosum:  

Υακεινί εκηζθαηξηθνί ζάκλνη πνπ απαληψληαη ζε αλνίγκαηα ζηα θσλνθφξα πνπ 

έρνπλ θπηεπζεί θαζψο θαη αλάκεημε κε ηνλ νηθφηνπν 9320. Κπξίαξρα είδε είλαη ηα 

Sarcopoterium spinosum, Cistus creticus, Thymus capitatus,  Phagnalon 

rupestre θ.ά. 

 

9540 Μεζνγεηαθά δάζε κε θπξίαξρν είδνο ηελ Pinus brutia 

Δίλαη ν θπξίαξρνο νηθφηνπνο ηεο πεξηνρήο. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δάζνπο 

θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά πξηλ απφ πνιιά ρξφληα θαη αλαδαζψζεθε 

θηηάρλνληαο αλαβαζκίδεο. Σα είδε πνπ θπηεχηεθαλ ήηαλ: Pinus brutia, Pinus 

pinea θαη Cupressus sempervirens. Αλάκεζα ζηα αξαηά δέληξα θπηξψλνπλ 

θξχγαλα θαη δηάθνξα πνψδε θπηά. 

 

 

5330 Θεξκν-Μεζνγεηαθνί θαη πξν-ζηεπηθνί ζακλψλεο Genista sphacelata spp 

Τςεινί αθαλζσηνί ζάκλνη αλάκεζα ζε αγξηειηέο θαη ραξνππηέο (9320). Κπξίαξρα 

είδε είλαη: Genista sphacelata ssp.  sphacelata θαη Calycotome villosa. 

Ο νηθφηνπνο απηφο δεκηνπξγείηαη θπξίσο σο ππνβάζκηζε ηνπ 9320 (ειηά θαη 

ραξνππηά) 

 

9320 Γάζε ειηάο θαη ραξνππηάο 

Θεξκνκεζνγεηαθή καθθία  βιάζηεζε κε θπξίαξρν είδνο ηελ Olea europaea,  

Ceratonia siliqua, Pistacia terabinthus, Genista  sphacelata ssp. sphacelata, θαη 

Calycotome villosa σο πςειφο ππνφξνθνο θαη Cistus creticus, Sarcopoterium 

spinosum, Ptilostemon chamaepence, Lavandula stoechas σο ρακειφηεξνο 

ππνφξνθνο.  

ηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδεηαη ζηηο λφηηεο εθζέζεηο, κεηαμχ ησλ ηερλεηψλ 

αλαβαζκίδσλ. 
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8220 Ππξηηηθά Βξαρψδε πξαλή κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε 

Βιάζηεζε πνπ απαληάηαη ζηηο  «ραζκέο» (ζρηζκέο)  ησλ βξάρσλ. Κπξίαξρα είδε 

είλαη ηα: Arabis purpurea, Sedum cyprium, Micromeria  chionistrae, Asplenium 

ceterach θαη Ptilostemon chamaepeuce. 

ηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδεηαη γχξσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. 

 

8140 Ληζψλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

Ο νηθφηνπνο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απνζάζξσζε ππεξθείκελσλ βξάρσλ  ζηηο 

πιαγηέο ηνπ βνπλνχ, ζε κηθξέο εθηάζεηο. Οη ιίζνη είλαη κεγέζνπο απφ κεξηθψλ 

εθαηνζηψλ έσο 25-35 εθαηνζηά. Υαξαθηεξηζηηθά θπηά είλαη ηα: Arabis verna, 

Mercurialis annua, Silene laeviga θαη Geranium purpureum. 
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Δηθφλα 2.2.1-1: Υάξηεο ηχπσλ νηθνηφπσλ ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 
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2.2.2 Υισξίδα 

 

ην ηαπξνβνχλη απαληψληαη πάλσ απφ 200 είδε απηνθπψλ θπηψλ, απφ ηα νπνία 36 είλαη 

ζεκαληηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα θπηξψλνπλ 23 ελδεκηθά θπηά ηεο Κχπξνπ  (15 είδε θαη 7 ππνείδε) 

πνιιά απφ ηα νπνία είλαη ελδηαθέξνληα. Δδψ απαληάηαη  κηα κνξθή ηνπ ελδεκηθνχ θπηνχ 

Anthemis plutonia, πνπ νη ηαμηαλζίεο ηνπ είλαη ρσξίο γισζζαλζή αλζίδηα. 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ 12 είδε ζεκαληηθψλ νξρενεηδψλ θαη έλα θπηφ (Euphorbia hierosolymitana) 

ζπάλην γηα ηελ Κχπξν θαη γηα ην ιφγν απηφ αλαθέξεηαη θαη ζην Κφθθηλν Βηβιίν ηεο Κχπξνπ. Σν 

θπηφ απηφ θπηξψλεη ζε κηθξνχο πιεζπζκνχο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ θαζψο θαη ζε 

κηα άιιε πεξηνρή ηνπ λεζηνχ (Γάζνο Λεκεζνχ). 

  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζεκαληηθά θπηά, ππάξρνπλ πνιιά πνπ νη ληφπηνη ρξεζηκνπνηνχλ σο 

βφηαλα, φπσο ην βφηαλν βακβαθίηεο (Bombycilaena discolor), ην Teucrium micropodiodes θαη 

άιια είδε. Άιιν αμηνζεκείσην αξσκαηηθφ είδνο ηεο πεξηνρήο είλαη ε Λεβάληα-Μπξνθφξα 

(Lavandula stoechas). 

 

Πεχθα, αφξαηνη, αγξηειηέο, ηξεκηζηέο, ζρίλνη, κεξζίληο, αζπάιαζνη, κπξνθφξεο, καδηέο, 

μπζηαξηέο, ζπαηδηά θαη ζπκάξη, είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα είδε πνπ ζπλαληά θάπνηνο ζην 

πέξαζκά ηνπ. Γελ είλαη εμ άιινπ ηπραίν πνπ φινη νη γλσζηνί βνηαλνιφγνη πνπ θαηά θαηξνχο 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ ρισξίδα ηνπ ηφπνπ, αθηέξσζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηελ 

πεξηνρή απηή (Sibthorp 1787, Kotschy 1859, Sintenis 1880, Lindberg 1939). 

 

Ζ δάζσζε κεγάινπ κέξνπο ησλ θακκέλσλ εθηάζεσλ κε μεληθά είδε φπσο ε Κνπθνπλαξηά, ν 

Δπθάιππηνο θαη ε Κπαλφθπιιε Αθαθία, πξνθάιεζε αληζνξξνπία ζην νηθνζχζηεκα ηεο 

πεξηνρήο. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζβνιή επηγελψλ 

θπηψλ είλαη φηη θαηαιακβάλνπλ θαη ζθηάδνπλ κεγάιεο επηθάλεηεο, ππάξρεη αιιεινπάζεηα θαη δελ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ άιισλ θπηψλ π ρ ε θπιιάδα ησλ πεχθσλ θαιχπηεη ην 

έδαθνο θαη αθήλεη ξεηίλε πνπ δελ επηηξέπεη  ην  θχηξσκα άιισλ θπηψλ. Δπίζεο θάησ απφ 

επθαιχπηνπο θπηξψλνπλ ειάρηζηα θπηά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ο βαζκφο επίδξαζεο 

εληνπίδεηαη ζηελ χπαξμε ησλ απμαλφκελσλ επηγελψλ θπηψλ ζε αξηζκφ θαη ζε κέγεζνο. Ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλα είλαη απηά πνπ απηνπνιιαπιαζηάδνληαη φπσο Αθαθία ε θπαλφθπιιε θ. ά 

 

Σα θχξηα δαζνπνληθά είδε δέληξσλ θαη ζάκλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε βιάζηεζε ηνπ δάζνπο είλαη: 

 

 Pinus brutia 

 Pinus pinea 

 Olea europaea 

 Ceratonia siliqua 

 Pistacia lentiscus 

 Pistacia terebinthus 

 Cistus spss 

 

Ο πίλαθαο ρισξίδαο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα IV ηεο 

παξνχζαο.(Πίλαθαο IV-1) 
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Δπαηζζεζία 

Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ απεηιεί γηα ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη νη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο θαη νη ππξθαγηέο, έλεθα ηεο εγγχηεηαο ησλ πεδίσλ βνιήο ζηε πεξηνρή. Γεπηεξνγελψο, 

άιιεο αηηίεο πξφθιεζεο ππξθαγηάο είλαη νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε αλέγεξζε εμνρηθψλ 

θαηνηθηψλ ζηε γχξσ πεξηνρή θαη ε ξίςε αλακκέλσλ ζπίξησλ θαη απνηζίγαξσλ απφ ηα νρήκαηα 

πνπ θηλνχληαη ηφζν ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν φζν θαη ζην παιαηφ δξφκν Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ. 

 

Απεηινχκελα θαη ζεκαληηθά είδε ρισξίδαο 

 

ην Κόθθηλν Βηβιίν ηεο Υισξίδαο ηεο Κύπξνπ (Σζηληίδεο θαη ζπλ. 2007), αλαθέξεηαη ην 

Euphorbia hierosolymitana σο απεηινχκελν είδνο (Δχηξσην). Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ 

απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο απνηππψλεηαη ζην ράξηε 09, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ςεθηαθή 

κνξθή ζηελ παξνχζα. 

 

Euphorbia hierosolymitana (Boiss) (RED DATA BOOK) 

Πεξηγξαθή 

Θάκλνο χςνπο κέρξη 100-150cm. Φχιια βιαζηνχ θαη αθηίλσλ ειιεηςνεηδή εψο αλησνεηδή, 1-

4,5*0,5-1,7cm, αθέξαηα, κε ζπκκεηξηθή βάζε. Αθηίλεο 3-5, κέρξη 3 θνξέο δηρνηνκεκέλεο ή 

ηξηρνηνκεκέλεο. Κπάζηα ζπλήζσο πξαζηλνθίηξηλα, αδέλεο ρσξίο θεξάηηα, ειιεηςνεηδή. 

ρηδνθάξπην ππνζθαηξηθφ, 5mm, κε επηθάλεηα πνπ θέξεη κηθξά εμνγθψκαηα. πέξκαηα ιεία. 

 

Δμάπισζε 

Σνπξθία, Λίβαλνο, Ηζξαήι, πξία θαη Ηνξδαλία. ηελ Κχπξν είλαη γλσζηέο 4 ζέζεηο: Κππαξηζζηά 

θαη Λεζηνβνχλνο ζην Γάζνο Λεκεζνχ, Κειιάθη θαη ηαπξνβνχλη. 

 

Δλδηαίηεκα 

Ξεξέο πιαγηέο, ζε θξπγαλφηνπνπο θαη ζε ζακλφηνπνπο, ζε ππξηγελή πεηξψκαηα, ζε πςφκεηξν 

0-750m, κε Pistacia lentiscus, Olea europea, Cistus spp., Helichrysum italicum, Ceratonia 

siliqua, Micromeria nervosa θ.α. 

 

Βηνινγία 

Άλζεζε: Ηαλνπάξηνο-Απξίιηνο. Καξπνθνξία: Μάηνο-Ηνχληνο. 

 

Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο – Απεηιέο 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο είλαη 3.550 θπηά θαη θαίλεηαη λα είλαη ζηαζεξφο. Οη 3 απφ ηηο 4 ζέζεηο 

βξίζθνληαη ζε θξαηηθή δαζηθή γε κε ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ε ηέηαξηε (Κειιάθη) ζε 

ηδησηηθή γε. ην Κειιάθη απεηιείηαη απφ νηθηζηηθή επέθηαζε, ελψ ζηε ζέζε Κππαξηζζηά πνπ 

βξίζθεηαη θνληά ζηα ιαηνκεία Παξεθθιεζηάο ίζσο απεηιεζεί απφ πηζαλή κειινληηθή επέθηαζε 

ησλ ιαηνκείσλ. 

 

Τθηζηάκελα Μέηξα Πξνζηαζίαο 

Οη 3 κεγαιχηεξνη ππνπιεζπζκνί ηνπ βξίζθνληαη ζε θξαηηθή δαζηθή γε θαη 2 απφ απηέο ηηο 
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πεξηνρέο είλαη κέζα ζηηο πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο Natura 2000. 

 

Πξνζηαζία: ΚΑΣΑΣΑΞΖ IUCN, ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΤΠΡΟ: VU: D2  Δλδεκηζκφο: Γ 

 

 
© Υ.. Υξηζηνδνύινπ 

 
 

2.2.3 Μαθξνκχθεηεο 

 

Μνινλφηη ε θαηαγξαθή ηεο κπθεηνρισξίδαο ηεο Κχπξνπ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, ζχκθσλα κε 

ηηο ππάξρνπζεο  αλαθνξέο ηα κέρξη ζήκεξα θαηαγεγξακκέλα είδε δελ μεπεξλνχλ ηα 100,    

παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά είδε καληηαξηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ:  

 Lactarius deliciosus. Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλφηαην καληηάξη νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ, ην 

νπνίν εκθαλίδεηαη ζε πεπθνδάζε ηεο Σξαρείαο πεχθεο ηα νπνία εδξάδνληαη ζε 

αζβεζηνιηζηθά εδάθε. 

  Russula delica. Πξφθεηηαη γηα έλα επίζεο θνηλφηαην καληηάξη ηεο Κχπξνπ, επίζεο 

εδψδηκν, αιιά κηθξφηεξεο γεπζηηθήο αμίαο απφ ην πξνεγνχκελν. Καη απηφ ην είδνο 

εκθαλίδεηαη επίζεο ζε δάζε Σξαρείαο πεχθεο.  

 Morchella conica. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα αγαπεηφ καληηάξη θαη πεξηδήηεην, εμαηηίαο ηεο 

γεπζηηθφηεηαο ηνπ, ην νπνίν ζπλαληάηαη ζε δάζε ηξαρείαο ηελ Άλνημε, θαη ηδηαίηεξα ζε 

θακέλεο εθηάζεηο.     

 Tricholoma caligatum. Απαληάηαη επίζεο ζε δάζε θσλνθφξσλ, ηδηαίηεξα ηξαρείαο 

πεχθεο, θαη έρεη εμαηξεηηθή γεχζε. 

 Chroogomphus rutilus. ρεηηθά ζπάλην είδνο, ην νπνίν απαληάηαη επίζεο ζε δάζε 

Σξαρείαο πεχθεο. Υσξίο θακία ηδηαίηεξε γεχζε. 
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 Suillus granulatus. Απαληάηαη απνθιεηζηηθά ζε δάζε θσλνθφξσλ, φρη ηδηαίηεξεο 

γεπζηηθήο αμίαο 

 Agaricus campestris. Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλφηαην είδνο καληηαξηνχ, κε εμαηξεηηθή 

γεχζε. Δκθαλίδεηαη ζε ιηβάδηα θαη δαζηθνχο δξφκνπο ακέζσο κεηά ηηο πξψηεο βξνρέο 

ηνπ θζηλνπψξνπ. 

 Coprinus comatus. Όπσο θαη ην πξνεγνχκελν είδνο εκθαλίδεηαη ζε κεγάιεο νκάδεο 

θαηά κήθνο ησλ δαζηθψλ δξφκσλ θαη  ζε δαζνιίβαδα, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε γεπζηηθή 

αμία. 

 Rhιzopogon luteolus. Σν επνλνκαδφκελν θαη Yellow False Truffle ρσξίο φκσο λα είλαη 

ηδηαίηεξα θαγψζηκν. Γελ ελδείθλπηαη ε θαηαλάισζε ηνπ. Δκθαλίδεηαη ζε δάζε 

θσλνθφξσλ ηελ πεξίνδν ηνπ θζηλνπψξνπ.   

 Pleurotus eryngii var. ferulae. Δίλαη έλα απφ ηα πην λφζηηκα καληηάξηα θαη ζρεδφλ ην 

κεγαιχηεξν φισλ ησλ ππνινίπσλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο. 

 Lactarius torminosus. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαλαισζεί 

σκφ,  γηαηί πξφθεηηαη γηα έλα δειεηεξηψδεο καληηάξη. 

 Volvariella speciosa var. gloiocephala Δκθαλίδεηαη ζε δηάθελα δαζψλ θαη εηδηθφηεξα 

ζε πεξηνρέο φπνπ αζθείηαη θηελνηξνθία. Δίλαη ζθφπηκν λα απνθεχγεηαη ε θαηαλάισζε 

ηνπ. 

 Morchella elata. Ο κχθεηαο απηφο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Morchellaceae, φπσο θαη 

ην είδνο   M. conica.  Πξφθεηηαη γηα έλα θαγψζηκν είδνο, ην νπνίν φκσο ζε κεξηθά 

άηνκα πξνθαιεί αιιεξγηθά θαηλφκελα, θαη ην νπνίν δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε 

λα ηξψγεηαη σκφ. Σα αζθνθάξπηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε gourmet θνπδίλεο, φπσο 

ζηελ γαιιηθή. πλήζσο βξίζθεηαη ζπνξαδηθά ζε δαζηθά εδάθε, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κεηά απφ ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ζε πνιχ 

κεγάινπο αξηζκνχο, θαη γηα ην ιφγν απηφ θαιείηαη θαη Fire Morel. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ζε 

αλακνριεπκέλα εδάθε, θαηά πξνηίκεζε ζε θνξκνπιαηείεο ζε δάζε, θαζψο επίζεο θαη 

ζε θνξκνηεκάρηα θσλνθφξσλ εηδψλ.  

 

2.2.4 Παλίδα 

Πηελά 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά 53 είδε πηελψλ (Πίλαθαο 2.2.4-1) απφ ηα νπνία ηα 

25 (47,2%) ζπλαληψληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (κφληκα), ηα 19 (35,9%) είλαη 

κεηαλαζηεπηηθά θαη ζπλαληψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ απφ ηηο αξρέο 

άλνημεο κέρξη αξρέο θζηλνπψξνπ, θαη ηα 9 (16,9%) δηαρεηκάδνπλ ζηελ πεξηνρή. 

 

εκαληηθφ κέξνο ηεο νξληζνπαλίδαο (33 είδε, 62,3%) πεξηιακβάλεηαη ζε θαηαιφγνπο δηεζλψλ 

πκβάζεσλ θαη Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ, θαζψο επίζεο πξνζηαηεχνληαη θαη απφ ηελ Δζληθή 

Ννκνζεζία. 

  

Έληεθα (11) είδε πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο Οδεγίαο 2009/147/ΔΔ. Σα είδε 

απηά είλαη: Aquila fasciata, Caprimulgus europaeus, Certhia brachydactyla, Coracias garrulus, 

Emberiza caesia, Lanius collurio, L. minor, L. nubicus, Lulula arborea, Oenanthe cypriaca θαη 

Sylvia melanothorax. Σα είδε Oenanthe cypriaca θαη Sylvia melanothorax είλαη ελδεκηθά θαη ην 

δεχηεξν πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηε χκβαζε ηεο Βέξλεο (Παξάξηεκα ΗΗ). 
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Έλα (1) είδνο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ/1 ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΔ, ε Φάζα Columba 

palumbus θαη επηηξέπεηαη ε ζήξεπζε ζε φια ηα θξάηε, θαη έμη (6) είδε πεξηιακβάλνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ/2 ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΔ (επηηξέπεηαη ε ζήξεπζε ζε νξηζκέλα θξάηε) θαη είλαη 

ε Νεζηψηηθε Πέξδηθα Alectoris chukar, ε Κνπξνχλα Corvus corone, ε Κάξγα Corvus monedula, 

ε Καξαθάμα Pica pica, ην Σξπγφλη Streptopelia turtur θαη ε Κειαεδφηζηρια Turdus philomelos. Ζ 

Κειαεδφηζηρια δηαρεηκάδεη ζηελ πεξηνρή θαη ην Σξπγφλη είλαη θαινθαηξηλφο επηζθέπηεο φπνπ θαη 

αλαπαξάγεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ. Σα ππφινηπα πέληε είδε είλαη κφληκα 

θαη απαληψληαη κε ηθαλνπνηεηηθνχο πιεζπζκνχο. 

 

Γεθαπέληε (15) είδε πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε ηεο Βέξλεο (Παξάξηεκα ΗΗ). Σα είδε 

Athene noctua, Carduelis canabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Falco tinnunculus, 

Otus scops cyprius, Parus major, Serinus serinus θαη Tyto alba είλαη κφληκα ζηελ πεξηνρή. Σα 

είδε Miliaria calandra, Sylvia conspicillata θαη Sylvia melanothorax θαη Upupa epops 

επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή ηελ άλνημε γηα λα αλαπαξαρζνχλ, θαη ηα είδε Motacilla alba θαη 

Saxicola torquata δηαρεηκάδνπλ ζηελ πεξηνρή. 

 

Έμη (6) είδε πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην Υισξίδαο θαη Παλίδαο 

(CITES). Έλα (1) είδνο ζε δηεζλέο επίπεδν επεξεάδεηαη απφ ην εκπφξην θαη είλαη ε 

Πεπιφγιαπθα Tyto alba (Παξάξηεκα Η ηεο CITES) θαη ηα ππφινηπα πέληε (5) είλαη εκεξφβηα θαη 

λπθηφβηα αξπαθηηθά πηελά θαη δηεζλψο είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηνχλ ζην κέιινλ εάλ δελ 

ξπζκηζηεί ην εκπφξηφ ηνπο (Παξάξηεκα ΗΗ ηεο CITES). Σα είδε Accipiter gentilis, Aquila fasciata, 

Athene noctua, Falco tinnunculus θαη Otus scops cyprius είλαη κφληκα ζηελ πεξηνρή ή ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ. Ο Γθηψλεο Otus scops cyprius είλαη ελδεκηθφ 

ππνείδνο. 

 

Σν Πεξδηθνζηάρηλν (Aquila fasciata πξψελ Hieraaetus fasciatus) είλαη αξπαθηηθφ πηελφ κεζαίνπ 

κεγέζνπο, ηνπ νπνίνπ ε θχξηα γεσγξαθηθή εμάπισζε είλαη εθηφο Δπξψπεο. Πξνηηκά δαζσκέλεο 

πεξηνρέο κε παξνπζία δηάθελσλ κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Φσιηάδεη ζε γέξηθα πεχθα ή 

ζπάληα ζε βξάρηα. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξνπζία ηνπ είδνπο είλαη ν ηχπνο 

ελδηαηηήκαηνο ηξνθνιεςίαο, ε αθζνλία θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο ηνπ. Υξεζηκνπνηεί κηα 

πνηθηιία αλνηρηψλ ελδηαηηεκάησλ, φπσο άγνλεο εθηάζεηο, ιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη κε εληαηηθέο 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ζχιιεςε ηεο ιείαο ηνπ, ε νπνία είλαη θπξίσο ε 

Πέξδηθα, ε Φάζα, ηα πεξηζηέξηα, ηα ηξσθηηθά, ηα θνξαθνεηδή θαη ηα εξπεηά. εμνπαιηθά 

σξηκάδεη ζε ειηθία 3-4 εηψλ. Αλαπαξάγεηαη ηελ άλνημε θαη ην ζειπθφ σνηνθεί 1-3 απγά. ην 

Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ αλαπαξάγεηαη έλα δεπγάξη Πεξδηθνζηάρηλνπ. Ο επξσπατθφο πιεζπζκφο 

ηνπ έρεη κεησζεί δξαζηηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιφγσ ηεο επίδξαζεο αξθεηψλ παξαγφλησλ, 

φπσο άκεζε ζαλάησζε απφ παξάλνκν θπλήγη (θπξίσο ησλ λεαξψλ), ζλεζηκφηεηα απφ 

ειεθηξνπιεμίεο, ελφριεζε θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο θαη κείσζε ησλ 

πιεζπζκψλ ηεο ιείαο ηνπ (απφ ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ, θαηαζηξνθή 

ησλ θπζηθψλ θπηνθξαρηψλ, επξεία ρξήζε ηνμηθψλ αγξνρεκηθψλ, επηδεκηθψλ αζζελεηψλ θιπ) 

(Ηεδεθηήι θ.ά. 2003). Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ είλαη θαη ε 

δεπηεξνγελήο παξάλνκε ζαλάησζε απφ δειεηεξηαζκέλα δνιψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο αιεπνχο θαη ησλ θνξαθνεηδψλ ζηελ Κχπξν. 

 

Ο Γθηψλεο (Otus scops cyprius) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο λπθηφβην αξπαθηηθφ πηελφ. Δίλαη 

κεηαλαζηεπηηθφ είδνο ζηελ Κ. Δπξψπε, ελψ ζηε Ν. Διιάδα, ζηελ Κξήηε θαη ζηελ Κχπξν είλαη 

κφληκνο. Δπίζεο, ζηελ Κχπξν δηαρεηκάδεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πιεζπζκνχ. 
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πλαληάηαη ζε αλνηρηά δάζε, ζε ιφρκεο δέληξσλ θνληά ζε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε πάξθα θαη 

ζε νηθηζκνχο. Φσιηάδεη ζε ζηνέο γέξηθσλ δέληξσλ θαζψο επίζεο ζε ζηνέο ζε θηίξηα θαη ηερλεηά 

μχιηλα θηβψηηα. Σξέθεηαη θπξίσο κε κεγάια έληνκα. Αλαπαξάγεηαη απφ ην Μάην κέρξη ηνλ Ηνχιην 

θαη ην ζειπθφ σνηνθεί 2-5 απγά, ηα νπνία επσάδεη 24-26 εκέξεο πεξίπνπ (Κνπξηειαξίδεο 

1997). 

 

Ο Κππξνηζηξνβάθνο (Sylvia melanothorax) είλαη πηελφ κηθξνχ κεγέζνπο, ελδεκηθφ θαη ζρεηηθά 

θνηλφ είδνο. Δίλαη κεξηθψο κεηαλαζηεπηηθφ είδνο, θαζψο έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ παξακέλεη 

θαη δηαρεηκάδεη ζηελ Κχπξν. Μεηαλαζηεχεη ζηελ Κχπξν ην Μάξηην θαη αλαρσξεί ηνλ Οθηψβξην 

γηα ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο (Ηζξαήι, Ηνξδαλία θαη ρεξζφλεζν ηλά). Αλαπαξάγεηαη ζε κεγάιε 

πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ, πξνηηκά φκσο ππθλά ζακλνηφπηα κε ρακεινχο ζάκλνπο Cistus spp. 

Φσιηάδεη ζην θάησ κέξνο ησλ ζάκλσλ Cistus spp., Genista spp. θαη Calycotome villosa. 

Σξέθεηαη θπξίσο κε θάκπηεο εληφκσλ θαη άιια έληνκα, ελψ ην θζηλφπσξν ηξέθεηαη κε 

ζαξθψδεο θαξπνχο ησλ εηδψλ Myrtus communis, Pistacia lentiscus, P. terebinthus θαη Ficus 

carica (Κνπξηειαξίδεο 1997). Δίλαη ζρεηηθά θνηλφ είδνο ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Ο Ηζπαλνηζηξνβάθνο (Sylvia conspicillata) είλαη πηελφ κηθξνχ κεγέζνπο θαη αλήθεη ζηα 

ηξνπζηφκνξθα. Απαληάηαη θπξίσο ζηελ Κχπξν, ζηε Ν. Ηηαιία θαη Ν. Ηζπαλία. Εεη κφληκα ζηελ 

Κχπξν θαη αλαπαξάγεηαη ζε αλνηρηά ελδηαηηήκαηα, ζε αξαηά ζακλνηφπηα πνπ ζπληίζεληαη απφ 

ρακεινχ χςνπο ζάκλνπο θαη πννιίβαδα. Πξνηηκά ηα θξχγαλα θαη ηηο εκη-εξεκηθέο πεξηνρέο. 

Σξέθεηαη θπξίσο κε κηθξά ζαιηγθάξηα θαη έληνκα. 

 

Ζ Υαιθνθνπξνχλα (Coracias garrulus) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο πηελφ πνπ θσιηάδεη θπξίσο ζε 

ςειά επηθιηλή πξαλή ηνπ εδάθνπο θαη ζπαληφηεξα ζε ζηνέο ζε δέληξα. Πξνηηκά θπξίσο 

ελδηαηηήκαηα κε ρακειή θαη αξαηή βιάζηεζε (αλνηρηνχ ηχπνπ) γηα ηξνθνιεςία φπνπ 

ζπιιακβάλεη θνιεφπηεξα (ζθαζάξηα), αθξίδεο, βαηξάρηα θαη γαηνζθψιεθεο (Κνπξηειαξίδεο 

1997). 

 

Ο Αεηνκάρνο (Lanius collurio) θαη ν Γατδνπξνθεθαιάο (Lanius minor) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο 

πηελά θαη αλαπαξάγνληαη ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα, φπσο ζε κε-εληαηηθέο γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο, ζε δηάθελα ηνπ δάζνπο, ζε αξαηνχο εξεηθψλεο, αιιά ηηο πξνηηκνχλ φηαλ κέζα ζ‟ 

απηέο ππάξρνπλ αθαλζσηνί ζάκλνη θαη κηθξέο νκάδεο δέληξσλ. Φσιηάδνπλ είηε ζε κέζνπ χςνπο 

ζάκλνπο ή ζε κηθξήο δηακέηξνπ δέληξα. Σξέθνληαη θπξίσο κε έληνκα κεγάινπ κεγέζνπο φπσο 

θνιεφπηεξα (ζθαζάξηα) θαη αθξίδεο, αιιά ζπιιακβάλνπλ κηθξέο ζαχξεο, κηθξά ηξσθηηθά θαη 

κηθξά πηελά. 

 

Ζ Γεληξνζηαξήζξα (Lulula arborea) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο πηελφ θαη αλαπαξάγεηαη θπξίσο ζε 

πεξηνρέο κε έληνλν αλάγιπθν. Πξνηηκά αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα φπσο πννιίβαδα, 

ζακλνηφπηα, λεαξέο αλαδαζψζεηο, αιιά κε δηάζπαξηα δέληξα. Δίλαη εληνκνθάγν είδνο αιιά 

κεξηθψο ηξέθεηαη θαη κε ζπφξνπο. ηελ πεξηνρή ζπλαληψληαη άηνκα κφληκα θαη δηαρεηκάδνληα. 

 

Ζ θαιηθνχξηα (Oenanthe cypriaca) είλαη πηελφ κηθξνχ κεγέζνπο, ελδεκηθφ θαη ζρεηηθά θνηλφ 

είδνο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ. Αλαπαξάγεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία 

ελδηαηηεκάησλ κε έληνλν αλάγιπθν. Μεηαλαζηεχεη ζηελ Κχπξν ηνλ Απξίιην θαη αλαρσξεί γηα ηηο 

πεξηνρέο δηαρείκαζεο ζηελ Αθξηθή ηνλ επηέκβξην-Οθηψβξην. Πξνηηκά αλνηρηνχ ηχπνπ 

ελδηαηηήκαηα (γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ακπειψλεο, ειαηψλεο, πννιίβαδα, αξαηά ζακλνηφπηα, 

αξαηά δάζε, λεαξέο αλαδαζψζεηο) κε παξνπζία βξάρσλ ή άγνλσλ γπκλψλ εθηάζεσλ. Ζ 
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παξνπζία δέληξσλ ή ηειεγξαθηθψλ ζηχισλ θαη γεληθά ππεξπςσκέλσλ ζεκείσλ κέζα ζηα φξηα 

ηεο ρσξνθξάηεηαο θάζε δεπγαξηνχ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, θαζψο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

αξζεληθφ σο ζέζεηο πξνζέιθπζεο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Φσιηάδεη ζε ζηνέο ζην έδαθνο, ζε 

ζσξνχο απφ βξάρηα ή πέηξεο, ζε πξαλή δξφκσλ, ζε θνξκνχο δέληξσλ θαη ζε θηίξηα. Δίλαη 

εληνκνθάγν είδνο θαη ηξέθεηαη κε κηθξά αζπφλδπια πνπ ζπιιακβάλεη ζην έδαθνο, αιιά 

πεξηζηαζηαθά ηξέθεηαη θαη κε ζαξθψδεο θαξπνχο (Κνπξηειαξίδεο 1997). 
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Πίλαθαο 2.2.4-1:Πηελά Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

 

α/α 1 2 3 4 5 6 7 
1 Accipiter gentilis (Γηπινζάηλν)     ΗΗ Μ 

2 Alectoris chukar (Νεζηψηηθε πέξδηθα)  II/2    M 

3 Aquila fasciata (Πεξδηθνζηάρηλν, πηδαεηφο)  Η   ΗΗ Μ 

4 Athene noctua (Κνπθνπβάγηα)   ΗΗ  II Μ 

5 Caprimulgus europaeus (Γηδνβπδάρηξα)  Η    Μ 

6 Carduelis cannabina (Φαλέην)   ΗΗ   Μ 

7 Carduelis carduelis (Καξδεξίλα)   ΗΗ   Μ 

8 Carduelis chloris (Φιψξνο)   ΗΗ   Μ 

9 Carduelis spinus (Λνχγαξν)      Μ 

10 Certhia brachydactyla (Κακπνδεληξνβάηεο)  I    Γ 

11 Columba palumbus (Φάζα)  II/1    Μ 

12 Coracias garrulus (Υαιθνθνπξνχλα)  Η    Μ 

13 Corvus corone (ηαρηνθνπξνχλα)  II/2    Μ 

14 Corvus monedula (Κάξγα)  II/2    Μ 

15 Cuculus canorus (Κνχθνο)      Α 

16 Emberiza caesia (Φξπγαλνηζίρινλν)  Η    Α 

17 Falco tinnunculus (Βξαρνθηξθίλεδν)   ΗΗ  II Μ 

18 Garrulus glandarius (Κίζζα)      Μ 

19 Hirundo rustica (Υειηδφλη)      Α 

20 Lanius collurio (Αεηνκάρνο)  Η    Α 

21 Lanius minor (Γατδνπξνθεθαιάο)  Η    Α 

22 Lanius nubicus (Παξδαινθεθαιάο)  Η    Α 

23 Lanius senator (Κνθθηλνθεθαιάο)      Α 

24 Lullula arborea (Γελδξνζηαξήζξα)  Η    Α 

25 Merops apiaster (Μειηζζνθάγνο)      Α 

26 Miliaria calandra (Σζηθηάο)   ΗΗ   Α 

27 Monticola solitarius (Γαιαδνθφηζπθαο)      Μ 

28 Motacilla alba (Λεπθνζνπζνπξάδα)   ΗΗ   Γ 

29 Motacilla flava (Κηηξηλνζνπζνπξάδα)      Γ 

30 Oenanthe cypriaca (θαιηθνχξηα)  Η  Δ  Α 
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Πίλαθαο 2.2.4-1:Πηελά Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ (ζπλέρεηα) 

 

α/α 1 2 3 4 5 6 7 
31 Otus scops cyprius (Γθηψλεο)   ΗΗ Δ II Μ 

32 Parus major (Καιφγεξνο)   ΗΗ   Μ 

33 Passer domesticus (πηηνζπνπξγίηεο)      Μ 

34 Passer hispaniolensis (Υσξαθνζπνπξγίηεο)      Μ 

35 Pica pica (Καξαθάμα)  II/2    Μ 

36 Saxicola rubetra (Καζηαλνιαίκεο)      Γ 

37 Saxicola torquata (Μαπξνιαίκεο)   ΗΗ   Γ 

38 Scolopax rusticola (Μπεθάηζα)      Γ 

39 Serinus serinus (θαξζάθη)   ΗΗ   Μ 

40 Streptopelia turtur (Σξπγφλη)  II/2    Α 

41 Sturnus vulgaris (Φαξφλη)      Γ 

42 Sylvia atricapilla (Μαπξνζθνχθεο)      Α 

43 Sylvia borin (Κεπνηζηξνβάθνο)      Α 

44 Sylvia communis (Θακλνηζηξνβάθνο)      Α 

45 Sylvia conspicillata (Ηζπαλνηζηξνβάθνο)   ΗΗ   Μ 

46 Sylvia melanocephala (Μαπξνηζηξνβάθνο)      Α 

47 Sylvia melanothorax (Κππξνηζηξνβάθνο)  Η ΗΗ Δ  Α 

48 Troglodytes troglodytes (Σξππνθξάρηεο)      Γ 

49 Turdus iliacus (Κνθθηλφηζηρια)      Γ 

50 Turdus merula (Κφηζπθαο)      Μ 

51 Turdus philomelos (Κειαεδφηζηρια)  II/2    Γ 

52 Tyto alba (Πεπιφγιαπθα)   ΗΗ  I Μ 

53 Upupa epops (Σζαιαπεηεηλφο)   ΗΗ   A 

1: Δπιζηημονική ονομαζία (ζε παρένθεζη η ελληνική ονομαζία). 

2: Προζηαηεύεηαι από ηην Οδηγία 92/43/ΔΟΚ (Α: παπάπηημα ΙΙ Οδηγίαρ 92/43/ΔΟΚ είδορ πποηεπαιόηηηαρ, Β: παπάπηημα ΙΙ Οδηγίαρ 92/43/ΔΟΚ, Γ: παπάπηημα ΙV Οδηγίαρ 

92/43/ΔΟΚ). 

3: Προζηαηεύεηαι από ηην Οδηγία 2009/147/EE (Ι: παπάπηημα Ι Οδηγίαρ 79/409/ΔΟΚ [πποζηαηεύονηαι], ΙΙ/1: παπάπηημα ΙΙ/1 Οδηγίαρ 2009/147/EE [θηπεύονηαι ζε όλα ηα 

κπάηη] και ΙΙ/2: παπάπηημα ΙΙ/2 Οδηγίαρ 2009/147/EE [θηπεύονηαι ζε οπιζμένα κπάηη]). 

4: Προζηαηεύεηαι από ηη Γιεθνή ύμβαζη ηης Βέρνης (ΙΙ: παπάπηημα ΙΙ Σύμβαζηρ Βέπνηρ). 

5: Δνδημικό είδος ηης Κύπροσ (Δ). 

6: Προζηαηεύεηαι από ηη Γιεθνή ύμβαζη για ηην Δμπορία CITES (Ι: παπάπηημα Ι CITES, ΙΙ: παπάπηημα ΙΙ CITES). 

7: Παροσζία ζηην περιοτή (Μ: μόνιμη παποςζία, Α: αναπαπαγυγή, Σ: ζηάθμεςζη, Γ: διασείμαζη).
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Θειαζηηθά 

ηελ πεξηνρή απαληψληαη 11 είδε ζειαζηηθψλ ηα νπνία είλαη θνηλά ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν 

(Πίλαθαο 2.2.4-2). Έλα (1) είδνο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη 

είλαη ν Μηθξνξηλφινθνο (Rhinolophus hipposideros) θαη δχν (2) είδε πεξηιακβάλνληαη ζην 

Παξάξηεκα IV ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη αλήθνπλ ζηηο λπρηεξίδεο (Pipistrelus kuhli, 

Rhinolophus hipposideros).  Έλα (1) είδνο είλαη ελδεκηθφ ηεο Κχπξνπ (Πνληηθφο ηεο Κχπξνπ 

Mus cypriacus), θαη έλα (1) είλαη ελδεκηθφ ππνείδνο (θαληδφρνηξνο Hemiechinus auritus 

dorothae). 

 

Ζ Λεπθνλπρηεξίδα (Pipistrelus kuhli) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θνηλσληθφ ρεηξφπηεξν. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ηε λχρηα, αιιά θαη θαηά ην ζνχξνππν θαη ηε ραξαπγή. Απαληάηαη ζε 

πνηθίια πςφκεηξα, αιιά θπξίσο ζηε ρακειή δψλε θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη ζε 

αζβεζηνιηζηθέο εθηάζεηο. πγθξνηεί κηθξέο απνηθίεο κέζα ζε ξσγκέο βξάρσλ ή ζε θηίξηα. 

Σξέθεηαη κε κηθξά έληνκα πνπ ζπιιακβάλεη ζηνλ αέξα. Κπλεγά ζε ρακειφ ζρεηηθά χςνο απφ ην 

έδαθνο, θνληά ζε ιακπηήξεο ζηχισλ θσηηζκνχ ησλ δξφκσλ θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα 

πδαηνζπγθεληξψζεσλ. Αλαπαξαγσγηθά ην ζειπθφ σξηκάδεη ζε 1 έηνο. Αλαπαξάγεηαη κία θνξά 

θάζε έηνο θαη ην κέγεζνο ηεο ηνθεηνκάδαο είλαη 1-2 κηθξά (Macdonald & Barret 1993). 

 

Ο Μηθξνξηλφινθνο (Rhinolophus hipposideros) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο ρεηξφπηεξν. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ηε λχρηα. Απαληάηαη ζε ζεξκέο πεξηνρέο, ζε κεξηθψο δαζνζθεπείο 

εθηάζεηο θαη ζε αζβεζηνιηζηθέο εθηάζεηο. Σν θαινθαίξη ηα ζειπθά ζπγθξνηνχλ απνηθίεο ησλ 50-

100 αηφκσλ, ελψ ην ρεηκψλα ζπλήζσο είλαη κνλαρηθά. Σξέθεηαη κε θνπλνχπηα, λπρηεξηλέο 

πεηαινχδεο, ζθαζάξηα θαη αξάρλεο. εμνπαιηθά σξηκάδεη ζε ειηθία ελφο έηνπο. Αλαπαξάγεηαη 

κηα θνξά θάζε ρξφλν ζπλήζσο κεηαμχ Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ θαη γελλά 1 κηθξφ (Macdonald & 

Barret 1993). Ο Μηθξνξηλφινθνο έρεη σο θχξηα θαηαθχγηά ηνπ ζπήιαηα, ιαγνχκηα ή γαιαξίεο 

παιηψλ ιαηνκείσλ ελψ ζπάληα θνπξληάδεη θαη ζε εγθαηαιεηκκέλα θηίξηα. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα 

εληνκνθάγν είδνο αξέζθεηαη λα θπλεγά ζε ζηάζηκα λεξά, ιίκλεο ή θαηά κήθνο ξπαθηψλ πνπ ε 

ξνή ηνπ λεξνχ δελ είλαη γξήγνξε θαη πνπ ζρεκαηίδνληαη αλνίγκαηα. ε ηέηνηα ζεκεία ε 

παξνπζία εληφκσλ είλαη κεγαιχηεξε θαη ε πξφζβαζε είηε γηα λεξφ είηε γηα ηξνθή είλαη 

επθνιφηεξε. 

 

Ο Πνληηθφο ηεο Κχπξνπ (Mus cypriacus) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο ηξσθηηθφ, λπθηφβην αιιά 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Απαληάηαη θπξίσο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ 

ελδηαηηήκαηα, φπσο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε θπζηθνχο θπηνθξάρηεο ζηα φξηα ησλ 

αγξνηεκαρίσλ. πλαληάηαη επίζεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζε γεσξγηθέο απνζήθεο θαη ζε 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σξέθεηαη θπξίσο κε ζπφξνπο θαη πεξηζηαζηαθά κε ππνιείκκαηα 

ηξνθήο πνπ βξίζθεη ζε ζθνππηδφηνπνπο. Ζ κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε ηξνθήο δελ μεπεξλά ηα 

3,5 γξ. θαη κπνξεί λα επηβηψλεη κε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ. Σν ζειπθφ αλαπαξάγεηαη 

αξθεηέο θνξέο ην ρξφλν (5-10 θνξέο) αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο. Σν κέζν κέγεζνο 

ηεο ηνθεηνκάδαο είλαη πεξίπνπ 5 κηθξά. Απνηειεί ηξνθή γηα αξθεηά είδε αξπαθηηθψλ πηελψλ 

(π.ρ. Πεπιφγιαπθα, Κνπθνπβάγηα, Βξαρνθηξθίλεδν) θαη νξηζκέλσλ ζειαζηηθψλ (Αιεπνχ).  

 

Ο θαληδφρνηξνο (Hemiechinus auritus dorothae) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζνρνηξφκνξθν. 

Δίλαη λπθηφβην είδνο, αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη ην ζνχξνππν θαη ηε ραξαπγή. Απαληάηαη θπξίσο 

ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα φπσο ζε αξαηά ζακλνηφπηα, ζε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε 

θπηνθξάρηεο ζηα θξάζπεδα θαη ζε πάξθα κε επαξθή ρακειή βιάζηεζε γηα θάιπςε. Σξέθεηαη 
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κε αζπφλδπια, έληνκα, ζαιηγθάξηα, γεσζθψιεθεο θαη κε ηέιεηα ή κε ιάξβεο θνιενπηέξσλ. 

Πεξηζηαζηαθά ηξέθεηαη κε ζαξθψδεο θαξπνχο ζάκλσλ. Σν ζειπθφ ζπλήζσο έρεη 1-2 γέλλεο ην 

έηνο. Σν κέζν κέγεζνο ηεο ηνθεηνκάδαο είλαη 4-5 κηθξά. Απνηειεί ηξνθή γηα νξηζκέλα αξπαθηηθά 

πηελά (Αεηνγεξαθίλα, Πεπιφγιαπθα) θαη γηα ηελ Αιεπνχ. 

 

Ο Λαγφο (Lepus europaeus) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο ιαγφκνξθν. Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ηηο 

πξψηεο βξαδηλέο θαη πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Απαληάηαη θπξίσο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα 

φπσο πννιίβαδα, αξαηά ζακλνηφπηα, αξαηά δάζε θαη ζε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε αξθεηνχο 

θπηνθξάρηεο. Σξέθεηαη κε ρακειέο πφεο θαη γξάζηεηο θαη εκθαλίδεη ην θαηλφκελν ηεο 

θνπξαλνθαγίαο γηα ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ δχζπεπησλ θπηηαξηλνχρσλ εηδψλ ηξνθήο 

ηνπ. Πεξηζηαζηαθά ηξέθεηαη κε ην θινηφ λεαξψλ δέληξσλ θαη κεξηθψλ ζάκλσλ. Σν ζειπθφ 

ζπλήζσο έρεη 4-5 γέλλεο ην ρξφλν, ελψ κπνξεί λα αλαπαξάγεηαη θαη νιφθιεξν ην έηνο. Χζηφζν 

ην πνζνζηφ ησλ ζειπθψλ πνπ αλαπαξάγνληαη ην θζηλφπσξν είλαη ζρεηηθά ρακειφ ζε ζρέζε κε 

ηνλ ππφινηπν ρξφλν. Σν κέγεζνο ηεο ηνθεηνκάδαο θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 5 κηθξά αλάινγα κε 

ηελ επνρή, κε κεγαιχηεξν αξηζκφ λενγλψλ λα παξαηεξείηαη ηελ άλνημε. Θεσξείηαη απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα ζεξακαηηθά είδε ζηελ Κχπξν. 

 

Ζ Αιεπνχ (Vulpes vulpes) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζαξθνθάγν. Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ηηο 

πξψηεο λπρηεξηλέο θαη πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Δίλαη είδνο επξχηνπν θαη απαληάηαη ζε κεγάιε 

πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ, απφ ζακλνηφπηα, δάζε, πννιίβαδα, έιε, γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη  

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δίλαη επξπθάγν θαη θαηξνζθνπηθφ είδνο θαη ηξέθεηαη κε κεγάιν εχξνο 

εηδψλ ηξνθήο: κηθξά ζειαζηηθά, απγά πηελψλ, πηελά, ζαιηγθάξηα, γεσζθψιεθεο, θξνχηα, 

θαξπνχο, πξάζηλε βιάζηεζε, ζθνππίδηα θαη πεξηζηαζηαθά κε πηψκαηα δψσλ. Ζ δπλαηφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο κεγάινπ θάζκαηνο εηδψλ ηξνθήο θαη ε ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ελδηαηηήκαηνο, ηελ θαζηζηνχλ ζρεηηθά θνηλφ είδνο ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα εκθαλίδεη ζρεηηθά κεγάιεο ππθλφηεηεο (π.ρ. θνληά ζε 

ζθνππηδφηνπνπο). Σν ζειπθφ γελλά κηα θνξά ην ρξφλν 3-5 κηθξά. Ζ Αιεπνχ είλαη ν θνξπθαίνο 

άξπαγαο ζηελ Κχπξν θαη δελ έρεη άιινπο ερζξνχο πςειφηεξνπ επηπέδνπ. εκαληηθή απεηιή ηνπ 

ππνείδνπο είλαη ε πςειή ζλεζηκφηεηα ησλ κηθξψλ απφ πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα, θαζψο 

επίζεο θαη ε παξάλνκε ρξήζε ησλ δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο. 
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Πίλαθαο 2.2.4-2:Θειαζηηθά Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

α/α 1 2 3 4 

1 Acomys minous (Αθαλζνπνληηθφο)   M 

2 Crocidura suaveolens (Κεπνκπγαιίδα)   Μ 

3 Hemiechinus auritus dorotheae (θαληδφρνηξνο)   Μ 

4 Lepus europaeus (Λαγφο)   Μ 

5 Mus cypriacus (Πνληηθφο ηεο Κχπξνπ)  Δ Μ 

6 Mus musculus (πηηνπνληηθφο)   Μ 

7 Pipistrelus kuhli (Λεπθνλπρηεξίδα) Γ  M 

8 Rattus rattus (Μαπξνπνληηθφο)   M 

9 Rhinolophus hipposideros (Μηθξνξηλφινθνο) Β, Γ  Μ 

10 Suncus etruscus (Δηξνπζθνκπγαιίδα)   Μ 

11 Vulpes vulpes (Αιεπνχ)   M 

 

1: Δπιζηημονική ονομαζία (ζε παρένθεζη η ελληνική ονομαζία). 

2: Καθεζηώς προζηαζίας (Α: παπάπηημα ΙΙ Οδηγίαρ 92/43/ΔΟΚ είδορ πποηεπαιόηηηαρ, Β: παπάπηημα ΙΙ Οδηγίαρ 

92/43/ΔΟΚ, Γ: παπάπηημα ΙV Οδηγίαρ 92/43/ΔΟΚ, Γ: παπάπηημα ΙΙ Σύμβαζηρ Βέπνηρ, Δ: πποζηαηεύεηαι από 

άλλερ διεθνείρ ζςμβάζειρ, ΣΤ: πποζηαηεύεηαι από ηην Κςππιακή νομοθεζία). 

3: Δνδημικό είδος ηης Κύπροσ (Δ). 

4: Παροσζία ζηην περιοτή (Μ: μόνιμη παποςζία, Α: αναπαπαγυγή, Σ: ζηάθμεςζη, Γ: διασείμαζη). 
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Ακθίβηα θαη Δξπεηά 

Ακθίβηα 

ηελ πεξηνρή ηνπ «ηαπξνβνπλίνπ» απαληψληαη 2 είδε ακθηβίσλ (Πίλαθαο 2.2.4-3). Σα είδε 

απηά είλαη ν Πξαζηλφθξπλνο (Bufo viridis) θαη ν Ληκλνβάηξαρνο (Rana ridibunda). 

 
Πίλαθαο 2.2.4-3:Ακθίβηα Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

α/α 1 2 3 4 

1 Bufo viridis (Πξαζηλφθξπλνο)   Μ 

2 Rana ridibunda (Ληκλνβάηξαρνο)   Μ 

 
1: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία (ζε παξέλζεζε ε ειιεληθή νλνκαζία). 
2: Καζεζηψο πξνζηαζίαο (Α: παξάξηεκα ΗΗ Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ είδνο πξνηεξαηόηεηαο, Β: παξάξηεκα ΗΗ 

Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, Γ: παξάξηεκα ΗV Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, Γ: παξάξηεκα ΗΗ ύκβαζεο Βέξλεο, Δ: 
πξνζηαηεύεηαη από άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο, Σ: πξνζηαηεύεηαη από ηελ Κππξηαθή λνκνζεζία). 

3: Καηάζηαζε δηαηήξεζεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Α: πεξηιακβάλεηαη ζην Δζληθό Κόθθηλν Βηβιίν, 
Α1: θηλδπλεύσλ είδνο (Δ), Α2: ηξσηό (V), Α3: ζπάλην είδνο (R), Α4: απξνζδηόξηζην είδνο (Η), Β: 
ελδεκηθό, Γ: πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν IUCN EN:θηλδπλεύσλ). 

4: Παξνπζία ζηελ πεξηνρή (Μ: κόληκε παξνπζία, Α: αλαπαξαγσγή, : ζηάζκεπζε, Γ: δηαρείκαζε). 

 

Δξπεηά 

ηελ πεξηνρή ηνπ «ηαπξνβνπλίνπ» απαληψληαη ζπλνιηθά 17 είδε εξπεηψλ απφ ηα νπνία ηα 11 

αλήθνπλ ζηηο αχξεο (Sauria) θαη ηα 6 αλήθνπλ ζηα Φίδηα (Serpentes) (Πίλαθαο 2.2.4-4). Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξπεηψλ (88,2%) πξνζηαηεχνληαη απφ Γηεζλείο πκβάζεηο. Έλα (1) 

είδνο (ν Αθαλζνδάθηπινο Acanthodactylus schreiberi) πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. Γεθαηέζζεξα (14) είδε (82,3%) πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο 

Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ελλέα (9) είδε (52,9%) πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

χκβαζεο ηεο Βέξλεο. Γχν (2) είδε είλαη ελδεκηθά ηεο Κχπξνπ, ν Άγακα-Κνπξθνπηάο (Laudakia 

stellio cypriaca) θαη ε αχξα ηνπ Σξνφδνπο (Phoenicolacerta troodica). Ο Αθαλζνδάθηπινο 

επίζεο θαηαηάζζεηαη σο «Κηλδπλεχσλ είδνο» (ΔΝ) ζηελ ΔΔ-27 ζχκθσλα κε ηελ IUCN (Cox & 

Temple 2009). 

 

Ο Αθαλζνδάθηπινο (Acanthodactylus schreiberi) είλαη εδαθφβηα ζαχξα πνπ απαληάηαη θπξίσο 

ζε παξάθηηεο θαη παξφρζηεο πεξηνρέο. Πξνηηκά ακκνζίλεο, ακκψδε εδάθε, γεσξγηθέο θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο πνπ εδξάδνληαη ζε εδάθε κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα άκκνπ. Γελ είλαη αλεθηηθφ 

ζηελ αλζξψπηλε παξνπζία θαη ζηηο ζπλερφκελεο νριήζεηο απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σξέθεηαη κε έληνκα. Ζ κεγαιχηεξε απεηιή ζεσξείηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ελδηαηηήκαηνο απφ ηελ 

αλάπηπμε νηθηζκψλ θαη ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Δπίζεο, ε 

ζπιινγή άκκνπ απφ παξφρζηεο πεξηνρέο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζηελ νηθνδνκηθή (IUCN 

2010). 

  

Ο Άγακα-Κνπξθνπηάο (Laudakia stellio cypriaca) είλαη εδαθφβηα ζαχξα πνπ απαληάηαη ζε 

κεγάιν εχξνο ελδηαηηεκάησλ απφ δάζε, γεσξγηθέο εθηάζεηο, ζακλνηφπηα, πννιίβαδα, νηθηζκνχο, 

αιιά απαξαίηεηε είλαη ε παξνπζία βξάρσλ θαη ιίζσλ ζ‟ απηά. Πξνηηκά μεξέο θαη αλνηρηέο 

πεξηνρέο. Σξέθεηαη θπξίσο κε αζπφλδπια θαη ζπνξαδηθά κε κηθξέο ζαχξεο θαη δηάθνξα είδε 

θπηηθήο πξνέιεπζεο (Γεκεηξφπνπινο & Ησαλλίδεο 2002). 

 

Ζ αχξα ηνπ Σξνφδνπο (Phoenicolacerta troodica, πξψελ Lacerta troodica) είλαη θπξίσο 

εδαθφβηα ζαχξα αιιά αλαξξηράηαη κε επθνιία θαη ζε ζάκλνπο. Απαληάηαη ζε ακκψδε εδάθε, ζε 
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μεξέο πεξηνρέο κε ρακειή βιάζηεζε, ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ζε αλνηρηέο πεξηνρέο κε 

παξνπζία βξάρσλ θαη ιίζσλ. Σξέθεηαη κε έληνκα (Γεκεηξφπνπινο & Ησαλλίδεο 2002). 

 

Άιια θνηλά είδε θηδηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη ε νρηά 

(Macrovipera lebetina), ν καχξνο φθεο (Dolichophis jugularis), ν δξφπεο ή δακελήο ηεο Ρφδνπ 

(Hemorrhois numiffer), ν ζαπίηεο (Malpolon monspessulanus), ην αγηφθηδν (Telescopus fallax) 

θαη ηνλ αλήιην ή ζθνπιεθφθηδν (Typhlops vermicularis). 

 
Πίλαθαο 2.2.4-4:Δξπεηά Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

 
α/α 1 2 3 4 

 ΑΤΡΔ    

1 Hemidactylus turcicus (ακηακίδη) Γ  Μ 

2 Cyrtopodion kotschyi (Κπξηνδάθηπινο) Γ, Γ  Μ 

3 Laudakia stellio cypriaca (Άγακα) Γ, Γ B Μ 

4 Chamaeleo chamaeleon (Υακαηιένληαο) Γ, Γ  Μ 

5 Ophisops elegans schlueteri (Όθηζσς) Γ, Γ  Μ 

6 Acanthodactylus schreiberi (Αθαλζνδάθηπινο) Β, Γ, Γ Γ(ΔΝ) Μ 

7 Phoenicolacerta troodica (αχξα ηνπ Σξνφδνπο) Γ B Μ 

8 Ablepharus kitaibelii (Αβιέθαξνο) Γ, Γ  Μ 

9 Chalcides ocellatus (Ληαθφλη) Γ  Μ 

10 Eumeces schneideri (Ληαθφλη ηεο Μηθξάο Αζίαο)   M 

11 Mabuyia vittata (Ραβδσηή αχξα) Γ  Μ 

     

 ΦΗΓΗΑ    

12 Telescopus fallax (Αγηφθηδν) Γ, Γ  Μ 

13 Macrovipera lebetina (Ορηά, Φίλα) Γ  Μ 

14 Malpolon monspessulanus (απίηεο)   Μ 

15 Dolichophis jugularis (Μαχξνο Όθεο) Γ, Γ  Μ 

16 Typhlops vermicularis (θνπιεθφθηδν) Γ  Μ 

17 Hemorrhois nummifer (Εακελήο ηεο Ρφδνπ) Γ  Μ 

 
1: Δπιζηημονική ονομαζία (ζε παρένθεζη η ελληνική ονομαζία). 

2: Καθεζηώς προζηαζίας (Α: παπάπηημα ΙΙ Οδηγίαρ 92/43/ΔΟΚ είδορ πποηεπαιόηηηαρ, Β: παπάπηημα ΙΙ Οδηγίαρ 

92/43/ΔΟΚ, Γ: παπάπηημα ΙV Οδηγίαρ 92/43/ΔΟΚ, Γ: παπάπηημα ΙΙ Σύμβαζηρ Βέπνηρ, Δ: πποζηαηεύεηαι από 

άλλερ διεθνείρ ζςμβάζειρ, ΣΤ: πποζηαηεύεηαι από ηην Κςππιακή νομοθεζία). 

3: Καηάζηαζη διαηήρηζης ζε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Α: πεπιλαμβάνεηαι ζηο Δθνικό Κόκκινο Βιβλίο, Α1: 

κινδςνεύυν είδορ (Δ), Α2: ηπυηό (V), Α3: ζπάνιο είδορ (R), Α4: απποζδιόπιζηο είδορ (Ι), Β: ενδημικό, Γ: 

πεπιλαμβάνεηαι ζηον καηάλογο IUCN EN:κινδςνεύυν). 

4: Παροσζία ζηην περιοτή (Μ: μόνιμη παποςζία, Α: αναπαπαγυγή, Σ: ζηάθμεςζη, Γ: διασείμαζη). 

 

Αζπόλδπια / Έληνκα 

Με ηελ βνήζεηα ησλ δηαζέζηκσλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαη ηνπ ζηνηρείσλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ 

Κχπξνπ θαηαξηίζηεθε ν Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, θαη ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα θαηαγεγξακκέλα 

κέρξη ζήκεξα έληνκα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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Πίλαθαο 2.2.4-1: Αζπφλδπια ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

 
 

α/α 
Δίδνο Σάμε Οηθνγέλεηα 

1 Potosia cuprea ikonomowi  (Miksic, 1958) Coleoptera Scarabeidae 

2 Raiboscelis cyprius  (Allard, 1876) Coleoptera Tenebrionidae 

3 Anoxia (Masanoxia) cypria  (Zurcher, 1911) Coleoptera Melolonthidae 

4 Achmaeodera flavolineata cypricola  (Volkovitsh, 
1983) 

Coleoptera Buprestidae 

5 Anthaxia brevis cypriota,  (Obenberger, 1938) Coleoptrera Buprestidae 

6 Tentyria cypria  (Kraatz, 1865) Coleoptrera Tenebrionidae 

7 Acmaeodera quadrizonata (Abeille de Perrin, 1891) Coleoptera Buprestidae 

8 Notiophilus danieli  (Reitter, 1897) Coleoptera Carabidae 

9 Procrustes anatolicus cypricus  (Roeschke, 1915) Coleoptera Carabidae 

10 Coccinella septempunctata  (Linnaeus, 1758) Coleoptera Coccinellidae 

11 Trechus saulcyanus  (Csiki, 1928) Coleoptera Carabidae 

12 Syntomus fuscomaculatus  (Motschulsky, 1844) Coleoptera 

Carabidae 

13 Bembidion leucoscelis leucoscelis  (Chaudoir, 
1850) 

Coleoptera Carabidae 

14 Malvaevora timida  (Rossi, 1792). Coleoptera Curculionidae 

15 Cryptalus parreysi Coleoptera Elateridae 

16 Stenosis sulcata  (Miller, 1861) Coleoptrera Tenebrionidae 

17 Agapanthia nicosiensis  (Pic, 1927) Coleoptera Cerambycidae 

18 Aurigena susannae  (Novak,. 1983). Coleoptera. Buprestidae 

19 Chrysobothris cypria  (Magnani,1993) Coleoptera. Buprestidae 

20 Thurntaxisia alexandri  (Schatzmayr, 1929) Coleoptera. Buprestidae 

21 Pendoton bidens sulcifrons  (Kuester, 1848) Coleoptera Dynastidae 

22 Laemostenus cordicollis  (Chaudoir, 1854). Coleoptera Carabidae 

23 Propomacrus bimucronatus  (Pallas, 1781) Coleoptera Euchiridae 

24 Parophonus dia  (Reitter,1900). Coleoptera Carabidae 

25 Anthaxia  hozaki  (Bily, 1973) Coleoptera, Buprestidae 

26 Anthaxia griseocuprea  (Kiesenwetter, 1857) Coleoptera Buprestidae. 

27 Maladera (Macroserica) cerrutii  (Sabatinelli, 1977) Coleoptera Scarabaeidae 

28 Agrilus gianassoi  (Magnani & Niehuis, 1994) Coleoptera Buprestidae 

29 Anthaxia   marani  (Obenberger, 1938)   Coleoptera Buprestidae 

30 Perotis susannae  (Novak, 1983) Coleoptera Buprestidae 

31 Grammoptera baudii  (Sama, 1985) Coleoptera Cerambycidae 

32 Trichoferus antonioui  (Sama, 1994) Coleoptera Cerambycidae 

33 Tetrigus cyprius  (Baudi, 1871) Coleoptera Elateridae 

34 Stenopterus similatus mehli  (Sama, 1995) Coleoptera Cerambycidae 

35 Agapanthia gemella  (Holzschuh, 1989) Coleoptera Cerambycidae 

36 Acmaeodera ottomana confluens  (Baudi, 1870) Coleoptera Buprestidae 

37 Acmaeodera crinita perrinella  (Obenberger, 1934) Coleoptera Buprestidae 

38 Acmaeoderella cypriota cypriota  (Obenberger, 
1940) 

Coleoptera Buprestidae 

39 Acmaeoderella flavofasciata placida  (Baudi, 1870) Coleoptera Buprestidae. 

40 Quedius troodites  (Fagel, 1968) Coleoptera Staphylinidae 

41 Chalcophora detrita  (Klug, 1829) Coleoptera Buprestidae. 

42 Cardiophorus sacratus (Erichson, 1840) Coleoptera Elateridae 

43 Broscus nobilis (Dejean, 1828) Coleoptera Carabidae 

44 Acmaeodera guillebeaui  (Abeille de Perrin, 1891)   Coleoptera Buprestidae 

45 Prinobius myardi  (Mulsant, 184) Coleoptera Cerambycidae 

46 Julodis ehrenbergi  (Laporte, 1835) Coleoptera Buprestidae 

47 Helladia millefolii alziari  (Sama, 1992) Coleoptera Cerambycidae 

48 Leistus  spinibarbis rufipes  (Chaudoir, 1843) Coleoptera Carabidae 

49 Amara montana  (Dejean, 1828)  Coleoptera Carabidae 

50 Harpalus attenuatus  (Stephens, 1828) Coleoptera Carabidae 
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51 Harpalus distiguendus  (Du Schmid, 1812) Coleoptera Carabidae 

52 Acinopus picipes  (Oliver, 1795) Coleoptera Carabidae 

53 Calathus longicollis  (Motschulsky, 1864) Coleoptera Carabidae 

54 Calathus leptodactylus  (Putzeys, 1873) Coleoptera Carabidae 

55 Cymindis axillaris  (Fabricius, 1794) Coleoptera Carabidae 

56 Larinus onopordi  (Fabricius 1787) Coleoptera Curculionidae 

57 Maniola cypricola  (Graves 1928) Lepidoptera Nymphalidae 

58 Hyponephele lupina cypriaca  (Riley, 1921) Lepidoptera Satyridae 

59 Lycaena (Thersamonia) thersamon  (Esper, 1784) Lepidoptera Lycaenidae 

60 Hipparchia pellucida cypriensis  (Parker, 1983)  Lepidoptera Satyridae 

61 Chazara briseis larnacana  (Oberthür, 1909) Lepidoptera Satyridae 

62 Zizeeria karsandra  (Moore, 1865) Lepidoptera Lycaenidae 

63 Hipparchia syriaca cypriaca  (Staudinger, 1879) Lepidoptera Satyridae 

64 Glaucopsyche paphos  (Chapman, 1920) Lepidoptera Lycaenidae 

65 Apharitis acamas cypriaca  (Riley, 1925)  Lepidoptera Lycaenidae 

66 Zerynthia cerisyi cypria  (Stichel, 1907) Lepidoptera Papilionidae 

67 Pseudochazara anthelea acamanthis  (Rebel, 1916) Lepidoptera Satyridae 

68 Chilades trochylus  (Freyer, 1845)  Lepidoptera Lycaenidae 

69 Charaxes jasius  (Linnaeus, 1767) Lepidoptera Nymphalidae 

70 Yptima asterope  (Klug, 1832) Lepidoptera Satyridae 

71 Pelopidas thrax  (Hubner, 1821). Lepidoptera Hesperiidae 

72 Callimorpha quadripunctata  (Poda, 1761) Lepidoptera Arctiidae 

73 Eupholidoptera cypria  (Ramme, 1951) Orthoptera Tettigoniidae 

74 Ameles cypria  (Uvarov, 1936) Dictyoptera Mantidae 

75 Sphodromantis viridis  (Forskal, 1775) Dictyoptera Mantidae 

76 Empusa fasciata  (Brullé, 1839)  Dictyoptera Empusidae 

77 Blepharopsis mendica  (Fabricius, 1775) Dictyoptera Empusidae 

78 Ceratina dallatorreana cypriaca  (Mavromoustakis, 
1954) 

Hymenoptera Apidae 

79 Trithemis festiva cyprica.  (Rambur,1842). Odonata Libellulidae 

80 Libelloides macaronius  (Scopoli, 1763) Neuroptera Ascalaphidae 

 

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ Κχπξνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εληνκνπαλίδαο, ελφηεηα ηνπ  θεθαιαίνπ 5.1.3. 
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3.ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΣΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 

 

3.1 Αλζξψπηλνη πιεζπζκνί 

 
Ζ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ εθηείλεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ θνηλνηήησλ 
Αγγιηζίδσλ, Μελφγεηαο, Κφξλνπ, Κνθίλνπ θαη Ππξγψλ.  
 
Οη πιεζπζκνί ησλ θνηλνηήησλ ζησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά φξηα εκπίπηεη ην Γάζνο 
ηαπξνβνπλίνπ αθνινπζνχλ ηελ ηάζε εμέιημεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1-1 πνπ 
αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 3.1-1: Δθηηκήζεηο πιεζπζκνχ ησλ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2001 θαη ηεο ηάζεο εμέιημεο πνπ δίλεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία  

 
Απνγξαθή 

2001 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Αγγιηζίδεο 997 1010 1029 1055 1074 1087 1098 1107 

Μελφγεηα 50 51 52 53 54 55 55 56 

Κφξλνο (Πεξηι. Μνλή 
Αγίαο Θέθιαο) 

1.863 1887 1923 1971 2007 2032 2052 2068 

Κνθίλνπ 1.311 1328 1353 1387 1413 1430 1444 1455 

Ππξγά – Μνλή 
ηαπξνβνπλίνπ & Αγίαο 

Βαξβάξαο 
572 579 591 605 616 624 630 635 

χλνιν 4793 4855 4948 5071 5164 5228 5279 5321 

        Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ηάζε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

θαηά ηελ πεξίνδν 2001 – 2008. Ζ ηάζε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απεηθνλίδεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 3.1-1) 
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Δηθφλα 3.1-1: Γηάγξακκα Πιεζπζκηαθήο Δμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηελ 

πεξίνδν 2001 – 2008 
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Ζ αλνδηθή ηάζε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 3.1-1, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηάζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο εμέιημεο θαη παξάιιεια ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιιαπιψλ σθειεηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηακνλή πιεζίνλ ηνπ δάζνπο. 

 

Πίλαθαο 3.1-2: Καηνηθίεο, λνηθνθπξηά θαη ηδξχκαηα ηεο επαξρίαο Λάξλαθα θαη ησλ θνηλνηήησλ πνπ 

ζπλνξεχνπλ κε ην δάζνο (Απνγξαθή 2001) 

ΓΖΜΟ/ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΔΝΟΡΗΑ 

ΚΑΣΟΗΚΗΔ 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

χλνιν 
πλήζνπο 
δηακνλήο 

Κελέο 
θαη 

Πξνζσξηλήο 
Γηακνλήο ( 1 ) Αξηζκφο Πιεζπζκφο Αξηζκφο 

Πιε
ζπζ
κφο 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 48 953 36 254 12 699 36 302 114 745 28 523 

Αγγιηζίδεο 366 278 88 281 997   

Μελφγεηα 28 19 9 19 50   

Ππξγά – Μνλή 
ηαπξνβ.&Αγ.Βαξβάξαο 

216 145 71 145 542 1 30 

Κφξλνο (Πεξηι. Μνλή  Αγίαο Θέθιαο) 553 488 65 488 1.863   

Κνθίλνπ 434 392 42 394 1.307 1 4 

ύλνιν 1597 1322 275 1327 4759 2 34 

εκ.(1):Πεξηιακβάλνληαη νη θαλνληθέο θαηνηθίεο πνπ ήηαλ θελέο, δηαζέζηκεο γηα ελνηθίαζε ή πώιεζε, 
γηα θαηεδάθηζε θαη νη  θαλνληθέο θαηνηθίεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ζθνπνύο ζπλήζνπο 
δηακνλήο αιιά σο εμνρηθέο ή δεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο. 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

 

ηε ζπλέρεηα, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα πιεζπζκηαθά-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ Κνηλνηήησλ 

θαη Οηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Σα ζηνηρεία ησλ αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ-δξαζηεξηνηήησλ απεηθνλίδνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή 

ζην ράξηε 10 („Υάξηεο Αλζξψπηλσλ Πιεζπζκψλ‟). Πίλαθεο κε ζηνηρεία απνγξαθψλ ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ ηελ Δπαξρία Λάξλαθαο 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

 

Κόξλνο  

Σν ρσξηφ γλψξηζε κεγάιε θαη αμηφινγε πιεζπζκηαθή αλάπηπμε, απφ ηνπο 325 θαηνίθνπο πνπ 

είρε ην 1881 απμήζεθαλ ζε 1863  ην 2001. Απφ ην 2001 έσο ην 2008 ν πιεζπζκφο απμήζεθε κε 

ζρεηηθά αξγφ ξπζκφ θαη ηειηθά αξηζκνχληαη 2068 θάηνηθνη. 

 

Κνθίλνπ 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνγξαθήο 2001 ηεο Κχπξνπ, ν πιεζπζκφο ηνπ ρσξηνχ 

αλέξρεηαη ζηνπο 1311 θαηνίθνπο. 

 

Αγγιηζίδεο  

Σν 1974 ην ρσξηφ αξηζκνχζε γχξσ ζηνπο 450 κε 500 θαηνίθνπο. ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 νη 

θάηνηθνη αλέξρνληαλ ζηνπο 997 θαη ζηα επφκελα ρξφληα απμήζεθαλ κε απνηέιεζκα ην 2008 λα 

θαηνηθνχλ ζπλνιηθά 1107 άηνκα ζην ρσξηφ Αγγιηζίδεο. 
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Ππξγά  

Σν ρσξηφ γλψξηζε πιεζπζκηαθέο απμνκεηψζεηο. Σν 1881 νη θάηνηθνη ηνπ αλέξρνληαλ ζηνπο 202 

θαη κέρξη ην 1960 απμήζεθαλ ζηνπο 381. ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ην ρσξηφ αξηζκνχο 572 

θαηνίθνπο ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο απμάλνληαη θαη ην 2008 

αλέξρνληαλ ζηνπο 635. 

 

Μελόγεηα 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνγξαθήο 2001 ηεο Κχπξνπ, ν πιεζπζκφο ηνπ ρσξηνχ 

αλέξρεηαη ζηνπο 50 θαηνίθνπο. 

 

Οη θάηνηθνη ησλ γχξσ πεξηνρψλ, κε βάζε ηα  ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, αλέξρνληαη ζε 

4.800 θαηνίθνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ εξγάδεηαη ζηα δχν κεγάια 

αζηηθά θέληξα ηεο Λεπθσζίαο θαη Λάξλαθαο ζηνπο ηνκείο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηεο Βηνκεραλίαο. 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο αζρνιείηαη κε ηελ γεσξγνθηελνηξνθία θαη ζηα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο. 

 

ην δάζνο εξγάδεηαη κηθξφο αξηζκφο θαηνίθσλ ησλ γχξσ πεξηνρψλ, σο δαζνππξνζβέζηεο θαηά 

ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Πιεζίνλ ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ ππάξρνπλ δχν κεγάια ιαηνκεία 

ηα νπνία παξέρνπλ ιαηνκηθά πιηθά ζηηο επαξρίεο ηεο Λεπθσζίαο θαη ηεο Λάξλαθαο θαη εξγαζία 

ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ θνηλνηήησλ. 

 

Οη φκνξεο θνηλφηεηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξνπζηάδνπλ έληνλε αλάπηπμε, ηφζν εληφο ησλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, φζν θαη εθηφο απηψλ, θπξίσο ζε αγξνηεκάρηα. Ζ κεγάιε αλάπηπμε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ πεξηνρή ζεσξείηαη απφ ηηο πην 

ειθπζηηθέο ηεο Λεπθσζίαο θαη Λάξλαθαο έλεθα ηνπ φηη θαιχπηεηαη απφ κεγάιν πνζνζηφ 

πξαζίλνπ θαη βξίζθεηαη θνληά ζηηο πφιεηο. 

 

Σα ζηνηρεία ησλ αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ-δξαζηεξηνηήησλ απεηθνλίδνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή  

ζην ράξηε 10 („Υάξηεο Αλζξψπηλσλ Πιεζπζκψλ‟). Πίλαθεο κε ζηνηρεία απνγξαθψλ ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ ηελ Δπαξρία Λάξλαθαο 

παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ. 

 

3.2 Υξήζεηο γεο θαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.2-1) 

 

Πίλαθαο 3.2-1: Οηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο αλά Γήκν/ Κνηλφηεηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Γήκνη/ 
Κνηλφηεηεο 

χλνιν 
Οηθνλνκηθά 
Δλεξγνχ 
Πιεζπζκνχ 

Άλεξγνη 
χλνιν 
Δξγαδφκελσλ 

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα 

Α-
γελήο 
Σνκέαο 

Β-γελήο 
Σνκέαο 

Γ-γελήο 
Σνκέαο 

Γε 
δειψζε
θε 

Ππξγά - Μνλή 
ηαπξνβνπλίνπ & 
Αγίαο Βαξβάξαο 

264 11 253 4 89 160  

Κφξλνο (Πεξηι. 
Μνλή Αγίαο 
Θέθιαο) 

769 17 752 46 325 381  

Κνθίλνπ 467 27 440 55 177 208  
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Γήκνη/ 
Κνηλφηεηεο 

χλνιν 
Οηθνλνκηθά 
Δλεξγνχ 
Πιεζπζκνχ 

Άλεξγνη 
χλνιν 
Δξγαδφκελσλ 

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα 

Α-
γελήο 
Σνκέαο 

Β-γελήο 
Σνκέαο 

Γ-γελήο 
Σνκέαο 

Γε 
δειψζε
θε 

Αγγιηζίδεο 380 15 365 54 121 189 1 

Μελφγεηα 15  15 2 9 4  

   Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

 

Οη πνιενδνκηθέο δψλεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηαπξνβνπλίνπ είλαη σο 

επί ην πιείζηνλ Εψλε Πξνζηαζίαο Ε1 θαη Ε3. Ζ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ εκπίπηεη 

ζηε πνιενδνκηθή δψλε Ε3 εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ ε νπνία εκπίπηεη 

ζηε δψλε Ε1. Δπίζεο, νη γεηηνληθέο πεξηνρέο βνξεηνδπηηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο 

Ππξγψλ, λνηηναλαηνιηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο Αγγιηζίδσλ θαη λνηηνδπηηθά εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο Κνθίλνπ, εκπίπηνπλ ζηηο Γεσξγηθέο Εψλεο Γ3 . Νφηηα ηεο πεξηνρήο 

εμέηαζεο θαη ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο Κνθίλνπ ππάξρεη Κηελνηξνθηθή Εψλε Γ1. Ννηηναλαηνιηθά 

ηεο πεξηνρήο εμέηαζεο θαη ζε απφζηαζε εληφο ελφο ρηιηνκέηξνπ ππάξρεη επίζεο θαη Οηθηζηηθή 

Εψλε Ζ2, ζηα φξηα ησλ θνηλνηήησλ Μελφγεηαο θαη Αγγιηζίδσλ. Οη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο απνηππψλνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζην ράξηε 11 („Υάξηεο Υξήζεσλ Γεο‟). Παξαθάησ 

αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ησλ Κνηλνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο Κφξλνπ 

ηελ πεξηνρή ηνπ Κφξλνπ θαιιηεξγνχληαη ηα εζπεξηδνεηδή (θπξίσο ιεκφληα, καληαξίληα θαη 

θηηξφκεια), νη ειηέο, νη ραξνππηέο, ηα ζηηεξά, ηα θεπεπηηθά θπηά, ηα ιαραληθά (πεπφληα, παηάηεο 

θαη θξακβηά), ιίγα φζπξηα θαη θξνπηφδεληξα. Δπίζεο, ζηνλ Κφξλν αλαπηχρζεθε, απφ ηα παιηά 

ρξφληα, ε κειηζζνθνκία. Σν κέιη ηνπ ρσξηνχ είλαη γλσζηφ ζ‟ νιφθιεξε ηελ Κχπξν γηα ηελ 

εμαίξεηε πνηφηεηα ηνπ. ήκεξα ζηελ θνηλφηεηα αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ παξαγσγή 

κειηνχ 5 κηθξέο βηνηερλίεο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο Ππξγά 

εκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Ππξγψλ είλαη δχν ιαηνκεία ηα 

νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη βφξεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ, ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο ρηιηνκέηξνπ. Σα ιαηνκεία θαίλνληαη ζηηο Δηθφλεο 3.2-1 θαη 3.2-2 πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

ηελ πεξηνρή ησλ Ππξγψλ ζρεκαηίδεηαη κηα αβαζήο κα πνιχ εχθνξε θνηιάδα πνπ απνηειεί ηνλ 

θχξην γεσξγηθφ πλεχκνλα ηεο θνηλφηεηαο. ηηεξά, παηάηεο, ιαραληθά, εζπεξηδνεηδή, ειηέο θαη 

ραξνππηέο, θαη ιίγα φζπξηα (θπξίσο ινπβηά), απνηεινχλ ηα βαζηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζε 

απηή ηελ πεξηνρή. Μεγάιεο εθηάζεηο θξαηηθήο θαη ηδησηηθήο γεο είλαη αθφκε αθαιιηέξγεηεο κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κεγάιεο πνηθηιίαο άγξηαο βιάζηεζεο ε νπνία δίλεη ηδηαίηεξε γεχζε 

θαη άξσκα ζην «Μέιη ηνπ ηαπξνβνπλίνπ». 

 

Οη θάηνηθνη έρνπλ αληηιεθζεί φηη ην κέιινλ αιιά θαη ε ίδηα χπαξμε ηεο θνηλφηεηαο ηνπο, 

ζπλδέεηαη άκεζα κε απηφ ην θπζηθφ ηνπίν. Γη‟ απηφ, έγθαηξα επαηζζεηνπνηήζεθαλ, θαη έρνπλ 

θάλεη δπλακηθνχο αιιά θαη δηθαζηηθνχο αγψλεο, γηα δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπο. 
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Δηθφλα 3.2-1: Δπξχηεξε πεξηνρή Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 
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Δηθφλα 3.2-2: Πεξηνρή Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 
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3.3 Πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Μνλή ηαπξνβνπλίνπ 

Ζ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ θέξεη ην φλνκα ηαπξνβνχλη απφ ην νκψλπκν 

κνλαζηήξη πνπ ππάξρεη ζηελ θνξπθή. Ζ πεξηνρή ηεο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ αλήθεη δηνηθεηηθά 

ζηελ Κνηλφηεηα Ππξγά. Ζ πξφζβαζε ζηελ Μνλή γίλεηαη απφ έλα αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν ν 

νπνίνο ελψλεηαη κε ηνλ παιαηφ δξφκν Λεπθσζίαο - Λεκεζνχ, ν νπνίνο επίζεο θαηαιήγεη ζε 

θνληηλή έμνδν ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ.  

 

Με βάζε ηελ παξάδνζε ην κνλαζηήξη ηδξχζεθε ην 326 κ.Υ. απφ ηελ Αγία Διέλε θαηά ηε 

κεηάβαζε ηεο απφ ηελ Παιαηζηίλε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 

 

Δηθφλα 3.3-1: Άπνςε ηεο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ  

 

Σν θχξην θεηκήιην ηεο Μνλήο, είλαη ην ηεκάρην ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ. Δπηπιένλ απηνχ ηνπ 

ηεκαρίνπ, ε Αγία Διέλε άθεζε θαη κηζφ απφ ην ηαπξφ ηνπ Καινχ Λεζηή θαη έλα ήιν (θαξθί) ηνπ 

Υξηζηνχ σο επινγία ζηελ Μνλή. Καηά θάπνηεο παξαδφζεηο, ιέγεηαη φηη ε Αγία άθεζε θαη ηεκάρην 

απφ ηνλ Άγην Κάλλαβν. Δθηφο απφ απηά ηα θχξηα θεηκήιηα, ε Μνλή δηαζέηεη αξηζκφ παιαηψλ 

εγγξάθσλ, ακθίσλ, ζθεπψλ, εηθφλσλ, αγηνγξαθηψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ καξηπξνχλ ηελ 

καθξά ηεο ηζηνξία. Αξηζκφο παιαηψλ πίζσλ (πηζαξηψλ), δείγκαηα δπηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη 

αγηνγξαθίαο ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνξία ηεο Μνλήο. ηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ βξίζθεηαη ην 

Μεηφρηνλ ηεο Αγίαο Βαξβάξαο 

 

Δπνκέλσο ε πεξηνρή έρεη ηδηαίηεξε ζξεζθεπηηθή ζεκαζία εμαηηίαο ηνπ Μνλαζηεξίνπ, ην νπνίν 

απνηειεί βπδαληηλφ κλεκείν κε ηζηνξία 1700 εηψλ. 

 

χκθσλα κε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο αξραηφηεηεο πνπ αλαθαιχθζεθαλ 

ζην Φχιιν/ρέδην 49/40. Σν ηκήκα ηεο πεξηνρήο Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ πνπ εκπίπηεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν Φ./ρ. είλαη πνιχ κηθξφ θαη πξνο ην παξφλ νη ελδείμεηο είλαη πσο νη αξραηφηεηεο 

δελ εκπίπηνπλ ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή. 
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ΓΑΟ ΣΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 
CY 6000004 

Φ/Υ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΗΑ 

49/08 Ππξγά Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

49/16 Ππξγά Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

49/24 Ππξγά, Κνθίλνπ, Κφξλνο Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

49/32 Κνθίλνπ, Μελφγεηα, Ππξγά Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

50/01 Ππξγά Μεηφρη, Αγίαο Βαξβάξαο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ 

50/09 Αγγιηζίδεο Μνλή ηαπξνβνπλίνπ 

50/17 Αγγιηζίδεο, Μελφγεηα, Ππξγά Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

50/25 Αγγιηζίδεο, Μελφγεηα Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

49/23 Κνθίλνπ, Κφξλνο Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

49/31 Κνθίλνπ Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

49/40 Κνθίλνπ Τπάξρνπλ εληνπηζκέλεο αξραηφηεηεο 

50/02 Ππξγά Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

50/10 Αγγιηζίδεο, Ππξγά Γελ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο 

         Πεγή:Σκήκα Αξραηνηήησλ 

Πίλαθαο 3.3-2: Καηάινγνο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ, εληνπηζκέλσλ αξραηνινγηθψλ 

ζέζεσλ ζηα φξηα ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ.  

 

Σα ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε 12 („Υάξηεο 

Πνιηηηζηηθψλ ηνηρείσλ‟), πνπ πεξηιακβάλεηαη ςεθηαθά ζηε παξνχζα. 

 

 

3.4 Τπνδνκέο 

Οη θχξηεο ππνδνκέο πνπ βξίζθνληαη ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ είλαη: 

 

 Γαζηθνί δξφκνη 

 Αληηππξηθέο ισξίδεο 

 Διηθνδξφκην 

 Σέζζεξηο θιεηζηέο πδαηνδεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο 90km3 ε θάζε κηα. 

 

Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ δηαζρίδεηαη απφ 110 km δαζηθψλ δξφκσλ απφ ηνπο νπνίνπο ηα 6,5km 

είλαη αζθαιηφδξνκνη νη νπνίνη ρξεζηκεχνπλ γηα πξφζβαζε ζην Μνλαζηήξη ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. 

Σν δαζηθφ νδηθφ δίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπ 

δάζνπο. Ζ ππθλφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αλέξρεηαη ζηα 57,6m/ha. 

 

Σα αληηππξηθά έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ είλαη αληηππξηθέο 

δψλεο, κήθνπο 14km. Δθηφο φκσο απφ ηηο αληηππξηθέο δψλεο, ππάξρνπλ θαη ληεπφδηηα λεξνχ. 

Δπίζεο, έρεη αλεγεξζεί θαη ππξνθπιάθην ζηε πεξηνρή Ξπιηάο, ην νπνίν βξίζθεηαη έμσ απφ ηα 

φξηα ηεο ππν κειέηε πεξηνρήο, θαηά θχξην ιφγν φκσο θαιχπηεη ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. 
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Ο πδξνθφξνο νξίδνληαο ηεο πεξηνρήο είλαη πινχζηνο ιφγσ ησλ έληνλσλ γεσινγηθψλ ξεγκάησλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δληφο ησλ θξαηηθψλ δαζψλ έρνπλ εμνξπρηεί 30 

γεσηξήζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Λεπθσζίαο. 

 

Οη ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε 13 („Υάξηεο Τπνδνκψλ‟), πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε παξνχζα. 

 

 

4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΓΗΟΗΚΖΖ-ΑΠΔΗΛΔ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΓΖ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΣΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 

 

4.1 Ηζηνξηθφ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο: 

 

Ηζηνξηθό Γηνίθεζεο 

Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ είλαη Κξαηηθφ Γάζνο πνπ θεξχρζεθε ζηηο 28/12/1940 κε ηελ 

Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 472. Μέξνο ηεο δαζηθήο γεο έθηαζεο 9,5ha αληαιιάρηεθε κε 

κνλαζηεξηαθή γε ζηηο 12/12/1978 κε ηελ Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 17539. ηηο 28/1/1988 

έγηλε επηπιένλ κηα αληαιιαγή δαζηθήο γεο κε κνλαζηεξηαθή γε εληφο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην 

κνλαζηήξη ηαπξνβνπλίνπ έθηαζεο 4,3ha κε ηελ Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 29677. ηηο 

29/5/1985 έγηλε επέθηαζε ηνπ Κξαηηθνχ Γάζνπο ζε Κξαηηθή Γε (ραιίηηθε) έθηαζεο 52,4000ha κε 

ηελ Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 183.  

 

Ηζηνξηθό Γηαρείξηζεο 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θάεθαλ κεγάιεο εθηάζεηο δάζνπο (βι. Πίλαθα 4.3.1-1) θαη νη νπνίεο 

αλαδαζψζεθαλ ζηαδηαθά. Οη αλαδαζψζεηο μεθίλεζαλ ην 1965 θαη νινθιεξψζεθαλ ην 1988 

θαιχπηνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δάζνπο. Οη πξψηεο αλαδαζσηηθέο εξγαζίεο έγηλαλ κε 

άξνηξν πνπ έζεξλαλ δψα θαη ε αλαδάζσζε έγηλε κε ζπνξά θαη κε θχηεπζε βνινθχησλ. ε 

θαηνπηλφ ζηάδην ε αλαδάζσζε έγηλε θαηά ζέζεηο θαη ζε αλαβαζκίδεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε 

ην ρέξη (mini gradoni ) θαη ε αλαδάζσζε έγηλε κε ζπνξά ή θχηεπζε. Μεηά ην 1974, κε ηελ 

εηζαγσγή πξνσζεηήξσλ (κπνπιληφδσλ), νη αλαβαζκίδεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε κεραληθά κέζα 

θαη αθνινπζνχζε ζπνξά ή θχηεπζε. 

 

ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ δάζνπο δελ έρεη γίλεη θακία αλαδαζσηηθή επέκβαζε θαη ε πεξηνρή 

αλαγελλήζεθε θπζηθά κε θπξίαξρφ είδνο ηελ αγξηειηά (Olea europaea). 

 

Οη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε 01 („Υάξηεο Ηδηνθηεζηαθνχ Καζεζηψηνο‟), 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε παξνχζα κειέηε. 

 

 

4.2 Παξνχζα δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε:  

Παξνύζα Γηνίθεζε 

Ζ δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Γαζηθήο 

Πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο – Λάξλαθαο – Ακκνρψζηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο 

ππεχζπλνο είλαη ν Γαζηθφο ηαζκφο Κφξλνπ, ν νπνίνο εδξάδεη ζην νκψλπκν ρσξηφ, 3km δπηηθά 
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ηνπ δάζνπο, θαη ζηνπ νπνίνπ ηελ αξκνδηφηεηα ππάγνληαη θαη ηα ππφινηπα δάζε ηεο πεξηνρήο. 

Ο ελ ιφγσ Γαζηθφο ηαζκφο επαλδξψλεηαη κε απνθνίηνπο ηνπ Γαζηθνχ Κνιεγίνπ Κχπξνπ σο 

αθνινχζσο:  

 Έλα (1) Γαζηθφ Λεηηνπξγφ 1εο ηάμεο 

 Σέζζεξηο (4) Γαζηθνχο Λεηηνπξγνχο 

 Σξεηο (3) Σαθηηθνχο Δξγάηεο 

 Σξηαληαπέληε (35) Δπνρηαθνχο Γαζνππξνζβέζηεο 

 

Καηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν νη δαζεξγάηεο αζρνινχληαη σο δαζνππξνζβέζηεο θαη 

θαηαλέκνληαη ζε δχν βάξδηεο. 

 

Γηα ηε δαζνππξφζβεζε, ν δαζηθφο ζηαζκφο δηαζέηεη ηξία κεγάια ππξνζβεζηηθά νρήκαηα 

ρσξεηηθφηεηαο πέληε ηφλσλ θαη έλα κηθξφ φρεκα. Σν κηθξφ φρεκα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

πεξηπνιίεο απφ ηνπο δαζνππξνζβέζηεο θαη δαζηθνχο ππαιιήινπο. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ν νπνίνο δηαηίζεηαη ηφζν γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ φζν θαη γηα ηα ππφινηπα δάζε πνπ ππάγνληαη 

δηαρεηξηζηηθά ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ: 

 

 Σξία (3) κεγάια νρήκαηα Ππξφζβεζεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πέληε ηφλσλ ην θάζε έλα. 

 Έλα (1) κηθξφ Ππξνζβεζηηθφ φρεκα, άκεζεο δξάζεο, ρσξεηηθφηεηαο 600 ιίηξσλ. 

 Σέζζεξα (4) νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ. 

 Γεπηεξεχνλ ρεηξνθίλεηνο θαη κεραλνθίλεηνο Δμνπιηζκφο 

 

Παξνύζα Γηαρείξηζε 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ δηαρείξηζεο ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ δηαθξίλεηαη ζε έλα 

Σκήκα ην νπνίν δηαηξείηαη πεξαηηέξσ ζε κηθξφηεξεο δηαρεηξηζηηθέο κνλάδεο. Απηέο νη 

δηαρεηξηζηηθέο κνλάδεο ή αιιηψο δηακεξίζκαηα έρνπλ έθηαζε 20 – 40ha θαη νξηνζεηνχληαη κε 

θπζηθά φξηα φπσο ξέκαηα, θνξπθνγξακκέο θαη ζπαληφηεξα δξφκνπο. 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απφ ηηο ππξθαγηέο 

θαη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα. εκεηψλεηαη φηη ην Γάζνο 

ηαπξνβνπλίνπ βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ θίλδπλν ππξθαγηάο εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο 

μεξνζεξκηθήο πεξηφδνπ θαη ηεο έληνλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

Δπηπξφζζεηα, ε έληνλε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηε ιεηηνπξγία πεξηθεξεηαθά ηνπ δάζνπο 

πεδηψλ βνιήο, ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε παξνπζία πνιιψλ δηάζπαξησλ εμνρηθψλ θαη 

κεκνλσκέλσλ θαηνηθηψλ, πιεζίνλ ηνπ δάζνπο, εληείλνπλ ην θίλδπλν ππξθαγηάο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, ε Γαζηθή Πεξηθέξεηα 

Λεπθσζίαο – Λάξλαθαο – Ακκνρψζηνπ ιακβάλεη κία ζεηξά πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ 

κέηξσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε πξφιεςε, ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε θαη ηελ άκεζε επέκβαζε ζε 

πεξίπησζε ππξθαγηάο ζηε πεξηνρή. Σέηνηα κέηξα είλαη: 

 

 Ζ δηαθψηηζε ηνπ θνηλνχ 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ 

 Ζ εθαξκνγή ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο 
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 Ζ νξγάλσζε πεξηπνιηψλ 

 Ζ νξγάλσζε ζψκαηνο Γαζνππξνζβεζηψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν 

 Ζ επηθπιαθή Γαζηθψλ ππαιιήισλ 

 Ζ ζπληήξεζε αληηππξηθψλ ισξίδσλ θαη δξφκσλ 

 Ζ θαηαζθεπή λέσλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ κε πξνηεξαηφηεηα θαηά κήθνο νκαιψλ 

θνξπθνγξακκψλ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ππξνζβεζηηθά θαη άιια 

νρήκαηα. Αληηππξηθέο ισξίδεο θαηαζθεπάδνληαη φρη κφλν ζηα θξαηηθά δάζε, 

αιιά θαη εληφο ηδησηηθψλ εθηάζεσλ, αλ θξηζνχλ αλαγθαίεο γηα ηε πξνζηαζία ηνπ 

δάζνπο, είηε κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ηδηνθηεηψλ, είηε κε επίηαμε θαη 

απαιινηξίσζε. 

 Ζ θαηαζθεπή ληεπφδηησλ λεξνχ γηα αλεθνδηαζκφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

νρεκάησλ. 

 Ζ επάλδξσζε ππξνθπιαθίσλ γηα έγθαηξε επηζήκαλζε ππξθαγηάο. 

 

Οη θχξηεο δαζνθνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ είλαη: 

 

 θιαδεχζεηο,  

 αξαηψζεηο,  

 πινηνκίεο ησλ λεθξψλ δέληξσλ θαη  

 εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο.  

 

Οη δαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί πεξηνξίδνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα λεαξψλ ζπζηάδσλ θαη θπξίσο ζηηο 

αξαηψζεηο θαη ζηηο εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη δαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί 

πεξηνξίζηεθαλ ζηελ απνκάθξπλζε ησλ μεξψλ δέλδξσλ πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

παξαηεηακέλεο εξγαζίαο θαη έπιεμε ηελ επξχηεξε πεξηνρή Κφξλνπ – Μαραηξά. 

 

ηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ απφ ηε πηηπνθάκπε, ηφζν εληφο ηνπ θξαηηθνχ δάζνπο φζν 

θαη εληφο ησλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ, ζηηο νπνίεο θχεηαη ε Σξαρεία πεχθε πξαγκαηνπνηνχληαη 

ελαέξηνη θαη επίγεηνη ςεθαζκνί κε βηνινγηθά ζθεπάζκαηα. 

 

ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ εθδφζεθαλ κφλν δπν εηήζηεο άδεηεο ρξήζεο κηα ζηε Μνλή 

ηαπξνβνπλίνπ γηα εγθαηάζηαζε ζσιήλσλ  κήθνπο 1400m γηα ζθνπνχο χδξεπζεο θαη κηα ζην 

Σακείν Θήξαο έθηαζεο 102 δεθαξίσλ (ζηξεκκάησλ) γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εθηξνθείνπ. 

 

Με βάζε ην Αξρείν πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα Γαζψλ απφ ην 2002 κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

παξαηεξεζεί θακηά παξάλνκε επέκβαζε εληφο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Οηθνλνκηθό Κόζηνο 

 

Σν εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. ην 

παξαθάησ πίλαθα, απεηθνλίδεηαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ δάζνπο (Πίλαθαο 

4.2-1). 
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Πίλαθαο 4.2-1: Οηθνλνκηθφ Κφζηνο πληήξεζεο Μνλνπαηηψλ ζην Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ 

ΔΣΟ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΝΟΗΞΖ 

ΜΖΚΟ 
km 

ΚΟΣΟ 
€ 

ΜΖΚΟ 
km 

ΚΟΣΟ 
€ 

2001 1,2 1.197   

2002 1,2 668 1,3 9.231 

2003   0,4 540 

2004 2,0 1.025   

2005     

2006     

2007 2,4 1.025   

2008 2,0 606   

                                Πεγή: Σκήκα Γαζώλ 
 

Σν εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ δξφκσλ θαη αληηππξηθψλ ισξίδσλ, φπσο επίζεο 

θαη ην θφζηνο απφ ηελ θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ θαη αληηππξηθψλ ισξίδσλ, απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4.2-2, πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ην νηθνλνκηθφ 

θφζηνο ησλ βειηηψζεσλ ησλ δξφκσλ θαη ησλ δαζνθνκηθψλ κέηξσλ. ην πίλαθα 4.2-3, 

απεηθνλίδνληαη νη δαπάλεο ηεο ππξνπξνζηαζίαο. 
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Πίλαθαο 4.2-2: Οηθνλνκηθφ Κφζηνο Γξφκσλ, Αληηππξηθψλ Λσξίδσλ θαη Γαζνθνκηθψλ Μέηξσλ ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ 

 

ΔΣΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΧΝ 

ΒΔΛΣΗΧΖ 
ΓΡΟΜΧΝ 

ΓΑΟΚΟΜΗΚΟ/ΚΑ 
ΜΔΣΡΑ ΓΡΟΜΟΗ 

ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΔ 
ΛΧΡΗΓΔ ΓΡΟΜΧΝ 

ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΧΝ 
ΛΧΡΗΓΧΝ 

ΜΖΚΟ 
(km) 

ΚΟΣΟ 
(€) 

ΜΖΚΟ 
(km) 

ΚΟΣΟ 
(€) 

ΜΖΚΟ 
(km) 

ΚΟΣΟ 
(€) 

ΜΖΚΟ 
( km) 

ΚΟΣΟ 
(€) 

ΜΖΚΟ 
(km) 

ΚΟΣΟ 
(€) 

ΔΚΣΑΖ 
(δεθάξηα) 

ΚΟΣΟ 
(€) 

2001 60 922           

2002 55 22.559           

2003 62 2.012           

2004 65 2.443           

2005 48 3.463 15 3.878 2,1 16.091 3,7 2.890 5,4 1.874 13,5 2.170 

2006 68 4.879 24 3.181   3,3 1.705 3,0 9.141   

2007 70 4.305 25 4.271         

2008 75 6.600 25 5.305       100 1.137 

2009 75 5.100 26 3.874 6,06 7.450       

                     Πεγή: Σκήκα Γαζώλ 
 
 

Πίλαθαο 4.2-3: Οηθνλνκηθφ Κφζηνο Ππξνπξνζηαζίαο 
 

Έηνο 

 
 
Γαπάλεο (€) 

 
 

2006 126.089 

2007 126.670 

2008 262.004 

2009 228.775 

2010 307.019 

Πεγή: Σκήκα Γαζώλ 
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4.3 Απεηιέο θαη κέηξα πξνζηαζίαο 

 

Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ φπσο θαη άιια δάζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απεηιείηαη απφ: 

 

-ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Υηιηάδεο δέλδξα Σξαρείαο πεχθεο θαη Κνπθνπλαξηάο μεξάζεθαλ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2007 ιφγσ ησλ παξαηεηακέλσλ μεξψλ πεξηφδσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  

 

- ηηο ππξθαγηέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ αλζξψπηλε ακέιεηα. 

 

- ηηο πξνζβνιέο απφ αζζέλεηεο θαη έληνκα, θπξίσο: 

 

 απφ ηελ πηηπνθάκπε (Thaumetopoea wilkinsonii Tams). Έληνλεο πξνζβνιέο ππφ κνξθή 

επηδεκίαο παξαηεξνχληαη ζε μεξέο πεξηφδνπο. Ζ πηηπνθάκπε αληηκεησπίδεηαη κε 

νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα ελαέξησλ θαη επίγεησλ ςεθαζκψλ. 

 απφ ην δεπηεξνγελέο θινηνθάγν βιαπηηθφ έληνκν Phloesinus armatus (Reitt.), ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο. Πξνζβάιιεη   Κππαξίζζηα, ησλ νπνίσλ ε 

θπζηνινγία έρεη δηαηαξαρζεί εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο δηαθφξσλ δπζκελψλ  θιηκαηηθψλ θαη 

εδαθηθψλ παξαγφλησλ. 

 

4.3.1 Γαζηθέο ππξθαγηέο 

 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη ε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, δηφηη 

πεξηθιείεηαη απφ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο εληφο ησλ νπνίσλ ππάξρεη 

έληνλε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, ζηα αλαηνιηθά ηνπ δάζνπο βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν 

πεδίν βνιήο, πνπ απέρεη πεξίπνπ έλα ρηιηφκεηξν απφ ηελ νξνζεηηθή γξακκή ηνπ δάζνπο, θαη 

εληφο ηνπ νπνίνπ γίλνληαη νιφρξνλα βνιέο κε ειαθξηά θαη βαξηά φπια.  

 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη:  

 

 πληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ησλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ θαη δξφκσλ 

 πληήξεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαη άιινπ εμνπνιηζκνχ 

 Καηαζθεπή λέσλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ θξαηηθνχ δάζνπο 

 Δπηζηακέλε επηηήξεζε ηεο πεξηνρήο κε ηελ ζηειέρσζε ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ησλ 

Κηνληψλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην δάζνο ηνπ Μαραηξά. 

 Ζ επάλδξσζε ηνπ ππξνθπιαθίνπ ζην δάζνο ηνπ Ξπιηά, βνξεηνδπηηθά ηεο Κνηλφηεηαο 

Κφξλνπ. 

 Δπηθπιαθή ησλ δαζνππξνζβεζηψλ επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο κε δπν βάξδηεο  θαη 

ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 Δγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε επηθνηλσληαθνχ εμνπνιηζκνχ, ηφζν ελζχξκαηνπ φζν θαη 

αζχξκαηνπ γηα έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

 Δμαγγειία ηνπ θηλδχλνπ έθξεμεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Λήςε επηπιένλ κέηξσλ, φπσο ε ελίζρπζε ηεο παξαηήξεζεο θαη ησλ πεξηπνιηψλ, 

αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ εθηηκψκελνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο δαζηθήο ππξθαγηάο. 

 Πεξηπνιίεο δαζνππξνζβεζηψλ θαη δαζηθψλ ππαιιήισλ 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε πδαηνδεμακελψλ, πδξνζηνκίσλ θαη ειηθνδξνκίνπ 

 Αξαηψζεηο γηα κείσζε ηεο νξγαληθήο χιεο 
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 Γηαιέμεηο ζε ζηξαηφπεδα θαη άιια νξγαλσκέλα ζχλνια (Δλεκέξσζε/Γηαθψηηζε) 

 Δθαξκνγή ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο 

 

 

Πίλαθαο 4.3.1-1: Καηάινγνο Ππξθαγηψλ πνπ εθδειψζεθαλ ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ απφ ην 

1956 έσο ζήκεξα 

A/A Γηακέξηζκα Υξνλνινγία Ζκεξ. Ώξα αλαγγειίαο Έθηαζε (ha) Αίηηα Ππξθαγηάο 

1 ΜΓ 1956 ΜΓ ΜΓ 0,577 ΜΓ 

2 ΜΓ 1970 ΜΓ ΜΓ 0,070 ΜΓ 

3 1 1956 ΜΓ ΜΓ 1,727 Άγλσζηε 

4 1 1972 ΜΓ ΜΓ 0,003 Άγλσζηε 

5 2 1956 ΜΓ ΜΓ 17,495 Άγλσζηε 

6 2 1972-56 ΜΓ ΜΓ 0,002 Άγλσζηε 

7 3 1956 ΜΓ ΜΓ 13,363 Άγλσζηε 

8 4 1956 ΜΓ ΜΓ 20,148 Άγλσζηε 

9 5 1956 ΜΓ ΜΓ 22,918 Άγλσζηε 

10 6 1956 ΜΓ ΜΓ 14,786 Άγλσζηε 

11 7 1956 ΜΓ ΜΓ 49,483 Άγλσζηε 

12 8 1956 ΜΓ ΜΓ 3,751 Άγλσζηε 

13 8 1967 21-Ηνπλ ΜΓ 0,932 Άγλσζηε 

14 9 1956 ΜΓ ΜΓ 6,743 Άγλσζηε 

15 9 1967 21-Ηνπλ ΜΓ 0,022 Άγλσζηε 

16 10 1956 ΜΓ ΜΓ 11,752 Άγλσζηε 

17 19 1956 ΜΓ ΜΓ 8,291 Άγλσζηε 

18 20 1956 ΜΓ ΜΓ 13,934 Άγλσζηε 

19 21 1956 ΜΓ ΜΓ 24,331 Άγλσζηε 

20 22 1956 ΜΓ ΜΓ 23,593 Άγλσζηε 

21 23 1956 ΜΓ ΜΓ 23,435 Άγλσζηε 

22 24 1956 ΜΓ ΜΓ 20,680 Άγλσζηε 

23 25 1956 ΜΓ ΜΓ 0,001 Άγλσζηε 

24 25 1972 ΜΓ ΜΓ 15,712 Άγλσζηε 

25 25 1972-56 ΜΓ ΜΓ 2,396 Άγλσζηε 

26 26 1956 ΜΓ ΜΓ 0,000 Άγλσζηε 

27 26 1972 ΜΓ ΜΓ 7,648 Άγλσζηε 

28 26 1972-56 ΜΓ ΜΓ 20,689 Άγλσζηε 

29 27 1956 ΜΓ ΜΓ 23,217 Άγλσζηε 

30 27 1972 ΜΓ ΜΓ 0,047 Άγλσζηε 

31 27 1972 ΜΓ ΜΓ 1,864 Άγλσζηε 

32 27 1972-56 ΜΓ ΜΓ 0,022 Άγλσζηε 

33 27 1982 1-Απγ 17:20 0,573 Άγλσζηε 

34 27 1982 4-Ννε ΜΓ 2,890 Άγλσζηε 

35 28 1956 ΜΓ ΜΓ 16,286 Άγλσζηε 

36 28 1972 ΜΓ ΜΓ 6,390 Άγλσζηε 

37 29 1956 ΜΓ ΜΓ 29,701 Άγλσζηε 

38 29 1972 ΜΓ ΜΓ 1,192 Άγλσζηε 
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A/A Γηακέξηζκα Υξνλνινγία Ζκεξ. Ώξα αλαγγειίαο Έθηαζε (ha) Αίηηα Ππξθαγηάο 

39 30 1956 ΜΓ ΜΓ 9,847 Άγλσζηε 

40 31 1956 ΜΓ ΜΓ 0,003 Άγλσζηε 

41 32 1956 ΜΓ ΜΓ 14,324 Άγλσζηε 

42 32 1963 14-Ηνπλ ΜΓ 4,135 Καθφβνπιε 

43 33 1956 ΜΓ ΜΓ 27,819 Άγλσζηε 

44 34 1956 ΜΓ ΜΓ 0,588 Άγλσζηε 

45 34 1963 17-Απγ ΜΓ 17,449 Καθφβνπιε 

46 35 1956 ΜΓ ΜΓ 12,644 Άγλσζηε 

47 38 1956 ΜΓ ΜΓ 0,001 Άγλσζηε 

48 38 1963 17-Απγ ΜΓ 0,004 Καθφβνπιε 

49 39 1963 7-Μαξ ΜΓ 0,002 Άγλσζηε 

50 40 1963 17-Απγ ΜΓ 36,392 Καθφβνπιε 

51 41 1963 17-Απγ ΜΓ 26,251 Καθφβνπιε 

52 42 1963 17-Ηνπλ ΜΓ 0,007 Καθφβνπιε 

53 43 1962 5-επ ΜΓ 15,385 Άγλσζηε 

54 44 1956 ΜΓ ΜΓ 6,618 Άγλσζηε 

55 44 1962 5-επ ΜΓ 3,303 Άγλσζηε 

56 44 1972 ΜΓ ΜΓ 13,251 Άγλσζηε 

57 45 1962 5-επ ΜΓ 21,156 Άγλσζηε 

58 46 1962 5-επ ΜΓ 13,003 Άγλσζηε 

59 46 1972 5-επ ΜΓ 0,001 Άγλσζηε 

60 47 1962 5-επ ΜΓ 13,463 Άγλσζηε 

61 48 1970 26-επ ΜΓ 1,004 Άγλσζηε 

62 50 1963 17-Απγ ΜΓ 0,005 Άγλσζηε 

63 51 1963 17-Απγ ΜΓ 16,501 Καθφβνπιε 

64 52 1963 17-Απγ ΜΓ 33,867 Καθφβνπιε 

65 53 1963 17-Απγ ΜΓ 4,741 Καθφβνπιε 

66 54 1963 17-Απγ ΜΓ 0,001 Άγλσζηε 

67 55 1963 17-Απγ ΜΓ 0,010 Άγλσζηε 

68 56 1963 17-Απγ ΜΓ 23,823 Καθφβνπιε 

69 57 1963 17-Απγ ΜΓ 26,562 Καθφβνπιε 

70 58 1963 17-Απγ ΜΓ 0,004 Άγλσζηε 

71 59 1970 26-επ 12:00 2,626 Άγλσζηε 

72 60 1970 9-Ηνπλ 16:00 7,776 Άγλσζηε 

73 61 1962 MD MD 1,705 Άγλσζηε 

74 61 1970 9-Ηνπλ 16:00 0,675 Άγλσζηε 

75 62 1970 9-Ηνπλ 16:00 0,219 Άγλσζηε 

76 63 1970 9-Ηνπλ 16:00 1,390 Άγλσζηε 

77 27 1982 5-Ηνπι 17:45 0,500 Άγλσζηε 

78 27 1982 14-Ηνπι 14:45 0,500 Άγλσζηε 

79 27 1982 1-Απγ 17:20 1,250 Άγλσζηε 

80 27 1982 4-Ννε MΓ 0,250 Άγλσζηε 

81 34 1996 25-επ 3:00 0,100 Καθφβνπιε 

82 40 2002 1-Γεθ 10:55 0,050 Κπλήγη 
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A/A Γηακέξηζκα Υξνλνινγία Ζκεξ. Ώξα αλαγγειίαο Έθηαζε (ha) Αίηηα Ππξθαγηάο 

83 1 2004 23-Ηνπι 14:00 0,070 Άγλσζηε 

84 65 2007 30-Ηνπλ 16:10 0,200 Δθδνκείο-Σαμηδηψηεο 

ΜΓ: Με Γηαζέζηκε 

Πεγή: Σκήκα Γαζώλ 

Τπνζεκείσζε Πίλαθα 4.3.1-1: Μέρξη ην 2000 δε ζπγθεληξώλνληαη ζηνηρεία γηα ηα αίηηα ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ θαη σο εθ ηνύηνπ ζεσξνύληαη άγλσζηα 

 

 Ζ ηειεπηαία ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη ζηηο 

18-6-2010. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, ε ππξθαγηά εθδειψζεθε ζηηο 

12:30 ην κεζεκέξη βνξεηναλαηνιηθά ηεο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ. Πξνθιήζεθε απφ έθξεμε 

βιήκαηνο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο χζηεξα απφ αζθήζεηο πνπ έθαλε ζηελ πεξηνρή. Απφ ηελ 

ππξθαγηά θάεθε έθηαζε πεξίπνπ 0,5 εθηαξίσλ καθθίαο βιάζηεζεο. 

 

4.3.2 Άιιεο απεηιέο 

 

Δπηβιαβείο Οξγαληζκνί – Αζζέλεηεο 

Οη θπξηφηεξνη επηβιαβείο νξγαληζκνί νη νπνίνη πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηε δσηηθφηεηα ησλ 

θπηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ είλαη ηα έληνκα. Οπζηαζηηθά 

αλαθεξφκαζηε ζε θινηνθάγα έληνκα ηα νπνία πξνθαινχλ δεπηεξνγελείο πξνζβνιέο ζε 

θαηαπνλεκέλα θπηά απφ αβηνηηθνχο παξάγνληεο (έιιεηςε εδαθηθήο πγξαζίαο, αλνκβξία, 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο θιπ.) θαη ζε έληνκα απνθπιισηέο ηα νπνία θαηαζηξέθνπλ ηηο θφκεο/ 

θχιισκα ησλ μεληζηψλ ηνπο, πξνθαιψληαο κέρξη θαη νινθιεξσηηθά θαγψκαηα.  

 

ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ πεξηνδηθά παξνπζηάδνληαη ηνπηθέο επηδεκίεο απφ κεξηθά θινηνθάγα 

έληνκα φπσο ην Orthotomicus erosus (Woll.) θαη Tomicus piniperda (L.), ηα νπνία πξνζβάιινπλ 

δεπηεξνγελψο ηελ Σξαρεία πεχθε, ην Phloeosinus armatus (Reitt.), ην νπνίν πξνζβάιιεη 

δεπηεξνγελψο ην Κππαξίζζη θαη ηελ Thaumetopoea wilkinsonii (Tams), ε νπνία πξνζβάιιεη θαη 

θαηαζηξέθεη ηηο θφκεο ηεο Σξαρείαο πεχθεο (βι. αλάιπζε ζηελ επφκελε ππνπαξάγξαθν), 

πξνθαιψληαο φκσο ηαπηφρξνλα πξνβιήκαηα ηφζν πγείαο ζηνλ άλζξσπν, φζν θαη πεξηνξηζκνχ 

ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ ηνπίνπ.  

 

Ζ πεξίνδνο 2005-2008 ήηαλ εμαηξεηηθά άλνκβξε, κε απνηέιεζκα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηε 

πεξηνρή λα δερζνχλ έληνλε θαηαπφλεζε, εμαηηίαο έιιεηςεο πγξαζίαο. Απνηέιεζκα ήηαλ ε 

εκθάληζε εθηεηακέλσλ λεθξψζεσλ. Γεπηεξνγελψο ηα θαηαπνλεκέλα δέληξα πξνζβιήζεθαλ 

απφ θινηνθάγα έληνκα. Σν Σκήκα Γαζψλ ην 2009 εγθαηέζηεζε ζπλνιηθά πελήληα (50) 

εληνκνπαγίδεο ηχπνπ slit trap ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Κφξλνπ – ηαπξνβνπλίνπ, εθ ησλ νπνίσλ 

νη ηξηάληα επηά (37) βξίζθνληαη εληφο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηβιαβψλ θινηνθάγσλ εληφκσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο καδηθήο 

παγίδεπζεο (mass  trapping). 

  

Γπζηπρψο θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία (2006 – 2009) ε εηήζηα βξνρφπησζε ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ ήηαλ πνιχ κεησκέλε κε απνηέιεζκα πνιιά δέληξα λα 

λεθξσζνχλ πξσηνγελψο απφ ηελ απμεκέλε πδαηηθή θαηαπφλεζε θαη ηα ππφινηπα λα 

θαηαπνλεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Απηφ ην γεγνλφο έδξαζε ππνβνεζεηηθά, ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ θαηαξράο παληνχ κεγάινη πιεζπζκνί ηνπ θινηνθάγνπ Orthotomicus erosus 
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(Woll.) κε απνηέιεζκα ηηο  εθηεηακέλεο λεθξψζεηο. πλέπεηα ησλ λεθξψζεσλ απηψλ 

(πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ)  είλαη ε εκθάληζε ηζρπξψλ πιεζπζκψλ,  ζε ηνπηθφ επίπεδν,  

ηνπ μπινθάγνπ εληφκνπ  Acanthocinus griseus (F.) 

 

Ζ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ επηβιαβψλ εληφκσλ ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν θαη 

ζηελ απνηξνπή ηεο εκθάληζεο πιεζπζκηαθψλ εμάξζεσλ ηφζν πξνιεπηηθά, φζν θαη 

θαηαζηαιηηθά. Με ηε ρξήζε δηάθνξσλ θαιιηεξγεηηθψλ κέηξσλ (πρ. έγθαηξε απνκάθξπλζε ησλ 

λεθξψλ δέλδξσλ, επαλεγθαηάζηαζε ησλ ελδεκηθψλ θπηηθψλ εηδψλ θιπ)  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζηαδηαθήο  απνθαηάζηαζεο ηνπ νηθνινγηθνχ ηζνδπγίνπ ζηελ πεξηνρή. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πνξείαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαη επεηδή ν θιηκαηηθφο παξάγνληαο είλαη θαζνξηζηηθφο 

γηα ηελ ρισξίδα θαη παλίδα κηαο πεξηνρήο,  ελδείθλπηαη  ε ζπιινγή   θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

εηήζηα βάζε.    

 

Πηηπνθάκπε (Thaumetopoea wilkinsonii Tams) 

 

ηε πεξηνρή παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο πξνζβνιέο απφ ηελ πηηπνθάκπε. Γεσγξαθηθά ε 

πηηπνθάκπε T. wilkinsonii πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ Κχπξν, ζην Ηζξαήι, ζηελ Ηνξδαλία, ζην Λίβαλν θαη ζηελ πξία. ηελ Κχπξν είλαη θνηλφ 

έληνκν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ επηβιαβέο, φηαλ αλαπηχζζεη κεγάινπο πιεζπζκνχο.   

 

Ζ πηηπνθάκπε ηξψγεη ηηο βειφλεο ησλ πεχθσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαη πεξηνδηθά εκθαλίδεηαη 

ζε επηδεκηθή κνξθή, πεξηζζφηεξν ζηηο εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρνπλ λεαξέο 

αλαδαζψζεηο, πξνθαιψληαο κέρξη θαη νινθιεξσηηθφ θάγσκα ησλ βεινλψλ  ησλ δέληξσλ. 

Δπηπιένλ, εθηφο ηνπ φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ησλ πεχθσλ, κεηψλεη 

πξνζσξηλά, κέρξη θαη 45% ηελ αλάπηπμή ηνπο.   Ο ρξφλνο πξνζβνιήο ζηα πεχθα πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ην πςφκεηξν. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο αξρίδεη ηνλ 

Οθηψβξην ελψ ζηηο πεδηλέο θαη παξαζαιάζζηεο ην Ννέκβξην. Ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ηνπο νη 

λεαξέο πξνλχκθεο αξρίδνπλ λα ηξέθνληαη κε ηηο βειφλεο ησλ πεχθσλ, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο, θαηαζθεπάδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο θσιηέο ηνπο, κε λήκαηα πνπ παξάγνπλ νη ίδηεο, 

κέζα ζηηο νπνίεο θξχβνληαη ηελ εκέξα. Καηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ–Απξηιίνπ εγθαηαιείπνπλ ηα 

θπηά μεληζηέο θαη κεηαθηλνχκελεο κέζα ζην έδαθνο λπκθψλνληαη. 

 

Ζ θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζηαδίνπ εθθφιαςεο ησλ αβγψλ θαη ησλ πξψησλ πξνλπκθηθψλ ζηαδίσλ, δειαδή ε πεξίνδνο 

Ννεκβξίνπ–Γεθεκβξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε πηηπνθάκπε είλαη ην κνλαδηθφ επηβιαβέο δαζηθφ 

έληνκν ην νπνίν θαηαπνιεκάηαη ζπζηεκαηηθά ζηε Κχπξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην έιεγρν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ ην Σκήκα Γαζψλ δηεμάγεη θάζε ρξφλν επηιεθηηθνχο ελαέξηνπο θαη 

επίγεηνπο ςεθαζκνχο κε ηελ ρξήζε Βην-παξαζθεπαζκάησλ, ηα νπνία είλαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ην βην-παξαζθεχαζκα Foray 48b κε θχξηα 

δξαζηηθή νπζία ην Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. Οη ελαέξηνη ςεθαζκνί δηελεξγνχληαη ζε 

εθηεηακέλεο δαζηθέο πεξηνρέο, ελψ νη επίγεηνη θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ, θνληά ζε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο θαη ζε κεκνλσκέλα πεχθα. Σν Σκήκα Γαζψλ Κχπξνπ δηαζέηεη δχν αεξνπιάλα, ην 

δεχηεξν απφ ηα νπνία ην πξνκεζεχζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2009, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηφζν ζηνπο ςεθαζκνχο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο, φζν θαη γηα ηελ θαηάζβεζε ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 
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Δηδηθφηεξα, ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα δηεμάγνληαη αεξνςεθαζκνί 

θάζε ρξφλν, θπξίσο ζε λεαξέο αλαδαζψζεηο, νη νπνίεο πξνζβάιινληαη καδηθά απφ ην 

βεινλνθάγν έληνκν ηεο πηηπνθάκπεο.  

 

Βόζθεζε 

ηα λφηηα ηνπ Γάζνπο, εθηφο ηνπ θξαηηθνχ δάζνπο, ππάξρνπλ κάληξεο κε αηγνπξφβαηα πνπ 

βφζθνπλ πεξηνδηθά ειεχζεξα. Αλ θαη απαγνξεχεηαη ε βφζθεζε εληφο ησλ θξαηηθψλ δαζψλ κε 

βάζε ηε πθηζηάκελε Γαζηθή Ννκνζεζία, εληνχηνηο παξαηεξείηαη παξάλνκε βφζθεζε εληφο ηνπ 

θξαηηθνχ δάζνπο. Καηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηεί θαη λα εμαιεηθζεί ε 

παξάλνκε βφζθεζε. 

 

Άζθεζε ηεο αλαςπρήο 

 

Ζ αλαςπρή, σο αλζξψπηλε αλάγθε θαη δξαζηεξηφηεηα, επηδξά ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ δαζηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο. Σν κε εθηαηφ θαη ηα φξηα θνξηηζηκφηεηάο είλαη δχν πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ζηελ ρξήζε ηεο θχζεο αιιά θαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αξκνληθή ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε θχζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ινηπφλ, κε ηελ άζθεζε ηεο αλαςπρήο, 

δηαηαξάζζεηαη ν κεραληζκφο απηνπξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα (π.ρ ππξθαγηέο, 

θφςηκν θπηψλ, βαλδαιηζκνί) απφ ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηε πεξηνρή. Ζ αλαςπρηθή δξαζηεξηφηεηα 

επηθεληξψλεηαη ζηε ρξήζε κνλνπαηηψλ, ζηε κειέηε ηεο βιάζηεζεο θαη γεσινγίαο ζηε πεξηνρή, 

θαζψο θαη ζηε θσηνγξάθεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο. Χζηφζν, νη πξνιεπηηθέο 

ελέξγεηεο θαη ε κέξηκλα γηα απνθπγή ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ αλαςπρηθή 

δξαζηεξηφηεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ. 

 

Εήηεζε γεο από νξγαλσκέλα ζύλνια 

 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, έρεη 

παξαρσξεζεί έθηαζε 9,5ha  γηα ηελ αλέγεξζε ηεο Ηεξάο Μνλήο, έρνπλ εθκηζζσζεί 8 δεθάξηα 

ζηελ Cyta (Ο.Σ.Δ Κχπξνπ) γηα έξγα ππνδνκήο ηειεπηθνηλσληψλ. Δπηπιένλ, έρεη εθδνζεί εηήζηα 

άδεηα ρξήζεο γηα έθηαζε 102 δεθάξηα ζην Σακείν Θήξαο γηα ηελ ιεηηνπξγία εθηξνθείνπ 

πέξδηθαο.  Ζ έθηαζε θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ελ ιφγσ παξαρσξήζεσλ δαζηθήο γεο γηα 

άιιεο ρξήζεηο, πξνθχπηεη απφ ην ράξηε 01, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε 

παξνχζα κειέηε. ηνλ ίδην ράξηε απεηθνλίδνληαη θαη ηξία επηπιένλ γεσηεκάρηα, ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 2,337 δεθαξίσλ κε ην ραξαθηεξηζκφ «εγθισβηζκέλα ηεκάρηα»(enclave).  

 

 

4.4 Παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ 

  

Ζ πνζφηεηα θαη ην είδνο ηεο  μπιείαο πνπ εμήρζε απφ ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ (2001-2009) 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα:  
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Πίλαθαο 4.4-1: Δμαρζείζα Ξπιεία ηελ πεξίνδν 2001 – 2009 

1 :
 Υσξηθά

 
θπβηθά κέηξα  

2
: ρσξίο Φ.Π.Α 

Έηνο 

Κνξκνμπιεία Κιαδνμπιεία 
ΤΝΟΛΟ 
(€)

2
 

Οηθνδνκήζηκε Κηβσηνπνηίαο Διαηησκαηηθή Κσλνθφξα Πιαηχθπιια 

(m
3
) (€)

2
 (m

3
) (€)

2
 (m

3
) (€)

2
 Υθκ

1
 (€)

2
 ρθκ (€)

2
 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 0 10 73,53 10 81.79 155,32 

2003 0 0 0 0 0 0 4 32,70 0 0 32,70 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 2 16,45 0 0 16,45 

2006 0 0 0 0 0 0 2 16,45 0 0 16,45 

2007 0 0 0 0 0 0 458,5 2.326,15 0 0 2.326,15 

2008 0 0 51,0 1.775.01 0 0 1142,8 6.857,00 0 0 6.857,00 

2009 28,8 1.060,24 29,1 847,20 42,5 749,73 541,2 7.850,88 0 0 10.508,05 

Πεγή: Σκήκα Γαζψλ 
 

Ζ ζρεηηθά  κεγάιε πνζφηεηα μπιείαο πνπ πινηνκήζεθε  ην 2008 θαη 2009 νθείιεηαη ζην κεγάιν 

αξηζκφ ησλ λεθξψλ δέληξσλ ιφγσ μεξαζίαο ην 2007. 

 

Γεκνθηιέο δαζηθφ πξντφλ ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, είλαη ην κέιη πνπ παξάγεηαη απφ 

ηνπο κνλαρνχο ηεο Ηεξάο Μνλήο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ.  

 

Δπίζεο, θχνληαη αξθεηά είδε εδψδηκσλ καληηαξηψλ, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη: Russula delica, 

Morchella conica (αγαπεηφ, πεξηδήηεην θαη γεπζηηθφηαην), Agaricus campestris, Pleurotus 

eryngii var. Ferulae. Έλα άιιν δαζηθφ πξντφλ πνπ αμηνπνηείηαη, απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο θπξίσο, είλαη ηα αξσκαηηθά θπηά θαη ηα βφηαλα πνπ απαληψληαη ζην Γάζνο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ. 

 

ε φηη αθνξά ζηε ζήξα, ζε ζεκαληηθή έθηαζε ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ (30% ηεο έθηαζεο) 

αζθείηαη κέηξηνπ πξνο πςεινχ βαζκνχ ζήξα, ελψ ζηελ πεξηνρή εδξεχεη έλα εθηξνθείν 

Νεζηψηηθεο πέξδηθαο. ηελ πεξηνρή απειεπζεξψλεηαη επίζεο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ 

Νεζηψηηθεο πέξδηθαο (Alectoris chukar) θάζε ρξφλν. Σέινο, επηθξαηνχλ επλντθέο ζπλζήθεο ζε 

φηη αθνξά ηε θάιπςε θαη ηε ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο, αιιά θαη ηελ επάξθεηα ζε ηξνθή θαη λεξφ, 

νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζεξακάησλ ηεο πεξηνρήο.  

 
 

4.5 Γαζνθνκία 

 

Ζ Γαζνθνκία πνπ ζήκεξα αζθείηαη ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ εκπεξηέρεη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία, πνπ βαζηζκέλα ζηε γαηντθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο, επηδηψθνπλ ην κέγηζην θαη βέιηηζην 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ απνηέιεζκα. Παξάιιεια ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα 

απνκαθξχλνληαη δεκησκέλα άηνκα θαη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο ζπκπιεξψζεηο. 

 

Οη θχξηεο δαζνθνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην δάζνο ηαπξνβνπλίνπ είλαη: 

 

 θιαδεχζεηο  

 αξαηψζεηο, ζηηο πην ππθλέο ζέζεηο αλαδαζψζεσλ - δαζψζεσλ 

 πινηνκίεο ησλ λεθξψλ δέληξσλ θαη  
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 εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο.  

 

Οη δαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί πεξηνξίδνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα λεαξψλ ζπζηάδσλ θαη θπξίσο ζηηο 

αξαηψζεηο θαη ζηηο εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο. Σα ηειεπηαία ηδηαίηεξα ρξφληα νη δαζνθνκηθνί 

ρεηξηζκνί πεξηνξίζηεθαλ ζηελ απνκάθξπλζε ησλ μεξψλ δέλδξσλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

παξαηεηακέλεο μεξαζίαο πνπ έπιεμε ηελ επξχηεξε πεξηνρή Κφξλνπ – Μαραηξά. 

 

 

4.6.Αλαςπρή θαη δαζνηνπξηζκφο 

 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη: 

 

 ε πεξηήγεζε ζην δάζνο 

 ε ζπιινγή καληηαξηψλ, αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο 

βνηαλνιφγνπο θαη ηνπο θπζηνδίθεο  

 ε θσηνγξάθεζε ηνπ ηνπίνπ  

 ε παξαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο 

 

Παξφηη ππάξρνπλ ιφγνη πςειήο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ε έιιεηςε νξγαλνκέλσλ 

εθδξνκηθψλ ρψξσλ, απνθνξηίδεη ηελ έληαζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο. Χζηφζν, ε χπαξμε ηεο 

Ηεξάο Μνλήο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν κνλνπαηηψλ, 

απνηεινχλ πφινπο έιμεο δαζνηνπξηζκνχ. Ζ Ηεξά Μνλή πξνζειθχεη επηζθέπηεο, φρη κφλν απφ 

ηελ Δπαξρία ηεο Λάξλαθαο θαη ηηο γεηηνληθέο Κνηλφηεηεο, αιιά απφ φιε ηελ Κχπξν. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρισξηδηθή ζχλζεζε θαη νη γεσκνξθνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γάζνπο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ πξνζειθχνπλ ηνπο θπζηνιάηξεηο επηζθέπηεο, ηδηαίηεξα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα πεξηήγεζε ζην δάζνο. πκπεξαζκαηηθά, ε έληαζε 

άζθεζεο ησλ αλαςπρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηηκάηαη σο κέηξηα.  

 

 
4.6.1 Δθδξνκηθνί ρψξνη:  

 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, ππάξρνπλ αξθεηά κνλνπάηηα πξνζέγγηζεο ηεο 

θχζεο, σζηφζν νξγαλσκέλνη εθδξνκηθνί ρψξνη δελ πθίζηαληαη. Κχξηνο ηνπξηζηηθφο πφινο έιμεο 

είλαη ε νκψλπκε Ηεξά Μνλή, πνπ ιφγσ ηεο εμέρνπζαο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο πξνζθέξεη 

απαξάκηιιε ζέα. 

  

Όζνλ αθνξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, εθδξνκηθφο ρψξνο εληνπίδεηαη ζηνλ Κφξλν. Ο 

εθδξνκηθφο ρψξνο ηνπ Κφξλνπ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 380m, πιεζίνλ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ, 2km κεηά ηνλ Κφξλν ζηα δεμηά ηνπ δξφκνπ (ζηελ έμνδν 11). Ο 

εθδξνκηθφο ρψξνο έρεη κέγηζηε δπλακηθφηεηα 800 άηνκα θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζε πεχθα θαη 

Κππαξίζζηα, Δπθαιχπηνπο, Αθαθίεο, Σξεκηζηέο, ρίλνπο θαη Αγξηειηέο ελψ δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο αλέζεηο γηα αλαςπρή θαη μεθνχξαζε. ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ 

θαηαζθελσηηθνί ρψξνη. 

 

ην Υάξηε (Δηθφλα 4.6.1-1) πνπ αθνινπζεί κε ηνλ αξηζκφ 37 απεηθνλίδεηαη ν εθδξνκηθφο ρψξνο 

ηνπ Κφξλνπ. 
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Δηθφλα 4.6.1-1: Σκήκα 6 ηνπ ράξηε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ γηα ηνπο εθδξνκηθνχο θαη 
θαηαζθελσηηθνχο ρψξνπο 

 

4.6.2 Μνλνπάηηα  

 

Μνλνπάηηα ηεο Φύζεο 

ηελ ππφ κειέηε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ εκπίπηνπλ ηα εμήο Μνλνπάηηα ηεο 

Φχζεο: 

 

 Μνλνπάηη Αγία Βαξβάξα - ηαπξνβνχλη – ηαπξφπεπθνο – Αζπξάδη  

Σν κνλνπάηη απηφ έρεη κνξθή γξακκηθή θαη βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 

Δίλαη εληππσζηαθφ θαη παξέρεη εμαηξεηηθή ζέα πξνο Μεζανξία, Λάξλαθα, Λεπθσζία. Καηά ηελ 

δηαδξνκή ν πεξηπαηεηήο έρεη ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη ηελ πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηεο 

πεξηνρήο. Ζ ζέα επίζεο απφ ην κνλαζηήξη ηνπ ηαπξνβνπλίνπ κέλεη αμέραζηε. πλδέεηαη κε ην 

κνλνπάηη ηαπξνβνχλη - Αγγιηζίδεο. Έρεη αθεηεξία ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Βαξβάξαο θνληά ζην 

ηαπξνβνχλη, κήθνο κνλνπαηηνχ 3 km, ν ππνινγηδφκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ην 

δηαλχζεη θάπνηνο είλαη κία ψξα θαη έρεη βαζκφ δπζθνιίαο – 2. 

 

ην Υάξηε (Δηθφλα 4.6.2-1)  πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην Φχιιν 6 απφ ηνπο ράξηεο γηα ηα 

κνλνπάηηα ηεο Κχπξνπ φπνπ κε ηνλ αξηζκφ 4 θαίλεηαη ην κνλνπάηη Αγία Βαξβάξα – 

ηαπξνβνχλη – ηαπξφπεπθνο – Αζπξάδη. 

 

 Μνλνπάηη ηαπξνβνχλη – Αγγιηζίδεο  

Σν κνλνπάηη έρεη κνξθή γξακκηθή θαη βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. Ξεθηλά 

ιίγν πην θάησ απφ ην κνλαζηήξη ηνπ ηαπξνβνπληνχ θαη θαηαιήγεη 2km έμσ απφ ην ρσξηφ 

Αγγιηζίδεο θνληά ζην ζθαγείν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη νη αλαδαζσκέλεο εθηάζεηο δηα κέζνπ 

ησλ νπνίσλ πεξλάεη. Πξνζθέξεη εληππσζηαθή ζέα πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Λάξλαθαο. Μεηαμχ 

άιισλ ν πεξηπαηεηήο βιέπεη ην αεξνδξφκην, ηηο αιπθέο, θαη ηελ πφιε ηεο Λάξλαθαο. Σν 

κνλνπάηη ζπλδέεηαη κε ην κνλνπάηη Αγίαο Βαξβάξαο - ηαπξνβνχλη - ηαπξφπεπθνο – Αζπξάδη. 
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Έρεη αθεηεξία ην δξφκν πξνο ην ηαπξνβνχλη, 2km πξηλ ην Μνλαζηήξη ηαπξνβνπληνχ, κήθνο 

κνλνπαηηνχ 2,5km, ν ππνινγηδφκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ην δηαλχζεη θάπνηνο είλαη 

κία ψξα θαη έρεη βαζκφ δπζθνιίαο – 1. 

 

ην Υάξηε (Δηθφλα 4.6.2-1) πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην Φχιιν 6 απφ ηνπο ράξηεο γηα ηα 

κνλνπάηηα ηεο Κχπξνπ φπνπ κε ηνλ αξηζκφ 5 θαίλεηαη ην κνλνπάηη ηαπξνβνπληνχ- Αγγιηζίδσλ. 

 

 Μνλνπάηη ηαπξνβνχλη-Γαζηθφ Οξφζεκν 26 

Σν κνλνπάηη έρεη κνξθή γξακκηθή θαη βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. Σν 

κνλνπάηη έρεη αθεηεξία ηε Μνλή ηαπξνβνπλίνπ, κήθνο 1,5km ν ππνινγηδφκελνο ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα ην δηαλχζεη θάπνηνο είλαη 40 ιεπηά θαη έρεη βαζκφ δπζθνιίαο – 2. 

 

Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ παξέρεη ζηνλ πεξηπαηεηή είλαη ε ζέα πξνο ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο 

πφιεο ηεο Λάξλαθαο θαη ησλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο θαη νη γθξεκνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ. 

 

 

Δηθφλα 4.6.2-1: Φχιιν 6 ηνπ Υάξηε ησλ Μνλνπαηηψλ Μειέηεο ηεο Φχζεο 

 

 Δπξσπατθφ Μνλνπάηη Δ4 

Σν Δπξσπατθφ Μνλνπάηη Δ4 πνπ ε θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξψζεθε ην 2004 εληάζζεηαη ζην 

Δπξσπατθφ Γίθηπν Μνλνπαηηψλ κεγάινπ κήθνπο.  

 

Ο ράξηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Μνλνπαηηνχ ζηε Κχπξν ρσξίδεηαη ζε επηά θχιια (Φχιια Η έσο VII, 

φπνπ ζην Φχιιν ΗΗΗ βξίζθεηαη ε ππφ κειέηε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ). Ζ θαηαζθεπή 

ηνπ έγηλε απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ.  

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζηελ Κχπξν μεπεξλά ηα 500km θαη κεγάιν κέξνο αθνινπζεί 

πθηζηάκελα κνλνπάηηα, δαζηθνχο θαη αγξνηηθνχο δξφκνπο. 
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Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ Δξσπατθνχ κνλνπαηηνχ, πνπ δηαζρίδεη ηελ πεξηνρή κειέηεο (Πεξηνρέο 

ηαπξνβνπλίνπ – Αεηνκνύηηεο – Μαραηξά) είλαη 74km, θαη θαιχπηεη απφ ηελ πεξηνρή Κιαπδηά 

κέρξη ην εζηηαηφξην Αξρνληίδε ζηνλ θχξην δξφκν Καινχ Υσξηνχ – Κιήξνπ – Φαξκαθά. Γελ 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο γηα ηνλ πεξηπαηεηή. Ο ρξφλνο δηαδξνκήο ηνπ ππνινγίδεηαη ζηηο 25 – 27 

ψξεο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν πεξηπαηεηήο έρεη ρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα. 

 

Σα πξψην ηκήκα μεθηλάεη απφ ην ρσξηφ Κιαπδηά θαη θαηαιήγεη ζην πάξθν ηνπ Γειίθεπνπ 

δηαζρίδνληαο ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ [Πεξηνρέο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ: Κιαπδηά 

(ηάδνπζα), Κόξλνο, Γειίθεπνο]. Ζ πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ην κνλνπάηη είλαη εκηνξεηλή. Σα 

πεηξψκαηα απνηεινχληαη απφ πξνζθεθαινεηδήο ιάβεο θαη θιέβεο, δηαβάζε θαη απνζέζεηο 

θνξεκκάησλ. Ζ δαζηθή βιάζηεζε πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή απηή είλαη θπξίσο ε Σξαρεία 

πεχθε, ην Κππαξίζζη, ε Αγξηειηά, ε Μνζθηιηά, ε ρηληά θηι, ελψ απφ ηα θαξπνθφξα ε ειηά θαη ε 

ραξνππηά. Καηά ηε δηαδξνκή απφ ηα Κιαπδηά ν πεξηπαηεηήο, πξνρσξψληαο λνηηνδπηηθά κέρξη 

ηελ ηεξά κνλή ηαπξνβνπλίνπ, ζα πεξάζεη απφ ηηο εθθιεζίεο ηεο Παλαγίαο ηεο ηάδνπζαο, ηνπ 

Αγίνπ Μνδέζηνπ θαη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηεξά κνλή ηαπξνβνπλίνπ. 

Αθνινπζψληαο πνξεία βνξεηνδπηηθά, ε δηαδξνκή θζάλεη ζην ρσξηφ Κφξλνο θαη, δηακέζνπ ηνπ 

εθδξνκηθνχ ρψξνπ Κφξλνπ, θαηαιήγεη ζην ρσξηφ Γειίθεπνο. εκεηψλεηαη επηπιένλ ε εμαηξεηηθή 

ζέα απφ ηελ ηεξά κνλή ηαπξνβνπλίνπ θαη ε παξαδνζηαθή ηέρλε αγγεηνπιαζηηθήο ζηνλ Κφξλν.  

 

Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ ζπλερίδεη απφ ην πάξθν ηνπ Γειίθεπνπ κε δπηηθή θαηεχζπλζε πξνο 

Αεηνκνχηηε θαη βνξεηνδπηηθή πξνο ην ρσξηφ Λπζξνδφληαο θαη ηέξκα ην εζηηαηφξην Αξρνληίδε. 

 

ην Υάξηε (Δηθφλα 4.6.2-2) πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην Φχιιν ΗΗΗ ηνπ Υάξηε,  έλα απφ ηα επηά 

ζπλνιηθά ηα νπνία απαξηίδνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδξνκή ηνπ Δπξσπατθνχ Μνλνπαηηνχ ζηε Κχπξν. 
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Δηθφλα 4.6.2-2: Φχιιν ΗΗΗ ηνπ Υάξηε ηνπ Δπξσπατθνχ Μνλνπαηηνχ Δ4 ζηελ Κχπξν 
 

 

 Μνλνπάηη ηεο Φχζεο ησλ Ππξγψλ  

Σν Μνλνπάηη ηεο Φχζεο ησλ Ππξγψλ είλαη έλα κνλνπάηη εμαηξεηηθήο θπζηθήο νκνξθηάο, ην 

νπνίν έρεη κήθνο πεξίπνπ 2000m. Βξίζθεηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ 

ππάγεηαη ζηε Κνηλφηεηα ησλ Ππξγψλ. Σν κνλνπάηη αξρίδεη απφ ηελ πεξηνρή «Κξχα Βξχζε» θαη 

θαηαιήγεη ζηελ πεξηνρή «Κακάξεο».  

  

Ο επηζθέπηεο θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζην Μνλνπάηη ζα απνιαχζεη ηελ θππξηαθή θχζε, 

δηάθνξα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο. Ο πεξηπαηεηήο ζα ζπλαληήζεη Πεχθα, Υαξνππηέο, πνηθίιε 

ζακλψδε βιάζηεζε πνπ πεξηιακβάλεη «ρηληέο» θαη «Πεξληέο», θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα 

πνπιηά αλάκεζα ηνπο Σζίριεο θαη Μπεθάηζεο.  

  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζην ζεκείν πνπ θαηαιήγεη ην κνλνπάηη ππάξρνπλ πεηξφθηηζηεο 

θακάξεο θαη παιαηνί λεξφκπινη, νη νπνίνη ζα ηχρνπλ αλαπαιαίσζεο. Δπηπξφζζεηα, ζην δηπιαλφ 

θαηαπξάζηλν δάζνο ζα επεθηαζεί ην Δπξσπαηθφ Πάξθν θαη ηαπηφρξνλα ζα δεκηνπξγεζεί 

θαηαζθελσηηθφο ρψξνο.  

 

4.6.3 Άιιεο κνξθέο αλαςπρήο 

 

Ζ πεξηήγεζε ζην δάζνο θαη ε παξαηήξεζε ηεο πινχζηαο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ε αλαςπρηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα απνιαχζεη ν επηζθέπηεο ζην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, κέζα 

απφ έλα δίθηπν κνλνπαηηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κνξθνινγίαο εδάθνπο θαη ήπηεο 
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πςνκεηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ πεξηήγεζε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε πεξηζπιινγή καληηαξηψλ, 

αξσκαηηθψλ θπηψλ, βνηάλσλ θαη παξάιιεια ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ. Άιιε κνξθή αλαςπρήο, 

γηα ηνπο θπζηνδίθεο επηζθέπηεο, είλαη ε κειέηε ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο γεσινγίαο ηεο πεξηνρήο. 

 
 

4.7 Θήξα 
 

Ζ ζήξεπζε ζηελ πεξηνρή ειέγρεηαη κε πεξηνδηθέο απαγνξεχζεηο πνπ επηβάιινληαη κε βάζε ηα 

πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ησλ ζεξακάησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ζήξεπζεο. 

 

Ζ ζήξα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, θαηά ηηο πεξηφδνπο Ηαλνπαξίνπ –

Φεβξνπαξίνπ θαη Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ πεξίνδν Απγνχζηνπ-

επηεκβξίνπ, ελψ ε άζθεζή ηεο ιακβάλεη ρψξα ζην 30% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

πεξηνρήο. Οη πξνζσξηλά απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο θπλεγηνχ έρνπλ ηζρχ απφ ηηο 16/8 ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο κέρξη ηηο 15/8 ηνπ επφκελνπ έηνπο. Κάζε ρξφλν αμηνινγνχληαη θαη ιακβάλνληαη 

ηα αλαγθαία γηα ηελ θάζε πεξίπησζε κέηξα. Ζ άζθεζε ηεο ζήξαο σο πξνο ην βαζκφ έληαζεο 

ζεσξείηαη κέηξηα πξνο πςειή. Κχξηα ζεξακαηηθά είδε είλαη ε Φάζα (Columba palumbus) θαηά 

ηελ πεξίνδν θπλεγίνπ Απγνχζηνπ-επηεκβξίνπ, ν Λαγφο (Lepus europaeus) θαη ε Νεζησηηθή 

Πέξδηθα (Alectoris chukar) θαηά ηελ πεξίνδν θπλεγίνπ Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ, θαη ε 

Κειαεδφηζηρια (Turdus philomelos) θαηά ηελ πεξίνδν θπλεγίνπ Ηαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ. Κάζε 

ρξφλν ζηελ πεξηνρή απειεπζεξψλεηαη κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ Νεζηψηηθεο πέξδηθαο γηα 

ζθνπνχο θπλεγίνπ. 

 

4.8 Άιιεο ρξήζεηο 

 

ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ εθδφζεθαλ κφλν δπν εηήζηεο άδεηεο ρξήζεο κηα ζηε Μνλή 

ηαπξνβνπλίνπ γηα εγθαηάζηαζε ζσιήλσλ  κήθνπο 1400m γηα ζθνπνχο χδξεπζεο θαη κηα ζην 

Σακείν Θήξαο έθηαζεο 102 δεθαξίσλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εθηξνθείνπ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε χπαξμε δχν ιαηνκείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ππξγψλ, 

βφξεηα ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. πγθεθξηκέλα, ην κφλν ιαηνκείν παξαγσγήο πέηξαο 

βνπλνχ ήηαλ ην ιαηνκείν ηεο Medcon ζην ηαπξνβνχλη πνπ κεηέπεηηα έγηλε ε ζεκεξηλή θχξα 

Λίκα. Ζ δήηεζε φκσο κε ηελ έλαξμε ηεο έληνλεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ κεγάιε, γη‟ 

απηφ εγθαηαζηάζεθε ζθπξνζξαπζηηθή κνλάδα ζην Κφξλν, αλαηνιηθά ηνπ παιαηνχ δξφκνπ 

Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ, παξά ην δξφκν πνπ νδεγεί ζην Μνλαζηήξη ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. 

Δπηπιένλ, ε Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ, πνπ ζπλφδεπε ηελ αίηεζε ηεο 

εηαηξείαο «Λαηνκείν Ππξγψλ Ληδ» γηα ηελ επέθηαζε πθηζηάκελνπ ιαηνκείνπ εμφξπμεο δηαβάζε 

ζηα Ππξγά, εμεηάζζεθε απφ ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, ε νπνία δελ θέξεη έλζηαζε. 
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5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΣΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 

5.1 Σν Γάζνο σο θπζηθφ νηθνζχζηεκα 

 

5.1.1 Αμηνιφγεζε θπζηθψλ νηθνηφπσλ 

 

Σν πεπθνδάζνο είλαη ην θπξίαξρν νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δάζνπο 

θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηέο αξθεηά ρξφληα πξηλ. Ζ πεξηνρή έρεη αλαδαζσζεί κε ηελ 

θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ θαηά κήθνο ηζνυςψλ θακππιψλ. Σα είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ αλαδάζσζε είλαη ηα Pinus brutia, Pinus pinea θαη Cupressus sempervirens. Ο ππνφξνθνο 

ηνπ δάζνπο ζπλίζηαηαη απφ Olea europaea, Ceratonia siliqua, Genista sphacelata, Calycotome 

villosa θ.ιπ. ην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο θαη επίζεο κεηαμχ ησλ αλαβαζκίδσλ, ππάξρνπλ 

ζθιεξφθπιια ζακλνεηδή είδε. ηα ηκήκαηα κεηαμχ ησλ αλαβαζκίδσλ αλαπηχζζεηαη θξπγαληθή 

βιάζηεζε κε κεγάιε πνηθηιία εηδψλ. Αλάκεζα ζηα θξχγαλα θαη ζηα μέθσηα κε πςειή 

βιάζηεζε, εκθαλίδνληαη ηκήκαηα βνζθφηνπσλ. Υαζκνθπηηθή βιάζηεζε αλαπηχζζεηαη ζηα 

απφθξεκλα βξαρψδε ζεκεία θνληά ζην Μνλαζηήξη ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. Ζ πνηθηιία ησλ 

θσλνθφξσλ εληφο ηνπ δάζνπο, αιιά θαη ζηηο παξπθέο, απμάλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο παξνρήο 

ελδηαηηεκάησλ ζηελ πεξηνρή.  

 

Παξ‟ φιεο ηηο επεκβάζεηο (ππξθαγηέο - αλαδαζψζεηο θ.ι.π) νη θπηνθνηλσλίεο, ζε γεληθέο 

γξακκέο, βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζε ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ. Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη πιεζηάδεη ηελ θαηάζηαζε “ climax” ε νπνία ζα επηηαρπλφηαλ αλ δελ γίλνληαλ νη 

αλαδαζψζεηο 

 

Απφ ηα θπηεκέλα δαζηθά είδε , έλα πνζνζηφ 33% ησλ πεχθσλ είλαη μεξά, θαζψο θαη ην 10% 

ησλ Κππαξηζζηψλ. Δηδηθά ε Κνπθνπλαξηά απέηπρε ζε πνζνζηφ 80%. Δπίζεο ιίγν πξηλ απφ ηε 

Μνλή έρεη θπηεπηεί ην ελδεκηθφ θπηφ Bosea cypria κε ζεκαληηθή θαιισπηζηηθή αμία. Δίλαη έλα 

γέλνο κε ηξία είδε κφλν ζηνλ θφζκν (ηα άιια δχν είλαη ζηα Καλάξηα λεζηά θαη ζηα Ηκαιάηα). 

Καιφ ζα ήηαλ λα κελ θπηεχνληαη μέλα πξνο ηελ πεξηνρή θπηά. Σν θπηφ έρεη σξαηφηαηνπο 

θφθθηλνπο θαξπνχο  πνιχ ειθπζηηθνχο γηα ηα πηελά θαη έηζη κπνξεί εχθνια λα δηαδνζεί θαη λα 

επδνθηκήζεη ζηελ πεξηνρή. 

 

Σν ηαπξνβνχλη είλαη ην ηειεπηαίν αλαηνιηθφ φξην φπνπ θπηξψλεη ην ελδεκηθφ  εηδνο Γξπο 

(Quercus alnifolia). Σν θπηφ δπζθνιεχεηαη λα αλαπηπρζεί ιφγσ ησλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο πεξηνρήο. Ζ θχξηα δψλε αλάπηπμεο ηνπ είλαη  νη δξνζεξέο πιαγηέο ηνπ Σξφνδνπο. Κάησ απφ 

ηε Μνλή ππάξρεη κηα πεγή πνπ ιέγεηαη « ην άγηαζκα ηνπ ηαπξνβνπλίνπ» Ζ πεγή έρεη λεξφ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ βηνινγηθή ηεο αμία είλαη κεγάιε γηαηί βξίζθνπλ λεξφ ηα 

πνπιηά θαη νη κέιηζζεο ηεο πεξηνρήο. Λίγν πξηλ ηε Μνλή ππάξρεη κηα έθηαζε 1-1,5 ζηξεκκάησλ 

κε καξγαξίηεο (Chrysanthemum coronarium). Σν θπηφ είλαη ιαίκαξγν θαη επηθξαηεί φηαλ βξεη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Απαληάηαη θπξίσο ζνπο θάκπνπο θαη ζηηο άθξεο ησλ κνλνπαηηψλ. Δδψ ε 

παξνπζία ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ αλζξψπσλ ηνπ Μνλαζηεξηνχ.  
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Πίλαθαο 5.1.1-1: Αμηνιφγεζε Σχπσλ Οηθνηφπσλ ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

 

Κσδηθφο Πεξηγξαθή % Κάιπςε 
Αληηπξνζσ-
πεπηηθφηεηα 

ρεηηθή 
Δπηθάλεηα 

Καζεζηψο 
Γηαηήξεζεο 

Παγθφζκηα 
Δθηίκεζε 

5330 

Θεξκν-Μεζνγεηαθνί θαη 
πξν-ζηεπηθνί 

ζακλψλεο Genista 
sphacelata spp 

1 Α C A A 

5420 
Φξχγαλα κε 

Sarcopoterium 
spinosum 

3 Β C B B 

8140 
Ληζψλεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 
0 C C C C 

8220 
Ππξηηηθά Βξαρψδε 

πξαλή κε ραζκνθπηηθή 
βιάζηεζε 

0 B C B B 

9320 
Γάζε ειηάο θαη 

ραξνππηάο 
13 B C B B 

9540 
Μεζνγεηαθά δάζε κε 
θπξίαξρν είδνο ηελ 

Pinus brutia 
83 C C B B 

Πεγή: Standard Data Form  θαη θαηαγξαθέο Εαραξία Κππξησηάθε 
 

5.1.2 Αμηνιφγεζε ρισξίδαο 

 

Οη πεξηνρέο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ αλήθνπλ ζηελ «Θεξκνκεζνγεηαθή Εψλε» βιάζηεζεο, 

πςνκέηξνπ 650m, κε ραξαθηεξηζηηθά είδε ηελ Αγξηειηά θαη ηε Υαξνππηά θαη θπξίαξρα είδε 

ππνβιάζηεζεο ηελ θξπγαλψδε θαη καθία βιάζηεζε. Υαζκνθπηηθή βιάζηεζε εκθαλίδεηαη ζηα 

απφθξπκλα βξαρψδε ζεκεία ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Μνλαζηήξη. Παξαηεξείηαη ελαιιαγή έμη 

ηππσλ νηθνηνπσλ, ελψ ην θπξίαξρν νηθνζχζηεκα είλαη ην πεπθνδάζνο. 

 

Απφ ρισξηδηθήο άπνςεο ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ παξνπζηάδεη νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, 

εθφζνλ απαληψληαη πάλσ απφ 200 είδε απηνθπψλ θπηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 36 είλαη 

ζεκαληηθά. Ζ αμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη ζηα 12 είδε νξρενεηδψλ θαη ζην θπηφ Euphorbia 

hierosolymitana πνπ αλαθέξεηαη ζην Κφθθηλν Βηβιίν ηεο Κχπξνπ. Δπηπιένλ, ε ρισξηδηθή 

ζχλζεζε ηνπ δάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ πεξηιακβάλεη πιήζνο βνηάλσλ, πνπ αμηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο ληφπηνπο. 

 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ βιάζηεζε θαη ηε ρισξίδα έρνπλ παξαηεζεί ζην Κεθάιαην 2.2 ηεο 

παξνχζαο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε νηθνινγηθή αμία θαη ζπνπδαηφηεηα ηνπ δάζνπο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Βέβαηα ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε ελδηαθέξνπζα ζχλζεζε ηεο 

βιάζηεζεο ηαπξνβνπλίνπ (200 είδε απηνθπψλ θπηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 36 είλαη ζεκαληηθά) 

θαη ην νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ πνπ απηή παξνπζηάδεη, επεξεάδεηαη ήδε θαη ζα επεξεαζζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ ρξφλν (αιινίσζε-δηαθνξνπνίεζε ζχλζεζεο), απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη  

εηζβνιή ησλ μεληθψλ εηδψλ, εάλ δελ εθαξκνζζνχλ θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα, πνπ ζα 

απνζθνπνχλ ζηε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ μεληθψλ εηδψλ (π.ρ Κνπθνπλαξηά, Δπθάιππηνο, 

Αθαθία θπαλφθπιιε). Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκφο επέθηαζεο ησλ μεληθψλ 

εηδψλ κε απνκάθξπλζε ηεο θπζηθήο ηνπο αλαγέλλεζεο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε απνκάθξπλζε 

αηφκσλ ησλ εηδψλ απηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιεκαηηθή αλάπηπμε. Ζ δηαηήξεζή ηνπο 

κπνξεί λα παξακείλεη κφλν ζε ζέζεηο αλαςπρήο, αλάπαπζεο θαη φπνπ ε απνκάθξπλζή ηνπο δελ 
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ζα δεκηνπξγήζεη δηάθελα ηέηνηα πνπ ζα αιινηψλνπλ αηζζεηά ην ηνπίν. ε θάζε πεξίπησζε ν 

ρεηξηζκφο ησλ μεληθψλ εηδψλ δελ κπνξεί λα γεληθεπζεί θαη λα εληαρζεί θάησ απφ γεληθέο αξρέο 

θαη θαλφλεο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ δάζνπο ζα πξέπεη λα ππεξεηεί ην γεληθφ ζθνπφ πσο ηα μεληθά 

είδε πνπ θπηεχηεθαλ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα πεξηνξηζζνχλ θαη φπνπ είλαη 

δπλαηφλ λα απνκαθξπλζνχλ. 
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Πίλαθαο 5.1.2-1: εκαληηθά θπηά ρισξίδαο ηαπξνβνπλίνπ- Αλάιπζε ζηνηρείσλ 

 
α/α 

Δίδνο θπηνχ Διιεληθφ ηνπηθφ φλνκα 

 
Καζεζηψο 

πξνζηαζίαο 
 

Καηάζηαζε 
Γηαηήξεζεο 

Δλδεκηζκφο 
Οηθφηνπνη πνπ 
παξαηεξνχληαη 

1.  Allium willeanum Άιιηνλ ην γνπτιιεαλφ Natura 2000 B B 9320,5420 

2.  Anthemis plutonia Αλζεκίο ε πινπησλία »»»» B B 5420,9320 

3.  Anthemis tricolor Αλζεκίο ε ηξίρξσκε »»»» B B 5420 

4.  Asperula cypria Αζπέξνπια ε θππξηαθή »»»» B B 8140,5420 

5.  Barlia robertiana Μπάξιηα ε ξνβεξηηαλή »»»» C Γ 5420,9320 

6.  Carlina involucrata ssp. cypria 
Καξιίλα ε πεξηβιεκαηψδεο 

ππνείδνο θππξηαθή 
»»»» B B 9320,5420 

7.  Carlina pygmaea Καξιίλα ε ππγκαία »»»» B B 5420 

8.  
Centranthus calcitrapa 

ssp.orbiculatus 

Κέληξαλζνο ν πεδηινπαγήο 

ππνείδνο ν θπθιηθφο 
»»»» B B 9320,5420 

9.  Dactylorhiza romana Γαθηπιφξξηδα ε ξσκάλα »»»» C Δ 9320,5420 

10.  Dianthus strictus ssp. troodi 
Γίαλζνο ν άθακπηνο 

ππνείδνο ν Σξνφδηνο 
»»»» B B 8220,5420 

11.  Euphorbia hierosylimitana Δθφξβηα  ηεο Ηεξνπζαιήκ »»»» 
Α 

VU:D2 
Γ 9320,5420 

12.  Gladiolus triphyllus Γιαδίνινο ν ηξίθπιινο »»»» B B 5420 

13.  Mentha longifolia ssp. cypria Μέληα ε  θππξηαθή »»»» B B  

14.  Microperia chionistrae Μηθξνκέξηα ηεο ρηνλίζηξαο «»»»»» C B 8220 

15.  Neotinea maculata Νενηίλεα ε ζηηθηψδεο »»»» C Δ 5420,9320 

16.  Onopordon cyprium Ολφπνξδν ην θππξηαθφ »»»» B B 5420 

17.  Onosma fruticosa Όλνζκα ην ζακλψδεο »»»» B B 5420,9320 

18.  Ophrys elegans Όθξπο ν θνκςφο »»»» C Γ 5420,9320 
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α/α 

Δίδνο θπηνχ Διιεληθφ ηνπηθφ φλνκα 

 
Καζεζηψο 

πξνζηαζίαο 
 

Καηάζηαζε 
Γηαηήξεζεο 

Δλδεκηζκφο 
Οηθφηνπνη πνπ 
παξαηεξνχληαη 

19.  Ophrys flavomarginata Όθξπο ν 
θηηξηλνπεξηρεηισκαηψδεο 

»»»» C Γ 5420,9320 

20.  Ophrys sicula Όθξπο ν ζηθειηθφο »»»» C Γ 5420,9320 

21.  Orchis collina Όξρηο ν ινθψδεο (απαληά 
ζηνπο ιφθνπο) 

»»»» C Γ 5420,9320 

22.  Orchis coriophora ssp. fragrans Όξρηο ν θνξηνθφξνο 
ππνείδνο ν αξσκαηηθφο 

»»»» C Γ 5420,9320 

23.  Orchis italica Όξρηο ν ηηαιηθφο »»»» C Γ 5420,9320 

24.  Orchis quadripunctata Όξρηο ν ηεηξάζηηθηνο »»»» C Γ 5420,9320 

25.  Orchis syriaca Όξρηο ν ζπξηαθφο »»»» C Γ 5420,9320 

26.  Orchis troodi Όξρηο ε Σξνφδεηνο »»»» B B 5420 

27.  
Pterocephalus multiflorus ssp. 

multiflorus 

Πηεξνθέθαινο ν πνιπαλζήο 

ππνείδνο πνιπαλζήο 
»»»» B B 5420 

28.  Quercus alnifolia Γξχο ε θιεζξφθπιιε »»»» B B 5420 

29.  Scutellaria cypria θνπηειάξηα ε θππξηαθή »»»» B B 8140 

30.  Sedum cyprium έδν ην θππξηαθφ »»»» B B 8220 

31.  Serapias vomeracea εξαπηάο ε εκεηηθή »»»» C Γ 5420,9320 

32.  Silene laevigata ηιελή ε ιεία »»»» B B 8140 

33.  Teucrium cyprium ssp. cyprium Σεχθξην ην θχπξην ππνείδνο 
θππξηαθφ 

»»»» B B 9320,5420 

34.  
Teucrium divaricatum ssp. 

canescens 
Σεχθξην ην δηραισηφ 

ππνείδνο ην ιεπθφθαην 
»»»» B B 5420,9320 

35.  Teucrium micropodioides Σεχθξην ην κηθξνπνδηνείδεο »»»» B B 5420,9320 

36.  Thymus integer Θπκάξη ην αθέξαην »»»» C B 9320,5420 
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Βξαρπγξαθίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ηνλ πίλαθα 
 
Καζεζηψο πξνζηαζίαο ζεκαίλεη απφ πνηεο δηεζλείο ζπκβάζεηο ή ζπλζήθεο πξνζηαηεχνληαη, θαη αλ αλαγξάθνληαη ζε θαηαιφγνπο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 
 
Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο: 

Α:  Αλαθέξνληαη ζε θαηαιφγνπο Κφθθηλσλ Βηβιίσλ                                                    
Α*:  ζεκαίλεη φηη ην θπηφ είλαη ζπγρξφλσο θαη ελδεκηθφ 
Β:  Δλδεκηθά είδε 
C: Πξνζηαηεπφκελα κε δηεζλείο ζπκβάζεηο ή ζπλζήθεο 
D:  άιινη ιφγνη 

 
Δλδεκηζκφο 

Α:  Σνπηθφ είδνο 
Β:  Δλδεκηθφ είδνο 
Γ : Δίδνο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 
Γ:  Δίδνο Δπξείαο Δμάπισζεο 

 
 
 
                                                                                                          Καηεγνξίεο Απεηιψλ IUCN 

  

RE Σνπηθά εμαθαληζζέλ 

CR Κξηζίκσο θηλδπλεχνλ 

EN Κηλδπλεχνλ 

VU Δχηξσην 

DD Αλεπαξθψο γλσζηφ 

NT Δγγχο απεηινχκελν 

LC Υακεινχ θηλδχλνπ 

NE Με αμηνινγεζέλ 
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5.1.3 Αμηνιφγεζε παλίδαο 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ «Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ» απαληψληαη ζπλνιηθά 83 είδε ζπνλδπισηψλ θαη 

ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ (50 είδε, 60,2%) πεξηιακβάλεηαη ζε θαηαιφγνπο Γηεζλψλ πκβάζεσλ 

θαη Οδεγηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. Αλαιπηηθά νη ηέζζεξηο ηάμεηο ζπνλδπισηψλ 

πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή έρνπλ σο εμήο: 

 

ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ ζπλαληάηαη πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθά είδε πηελψλ. Αξθεηά 

ζεκαληηθά είδε ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε εθηελνχο δάζνπο κε γέξηθα δέληξα, φπσο ην 

Πεξδηθνζηάρηλν θαη ην Γηπινζάηλν, θαη φια ηα λπθηφβηα αξπαθηηθά, φπσο ν Γθηψλεο, ε 

Πεπιφγιαπθα θαη ε Κνπθνπβάγηα. Σα ψξηκα πεχθα κε ηα κεγάια θαη ρνλδξά θιαδηά παξέρνπλ 

πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζηηο κεγάιεο θσιηέο ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ. Δπίζεο ηα γέξηθα δέληξα 

έρνπλ θνηιφηεηεο ζηνλ θνξκφ ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θσιενπνίεζε απφ ηα λπθηφβηα 

αξπαθηηθά θαη απφ αξθεηά κηθξφπνπια (π.ρ. θαιηθνχξηα). Ηδηαίηεξα ην Πεξδηθνζηάρηλν 

εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία δαζηθψλ δηάθελσλ φπσο θαη αλνηρηψλ πεξηνρψλ γηα ηξνθνιεςία. 

Οη αλνηρηέο πεξηνρέο (ρακειά ζακλνηφπηα, θξπγαλφηνπνη, γεσξγηθέο εθηάζεηο, πεηξψδεηο 

πεξηνρέο θιπ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θσιενπνίεζε, ηξνθνιεςία θαη θάιπςε απφ κεγάιν αξηζκφ 

ζεκαληηθψλ εηδψλ ηεο Κχπξνπ. Ζ πινχζηα θαηαθφξπθε δνκή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα πνιιά 

επίπεδα βιάζηεζεο (γπκλφ έδαθνο, πφεο, ζάκλνη, δέληξα), δεκηνπξγεί θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη πιεζπζκψλ ζηελ 

πεξηνρή. Αληίζεηα, ην ζρεηηθά ππθλφ νδηθφ δίθηπν δηαζπά αξθεηά ηε ζπλνρή ηνπ δάζνπο θαη 

κπνξεί ζε αξθεηά είδε θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο λα πξνθαινχληαη 

πξνβιήκαηα φριεζεο απφ ηελ πξνζέγγηζε αλζξψπσλ. Σν κέγεζνο, ν ηχπνο, ε δνκή θαη ε 

ζχλζεζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα είδε κε 

ηδηαίηεξε νηθνινγηθή αμία ζηελ πεξηνρή, φπσο ζην Πεξδηθνζηάρηλν, ζηε θαιηθνχξηα, ζην 

Γθηψλε, ζηε Υαιθνθνπξνχλα, ζηνλ Αεηνκάρν, ζηνλ Κππξνηζηξνβάθν, ζηνλ Ηζπαλνηζηξνβάθν 

θιπ.  

 

Σα πεξηζζφηεξα είδε ησλ ζειαζηηθψλ πνπ ζπλαληψληαη ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ είλαη 

λπθηφβηα, εληνκνθάγα (50%) θαη θπηνθάγα-ζπνξνθάγα (41%) θαη απαληψληαη ζε αλνηρηνχ 

ηχπνπ ελδηαηηήκαηα. Ηδηαίηεξα ηα δχν είδε λπρηεξίδσλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ παξνπζία  

πεξηνρψλ, φπνπ δεκηνπξγνχληαη θνηιψκαηα θαη ζρηζκέο ζε θαηαθφξπθα βξάρηα. Ζ παξνπζία 

αξαηήο ρακειήο ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη ε χπαξμε θπιινηάπεηα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηα 

πεξηζζφηεξα κηθξνζειαζηηθά επεηδή παξέρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο θάιπςεο θαη πξνζηαζίαο 

απφ άξπαγεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σν κέγεζνο ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ θαη ε ζέζε 

ηνπο δελ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηα ζειαζηηθά ηεο πεξηνρήο, φζν ε δνκή θαη ε 

ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη πεξηζζφηεξν ηελ παξνπζία θαη ηελ αθζνλία 

ηνπο. 

 

Σα δχν ακθίβηα εμαξηψληαη άκεζα απφ πγξέο πεξηνρέο, φπσο ξεκαηηέο κε παξνπζία λεξνχ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη κφληκεο πδαηνζπγθεληξψζεηο.  

 

Σα εξπεηά πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή είλαη είδε ησλ αλνηρηψλ πεξηνρψλ θαη πξνηηκνχλ 

ακκψδε εδάθε θαη ακκνζίλεο. Δπίζεο ε παξνπζία βξάρσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ζαχξεο, επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζέζεηο ειηάζκαηνο θαη νη ζρηζκέο ησλ βξάρσλ σο 

θαηαθχγηα γηα ηελ απνθπγή αξπαθηηθφηεηαο απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα είδε 
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ζαπξψλ είλαη εληνκνθάγα, ελψ ηα πεξηζζφηεξα είδε θηδηψλ ηξέθνληαη κε κηθξά ζειαζηηθά 

(ηξσθηηθά), κε κηθξέο ζαχξεο θαη κε απγά θαη λενζζνχο εδαθφβησλ πηελψλ. Όια ηα είδε ησλ 

εξπεηψλ πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή ζεσξνχληαη σθέιηκα θαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν, 

εθηφο απφ ηελ Ορηά (Macrovipera lebetina) ηεο νπνίαο ην δειεηήξην είλαη ηζρπξά ηνμηθφ γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη πξνθαιεί ζάλαην. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εληνκνπαλίδαο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ, απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζην Πίλαθα 5.1.3-2, κεξηθά απφ ηα είδε απηά είλαη απεηινχκελα. 
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Πίλαθαο 5.1.3-1:Αμηνιφγεζε ηεο Πηελνπαλίδαο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

Α/Α Δίδνο 

Καζεζηψο 
Πξνζηαζίαο - 
Ν 152(Η)2003: 
 
Παξάξη. Η+ ΗΥ: 3 
Παξάξη.  ΗΥ:    2 
Παξάξη.  Η:       1 

Βαζκφο 
Δμάξηεζεο 
απφ ην 
Γάζνο: 
 
Γαζφβην:       
2 
Ζκη-
δαζφβην:1 

Παξνπζία: 
 
Δλδεκηθφ:    4 
Μφλ.Κάηνηθ: 3 
Μεη. Αλαπ:   2 
Μεηαλαζη:    1 

Πεξίνδνο Παξνπζίαο 

Γ
ε
ίθ

ηε
ο
 


ε

κ
α

λ
ηη

θ
φ

ηε
ηα

ο
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1 Accipiter gentilis  2 3             5 

2 Athene noctua  1 3             4 

3 Caprimulgus europaeus 1 1 2*             5 

4 Carduelis cannabina  1 3*             4 

5 Carduelis carduelis  1 3*             4 

6 Carduelis chloris  1 3*             3 

7 Carduelis spinus  1 2*             3 

8 Certhia brachydactyla 1 2 4             7 

9 Columba palumbus  2 3             5 

10 Coracias garrulus 1 1 2             4 

11 Corvus corone  1 3             4 

12 Corvus monedula  1 3             4 

13 Cuculus canorus  1 3             4 

14 Falco tinnunculus  1 3             4 

15 Garrulus glandarius  2 3             5 

16 Hieraaetus fasciatus 3 2 3             8 

17 Hirundo rustica  1 2             3 

18 Lanius collurio 1 1 2             4 

19 Lanius minor 1 1 2             4 

20 Lanius nubicus 1 1 2             4 

21 Lanius senator  1 2             3 

22 Lullula arborea 1 1 3             5 

23 Merops apiaster  1 2*             3 

24 Miliaria calandra  1 2             3 

25 Monticola solitarius  1 3*             4 

26 Motacilla alba  1 2             3 

27 Motacilla flava  1 2             3 

28 Oenanthe cypriaca 1 1 4             6 
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Α/Α Δίδνο 

Καζεζηψο 
Πξνζηαζίαο - 
Ν 152(Η)2003: 
 
Παξάξη. Η+ ΗΥ: 3 
Παξάξη.  ΗΥ:    2 
Παξάξη.  Η:       1 

Βαζκφο 
Δμάξηεζεο 
απφ ην 
Γάζνο: 
 
Γαζφβην:       
2 
Ζκη-
δαζφβην:1 

Παξνπζία: 
 
Δλδεκηθφ:    4 
Μφλ.Κάηνηθ: 3 
Μεη. Αλαπ:   2 
Μεηαλαζη:    1 

Πεξίνδνο Παξνπζίαο 

Γ
ε
ίθ

ηε
ο
 


ε

κ
α

λ
ηη

θ
φ

ηε
ηα

ο
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

29 Otus scops cyprius  1 4             6 

30 Parus major  1 2             3 

31 Passer domesticus  1 3             4 

32 Passer hispaniolensis  1 3             2 

33 Pica pica  1 3             4 

34 Saxicola rubetra  2 1             3 

35 Saxicola torquata  1 1             2 

36 Scolopax rusticola  2 1             3 

37 Serinus serinus  1 3*             4 

38 Streptopelia turtur  1 2             3 

39 Sturnus vulgaris  1 1             2 

40 Sylvia atricapilla  1 1             2 

41 Sylvia borin  1 1             2 

42 Sylvia communis  1 1             2 

43 Sylvia conspicillata  1 1             2 

44 Sylvia melanocephala  1 2             3 

45 Sylvia melanothorax 1 1 4             6 

46 Troglodytes troglodytes  2 3             5 

47 Turdus iliacus  1 1             2 

48 Turdus merula  1 3*             4 

49 Turdus philomelos  1 1             2 

50 Tyto alba  1 3             4 

51 Upupa epops  2 2             4 

52 Emberiza caesia 1 2 2             5 

 

Αξθεηά άηνκα ησλ εηδώλ απηώλ είλαη κεηαλαζηεπηηθά αιιά θάπνηνη αξηζκνί δνπλ ζηελ Κύπξν όιν ην ρξόλν όπνπ θαη αλαπαξάγνληαη 
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Πίλαθαο 5.1.3-2:Αμηνιφγεζε ηεο Δληνκνπαλίδαο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

 
α/α 

Δίδνο 
Πεξηνδ/ηα 
εκθάληζεο 

Παξνπζία 
ζε εζληθφ   
επίπεδν 

Καζεζηψο 
πξνζηαζίαο 

Αμηνπ/ζε 
ηνπ Δλδηαη- 
-ηήκαηνο 

Πεγή 
πιεξ/ζεο 

 
Απεηιέο 

 
1 

Potosia cuprea ikonomowi 
(Miksic, 1958) 

 
M 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Π) 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
2 

 
Raiboscelis cyprius 

(Allard, 1876) 

 
 

M 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M, Υ-Π) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Kloet/Hincks 
IUCN-2010, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
3 

Anoxia (Masanoxia) cypria 
(Zurcher, 1911) 

 
M 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
F.E (2005), 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
4 

Achmaeodera flavolineata 
cypricola 

(Volkovitsh, 1983) 

 
M 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M, Υ-Π) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Kloet/Hincks 

F.E., 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
5 

Anthaxia brevis cypriota, 
(Obenberger, 1938) 

 

 
M 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Π) 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000  SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
6 

 
Tentyria cypria 
(Kraatz, 1865) 

 
 

M 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M, Υ-Π) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Kloet/Hincks 
IUCN-2010 

Σ.Γ.Κ. 

 
 

Α.Δ. 

 
7 

 
Acmaeodera quadrizonata 

(Abeille de Perrin, 1891) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
(Υ-Π) 

 
 
 

 
 

Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Kloet/Hincks 
IUCN-2010 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
8 

Notiophilus danieli 
(Reitter, 1897) 

 
M 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
9 

Procrustes anatolicus 
cypricus 

(Roeschke, 1915) 

 
M 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Π) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 

Kloet/Hincks (1977) 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
10 

Coccinella 
septempunctata 

(Linnaeus, 1758) 

 
M 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
11 

Trechus saulcyanus 
(Csiki, 1928) 

 
M 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 
Telfer 2010, 

T.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 
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α/α 

Δίδνο 
Πεξηνδ/ηα 
εκθάληζεο 

Παξνπζία 
ζε εζληθφ   
επίπεδν 

Καζεζηψο 
πξνζηαζίαο 

Αμηνπ/ζε 
ηνπ Δλδηαη- 
-ηήκαηνο 

Πεγή 
πιεξ/ζεο 

 
Απεηιέο 

 
12 

Syntomus fuscomaculatus 
(Motschulsky, 1844) 

 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 
Telfer 2010, 

T.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
13 

Bembidion leucoscelis 
leucoscelis 

(Chaudoir, 1850) 
 

 
M 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 
Telfer 2010, 

T.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
14 

Malvaevora timida 
(Rossi, 1792). 

 
M 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

T.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
15 

Cryptalus parreysi 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
(Υ-Π) 

 
 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000  SDF, 

N2000  SDF-4 
 

Α.Δ. 

 
16 

Stenosis sulcata 
(Miller, 1861) 

 
M 

 
Δλδεκηθφ 

(N2000  SDF, 
Υ-Π) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

Kloet/Hincks, 
Σ.Γ.Κ., 

N2000  SDF 

 
Α.Δ. 

 
17 

Agapanthia nicosiensis 
(Pic, 1927) 

 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
Σ.Γ.Κ., 

N2000  SDF 
 

Α.Δ. 

 
18 

Aurigena susannae 
(Novak,. 1983). 

 

 
Μ 

 
Δλδεκηθφ 

(Υ-Π) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

 

N2000  SDF 

 
Α.Δ. 

 
19 

Chrysobothris cypria 

(Magnani,1993) 

 
Μ 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

 
N2000  SDF 

 
Α.Δ. 

 
20 

Thurntaxisia alexandri 
(Schatzmayr, 1929) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 

 
 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000  SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
21 

Pendoton bidens 
sulcifrons 

(Kuester, 1848) 

 
Μ 

 
Δλδεκηθφ 

(N2000  SDF, 
Υ-Π) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 

N2000  SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
22 

Laemostenus cordicollis 
(Chaudoir, 1854). 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 
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23 

Propomacrus 
bimucronatus 

(Pallas, 1781) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
Annex II 

92/43/EEC 
 

 
Σ.Α.Γ. 

N2000  SDF, 
Annex II 92/43/EEC 

 
Α.Δ. 

 
24 

Parophonus dia 

(Reitter,1900). 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 

Kesdek and 
Yildirim, 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
25 

Anthaxia hozaki 
(Bily, 1973) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
 

26 

Anthaxia griseocuprea 
(Kiesenwetter, 1857) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
27 

Maladera (Macroserica) 
cerrutii (Sabatinelli, 1977) 

 
 

Μ 
  

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
 

Α.Δ. 

 
28 

Agrilus gianassoi 
(Magnani &   Niehuis, 1994) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
29 

Anthaxia   marani 
(Obenberger, 1938) 

 
Μ 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M, Υ-Μ) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
30 

Perotis susannae 
(Novak, 1983) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
31 

Grammoptera baudii 
(Sama, 1985) 

 
Μ 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Σ.Γ.Κ., 

Kloet /Hincks,  F.E. 

 
Α.Δ. 

 
32 

Trichoferus antonioui 
(Sama, 1994) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
A.E. 

33 
Tetrigus cyprius 

(Baudi, 1871) 
Μ   Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

Α.Δ. 

34 
Stenopterus similatus 

mehli (Sama, 1995) 
 

Μ 
Δλδεκηθφ 

(D-M, Υ-Μ) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
35 

Agapanthia gemella 
(Holzschuh, 1989) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M) 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
36 

Acmaeodera ottomana 
confluens 

(Baudi, 1870) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
37 

Acmaeodera crinita 
perrinella (Obenberger, 

1934) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 
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-ηήκαηνο 

Πεγή 
πιεξ/ζεο 

 
Απεηιέο 

 
38 

Acmaeoderella cypriota 
cypriota 

(Obenberger, 1940) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
39 

Acmaeoderella 
flavofasciata placida 

(Baudi, 1870) 
 

 
Μ 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M, Υ-Μ) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
40 

 
Quedius troodites 

(Fagel, 1968) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
41 

Chalcophora detrita 
(Klug, 1829) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
(Υ-Π) 

 
 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
42 

Cardiophorus sacratus  
(Erichson, 1840) 

 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
(Υ-Π) 

 
 
 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ.. 

 
Α.Δ. 

 
43 

Broscus nobilis 
(Dejean, 1828) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
(Υ-Π) 

  
 

Σ.Α.Γ. 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
44 

Acmaeodera guillebeaui 
(Abeille de Perrin, 1891) 

 

 
Μ 

 
Δλδεκηθφ 

(N2000  SDF, 
Υ-Π) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
45 

Prinobius myardi 
(Mulsant, 184 

 
Μ 

 

 
Απεηινχκελν 

(Speight, 
1989) 

 
Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
46 

Julodis ehrenbergi 
(Laporte, 1835) 

 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
  

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
47 

Helladia millefolii alziari 
(Sama, 1992) 

 
Μ 

 
Δλδεκηθφ 

(N2000 SDF) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
 

48 

Leistus (Pogonophorus), 
spinibarbis rufipes,  

(Chaudoir, 1843) 
 

 
 

Μ 
  

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
 

Σ.Γ.Κ. 

 
 

Α.Δ. 
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Απεηιέο 

 
49 

Amara montana 
(Dejean, 1828) 

 
Μ 
 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
50 

Harpalus attenuatus 
(Stephens, 1828) 

 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
51 

Harpalus distiguendus 
(Du Schmid, 1812) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
52 

Acinopus picipes 
(Oliver, 1795) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
53 

Calathus longicollis 
(Motschulsky, 1864) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
54 

Calathus leptodactylus 
(Putzeys, 1873) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
55 

Cymindis axillaris 
(Fabricius, 1794) 

 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
56 

Larinus onopordi 
(Fabricius 1787) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
 

57 

 
Maniola cypricola 

(Graves 1928) 

 
 

M 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M, Υ-Μ) 
 

 
 

Σ.Α.Γ. 

N2000  SDF, 
Kloet/Hincks 

IUCN-2010 
Σ.Γ.Κ. 

 
 

Α.Δ. 

 
58 

Hyponephele lupina 
cypriaca 

(Riley, 1921) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000  SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
 

59 

 

Lycaena (Thersamonia) 
thersamon 

(Esper, 1784) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
 

 
 

Απεηινχκελν 
(Heath, 1981) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

N2000  SDF, 
Kloet/Hincks, 
IUCN-2010, 

Σ.Γ.Κ., 
Heath 1981 

 
 

Α.Δ. 

 
60 

Hipparchia pellucida 
cypriensis 

(Parker, 1983) 

 
M 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000  SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
61 

Chazara briseis larnacana 
(Oberthür, 1909) 

 
M 

 
Δλδεκηθφ 

(D-M, Υ-Μ) 
 

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
62 

Zizeeria karsandra 
 (Moore, 1865) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 

Δλδεκηθφ 
(Υ-Μ) 

 

Απεηινχκελν 
(Heath, 1981) 

 
Σ.Α.Γ. 

 
Heath(1981), 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 
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Απεηιέο 

 
63 

Hipparchia syriaca 
cypriaca 

(Staudinger, 1879) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

Μαθξήο, 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
64 

Glaucopsyche paphos 
(Chapman, 1920) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
65 

Apharitis acamas cypriaca 
(Riley, 1925) 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
66 

Zerynthia cerisyi cypria 
(Stichel, 1907) 

 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

Μαθξήο, 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
 

67 

Pseudochazara anthelea  
acamanthis 
(Rebel, 1916) 

 

 
 

Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M) 

 
 
 

Σ.Α.Γ. 

 
Μαθξήο, 

N2000 SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

 
 

Α.Δ. 

 
68 

 
Chilades trochylus 

(Freyer, 1845) 
 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 

 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

69 
Charaxes jasius 
(Linnaeus, 1767) 

 
Μ 

πάλην 
(Υ-Μ) 

 Σ.Α.Γ. 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
Α.Δ. 

 
70 

Yptima asterope 
(Klug, 1832) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(Μαθξήο) 
  

 
Σ.Α.Γ. 

Μαθξήο, 
Σ.Γ.Κ., 

N2000  SDF 

 
Α.Δ. 

 
71 

Pelopidas thrax 
(Hubner, 1821). 

 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
(Υ-Μ) 

 
 

 
 

Σ.Α.Γ. 

Μαθξήο, 
Σ.Γ.Κ., 

N2000  SDF 

 
Α.Δ. 

 
72 

Callimorpha 
quadripunctata 

(Poda, 1761) 

 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
Annex II 

92/43/EEC 
 

 
Σ.Α.Γ. 

 

N2000  SDF 
 

Α.Δ. 

 
73 

 

Eupholidoptera cypria 
(Ramme, 1951) 

 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M, Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 
Σ.Γ.Κ., 

N2000  SDF 
 

Α.Δ. 

74 

Ameles cypria 
(Uvarov, 1936) 

 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(D-M) 

 
 

Σ.Α.Γ. 
N2000 SDF, 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 
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α/α 

Δίδνο 
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Παξνπζία 
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Πεγή 
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Απεηιέο 

 
75 

Sphodromantis viridis 

(Forskal, 1775) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
(Υ-Μ) 

 
 
 

 
 

Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Kloet/Hincks, 

F.E., 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
76 

 
Empusa fasciata 

(Brullé, 1839) 

 
 

M 
 

 
Απεηινχκελν 

(European Red 
List) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
F .E.  (2005), 
IUCN-2010, 

Σ.Γ.Κ. 
 

 
 

Α.Δ. 

 
77 

Blepharopsis mendica 
(Fabricius, 1775) 

 
Όξηα εμάπισζεο 

(N2000  SDF) 
  

 
Σ.Α.Γ. 

N2000 SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
78 

Ceratina dallatorreana 
cypriaca 

(Mavromoustakis, 1954) 

 
Μ 

  
 

Σ.Α.Γ. 
 

Σ.Γ.Κ. 
 

Α.Δ. 

 
79 

Trithemis festiva cyprica. 
(Rambur,1842). 

 
Μ 

Δλδεκηθφ 
(Υ-Μ) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 

N2000  SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

 
Α.Δ. 

 
80 

 
Libelloides macaronius 

(Scopoli, 1763) 

 
 

M 
 

Απεηινχκελν 
(IUCN  Red 

List) 
(European Red 

List) 

 
 

Σ.Α.Γ. 

 
 

N2000 SDF, 
Σ.Γ.Κ. 

 

 
 
 

Α.Δ. 
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Βξαρπγξαθίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ην πίλαθα 

 

Πεξηνδηθφηεηα εκθάληζεο: Μ: Μφληκε εκθάληζε  

 

Αμηνπφίεζε ελδηαηηήκαηνο: Σ.Α.Γ.: Σξνθηθή θαη Αλαπαξαγσγηθή Γξαζηεξηφηεηα 

 

Καζεζηψο πξνζηαζίαο: 

1. Heath,1981: Heath J., 1981: Threatened Rhopalocera (butterflies)of Europe. Council of 

Europe, Nature and Environment, no 23, pp. 157. 

2. European Red List: European Red List of Globally threatened Animals and Plants. 

3. IUCN  Red List: IUCN  Red List of threatened Animals (1988). 

4. Speight, M.C.D. 1989: Saproxylic invertebrates and their conservation. Nature and 

Environment series, No. 42. Council of Europe, Strasbourg. 

 

Απεηιέο: 

            Α.Δ.: (Αλζξψπηλεο Δπεκβάζεηο, φπσο αιιαγή ηνπ ρισξηζηηθνχ πξνθίι ηεο πεξηνρήο  

                     κε δελδξνθπηεχζεηο, δηαλνίμεηο δξφκσλ, θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ  

                     πεξηνρή) 

Πεγέο: 

1. N2000 SDF: Natura 2000, Standard Data Form, CY 6000007, Dasos Stavrovouniou 

2. N2000  SDF-4: Natura 2000, Standard Data Form, CY2000004, Dasos Machaira 

3. Kloet, G.S. and Hincks, W.D.: (1964-77) A check list of British Insects (2nd edn) 

London Royal Entomological Society   

4. IUCN 2010: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.2. . Downloaded in 

August 2010. 

5. F .E.-2005: Fauna Europea: http://www.fauneur.org Fauna Europaea version 1.1 

(Database March 2005) 

6. Telfer 2010: Mark Telfer, 2010, Cyprus Carabid Records 

7. Σ.Γ.Κ.: Σκήκα Γαζψλ Κχπξνπ 

8. M. Kesdek & E. Yildirim, 2003: Contribution to the knowledge of Carabidae Fauna of 

Turkey. Part 1: Harpalini (Coleoptera, Carabidae, Harpalinae). Linzer biol. Beitr. (35/2); 

1147-1157. 

9. Heath J.1981: Threatened Rhopalocera  (Butterflies) of Europe. Council of Europe, 

Nature and Environment, no 23, pp.. 157. 

10. Μαθξήο Υξηζηφδνπινο, 2002 : Οη πεηαινχδεο ηεο Κχπξνπ. Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα 

Σξαπέδεο Κχπξνπ. 

11. Υ-Π: ρέδην Γηαρείξηζεο πεξηνρήο «CY 4000002 ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ» 

12. D-M: Dasos Machaira. Ecological information: Fauna and Flora mentioned in site 
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5.1.4 Αμηνιφγεζε αηζζεηηθψλ αμηψλ θαη ηνπίσλ 

 

Σν ηνπίν, έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ νθείινληαη ζηε δξάζε ησλ θπζηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ ην δηακφξθσζαλ αιιά θαη ζηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο πνπ δηαρξνληθά 

ζπλέβεζαλ πάλσ ζ‟ απηφ. 

 

Ζ αηζζεηηθή θάζε ηνπίνπ πξνθχπηεη απ‟ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη ηα δηάθνξα 

θπζηθά θαη αλζξσπνγελή ζηνηρεία πνπ καο πξνζθέξνληαη ζαλ νπηηθή εκπεηξία αιιά θαη απφ ην 

βαζκφ ηεο παηδείαο, εκπεηξίαο θαη πλεπκαηηθήο αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ - παξαηεξεηή. 

 

Αλ, ινηπφλ, επηρεηξεζεί κία αηζζεηηθή απνηίκεζε ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα λα 

κεηξεζνχλ ηφζν ε αμία ηνπ φζν θαη ε αληνρή ηνπ ζηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο θαη, κέζα απφ 

απηά, λα εμεηαζζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ, ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ην βέιηηζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 

Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη ζην λφηην-θεληξηθφ ηκήκα ηεο Κχπξνπ. Σκήκα κεγαιχηεξν ηνπ 90% ηεο 

πεξηνρήο είλαη νξεηλφ, κε πςειφηεξε θνξπθή ζηε Μνλή ηαπξνβνπλίνπ (688m).  ρεδφλ ην 90% 

ηεο πεξηνρήο είλαη δαζηθή, δεκφζηα γε θαη θαιχπηεηαη απφ πεπθνδάζε. Οη ηδησηηθέο εθηάζεηο 

εληφο ηεο πεξηνρήο είλαη εγθαηαιειεηκέλεο θαη θαιχπηνληαη απφ καθθία βιάζηεζε. ην λφηην 

ηκήκα ηεο πεξηνρήο, φπνπ δηαθξίλνληαη νη αλαβαζκίδεο ησλ αλαδαζψζεσλ, ππάξρεη πνηθηιία 

εηδψλ θξπγαληθήο βιάζηεζεο. Αλάκεζα ζηα θξχγαλα θαη ζηα μέθσηα κε πςειή βιάζηεζε 

εκθαλίδνληαη ηκήκαηα βνζθνηφπσλ. 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ γεληθή πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο, πξνθχπηεη φηη ε αηζζεηηθή εηθφλα 

πνπ πξνζθέξεη ε πεξηνρή ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, πεξηιακβάλεη πινχζην ζπλδπαζκφ θπζηθψλ θαη 

αλζξσπνγελψλ ζηνηρείσλ. 

 

Ζ ελαιιαγή ραξαθηεξηζηηθψλ θπζηθψλ νληνηήησλ, γεσκνξθνινγηθψλ θαη βιαζηεηηθψλ, ζπλζέηεη 

έλα αμηφινγν αηζζεηηθά απνηέιεζκα πνηθηιίαο κνξθψλ θαη ρξσκάησλ. πλνιηθά, ε 

ζεκαληηθφηεξε ηδηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ηνπίνπ, είλαη ε ζέα βξαρσδψλ εμάξζεσλ θαη ηεο Μνλήο 

ζηελ άθξε βξαρψδνπο θνξπθήο, πνπ δεκηνπξγεί αίζζεζε δένπο θαη ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε 

νξηαθνχ ζεκείνπ. 

 

Αίζζεζε νξηαθνχ ζεκείνπ επίζεο πξνθαιείηαη απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ 

ξεκκάησλ, πνπ θαηεπζχλεη ην βιέκκα ηνπ παξαηεξεηή πξνο έλα ζεκείν. Ζ ζπλχπαξμε ηνπίνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθψλ θαη εζηηαθνχ, πξνζδίδεη ηδηαίηεξε αμία ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ, εθφζνλ θηλεηνπνηνχλ ηελ πεξηήγεζε. 

 

Σα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, κε ηε ιαηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, έρνπλ αιινησζεί θαη ζα 

αιινησζνχλ αθφκα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ νπηηθή απηή αιινίσζε είλαη ηφζν παξνδηθή φζν θαη 

κφληκε. 

 Παξνδηθέο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ε απνςίισζε ηεο ρισξίδαο, ε απνζήθεπζε 

κπαδψλ ή θαη ρξήζηκσλ πιηθψλ, ηα δηάθνξα θηίζκαηα θαη κεραλήκαηα θαη 
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 Μφληκεο νη αιινηψζεηο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ιφγσ εθζθαθψλ, δηάλνημε δξφκσλ, 

απνκάθξπλζε πιηθνχ θιπ. Απηέο είλαη θαη νη πιένλ ζνβαξέο θαη νλνκάδνληαη 

γεσκεηαβνιέο. 

 

Οη επεκβάζεηο απηέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεηαβνιή ησλ νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ηνπίνπ. Ζ ζπλέρεηα ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ δηαθφπηεηαη απφηνκα, πξάγκα πνπ ζεσξείηαη ζαλ 

αξλεηηθή επίπησζε ηφζν απφ πιεπξάο αηζζεηηθήο φζν θαη απφ πιεπξάο κνξθνινγηθνχ 

ζρήκαηνο. Οη εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα απηφ κε (α) νξζνινγηζηηθφ πξφγξακκα 

ιαηφκεπζεο θαη (β) δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ θαη δεληξνθχηεπζε. 

 
5.1.5 Αμηνιφγεζε άιισλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο 

 

Σν Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ εληάζζεηαη ζην Γίθηπν ΦΤΖ 2000 κε θσδηθφ CY6000004, σο 

Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (SCI). 

 

Ζ νηθνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο είλαη κεγάιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζπλδπαζκφ νηθνηφπσλ 

θαη ηελ πινχζηα ρισξίδα, ηελ αμηνζεκείσηε παξνπζία ηνπ Euphorbia hierosolymitana, θαζψο 

θαη ηελ πνηθηιία θπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ παλίδαο. Ζ παξνπζία αληηπξνζσπεπηηθψλ εηδψλ 

καληηαξηψλ ηεο Κχπξνπ, αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη αμηνπνηήζηκσλ βνηάλσλ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή πιεπξά ηνπ Γάζνπο. 

 

Αμηφινγε θπζηθή παξάκεηξνο ηεο πεξηνρήο, είλαη ην έληνλν αλάγιπθν, κε ηηο ζέζεηο απμεκέλεο 

πγξαζίαο, ζηηο βάζεηο ησλ ραξαδξψζεσλ. Δμππεξεηεί ηελ εκθάληζε καληηαξηψλ, ησλ νπνίσλ ε  

απαίηεζε ζε απμεκέλε πγξαζία είλαη γλσζηή θαη δεδνκέλε. 

 

Σέινο, ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο, είλαη ε πδξνθνξία πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ε 

παξαγσγή θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ πδξνλνκηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

Γάζνπο. 

 
5.1.6 Αμηνιφγεζε ησλ πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ κε δεζηφ θαη μεξφ θαινθαίξη απφ ην Μάην 

σο ηα κέζα ηνπ Οθηψβξε, θαη βξνρεξφ αιιά ήπην ρεηκψλα απφ ηνλ Ννέκβξην σο ηα κέζα ηνπ 

Μαξηίνπ. 

Ζ κέζε κεληαία βξνρφπησζε (1991-2004) είλαη  497mm, ελψ ζρεδφλ ην 63% πέθηεη κεηαμχ 

Ννεκβξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Ο Αχγνπζηνο είλαη ν μεξφηεξνο κήλαο (1,8mm) θαη ν Γεθέκβξηνο  

ν πγξφηεξνο (121.8mm). 

χκθσλα κε ην νκβξνζεξκηθφ πειίθν Emberger  (Μ.. 660 Γαζηθφο ηαζκφο Κφξλνπ) ε 

πεξηνρή βξίζθεηαη ζε εκίμεξν βηνθιηκαηηθφ φξνθν κε ρεηκψλα ήπην.  

Ζ πεξηνρή κειέηεο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπληνχ απνηειεί ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ πδξνθξίηε ησλ 

ιεθαλψλ πνπ πξνζθέξνπλ απνξξνή ζε δχν ξέκαηα α) ηνπ Ξεξνπφηακνπ πνπ πεγάδεη απφ ην 

δπηηθφ κέξνο ηεο πεξηνρήο θαη πνπ δηέξρεηαη απφ ην ρσξηφ ηεο Αιακηλνχ πξνηνχ ρπζεί ζηε 

ζάιαζζα, θαη β) ηνπ Πνχδε πνπ πεγάδεη απφ ηηο αλαηνιηθέο παξπθέο ηνπ ζπκπαγνχο φγθνπ ηνπ 

ηαπξνβνπληνχ θαη πνπ δηέξρεηαη απφ ηα ρσξηά Αιεζξηθφ θαη Κηβηζίιη πξνηνχ ρπζεί ζηε 

ζάιαζζα. Έλαο βαζηθφο παξαπφηακνο ηνπ Πνχδε πεγάδεη απφ ηηο λφηηεο παξπθέο ηνπ 
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ηαπξνβνπληνχ δηέξρεηαη 1 ρικ αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Αγγιηζίδεο θαη ελψλεηαη κε ηνλ Πφπδε 1.3 

ρικ πξηλ ηηο εθβνιέο ηνπ.  

Δληφο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπληνχ ην πδξνινγηθφ δίθηπν είλαη 

ππνηππψδεο ιφγσ ηνπ ήπηνπ ραξαθηήξα ηνπ αλάγιπθνπ ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο 

ησλ γεσινγηθψλ  πεηξσκάησλ ηνπ νξίδνληα βάζεο θαη ησλ θαηψηεξσλ ιαβψλ θαη ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε πεξηνρή απνηειεί ηελ απαξρή ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο κε απνηέιεζκα νη 

απνξξνέο λα είλαη κηθξέο. ηα ξέκαηα παξαηεξείηαη ξνή λεξνχ κφλν ζε πεξηφδνπο έληνλεο 

βξνρφπησζεο  ζπλήζσο γηα φζν ψξα δηαηεξείηαη ε βξνρή ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ 

ζπγθέληξσζεο ηεο ξνήο.  

ηελ πεξηνρή ηαπξνβνπληνχ αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθή πδξνθνξία ζε πεηξψκαηα ηνπ «νξίδνληα 

βάζεο». Ζ πδξνπεξαηφηεηα ζηα ζπζηήκαηα απηά θπκαίλεηαη  αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ εηδηθή ηθαλφηεηα ησλ γεσηξήζεσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2 – 5 m2/h ή θαη πεξηζζφηεξν ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  Ζ πδξνθνξία κεηψλεηαη κεηά ηα 230 - 250m, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ 

αλνηρηψλ ξσγκψλ κεηψλεηαη κεηά ην βάζνο απηφ. 

Ζ απμνκείσζε ηεο ζηάζκεο ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ζηελ πεξηνρή ηαπξνβνπλίνπ  βξίζθεηαη 

ζε  κηα άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ εκεξήζηα βξνρφπησζε πνπ  ππνδεηθλχεη  έλα ηδηαίηεξα ελεξγφ 

ζχζηεκα κε κηθξνχο ρξφλνπο ξνήο πνπ σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη ηπγράλεη ηεο αλάινγεο 

δηαρείξηζεο θαη  πξνζηαζίαο.  

Αξηζκφο γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή είλαη εληαγκέλνο ζην Κπβεξλεηηθφ χζηεκα 

Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο κε εηήζηα παξαγσγή ηεο ηάμεο ησλ 0.3 κέρξη 1.2 εθ. θπβ. κ. 

λεξνχ .  

Ζ πδξνθνξία πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ηνπ «νξίδνληα βάζεο» θαη ηνπ δηαβάζε ηεο πεξηνρήο 

ηαπξνβνπληνχ ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε ζηελ πεξηνρή θαη είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο ηνπηθήο 

ζεκαζίαο.  Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πδξνθφξνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ηνπ δάζνπο ηνπ  

ηαπξνβνπληνχ, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο ηθαλνπνηεηηθήο πξνζηαζίαο απφ ξχπαλζε. 

 

5.1.7 Αμηνιφγεζε άιισλ ζηνηρείσλ 

Ζ παιαίθαηε Ηεξά Μνλή ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ, γλσζηή θαη σο Ηεξά Μνλή ηαπξνβνπλίνπ ή 

απιά ηαπξνβνχλη, είλαη έλα Οξζφδνμν αλδξηθφ Μνλαζηήξη ζηελ Κχπξν θαη έλαο απφ ηνπο 

ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ηεκάρην ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ. Σν ρηίζηκν ηεο Ηεξάο Μνλήο 

θηλεηνπνηήζεθε απφ ηελ Αγία Διέλε κεηέξα ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ, ηνλ 4ν αηψλα. Ζ 

ηνπνζεζία είλαη ειαθξψο δπηηθά ηεο κέζεο πεξίπνπ ηνπ ηξηγψλνπ ησλ πφιεσλ Λεπθσζίαο, 

Λεκεζνχ θαη Λάξλαθνο. Ζ πξφζβαζε ζηελ Μνλή γίλεηαη απφ έλα αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν ν 

νπνίνο ελψλεηαη κε ηνλ παιαηφ δξφκν Λεπθσζίαο - Λεκεζνχ, ν νπνίνο επίζεο θαηαιήγεη ζε 

θνληηλή έμνδν ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ. 

Απφ ηελ θνξπθή ηνπ ηαπξνβνπλίνπ κπνξεί εχθνια ν πξνζθπλεηήο λα δεη ηελ Λάξλαθα, ηα 

γχξσ ρσξηά θαη πνιχ θαζαξά ηνλ θφιπν ηεο Λάξλαθνο. ηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ βξίζθεηαη 

ην Μεηφρηνλ ηεο Αγίαο Βαξβάξαο. Άιια κεηφρηα, είλαη ην Μεηφρην ηεο Παλαγίαο ηεο 

ηάδνπζαο, ην νπνίν βξίζθεηαη κεηαμπ ηνπ ρσξηνχ Ππξγά θαη Κιαπδηά θαζψο επίζεο θαη ην 

Μεηφρην ηνπ Αγίνπ Μνδέζηνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή κεηαμχ ησλ δχν 
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πξναλαθεξζέλησλ Μεηνρίσλ. Άιια κεηφρηα ππήξμαλ ζηελ ηζηνξία ηεο Μνλήο ηα νπνία φκσο 

ζήκεξα δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηά.  

Ζ Ηεξά Μνλή απνηειεί ην αμηνζεκείσην ζηνηρείν πνιηηηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο θιεξνλνκηάο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ, πξνζθέξεη 

αηζζεηηθή απφιαπζε θαη πλεπκαηηθή μεθνχξαζε ζηνλ επηζθέπηε. 

 

5.2 Σν Γάζνο σο νηθνζχζηεκα αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ 

 

5.2.1 Αμηνιφγεζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ 

 

Ζ παξαγσγή δαζηθψλ πξντνλησλ πξνθχπηεη απφ ηηο δαζνθνκηθέο εξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ απνκάθξπλζε αηξνθηθψλ εηδψλ ιφγσ μεξαζίαο θαη απψηεξν ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο ηνπ νηθφηνπνπ. Δπνκέλσο, ε παξαγσγή μπιείαο ραξαθηεξίδεηαη πεξηνξηζκέλε 

εθφζνλ δελ απνηειεί θχξην δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Χζηφζν, πινηνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη θπξίσο ηα ηειεπηαία έηε, ιφγσ ησλ 

παξαηεηακέλσλ μεξνζεξκηθψλ πεξηφδσλ. Ζ παξαγφκελε θνξκνμπιεία αμηνπνηείηαη ζηελ 

θηβσηνπνηία θαη ζηηο θαηαζθεπέο. 

 

ε φηη αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππφινηπσλ δαζηθψλ πξντφλησλ, φπσο ην κέιη, ηα 

αξσκαηηθά θπηά, ηα βφηαλα, ηα καληηάξηα θαη ην λεξφ, ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή δπλακηθή θαη πνηφηεηα. 

 

5.2.2 Αμηνιφγεζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη δαζνηνπξηζκνχ 

 

Σν Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη δεκνθηιήο πφινο έιμεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη 

δαζνηνπξηζκνχ γηαηί ζπλδπάδεη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ηεο ζέαο ελφο πνηθηιφκνξθνπ ηνπίνπ 

θχζεο, ηελ επαθή κε ην δάζνο θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάηαζε θαη μεθνχξαζε. 

 

Αλ θαη δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλνη εθδξνκηθνί ρψξνη κέζα ζην δάζνο, ε αλαςπρή βηψλεηαη απφ 

ηνλ επηζθέπηε, κέζα απφ ηελ πεξηήγεζε ζην δίθηπν κνλνπαηηψλ θχζεο, πνπ δηέξρεηαη κέζα 

απφ ην δάζνο. Καηά ηελ πεδνπνξία, ν επηζθέπηεο, απνιακβάλεη ηελ ζαπκάζηα ζέα πξνο ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή Λάξλαθαο-Αεξνδξνκίνπ, ηελ Αιπθή θαη ηελ πφιε ηεο Λάξλαθαο. Παξάιιεια, 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην δάζνο, ελψ ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα παξαηεξήζεη θαη λα 

κειεηήζεη ηε ρισξίδα ελφο  πεπθνδάζνπο κε πινχζηα θξπγαληθή, ζακλψδε θαη πνψδε 

ππνβιάζηεζε, ε νπνία παξέρεη ελδηαηηήκαηα ζπάληαο παλίδαο. Σα κνλνπάηηα είλαη εχθνια, 

ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κνξθνινγίαο εδάθνπο θαη ήπηεο πςνκεηξηθέο θιίζεηο. Λφγσ ηνπ 

επηηπρεκέλνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο δηαδξνκήο ζηνλ επηζθέπηε 

θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπ. Ζ Ηεξά Μνλή, ρηηζκέλε ζηελ άθξε βξαρψδνπο θνξπθήο, σο ηειηθφο 

πξννξηζκφο, νινθιεξψλεη ηελ αίζζεζε ηεο πλεπκαηηθήο μεθνχξαζεο κε ηελ ζπκβνιηθή ηεο 

ζεκαζία θαη ηελ παλνξακηθή ζέα πνπ παξέρεη ε ζέζε ηεο. 
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5.2.3 Αμηνιφγεζε ηεο ζήξαο 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ Θήξαο, ε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ 

πιαηζηψλεηαη απφ πεξηνρέο ηχπνπ Α, ζηηο νπνίεο ην θπλήγη επηηξέπεηαη θάζε Κπξηαθή θαη 

Σεηάξηε απφ ηηο 03-01-2010 κέρξη 14-02-2010 θαη θαζεκεξηλά απφ 15-02-2010 κέρξη 28-02-

2010. Σν θχξην ζεξακαηηθφ είδνο ζηελ πεξηνρή είλαη ε Σζίρια (Turdus iliacus) θαη ε Νεζηψηηθε 

Πέξδηθα (Alectoris chukar). Σν θπλήγη ηεο Πέξδηθαο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ πεξίνδν θπλεγίνπ 

Ηαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ, δηεμάγεηαη δε θάζε Κπξηαθή θαη Σεηάξηε θαηά ηελ πεξίνδν 

Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ. 

 

Ζ ζήξα αζθείηαη θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα απφ θπλεγνχο ηεο Λάξλαθαο θαη ησλ 

ηξηγχξσ νηθηζκψλ ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ. Ζ άζθεζε ηεο ζήξαο ζεσξείηαη κέηξηα πξνο 

πςειή σο πξνο ην βαζκφ έληαζεο, αιιά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζθείηαη κπνξεί λα πξνθαιεί 

θηλδχλνπο ζην αλαπαξαγσγηθφ δεπγάξη ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ. Σν λφκηκν θπλήγη δελ απνηειεί 

απεηιή γηα ηα πξνζηαηεπφκελα είδε, θαζψο θαη γηα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ζεξακάησλ. 

Μέξνο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ ππάγεηαη ζηηο πξνζσξηλά απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο 

θπλεγίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ Θήξαο. Χζηφζν, ε άζθεζε ηεο ζήξαο απφ 

κεγάιν αξηζκφ θπλεγψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δάζνπο κπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα 

νξηζκέλα είδε αξπαθηηθψλ πηελψλ, φπσο ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ θαη ηνπ Γηπιαζάτλνπ. Δπίζεο, ε 

ιαζξνζεξία πνπ αζθείηαη ζηελ πεξηνρή πξνθαιεί δεκηέο ζηνπο ίδηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

ζεξακαηηθψλ εηδψλ. 

 

5.2.4 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ 

 

ε κία γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη απεηιψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ην νηθνζχζηεκα 

ηεο πεξηνρήο έρεη απεηιεζεί αξθεηέο θνξέο απφ ππξθαγηέο. Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο είλαη 

απμεκέλνο ιφγσ ησλ πεδίσλ βνιήο ζηε πεξηνρή θαη εηδηθά ηνπ κεγάινπ πεδίνπ βνιήο, πνπ 

βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ δάζνπο, ζηα φξηα ηεο Κνηλφηεηαο ηνπ Καινχ ρσξηνχ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ειαθξηά θαη βαξηά φπια, ησλ γεσξγηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εμνρηθψλ 

θαη κεκνλσκέλσλ θαηνηθηψλ πεξηκεηξηθά ηνπ δάζνπο. Δπηπιένλ εθηεηακέλε θχηεπζε μεληθψλ 

εηδψλ, κεηά ηελ ηειεπηαία ππξθαγηά εκπφδηζε ηελ θπζηθή αλαγέλλεζε, ππνβαζκίδνληαο ην 

νηθνζχζηεκα ηνπ πεπθνδάζνπο. Οη εξγαζίεο αλαδάζσζεο κε ηελ θχηεπζε θπξίσο πεχθσλ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο καθίαο βιάζηεζεο. Σν ππθλφ νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο, 

έρεη ζπκβάιιεη ζην θαηαθεξκαηηζκφ ησλ βηνηφπσλ. Σν ιαηνκείν θχξα Λίκα έρεη επίζεο 

αξλεηηθή επίδξαζε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο δηάβξσζεο, ηεο ζθφλεο θαη ηνπ 

ζνξχβνπ.  

 

Όπσο  ήδε αλαθέξζεθε ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα νη βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη  

απεηινχλ ην ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα είλαη:  

 

 νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

 νη δαζηθέο ππξθαγηέο  

 ηα δηάθνξα θινηνθάγα θαη μπινθάγα  βιαπηηθά έληνκα πνπ δξνπλ δεπηεξνγελψο 

 ε πηηπνθάκπε   
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κε ηειείσο δηαθνξεηηθή έληαζε, δνκή θαη ζπγθξφηεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θαζελφο απφ 

απηνχο. 

Βηνηηθνί Παξάγνληεο 

Α) Φινηνθάγα θαη μπινθάγα δεπηεξνγελή βιαπηηθά έληνκα 

Σα έληνκα απηά ζε γεληθέο γξακκέο παξνπζηάδνληαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο κε θπζηνινγηθήο 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ μεληζηψλ. Ζ θπζηνινγία ησλ θπηψλ-μεληζηψλ κπνξεί λα δηαηαξαρζεί 

εμαηηίαο ηεο δξάζεο θαηά θχξην ιφγν δχν ζπλφισλ απφ παξάγνληεο, ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ 

εδάθνπο. Ζ παξαηεηακέλε μεξνζεξκηθή πεξίνδνο θαηαπνλεί ηα θπηά–μεληζηέο κε απνηέιεζκα 

ηελ εκθάληζε ηζρπξφηεξσλ πξνζβνιψλ απφ ηα δεπηεξνγελή βιαπηηθά απηά έληνκα. Σν ίδην 

κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηηο ιάζνο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε φηη αθνξά ηελ επηινγή γηα 

παξάδεηγκα ελφο δαζνπνληθνχ είδνπο γηα αλαδάζσζε κηαο πεξηνρήο. Ζ ιαζεκέλε απηή 

ελέξγεηα θαηαπνλεί ην θπηφ, γηαηί δελ ηνπ παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (πνηφηεηα 

θαη ζχλζεζε ηνπ εδάθνπο θιπ),  γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα 

θαηαπνλεκέλα θπηά πξνζειθχνπλ ηα δεπηεξνγελή βιαπηηθά έληνκα, δηεπθνιχλνληαο ηνλ 

επνηθηζκφ ηνπο απφ απηά, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ λέθξσζε ησλ θπηψλ-μεληζηψλ. Απηή 

αθξηβψο είλαη θαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζπγθεθξηκέλν Γάζνο.  

Αμηνιφγεζε ηεο απεηιήο πνπ ζπληζηά ε εκθάληζε ηνπ Phloeosinus armatus 

Σν γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν έληνκν παξνπζηάδεηαη ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ζηελ πεξηνρή 

απνηειεί ελ δπλάκεη απεηιή γηα ηελ λέθξσζε ησλ λεαξψλ δελδξπιιίσλ ηνπ Κππαξηζζηνχ. Αλ 

φκσο ιεθζεί ππφςε φηη ην έληνκν απηφ δηεπθνιχλεη ηελ κεηάδνζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

θππαξηζζηνχ κε ηα θαγψκαηα σξίκαλζεο πνπ πξνθαιεί, ηφηε ε απεηιή απηή κεγηζηνπνηείηαη. 

Βέβαηα είλαη επρήο έξγνλ ην φηη κέρξη ζηηγκήο δελ εληνπίζζεθε αθφκα  ζην Νεζί ν κχθεηαο 

Seiridium (Coryneum) cardinale. Με δεδνκέλε φκσο ηνλ θίλδπλν αθαληζκνχ ηνπ θππαξηζζηνχ 

απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο θπζηθήο ηνπ εμάπισζεο, θαη φρη κφλν, εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηνπ 

κχθεηα, ν θίλδπλνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θινηνθάγνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θνξέαο κεηάδνζεο ηνπ, ζηνηρεηνζεηεί θαη ην κέγεζνο ηεο 

απεηιήο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε ηνπ ζηελ πεξηνρή.  

Βέβαηα, θαη πνιχ ζσζηά, ε Κππξηαθή Γαζηθή Τπεξεζία ιεηηνπξγψληαο πξνιεπηηθά ζηα πιαίζηα 

θπην-πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ηνπ κχθεηα. Οη ελέξγεηεο 

απηέο πξέπεη φρη κφλν λα ζπλερηζζνχλ, αιιά θαη λα εληαηηθνπνηεζνχλ, κε ηαπηφρξνλε φκσο 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ κε ηα αλαινγα κέηξα θαηαπνιέκεζεο. 

 

 

Β) Πηηπνθάκπε (Thaumetopoea wilkinsonii Tams) 

Εεκίεο 
 

Σν βεινλνθάγν απηφ έληνκν, θνηλφηαην ζηα πεπθνδάζε ηνπο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ερζξνχο ηνπο.  

 

Ζ ηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνλπκθψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα αχμεζεο ηνπο ηάμεο 

ηνπ 20-45%. Δθηφο ηνπο απφ ηελ ζνβαξφηαηε απηή απψιεηα αλάπηπμεο, ε δξάζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εληφκνπ πάλσ ζε λεαξήο ειηθίαο άηνκα πεχθνπ  κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη 

ζηελ λέθξσζε ηνπο. Ο θίλδπλνο ηνπο πθίζηαηαη ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ  
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αλαδάζσζε φηαλ ηα λεαξά δελδξχιιηα δελ έρνπλ ζπλέιζεη αθφκα απφ ην ζηξεο ηνπο θχηεπζεο, 

θαη ηδηαίηεξα φηαλ ε αλαδαζσηηθή δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξηαθά εδάθε.    

 

Σέινο ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα πγείαο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηα ηξηρίδηα  ησλ 

πξνλπκθψλ. Απηά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζηνλ άλζξσπν εθδέκαηα, δηάθνξα εμαλζήκαηα, 

αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο θαη πξνβιήκαηα ζηελ φξαζή ηνπ. Σα ηξηρίδηα απηά, ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα απφ ην 3ν πξνλπκθηθφ ζηάδην θαη κεηά, είλαη ρξπζνθίηξηλα 

ζπγθεληξσκέλα ζε εηδηθέο ζπξίδεο, ζαλ βνχξηζεο, ζηελ ξάρε ησλ πξνλπκθψλ. Οη ζπξίδεο απηέο 

φηαλ εξεζηζηεί ε πξνλχκθε αλνίγνπλ θαη αθήλνπλ ηα ηξηρίδηα λα δηαζπαξνχλ ζην πεξηβάιινλ. 

Σέηνηεο ζπξίδεο ππάξρνπλ ζηε ξάρε ηεο πξνλχκθεο απφ ην 4ν  κέρξη θαη ην 11ν  θνηιηαθφ ηκήκα.   

 
Αμηνιφγεζε ηεο απεηιήο πνπ ζπληζηά ε εκθάληζε ηεο πηηπνθάκπεο 

Αλαηξέρνληαο ζην θεθάιαην ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαιεί ην ζπγθεθξηκέλν βεινλνθάγν έληνκν 

είλαη ζρεηηθά εχθνιε ε ζηνηρεηνζέηεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εληφκνπ. 

Πξψηα απφ φια ζε φηη αθνξά ηελ πγεία ησλ δελδξπιιίσλ, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

κεηά ηελ θχηεπζε ηνπο.  Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε νπνία γηα ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ βηφηνπνπ, αιιά θαη ηνπ Νεζηνχ γεληθφηεξα, είλαη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηήο, ηα 

λεαξά δελδξχιιηα πξνζπαζνχλ λα ζπλέιζνπλ απφ ην ζηξεο ηεο θχηεπζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

θαη πνιχ ζσζηά, πξαγκαηνπνηνχληαη πνηίζκαηα, ηδηαίηεξα θαηά ηελ μεξνζεξκηθή πεξίνδν ηνπ 

έηνπο. Αλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα κεηά ηελ θχηεπζε παξνπζηαζζεί πξνζβνιή απφ ηελ 

πηηπνθάκπε ζηα λεξά θπηά ηφηε,   εμαηηίαο ηεο απψιεηαο ηεο αθνκνησηηθήο κάδαο ηνπ θπηνχ 

πνπ πξνθαιεί ε ηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληφκνπ, ππάξρεη  κεγάινο θίλδπλνο λέθξσζεο  

ησλ θπηψλ .  

Μηα άιιε άκεζε απεηιή πνπ απνξξέεη απφ ηελ εκθάληζε ηεο πηηπνθάκπεο είλαη ε κείσζε ηεο 

αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γάζνπο, εθφζνλ απηφ εμππεξεηεί θαζαξά ζθνπνχο 

αλαςπρήο.  

Αμηνινγνχκελεο νη απεηιέο απηέο ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηφζν κε ηηο 

επαπεηινχκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο (εξεκνπνίεζε), φζν θαη κε ηελ πνηφηεηα  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βηφηνπνπ, ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα απμεκέλεο επηηήξεζεο ηεο πεξηνρήο, ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηνλ βηφηνπν, κεηά ηηο ελδεδεηγκέλεο 

αλαδαζσηηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ε φηη αθνξά ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε ηεο πηηπνθάκπεο, απηά πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα, 

κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ απαζρνινχκελσλ κε ηελ δαζηθή πξνζηαζία. 

 

Αβηνηηθνί παξάγνληεο 

 
Α) Γαζηθέο ππξθαγηέο ζην δάζνο ηαπξνβνπλίνπ 

 

Αηηίεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην απμεκέλν πνζνζηφ 

(82.9%) ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «Άγλσζηε 
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αηηία», ζπκπεξαίλεηαη φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαηεγνξεκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππξθαγηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αηηία δελ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο 

ππξθαγηέο πνπ ζπλέβεζαλ ηε πεξίνδν 1956 – 2000, δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία αηηηνινγίαο, 

σο εθ ηνχηνπ αλαθέξνληαη σο άγλσζηεο. 

 

 Καηεγνξηνπνίεζε θακέλσλ εθηάζεσλ σο πξνο ηα αίηηα  

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππξθαγηέο απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα 

πξνέθπςε ν παξαθάησ πίλαθαο (Πίλαθαο 5.2.4-1), ν νπνίνο απεηθνλίδεη ηελ θακέλε έθηαζε αλά 

αηηία εκθάληζεο ππξθαγηάο. Σν ζχλνιν ηεο θακέλεο επηθάλεηαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2000 – 

2010 αληηζηνηρεί ζην 6% πεξίπνπ ηεο θακέλεο επηθάλεηαο απφ ην 1956 κέρξη ζήκεξα. 

Πίλαθαο 5.2.4-1: Αηηίεο εκθάληζεο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ/θακέλε έθηαζε (2000-2010) 

 

Αηηία Ππξθαγηάο 
Έθηαζε 

(Ha) 
Έθηαζε 

(m
2
) 

Υξνλνινγία 

Κπλήγη 0,05 50 2002 

Άγλσζηε 0,07 70 2004 

Δθδξνκείο-
Σαμηδηψηεο 

0,2 200 2007 

Έθξεμε βιήκαηνο 0,5 500 2010 

χλνιν 0,82 820  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.2.4-1: Αηηίεο εκθάληζεο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

 

Καηαλνκή ησλ θακέλσλ επηθαλεηψλ ζε θιίκαθα ησλ 5 εθηαξίσλ  

Απφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 5.2.4-2) πξνθχπηεη φηη ζην 52.5% ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή  ε έθηαζε ε νπνία θαίγεηαη αλά δαζηθή ππξθαγηά 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 0.1 θαη 5 εθηαξίσλ. Ζ δηαπίζησζε απηή ζεκαίλεη κηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή θαη 

ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθή αληηππξηθή ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη φρη 

κφλν κε ηελ ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κέζσλ, αιιά θπξίσο κε ηελ άκεζε 

επέκβαζε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Καηαλνκή θακέλσλ εθηάζεσλ (2000-2010)

6%
9%

24%
61%

Κπλήγη

Άγλσζηε

Δθδξνκείο-Σαμηδηψηεο

Έθξεμε βιήκαηνο
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Δηθφλα 5.2.4-2: πρλφηεηα εκθάληζεο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ έθηαζεο έσο 5 εθηαξίσλ 

 

Δπηζήκαλζε  

Ζ κέρξη ζήκεξα επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ππξνπξνζηαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δάζνπο δελ 

επηηξέπεη ζε θακία πεξίπησζε εθεζπραζκφ, γηαηί ν θίλδπλνο κηαο θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο 

είλαη πάληνηε νξαηφο ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε, ηφζν κε ην  ηδηαίηεξα επηθίλδπλν μεξνζεξκηθφ 

πεξηβάιινλ, φζν θαη κε ηελ ππξφθηιε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. 

 

Καχζηκε χιε 

Ζ θαχζηκε χιε πνπ ζπζζσξεχεηαη  ζε κηα πεξηνρή κε ηα θιηκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ απνηειεί κηα θξίζηκε παξάκεηξν, ηφζν γηα ηελ 

εκθάληζε φζν θαη γηα ηελ εμάπισζε κηαο Γαζηθήο Ππξθαγηάο. Οη επηκέξνπο ηδηφηεηεο ηεο 

παξακέηξνπ απηή, φπσο: 

 Ζ πνζφηεηα 

 Ζ ζπλέρεηα 

 Ζ πγξαζία, θαη  

 Ζ θαηαλνκή ηεο ζηνλ ρψξν 

πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ  θηλδχλνπ πνπ απεηιεί ηελ πεξηνρή. 

 

 

Eπηζήκαλζε 

Απφ ηηο ηδηφηεηεο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ε δηαζέζηκε πνζφηεηα ηεο θαχζηκεο χιεο, 

απνθηά κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο ηεο ιαζεκέλεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο Κνπθνπλαξηάο (Pinus pinea), ελφο ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθνχ  μεληθνχ είδνπο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αλαδαζσηηθέο ελέξγεηεο ζηελ 

πεξηνρή. Σν απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηαο απηήο ήηαλ εθηεηακέλεο λεθξψζεηο ησλ αηφκσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, κε απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε θαχζηκεο χιεο. Σν πιηθφ απηφ ζα 

πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν, γηα λα πεξηνξηζζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο 
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κηαο ππξθαγηάο, ε νπνία, ππάξρεη πάληνηε ν θίλδπλνο λα εμειηρζεί, θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ  πεξηνρή, ζε θαηαζηξνθή.   

 

Αμηνιφγεζε αξηζκνχ ππξθαγηψλ θαη’ έηνο 

Μεηά απφ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ (Πίλαθαο 4.3.1-1), ν νπνίνο 

απεηθνλίδεη ηηο ππξθαγηέο πνπ εθδειψζεθαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο απφ ην 1956 σο ην 2007 θαη 

έρεη παξαηεζεί ζην θεθάιαην 4.3, πξνέθπςε ν παξαθάησ πίλαθαο (Πίλαθαο 5.2.4-2) θαη ηα 

αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα: 

 

Πίλαθαο 5.2.4-2: πλνιηθή θαείζα έθηαζε θαη αξηζκφο ππξθαγηψλ θαη΄έηνο 

 

ΥΡΟΝΗΑ ΑΡΗΘΜΟ_ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΔΚΣΑΖ(ha) 

1956 30 418,056 

1962 6 68,015 

1963 16 189,753 

1967 2 0,953 

1970 7 13,76 

1972 9 46,108 

1982 6 5,963 

1996 1 0,1 

2002 1 0,05 

2004 1 0,07 

2007 1 0,2 

1972-56 4 23,108 

 

 

Απφ ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 5.2.4-3, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ππξθαγηέο πνπ εθδειψζεθαλ ην 

δηάζηεκα 1956 εψο 1967 ήηαλ θαηαζηξνθηθέο ζε φηη αθνξά ηελ θαείζα έθηαζε, ζε ζχγθξηζε κε 

φιεο ηηο άιιεο πνπ αθνινχζεζαλ κέρξη ζήκεξα. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη θαη αξθεηά πςειφο 

αξηζκφο ππξθαγηψλ ην 1956 θαη ην 1963 αληίζηνηρα (Δηθφλα 5.2.4-4). Ο εληππσζηαθφο αξηζκφο 

θαη ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο ησλ ππξθαγηψλ απηψλ, ζπζρεηίδεηαη κε πνιηηηθά γεγνλφηα θαη 

αλαηαξαρέο ησλ αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ρσξηνχ 

Κνθίλνπ, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο κάρεο ην 1967. Δπίζεο, ην 1955-1960 ήηαλ ε 

πεξίνδνο πνπ έγηλε ν απειεπζεξσηηθφο αγψλαο θαηά ησλ Άγγισλ. 

 

 

Δηθφλα 5.2.4-3: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θαείζαο έθηαζεο θαη΄έηνο 
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Δηθφλα 5.2.4-4: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε αξηζκνχ ππξθαγηψλ θαη’ έηνο 
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Πεγή ηνηρείσλ: Σκήκα Γαζώλ 

Δηθφλα 5.2.4-5: Υάξηεο θακκέλσλ εθηάζεσλ(1956-1972) 

 

 

ηελ Δηθφλα 5.2.4-5 απεηθνλίδεηαη ν ράξηεο ησλ θακκέλσλ εθηάζεσλ αλά δηακέξηζκα (1956-

1972). Οη πεξηζζφηεξεο ππξθαγηέο, εληνπίδνληαη ζηα βφξεηα-βνξεηνδπηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ 

Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. 
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Απεηιέο πνπ πξνθύπηνπλ από άιιεο ρξήζεηο 

 

Μεηαμχ ησλ απεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο ρξήζεηο ή επεκβάζεηο εληάζζνληαη νη 

επηπηψζεηο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δχν ιαηνκείσλ, νη νπνίεο πνηθίινπλ ηφζν ζε είδνο φζν 

θαη ζε θαηεγνξία ζεκαληηθφηεηαο. Σα ππφγεηα χδαηα ηεο πεξηνρήο εληνπίδνληαη ζε κεγάιεο 

ξεμηγελείο δψλεο θαη ζε κεγάια βάζε, πέξαλ ησλ 150-200 κέηξσλ θαζψο επίζεο ζηελ πεξηνρή 

δελ ππάξρνπλ επηθαλεηαθά χδαηα, επνκέλσο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιαηνκείσλ δελ επεξεάδνπλ 

ηελ πδξνινγία ηεο πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ζηελ αηκφζθαηξα, νη επηπηψζεηο νθείινληαη θπξίσο 

ζηε δεκηνπξγία ζθφλεο θαη απφ εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ θαη θαπζαεξίσλ πνπ εθπέκπνληαη 

απφ ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, θαη απηφ αληηκεησπίδεηαη, σο έλα βαζκφ, κε δηαβξνρή ρσκάηηλσλ 

δξφκσλ, πιαηεηψλ, πεηξψκαηνο πξηλ ηε ζξαχζε, άκκνπ θαηά ηελ πηψζε απφ ηνλ ηκάληα θιπ. 

 

Με ηε ιαηφκεπζε θαη γεληθά ηελ φιε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο δελ θαηαζηξέθνληαη εδάθε 

κεγάιεο γεσξγηθήο αμίαο. Οιφθιεξε ε έθηαζε ηνπ ρψξνπ ιαηφκεπζεο απνηεινχζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο εμφξπμεο αθαιιηέξγεηε γε. Ζ ζθφλε πνπ δεκηνπξγείηαη δελ είλαη θνξέαο ηνμηθψλ ή 

άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη επνκέλσο δελ είλαη πξφμελνο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο 

εδαθψλ. 

 

Ζ ιαηνκηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή έρεη ηηο εμήο αξλεηηθέο επηδξάζεηο φζνλ αθνξά ηε βιάζηεζε 

θαη ηε παλίδα: 

 

 Απνςίισζε ηεο βιάζηεζεο ζηνπο ρψξνπο επέκβαζεο. 

 Δπεξεαζκφο ηεο αλάπηπμεο ηεο γχξσ βιάζηεζεο απφ ηηο ζθφλεο πνπ παξάγνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 Όριεζε παλίδαο 

 

Ζ εμφξπμε επέθεξε ζρεηηθά ζεκαληηθή δεκηά ζηε ρισξίδα ζην ρψξν ησλ ιαηνκείσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ελψ δελ εθηηκάηαη νπνηαδήπνηε άμηα ιφγνπ δεκηά ζε πεξηνρέο εθηφο ησλ νξίσλ 

ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο κνξθνινγηθέο επηπηψζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, νη 

εηαηξείεο έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αληηκεηψπηζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ 

ελφηεηα 5.1.4. 

Σέινο, ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ δελ έρεη εμαηξεζεί απφ ηηο απεηιέο ησλ θιηκαηηθψλ 

αιιαγψλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 2007, ρηιηάδεο πεχθα θαη αγξηειηέο μεξάλζεθαλ, ιφγσ ησλ 

παξαηεηακέλσλ μεξψλ πεξηφδσλ, πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ίζσο ε επίδξαζε 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηα δάζε ηεο Κχπξνπ, λα έρεη μεθηλήζεη απφ ην Γάζνο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ. Σν Σκήκα Γαζψλ έρεη ιάβεη ηα απαξαίηεηα δαζνθνκηθά κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη εμηζνξξφπεζε ηνπ νηθνηφπνπ.  

Δπηπιένλ, εληείλεηαη θάζε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο παξάλνκεο βφζθεζεο. 
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5.2.5 Αμηνιφγεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γάζνπο 

 

Ζ πξνζπέιαζε ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ δηεπθνιχλεηαη απφ έλα ζρεηηθά ππθλφ νδηθφ δίθηπν 

δαζνδξφκσλ, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, πνπ αλέξρεηαη ζε 110km. ην κέγεζνο απηφ πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη ηα  5,5 km ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ δξφκνπ, πνπ νδεγνχλ ζηελ νκψλπκε Ηεξά 

Μνλή θαη δηαζρίδνπλ ην δάζνο. Ζ ζπλνιηθή δηάλνημε ηνπ κειεηνχκελνπ δάζνπο αλέξρεηαη ζε 34 

m/ha, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο βξηζθφκαζηε ζην αλψηαην επίπεδν δηάλνημεο ελφο δάζνπο. 

 

Πέξαλ ησλ δαζνδξφκσλ αμηνκλεκφλεπηεο ππνδνκέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ 

δάζνπο είλαη: 

 

 ηα 26 km αληηππξηθψλ ισξίδσλ 

 νη ηέζζεξηο θιεηζηέο πδαηνδεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο 90 m3 ε θάζε κία γηα εθνδηαζκφ ησλ 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ 

 νθηψ γεσηξήζεηο γηα ηξνθνδφηεζε κε λεξφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

 αξθεηά κνλνπάηηα πξνζέγγηζεο θαη κειέηεο ηεο θχζεο, ηα νπνία παξάιιεια 

δηεπθνιχλνπλ θαη ηελ επνπηεία, θχιαμε θαη έγθπξε επέκβαζε, φηαλ απηφ απαηηεζεί 

 ηα ππξνθπιάθηα ησλ Κηνληψλ θαη ηνπ Ξπιηά 

 ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ν απαηηνχκελνο εμνπνιηζκφο 

 ν Γαζηθφο ηαζκφο Κφξλνπ θαη ε επάλδξσζε ηνπ ηφζν κε Γαζηθνχο ππαιιήινπο φζν θα 

κε Γαζνππξνζβέζηεο 

 ειηθνδξφκην  

 ηα δχν ππξνζβεζηηθά αεξνζθάθε πνπ ζηαζκεχνπλ ζε εηνηκφηεηα ζην αεξνδξφκην ηεο 

Λάξλαθαο, έηνηκα λα επέκβνπλ, εληφο νθηψ ( 8 ) ιεπηψλ φηαλ απηφ απαηηεζεί. 

 ην ππθλφ νδηθφ δίθηπν ζηε πεξηνρή 

 

πλνιηθά αμηνινγψληαο ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ ππνδνκέο ηνλίδεηαη φηη 

απηέο βξίζθνληαη ζε θαιφ δπλαηφ επίπεδν, ηφζν απφ άπνςε πνζφηεηαο, αιιά θαη αλάινγεο 

πνηφηεηαο.  

 

5.2.6 Αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 

 

Ζ δηνίθεζε θαη ε νξγάλσζε ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ εθηηκάηαη επαξθψο 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απεηιέο ηνπ δάζνπο. Οη δηαρεηξηζηηθνί 

ζηφρνη πινπνηνχληαη κε δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο, πξνιεπηηθά κέηξα, ελεκεξψζεηο, ζπληήξεζε 

θαη θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη ειέγρνπο. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαρείξηζεο είλαη 

δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ε απνηξνπή 

παξάλνκσλ επεκβάζεσλ. 

 

Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζην Γίθηπν Φχζε 2000, πξνθχπηεη ε αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ 

ρισξίδαο θαη παλίδαο, αιιά θαη ραξηνγξάθεζεο νηθνηφπσλ. 
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6. ΚΟΠΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Αξρέο θαη γεληθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο 

 

Ο γεληθφο ζθνπφο δηαρείξηζεο ελφο Σφπνπ Κνηλνηηθήο εκαζίαο ή κηαο Εψλεο Δηδηθήο 

Πξνζηαζίαο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαλνληζηηθή πξάμε θήξπμήο ηεο ή άιιν ζρεηηθφ επίζεκν 

έγγξαθν ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο γεληθφο ζθνπφο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην 

ζθεπηηθφ θαη ηε θηινζνθία θήξπμεο ηεο πεξηνρήο θαη λα βαζίδεηαη φρη κφλν ζηα νηθνινγηθά αιιά 

θαη ζηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δεδνκέλα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, φπσο θαη ζηηο 

δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο ηνπ αξκφδηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

 

Σν Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, κε βάζε ηνπο «Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη 

ηεο Άγξηαο Εσήο» Νφκνπο 153(Η)/2003 θαη 2006 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, έρεη θεξπρζεί 

Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (SCI) κέζα ζηα Κξαηηθά Γάζε. Δπίζεο, κέξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ, απνηειεί  Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPA), ζχκθσλα κε ηνλ «Πεξί Πξνζηαζίαο 

θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελώλ θαη Θεξακάησλ» Νφκν 152 (Η)/2003.  Ζ δηαρείξηζε ηνπ Γάζνπο 

ηνπ ηαπξνβνπλίνπ  είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο – Λάξλαθαο – 

Ακκνρψζηνπ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο είλαη ππεχζπλνο ν Γαζηθφο ηαζκφο Κφξλνπ. 

 

Δηδηθφηεξα, ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, ιφγσ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ αιιά θαη 

ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηα φξηά ηνπ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ. Ζ πεξηβαιινληηθή ζεκαζία ηεο δαζνβηνθνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ έγθεηηαη ζηε πνηθηιία ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ εηδψλ ηεο 

άγξηαο παλίδαο πνπ θηινμελεί. Ζ αλαγλψξηζε ηεο νηθνινγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Γάζνπο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ, βεβαηψλεηαη απφ ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο 

ζπλδένπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο πεξηνρήο, κε ηνπο ζθνπνχο ησλ Νφκσλ 153(Η)/2003 θαη 

2006 θαη 152(Η)/2003, κε ηνπο νπνίνπο ελαξκνλίζηεθε ε Οδεγία 92/43/ΔΟΚ θαη ε Οδεγία 

79/409/ΔΟΚ ζηε Κππξηαθή έλλνκε ηάμε. 

 

πγθεθξηκέλα, νη ζθνπνί θήξπμεο ηνπ Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ σο Σφπνο Κνηλνηηθήο 

εκαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο «Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο 

Εσήο» Νφκνπο 153(Η)/2003 θαη 2006 είλαη: 

 

 Ζ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ 

θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο ζηε Γεκνθξαηία. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ή ε απνθαηάζηαζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο 

ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ εηδώλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

Δπηπξφζζεηα, νη ζθνπνί θήξπμεο κέξνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, σο Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηνλ «Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελώλ θαη Θεξακάησλ» Νφκν 152 

(Η)/2003 είλαη: 

 

 Ζ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε όισλ ησλ εηδώλ άγξησλ πηελώλ.  

 Ζ πξνζηαζία, ε δηαηήξεζε ή ε πξνζαξκνγή ηνπ πιεζπζκνύ όισλ ησλ εηδώλ άγξησλ 

πηελώλ ζε έλα επίπεδν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνινγηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

κνξθσηηθέο απαηηήζεηο, ιακβάλνληαο σζηόζν ππόςε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

απαηηήζεηο. 
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 Ζ πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ σο πεξηνρή νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αηζζεηηθή ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ηελ παξνπζία 6 ηχπσλ νηθνηφπσλ 

επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο, ηελ πινχζηα ρισξίδα θαη ηνλ αμηνζεκείσην αξηζκφ πηελψλ θαη 

εληφκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ. Ζ κέρξη ηψξα 

δηαρείξηζε ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, ζπληνληζκέλε κε ηνπο ζθνπνχο ησλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ θήξπμεο ηεο πεξηνρήο, επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία, ζε φια 

ηα επίπεδα,  ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνηφπσλ, πνπ ζπγθξνηνχλ ην νηθνζχζηεκα ηεο 

πεξηνρήο. 

 

πλνςίδνληαο, κεηά ηε παξάζεζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηνπο ζθνπνχο θήξπμεο ηνπ Γάζνπο 

ηνπ ηαπξνβνπλίνπ σο Σφπν Κνηλνηηθήο εκαζίαο θαη σο Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ 

κέρξη ηψξα δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ, πξνθχπηνπλ νη γεληθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο, νη νπνίνη είλαη: 

 

 Ζ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, απφ ηελ άπνςε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(ελδηαηηήκαηα, είδε, θ.ιπ.), ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, ζε αξκνλία κε ηελ άζθεζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο. 

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηνρήο νθείιεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Καηά ζπλέπεηα ε δηαρείξηζή ηνπ Γάζνπο 

ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο νηθνινγηθέο αληηιήςεηο θαη αξρέο, 

έρνληαο ζαλ ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αμηψλ ηνπ. Ζ εμαζθάιηζε ησλ αμηψλ απηψλ 

απαηηεί βαζηά  γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο, κέζα απφ ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη κειέηε, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη 

παξεκβάζεηο πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ. ήκεξα, ε αλάπηπμε ήπηαο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο  απνηειεί βαζηθφ πεδίν δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ θαη εμαζθαιίδεη 

αθελφο ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ, κε ηε δεκηνπξγία επηιεγκέλσλ πφισλ θαη δηεπθνιχλζεσλ, 

αθεηέξνπ δηαζθαιίδεη ηηο αμίεο ηεο πεξηνρήο, επηηπγράλνληαο ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο.  

 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ πεξηνρή θαη ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ θαηνίθσλ, κε ηελ ελίζρπζε παξαγσγήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πνιχηηκσλ 

σθειεηψλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ δηαηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ ηνπ δάζνπο. 

 

Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο. 

Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο ελίζρπζεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζπκβαηέο κε 

ην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν θαη ν έιεγρνο ησλ ηάζεσλ γηα αζχκβαηεο πξνο  ηελ επηζπκεηή 

πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηεο. Απαξαίηεηε είλαη ε ελεκέξσζε,  επαηζζεηνπνίεζε, 

θαηάξηηζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ θφζκνπ γηα λέεο κνξθέο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ ζε ζπκπιεξσκαηηθνχο θιάδνπο ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

ηάζεηο αγξνηηθήο, πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Δηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο 

 

Οη εηδηθνί ζθνπνί ηεο δηαρείξηζεο, πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ 

πξνεγήζεθε θαη απνηεινχλ εμεηδίθεπζε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο 

ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο. Οη εηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη: 

 

1. Ζ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θπηνθνηλφηεηεο ησλ 

θξπγάλσλ (5420) κε ιεβάληα θαη κπξνθφξα θαη ησλ δαζψλ Αγξηειηάο θαη Υαξνππηάο (9320).  

 

2. Ζ δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ θπηψλ θαη ζπάλησλ θπηψλ κε έκθαζε ζηα θηλδπλεχνληα είδε 

ρισξίδαο 

 

3.  Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.  

 

4.  Ζ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ. 

 

5.  Ζ δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηα είδε ηεο νξληζνπαλίδαο  πνπ αλαπαξάγνληαη ζηελ πεξηνρή: Κακπνδελξνβάηεο (Certhia 

brachydactyla), Υαιθνθνπξνχλα (Coracias garrulus), Φξπγαλνηζίρινλν (Emberiza caesia), 

Αεηνκαρίδεο (Lanius spp.), Γελδξνζηαξήζξα (Lullula arborea), Γηδνβπδάρηξα (Caprimulgus 

europaeus), θαη ζηα ελδεκηθά είδε θαιηθνχξηα (Oenanthe cypriaca) θαη Κππξνηζηξνβάθν 

(Sylvia melanothorax). Δπίζεο, ζηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, απφ 

ηα ζειαζηηθά ην Μηθξνξηλφινθν (Rhinolophus hipposideros). 

 

6. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ κε ηα θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα, πνπ ζα 

απακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. 

 

7.  Ζ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αεηθνξηθήο θάξπσζεο ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ. 

 

8.  Ζ πξνζηαζία απφ ηηο θπξηφηεξεο απεηιέο, κε έκθαζε ζηηο ππξθαγηέο. 

 

9.  Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παξαδαζφβησλ θνηλνηήησλ. 

 

10. Ζ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο 

ηεο πεξηνρήο. 
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7. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 

Σα κέηξα δηαρείξηζεο απνηεινχλ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ ηνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο. Ζ ζρέζε ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ θαη ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο είλαη ζθφπηκν λα 

ειέγρεηαη γηα ην θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο, 

θαζφηη γίλνληαη εκθαλή ηα κέηξα πνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Ζ ζρέζε ησλ 

εηδηθψλ ζθνπψλ θαη ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο, ζπλνπηηθά απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα 

(Πίλαθαο 7-1.): 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα κέηξα πνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα. Όια ηα κέηξα ηθαλνπνηνχλ ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο, άκεζα ή έκκεζα. Ο 

ζπζρεηηζκφο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ δηαρείξηζεο πνπ απεηθνλίδεη ν 

θαησηέξσ πίλαθαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ άκεζνπ απνηειέζκαηνο ελφο κέηξνπ 

δηαρείξηζεο. Χζηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ελφο κέηξνπ (πςειή, κεζαία) 

ζπλεθηηκψληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε νηθνινγηθή αμία ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ 

αληηθεηκέλνπ, ηπρφλ ηερληθέο ή νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ή δπζθνιίεο θνηλσληθήο απνδνρήο ηνπο. 
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Πίλαθαο 7.1: πλδεζηκφηεηα εηδηθψλ ζθνπψλ θαη κέηξσλ δηαρείξηζεο ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Μέηξα δηαρείξηζεο 
Δηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.1.1-1  Πξνζηαζία  ησλ νηθνηφπσλ «Ππξηηηθά επηθιηλή βξάρηα κε 

ραζκνθπηηθή βιάζηεζε»  θαη «Ληζψλεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» 
√ √ √    

   

 

7.1.1-2  Απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνηφπνπ «Μεζνγεηαθά δάζε κε θπξίαξρν 

είδνο ηελ Pinus brutia»  
√ √ √    

  

  

7.1.1-3 Απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνηφπνπ «Θεξκνκεζνγεηαθνί πξνζηεππηηθνί 

ζακλψλεο κε Genista sphacelata» , «Φξχγαλα κε Sarcopoterium 

spinosum» θαη «Γάζε Διηάο θαη Υαξνππηάο» 

√ √ √    

  

  

7.1.2-1 Απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ θαη ζπάλησλ θπηψλ 

κε έκθαζε ζηα  είδε Euphorbia hierosolymitana θαη Anthemis plutonia. 
 √ √    

  

  

7.1.3-1 Βειηίσζε ζπλζεθψλ ελδηαηηήκαηνο ηεο άγξηαο παλίδαο    √ √  √ 
  

 

7.1.3-2 Άιια κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ αξπαθηηθψλ 

πηελψλ 
    √  √ 
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Μέηξα δηαρείξηζεο 
Δηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.1.3-3  Βειηίσζε ζπλζεθψλ ελδηαηηήκαηνο ηεο εληνκνπαλίδαο    √  √   
  

 

7.1.4-1  Δλίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο        √  √ 

7.1.5-1 χληαμε δαζνθνκηθψλ ζρεδίσλ √  √  √   
 

  

7.1.5-2: Αξαηψζεηο, απνκάθξπλζε λεθξψλ  θαη θαρεθηηθψλ (αηξνθηθψλ) 

δέληξσλ 
√  √     √ √  

7.1.5-3: Δκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο θαη ζπνξέο κε απηφρζνλα είδε, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο 
√  √     

 

√  

7.1.5-4 Υεηξηζκφο, πεξηπνίεζε θπηεχζεσλ θαη βιάζηεζεο √    √   √ 
 

 

7.1.5-5   Κιαδεχζεηο, φπνπ απηέο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο, γηα 

πξνζηαηεπηηθνχο απφ ηε θσηηά θαη άιινπο ιφγνπο  
       √ 

 

 

7.1.6-1 Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ θνηλσθειψλ επηδξάζεσλ        
 

√ √ 

7.1.7-1 Ρχζκηζε ζήξαο θαη απειεπζεξψζεσλ    √   √ 
  

 

7.1.8-1  Δλίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο          √ 

7.1.8-2  Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο απφ ηηο Γαζηθέο Ππξθαγηέο        √   

7.1.8-3 Πξνζηαζία απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο √       √   

7.1.8-4 Πξνζηαζία απφ θιηκαηηθέο αιιαγέο √     √  √   
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Μέηξα δηαρείξηζεο 
Δηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.1.9-1  Αλάδεημε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο         √ √ 

7.1.10-1 Γηαρείξηζε πξφζβαζεο θαη νδηθνχ δηθηχνπ    √ √      
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7.1 Μέηξα Γηαρείξηζεο 

 
7.1.1 Φπζηθνί νηθφηνπνη 

 

7.1.1-1 Πποζηαζία και διαηήπηζη ηυν οικοηόπυν «Πςπιηικά επικλινή βπάσια με 

σαζμοθςηική βλάζηηζη» (Κυδ. Nat: 8220) και «Λιθώνερ αναηολικήρ Μεζογείος»  (Κυδ. 

Nat: 8140) 

  

θνπνί:  

 Ζ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνηφπσλ θαη κέζσ 

απηψλ ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

 Ζ δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ 

 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.  

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ο νηθφηνπνο 8220 (Ππξηηηθά επηθιηλή βξάρηα κε ραζκνθπηηθή 

βιάζηεζε) εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ θνξπθή θαη γχξσ απφ ηε Μνλή ηαπξνβνπλίνπ. Ζ 

βιάζηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνηφπνπ είλαη αξαηή θαη απαληάηαη ζε ραζκέο ησλ ππξηηηθψλ 

βξάρσλ πνπ έρνπλ απφηνκε θιίζε. 

 

Κπξηφηεξα είδε είλαη ηα: Arabis purpurea, Micromeria chionistrae, Sedum cyprium, Ptilostemon 

chamepeuce var. cyprium, Asplenium ceterach, Cheilanthes pteridoides θαη Umbilicus rupestris. 

Σα ηέζζεξα πξψηα είλαη ελδεκηθά είδε ηεο Κχπξνπ. 

 

Ο νηθφηνπνο 8220 δελ ρξήδεη αλάγθεο πςειήο πξνζηαζίαο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ ζε 

επηθιηλείο θα βξαρψδεηο ζέζεηο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ πξφζβαζε θαη ακβιχλνπλ ηνλ 

θίλδπλν ππξθαγηάο. 

 

Ο νηθφηνπνο 8140 (Ληζψλεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ) δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απνζάζξσζε ησλ 

ππεξθείκελσλ βξάρσλ ζηηο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ, ζε κηθξέο εθηάζεηο. Οη ιίζνη είλαη κεγέζνπο απφ 

κεξηθψλ εθαηνζηψλ έσο 25-35 εθαη. Υαξαθηεξηζηηθά θπηά  είλαη ηα  δπν ελδεκηθά Silene 

laevigata θαη Scutelaria cypria. Άιια είδε είλαη Arabis verna, Mercurialis annua, Geranium 

purpureum, Galium aparine θαη Veronica polita. 

 

Όπσο θαη ν πξνεγνχκελνο νηθφηνπνο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Πηζαλή απεηιή 

γηα ηα ελδεκηθά είδε ηνπ νηθνηφπνπ κπνξεί λα είλαη ε πεξηζπιινγή θπηψλ απφ βνηαληθνχο θαη 

γεληθφηεξα ε εχθνιε πξφζβαζε κε απηνθίλεην. 

 

Πεξηγξαθή: Με ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ππφινηπσλ νηθνηφπσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ 

θαη ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, σο απνηέιεζκα 

εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, πξνθχπηεη ε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ 8220 θαη 8140. Χο εθ ηνχηνπ δελ ρξεηάδεηαη ε ιήςε νπνηνλδήπνηε 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
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Χξηκφηεηα: Γηα ηνπο νηθφηνπνπο 8220 θαη 8140 δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα δηαρεηξηζηηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο. Ζ δηαηήξεζε ησλ ελ ιφγσ νηθνηφπσλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε απνηειεί 

κέξηκλα ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ην ηέινο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.   

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο αηφκσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ εηδψλ 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία 

 

7.1.1-2 Μέηπα πποζηαζίαρ και αποκαηάζηαζηρ ηος οικοηόπος «Μεζογειακά δάζη με 

κςπίαπσο είδορ ηην Pinus brutia» (Κυδ. Nat: 9540) 

 

θνπνί:  

 Ζ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνηφπσλ θαη κέζσ 

απηψλ ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

 Ζ δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ 

 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.  

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Δίλαη ν θπξίαξρνο νηθφηνπνο ηεο πεξηνρήο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ δάζνπο ηεο πεξηνρήο έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο πνπ έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950. εκαληηθφ κέξνο ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη θαεί θαη θαηά ζπλέπεηα ηκήκαηα ηνπ νηθνηφπνπ 

9540 αλαδαζψζεθε κε ηε δεκηνπξγία βαζκίδσλ ζην έδαθνο. Σα θχξηα είδε πνπ θπηεχηεθαλ 

ήηαλ: Pinus brutia, Pinus pinea θαη Cupressus sempervirens. Αλάκεζα ζηα αξαηά δέληξα 

θπηξψλνπλ θξχγαλα θαη δηάθνξα πνψδε θπηά. Δπίζεο άιια είδε πνπ απαληψληαη είλαη: Olea 

europaea, Ceratonia siliqua, Genista  sphacelata, Calicotome villoza, Pistacia terebinthus, 

Cistus creticus, Ptilostemon chamaepeuce, Lavandula stoechas, Sarcopoterium spinosum θαη 

Thymus capitatus. 

 

Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο έρεη δηαηαξαρζεί ζνβαξά κε ηε βαζκίδσζε ηνπ εδάθνπο, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε κέζνδνο απηή αλαδάζσζεο ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία ησλ 

αλαδαζψζεσλ θαη ηε κείσζε ηεο δηάβξσζεο, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηε ππξθαγηά. 

 

Άιιε αηηία δηαηάξαμεο ηνπ νηθφηνπνπ είλαη νη θπηεχζεηο μεληθψλ εηδψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

Δπθαιχπηνπ θαη ηεο Αθαθίαο, είδε πνπ εγθαζίζηαληαη εχθνια. Απνηέιεζκα ηεο θχηεπζεο ησλ 

μεληθψλ εηδψλ ζηηο αλαδαζψζεηο είλαη ε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νηθνηφπνπ, 

ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο εμέιημεο πξνο ηα απηφρζνλα είδε ηνπ νηθνηφπνπ. Σα μεληθά είδε 

θαηαιακβάλνπλ δσηηθφ ρψξν, ιφγσ αιιεινπάζεηαο απνηξέπνπλ ηελ εμέιημε άιισλ θπηψλ, 

θαιχπηνπλ ην έδαθνο κε θχιια, εθθξίλνπλ ηνμηθέο νπζίεο (pnnives), αιιάδνπλ ην PH ηνπ 

εδάθνπο, θαηαλαιψλνπλ εδαθηθή πγξαζία θ.ά. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή έλδεημε ππνβάζκηζεο ηνπ νηθνηφπνπ είλαη ε θαθή επδνθίκεζε ησλ θσλνθφξσλ. 

Σν 1/3 ηεο Σξαρείαο πεχθεο είλαη μεξή, θαζψο θαη ην 10% ησλ Κππαξηζζηψλ. Δηδηθά ε 
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Κνπθνπλαξηά απέηπρε ζε πνζνζηφ 80%. Δπίζεο, ε ζχλζεζε ησλ θπηνθνηλσληψλ ζηηο 

αλαβαζκίδεο θαίλεηαη δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ επηθιηλψλ εδαθψλ. 

 

Δθηφο απφ ηε θχηεπζε μεληθψλ εηδψλ θαη ηε δηαηαξαρή ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο απφ ηηο 

αλαβαζκίδεο, ζεκαληηθέο απεηιέο γηα ηνλ νηθφηνπν 9540, σο θαηεμνρήλ νηθφηνπνο 

πεπθνδάζνπο, είλαη νη ππξθαγηέο θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

 

Πεξηγξαθή: Γηα ηελ αλφξζσζε θαη πξνζηαζία ηνπ νηθνηφπνπ, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα 

παξαθάησ κέηξα: 

 ηαδηαθή απνκάθξπλζε θαηαξρήλ φισλ ησλ εηζβιεηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα φισλ ησλ 

μεληθψλ εηδψλ. Ζ θνπή θαη ε απνκάθξπλζε ησλ θπηεπζέλησλ θπηψλ είλαη δχζθνιε θαη 

πηζαλψο ζα επηθέξεη δεκηέο ζηα γεηηνληθά απηνθπή θπηά. Δίλαη φκσο δπλαηή ε εθξίδσζε 

ησλ λεαξψλ θπηαξίσλ φπνπ ππάξρνπλ. Φπηάξηα χςνπο 10-20 εθαη.  κπνξνχλ λα 

μεξηδσζνχλ ψζηε λα κελ ππάξμεη αλαγέλλεζε. 

 ρεδηαζκέλεο θπηεχζεηο θπηψλ ή ζπνξέο ζε κηθξέο επηθάλεηεο, κεηά απφ 

αλακφριεπζε ηνπ εδάθνπο ή 

 Καιιηέξγεηα θαη ζπνξά ζε πθηζηάκελεο αλαβαζκίδεο θαη φπνπ ππήξμαλ εθηεηακέλεο 

μεξάλζεηο μεληθψλ εηδψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα πξνμελήζνπλ ζνβαξή δεκηά 

ζε θπζηθνχο ζάκλνπο αγξηειηάο θαη ραξνππηάο.  

 Πξνζηαζία απφ ηηο ππξθαγηέο θαη άιιεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Παξαθνινχζεζε νηθνηφπνπ (Monitoring) 

 

Χξηκφηεηα: Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ θαη επεκβάζεσλ απαηηείηαη 

θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν απφ ηα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 

Αλάπηπμε ησλ εηδψλ ζην θπηψξην ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ θαη πινπνίεζε ηεο κειέηεο κε ίδηα κέζα 

απφ ην Σκήκα Γαζψλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπφξνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε πην μεξαλζεθηηθψλ πξνειεχζεσλ.  

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ην ηέινο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο λέσλ αηφκσλ πνπ ζα θπηεπηνχλ, 2. έθηαζε πνπ ζα 

θαιπθζεί, απνθαηαζηαζεί, 3. βειηίσζε, απνθαηάζηαζε ηνπίνπ 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή 

 

7.1.1-3 Μέηπα πποζηαζίαρ και αποκαηάζηαζηρ ηος οικοηόπος «Θεπμομεζογειακοί 

πποζηεππηικοί θαμνώνερ με Genista sphacelata» (Κυδ. Nat: 5320), «Φπύγανα με 

Sarcopoterium spinosum» (Κυδ. Nat: 5420) και «Γάζη Δλιάρ και Χαποςπιάρ» (Κυδ. Nat: 

9320) 

 

θνπνί:  

 Ζ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνηφπσλ θαη κέζσ 

απηψλ ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

 Ζ δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ 

 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.  
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Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ο πξψηνο απφ ηνπο ηξεηο αλσηέξσ νηθνηφπνπο είλαη  κηθξφο ζε 

έθηαζε θαη εθηείλεηαη ζηα ΝΓ ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. Σα θπξίαξρα είδε είλαη: Genista 

sphacelata θαη ην Calycotome villosa, πςεινί αθαλζσηνί ζάκλνη πνπ είλαη εχθιεθηνη ζε 

πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

 

Οη άιινη δπν νηθφηνπνη (5420 θαη 9320) ζπλήζσο αλακεηγλχνληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο επίζεο 

εηζρσξνχλ αλάκεζα ζε αξαηφ δάζνο (9540) θσλνθφξσλ. Απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο 

ησλ ελ ιφγσ νηθνηφπσλ είλαη ην κσζατθφ νηθνηφπσλ θαη ελδηαηηεκάησλ ζην Γάζνο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Σν κσζατθφ ησλ νηθνηφπσλ απηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε Αγξηειηάο, Υαξνππηάο θαη 

θνίλνπ, πνπ αλάκεζά ηνπο θπηξψλνπλ θξχγαλα φπσο ηα Sarcopoterium spinosum, Thymus 

capitatus, Phagnalon rupestre, Cistus creticus, Lavandula stoechas, Genista sphacelata  θαη 

θαηά αξαηά δηαζηήκαηα ζπλαληάηαη θαη ε Σξεκηζηά  (Pistacia terebinthus) 

 

Δπηηπξφζζεηα, ζηνπο νηθφηνπνπο απηνχο ζπλαληψληαη θαη αξθεηά ελδεκηθά είδε φπσο Dianthus 

strictus ssp. troodi, Pterocephalus multiflorus, Teucrium cyprium T. micropodioides, Anthemis 

plutonia, Thymus niger θαη Allium willeanum. Δδψ επίζεο απαληψληαη φια ηα νξρεηνεηδή ηεο 

πεξηνρήο θαζψο θαη ην ζπάλην είδνο (Κφθθηλν βηβιίν) Euphorbia hierosolimitana. 

 

ην «κσζατθφ» ζπκκεηέρνπλ αξθεηά θπηηθά είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βφηαλα φπσο ε 

Φαζθνκειηά  (Salvia fruticosa), ε Λεβάληα – Μπξνθφξα (Lavandula stoechas),  ν Βακβαθίηεο 

(Bombycilaena discolor) θ.ά 

 

Δπίζεο θπηξψλνπλ αξθεηά εδψδηκα αγξηφρνξηα φπσο ηα: Hypochaeris achyrophora, 

Ainsworthia trachycarpa, Hirchfeldia incana, θ.ά. Σέινο ζηε πεξηνρή απαληψληαη αξηπκαηηθά 

θπηά φπσο: Pistacia lentiscus (θνίλνο), θαη Pistacia terebinthus (Σξεκηζηά). 

 

Πεξηγξαθή: Σα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηε πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

νηθνηφπσλ είλαη: 

 

 Απνκάθξπλζε ησλ μεληθψλ εηδψλ. 

 Δκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο ζηνλ νηθφηνπν 9320, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ νκάδσλ (Αγξηειηάο, Υαξνππηάο) θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηαθέλσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ μεληθψλ εηδψλ. Δίλαη ζεκηηφ ε παξαγσγή ησλ 

θπηψλ ηεο Αγξηειηάο θαη ηεο Υαξνππηάο πνπ ζα θπηεπζνχλ, λα γίλεηαη απφ ζπέξκαηα ή 

ξηδνβιαζηήκαηα κεηξηθψλ θπηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 Παξαθνινχζεζε νηθνηφπνπ (Monitoring) 

 

Χξηκφηεηα: Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ θαη επεκβάζεσλ απαηηείηαη 

θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν απφ ηα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ.  

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο λέσλ αηφκσλ πνπ ζα θπηεπηνχλ, 2. έθηαζε πνπ ζα 

θαιπθζεί, απνθαηαζηαζεί, 3. βειηίσζε, απνθαηάζηαζε ηνπίνπ 
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Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή 

 

7.1.2 Υισξίδα 
 

7.1.2-1 Μέηπα αποκαηάζηαζηρ και διαηήπηζηρ ηυν ενδημικών και ζπάνιυν θςηών με 

έμθαζη ζηα  είδη Euphorbia hierosolymitana και Anthemis plutonia. 

 

θνπνί:  

 Ζ δηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ θαη ηδηαηηέξσο ησλ 

ζεκαληηθψλ 

 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.  

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ αμία ηεο ρισξίδαο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ νθείιεηαη ζηε κεγάιε 

πνηθηιφηεηα  θαη ηδηαηηεξφηεηα ησλ θπηηθψλ εηδψλ. Σν ηαπξνβνχλη απνηειεί δεκνθηιή 

πξννξηζκφ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηελ Κχπξν. Πιήξεο 

θαηαγξαθή ηεο ρισξίδαο δελ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα, αιιά εθηηκάηαη  φηη ηα θπηηθά είδε 

ππεξβαίλνπλ ηα 200 ζε αξηζκφ (Παξάξηεκα IV).  Απ‟ απηά ηα 23 είλαη ελδεκηθά θπηά ηεο 

Κχπξνπ  ελψ πνιιά άιια είλαη ελδηαθέξνληα γηα ηνλ ελδεκηζκφ ηνπο  θαη ηε θπηνγεσγξαθηθή 

ηνπο ζέζε ή γηα ηε ρξήζε ηνπο σο βφηαλα, εδψδηκα, αξηπκαηηθά-αξσκαηηθά θπηά. 

 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία ελφο θπηνχ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ην Euphorbia 

hierosolymitana (Δπθφξβηα ησλ Ηεξνζνιχκσλ), ην νπνίν έρεη εηζαρζεί ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ 

«Κφθθηλνπ βηβιίνπ ηεο ρισξίδαο ηεο Κχπξνπ» (Υ. Υξηζηνδνχινπ, 2007) θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί 

σο εχηξσην (Vu:D2). ηελ Κχπξν απαληάηαη ζε 4 πιεζπζκνχο κε πεξίπνπ 3500 θπηά.  

 

Έλαο ζεκαληηθφο πιεζπζκφο είλαη απηφο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ πνπ βξίζθεηαη 800κ. πεξίπνπ ΝΑ 

ηεο Μνλήο αλάκεζα ζε θξχγαλα θαη πςεινχο ζάκλνπο. Γελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ, αξθεί ν βηφηνπνο  ηνπ λα δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 

Δπηπιένλ, ιίγν ρακειφηεξα απφ ηε Μνλή ηνπ ηαπξνβνπλίνπ εληνπίδεηαη ν ππνπιεζεζκφο ελφο 

επίζεο αμηνζεκείσηνπ ελδεκηθνχ θπηνχ, ην Anthemis plutonia (Άλζεκηο ε πινπηψληα), ρσξίο 

γισζζφκνξθα αλζίδηα. 

 

Αμίδεη αθφκα λα αλαθεξζεί φηη ζηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί 12 είδε νξρενεηδψλ. 

 

Πεξηγξαθή: Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνπο νηθνηφπνπο ηεο πεξηνρήο 

ιεηηνπξγνχλ επίζεο θαη γηα ηε πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο. Ηδηαίηεξα ζηνρεπφκελα κέηξα ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ γηα ηα πιένλ αμηφινγα θαη θηλδπλεχνληα είδε (Euphorbia hierosolymitana, Anthemis 

plutonia). 

 

 Όια ηα είδε απηνθπνχο ρισξίδαο λα επλνεζνχλ απφ πξνζεθηηθά κέηξα απνθαηάζηαζεο 

θαη δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ εηζβιεηηθψλ, μεληθψλ εηδψλ θαη ηε ρξήζε ηζαγελψλ εηδψλ. 

 Απνθπγή ηεο ρξήζεο δηδαληνθηφλσλ ή άιισλ επηβιαβψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 
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 Δθπαίδεπζε ηνπ δαζηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηνρήο ζε ζέκαηα αλαγλψξηζεο 

ρισξίδαο. 

 Δπηπξνζζέησο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν θαηάινγνο ησλ θπηψλ ηεο πεξηνρήο κε 

επηζθέςεηο φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο θαη ηδηαίηεξα ην θζηλφπσξν θαη ελσξίο ηελ άλνημε. 

Υξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ είδνπο Ophrys 

kotschyi θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ηνπ Phillyrea media. 

 Παξαθνινχζεζε (Monitoring) ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ, 

ψζηε λα εληνπίδνληαη ηπρφλ ηάζεηο ζπξξίθλσζεο ψζηε λα ιεθζνχλ κέηξα ηερλεηήο 

επέθηαζεο ηνπο. 

 Πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ φπνπ εληνπίδεηαη ην είδνο Άλζεκηο απφ ελδερφκελε 

δηαηάξαμε θαη ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο. ε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο αληαγσληζηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ είδνπο κε ηε ζακλψδε 

βιάζηεζε, είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία δηαθέλσλ κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο. 

 Πξνζηαζία ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ νξρηδενεηδψλ απφ ηηο δηάθνξεο δαζνθνκηθέο 

εξγαζίεο. Πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο επίδξαζεο ηεο εμέιημεο ηεο 

ζπγθφκσζεο θαη αλ θξηζεί απαξαίηεην λα γίλνπλ αξαηψζεηο. 

 Γεκηνπξγία δχν λέσλ ππνπιεζπζκψλ ηνπ Euphorbia hierosolymitana, καθξηά απφ 

ηηο γλσζηέο ζέζεηο θαη ζε θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα κε θπηεχεζεηο θπηψλ. 

 

Χξηκφηεηα: Σα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ έρνπλ ηελ εκπεηξία θαη γλψζε γηα λα  

εθαξκφζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο. Απαηηείηαη κφλν θαηάιιεινο 

ζρεδηαζκφο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν θαη ζπλεξγαζία κε ην δαζεξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

πεξηνρήο. Ζ παξαγσγή ησλ θπηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην θπηψξην ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. έθηαζε θπηεπζείζαο πεξηνρήο, 2. ξπζκφο αχμεζεο ησλ αηφκσλ 

3. εμέιημε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή (Λφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ εηδψλ) 

 

7.1.3 Παλίδα 

 

7.1.3-1 Βεληίυζη ζςνθηκών ενδιαιηήμαηορ ηηρ άγπιαρ πανίδαρ 
 

θνπνί:  

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ. 

 Ζ δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο. 

 Ζ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αεηθνξηθήο θάξπσζεο ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: ηελ πεξηνρή απαληάηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο εηδψλ ηεο άγξηαο 

παλίδαο πνπ ππφθεηληαη ζε πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο, ηφζν απφ ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία φζν 

θαη απφ Γηεζλείο πκβάζεηο θαη Δπξσπατθέο Οδεγίεο. Κξίζηκνο παξάγνληαο δηαηήξεζεο απηψλ 

ησλ εηδψλ είλαη ε εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο αιιά θαη θάιπςεο φισλ 

ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επάξθεηα ηξνθήο, ηελ 

παξνρή θαηαθπγίσλ απφθξπςεο, ηελ παξνρή λεξνχ θιπ (Μπαθαινχδεο 2008). Σν 

Πεξδηθνζηάρηλν θσιηάδεη ζε γέξηθα άηνκα Σξαρείαο Πεχθεο ζε δάζε κε ζρεηηθά αξαηή 
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ζπγθφκσζε (Ηεδεθηήι θ.ά. 2003) θαη ηξέθεηαη θπξίσο κε ηε Νεζησηηθή Πέξδηθα (Alectoris chukar), 

θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ κε πεξηζηεξφκνξθα (θάζα, αγξηνπεξίζηεξν θαη νηθηαθφ πεξηζηέξη), 

κηθξά ηξσθηηθά (Μαπξνπνληηθφ Rattus rattus) θαη εξπεηά (Άγακα Laudakia stellio) (Iezekiel et al. 

2004). πιιακβάλεη ηε ιεία ζπλήζσο ζε αλνηρηέο πεξηνρέο. Οη θπξηφηεξεο απεηιέο γηα ην είδνο 

είλαη ε ππνβάζκηζε θαη θαηαζηξνθή ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ, νη νριήζεηο θαηά ηελ 

αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ ιείαο, ε άκεζε ζαλάησζε απφ 

παξάλνκν θπλήγη θαη ειεθηξνπιεμίεο, ε ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ θαη αγξνηηθψλ 

θπηνθαξκάθσλ θαη ε παξάλνκε ζπιινγή απγψλ θαη λενζζψλ απφ ηε θσιηά (Arroyo & Ferreiro 

2000, Ηεδεθηήι θ.ά. 2003). Ο Μηθξνξηλφινθνο αλαπαξάγεηαη ζε ζρηζκέο βξάρσλ θαη ζε γαιαξίεο 

παιηψλ ιαηνκείσλ, θαη ηξέθεηαη θπξίσο κε έληνκα πνπ ζπιιακβάλεη επάλσ απφ ζηάζηκα λεξά, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί θαη σο πφζηκν γηα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε λεξφ (Macdonald & 

Barret 1993). Ο Αθαλζνδάθηπινο απαληάηαη ζε ακκψδε εδάθε θπξίσο ζε δαζηθέο πεξηνρέο θαη 

ε κεγαιχηεξε απεηιή ζεσξείηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπ απφ ηηο ακκνιεςίεο (IUCN 

2010). Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελδηαηηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ δηαηάζζνληαη απηά ζην ρψξν παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ παξνπζία ησλ εηδψλ 

αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (Μπαθαινχδεο 2008). Δθηηκάηαη 

φηη κε ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελδηαηηήκαηνο ησλ παξαπάλσ εηδψλ ζα 

δηαηεξεζεί ν πιεζπζκφο ηνπο θαη καθξνρξφληα ζα εκθαλίζνπλ ηάζεηο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο. 

πγρξφλσο πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ νη νριήζεηο ζηηο πεξηνρέο φπνπ απαληψληαη ηα είδε απηά, 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο αλεθηηθφηεηαο πνπ επηδεηθλχνπλ ζηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ. 

 

ηε πεξηνρή απαληψληαη αξθεηά ζεξακαηηθά είδε (Λαγφο, Νεζησηηθή Πέξδηθα, Φάζα, ηζίριεο 

θ.ά.) ελψ ιακβάλνπλ ρψξα απειεπζεξψζεηο Νεζησηηθήο Πέξδηθαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζεξεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ πεξηνίθσλ ηνπ δάζνπο. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ είλαη ε παξνπζία λεξνχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, 

φπσο δηαζεζηκφηεηαο ηξνθήο θαη θάιπςεο απφ ηνπο αλψηεξνπο ζεξεπηέο ηνπο. 

 

Πεξηγξαθή: Σα κέηξα αθνξνχλ θπξίσο ηε βειηίσζε ησλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο θαη ζέζεσλ 

ηξνθνιεςίαο ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπ 

Μηθξνξηλφινθνπ θαη Αθαλζνδάθηπινπ. Με ηελ πινπνίεζε απηψλ, ζα βειηησζεί θαη ην ελδηαίηεκα 

ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα αθηηλνβνιεί κε λέα 

άηνκα ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο θαη λα εληζρχεη ηε ζεξακαηηθή θάξπσζε ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Σα κέηξα είλαη ηα εμήο: 

 

 Γιαηήπηζη ηυν ώπιμυν δένηπυν: Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηελ απνγξαθή ησλ 

πθηζηάκελσλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ γέξηθσλ δέληξσλ Σξαρείαο 

Πεχθεο κε κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ θαη χςνπο,  ζηηο παξαθείκελεο ησλ 

θσιηψλ πεξηνρέο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 ψξηκα δέληξα/ha ζε θάζε 

ζπζηάδα κε ηε ρξήζε GPS. Σν θάζε άηνκν πξέπεη λα εηζαρζεί ζε ςεθηαθφ ππφβαζξν 

(GIS) θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα λέθνο κε ηα ππάξρνληα θαη πηζαλά γηα θσιενπνίεζε 

δέληξα Σξαρείαο Πεχθεο. Όια ηα δέληξα κε ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

παξακείλνπλ, λα ζεκαλζνχλ θαη λα απαγνξεπηεί ε πινηνκία ηνπο ζην κέιινλ. 

 Αποηποπή ςλοηομιών: ε θάζε ππνηκήκα φπνπ ππάξρεη ελεξγή ή παιηά θσιηά 

Πεξδηθνζηάρηλνπ ζα πξέπεη λα αξζνχλ παληειψο νη πινηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Καλλιέπγεια πηγών-γευηπήζευν: ηε πεξηνρή ελδείθλπηαη  ε εγθαηάζηαζε πνηίζηξσλ 

ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο. ε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ ζα πξέπεη 
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λα δεκηνπξγεζνχλ 5-10 πνηίζηξεο,  νκνηφκνξθα δηαζπαξκέλεο ζε φιν ην δάζνο, θνληά 

ζε ξέκαηα θαη ζε ζεκεία φπνπ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηνπο απφ νρήκαηα. 

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ αλακέλεηαη ε καθξνρξφληα δηαηήξεζε πηζαλψλ 

ζέζεσλ θσιενπνίεζεο γηα ην Πεξδηθνζηάρηλν, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο ζπγθφκσζεο ζηηο 

πεξηνρέο θσιηάζκαηνο ηνπ Πεξηδηθνζηάρηλνπ, θαη ε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θάιπςεο 

γηα αξθεηά είδε ηεο άγξηαο παλίδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ κε ζεξακαηηθφ 

ελδηαθέξνλ. Βξαρππξφζεζκα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πνηίζηξσλ αλακέλεηαη λα βειηησζεί ε 

πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ, λα ππάξμεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ εηδψλ ζην ρψξν, αιιά θπξίσο λα 

απμεζεί ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ ζηα απαηηεηηθά ζε απηφ είδε (π.ρ. Νεζησηηθή Πέξδηθα, Λαγφ, 

Φάζα, πεξηζηέξηα, Μηθξνξηλφινθν, θιπ) θαη λα απμεζνχλ ηα ηξνθηθά δηαζέζηκα (π.ρ. έληνκα) 

ηνπ Μηθξνξηλφινθνπ. 

 

Χξηκφηεηα: Απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ελεξγψλ θαη παιαηψλ θσιηψλ ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ 

ζε ράξηε απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαη ε νξηνζέηεζε δσλψλ απαγφξεπζεο πινηνκηψλ επαξθνχο 

έθηαζεο (αθηίλαο > 2 ρικ.) γχξσ απφ θάζε θσιηά. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πνηίζηξσλ 

απαηηείηαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ηνπνζεζηψλ ζην έδαθνο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε 

ςεθηαθφ ππφβαζξν. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: 10 έηε. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Αξηζκφο αλαπαξαγσγηθψλ δεπγαξηψλ Πεξδηθνζηάρηλνπ, 2. 

Δπηηπρία αλαπαξαγσγήο Πεξδηθνζηάρηλνπ (αξηζκφο λενζζψλ πνπ εγθαηάιεηςε επηηπρψο ηε 

θσιηά), 3. Αξηζκφο πνηίζηξσλ, 4. Αξηζκφο εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πνηίζηξεο, 5. Αξηζκφο 

λπρηεξίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πνηίζηξεο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή 

 

7.1.3-2 Άλλα μέηπα πποζηαζίαρ ηυν ενδιαιηημάηυν ηυν αππακηικών πηηνών 

 

θνπνί:  

 Ζ δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο. 

 Ζ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αεηθνξηθήο θάξπσζεο ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

δξάζεσλ θαη ησλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ παλίδαο θαη λα πξνσζείηαη ε πξνζηαζία ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ 

εηδψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε παξνπζία κηαο πεγήο, ζηε ζέζε Αγίαζκα 

πνπ εληνπίδεηαη 700m βφξεηα απφ ηε Μνλή. Ζ βηνινγηθή ηεο αμία γηα ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο 

είλαη κεγάιε, ιφγσ ηεο νιφρξνλεο παξνπζίαο λεξνχ. 

 

Πεξηγξαθή: πκπιεξσκαηηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ κέηξνπ 7.3.1-1, είλαη 

ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη νξηζκέλα κέηξα πνπ 

πηνζέηεζε ην Σκήκα Γαζψλ γηα ηε πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ θσιενπνίεζεο ησλ αξπαθηηθψλ 

πνπιηψλ ζηα Κξαηηθά Γάζε. Σα κέηξα απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ Πίλαθα: 
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Πίλαθαο 7.1.3.2-1: Γηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ θσιενπνίεζεο ησλ 

αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΥΧΡΗΚΖ ΔΞΑΠΛΧΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

1 
Απνθπγή δαζνθνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ρξήζεο 
αιπζνπξίνλνπ θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο 
αλαπαξαγσγήο. 

ε αθηίλα 2 km απφ ηηο 
θσιηέο 15/01-30/06 

2 Απνθπγή πινηνκηψλ θνληά ζηε θσιηά. ε αθηίλα 300 m απφ 
ηηο θσιηέο Καζ‟ φιν ην έηνο 

3 Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο θπζηθήο δνκήο 
θαη κείμεο ησλ ζπζηάδσλ.  ε φιν ην δάζνο Καζ‟ φιν ην έηνο 

4 
Καζνξηζκφο, ζήκαλζε θαη θαηαθξάηεζε 2 
ηνπιάρηζην δέληξσλ «Άγξηαο Εσήο» 
(κεγάιεο ειηθίαο) αλά εθηάξην. 

ε φιν ην δάζνο. Καζ‟ φιν ην έηνο 

5 Απνθπγή ρξήζεο εθξεθηηθψλ ε αθηίλα 2 km απφ ηηο 
θσιηέο 15/01-31/06 

6 Ρχζκηζε δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο θαηά ηελ 
θξίζηκε πεξίνδν αλαπαξαγσγήο.  

ε αθηίλα 300 m απφ 
ηηο θσιηέο 15/01-31/06 

7 Πξνζσξηλφ θιείζηκν δξφκσλ. ε αθηίλα 1km απφ ηηο 
θσιηέο 15/01-31/06 

8 Απνθπγή θαηαζθεπήο δαζηθψλ δξφκσλ. ε αθηίλα 500 m απφ 
ηηο θσιηέο Καζ‟ φιν ην έηνο 

9 Απνθπγή θαηαζθεπήο δξφκσλ εμαγσγήο 
μπιείαο.  

ε αθηίλα 400 m απφ 
ηηο θσιηέο Καζ‟ φιν ην έηνο 

10 Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 
δξφκσλ θαη αληηππξηθψλ ισξίδσλ.  

ε αθηίλα 1km απφ ηηο 
θσιηέο 15/01-31/03 

11 
Απνθπγή εγθαηάζηαζεο ππιψλσλ θαη 
παζζάισλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
Απνκάθξπλζε αδξαλψλ θαισδίσλ. 

ε πεξηνρέο κεγάιεο 
ππθλφηεηαο θσιηψλ 
θαη ζε πεξηνρέο πνπ 
νξίζηεθαλ σο SPA. 

Καζ‟ φιν ην έηνο  

12 Πξνζηαζία θαη επηηήξεζε θαηά ηελ πεξίνδν 
αλαπαξαγσγήο. ε φιν ην δάζνο 15/01-30/06 

13 Γηαβήκαηα πξνο ην Σακείν Θήξαο γηα ηελ 
απαγφξεπζε ηνπ θπλεγίνπ  

ε αθηίλα 2 
ρηιηνκέηξσλ 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 
θσιηέο 

2 κήλεο πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο 
θπλεγεηηθήο 
πεξηφδνπ (αξρέο 
Ηνπλίνπ) 

14 Έξεπλα θαη παξαθνινχζεζε. 

ε φιν ην δάζνο γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο αλαπαξαγσγήο 
θαη δπλακηθήο ηνπ 
είδνπο. 

Καζ‟ φιν ην έηνο 
θαη εηδηθά θαηά ηελ 
αλαπαξαγσγηθή 
πεξίνδν 15/01-
31/04 

 Πεγή: Σκήκα Γαζώλ 

 

Σέινο, ν θαζαξηζκφο ησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη ε πξνζηαζία θαη επηηήξεζε ηνπ ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο ησλ πνηίζηξσλ (αθηίλαο 500m) επλννχλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ. 

 

Χξηκφηεηα: Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη γλψζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο. 
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Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο ελεξγεηψλ, 2. πιεζπζκνί εηδψλ, 3. θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή. 

 

 

7.1.3-3  Βεληίυζη ζςνθηκών ενδιαιηήμαηορ ηηρ ενηομοπανίδαρ  

 

θνπνί:  

 Ζ δηαηήξεζε ή θαη ε βειηίσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ ηεο εληνκνπαλίδαο. 

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ 

 

Σεθκεξίσζε – Αλαγθαηφηεηα: Ζ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο 

εληνκνπαλίδαο θαζηζηά επηηαθηηθή ηε ιήςε κέηξσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή.  

 

Πεξηγξαθή: Σν πην ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα δξνκνινγεζεί άκεζα είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο 

ρισξηζηηθήο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ε νπνία δηαηαξάρζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ εηζαγσγή ελφο 

απαηηεηηθψλ μεληθψλ είδψλ. Σα άηνκα ησλ εηδψλ απηψλ έηζη θαη αιιηψο λεθξνχκελα ζα 

απνκαθξχλνληαη ζηαδηαθά απφ ην νηθνζχζηεκα. Αληίζεηα φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκα πξέπεη λα 

εληζρπζεί ε παξνπζία, ή αλ ιείπνπλ, λα εηζαρζνχλ κε αλαδαζσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

ελδεκηθά είδε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Γηα παξάδεηγκα ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ 

Olea europaea, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus , Pistacia terebinthus, Cistus sp θιπ. ζα 

απνηεινχζε κηα πνιχ ζσζηή ελέξγεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

 

Σν γεγνλφο φηη θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ αηφκσλ θνπθνπλαξηάο έλα πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ απηψλ παξακέλεη ζην δάζνο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (κεγάιεο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο, 

αδπλακία πξνζέγγηζεο θιπ) δηεπθνιχλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ 

πεξηνρή ζε φηη αθνξά ηελ εληνκνπαλίδα. Σν πιηθφ πνπ παξακέλεη ζην δάζνο πξνζθέξεη ηξνθή 

θαη ελδηαίηεκα ζε δηάθνξα είδε εληφκσλ, ζπληειψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ελίζρπζε θαη 

δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 

Δπίζεο, έλα  κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο εληνκνπαλίδαο θαη 

φρη κφλν, είλαη ε δηαηήξεζε 2-3 ηζηάκελσλ λεθξψλ δέληξσλ/Ha (ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαρ. 

κέηξν  7.1.3-1 «Βειηίσζε ζπλζεθώλ ελδηαηηήκαηνο ηεο άγξηαο παλίδαο»). 

 

 

Χξηκφηεηα: Ζ ηερληθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπνξά ζπεξκάησλ θαη ζηελ 

ππνβνήζεζε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ησλ εηδψλ ρισξίδαο, κπνξεί λα εθαξκνζζεί άκεζα απφ 

ην Σκήκα Γαζψλ, θαζψο ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη ν επαθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

εθαξκνγήο. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο θπηεπζέλησλ εηδψλ, 2. έθηαζε θπηεπζείζαο πεξηνρήο, 

3. πιεζπζκνί εληφκσλ 
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Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή. 

 

 

7.1.4 Γαζηθή αλαςπρή θαη δαζνηνπξηζκφο 
 

7.1.4-1  Δνίζσςζη ηηρ ενημέπυζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ ηος κοινού  

 

θνπνί:  

 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. 

 Απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο απφ θάζε είδνπο θηλδχλνπο θαη 

ππνβαζκηζηηθνχο ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ 

παξάγνληεο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Δλίζρπζε ηνπ δαζνηνπξηζκνχ. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαςπρηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ πνπ 

επηζθέπηεηαη ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην Σκήκα Γαζψλ ν 

εθδξνκηθφο ρψξνο ζηνλ Κφξλν θαη έλα δίθηπν κνλνπαηηψλ. Οη αλαςπρηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

αμίεο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη γλσζηέο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ φκνξσλ Κνηλνηήησλ 

αιιά θαη ζηνπο επηζθέπηεο. 

 

Χζηφζν, πξφβιεκα απφ πιεπξάο ρξήζεσλ γεο απνηειεί ε χπαξμε νηθηψλ πεξηκεηξηθά ηνπ 

δάζνπο θαη ε Γεσξγηθή Εψλε Γ3. Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο είλαη απμεκέλνο ιφγσ ησλ πεδίσλ 

βνιήο ζηε πεξηνρή θαη εηδηθά ηνπ κεγάινπ πεδίνπ βνιήο, πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ δάζνπο, 

ζηα φξηα ηεο Κνηλφηεηαο ηνπ Καινχ ρσξηνχ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ειαθξηά θαη βαξηά φπια, 

ησλ γεσξγηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εμνρηθψλ θαη κεκνλσκέλσλ θαηνηθηψλ πεξηκεηξηθά ηνπ 

δάζνπο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, θξίλεηαη αλαγθαία ε ελίζρπζε ηνπ επηπέδνπ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000, αιιά 

θαη σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο θαη αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ζην Γίθηπν Φχζε 2000. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθή ε γλσζηνπνίεζε 

ησλ σθειεηψλ αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην 

Γίθηπν Φχζε 2000. 

 

Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, πξσηίζησο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη δεπηεξεπφλησο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο πεξηνρήο. 

 

Πεξηγξαθή: Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ θνηλνχ 

πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ηα αθφινπζα: 

 Οπγάνυζη και ζύνηαξη επυηημαηολογίος. Γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη νξγάλσζε 

ηεο αλαςπρήο ζην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζηα πιαίζηα ηεο 

αλαςπρηθήο νξγάλσζεο.  
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 Παπαγυγή ενημεπυηικού ςλικού. Έληππεο θαη ςεθηαθή κνξθήο (π.ρ. νηθνηνπξηζηηθφο 

νδεγφο ηεο πεξηνρήο, κνλνπάηηα, δηαδξνκέο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ είηε γεληθά ζέκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο είηε αθηεξψκαηα 

εμεηδηθεπκέλα γηα ηα ελδηαηηήκαηα, ηνπο νηθνηφπνπο, ηα είδε ηεο πεξηνρήο, δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδαο θ.ι.π), 

 Γπάζειρ δημοζιοποίηζηρ ζηον ηύπο. πγγξαθή θαη δεκνζίεπζε άξζξσλ, παξνρή 

ζπλεληεχμεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ (έληππα θαη ειεθηξνληθά). Ζ 

δεκνζηνπνίεζε απνθνπεί  ζηε πξνβνιή ηεο πεξηνρήο σο ηφπν ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ 

πινχηνπ θαζψο θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο πιεξνθφξεζεο άκεζα. 

 Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού: ε ζέκαηα αλγλψξηζεο ρισξίδαο, παλίδαο, 

ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ, ραξηνγξάθεζεο νηθνηφπσλ αιιά θαη εθαξκνγήο ρεδίσλ 

Παξαθνινχζεζεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο. 

 

Χξηκφηεηα: Οη ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ έρνπλ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ζηε ζχληαμε 

ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηα αληηθεηκέλα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ελ ιφγσ πεξηνρή. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 5 έηε  

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο/ επαηζζεηνπνίεζεο, 2. βαζκφο 

πιήξσζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ επηζθεπηψλ 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.    

 

 

7.1.5 Γαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ηαπξνβνπλίνπ ζα ζπλερίζεη λα είλαη πνιπιεηηνπξγηθή 

θαη ζα αζθείηαη κε θχξηνπο ζθνπνχο: 

 ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο  

 ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο φισλ ησλ επηπέδσλ  

 ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο, πδξνλνκηθήο θαη πδξνινγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 

 ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο θαη αλαςπρηθήο ηνπ δνκήο, ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη 

ηέινο 

 ηε ζπλέρηζε παξαγσγήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, σθειεηψλ θαη θάπνησλ αγαζψλ θαη 

πξντφλησλ, απαξαίηεησλ γηα ηνπο πεξηνίθνπο 

ηα δαζνθνκηθά κέηξα πνπ πξνηείλεηαη λα εθαξκνζζνχλ απφ ηα έκπεηξα ζηειέρε ηεο αξκφδηαο 

Γαζηθήο Τπεξεζίαο είλαη ηα αθφινπζα : 

 

7.1.5-1 ύνηαξη δαζοκομικών ζσεδίυν 

 

θνπνί:  

 Ζ δηαηήξεζε, αλφξζσζε, επέθηαζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

ζπλζεθψλ, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θπηνθνηλνηήησλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ  

 Γαζνθνκηθέο επεκβάζεηο απνηειεζκαηηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ δάζνπο. 

 Υεηξηζκφο θάζε ζπζηάδαο σο κνλαδηθήο θαη αλεπαλάιεπηεο εκθάληζεο θαη 

ζπγθξφηεζεο δάζνπο. 
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 Ζ δηαηήξεζε ή θαη ε βειηίσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα:   Ζ πνηθηινκνξθία ηεο πεξηνρήο ηαπξνβνπλίνπ, σο πξνο ηνπο 

δηάθνξνπο νηθνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζηελ πεξηνρή (πςφκεηξν, αλάγιπθν, θιίζεηο, 

εθζέζεηο ζηνλ νξίδνληα, γεσινγηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο, κηθξνθιίκα θ.ά.), δεκηνπξγεί ζεηξά 

νηθνηφπσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ σο ζπλφισλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Αλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή πξνζζέζεη θαλείο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο, πηέζεηο, 

θηλδχλνπο (ππξθαγηέο), πνπ θαηά θαηξνχο δέρζεθαλ ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο, ηφηε 

εχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο ιεπηνκεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κάιηζηα ζε 

επίπεδν ζπζηάδαο. Γελ κπνξεί θαλείο λα πξνηείλεη ζπλνιηθά κέηξα πνπ λα αθνξνχλ φιν ην 

δάζνο, γηαηί θάπνηα απφ απηά ζα έρνπλ αλαθνξά θαη εθαξκνγή κφλν ζε θάπνηεο ζπζηάδεο. Ζ 

απνκάθξπλζε γηα παξάδεηγκα μεληθψλ εηδψλ αθνξά κφλν ηηο ζέζεηο θαη ηηο ζπζηάδεο φπνπ έγηλε 

κία εηζαγσγή μεληθψλ εηδψλ θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ δάζνπο.  

 

Μειινληηθά ε Γαζνπνλία ζην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ ζα πξέπεη λα αζθείηαη κε γλψκνλα ηελ 

νηθνινγηθή αμία ηνπ δάζνπο, ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο θαη ην κέγηζην θνηλσληθφ φθεινο, θαζφηη 

ιφγσ ησλ επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ δάζνπο είλαη ρακειή. Δίλαη 

ζεκαληηθφο ν εληνπηζκφο, πξνζηαζία θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ βηνηφπσλ, ηφζν ηεο 

παλίδαο φζν θαη ηεο ρισξίδαο. 

 

Πεξηγξαθή: Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ δάζνπο, πέξα απφ ηηο γεληθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη 

ην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην, ζα πξέπεη γηα θάζε ζπζηάδα λα ζπληάζζνπλ έλα ιεπηνκεξεηαθφ 

δαζνθνκηθφ ζρέδην εμεηδηθεχνληαο κε ιεπηνκέξεηα κέηξα θαη επεκβάζεηο, ηφζν ζην ρξφλν φζν 

θαη ζην ρψξν. Ζ σθέιεηα απφ έλα ηέηνην ζρεδηαζκφ είλαη πξνθαλήο, παξφηη θαίλεηαη απφ 

πξψηε καηηά λα πξνζζέηεη εξγαζία ζηνπο δηαρεηξηζηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη 

εμνηθνλφκεζε εξγαζίαο, νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αξηζηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ζηε 

ζπζηάδα. 

 

Χξηκφηεηα: Σα ζηειέρε ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ Κφξλνπ, κε θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία, θπξίσο σο πξνο ηε ζχληαμε ηνπ δαζνθνκηθνχ ζρεδίνπ, κπνξνχλ λα 

επνπηεχζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ έλα παξφκνην ιεπηνκεξή δαζνθνκηθφ ζρεδηαζκφ.  

 

Υξνλνδηάγξακκα: 10 έηε. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Αξηζκφο δαζνθνκηθψλ ζρεδίσλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηκεκάησλ ή ησλ ζπζηάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζχλζεζε, ζπγθξφηεζε, αιιά θαη 

πξνβιήκαηα. 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία.    

 

 

7.1.5-2: Απαιώζειρ, απομάκπςνζη νεκπών  και κασεκηικών (αηποθικών) δένηπυν 

 

θνπνί:  

 Δμπγίαλζε ησλ ζπζηάδσλ 

 Απνκάθξπλζε αλεπηζχκεησλ εηδψλ 
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 Γεκηνπξγία δσηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ επέθηαζε ηεο απηφρζνλεο βιάζηεζεο θαη ηελ 

εηζαγσγή ηνπηθψλ εηδψλ 

 Πξνζηαζία απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο 

 Βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα:  Ζ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ησλ μεληθψλ πξνο ηελ πεξηνρή εηδψλ 

– Κνπθνπλαξηάο, Κππαξηζζηνχ, Δπθαιχπηνπ, Pinus canariensis θ.ά.- ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί κε 

ζηαδηαθή απνκάθξπλζή ηνπο. Πνιιά απφ ηα άηνκα ησλ εηδψλ απηψλ είλαη ήδε λεθξά 

(Κνπθνπλαξηά) ή επεθηείλνληαη επηζεηηθά (Αθαθία) ζε θάπνηεο άιιεο ζέζεηο, ζε βάξνο ησλ 

ελδεκηθψλ εηδψλ. 

 

Δίλαη αλάγθε επνκέλσο λα απνκαθξπλζνχλ ηα λεθξά θαη πξνβιεκαηηθά άηνκα θαη λα 

απειεπζεξσζνχλ ζέζεηο απφ μεληθά είδε πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ηερλεηά θαη ζήκεξα 

αλαγελλψληαη θαη κάιηζηα επηζεηηθά πξνο ηελ απηφρζνλε βιάζηεζε. 

 

Με ηηο επεκβάζεηο απηέο ζα δεκηνπξγεζεί ν απαξαίηεηνο απμεηηθφο ρψξνο γηα ηελ εηζαγσγή ή 

θπζηθή επαλεγθαηάζηαζε ησλ απηφρζνλσλ εηδψλ (Αγξηειηάο, ρνίλνπ, Υαξνππηάο, Σξαρείαο 

πεχθεο θ.ά.). 

 

Αξαησηηθέο επεκβάζεηο ζα απαηηεζνχλ ζε ιίγεο κφλν ζέζεηο, φπνπ νη ζπζηάδεο έρνπλ θιείζεη ζε 

βαζκφ ψζηε λα δπζρεξαίλεηαη ε θπζηθή αλαγέλλεζε ηεο Σξαρείαο πεχθεο θαη ε απμεηηθή ηεο 

πνξεία.  

 

Πεξηγξαθή: Οη επεκβάζεηο είλαη ζθφπηκν λε μεθηλήζνπλ κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ 

θαη θαρεθηηθψλ αηφκσλ. Σν μχιν απηψλ ησλ αηφκσλ ζα αμηνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ σο θαχζηκν ή ηερληθφ. Σα ππνιείκκαηα είλαη ζθφπηκν λα παξακείλνπλ ζην δάζνο ρσξίο 

φκσο λα δεκηνπξγνχλ επηθίλδπλε εχθιεθηε χιε θαη αηηία πξφθιεζεο ή επέθηαζεο ππξθαγηάο. Ζ 

ηερληθή ηνπ ζξπκκαηηζκνχ θαη δηαζπνξάο ησλ ππνιεηκκάησλ κέζα ζην δάζνο, φπσο απηφ 

εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ, απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ πινηνκίαο λεθξψλ, θαρεθηηθψλ, αιιά θαη 

δσληαλψλ μεληθψλ εηδψλ γη απηφ θαη πξέπεη λα εθαξκνζζεί φπνπ είλαη δπλαηφ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηαπξνβνπλίνπ. 

 

ε επηιεγκέλεο ζέζεηο, φπνπ ηα μεληθά πξνο ηνπο ζηαζκνχο είδε εκθαλίδνληαη δηαξθψο 

επεθηεηλφκελα, ζα επηδησρζεί ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπο θαη ε πξνζθνξά ρψξνπ ζηελ 

απηφρζνλε βιάζηεζε. Σν έξγν απηφ δελ είλαη εχθνιν, απαηηεί επηκέιεηα θαη θαιφ ζρεδηαζκφ ζην 

ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. . Ηδηαίηεξα γηα ηελ Αθαθία, ε νπνία πνιιαπιαζηάδεηαη κε επθνιία (αγελψο 

θαη εγγελψο), ην έξγν ησλ δηαρεηξηζηψλ δπζρεξαίλεηαη θαη απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα 

ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζή ηεο. Χζηφζν ε ρξνληθή ζηηγκή, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ είδνπο, 

είλαη αθφκε επλντθή θαη ε θαηάζηαζε δηαρεηξίζηκε, θάηη πνπ δελ ζα ηζρχεη κεηά απφ κεξηθά 

αθφκε ρξφληα. 

 

Σέινο αξαησηηθέο επεκβάζεηο ζα απαηηεζνχλ ζε θάπνηεο ζέζεηο, φπνπ ε βιάζηεζε 

εκθαλίδεηαη πνιχ ππθλή θαη δπζρεξαίλεη ηελ αλαγέλλεζε θαη νκαιή απμεηηθή πνξεία ηεο 

ζπζηάδαο. Οη αξαηψζεηο ζα έρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ραξαθηήξα ζεηηθήο επηινγήο, ζα είλαη 

ήπηεο θαη ζα απνζθνπνχλ ζε πνιπφξνθεο ζπζηάδεο. Πξνηείλεηαη ζηηο ππάξρνπζεο θπηείεο 
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Σξαρείαο πεχθεο λα εγθαηαζηαζνχλ πηινηηθέο επηθάλεηεο γηα κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ 

αξαηψζεσλ ζηηο δαζνζπζηάδεο. 

 

Με ηηο επεκβάζεηο απηέο ζα δεκηνπξγεζεί ν απαξαίηεηνο απμεηηθφο ρψξνο γηα ηελ εηζαγσγή ή 

θπζηθή επέθηαζε ησλ απηφρζνλσλ εηδψλ. Δπίζεο ζα βειηησζεί αηζζεηά ην ηνπίν θαη ε 

γεληθφηεξε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε βιάζηεζε. 

 

Χξηκφηεηα: Σα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ έρνπλ ηελ εκπεηξία θαη γλψζε γηα λα  

εθαξκφζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο. Απαηηείηαη κφλν θαηάιιεινο 

ζρεδηαζκφο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν θαη ζπλεξγαζία κε ην έκπεηξν δαζεξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Γαζηθνχ ηαζκνχ Κφξλνπ.  

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 10 έηε. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο λεθξψλ δέλδξσλ πνπ ζα απνκαθξπλζνχλ, 2. ζέζεηο θαη 

έθηαζε πνπ ζα απειεπζεξσζνχλ απφ ηε δηείζδπζε ησλ μεληθψλ εηδψλ, 3. βειηίσζε αηζζεηηθήο 

εηθφλαο ηνπίνπ θαη εηθφλαο βιάζηεζεο 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή  

 

7.1.5-3: Δμπλοςηιζηικέρ θςηεύζειρ και ζποπέρ με αςηόσθονα είδη, πποζαπμοζμένα ζηιρ 

ζςνθήκερ ηηρ πεπιοσήρ 

 

θνπνί:  

 Δκπινπηηζκφο ησλ ζπζηάδσλ 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ ελδνδαζνγελνχο θιίκαηνο 

 Γηεπθφιπλζε επαλάθακςεο ηεο πξσηνγελνχο βιάζηεζεο 

 Βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ  

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ θαη αηξνθηθψλ αηφκσλ, 

θαζψο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε θσιεψλ Αθαθίαο θπαλφθπιιεο, ζα δεκηνπξγεζνχλ κηθξά δηάθελα 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε απηφρζνλα είδε γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη ηαρχηεξε 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ δάζνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηνξζσζνχλ απφ ηε κηα ηα ζθάικαηα ηνπ 

παξειζφληνο θαη απφ ηελ άιιε ζα βνεζεζεί ε απηφρζνλε βιάζηεζε λα αλαθαηαιάβεη ηελ 

έθηαζε πνπ ηεο αλήθεη. Ζ ελέξγεηα απηή ζα έρεη πνιιαπιέο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ πξσηνγελψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ νηθνηφπσλ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο βιάζηεζεο. 

 

Πεξηγξαθή: ηηο απειεπζεξσκέλεο απφ άηνκα Κνπθνπλαξηάο, Κππαξηζζηνχ, Δπθαιχπηνπ, 

Pinus canariensis θ.ά ζέζεηο ζα εγθαηαζηαζνχλ κε θπηεχζεηο ζε ιάθθνπο θπηάξηα ησλ εηδψλ 

Αγξηειηάο, Υαξνππηάο, θνίλνπ, Σξαρείαο πεχθεο (θαη κε ζπνξά) θ.ά. Γεληθφηεξα, πξνηείλεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ απηψλ κε άιια απηφρζνλα είδε ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηεδαθηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο θαζψο θαη ηελ αλεθηηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπο ζηηο επεξρφκελεο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο. Δπηδίσμε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ε δεκηνπξγία κεηθηνχ δάζνπο γηα 

λα κπνξεί απηφ λα επηηειέζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνλ πδξνλνκηθφ θαη πδξνινγηθφ ηνπ ξφιν. 
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Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο κεηά απφ 

ππξθαγηέο, κε ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα 

αλαδαζψζεσλ κε απηφρζνλα μεξαλζεθηηθά είδε. 

 

Χξηκφηεηα: Οη εκπινπηηζηηθέο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ θπηεχζεηο 

απαηηνχλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ, γηα ηνλ νπνίν ηελ επζχλε ζα έρνπλ βέβαηα ηα ζηειέρε ηνπ 

Σκήκαηνο Γαζψλ. Απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην εηδηθά γηα ηελ εθινγή εγθαηάζηαζεο δηαθφξσλ 

εηδψλ, αλάινγα κε ηηο ζηαζκηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ζθνπνχο δηαηήξεζεο νηθνηφπσλ θαη 

βιάζηεζεο. Γελ πξέπεη απιά λα θπηεπηνχλ λέα θπηάξηα, ζηα δηάθνξα δηάθελα πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ, αιιά ζα πξέπεη λα θπηεπηεί ην θάζε θπηάξην θαη είδνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε, 

πνπ ηνπο ηαηξηάδεη ζηαζκηθά θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλφξζσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο απηφρζνλεο 

βιάζηεζεο θαη ζηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ελδηαθέξνληνο. Ζ ζπιινγή, 

απνζήθεπζε θα παξαγσγή ηνπ δαζηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο, 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί επηηπρψο απφ ην Σκήκα Γαζψλ. Δθηηκάηαη φηη νη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην εγρεηξίδην Πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ γηα ηελ παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε δαζηθψλ 

θπηψλ (Φπηψξηα-Γαζψζεηο-Αλαδαζψζεηο) κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απνθαηάζηαζεο. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 10 έηε 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή 

 

7.1.5-4: Χειπιζμόρ, πεπιποίηζη θςηεύζευν και βλάζηηζηρ 

 

θνπνί:  

 Δπηηπρήο εγθαηάζηαζε θαη εμέιημε λέσλ θπηεχζεσλ 

 Γηφξζσζε, επνχισζε ζθαικάησλ θνξκνχ θαη θφκεο ησλ δέλδξσλ 

 Αλφξζσζε, αλαζπγθξφηεζε πξσηνγελψλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Πξφιεςε αζζελεηψλ θαη θηλδχλνπ ππξθαγηάο 

 Πξνζηαζία ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο βιάζηεζεο ζε κηα πεξηνρή δελ 

νινθιεξψλεηαη κε ηε ζσζηή εθινγή εηδψλ θαη ηηο θαιά ζρεδηαζκέλεο θπηεχζεηο. Σα λεαξά 

θπηάξηα έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο (πνηίζκαηα, βνηαλίζκαηα θ.ά.) γηα ηα επφκελα ηξία 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Ηδηαίηεξα ζε πεξηβάιινληα, φπσο απηά ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ εηδηθφηεξα, ε επηηπρία εγθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε λενθπηείαο εμαξηάηαη απφ 

ηηο ελέξγεηεο πεξηπνίεζεο ηεο. Σνπιάρηζηνλ γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα ζα απαηηεζεί ππνζηήξημε 

ησλ λεαξψλ δελδξπιιίσλ, κε πφηηζκα θαηά ηνπο άλνκβξνπο, μεξνχο κήλεο (Μάην έσο 

επηέκβξην, ζπρλά θαη Οθηψβξην) θαη απνκάθξπλζε ηεο αληαγσληζηηθήο βιάζηεζεο (Άλνημε), 

γχξσ απφ ηα θπηάξηα, ζε ρνξηνβξηζείο  ζέζεηο. 

 

Πεξά απφ ηα λεαξά δελδξχιιηα, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη ηελ πγηεηλή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο βιάζηεζεο θαη λα επεκβαίλεη, φπνηε θαη φπνπ απαηηείηαη, 

παίξλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα.  

 

Πεξηγξαθή: Σα λεαξά δελδξχιιηα, γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα, ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ κε 

ηνπιάρηζηνλ 8 πνηίζκαηα/έηνο θαηά ηελ άλνκβξε μεξνζεξκηθή πεξίνδν (Μάην έσο 
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επηέκβξην). Αλαινγνχλ δχν πεξίπνπ πνηίζκαηα/κήλα θαη βέβαηα εθφζνλ επηθξαηεί αλνκβξία 

θαηά ηνπο κήλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

Πεξηκεηξηθά ησλ θπηαξίσλ, ζηα νπνία εθαξκφζζεθε έηζη θαη αιιηψο ρακειή θχηεπζε, ζα 

δηακνξθψλεηαη θάζε Άλνημε ν ιάθθνο ζπληήξεζεο, κε παξάιιειε απνκάθξπλζε ηεο 

αληαγσληζηηθήο βιάζηεζεο. 

 

Οη δηαρεηξηζηέο, θαιιηεξγεηέο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ 

δηαξθψο ηελ εμέιημε ηεο βιάζηεζεο, λα αμηνινγνχλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα δξνκνινγνχλ 

ηελ ππνζηήξημή ηεο, φπνπ θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 10 έηε. Πξνηείλνληαη νθηψ πνηίζκαηα/έηνο γηα ηα πξψηα ηξία ρξφληα 

θαη ηξία πνηίζκαηα/έηνο ζηε ζπλέρεηα, γηα ηνλ ηέηαξην θαη πέκπην ρξφλν. 

 

Χξηκφηεηα: Ο Γαζηθφο ηαζκφο Κφξλνπ δηαζέηεη ην απαξαίηεην, θαιά εθπαηδεπκέλν, 

πξνζσπηθφ γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο βιάζηεζεο θαη λα επνπηεχζεη κε επηηπρία ην 

έξγν ηεο πεξηπνίεζεο θαη ηνπ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ ηεο. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο πνηηζκάησλ θαη δελδξχιιηα πνπ πνηίζζεθαλ θάζε 

πεξίνδν, 2. ιάθθνη ζπληήξεζεο πνπ επαλαδηακνξθψζεθαλ, 3. αξηζκφο δέλδξσλ πνπ δέρζεθαλ 

άιιεο πεξηπνηήζεηο (εθηφο απφ πνηίζκαηα) 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή 

 

7.1.5-5 :  Κλαδεύζειρ καηά μήκορ ηυν δπόμυν, όπος αςηέρ θευπούνηαι απαπαίηηηερ, για 

πποζηαηεςηικούρ από ηη θυηιά και άλλοςρ λόγοςρ  

 

θνπφο:  

 Ζ απνκάθξπλζε λεθξψλ αιιά θαη δσληαλψλ θιαδηψλ απφ ηα άηνκα ηεο ηξαρείαο Πεχθεο 

θπξίσο, ψζηε απηά λα κε απνηεινχλ πινχζηα θαχζηκε χιε πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

έλαξμε, επέθηαζε θαη κεηαηξνπή κηαο έξπνπζαο ζε επηθφξπθε ππξθαγηά. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ Σξαρεία πεχθε ζηελ πεξηνρή ηαπξνβνπλίνπ, παξά ηνπο 

θαινχο θαηλφηππνχο ηεο, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα θιαδνβξηζήο, εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ (θπηεπηηθφο ζχλδεζκνο) θαη ηεο ειεχζεξεο θαηά ζπλέπεηα αχμεζεο ηεο θφκεο. Σα 

θαηψηεξα θιαδηά λεθξψλνληαη αξγά, απνθηνχλ κεγάιν ζρεηηθά πάρνο θαη δελ απνπίπηνπλ 

εχθνια. Ζ αλζξψπηλε επέκβαζε (θιάδεπζε) ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη 

εμππεξεηεί πνιιέο αλάγθεο (πεξηπνίεζε βιάζηεζεο, ζπγθέληξσζε θαη απνκάθξπλζε θαχζηκεο 

χιεο, θαηάιιειε δνκή ζπζηάδσλ θ.ά.). 

   

Πεξηγξαθή: Οη θιαδεχζεηο, ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ, είλαη απαξαίηεηεο ζε αξαηέο 

(θιαδνβξηζείο) ζπζηάδεο, φπσο απηέο ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ (ζπκπιεξσκαηηθά κε ην 

κέηξν 7.1.8-2  Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο από ηηο Γαζηθέο Ππξθαγηέο) Σν πινχζην λεθξφ, αιιά 

θαη δσληαλφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πιηθφ, πξέπεη λα θνπεί θαη δηεπζεηεζεί θαηάιιεια γηα ηελ 

πξνζηαζία, αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηεο ίδηαο ηεο βιάζηεζεο. Ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ησλ 

δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ ε βιάζηεζε ζα πξέπεη λα είλαη πεξηπνηεκέλε γηα λα κε δεκηνπξγεί 

εηθφλα εγθαηάιεηςεο. Δίλαη απηνλφεην πσο ην πιηθφ ησλ θιαδεχζεσλ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί 
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απφ απηέο ηηο ζέζεηο θαη λα καδεπηεί ζε ππνβαζκηζκέλεο ζέζεηο εζσηεξηθά ηνπ δάζνπο, γηα λα 

κε απνηειέζεη ηελ πξψηε εχθιεθηε χιε απφ απξνζεμίεο επηζθεπηψλ. 

 

Χξηκφηεηα: Σα ζηειέρε ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ Κφξλνπ έρνπλ ηελ εκπεηξία θαη γλψζε γηα λα  

επνπηεχζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο εξγαζίεο θιαδεχζεσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ απφ 

ηηο θιαδεχζεηο. Οη ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ Τπεξεζία δαζεξγάηεο έρνπλ επίζεο πινχζηα εκπεηξία 

απφ παξφκνηεο εξγαζίεο κε απνηέιεζκα λα κε δεκηνπξγείηαη θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα.  

 

Υξνλνδηάγξακκα: 10 έηε 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο αηφκσλ πνπ ζα θιαδεπηνχλ , 2. φγθνο ππνιεηκκάησλ 

πνπ ζα δηεπζεηεζεί, 3. νπηηθή βειηίσζε παξφδηαο βιάζηεζεο 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία 

 

7.1.6 Γαζηθά πξντφληα 

 
7.1.6-1 Γιαηήπηζη και ενίζσςζη ηυν κοινυθελών επιδπάζευν 
 

θνπφο:  

 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλνθέιεηαο ηνπ δάζνπο, κε γλψκνλα 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ παξάγεη θπξίσο σθέιεηεο θαη 

ππεξεζίεο, πνιχηηκεο γηα ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. 

 

Σν κνλαδηθφ πινγελέο δαζηθφ πξντφλ, πνπ αμίδεη λα κλεκνλεπζεί, είλαη ηα ιίγα θαπζφμπια, απφ 

ηελ θνπή θαη απνκάθξπλζε ησλ μεξψλ δέλδξσλ, ηα νπνία ζηελ «θαιχηεξε» ησλ πεξηπηψζεσλ 

(2009) έθζαζαλ ζε κηα πνζφηεηα πεξίπνπ 1.200 ρ.θ.κ. θαη εηζέθεξαλ έλα εηζφδεκα πξνο ηελ 

Τπεξεζία πεξίπνπ 10.000 Δπξψ. 

 

Βέβαηα ζρεηηθή δήηεζε θαπζφμπισλ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή, απηφ φκσο δελ κπνξεί θαη δελ 

πξέπεη λα απνηειέζεη δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ γηα ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ. Δπθαηξηαθά θαη κφλν, 

φηαλ ζα παξάγνληαη πξντφληα μχινπ (ηερληθνχ ή θαχζηκνπ) απφ αξαηψζεηο θαη απνκάθξπλζε 

λεθξψλ δέλδξσλ, ζα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ηα πξντφληα απηά ζηνπο πεξηνίθνπο.  

 

Δμάιινπ ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ, ραξαθηεξηζκέλν σο πεξηνρή Natura, έρεη σο πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ δηαρείξηζεο ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην ζέκα ηεο παξαγσγήο δαζηθψλ πξντφλησλ θαη θπξίσο 

μχινπ δελ πξέπεη λα απαζρνιεί ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δάζνπο, νη νπνίνη κφλν επθαηξηαθά ζα 

πξέπεη λα ην εληάζζνπλ κέζα ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα ινηπά δαζηθά πξντφληα, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ Γάζνπο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ ζηε παξαγσγή εδψδηκσλ καληηαξηψλ θαη κειηνχ. 
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Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή σθέιεηα γηα ηνπ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο είλαη ε παξαγσγή θαιήο 

πνηφηεηαο λεξνχ, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη 

δηαηήξεζεο ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο 

 

Πεξηγξαθή: ε θάζε πεξίπησζε ε ζπγθέληξσζε καληηαξηψλ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πάληνηε κέζα ζε έλα πιαίζην  

επηηήξεζεο. Ζ ζπιινγή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ επηφηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ζίγνπξα ρσξίο ηελ 

ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ  πρ. γηα αλακφριεπζε ηνπ εδάθνπο, ησλ νπνίσλ κεραληθψλ κέζσλ ε 

ρξήζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ επαίζζεησλ, έηζη θαη αιιηψο, 

Γαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

Μέζα ζην πιαίζην ηεο Γαζνπνλίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ ε ελζάξξπλζε ηνπ πνιίηε-ρξήζηε λα 

αλαπηχμεη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην Γάζνο, εληζρχνληαο ηελ αξρέγνλε ηδηφηεηα ηνπ 

ηξνθνζπιιέθηε πνπ κεηαθέξεη ζην γελεηηθφ ηνπ θψδηθα, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ 

άζθεζε ζσζηήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο. Ζ πξνζπάζεηα απηή δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηελ ζπγθέληξσζε καληηαξηψλ, αιιά θαη άιισλ πξντφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα δηαθφξσλ 

΄θξνχησλ ηνπ δάζνπο ΄θιπ.   

 

Μέζα ζηελ νκάδα ησλ κέηξσλ απηψλ πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη εθείλα πνπ αθνξνχλ  θαη πάιη 

ηνπο ζπιιέθηεο, θαη εηδηθφηεξα ηνλ θίλδπλν ηεο ζπιινγήο θαη θαηαλάισζεο κε εδψδηκσλ 

καληηαξηψλ απφ απηνχο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη αλαγθαία ε  εληαηηθνπνίεζε ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ κε έληππν πιηθφ θαη δηαιέμεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ην νπνίν Σκήκα 

Γαζψλ, θαη απηφ πξέπεη λα ηνληζζεί, βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ θαη ζσζηφ δξφκν θαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή (ζπκπιεξσκαηηθά κε ην κέηξν δηαρ. 7.1.4-1 «Δλίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ»). 

 

Σέινο, νη θνηλσθειείο επηδξάζεηο ηνπ δάζνπο δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηθά επίπεδα κεζα απφ 

κία νινθιεξσκέλε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε, κε ζηφρν ηελ αεηθνξία. 

 

7.1.7 Θήξα 
 
7.1.7-1 Ρύθμιζη θήπαρ και απελεςθεπώζευν 
 

θνπνί:  

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ. 

 Ζ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αεηθνξηθήο θάξπσζεο ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Σν Πεξδηθνζηάρηλν απεηιείηαη πιεζπζκηαθά απφ ηελ άκεζε 

ζαλάησζε απφ ιαζξνθπλεγνχο (Hatjisterkotis 1999), αιιά θαη απφ ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ εηδψλ ηεο ιείαο ηνπ (Arroyo & Ferreiro 2000), φπσο ηεο Νεζησηηθήο Πέξδηθαο. ε πνζνζηφ 

30% ηνπ Γάζνπο αζθείηαη ε ζήξα, ελψ ην ππφινηπν ηκήκα είλαη πξνζσξηλά απαγνξεπκέλε 

πεξηνρή θπλεγίνπ. Ζ πεξίνδνο θπλεγίνπ ησλ θχξησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ (Λαγφ, Φάζα, 

Νεζησηηθή Πέξδηθα) δηαξθεί πεξίπνπ δχν κήλεο (Ννέκβξην - Γεθέκβξην), ελψ άιισλ εηδψλ πνπ 

δηαρεηκάδνπλ ζηελ πεξηνρή (Κνθθηλφηζηρια, Κειαεδφηζηρια) επηηξέπεηαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

εκεξψλ θάζε εβδνκάδα απφ αξρέο Ηαλνπαξίνπ κέρξη κέζα Φεβξνπαξίνπ. Παξφιν πνπ απηή ε 

ηερληθή αζθείηαη ζε αξθεηέο ρψξεο θπξίσο ηεο λφηηαο Δπξψπεο, δέρεηαη ζεκαληηθέο θξηηηθέο γηα 
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ηελ επίδξαζε ζηελ επηδεκεηηθή ζεξακαηνπαλίδα θαη ζηνπο πιεζπζκνχο αξθεηψλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ή δηαρεηκάδνλησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ. Σν απνηέιεζκα ηέηνησλ πξαθηηθψλ 

είλαη εκθαλή απφ ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηδεκεηηθψλ ζεξακάησλ. Χζηφζν, 

ην θπλήγη ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά ζηε ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα, φηαλ απηφ αζθείηαη θαηά ηελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε θπζηθή ζλεζηκφηεηα είλαη απμεκέλε απφ άιια αίηηα (π.ρ. έιιεηςε 

ηξνθήο, θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ά.), θαη ζπλήζσο ζαλαηψλνληαη ηα άηνκα πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

επάισηα (π.ρ. λεαξά, αλψξηκα, ειηθησκέλα) (Μπαθαινχδεο 2008). Ζ ξχζκηζε ηεο θαηά ρψξν 

θαη ρξφλν άζθεζεο ηεο ζήξαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ησλ πιεζπζκηαθψλ 

επηπέδσλ ησλ επηδεκεηηθψλ ζεξακάησλ, ελψ ε απνηειεζκαηηθή θχιαμε απνηειεί ζεκειηψδε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ εηδψλ θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

απνηξνπήο ηεο ιαζξνζεξίαο, φρη κφλν ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ αιιά θαη ησλ απαγνξεπκέλσλ 

απφ ην λφκν εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο.  

 

Ζ απειεπζέξσζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ εηδψλ απφ εθηξνθέο απνηέιεζε κηα πάγηα ηαθηηθή 

αχμεζεο ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζεξακαηηθήο 

θάξπσζεο. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο άηνκα απφ απειεπζεξψζεηο έρνπλ εγθιηκαηηζηεί θαη 

πξνζαξκνζηεί ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη βνήζεζαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο 

αλαπαξαγφκελνπ πιεζπζκνχ. Αληίζεηα, ηα άηνκα απφ απειεπζεξψζεηο ζε άιιεο ρψξεο έρνπλ 

κεηαθέξεη ζνβαξέο αζζέλεηεο ζηνπο κφληκνπο πιεζπζκνχο, έρνπλ πξνθαιέζεη πβξίδηα, θαη 

γεληθά επζχλνληαη γηα ηε κείσζε αξθεηψλ επηδεκεηηθψλ εηδψλ ζε κηα πεξηνρή. Δπίζεο, έρνπλ 

κεησκέλε αληνρή ζηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη απνηεινχλ ηξνθή γηα κεγάιν αξηζκφ 

ζεξεπηψλ-αξπάγσλ, ιφγσ απνπζίαο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αληηαξπαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζεκαληηθφηεξε αηηία ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ ζεσξείηαη ε ηερληθή ηεο 

απειεπζέξσζεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ κέρξη ηελ πιήξε εγθαηάζηαζή ηνπο θαη επηηπρή αλαπαξαγσγή ηνπο (Game 

Conservancy 1996). Χζηφζν ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ Θήξαο δελ έρνπλ 

παξαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα πξνβιήκαηα πβξηδηζκνχ ή αζζελεηψλ πνπ λα πξνθιήζεθαλ απφ 

απειεπζεξψζεηο. 

 

Ζ ξχζκηζε ησλ απειεπζεξψζεσλ ηεο Νεζησηηθήο Πέξδηθαο ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλφξζσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ επηδεκεηηθνχ ζεξάκαηνο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί καθξνρξφληα ε αχμεζε ηεο ζεξακαηηθήο θάξπσζεο απφ ηνλ απηφρζνλν πιεζπζκφ. 

Δπηπιένλ, κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ αλακέλεηαη ε βειηίσζε ησλ 

ηξνθηθψλ δηαζέζηκσλ ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ γηα νιφθιεξν ην ρξφλν, κε πηζαλέο ζπλέπεηεο ζηελ 

αχμεζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηνπ επηηπρίαο θαη ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ αλαπαξαγφκελσλ 

δεπγαξηψλ ζηελ πεξηνρή. 

 

Πεξηγξαθή: Σα κέηξα αθνξνχλ ηελ θαηά ρψξν θαη ρξφλν ξχζκηζε ηεο ζήξαο θαζψο θαη ηηο 

απειεπζεξψζεηο ηεο Νεζησηηθήο Πέξδηθαο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη πνιιαπινί ζθνπνί (θπλήγη, 

αλαπιεζπζκφο Νεζησηηθήο Πέξδηθαο θαη ηξνθή γηα ην Πεξδηθνζηάρηλν). θνπφο ηεο ξχζκηζεο 

ζα πξέπεη λα είλαη ε εγθαηάζηαζε πγηψλ πιεζπζκψλ ησλ θχξησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ 

(Νεζησηηθή Πέξδηθα θαη Λαγφ) θαη ε απνηξνπή νριήζεσλ ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ (νηθνινγηθφ κέιεκα), θαζψο θαη ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

αεηθνξηθήο θάξπσζεο (ζεξεπηηθφ κέιεκα). Σα κέηξα είλαη ηα εμήο:  

 Χπονική πύθμιζη θήπαρ: Απαγφξεπζε ηεο ζήξαο ησλ δηαρεηκαδφλησλ εηδψλ 

(Κνθθηλφηζηριαο θαη Κειαεδφηζηριαο) (Newton 1998) ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δάζνπο απφ 

Ηαλνπάξην έσο κέζα Φεβξνπαξίνπ, φηαλ αξρίδεη θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ. 
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 Χπονική πύθμιζη απελεςθεπώζευν: ηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο Νεζησηηθήο 

Πέξδηθαο ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ (Αχγνπζην-επηέκβξην) (Game Conservancy 1996).  

 Χυπική πύθμιζη ηυν απελεςθεπώζευν: Απειεπζέξσζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

αηφκσλ Νεζησηηθήο Πέξδηθαο ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη πνηίζηξεο 

(ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην κέηξν 7.1.3-1) (Robertson & Rosenberg 1988, Runge et al. 

2004), θαη δελ επηηξέπεηαη ε ζήξα. 

 

Χξηκφηεηα: Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απαηηνχληαη: (α) επίηεπμε ζπκθσληψλ κε ην Σακείν 

Θήξαο, (β) έθδνζε ξχζκηζεο ηεο ζήξαο, θαη (γ) εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ 

απειεπζέξσζεο ηεο Νεζησηηθήο Πέξδηθαο. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: 1 έηνο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ξπζκηζηηθήο νδεγίαο ζήξαο. Δθαξκνγή 

ηνπ ζρεδίνπ γηα 10 έηε, κε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ζηα 5 έηε. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Ρπζκηζηηθή νδεγία-θαλνληζκφο γηα ηε ζήξα, 2. Αξηζκφο 

απειεπζεξνχκελσλ αηφκσλ Νεζησηηθήο Πέξδηθαο, 3. Μέγεζνο θάξπσζεο, 4. Αθζνλία 

πιεζπζκνχ Λαγνχ θαη Πέξδηθαο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.    

 

 
7.1.8 Πξνζηαζία 

 

7.1.8-1  Δνίζσςζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ 

 

θνπφο:  

 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ δηακφξθσζε πνιηηψλ κε ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά, απνηειεί ην ηζρπξφηεξν κέηξν πξνζηαζίαο ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Άιισζηε, ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, σο 

θαηεμνρήλ κέηξν πξνζηαζίαο κε δηαρξνληθά απνηειέζκαηα, πάλσ απφ νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε θαίλεηαη απφ ηε ςήθηζε, πηνζέηεζε θαη δέζκεπζε, ζην Vilnius ηεο Ληζνπαλίαο (17-18 

Μαξηίνπ 2005), απφ ην ζχλνιν ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηη κέρξη ην 

2015 ζα έρνπλ ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη Δζληθά ηξαηεγηθά ρέδηα Γξάζεο, βαζηζκέλα ζηηο 

ππνδείμεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ Δθπαίδεπζε θα ηελ Αεηθνξία (ΔΑ) ζηελ 

Δπξψπε. Ζ ηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ, κέζσ ηεο 

νπνίαο ζα θηλεηνπνηεζνχλ ζε ελέξγεηεο θαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ, εμέδσζε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη Αεηθνξία (2007), βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ επξσπατθήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πινπνηνχληαη εηεζίσο αξθεηά πξνγξάκκαηα 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, θξίλεηαη αλαγθαία 

ε χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Πεξηγξαθή: Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

 Γηα ηα ηξία επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο (πξνδεκνηηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα) 

πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηα 

νπνία ζα εζηηάδνπλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη ηα νπνία ζα δηαλεκεζνχλ ζηα ζρνιεία ηεο 

πεξηνρήο. 

 Πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξήζεο ηνπ πιηθνχ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζεκηλάξην επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Οξγάλσζε κνλνήκεξσλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο 

αιιά θαη φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ, γηα καζεηέο ηεο δεκνηηθήο θαη κέζεο 

εθπαίδεπζεο.  Ζ πεξηήγεζε κε νξγαλσκέλν ηξφπν ζηε πεξηνρή, βνεζά ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ θαη ζηελ 

εμνηθείσζε ελλνηψλ φπσο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, δηαρείξηζε, πξνζηαζία. 

 πιινγή απνμεξακέλσλ θπηηθψλ taxa πνπ απαληψληαη ηφζν ζηε πεξηνρή κειέηεο, 

φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ βνηαληθή απηή ζπιινγή ζα πξέπεη λα απνζεθεπηεί ζε 

έλα Πεξίπηεξν Δλεκέξσζεο θαη ε ζπληήξεζε – ρξήζε ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

επαγγεικαηηθφ ηξφπν. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Πεξηπηέξνπ Δλεκέξσζεο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο φρη κφλν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ 

ζηα πιαίζηα ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηε πεξηνρή κειέηεο. 

 

Χξηκφηεηα: Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ρξεηάδεηαη: 

 Ζ βνηαληθή ζπιινγή λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο ή απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ Πεξηπηέξνπ Δλεκέξσζεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρέδην αλάδεημεο 

ηεο πεξηνρήο, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ (δηαρ. κέηξν 7.1.9-1). 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 3 έηε 

  

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ, 2. Γηάξθεηα εθαξκνγήο, 3. Αξηζκφο 

ζρνιείσλ πνπ εθάξκνζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πιηθφ. 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία 

 
 
 
7.1.8-2  Δνίζσςζη ηηρ πποζηαζίαρ από ηιρ Γαζικέρ Πςπκαγιέρ 
 

θνπφο:  

 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ δάζνπο 

απφ ππξθαγηέο. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Οη Γαζηθέο Ππξθαγηέο απνηεινχλ ην πην ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηα 

νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ησλ επηθξαηνπζψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο 

επθιεθηηθφηεηαο ηεο βιάζηεζεο αιιά θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ. 

 

Λφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ ππξθαγηψλ ζην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

ππξθαγηψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
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θηλδχλνπ ησλ ππξθαγηψλ ην Σκήκα Γαζψλ, έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη 

ιακβάλεη κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ. 

 

Χζηφζν, ε έληαζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ παξακέλεη πςειά επίπεδα, επνκέλσο 

είλαη αλαγθαία ε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ θαη ησλ κέηξσλ πξφιεςεο 

θαη θαηαζηνιήο. 

 

Πεξηγξαθή: Σα πξνηεηλφκελα κέηξα ελίζρπζεο ηεο πξνζηαζίαο απφ ηηο Γαζηθέο Ππξθαγηέο 

είλαη: 

 Καηαζθεπή κίαο πξφζζεηεο πδαηνδεμακελήο ζηε ηνπνζεζία Αγίαζκα 

 Αξαηψζεηο θαη αθαίξεζε ηεο ρακειήο βιάζηεζεο, ζε έλα πιάηνο 5-6 κέηξσλ, 

ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ θαη ηνπ παιαηνχ δξφκνπ Λεπθσζίαο-

Λεκεζνχ, θαζψο θαη θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζηε Μνλή ηαπξνβνπλίνπ, 

φπνπ απηνί εθάπηνληαη ή πεξλνχλ θνληά ζην δάζνο,  ψζηε λα παξεκπνδηζζεί ε έλαξμε 

θαη εμάπισζε πηζαλήο ππξθαγηάο απφ δηεξρφκελα νρήκαηα. 

 Βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ θαη φπνπ είλαη εθηθηφ λα 

θαηαζηνχλ πξνζπειάζηκεο απφ ππξνζβεζηηθά θαη άιια νρήκαηα. 

 Βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ, φπνπ θξηζεί αλαγθαίν, ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί ε εχθνιε πξφζβαζε απφ ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. 

 Δλίζρπζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ, 

κε δχν κηθξά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα γηα πεξηπνιία θαη άκεζε επέκβαζε. 

 Πξνηείλεηαη ε δηάλνημε δχν λέσλ δξφκσλ, ζηελ πεξηνρή Καςάιαο θαη ζηελ πεξηνρή 

Μαξκαξά.  

 Γηαπιάηπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ δξφκνπ, πεξηκεηξηθά ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, 

απφ ην νξφζεκν 18 εψο ην νξφζεκν 26. 

 Καηαζθεπή ελφο παξαηεξεηεξίνπ ζηελ ηνπνζεζία ηαπξφπεπθνο, γηα έιεγρν ηεο 

αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ δάζνπο, φπνπ εληνπίδεηαη θαη ν πςειφο θίλδπλνο ιφγσ ηνπ 

πεδίνπ βνιήο. 

 

Χξηκφηεηα: Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη γλψζε 

γηα λα ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Τινπνίεζε ησλ έξγσλ κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ 

Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ, 2. δηάξθεηα εθαξκνγήο 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.    

 

 

 
7.1.8-3  Μέηπα πποζηαζίαρ από επιβλαβείρ οπγανιζμούρ 
 

θνπνί: 

 Ζ δηαηήξεζε, αλφξζσζε, επέθηαζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

ζπλζεθψλ, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θπηνθνηλνηήησλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ  
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 Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, κε έκθαζε ζηε πηηπνθάκπε θαη ζην 

θινηνθάγν έληνκν Phloeosinus armatus. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ πεξηνδηθά παξνπζηάδνληαη ηνπηθέο 

επηδεκίεο απφ κεξηθά θινηνθάγα έληνκα φπσο ην Orthotomicus erosus θαη Tomicus piniperda 

ηα νπνία πξνζβάιινπλ δεπηεξνγελψο ηελ Σξαρεία πεχθε, ην Phloeosinus armatus, ην νπνίν 

πξνζβάιιεη δεπηεξνγελψο ην Κππαξίζζη, θαη ηελ Thaumetopoea wilkinsonii ε νπνία 

πξνζβάιιεη θαη θαηαζηξέθεη ηηο θφκεο ηεο Σξαρείαο πεχθεο, πξνθαιψληαο φκσο ηαπηφρξνλα 

πξνβιήκαηα πγείαο ζηνλ άλζξσπν,   θαη πεξηνξηζκνχ ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ ηνπίνπ.  

 

Πεξηγξαθή: Όζνλ αθνξά ζηε θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο ππάξρεη ε κεραληθή θαη ε 

βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε, νη νπνίεο κέζνδνη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη αμηνινγνχληαη. 

 

 Μησανική καηαπολέμηζη:  ε ζπιινγή θσιηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαζηξνθή ηνπο κε 

θσηηά είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο πηηπνθάκπεο. Ο 

ηξφπνο θαηαπνιέκεζεο ηεο πηηπνθάκπεο (κε θνπή θαη θάςηκν ηνπο ηειηθήο θσιηάο), 

φζν θαη αλ απφ πξψηε άπνςε θαίλεηαη αλαρξνληζηηθφο, φηαλ εθαξκφδεηαη θάησ  απφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο πηηπνθάκπεο κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη: 

 Οη πξνλχκθεο λα βξίζθνληαη κέζα ηνπο θσιηέο ηνπο, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο λα 

θφβνληαη θαη λα θαίγνληαη άδεηεο θσιηέο, ελψ απηέο, νη πξνλχκθεο, ζα βξίζθνληαη ήδε 

ζην έδαθνο γηα λχκθσζε. Ο ρξφλνο ηεο επέκβαζεο είλαη ζίγνπξα έσο ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ, ελψ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θαηά πεξηνρή θιηκαηνινγηθέο θαη γεσγξαθηθέο 

ζπλζήθεο, κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ-αξρέο Απξηιίνπ. 

 Σν χςνο ησλ δέληξσλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 3-4 κέηξα. Έηζη ν εξγάηεο ζα 

κπνξεί απαιιαγκέλνο απφ ζθάιεο λα θηλείηαη άλεηα ζηηο βαζκίδεο. 

 Ζ  θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, απφ πιεπξάο θπηνθάιπςεο, θαη ν βαζκφο ζπγθφκσζεο 

πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αλεκπφδηζηε κεηαθίλεζε ησλ ζπλεξγείσλ θνπήο.  

 Ζ χπαξμε δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Ζ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ ( έληαζε πξνζβνιήο) λα είλαη ηέηνηα, ψζηε 

θαηά κέζν φξν λα κελ ρξεηάδεηαη ν εξγάηεο γηα θαζαξηζκφ έθηαζεο 0,1 εθηαξίνπ 

πεξηζζφηεξν απφ 1½ ψξα. 

 

Σν πιενλέθηεκα ηνπο θνπήο θαη θαχζεο ησλ θσιεψλ ηεο πηηπθάκπεο (εθφζνλ είλαη δπλαηή θαη 

ζπκθέξεη απφ νηθνλνκηθή άπνςε ε εθαξκνγή ηνπο) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αεξνςεθαζκφ, είλαη ην 

πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο, ην νπνίν κπνξεί λα θζάζεη θαη 100%. Ζ επηηπρία εμαξηάηαη θπξίσο 

απφ ηνλ παξάγνληα επηκειεκέλε εξγαζία. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ αεξνςεθαζκψλ ν 

παξάγνληαο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο παίδεη ηνλ ζπνπδαηφηεξν ξφιν, απνηειψληαο ηνλ θπξηφηεξν, 

αιιά ηειείσο αλεπεξέαζην, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ξπζκηζηή ηνπ πνζνζηνχ ηνπο επηηπρίαο.    

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ ηξφπνπ απηνχ κεραληθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο πηηπνθάκπεο, είλαη ην 

φηη νη επεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηα πξψηα ρξφληα  κεηά ηελ αλαδάζσζε, ηφηε αθξηβψο 

πνπ ην λεαξφ δελδξχιιην θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ, θαη πνπ 

αθξηβψο ιφγσ ηνπ κηθξνχ φγθνπ ηεο αθνκνησηηθήο κάδαο ηνπ, δηαηξέρεη θίλδπλν μήξαλζεο κεηά 

απφ ζπλερείο πξνζβνιέο. 
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Σέινο ε κεραληθή θαηαπνιέκεζε, φηαλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο, επηβάιιεηαη 

θαη γηα ιφγνπο Γαζηθήο Πνιηηηθήο. Γηφηη ζε ρξνληθή πεξίνδν λεθξή απφ γεσξγηθέο εξγαζίεο 

πξνζθέξεη απαζρφιεζε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ παξαδαζφβησλ θνηλνηήησλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, εθφζνλ ε κεραληθή απηή κέζνδνο εθαξκφδεηαη 

ζηηο λέεο αλαδαζψζεηο ακέζσο κεηά  απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ πξνζβνιψλ, είλαη δπλαηφ 

θαηαβάιινληαο έλα κηθξφ ρξεκαηηθφ πνζφ θάζε ρξφλν γηα κεραληθή θαηαπνιέκεζε, θαη ην 

δαζηθφ πεξηβάιινλ λα δηαηεξείηαη θαζαξφ ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εληνκνθηφλσλ νπζηψλ, θαη 

νη αλαδαζψζεηο λα είλαη ζίγνπξα απαιιαγκέλεο απφ πηηπνθάκπε γηα 5-10 ρξφληα. Ο ρξφλνο 

απηφο είλαη πνιχηηκνο, ηφζν γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δελδξπιιίσλ ζην λέν πεξηβάιινλ, φζν θαη 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηνρή, κε ηελ εκθάληζε θαη ησλ 

άιισλ κειψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη θαη ε ππηπνθάκπε, ψζηε λα αξρίζεη ν 

θπζηθφο πιένλ πεξηνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

 

 Βιολογική καηαπολέμηζη: Ο ηξφπνο απηφο θαηαπνιέκεζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηψλ θαη βαθηεξίσλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαηαπνιέκεζεο κε ηνχο 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα εμ αηηίαο ησλ δπζθνιηψλ ζηελ ηερληθή παξαγσγήο ηνπο. 

 

Αληίζεηα ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Bacillus thuringiensis βξήθε ηεξάζηηα εθαξκνγή ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο. Σα βην-παξαζθεπάζκαηα απηά δξνπλ ζαλ παζνγφλα 

κφλν ζε πξνλχκθεο ιεπηδφπηεξσλ. Σα βην-παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ην B. 

thuringiensis   είλαη απφ ηα παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Απηφ ην γεγνλφο 

νθείιεηαη: 

 ηα θαιά απνηειέζκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά. 

 ην φηη είλαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν, ηα ζεξκφαηκα δψα θαη ηνπο θπζηθνχο 

ερζξνχο ηεο πηηπνθάκπεο. 

 

Παξνπζηάδνπλ φκσο θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα:  

    ε δξάζε ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη  

  εθπιχλνληαη ζρεηηθά εχθνια απφ ηελ ςεθαδφκελε επηθάλεηα (ην πξφβιεκα 

πεξηνξίδεηαη  κε ηελ πξνζζήθε πξνζθνιιεηηθψλ νπζηψλ π.ρ Πηλνιίλε). 

 

Ζ θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο γηα ηελ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο είλαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εθθφιαςεο, δειαδή ε πεξίνδνο Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ, κε 

επηιεθηηθνχο ελαέξηνπο θαη επίγεηνπο ςεθαζκνχο ησλ βην-παξαθεπαζκάησλ, φπσο ήδε 

δηελεξγνχληαη απφ ην Σκήκα Γαζψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε θαηαπνιέκεζε ησλ θινηνθάγσλ  εληφκσλ πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 Άκεζε απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ αηφκσλ Κνπθνπλαξηάο 

 Τινηφκεζε ησλ θαηαπνλεκέλσλ αηφκσλ Κνπθνπλαξηάο ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη 

παξακνλή ησλ θνξκνηεκαρίσλ ζε ζθηαδφκελεο ζέζεηο κέζα ζην δάζνο, κε ζθνπφ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο δεληξνπαγίδεο, πξνζειθχνληαο ηα θινηνθάγα  έληνκα ηεο πεξηνρήο. 
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 Δπη ηφπνπ απνθινίσζε ησλ θνξκνηεκαρίσλ ηνλ ρεηκψλα, ψζηε λα θαηαζηξαθνχλ νη 

πιεζπζκνί ησλ εληφκσλ κε ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ ήιην, ηνλ αέξα αιιά θαη ηνπο θπζηθνχο 

ερζξνχο, ή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή γηα αμηνπνίεζε θαηά πεξίπησζε. 

 Πηινηηθή ρξήζε εληνκνπαγίδσλ 

 

Χξηκφηεηα: Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη γλψζε 

γηα λα ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Τινπνίεζε ησλ έξγσλ κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ 

Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ, 2. δηάξθεηα εθαξκνγήο, 3. πιεζπζκνί 

βιαπηηθψλ εληφκσλ 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.    

 

7.1.8-4 Πποζηαζία από ηιρ κλιμαηικέρ αλλαγέρ 

 

θνπνί: 

 Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο επεξρφκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

 Ζ δηαηήξεζε, αλφξζσζε, επέθηαζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

ζπλζεθψλ, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θπηνθνηλνηήησλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ  

 Γηεπθφιπλζε επαλάθακςεο ηεο πξσηνγελνχο βιάζηεζεο 

 Βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ  

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ φπσο θαη άιια δάζε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο απεηιείηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Υηιηάδεο δέλδξα Σξαρείαο πεχθεο θαη 

Κνπθνπλαξηάο μεξάζεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 ιφγσ ησλ παξαηεηακέλσλ μεξψλ πεξηφδσλ 

πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε απνηειεζκαηηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Πεξηγξαθή: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

αλνκβξίεο ζην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, θαζψο θαη ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «Μεζνπξφζεζκν ηξαηεγηθφ ρέδην γηα Πξνζαξκνγή ηεο Κππξηαθήο 

Γαζνπνλίαο ζηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο», ην νπνίν αλακέλεηαη λα εηνηκαζηεί απφ ην Σκήκα 

Γαζψλ ηελ πεξίνδν 2010-2011.  

 

Χξηκφηεηα: Σν ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη γλψζε γηα 

ηελ πινπνίεζε θαη επίβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: έσο ην ηέινο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή 
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7.1.9 Τπνζηήξημε παξαδαζφβησλ θνηλνηήησλ 

 

7.1.9-1  Ανάδειξη και βιώζιμη ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ  

 

θνπφο:  

 Ζ δεκηνπξγία φισλ ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ αμηψλ κέζσ 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ ζπλερφκελε αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ κε ηελ παξάιιειε αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ε εχθνιε θαη γξήγνξε κεηαθίλεζε κε νρήκαηα ζα 

απμάλνπλ ζην κέιινλ ηε δήηεζε γηα αλαςπρή ζε θπζηθά πεξηβάιινληα θαη ηδηαίηεξα ζε δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα κε πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα. Ζ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, 

απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ επηζθεπηψλ είηε γηα αλαςπρή είηε γηα ζξεζθεπηηθνχο ή 

εξεπλεηηθνχο ιφγνπο. Ζ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

χπαξμε βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ γηα λα επηηπγράλεηαη έηζη ε βηψζηκε αλάπηπμε 

ζην δηελεθέο. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ κέηξσλ θαη ζην πξφγξακκα 

δξάζεο ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο, ηελ πεξηήγεζε ησλ επηζθεπηψλ, ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο θχζεο, κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ψζηε λα βειηησζνχλ θαη επεθηαζνχλ νη  επθνιίεο 

αλαςπρήο, πεξηπάηνπ, παξαηήξεζεο ηεο θχζεο, αλάπαπζεο, ζέαο, δηαθπγήο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Πεξηγξαθή: Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη ρσξνζέηεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

ππνδνκψλ γηα ηελ εξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ησλ πηλαθίδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ, ησλ 

πηλαθίδσλ εξκελείαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα κνλνπάηηα θαη ηηο δηαδξνκέο, ηηο ζέζεηο ζέαο θαη 

αλάπαπζεο. Ζ εξγνδφηεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ γχξσ πεξηνρψλ ζηα δηάθνξα δαζηθά έξγα, 

απνηειεί επσθειή δηαρεηξηζηηθή δξάζε θαη γηα ην δάζνο αιιά θαη γηα ηηο παξαδαζφβηεο 

θνηλφηεηεο. Με ηελ απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ εληφο ηνπ δάζνπο, εληζρχεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξφζνδνο ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπ ζπλείδεζε. πγθεθξηκέλα, ην κέηξν 

πεξηιακβάλεη: 

 

 Πινακίδερ πποζαναηολιζμού: Ηθαλφο αξηζκφο θαη ζσζηή ρσξνζέηεζε πηλαθίδσλ 

θαηάιιεινπ ζρήκαηνο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζην ρψξν. Δπίζεο, 

πηλαθίδα κε ην ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη απνηχπσζε κε ζχκβνια φισλ ησλ απαξαίηεησλ θαη 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πεξηνρή. 

 Πινακίδερ επμηνείαρ πεπιβάλλονηορ: Ηθαλφο αξηζκφο θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ηεο 

εξκελείαο ηνπ πεξηβάιινληνο (θαηά κήθνο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ δξφκσλ θαη 

κνλνπαηηψλ) γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηε πξνβνιή ησλ ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ζήκαλζεο ησλ 

θηλδπλεπφλησλ εηδψλ είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο νηθνινγηθήο ηνπ ζεκαζίαο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ.  

 Μονοπάηια και διαδπομέρ: Αλαβάζκηζε/ζπληήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ θαη ζήκαλζε ησλ 

δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο γηα ηελ θαιχηεξε δηαλνκή ησλ επηζθεπηψλ ζην ρψξν θαη ηελ 
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απνζπκθφξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νριήζεηο 

ζηελ παλίδα θαη λα επηηπγράλεηαη ν βαζηθφο ζθνπφο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο. 

 Θέζειρ θέαρ και ανάπαςζηρ: ρεδηαζκφο θαη ηνπνζέηεζε ζέζεσλ ζέαο (π.ρ. θηφζθηα, 

παγθάθηα θιπ θαη θάδνη απνξξηκκάησλ)  ζε επηιεγκέλα ζεκεία (π.ρ. θνξπθέο ιφθσλ, 

βξαρψδε μέθσηα, θιπ) γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο 

θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ςπρηθήο αλάηαζεο. 

 Πεπίπηεπο Δνημέπυζηρ:  ρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε ελφο Πεξηπηέξνπ Δλεκέξσζεο, 

ζην νπνίν ζα ππάξρεη ε ζπιινγή ησλ απνμεξακέλσλ θπηηθψλ taxa πνπ απαληψληαη ζηε 

πεξηνρή κειέηεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ράξηεο κνλνπαηηψλ – δηαδξνκψλ, θσηνγξαθίεο 

ησλ βηνηφπσλ ησλ εηδψλ, βηβιία ρισξίδαο-παλίδαο ηεο Κχπξνπ θ.α. 

 

Χξηκφηεηα: Ζ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Σκήκα Γαζψλ. Όζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηνπ Πεξηπηέξνπ 

Δλεκέξσζεο, πηζαλφηαηα ζα κπνξνχζε λα παξαρσξεζεί ν θαηάιιεινο ρψξνο απφ ηε Μνλή. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: 5 έηε. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο ελεξγεηψλ, 2. αξηζκφο ππνδνκψλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία.    

 

7.1.10 Τπνδνκέο 
 

7.1.10-1  Γιασείπιζη ηηρ ππόζβαζηρ και οδικού δικηύος 

 

θνπνί:  

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ. 

 Ζ δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο. 

 Ζ απνηξνπή ηεο αλεμέιεγθηεο κεηαθίλεζεο ησλ πεξηεγεηψλ ζην δάζνο, ηεο παξάλνκεο 

ζπιινγήο θπηηθψλ εηδψλ θαη ηεο παξάλνκεο ζήξαο. 

 

Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ πθίζηαηαη ππθλφ δίθηπν δαζηθψλ 

δξφκσλ γηα ηελ θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νρεκάησλ. Σν νδηθφ δίθηπν (δξφκνη, κνλνπάηηα 

θιπ) έρνπλ πνηθίιεο επηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα γεληθφηεξα θαη ζε αξθεηά είδε εηδηθφηεξα. Ζ 

ζπλερήο θαη έληνλε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζε πεξηβάιινληα κε ζπάληα 

ή θαη ελδεκηθά είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο. Σν νδηθφ δίθηπν θαηαθεξκαηίδεη ηε ζπλνρή ησλ 

ελδηαηηεκάησλ ηεο άγξηαο παλίδαο, απμάλεη ηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζε απξφζηηεο κέρξη 

πξηλ πεξηνρέο, απμάλεη ηελ επηκήθπλζε  ηεο εκεξήζηαο παξακνλήο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

χπαηζξν, επλνεί ηελ πξφζβαζε ιαζξνζήξσλ, θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηελ φριεζε ησλ εηδψλ θαηά 

ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο (Μπαθαινχδεο & Βιάρνο 2009). Αληίζεηα, ε 

χπαξμε θαηάιιειεο ππθλφηεηαο θαη θαιήο βαηφηεηαο δαζηθψλ δξφκσλ ζεσξείηαη κεγάιεο 

ζεκαληηθφηεηαο ππνδνκή γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζε εχθιεθηα νηθνζπζηήκαηα, φπσο απηφ ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ηα 

δεκηνπξγνχκελα πξαλή ζηα θξάζπεδα ησλ δξφκσλ απνηεινχλ θαηάιιειεο ζέζεηο 

θσιενπνίεζεο γηα αξθεηά εδαθφβηα πηελά θαη θπξίσο γηα ηε θαιηθνχξηα, θαη ζέζεηο 

ειηάζκαηνο γηα ηα πεξηζζφηεξα εξπεηά. πλεπψο, πξνθχπηεη ε αλάγθε κηαο νξζνινγηθήο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ, ψζηε αθελφο λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο κε πξνηεξαηφηεηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη αθεηέξνπ ηε 

δηαθχιαμε ησλ ζπάλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ επίζθεςε ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ είλαη εμαηξεηηθά 

πςειή, θαη απφ ηε δηεζλή εκπεηξία απφ άιιεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζε απηφ (Μπαθαινχδεο & Βιάρνο 2009), γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο, θαζψο θαη γηα ιφγνπο αληηππξηθήο ζσξάθηζεο 

ηεο πεξηνρήο. 

 

Πεξηγξαθή: Σν κέηξν ηεο ξχζκηζεο ηεο πξφζβαζεο εθηείλεηαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο, θαη 

αθνξά ηελ θαηάξγεζε ησλ αδηέμνδσλ δξφκσλ γηα ην θνηλφ κε ηε ρξήζε κπάξαο, ηδηαίηεξα 

ζηηο πεξηνρέο φπνπ θσιενπνηεί ην Πεξδηθνζηάρηλν θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ θισβνί 

απειεπζέξσζεο ηεο Νεζησηηθήο Πέξδηθαο. Σν θιείζηκν πξέπεη λα γίλεη ζηελ έλαξμε ηνπ θάζε 

αδηέμνδνπ δξφκνπ θαη ζηελ θάζε κπάξα ζα ππάξρεη ην ζήκα κε ηελ έλδεημε ηεο απαγφξεπζεο 

δηέιεπζεο. Δπηπξφζζεηα, ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, απνηειεί δξάζε ηνπ κέηξνπ ηεο 

«δηαρείξηζεο πξφζβαζεο», θαζψο εμππεξεηεί ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε πεξηπηψζεηο 

ππξθαγηάο, αιιά θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ δάζνπο θα εληάζζεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ. 

 

Χξηκφηεηα:  Ζ ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν ησλ δξφκσλ ζηε πεξηνρή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Σκήκα Γαζψλ. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: 10 έηε. 

 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Αξηζκφο δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ ρσξίο πξφζβαζε ζην θνηλφ, 2. 

αξηζκφο δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ κε ειεχζεξε πξφζβαζε, 3. αξηζκφο δξφκσλ ή θαη κνλνπαηηψλ 

κε ειεγρφκελε πξφζβαζε. 

 

Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία.    
 

 

8. ΤΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο πξφθεηηαη λα έρεη 

ην Σκήκα Γαζψλ. 

 

Ζ ελ ιφγσ Τπεξεζία, φπσο κέρξη ζήκεξα, ζα ζπλερίζεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνζσπηθφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη γεληθά ηελ νξγάλσζή ηεο κε ζηφρν 

ηελ επίηεπμε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ρεδίνπ. Σν Σκήκα Γαζψλ έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία 

θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ  ρεδίνπ. 

 

Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε Γηυπεξεζηαθήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο κε εθπξνζψπνπο ησλ 

ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο Φνξέαο Γηαρείξεζεο κε ηελ ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Πεξηβαιινληηθήο Οξγάλσζεο Δζληθήο εκβέιεηαο. 

Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη, φπνηε απηφ ζα θξίλεηαη αλαγθαίν.   
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9. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Ζ δηνίθεζε θαη ε νξγάλσζε ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ εθηηκάηαη επαξθψο 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απεηιέο ηνπ δάζνπο. Σν Γηαρεηξηζηηθφ 

ρέδην ζα εθαξκνζζεί απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηεο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο / 

Λάξλαθαο / Ακκνρψζηνπ. 

 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο 

Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ, ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζην Γίθηπν 

Φχζε 2000, πξνθχπηεη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο,  ραξηνγξάθεζεο νηθνηφπσλ αιιά 

θαη ζηελ πινπνίεζε ρεδίσλ Παξαθνινχζεζεο. 

 

10. ΔΚΣΗΜΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 

Αθνινπζεί ελδεηθηηθή εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα. Ζ εθηίκεζε είλαη 

ελδεηθηηθή, εθφζνλ απαηηείηαη γηα θάζε δξάζε ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ζην ρψξν θαη ζην 

ρξφλν.  

 
Πίλαθαο 10-1: Γαπάλε Τινπνίεζεο Γηαρεηξηζηηθψλ Μέηξσλ ηαπξνβνπλίνπ 

 

A/A Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(€) 

Οιηθφ 
(€) 

΄Δηνο 
Τινπνίεζεο 

1 Βειηίσζε δξφκσλ 3km 10.000 30.000 2012-2020 

2 Γηάλνημε λέσλ δξφκσλ πξφζβαζεο 3,5km 15.000 52.500 2012-2020 

3 πληήξεζε δξφκσλ 103km 100/km/έηνο 92.700 2012-2020 

4 Καηαζθεπή ζεκείνπ παξαηήξεζεο 1 30.000 30.000 2012-2014 

5 Τδαηνδεμακελέο 1 25.000 25.000 2012-2014 

6 Βειηίσζε αληηππξηθψλ ισξίδσλ 10km 300/km 3.000 2012-2015 

7 Γηάλνημε αληηππξηθψλ ισξίδσλ 3km 500/km 1.500 2012-2014 

8 πληήξεζε αληηππξηθψλ ισξίδσλ 17km 250/km/έηνο 38.250 2011-2020 

9 Ππξνζβεζηηθά νρήκαηαηα 2 12.000 24.000 2012-2015 

10 
Αθαίξεζε ρακειήο βιάζηεζεο θαηά κήθνο 

θχξησλ δξφκσλ 
8km 800/km 6.400 2012-2020 

11 Αλαβάζκηζε/ζπληήξεζε κνλνπαηηψλ  1.000/έηνο 9.000 2012-2020 

12 
Κιείζηκν δξφκσλ κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα 

(κπάξεο) 
10 500 5.000 2012-2020 

13 Μέηξα δηαηήξεζεο εηδψλ ρισξίδαο 20ha 1.000/ha 20.000 2012-2020 

14 
Αξαηψζεηο θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ 

μεξαλζέλησλ δέλδξσλ, πβξηδίσλ θαη 
εηζβιεηηθψλ εηδψλ 

  50.000 2012-2020 

15 
Αληηθαηάζηαζε μεληθψλ κε απηφρζνλα 

μεξαλζεηηθά είδε 
 5.000/εηνο 25.000 2012-2016 

16 Μέηξα ελίζρπζεο βηνπνηθηιφηεηαο   5.000 2012-2020 

17 
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ 

πηλαθίδσλ 
50 25 1.250 2012-2015 

18 
Καηαπνιέκεζε πηηπνθάκβεο θαη άιισλ 

εληφκσλ 
40ha 300/ha/έηνο 108.000 2012-2020 

21 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ   3.000 2012-2015 

22 πληήξεζε λεαξψλ θπηεηψλ  1.500/έηνο 13.500 2012-2020 

23 Πνηίζηξεο 5 500 2.500 2011-2012 
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A/A Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(€) 

Οιηθφ 
(€) 

΄Δηνο 
Τινπνίεζεο 

24 χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ  1.500/έηνο 1.500 2012-2013 

25 Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο* 1 30.000 30.000 2012-2016 
Πεγή: Σκήκα Γαζώλ 

(*)Γηα ηελ θνζηνιόγεζε ηεο δαπάλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο θόζηνπο από δηάθνξεο πεγέο θαζώο θαη 

εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο, επνκέλσο ην θόζηνο είλαη ελδεηθηηθό. 

 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο 

παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε πέληε ρξφληα. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλεηαη ζην θεθάιαην 12 ηεο 

παξνχζαο ελψ αθνινπζεί ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαθνινχζεζεο: 

 

 

Παπακολούθηζη 

 

Γξάζε 1: Παξαθνινύζεζε ζε επίπεδν πεξηνρήο 

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ ηνπίνπ δηαθξίλεηαη ζε (α) θφζηνο εξγαζίαο γξαθείνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή, ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ παξαγσγή ησλ ραξηψλ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο 

έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, θαη ζε (β) θφζηνο εξγαζίαο πεδίνπ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

εξγαζίεο ζπιινγήο θαη επαιήζεπζεο ησλ ηειεζθνπηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα δεδνκέλα απφ ην 

πεδίν. Δλδεηθηηθά ην θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ηνπίνπ ππνινγίδεηαη ζε: 

 Δξγαζία γξαθείνπ: 1 εξεπλεηήο Υ 20 εκέξεο Υ εκεξήζην θφζηνο εξεπλεηή. (ελδεηθηηθή 

δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [1.600€/έηνο] 

 Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξεπλεηήο Υ 15 εκέξεο Υ εκεξήζην θφζηνο εξεπλεηή. (ελδεηθηηθή 

δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [1.200€ /έηνο] 

 
 

Γξάζε 2: Παξαθνινύζεζε ηύπσλ νηθνηόπσλ  

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο νηθνηφπσλ αλά ηξηεηία 

ζπληίζεηαη σο εμήο: 

 Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξεπλεηήο – θπηνθνηλσληνιφγνο Υ 10 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο 

εξεπλεηή αλά εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [800€/έηνο] 

 Δξγαζίεο γξαθείνπ:: 1 εξεπλεηήο Υ 5 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξεπλεηή αλά εκέξα. 

(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [400€/έηνο] 

 

Γξάζε 3: Παξαθνινύζεζε εηδώλ ρισξίδαο 

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο ρισξίδαο αλά ηξηεηία ζπληίζεηαη 

σο εμήο: 

 Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξεπλεηήο – θπηνθνηλσληνιφγνο Υ 10 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο 

εξεπλεηή αλά εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [800€/έηνο] 

 Δξγαζίεο γξαθείνπ:: 1 εξεπλεηήο Υ 3 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξεπλεηή αλά εκέξα. 

(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [240€/έηνο] 
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Γξάζε 4: Παξαθνινύζεζε εηδώλ νξληζνπαλίδαο 

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νξληζνπαλίδαο εηεζίσο 

εθηηκάηαη σο εμήο: 

 Δξγαζία πεδίνπ: 1 νξληζνιφγνο Υ 10 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο νξληζνιφγνπ αλά 

εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [800€/έηνο] 

 Δξγαζία γξαθείνπ: 1 νξληζνιφγνο Υ 4 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο νξληζνιφγνπ αλά 

εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [320€/έηνο] 

 Δμνπιηζκφο γηα πεδίν (εθάπαμ αγνξά): 4.900€ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο. 

 
Πίλαθαο 10-2: Δμνπιηζκφο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξληζνπαλίδαο 

 

Δμνπιηζκφο Σηκή κνλάδαο (ζε €) Μνλάδεο Κφζηνο (ζε €) 

Γηφπηξεο 400 2 800 

GPS 700 1 700 

Σειεζθφπην & ηξίπνδαο 3.000 1 3.000 

Φσηνγξαθηθή ςεθηαθή κεραλή 400 1 400 

ΤΝΟΛΟ 4.900 

 
 

Γξάζε 5: Παξαθνινύζεζε εηδώλ ζειαζηηθώλ 

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζειαζηηθψλ εηεζίσο 

εθηηκάηαη σο εμήο: 

 Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξεπλεηήο Υ 5 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξεπλεηή αλά εκέξα. 

(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [400€/έηνο] 

 Δξγαζία γξαθείνπ: 1 εξεπλεηήο Υ 2 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξεπλεηή αλά εκέξα. 

(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [160€/έηνο] 

 Δμνπιηζκφο γηα πεδίν (εθάπαμ αγνξά): 3.450€ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο. 

 

Πίλαθαο 10-3: Δμνπιηζκφο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζειαζηηθψλ 

 
Δμνπιηζκφο Σηκή κνλάδαο (ζε €) Μνλάδεο Κφζηνο (ζε €) 

Πξνβνιέαο γηα λπρηεξίδεο 200 2 400 

Παγίδεο ηχπνπ Sherman 40 50 2.000 

Παγίδεο ηχπνπ pitfall 10 50 500 

Γαρηπιίδηα θαη ζρεηηθφο εμνπιηζκφο 1 500 500 

Γφισκα 50 1 50 

ΤΝΟΛΟ 3.450 

 
 

Γξάζε 6: Παξαθνινύζεζε εηδώλ εξπεηώλ 

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εξπεηνπαλίδαο εηεζίσο 

εθηηκάηαη σο εμήο: 

 Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξπεηνιφγνο Υ 5 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξπεηνιφγνπ αλά εκέξα. 

(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [400€/έηνο] 
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 Δξγαζία γξαθείνπ: 1 εξπεηνιφγνο Υ 2 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξπεηνιφγνπ αλά 

εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [160€/έηνο] 

 Δμνπιηζκφο γηα πεδίν (εθάπαμ αγνξά): 400€ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο. 

 

Γηα ηελ θάιπςε φιεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ εληνπηζκφ εηδψλ ζε φια ηα ηεηξάγσλα ηνπ θαλάβνπ 

εθηηκάηαη ην θφζηνο εηεζίσο σο εμήο: 

 Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξπεηνιφγνο Υ 10 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξπεηνιφγνπ αλά 

εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [800€/έηνο] 

 Δξγαζία γξαθείνπ: 1 εξπεηνιφγνο Υ 5 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξπεηνιφγνπ αλά 

εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [400€/έηνο] 

 

Πίλαθαο 10-4: Δμνπιηζκφο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξπεηψλ 

 

Δμνπιηζκφο Σηκή κνλάδαο (ζε €) Μνλάδεο Κφζηνο (ζε €) 

Αλεκφκεηξν 200 1 200 

Θεξκφκεηξν - Τγξαζηφκεηξν 

εδάθνπο 

200 1 200 

ΤΝΟΛΟ 400 

 
 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ κέηξσλ ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ αλά ηνκέα δξάζεο, 

απεηθνλίδεηαη ζπγθεληξσηηθά ζην παξαθάησ Πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 10-5: Δθηίκεζε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ ζην Γάζνο 

ηαπξνβνπλίνπ. 

 

ΦΤΗΚΟΗ ΟΗΚΟΣΟΠΟΗ – ΓΑΟΚΟΜΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ 

Μέηξα* 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Αξαηψζεηο, κε 
ζηαδηαθή 

απνκάθξπλζε μεληθψλ 
εηδψλ, λεθξψλ θαη 
αηξνθηθψλ αηφκσλ 

Σκήκα Γαζψλ 
(Γαζηθφο ηαζκφο 

Κφξλνπ) 
50.000 Τςειή 

Αλαδαζσηηθέο 
επεκβάζεηο, 

εκπινπηηζηηθέο 
θπηεχζεηο 

Σκήκα Γαζψλ 
(Γαζηθφο ηαζκφο 

θφξλνπ) 
25.000 Τςειή 

Κιαδεχζεηο, φπνπ 
απηέο ζεσξνχληαη 
απαξαίηεηεο, γηα 

πξνζηαηεπηηθνχο απφ 
ηε θσηηά θαη άιινπο 

ιφγνπο  

Σκήκα Γαζψλ 
(Γαζηθφο ηαζκφο 

Κφξλνπ) 
6.400 Τςειή 

Υεηξηζκφο, 
πεξηπνίεζε 

θπηεχζεσλ θαη 
βιάζηεζεο 

Σκήκα Γαζψλ 
(Γαζηθφο ηαζκφο 

Κφξλνπ) 
13.500 Τςειή 
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ΥΛΧΡΗΓΑ  

Μέηξν 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Απνθαηάζηαζε θαη 
δηαηήξεζε ησλ 
ελδεκηθψλ θαη 

ζπάλησλ θπηψλ κε 
έκθαζε ζηα  είδε 

Euphorbia 
hierosolymitana θαη 
Anthemis ploutonia. 

Σκήκα Γαζψλ 
 

20.000 Τςειή 

ΠΑΝΗΓΑ 

Μέηξα 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Βειηίσζε ζπλζεθψλ 
ελδηαηηήκαηνο ηεο 
άγξηαο παλίδαο 

Σκήκα Γαζψλ 
(Σακείν Θήξαο)* 

7.500 Τςειή 

Βειηίσζε ζπλζεθψλ 
ελδηαηηήκαηνο ηεο 

εληνκνπαλίδαο 
Σκήκα Γαζψλ 

Δλζσκαηψλεηαη 
ζην θφζηνο ησλ 

δξάζεσλ γηα ηνπο 
νηθνηφπνπο, ηνπο 

δαζνθνκηθνχο 
ρεηηζκνχο. 

Τςειή 

ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΗ ΓΑΟΣΟΤΡΗΜΟ 

Μέηξν 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Δλίζρπζε 
ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 
θνηλνχ 

Σκήκα Γαζψλ 4.500 Τςειή 

ΘΖΡΑ 

Μέηξν 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Ρχζκηζε ζήξαο θαη 
απειεπζεξψζεσλ 

 
Σακείν Θήξαο 

Γελ απαηηνχληαη 
δαπάλεο 

Τςειή 

ΓΑΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

Μέηξν 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Γηαηήξεζε θαη 
ελίζρπζε ησλ 
θνηλσθειψλ 
επηδξάζεσλ 

Σκήκα Γαζψλ 
 

Σν θφζηνο 
ελζσκαηψλεηαη 

ζηηο δξάζεηο ησλ 
ππφινηπσλ 

κέηξσλ 

Μεζαία 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

Μέηξα 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Δλίζρπζε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο 
Σκήκα Γαζψλ  5.000 Μεζαία 

Δλίζρπζε ηεο 
πξνζηαζίαο απφ ηηο 
Γαζηθέο Ππξθαγηέο 

Σκήκα Γαζψλ 160.000 Τςειή 

Πξνζηαζία απφ 
επηβιαβείο 

νξγαληζκνχο 
Σκήκα Γαζψλ 108.000 Τςειή 

Πξνζηαζία απφ 
θιηκαηηθέο αιιαγέο 

Σκήκα Γαζψλ 

Πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ εηνηκαζία 

ρεδίνπ Γξάζεο 
(Σκήκα Γαζψλ) 

Τςειή 
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ΤΠΟΓΟΜΔ 

Μέηξν 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Γηαρείξηζε 
πξφζβαζεο 

Σκήκα Γαζψλ  97.700 Τςειή 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΑΡΑΓΑΟΒΗΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

Μέηξν 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Αλάδεημε θαη βηψζηκε 
αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο 
Σκήκα Γαζψλ  40.250 Μεζαία 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

Γξάζε 
Φνξέαο 

Τινπνίεζεο 
Πξνυπνινγηζκφο 

(ζε €) 

Πξνηεξαηφηεηα 

Παξαθνινχζεζε 
πεξηνρήο 

Σκήκα Γαζψλ 5.600 Τςειή 

Παξαθνινχζεζε 
ηχπσλ νηθνηφπσλ 

Σκήκα Γαζψλ 2.400 Τςειή 

Παξαθνινχζεζε 
εηδψλ ρισξίδαο 

Σκήκα Γαζψλ 2.080 Τςειή 

Παξαθνινχζεζε 
εηδψλ νξληζνπαλίδαο 

 Σακείν Θήξαο 7.140 Τςειή 

Παξαθνινχζεζε 
ζειαζηηθψλ εηδψλ 

Σκήκα Γαζψλ 4.570 Τςειή 

Παξαθνινχζεζε 
εηδψλ εξπεηνπαλίδαο 

Σκήκα Γαζψλ 3.920 Τςειή 

(*) ε παξέλζεζε ε αξκφδηα ππεξεζία κε επηθνπξηθφ ραξαθηήξα. 

(*) Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνηφπσλ θαη νη δαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί 

ζπλεθηηκψληαη ζηνλ πξνυπινγηζκφ, ιφγσ ηεο αιιεινθάιπςεο ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη  

 

Απφ ην Πίλαθα 10-5 πξνθχπηεη φηη ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ 

Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 563.560 επξψ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηεο παξαθνινχζεζεο πξνθχπηεη βάζεη ηνπ πίλαθα 10-5 θαη ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ. 

 

 

11. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΡΧΝ 

 

Σν ρέδην Γηαρείξηζεο ζα έρεη δεθαεηή δηάξθεηα. ην παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δξάζεσλ.  Κξίλεηαη αλαγθαία ε αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο νξηζκέλσλ δξάζεσλ κεηά  ηα πξψηα πέληε ρξφληα εθαξκνγήο ηνπο, 

ελψ πξνηείλεηαη νξηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο λα εθαξκνζηνχλ θαζ‟νιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.     

 

ηηο πεξηνρέο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαρεηξηζηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ζθφπηκν ε έλαξμε 

ηεο παξαθνινχζεζεο λα πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο παξέκβαζεο. 
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Πίλαθαο 11-1: Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλνπηηθφ πξφγξακκα δξάζεο 

 

ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΟ ΓΡΑΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Φπζηθνί νηθφηνπνη 

Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ νηθνηφπσλ 
«Ππξηηηθά επηθιηλή βξάρηα κε ραζκνθπηηθή 

βιάζηεζε» θαη «Ληζψλεο αλαηνιηθήο 
Μεζνγείνπ» 

Γελ ρξεηάδεηαη ε ιήςε 
νπνηνλδήπνηε δηαρεηξηζηηθψλ 

κέηξσλ 
2011-2020 

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνηφπσλ 
«Μεζνγεηαθά δάζε κε θπξίαξρν είδνο ηελ 

Pinus brutia» «Θεξκνκεζνγεηαθνί 
πξνζηεππηηθνί ζακλψλεο κε Genista 

sphacelata», «Φξχγαλα κε Sarcopoterium 
spinosum» θαη «Γάζε Διηάο θαη Υαξνππηάο»  

ηαδηαθή απνκάθξπλζε 
θαηαξρήλ φισλ ησλ 

εηζβιεηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
φισλ ησλ μεληθψλ εηδψλ. 

2012-2020 

ρεδηαζκέλεο θπηεχζεηο 
θπηψλ ή ζπνξέο 

2012-2020 

Πξνζηαζία απφ ηηο ππξθαγηέο 
θαη άιιεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο 
2011-2020 

Παξαθνινχζεζε  2012 θαη 2020 
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ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΟ ΓΡΑΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Υισξίδα 

 Απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ 
θαη ζπάλησλ θπηψλ κε έκθαζε ζηα  είδε 
Euphorbia hierosolymitana θαη Anthemis 

plutonia. 

 Γεκηνπξγία δχν λέσλ 
ππνπιεζπζκψλ ηνπ 

Euphorbia hierosolymitana 
2012-2020 

Πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ φπνπ 
εληνπίδεηαη ην είδνο Άλζεκηο 

θαη ησλ νξρηδενεηδψλ 
2012-2020 

Απνκάθξπλζε ησλ 
εηζβιεηηθψλ, μεληθψλ εηδψλ  

2012-2020 

Απνθπγή ηεο ρξήζεο 
δηδαληνθηφλσλ 

2011-2020 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαηάινγνπ 
ησλ θπηψλ 

2011-2020 

Παξαθνινχζεζε  2012 θαη 2020 
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ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΟ ΓΡΑΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Παλίδα 

Βειηίσζε ζπλζεθψλ ελδηαηηήκαηνο 
ηεο άγξηαο παλίδαο 

  
  

Γηαηήξεζε  ψξηκσλ δέληξσλ 2012-2020 

Απνθπγή πινηνκηψλ θνληά ζηε θσιηά. 2012-2020 

Δγθαηάζηαζε πνηίζηξσλ 2012-2020 

Άιια κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 
ελδηαηηεκάησλ ησλ αξπαθηηθψλ 

πηελψλ 

Απνθπγή αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 
πεξίνδν αλαπαξαγσγήο (300M<αθηίλα< 2km) 

2012-2020 

Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο θπζηθήο δνκήο θαη κείμεο ησλ 
ζπζηάδσλ.  

2012-2020 

Πξνζηαζία θαη επηηήξεζε θαηά ηε πεξίνδν αλαπαξαγσγήο 2012-2020 

Πξνζσξηλφ θιείζηκν δξφκσλ 2012-2020 

Παξαθνινχζεζε  2012 θαη 2020 

Βειηίσζε ζπλζεθψλ ελδηαηηήκαηνο 
ηεο εληνκνπαλίδαο  

Απνθαηάζηαζε ηεο ρισξηζηηθήο ηζνξξνπίαο 
(απνκάθξπλζε εηζβιεηηθψλ εηδψλ-εκπινπηηζκφο κε 

ηζαγελή έηδε) 
2012-2020 

Γηαηήξεζε 2-3 ηζηάκελσλ λεθξψλ δέληξσλ/Ha. 2012-2020 
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ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΟ ΓΡΑΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Αλαςπρή 
Δλίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ  

Οξγάλσζε θαη ζχληαμε 
εξσηεκαηνινγίνπ 

2012-2013 

Παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ 
πιηθνχ 

2012-2013 

Γξάζεηο δεκνζηνπνίεζεο ζηνλ 
ηχπν 

2012-2013 

Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 2012-2015 

Γαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί 

χληαμε δαζνθνκηθψλ ζρεδίσλ 
γηα θάζε ζπζηάδα λα 

ζπληάρζεί έλα ιεπηνκεξεηαθφ 
δαζνθνκηθφ ζρέδην 

2014-2016 

Αξαηψζεηο, απνκάθξπλζε λεθξψλ  θαη 
θαρεθηηθψλ (αηξνθηθψλ) δέληξσλ 

ηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ 
λεθξψλ θαη αηξνθηθψλ αηφκσλ 

2012-2020 

Δγθαηάζηαζε πηινηηθψλ 
επηθαλεηψλ γηα κειέηεο ηεο 
επίδξαζεο ησλ αξαηψζεσλ 

ζηηο ζπζηάδεο Σξαρείαο 

2012-2020 

Δκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο κε ελδεκηθά είδε, 
πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο 

Αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ 
απνκαθξχλζεθαλ κε 

απηφρζνλα μεξαλζεθηηθά είδε  
2012-2016 
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Υεηξηζκφο, πεξηπνίεζε θπηεχζεσλ θαη 
βιάζηεζεο 

Πνηίζκαηα, απνκάθξπλζε 
αληαγσληζηηθήο βιάζηεζεο θ.α 

2012-2020 

Κιαδεχζεηο, θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ φπνπ 
απηέο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο, γηα 

πξνζηαηεπηηθνχο απφ ηε θσηηά θαη άιινπο 
ιφγνπο  

Κιαδεχζεηο θαη αθαίξεζε 
ρακειήο βιάζηεζεο θαηά 

κήθνο ησλ δξφκσλ. Γηαζπνξά 
ηεο βηνκάδαο ζε 

ππνβαζκηζκέλεο ζέζεηο 
εζσηεξηθά ηνπ δάζνπο 

2012-2020 

Γαζηθά πξντνληα 
Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ θνηλσθειψλ 

επηδξάζεσλ 

Γξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ 
πνιηηψλ 

2012-2013 

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ 
δάζνπο 

2012-2020 

Θήξα Ρχζκηζε ζήξαο θαη απειεπζεξψζεσλ 

Υξνληθή ξχζκηζε ζήξαο 2012-2020 

Υξνληθή-ρσξηθή ξχζκηζε 
απειεπζεξψζεσλ 

2012-2020 
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Πξνζηαζία 

Δλίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη πιηθνχ 

2011-2013 

εκηλάξην επηκφξθσζεο 
εθπαηδεπηηθψλ 

2011-2013 

Οξγάλσζε κνλνήκεξσλ 
εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ 

2011-2013 

πιινγή απνμεξακέλσλ 
θπηηθψλ taxa 

2011-2013 

Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο απφ ηηο Γαζηθέο 
Ππξθαγηέο 

Καηαζθεπή κίαο πξφζζεηεο 
πδαηνδεμακελήο ζηε 
ηνπνζεζία Αγίαζκα 

2012-2014 

Δλίζρπζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ 
νρεκάησλ 

2012-2015 

Βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 
αληηππξηθψλ ισξίδσλ-νδηθνχ 

δηθηχνπ 
2012-2015 

Γηάλνημε δχν λέσλ δξφκσλ, 
ζηελ πεξηνρή Καςάιαο θαη 
ζηελ πεξηνρή Μαξκαξά.  

2013-2016 
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Γηαπιάηπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ 
δξφκνπ, πεξηκεηξηθά ηνπ 

Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, 
απφ ην νξφζεκν 18 εψο ην 

νξφζεκν 26. 

2014-2016 

Καηαζθεπή ελφο 
παξαηεξεηεξίνπ ζηε 

ηνπνζεζία ηαπξφπεπθνο 
2012-2014 

Μέηξα πξνζηαζίαο απφ επηβιαβείο 
νξγαληζκνχο 

Μεραληθή-βηνινγηθή 
θαηαπνιέκεζε-Δληνκνπαγίδεο 

2012-2020 

Πξνζηαζία απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

Δθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην 

«Μεζνπξφζεζκν ηξαηεγηθφ 
ρέδην γηα Πξνζαξκνγή ηεο 
Κππξηαθήο Γαζνπνλίαο ζηηο 

Κιηκαηηθέο Αιιαγέο» 

2012-2020 
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Τπνζηήξημε παξαδαζφβησλ 
θνηλνηήησλ 

Αλάδεημε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο  

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ 

2012-2015 

Αλαβάζκηζε-ζπληήξεζε 
κνλνπαηηψλ 

2012-2020 

Θέζεηο ζέαο θαη αλάπαπζεο 2011-2014 

Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο 2011-2015 

Τπνδνκέο Γηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο θαη νδηθνχ δηθηχνπ 

πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 

2012-2020 
 

Καηάξγεζε ησλ αδηέμνδσλ 
δξφκσλ γηα ην θνηλφ κε ηε 

ρξήζε κπάξαο 
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12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 

Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζρεδηάζηεθε γηα λα ηξνθνδνηεί κε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ην 

αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο ζψκα-ππεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ην θαζεζηψο ηεο 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ Οδεγηψλ 

92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο είλαη λα αμηνινγεί 

εγθαίξσο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ (α) ζπλνιηθά ηελ πεξηνρή, (β) ηνπο ηχπνπο 

νηθνηφπσλ, θαη (γ) ηα είδε, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζήο ηνπο ζε εζληθφ 

επίπεδν. Δπίζεο, λα αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηηζέκελνπο ζθνπνχο θαη λα πξνηείλεη αιιαγέο θαηά ηελ εμαεηή αλαζεψξεζή ηνπ. 

 

Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, πεξηγξάθνληαο ηνπο 

πεξηζζφηεξν θαηάιιεινπο δείθηεο ηεο πεξηνρήο, κε ην κηθξφηεξν θφζηνο ζπιινγήο-αλάιπζεο-

εξκελείαο θαη ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη απφ αλζξσπνγελείο θαη κε- 

δηεξγαζίεο (θιηκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο), θαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλάκελεο απεηιέο. Θα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα θαηαγξαθψλ, αλαθνξηθά κε (α) ηελ πεξηνρή, (β) ηνπο ηχπνπο 

νηθνηφπσλ, θαη (γ) ηα είδε. 

 

12.1 Παπακολούθηζη ζε επίπεδο πεπιοσήρ 

 

Ο ηξφπνο ηεο νξηδφληηαο δηάηαμεο ηεο θπηνθνηλφηεηαο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο ζε κηα πεξηνρή, 

επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ παξνπζία θαη δηακνξθψλεη ηελ πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο 

παλίδαο (Forman & Godron 1986). Δπηπιένλ, ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο (ΠΠ), φπσο επίζεο θαη ε εκθάληζε 

νριήζεσλ ζε ΠΠ θαη ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο πνπ ηδξχζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ γηα αλαςπρή, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη 

ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηα βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία κηαο ΠΠ απαηηεί ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε θπξίσο ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κ' απηή κεηαβιεηψλ ηφζν κέζα ζηα 

φξηα ηεο ΠΠ φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ ηνπίνπ παξέρεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν, ηε ρσξνδηάηαμε θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ κνλάδσλ 

ηνπ ηνπίνπ. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαο ηηο δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ κνλάδσλ ηνπ ηνπίνπ 

εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην βαζκφ θαη ηελ έληαζε ησλ δηαθφξσλ κνξθήο 

νριήζεσλ θαη αλζξσπνγελψλ επηδξάζεσλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο κηαο ΠΠ. Ζ Σειεπηζθφπεζε 

θαη ε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

απάληεζε ηέηνησλ εξσηεκάησλ θαη ηελ θαηά ρψξν θαηαλφεζε ζχλζεησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζεκάησλ θαη επηπιένλ ζηελ ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ηεο θάιπςεο ηεο γεο (land cover 

classification), ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (ecosystem function), ζηελ έγθαηξε 

επηζήκαλζε κεηαβνιψλ (change detection), θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (monitoring processes) (Kerr & Ostrovsky 

2003). 

 

κοποί:  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαβνιψλ ηεο θαηά ρψξνπ δνκήο ηνπ ηνπίνπ. 
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 Ζ θαηαγξαθή θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δπλεηηθά επεξεάδνπλ ηα 

βηνηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ζηελ πεξηνρή. 

 

Πποϋπόθεζη: πλνιηθά ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηε δνκή ηνπ θαη ηε ζχλζεζή ηνπ ζα 

δηαηεξεζεί ή θαη ζα βειηησζεί καθξνπξφζεζκα. Οη πθηζηάκελεο απεηιέο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο (ζεζκηθά θαη πξαθηηθά) θαη νη εκθαληδφκελεο απεηιέο ζα 

εληνπίδνληαη έγθαηξα θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηνπο. 

 

Μέθοδορ: Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θαηά ρψξνπ δνκήο ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ απεηιψλ 

ζηελ πεξηνρή, ζα γίλεηαη κε ηειεπηζθφπεζε. Πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα εθηηκνχληαη νη εμήο 

παξάκεηξνη-δείθηεο: 

 

 Ζ έθηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπο. 

 Ζ κσζατθφηεηα-θαηάηκεζε (patchiness) ηνπ ηνπίνπ. 

 Ζ δηάζπαζε (fragmentation) ηνπ ηνπίνπ. 

 Ζ απνκφλσζε (insularization) ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ δηάξζξσζε ησλ νριήζεσλ θαη απεηιψλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Γηα λα αμηνινγεζεί κειινληηθά ε πεξηνρή, σο επίπεδν αλαθνξάο ζα ιεθζεί ε πθηζηάκελε 

ζπκκεηνρή ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο 

ηεο πεξηνρήο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαηηθνχ ράξηε κε φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο. πλίζηαηαη 

ε ιεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ ηνπίνπ (ηχπνη νηθνηφπσλ, ζπάληα θπηηθά 

είδε, θιίζεηο εδάθνπο, ππνδνκέο αλαςπρήο, δξφκνη, κνλνπάηηα, θπζηθέο πεγέο, γεσηξήζεηο, 

θσιηέο αξπαθηηθψλ πηελψλ, θιπ) κε ηε ρξήζε ηειεζθνπηθψλ κέζσλ (αεξνθσηνγξαθίεο θαη 

δνξπθνξηθή εηθφλα) θαη ηε βνήζεηα δεδνκέλσλ πεδίνπ θαη άιισλ πεγψλ (π.ρ. βηβιηνγξαθία, 

εηδηθέο κειέηεο) (Πίλαθαο 12.1-1). Γηα θάζε δείθηε ηνπ ηνπίνπ ζα θαηαγξάθνληαη νη πνηνηηθέο θαη 

νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο κε ρσξηθή επθξίλεηα αλάινγε ηνπ ζθνπνχ. Γηα κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ κέζα ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο 

ηαπξνβνπλίνπ ε ρσξηθή επθξίλεηα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 5 κ. ζην έδαθνο, ελψ γηα 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ εμσγελείο αιιαγέο ε ρσξηθή επθξίλεηα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 30 κ. 

ζην έδαθνο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο/δεδνκέλα ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

(layers) κε ηε βνήζεηα Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (GIS), λα εληνπίδνληαη νη 

κεηαβνιέο θαη λα αμηνινγνχληαη ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο. 

 
Πίλαθαο 12.1-1: Αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζα 

παξαθνινπζνχληαη κε ηειεζθνπηθά κέζα ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ. 

 
Κξίζηκν 
ραξαθηεξηζηηθφ 

Γείθηεο ηνπίνπ Μεηαβνιή / 
Υαξαθηεξηζηηθφ 
πνπ ζα 
παξαθνινπζείηαη 

Υσξηθή 
αλάιπζε-
επθξίλεηα 

Υξνληθή 
αλάιπζε-
επθξίλεηα 

Υξήζεηο γεο Έθηαζε ηχπσλ 
νηθνηφπσλ 

- Μεηαηξνπέο 
ηχπσλ 
- Μεηαβνιέο 
νξίσλ 

2-5 κ. Κάζε 5 έηε 

Γηάηαμε 
βιάζηεζεο ζην 
ηνπίν 

Μσζατθφηεηα-
Καηάηκεζε 

- Μεηαηξνπέο 
ηχπσλ (%) 
- Μεηαβνιέο 
νξίσλ νηθνηφλνπ 

2-5 κ. Κάζε 5 έηε 
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Κξίζηκν 
ραξαθηεξηζηηθφ 

Γείθηεο ηνπίνπ Μεηαβνιή / 
Υαξαθηεξηζηηθφ 
πνπ ζα 
παξαθνινπζείηαη 

Υσξηθή 
αλάιπζε-
επθξίλεηα 

Υξνληθή 
αλάιπζε-
επθξίλεηα 

Καηάζηαζε 
βιάζηεζεο / 
ηνπίνπ 

Γηάζπαζε - Μεηαβνιέο 
ηχπσλ 
- Αίηην πξφθιεζεο 
- Βαζκφο έληαζεο 
δηάζπαζεο 

2-5 κ. Κάζε 5 έηε 

Καηάζηαζε ΠΠ Απνκφλσζε - Μεηαβνιή 
παξαθείκελσλ 
ηχπσλ   

30 κ. Κάζε 5 έηε 

Οριήζεηο-
Απεηιέο 

Γηάξζξσζε 
απεηιψλ 

- Σχπνο φριεζεο 
- Έθηαζε φριεζεο 
- Βαζκφο έληαζεο 
φριεζεο 

30 κ.  
Κάζε 5 έηε 

 

 

ςσνόηηηα: Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ 

νριήζεσλ-απεηιψλ πξνηείλεηαη λα επαλαιακβάλεηαη αλά πεληαεηία.  

 

12.2 Παπακολούθηζη ηύπυν οικοηόπυν 

 

Ζ παξαθνινχζεζε αθνξά ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνηφπσλ 9540, 5320, 

5420 θαη 9320. 

 

κοποί:  

 Ο έιεγρνο ηνπ βαζκνχ δηαηήξεζεο ηεο έθηαζεο θαη ηεο θπηνθνηλσληνινγηθήο δνκήο θαη 

ζχλζεζεο ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ. 

 Ο έιεγρνο ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πιεζνθάιπςεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ εηδψλ. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο, δειαδή έιεγρνο ηνπ βαζκνχ 

αλφξζσζήο ηνπο. 

 

Πποϋπόθεζη: Ζ έθηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ δελ ζα κεησζεί θαη ε 

θπηνθνηλσληνινγηθή ηνπο δνκή θαη ζχλζεζε δελ ζα ππνβαζκηζζεί. ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ κέηξα αλφξζσζεο, ζα ππάξμεη θάπνηα κεηξήζηκε πξφνδνο κέζα ζε 

κηα πεληαεηία ή δεθαεηία. 

 

Μέθοδορ: Χο κέζνδνη παξαθνινχζεζεο πξνηείλνληαη: 

 

 ε δεηγκαηνιεςία βιάζηεζεο ζε κφληκεο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο θαη  

 ε ραξηνγξάθεζε ηεο παξνπζίαο / απνπζίαο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ.  

 

Γειγμαηολητία βλάζηηζηρ ζε μόνιμερ δειγμαηοληπηικέρ επιθάνειερ: Οη γεληθνί άμνλεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ζην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ, πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο.  
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Οη επηθάλεηεο πνπ επηιέγνληαη γηα δεηγκαηνιεςία βιάζηεζεο ζα πξέπεη φρη κφλν λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ, αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δηαηήξεζεο 

(ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ δηαηήξεζεο), κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ησλ 

πηζαλψλ κεηαβνιψλ (βειηίσζε-επηδείλσζε, αλαβάζκηζε-ππνβάζκηζε) ζηε θαηάζηαζε 

δηαηήξεζήο ηνπ. 

 

Γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο επηιεγκέλεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο σο κφληκε, είλαη απαξαίηεηε 

ε ζεκεηαθή ζήκαλζή ηεο ζην πεδίν, αιιά θαη κε ρξήζε GPS αθξηβείαο, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

εληνπηζκφο ησλ αιιαγψλ θαη ε ραξηνγξαθηθή απφδνζε ησλ επηιεγκέλσλ ζέζεσλ 

δεηγκαηνιεςίαο. Οη κφληκεο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηεηξάγσλνπ ή 

νξζνγψληνπ ζρήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ζηηο επηθάλεηεο φπνπ εληνπίδεηαη κίμε νηθνηφπσλ θαη ν 

ζθνπφο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ «κσζατθνχ», πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε 

κε ηε ρξήζε δηαηνκψλ (transects), κήθνπο 10 κέηξσλ.  

 

εκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ , είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη ζην εζσηεξηθφ  ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ 

αλαθνξηθά κε ηε πνηθηιία εηδψλ. Δπίζεο, ζηηο ζέζεηο φπνπ είλαη ζεκαληηθή ε αμηνιφγεζε ηεο 

θπζηθήο αλαγέλλεζεο, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ππν-επηθαλεηψλ δεηγκαηνιεςίαο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο ζε ηέζζεξηο ηζνδχλακεο ππν-

επηθάλεηεο. πκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο 0,1 δεθάξηα γηα ηνπο 

νηθφηνπνπο, εμππεξεηνχλ ην ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ζηε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηνπ 

ηαπξνβνπλίνπ, κε ζρεηηθά κεγάιε ππθλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο. Ζ θαηαγξαθή ηνπ κεγέζνπο θαη 

ηνπ ζρήκαηνο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο ζε θάζε δεηγκαηνιεςία είλαη ζεκαληηθή, εθφζνλ 

απηέο είλαη κφληκεο. 

 

Οη δεηγκαηνιεπηηθέο παξάκεηξνη απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηε θπζηνγλσκία θαη δνκή ηνπ εθάζηνπ νηθνηφπνπ αιιά θαη ρξήζηκσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηε παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ απεηιψλ (θιηκαηηθέο αιιαγέο), φπσο 

ζηαζεξέο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη (θιίζε, έθζεζε, εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θ.α) θαη 

δπλακηθέο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη (θπηνθνηλφηεηα, θάιπςε θαη χςνο βιάζηεζεο, πγξαζία 

εδάθνπο θ.α). πληζηψκελε θιίκαθα εθηίκεζεο ηεο πιεζνθάιπςεο εηδψλ είλαη ε θιίκαθα Braun 

– Blanquet. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο επηινγήο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ παξακέηξσλ είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ. 

 

ε πξνζαξκνγή κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ, ην πξνηεηλφκελν απφ ηε βηβιηνγξαθία γεληθφ 

ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ απνηειείηαη απφ ηξεηο 

παξακέηξνπο θαη ηξεηο θαηεγνξίεο βαζκνλφκεζεο (Γεκφπνπινο θ.α, 2005), φπσο απεηθνλίδεηαη 

ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο: 
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Πίλαθαο 12.2-1: Γεληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ 

 

Παξάκεηξνο Καηεγνξίεο βαζκνλφκεζεο 

Πιεξφηεηα 
εμεηδηθεπκέλσλ 
δνκψλ ηχπνπ 

νηθνηφπνπ 

Α: Δμαηξεηηθή 
Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα 

Β: Καιή 
Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα 

C: Μέηξηα 
Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα  

Πιεξφηεηα 
εμεηδηθεπκέλσλ 

εηδψλ ηχπνπ 
νηθνηφπνπ 

Α: Πιήξεο 
εθπξνζψπεζε εηδψλ 

πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα 
ζηνλ ηχπν νηθνηφπνπ 

Β: Μεγάιε 
εθπξνζψπεζε εηδψλ 

πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα 
ζηνλ ηχπν νηθνηφπνπ 

C: Μεξηθή 
εθπξνζψπεζε εηδψλ 

πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα 
ζηνλ ηχπν νηθνηφπνπ 

Δπίδξαζε Α: Υακειή Β: Μέηξηα C: Έληνλε 

 

ηε παξάκεηξν «επίδξαζε» αλαγλσξίδεηαη ε ρξήζε γεο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ην γεληθφ 

ζθνπφ δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο. Γηα ην Γάζνο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ ν ηνπξηζκφο θαη νη 

αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξίδνπλ ηε ρξήζε γεο ηεο πεξηνρήο. Οπζηψδεο θξηηήξην είλαη 

ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ απφ ηε θαηαζθεπή δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ, 

ππνδνκψλ αλαςπρήο, ηνπξηζκνχ  θ.α. 

 

Οη θαηεγνξίεο βαζκνλφκεζεο εθηηκψληαη γηα θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο παξακέηξνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπλδπάδνληαη ζε κηα ηειηθή ηηκή. Υξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 12.2-2: Αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ 

 

Γνκέο νηθνηφπνπ Α Α Α Α Α Β Β 

Δίδε Β Α Β C Α Β C 

Δπίδξαζε C Β Β C C C C 

πλνιηθή 
Δθηίκεζε 

Β Α Β C Β Β C 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ, 

φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα επηθάλεηαο, πνπ εληάζζεηαη ζε έλα απφ ηα 

αθφινπζα επίπεδα: 

 

 Α: Δμαηξεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, 

 Β: Καιή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, 

 C: Μέηξηα ή πεξηνξηζκέλε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξάιιεια κε ηε 

δεηγκαηνιεςία ηεο βιάζηεζεο. Ζ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θάζε θνξά 

γηα ην πνιχγσλν  κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη νη κφληκεο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο 

(Γεκφπνπινο θ.α, 2005). 

 

Χαπηογπάθηζη ηηρ παποςζίαρ / αποςζίαρ ηυν ηύπυν οικοηόπυν: Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

πεδίνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ζε επίπεδν πνιπγψλνπ ησλ νηθνηφπσλ, 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ηε δεκηνπξγία κηαο ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Με ηε θαηάιιειε 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, είλαη δπλαηή ε 

ραξηνγξάθεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε πνιπγψλνπ ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα ηε 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αλαινγία ησλ 
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δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ. Δπίζεο, κε βάζε ηε πνηνηηθή 

εθηίκεζε ηεο παξνπζίαο / απνπζίαο, αληρλεχνληαη νη αιιαγέο ζηε ζπλνιηθή θπηνγεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ νηθνηφπσλ ή ησλ εηδψλ. 

 

ςσνόηηηα: Πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε κε δεηγκαηνιεςία βιάζηεζεο ζε κφληκεο 

δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο θαη ραξηνγξάθεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη αλά πεληαεηία. Δθηηκάηαη 

φηη επαξθνχλ δχν δεηγκαηνιεςίεο βιάζηεζεο, κία θαηά ηελ έλαξμε ηεο βιαζηεηηθήο πεξηφδνπ 

ηελ άλνημε θαη κία πξηλ ηε ιήμε ηεο γηα έιεγρν ησλ εηδψλ πνπ αλαπηχζζνληαη αξγφηεξα. 

Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη , κπνξεί λα γίλεηαη επαλέιεγρνο ην θζηλφπσξν. 

 

12.3 Παπακολούθηζη ειδών 

 

12.3.1 Χλυπίδα 

 

Ζ παξαθνινχζεζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ ζπάλησλ εηδψλ, κε έκθαζε ζηα είδε Euphorbia 

hierosolymitana θαη Anthemis ploutonia. 

 

κοποί:  

 Ο έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ππνπιεζπζκνχ ησλ εηδψλ ζηε πεξηνρή κειέηεο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο 

 

Πποϋπόθεζη: Οη πιεζπζκνί ησλ εηδψλ δελ ζα κεησζνχλ. 

 

Μέθοδορ: Ζ παξαθνινχζεζε αθνξά ηα θαησηέξσ ηξία γλσξίζκαηα: 

 Μέγεζνο θαη άιιεο δεκνγξαθηθέο παξάκεηξνη ησλ πιεζπζκψλ: Σν κέγεζνο θαη 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πιεζπζκψλ (αλαπαξαγσγή, ζλεζηκφηεηα θαη ειηθηαθή 

δνκή) ζα πξέπεη λα εμαθξηβψλνληαη κέζσ άκεζεο κέηξεζεο φισλ ησλ αηφκσλ θαη 

εκβαδνκέηξεζεο ηεο πεξηνρήο εμάπισζεο ησλ εηδψλ. 

 Καηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ: Οη παξάκεηξνη πνπ είλαη ζθφπηκν 

λα παξαθνινπζνχληαη είλαη: 

 Ζ έθηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ (νξηνζέηεζε κε ηε βνήζεηα GPS) 

 Ζ δνκή θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ελδηαηηεκάησλ. (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηππηθψλ δεηθηψλ)             

θαηά ηελ έλλνηα ησλ εληχπσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εμαεηνχο έθζεζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. 

 Πηέζεηο θαη απεηιέο ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. 

 

ςσνόηηηα: Πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη αλά πεληαεηία . 

 

12.3.2 Οπνιθοπανίδα 

 

Σν Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ θηινμελεί ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ πηελψλ θαη έληεθα (11) είδε 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ. Απφ απηά έλα (1) είδνο 

(Πεξδηθνζηάρηλν Aquila fasciata) είλαη αξπαθηηθφ θαη αλήθεη ζηα Πειαξγφκνξθα1 

(Ciconiiformes), νθηψ (8) είδε (Certhia brachydactyla, Emberiza caesia, Lanius collurio, Lanius 

                                                 
1
 Σφμφωνα με την ταξινόμηση από το DNA των ειδών, κατά τους Sibley & Monroe (1990). 



 Γ η α ρ ε η ξ η ζ η η θ ό   ρ έ δ η ν   η α π ξ ν β ν π λ ί ν π    

 

Πεξηνρή Μειέηεο: Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ 
 

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ & 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ  

EN ISO 9001:2000 
Νν: 0108175  

Έθδνζε: 04/29-08-11  Αλαζεσξεί ηελ: 03/19-05-11    Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49 169 απφ 199 
 

minor, Lanius nubicus, Lulula arborea, Oenanthe cypriaca θαη Sylvia melanothorax) αλήθνπλ 

ζηα ηξνπζηφκνξθα (Passeriformes), έλα (1) είδνο (Υαιθνθνπξνχλα Coracias garrulus) αλήθεη 

ζηα Κνξαθηφκνξθα (Coraciformes) θαη έλα (1) είδνο (Γηδνβπδάρηξα Caprimulgus europaeus) 

αλήθεη ζηα Γιαπθφκνξθα (Strigiformes) (Sibley & Monroe 1990). Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εηδψλ 

ηεο νξληζνπαλίδαο ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηα παξαπάλσ είδε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

Πεξδηθνζηάρηλν (Aquila fasciata) θαη ζηα δχν ελδεκηθά είδε ηεο Κχπξνπ, ηε θαιηθνχξηα 

(Oenanthe cypriaca) θαη ηνλ Κππξνηζηξνβάθν (Sylvia melanothorax). 

 

κοποί:  

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ αλαπαξαγφκελνπ πιεζπζκνχ ησλ δέθα εηδψλ. 

 Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δέθα εηδψλ. 

 Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή. 

 

Πποϋπόθεζη: Ο αξηζκφο ησλ αλαπαξαγφκελσλ δεπγαξηψλ ηνπ Πεξηδηθνζηάρηλνπ δελ ζα 

κεησζεί. Ζ πνηθηιία ησλ εηδψλ θαη νη πιεζπζκνί ηνπο δελ ζα κεησζνχλ. Ηδηαίηεξα νη πιεζπζκνί 

ησλ δχν ελδεκηθψλ εηδψλ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξνί ή θαη ζα βειηησζνχλ. 

 

Μέθοδορ: Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη, επεηδή ε παξαθνινχζεζε ησλ 

αξπαθηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα ζηξνπζηφκνξθα θαη ηα κηθξνχ κεγέζνπο πηελά 

(κηθξφπνπια). 

 

 Πεξδηθνζηάρηλν: Αξρηθά ζα εληνπηζηνχλ φιεο νη θσιηέο (ελεξγέο θαη παιηέο) ζην πεδίν 

θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζα εηζαρζνχλ ζε ςεθηαθφ ππφβαζξν (GIS) γηα πεξαηηέξσ 

αλαιχζεηο. εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ είδνπο είλαη ν εληνπηζκφο 

φισλ ησλ αλαπαξαγφκελσλ δεπγαξηψλ λσξίο θαηά ηελ έλαξμε ηεο αλαπαξαγσγήο 

(Γεθέκβξην-Ηαλνπάξην) απφ ηηο δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδεηθλχεη ην είδνο, φπσο 

κεηαθνξά θιαδηψλ ζηηο θσιηέο, γακήιηεο πηήζεηο, εξσηνηξνπία, έληνλε ππεξάζπηζε ηεο 

ρσξνθξάηεηαο, θ.ά. (Ηεδεθηήι θ.ά. 2003, Μπαθαινχδεο & Βιάρνο 2009). Μεηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαπαξαγφκελσλ δεπγαξηψλ, ζα γίλνληαη αλά 2 εβδνκάδεο 

επηζθέςεηο απφ ζρεηηθά κεγάιε απφζηαζε (>200 κ.) γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ζπλέρηζεο 

ηεο αλαπαξαγσγήο. Θα θαηαγξάθνληαη ζε δειηίν (Παξάξηεκα ΗΗI) νη εκεξνκελίεο 

επίζθεςεο θαη ην θαηλνινγηθφ ζηάδην ηνπ είδνπο (επψαζε απγψλ, αλάζξεςε λενζζψλ), 

φπσο επίζεο θαη θξίζηκεο εκεξνκελίεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ είλαη 

εθηθηφ, φπσο ε πιεζηέζηεξε εκεξνκελία σνηνθίαο, εθθφιαςεο ησλ απγψλ θαη 

εγθαηάιεηςεο ηεο θσιηάο απφ ηνπο λενζζνχο. εκαληηθφηεξε παξάκεηξνο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ν αξηζκφο ησλ λενζζψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ επηηπρψο 

ηε θσιηά ηνπο (Steenhof & Newton 2007). Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ηηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο πξηλ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο θσιηάο γηα λα απνθεχγεηαη φριεζε απφ 

ηνλ/ηνπο παξαηεξεηέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη επηζθέςεηο, αθφκε θαη απφ 

απφζηαζε, νη εκεξνκελίεο νη νπνίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή (π.ρ. σνηνθία, 

+43 εκέξεο γηα ηελ εθθφιαςε ησλ απγψλ). Καηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο αλαπαξαγσγήο 

ή κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο θσιηάο απφ ηνπο λενζζνχο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θάησ 

απφ ηε θσιηά φια ηα ππνιείκκαηα ηεο ιείαο (θηεξά, νζηά, θιπ) θαη ηα εκεηηθά ζχκπεθηα 

(pellets) (Marti et al. 2007). Θα πξέπεη λα μεξαίλνληαη, λα θσδηθνπνηνχληαη κε κνλαδηθφ 

αξηζκφ θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάςπμε γηα κειινληηθέο αλαιχζεηο. Δπίζεο, ζε θάζε 

επίζθεςε ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη δηάθνξα αίηηα φριεζεο ή απνηπρίαο ηεο 
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αλαπαξαγσγήο (Steenhof & Newton 2007). Απηά κπνξεί λα είλαη πεξηβαιινληηθά (π.ρ. 

παξαηεηακέλεο βξνρέο, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θιπ) θαη αλζξσπνγελή (π.ρ. νριήζεηο 

απφ επηζθέπηεο, ιαηνκεία, πινηνκίεο, ζαλάησζε απφ ιαζξνθπλήγη, δειεηεξηαζκέλα 

δνιψκαηα, έιιεηςε ηξνθήο θιπ). 

 

 Μηθξφπνπια: Ζ πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο ππθλφηεηαο 

ησλ ηξνπζηφκνξθσλ θαη Κνξαθηφκνξθσλ είλαη ε κέζνδνο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ κέζα 

ζε ισξίδεο (point transect method) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ελψ γηα ηε 

Γηδνβπδάρηξα ελδείθλπηαη ε ίδηα κέζνδνο κε θαηαγξαθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 

(Μπαθαινχδεο & Βιάρνο 2009; 70-72). Ζ ίδηα κέζνδνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαηαγξαθή ζε δηαδξνκέο (line transects) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή.  

 

Θα επηιεγνχλ ζηαζεξά ζεκεία επάλσ ζε κφληκεο ισξίδεο-δηαδξνκέο παξάιιεια ηνπνζεηεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο θαη ζα θαηαγξάθνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 7 ιεπηψλ φια ηα άηνκα πνπ 

παξαηεξνχληαη απφ ην ζεκείν θαη κέζα ζηνλ νκφθεληξν θχθιν αθηίλαο 30 ή 50 κ., φπσο επίζεο 

θαη φια ηα άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ παξαπάλσ θχθινπ. Οη θαηαγξαθέο 

ζα γίλνληαη θπξίσο ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ακέζσο κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ θαη ην 

αξγφηεξν κέρξη ζηηο 11:00 π.κ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ισξίδσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

400 κ. Δλδεηθηηθά απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 100 ζηαζεξά ζεκεία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ππθλφηεηαο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηξνπζηφκνξθσλ πηελψλ (20 ζεκεία αλά πξσηλφ). Γηα θάζε 

ζεκείν ζα ιεθζνχλ νη ζπληεηαγκέλεο κε GPS θαη ε ζέζε ηνπο ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζε ράξηε 

γηα ηε κειινληηθή επθνιφηεξε αλεχξεζή ηνπο. Σν ίδην ζα γίλεη θαη γηα ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο 

θάζε δηαδξνκήο. 

 

ςσνόηηηα: Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ ζα απαηηεζνχλ ζπλνιηθά 

24 αλζξσπνεκέξεο θαηαλεκεκέλεο ζε νθηψ κήλεο, απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαπαξαγσγήο (ηέιε 

Ννεκβξίνπ) κέρξη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ λενζζψλ απφ ηε θσιηά (Ηνχιην). Γηα ηα κηθξφπνπια 

ελδείθλπηαη 1 επίζθεςε ζε θάζε ζεκείν θάζε κήλα (20 ζεκεία/εκέξα Υ 100 ζεκεία = 5 εκέξεο) 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο (Απξίιην - Ηνχλην) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ 

αλαπαξαγφκελσλ πηελψλ (5 αλζξσπνεκέξεο Υ 3 κήλεο = 15 αλζξσπνεκέξεο). Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ζπληζηάηαη ε επηπιένλ επίζθεςε ησλ ίδησλ 

ζεκείσλ θαη δηαδξνκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ (2-3 επηζθέςεηο) θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκψλα (2-3 επηζθέςεηο), φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ εξγαζία πεδίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν νξληζνιφγνπο. 
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Πίλαθαο 12.3.2-1: Υξνλνδηάγξακκα (ειάρηζηνο αξηζκφο αλζξσπνεκεξψλ) παξαθνινχζεζεο ηεο 
αλαπαξαγσγήο ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ, ηεο ππθλφηεηαο ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ 

αλαπαξάγνληαη, δηαρεηκάδνπλ θαη ζηαζκεχνπλ ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ. 

 

 Αξηζκφο εκεξψλ 

Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ 

Αλαπαξαγσγή 
Πεξδηθνζηάρηλνπ 

4  4 2 4 4 2    2 2 

Ππθλφηεηα θαη 
πιεζπζκνί 
αλαπαξαγφκελσλ 
ζηξνπζηφκνξθσλ 
πξνηεξαηφηεηαο 

   5 5 5       

Ππθλφηεηα θαη 
πιεζπζκνί 
δηαρεηκαδφλησλ 
θαη εηδψλ πνπ 
ζηαζκεχνπλ 

4  4       4  4 

ΤΝΟΛΟ 8  8 7 9 9 2   4 2 6 

 

 

12.3.3 Θηλαζηικά 

 

ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ απαληψληαη έληεθα (11) είδε ζειαζηηθψλ απφ ηα νπνία ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ρεηξφπηεξα. Ο Μηθξνξηλφινθνο (Rhinolophus hipposideros) 

πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ε Λεπθνλπρηεξίδα (Pipistrelus 

kuhli) ζην Παξάξηεκα IV ηεο ίδηαο Οδεγίαο. Δπίζεο ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδεη θαη ν 

Πνληηθφο ηεο Κχπξνπ (Mus cypriacus) ην νπνίν είλαη ελδεκηθφ ηεο Κχπξνπ. Σέζζεξα (4) είδε 

αλήθνπλ ζηα Σξσθηηθά (Rodentia), δχν (2) αλήθνπλ ζηα Μπγαιφκνξθα (Soricomorpha), έλα (1) 

ζηα Αθαλζνρνηξφκνξθα (Erinaceomorpha), έλα (1) ζηα Λαγφκνξθα (Lagomorpha) θαη έλα ζηα 

αξθνθάγα (Carnivora). Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εηδψλ ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηα δχν 

ρεηξφπηεξα (Μηθξνξηλφινθν θαη Λεπθνλπρηεξίδα) θαη ζηα κηθξά ζειαζηηθά. 

 

κοποί:  

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ λπρηεξίδσλ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ κηθξνζειαζηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

Πνληηθνχ ηεο Κχπξνπ. 

 Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λπρηεξίδσλ θαη ησλ 

κηθξνζειαζηηθψλ. 

 Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ κηθξνζειαζηηθψλ 

 

Πποϋπόθεζη: Οη πιεζπζκνί ησλ δχν λπρηεξίδσλ δελ ζα κεησζεί. Ζ πνηθηιία ησλ εηδψλ θαη νη 

πιεζπζκνί ηνπο δελ ζα κεησζνχλ. 

 

Μέθοδορ: Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

λπρηεξίδσλ (ρεηξφπηεξα) ζε ζρέζε κε ηα κηθξνζειαζηηθά (ηξσθηηθά θαη κπγαιφκνξθα). 

 Νπρηεξίδεο: ηα ζεκεία φπνπ έρνπλ εληνπηζηεί λπρηεξίδεο (ζέζεηο αλαπαξαγσγήο, 

αλάπαπζεο θαη δηαρείκαζεο) ζα γίλνπλ επηζθέςεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αθζνλίαο ηνπ 

Μηθξνξηλφινθνπ θαη ηεο Λεπθνλπρηεξίδαο. ε θάζε ζέζε ζα γίλεηαη πξνζπάζεηα 

θαηακέηξεζεο ησλ αηφκσλ θαη αλαγλψξηζεο ησλ εηδψλ. Με ηελ απιή θαηακέηξεζε 

επηηπγράλεηαη ε ειάρηζηε ελφριεζε (Sutherland 2006). Δπίζεο ζα θαηαγξάθεηαη ην 
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κέγεζνο (αξηζκφο αηφκσλ ηνπ θάζε είδνπο) ηεο θάζε απνηθίαο θαη ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε 

ζε ράξηε. Καηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηχπνπ ελδηαηηήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δχν είδε λπρηεξίδσλ, φπσο ν ηχπνο ηνπ ζπειαίνπ (αζβεζηνιηζηθφ, 

ππξηηηθφ, ζηνά δέληξνπ, εγθαηαιεηκκέλν θηίξην θιπ), ε πξνέιεπζε ηνπ ζπειαίνπ 

(θπζηθφ, ηερλεηφ), ην χςνο ζπειαίνπ, ην βάζνο ζπειαίνπ, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

εηζφδνπ ηνπ ζπειαίνπ, ε απφζηαζε απφ νηθηζκνχο, ε απφζηαζε απφ πιεζηέζηεξν 

θηίξην, ε απφζηαζε απφ πδαηνζπγθεληξψζεηο, ε ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ 

ζπειαίνπ. 

 

 Μηθξνζειαζηηθά: ην κηζφ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη ε νξληζνπαλίδα 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ παγίδεο δσληαλήο ζχιιεςεο ηχπνπ Sherman γηα ηα Σξσθηηθά 

(ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: πιάηνο 10 εθ., χςνο 11,3 εθ., κήθνο 37 εθ.) θαη παγίδεο πηψζεο 

(pitfall) γηα ηα Μπγαιφκνξθα (ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: θχιηλδξνο δηακέηξνπ 14 εθ. θαη 

χςνπο 25 εθ.). πλνιηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ 50 παγίδεο ηχπνπ Sherman θαη ν ίδηνο 

αξηζκφο παγίδσλ pitfall ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Ζ ηνπνζέηεζε κπνξεί λα γίλεηαη ζην 

έλα ζεκείν θαηαγξαθήο ν έλαο ηχπνο παγίδεπζεο θαη ζην δεχηεξν ν άιινο ηχπνο 

παγίδεπζεο θ.φ.θ. Οη παγίδεο εθφζνλ ηνπνζεηεζνχλ δνιψλνληαη κε θπζηηθνβνχηπξν θαη 

ελεξγνπνηνχληαη αξγά ην απφγεπκα. Σελ επφκελε εκέξα ειέγρνληαη φιεο λσξίο ην πξσί 

γηα λα απνθεπρζεί ζλεζηκφηεηα απφ ην παξαηεηακέλν ζηξεο θαη απφ ηηο δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. πςειέο ζεξκνθξαζίεο αηκφζθαηξαο). Σα άηνκα ησλ Σξσθηηθψλ 

πνπ ζπιιακβάλνληαη ζεκαίλνληαη κε εηδηθφ δαρηπιίδη ζην απηί, ην νπνίν θέξεη έλα 

κνλαδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, θαη ζηε ζπλέρεηα απειεπζεξψλνληαη, ελψ ηα Μπγαιφκνξθα 

κπνξεί λα ζεκαδεχνληαη κε απνθνπή ελφο απφ ηα λχρηα ηνπο. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ 

παγίδσλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα 7-10 δηαδνρηθέο εκέξεο-λχρηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άλνημεο. Απφ ηε ζχιιεςε-καξθάξηζκα-επαλαζχιιεςε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ησλ 

κηθξνζειαζηηθψλ, κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα ε αθζνλία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο 

(Μπαθαινχδεο & Βιάρνο 2009; 59-67). 

 

ςσνόηηηα: Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αθζνλίαο ησλ λπρηεξίδσλ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 3-5 

επηζθέςεηο ζε θάζε πεξηνρή απφ ην θζηλφπσξν κέρξη ηελ άλνημε. Δπίζεο, ελδείθλπληαη 

ζπλνιηθά 7-10 επηζθέςεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αθζνλίαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κηθξψλ 

ζειαζηηθψλ ηεο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο (Απξίιην). Ζ εξγαζία πεδίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν εξεπλεηέο-ζειαζηηθνιφγνπο. 

 
Πίλαθαο 12.3.3-1: Υξνλνδηάγξακκα (ειάρηζηνο αξηζκφο αλζξσπνεκεξψλ) παξαθνινχζεζεο ηεο 

αθζνλίαο ησλ λπρηεξίδσλ θαη ησλ κηθξνζειαζηηθψλ πνπ απαληψληαη ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ. 

 

 Αξηζκφο εκεξψλ 

Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ 

Αθζνλία 
λπρηεξίδσλ 

3   3      3   

Αθζνλία 
κηθξνζειαζηηθψλ 

   7         

ΤΝΟΛΟ 3   10      3   

 

12.3.4 Δππεηά και Αμθίβια 

 

ην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ απαληψληαη δεθαεπηά (17) είδε εξπεηψλ θαη δχν (2) είδε ακθίβησλ. 

Ο Αθαλζνδάθηπινο (Acanthodactylus schreiberi) πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 

92/43/ΔΟΚ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο "Κηλδπλεχσλ" ζηελ ΔΔ-27, ελψ απφ ηα ππφινηπα, ηα 13 
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είδε πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο ίδηα Οδεγίαο θαη είλαη (ακηακίδη, Κπξηνδάθηπινο, 

Άγακα, Υακαηιένληαο, Όθηζσς, αχξα ηνπ Σξνφδνπο, Αβιέθαξνο, Ληαθφλη, Ραβδσηή αχξα, 

Αγηφθηδν, Μαχξνο Όθεο, θνπιεθφθηδν, Εακελήο ηεο Ρφδνπ). Σα δχν ακθίβηα είλαη θνηλά είδε 

ηεο Κχπξνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ζα γίλεηαη γηα φια ηα είδε εξπεηψλ ηεο πεξηνρήο κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ Αθαλζνδάθηπιν. 

 

κοποί:  

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ηνπ Αθαλζνδάθηπινπ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ εηδψλ ηεο εξπεηνπαλίδαο. 

 Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Αθαλζνδάθηπινπ θαζψο θαη ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ ηεο εξπεηνπαλίδαο. 

 Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο εξπεηνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή 

 

Πποϋπόθεζη: Ζ αθζνλία ηνπ Αθαλζνδάθηπινπ ζα δηαηεξεζεί ζηαζεξή. Ζ πνηθηιία ησλ εηδψλ 

θαη νη πιεζπζκνί ηνπο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο. 

 

Μέθοδορ: Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ εηδψλ ηεο εξπεηνπαλίδαο, ηεο 

δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ θαη ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηεο 

πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν γεληθέο ηερληθέο. Ζ θαηαγξαθή ζε ισξίδεο, 

θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο παξνπζίαο ή θαη αθζνλίαο ζε θάλαβν ζε ςεθηαθφ ράξηε. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ θαηαγξαθή αηφκσλ ηνπ Αθαλζνδάθηπινπ. 

 

 Καηαγπαθή ζε λυπίδερ: ε θάζε ηχπν ελδηαηηήκαηνο-νηθνηφπνπ (6 ηχπνη) ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ηπραία κφληκεο ισξίδεο φπνπ ζα ειέγρνληαη πιήξσο (αλεχξεζε 

θάησ απφ θπιινηάπεηα ή κέζα ζε ρφξηα, ςάμηκν θάησ απφ κηθξνχο ζάκλνπο θαη 

θάησ απφ βξάρηα, ςάμηκν ζε ζρηζκέο βξάρσλ θιπ). πλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε 3 

ισξίδσλ ζε θάζε αληηπξνζσπεπηηθφ ηχπν ελδηαηηήκαηνο κε ηε ρξήζε GPS, 

επηθάλεηαο 1 ζηξ. ε θάζε κηα (6 ηχπνη Υ 3 ισξίδεο/ηχπν = 18 επηθάλεηεο). Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ηεηξάγσλε επηθάλεηα, αιιά θαη παξαιιειφγξακκε κε πιεπξέο 

10 Υ 100 κ. Ζ ισξίδα ειέγρεηαη απφ 2 εξπεηνιφγνπο-εξεπλεηέο (9 

επηθάλεηεο/εκέξα), νη νπνίνη βαδίδνπλ παξάιιεια θαη ζαξψλνπλ πιήξσο ηελ 

επηθάλεηα ειέγρνληαο φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο ησλ εηδψλ. ε θάζε παξαηήξεζε 

αηφκνπ ιακβάλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο κε GPS,  θαη θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία φπσο 

είδνο, θχιν ή ειηθία, εάλ είλαη δπλαηφλ, εκεξνκελία, ψξα, λεθνθάιπςε, 

ζεξκνθξαζία αέξα θαη εδάθνπο, ζρεηηθή πγξαζία, θαη ηέινο νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνελδηαηηήκαηνο. 

 

 Χπήζη κανάβος πλεςπάρ 500 μ.: Με ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν ηνπνζεηνχληαη 

φιεο νη παξαηεξήζεηο ζε ςεθηαθφ ράξηε θαλάβνπ πιεπξάο 500 κ. ηα ηκήκαηα 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ θαηαγξαθή κε ισξίδεο, γίλνληαη επηζθέςεηο θαη 

εληνπίδνληαη φια ηα είδε ηεο εξπεηνπαλίδαο. Δπίζεο, ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε 

εηζάγεηαη θάζε λέα παξαηήξεζε εξπεηνχ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ 

ή απφ άιινπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ επηζθέπηνληαη ην δάζνο. Έηζη 

απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή παξνπζία ησλ εηδψλ ηεο εξπεηνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή. 

 

ςσνόηηηα: Δλδείθλπληαη 2 επηζθέςεηο ζε θάζε ισξίδα γηα θάζε επνρή (4 

αλζξσπνεκέξεο/επνρή), απφ ηελ άλνημε κέρξη θαη ην θζηλφπσξν. Ζ εξγαζία πεδίνπ ζα 
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πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν εξπεηνιφγνπο-εξεπλεηέο πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα είδε κε 

αθξίβεηα θαη ρσξίο ζθάικα. 

 
Πίλαθαο 12.3.4-1: Υξνλνδηάγξακκα (ειάρηζηνο αξηζκφο αλζξσπνεκεξψλ) παξαθνινχζεζεο ηεο 

ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ εηδψλ εξπεηνπαλίδαο πνπ απαληψληαη ζην Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ. 

 

 Αξηζκφο εκεξψλ 

Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ 

ρεηηθή αθζνλία 
εξπεηψλ 

   4   4   4   

ΤΝΟΛΟ    4   4   4   

 

 

13. ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 

 

Γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε αλά πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο (5 έηε) θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Χο αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

ελλνείηαη ε απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ απνηίκεζε αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηα ηερληθά κέζα θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαηίζεηαη, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε.  

 

Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Γάζνπο ηνπ ηαπξνβνπλίνπ είλαη 

ζεκαληηθή δηφηη επηηξέπεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ Δζληθψλ Δμαεηψλ Δθζέζεσλ θαη‟ εθαξκνγή 

ηνπ Άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη επηπιένλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, είλαη δπλαηή ε αλαζεψξεζε ηνπ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ. 

 

Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο, απνηειεί 

πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρεδίνπ. Όκσο γηα ηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη φρη κφλν ε παξαθνινχζεζε ησλ 

νηθνινγηθψλ, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο. 

 

Οη αμηνινγήζεηο (αλά πεληαεηία) θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο γίλεηαη κε επζχλε 

ηεο Γηππεξεζηαθήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. ηηο αμηνινγήζεηο εμεηάδεηαη ε ζρεδίαζε, ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Δπίζεο πξνθχπηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο δηαρείξηζεο θαη αλαγλσξίδνληαη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο αμηνινγήζεηο πξνθχπηεη ε αλαζεψξεζε ηεο δνκήο 

ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο, κε ελδερφκελε αιιαγή ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο. 
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Αξηζκφο Μ..: 660-3650 

Όλνκα Μ.: KORNOS (F.S.) 

Γεσγξαθηθφ Πιάηνο: 34° 55' 

Γεσγξαθηθφ Μήθνο: 33° 24' 

Τςφκεηξν: 370 m 

 

ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Πίλαθαο Η-1: Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1980 – 2009 (1961-1990) 

Μήλεο 

Μέζε Ζκεξήζηα 
Θεξκνθξαζία (°C) 

Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία (°C) 
Μέζνο Αξηζκφο 
Ζκεξψλ κε: 

Μέζε 
ρεηηθή 
Τγξαζία 
08:00 
Σ.Δ.Υ. (%) 

Μέζε 
Ζκεξήζηα 
Ρνή ζηα 7 
m (km) 

Μέζε Μεληαία 
Βξνρφπησζε 
(mm) 

Μέγηζηε Διάρηζηε Μέζε Μεγίζηε Διαρίζηε 
Αθξαία 
Μέγηζηε 

Αθξαία 
ειάρηζηε 

Παγεηφ 
αέξα 

Παγεηφ 
εδάθνπο 

1980 - 
2009 

1961-
1990 

Ηαλνπάξηνο 14.3 5.3 9.8 18.4 0.5 21.1 -2.0 0.8 6.4 83 148 78.7 87.7 

Φεβξνπάξηνο 14.8 5.0 9.9 19.3 0.2 22.8 -3.0 1.3 7.3 79 156 67.7 72.8 

Μάξηηνο 17.9 6.5 12.2 23.9 1.9 32.7 -1.8 0.3 4.5 69 150 55.7 57.9 

Απξίιηνο 22.7 9.7 16.2 30.2 5.1 38.0 0.5 0.0 0.2 58 152 27.8 26.9 

Μάηνο 27.6 13.6 20.6 35.2 8.2 40.4 5.6 0.0 0.0 49 148 23.2 24.9 

Ηνχληνο 32.1 17.9 25.0 37.6 12.9 41.7 8.8 0.0 0.0 43 159 10.8 10.3 

Ηνχιηνο 34.7 20.7 27.7 38.9 16.4 42.5 13.0 0.0 0.0 44 160 3.5 3.3 

Αχγνπζηνο 34.5 20.5 27.5 38.6 16.9 42.5 13.5 0.0 0.0 49 149 1.1 1.3 

επηέκβξηνο 31.7 17.6 24.7 36.4 14.0 40.6 12.0 0.0 0.0 52 135 6.8 5.7 

Οθηψβξηνο 27.4 14.5 21.0 33.0 10.0 36.7 5.3 0.0 0.0 57 132 26.0 35.7 

Ννέκβξηνο 20.8 10.1 15.5 26.4 5.0 30.1 -0.3 0.0 1.0 72 136 60.7 45.9 

Γεθέκβξηνο 16.1 6.9 11.5 20.4 2.0 23.4 -0.9 0.3 3.4 83 134 94.1 93.2 

Έηορ 24.5 12.4 18.4 29.9 7.8 - - 2.7 22.7 62 147 456.0 465.6 
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Πίλαθαο Η-2: ηαηηζηηθά ηνηρεία Βξνρνπηψζεσλ ηνπ Μ.. 660 Γαζηθφο ηαζκφο Κφξλνπ ηεο πεξηφδνπ 1980 – 2010 

Μήλεο 

Μέζνο Αξηζκφο Ζκεξψλ κε: 

Βξνρφπησζε  >=0,2 mm Βξνρφπησζε  >=1,0 mm Βξνρφπησζε  >=5,0 mm Βξνρφπησζε  >=10,0 mm 

Μέζνο Μέγηζηνο Διάρηζηνο Μέζνο Μέγηζηνο Διάρηζηνο Μέζνο Μέγηζηνο Διάρηζηνο Μέζνο Μέγηζηνο Διάρηζηνο 

Ηαλνπάξηνο 11.1 21 4 8.7 20 2 4.6 15 0 2.7 9 0 

Φεβξνπάξηνο 9.8 17 4 7.9 16 2 3.8 9 0 2.2 8 0 

Μάξηηνο 8.4 15 0 6.1 11 0 2.7 7 0 1.6 5 0 

Απξίιηνο 5.6 11 0 4.1 9 0 1.6 4 0 0.9 3 0 

Μάηνο 3.7 11 0 2.4 10 0 1.0 8 0 0.7 7 0 

Ηνχληνο 1.4 4 0 1.0 3 0 2.1 8 0 0.3 2 0 

Ηνχιηνο 0.4 3 0 0.3 3 0 0.1 2 0 0.1 2 0 

Αχγνπζηνο 0.3 2 0 0.2 2 0 0.1 1 0 0.0 1 0 

επηέκβξηνο 1.2 7 0 0.9 7 0 0.4 3 0 0.2 2 0 

Οθηψβξηνο 4.3 9 0 3.3 9 0 1.8 6 0 0.7 4 0 

Ννέκβξηνο 6.8 15 1 5.6 14 1 2.9 8 0 1.7 5 0 

Γεθέκβξηνο 9.8 21 1 7.9 18 0 4.4 15 0 2.7 12 0 

ύνολο 62.8 - - 48.4 - - 24.0 - - 13.8 - - 
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Μήλεο 
Μέζε ρεηηθή Τγξαζία 08:00 Σ.Δ.Υ. 

(%) 

 
Μήλεο 

Μέζε Ζκεξήζηα Ρνή ζηα 2 m 
(km) 

 Ηαλνπάξηνο 83 Ηαλνπάξηνο 126 

Φεβξνπάξηνο 77 Φεβξνπάξηνο 138 

Μάξηηνο 68 Μάξηηνο 134 

Απξίιηνο 58 Απξίιηνο 132 

Μάηνο 49 Μάηνο 132 

Ηνχληνο 44 Ηνχληνο 144 

Ηνχιηνο 44 Ηνχιηνο 144 

Αχγνπζηνο 50 Αχγνπζηνο 133 

επηέκβξηνο 51 επηέκβξηνο 120 

Οθηψβξηνο 56 Οθηψβξηνο 113 

Ννέκβξηνο 71 Ννέκβξηνο 121 

Γεθέκβξηνο 84 Γεθέκβξηνο 114 

Έηορ 61 Έηορ 129 

                                                                                                        
 

Πίλαθαο Η-3: Μεληαία Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα                                                                       Πίλαθαο Η-4: Μεληαία Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα  

ζρεηηθά κε πγξαζία                                                                                                                     ζρεηηθά κε ηαρχηεηα αλέκνπ  

γηα ην Μεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ 660                                                                                           γηα ην Μεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ 660  

ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ [1991-2004]                                                                                 ζην Γαζηθφ ηαζκφ Κφξλνπ [1991-2004] 
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ-1: Πιεζπζκφο επαξρίαο Λάξλαθαο θαηά ειηθία, θχιν θαη αζηηθή/ αγξνηηθή πεξηνρή, 1.10.2001* 

 
 

Ζιηθία 
χλνιν Αζηηθή Αγξνηηθή 

χλνιν Άληξεο Γπλαίθεο χλνιν Άληξεο Γπλαίθεο χλνιν Άληξεο Γπλαίθεο 

0-4 7.766 3.959 3.807 4.615 2.330 2.285 3.151 1.629 1.522 

5-9 9.921 5.055 4.866 5.827 2.952 2.875 4.094 2.103 1.991 

10-14 9.471 4.884 4.587 5.607 2.923 2.684 3.864 1.961 1.903 

15-19 9.752 5.014 4.738 5.729 2.938 2.791 4.023 2.076 1.947 

20-24 8.928 4.533 4.395 5.414 2.689 2.725 3.514 1.844 1.670 

25-29 7.916 3.760 4.156 5.044 2.360 2.684 2.872 1.400 1.472 

30-34 7.964 3.798 4.166 5.040 2.368 2.672 2.924 1.430 1.494 

35-39 8.916 4.314 4.602 5.553 2.608 2.945 3.363 1.706 1.657 

40-44 8.789 4.372 4.417 5.467 2.692 2.775 3.322 1.680 1.642 

45-49 7.331 3.726 3.605 4.541 2.244 2.297 2.790 1.482 1.308 

50-54 6.716 3.328 3.388 4.160 2.059 2.101 2.556 1.269 1.287 

55-59 5.463 2.688 2.775 3.491 1.702 1.789 1.972 986 986 

60-64 4.896 2.387 2.509 3.079 1.528 1.551 1.817 859 958 

65-69 4.251 1.947 2.304 2.647 1.216 1.431 1.604 731 873 

70-74 3.447 1.543 1.904 2.083 908 1.175 1.364 635 729 

75-79 2.679 1.235 1.444 1.676 770 906 1.003 465 538 

80-84 1.663 705 958 1.019 405 614 644 300 344 

85+ 1.255 509 746 748 288 460 507 221 286 

χλνιν 117.124 57.757 59.367 71.740 34.980 36.760 45.384 22.777 22.607 

* Γηνξζσκέλα ζηνηρεία κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Διέγρνπ Κάιπςεο ηεο Απνγξαθήο 
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Πίλαθαο II-2: Πιεζπζκφο ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο ζχκθσλα κε ηηο Απνγξαθέο 1992 θαη 2001 

Απνγξαθή χλνιν Αζηηθέο Πεξηνρέο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

1992 102794 62178 40616 

% - 60,5% 39,5 % 

2001 117124 71740 45384 

% - 61,3 % 38,7 % 

       Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηειεπηαία ελεκέξσζε 27/11/2009 

 

 

Πίλαθαο II-3: Σάζε εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο 

Έηνο 
Πιεζπζκφο ηέινο ηνπ ρξφλνπ (ζε ρηιηάδεο) 

χλνιν  Αζηηθέο Πεξηνρέο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

1996 111,2 67,6  43,6 

1997 112,6 68,6  44,0 

1998 113,9 69,5  44,4 

1999 115,1 70,3  44,8 

2000 116,2 71,1  45,1 

2001 117,5 72  45,5 

2002 119,3 73,2  46,1 

2003 121,9 74,9  47,0 

2004 125,2 77,0 48,2 

2005 128,1 79,0 49,1 

2006 130,1 80,4 49,7 

2007 131,9 81,7 50,2 

2008 133,3 82,7 50,6 

                 Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηειεπηαία ελεκέξσζε 27/11/2009 

 

Πίλαθαο II-4: Σάζε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπαξρίαο 

Λάξλαθαο γηα ηα έηε 1996 έσο 2008  

Έηε 

Πνζνζηφ Αχμεζεο Πιεζπζκνχ 

Έηε 

Πνζνζηφ Αχμεζεο Πιεζπζκνχ 

Αζηηθέο 
Πεξηνρέο 

Αγξνηηθέο 
Πεξηνρέο 

Αζηηθέο 
Πεξηνρέο 

Αγξνηηθέο 
Πεξηνρέο 

1996-1997 1,4577% 0,9091% 2002-2003 2,2697% 1,9149% 

1997-1998 1,2950% 0,9009% 2003-2004 2,7273% 2,4896% 

1998-1999 1,1380% 0,8929% 2004-2005 2,5316% 1,8330% 

1999-2000 1,1252% 0,6652% 2005-2006 1,7413% 1,2072% 

2000-2001 1,2500% 0,8791% 2006-2007 1,5912% 0,9960% 

2001-2002 1,6393% 1,3015% 2007-2008 1,2092% 0,7905% 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηειεπηαία ελεκέξσζε 27/11/2009 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΖΖΜΜΑΑ  ΗΗΗΗΗΗ  

ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΗΗΓΓΑΑ  
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ηνηρεία Παλίδαο  

 

Πίλαθαο ΗΗΗ-1: Πηελά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ 

Όλνκα 
Πιεζπζκφο Δθηίκεζε Σφπνπ 

Καηνηθία Αλαπαξαγσγή Ξερεηκψληαζκα Φσιέαζκα Πιεζπζκφο Γηαηήξεζε Απνκφλσζε Παγθφζκηα 

Anthus campestris   R C C A C A 

Calandrella brachydactyla  V C C C A C A 

Caprimulgus europaeus  C  C C A C A 

Circaetus gallicus    V C A C A 

Circus aeruginosus   C C C A C A 

Circus cyaneus    C C A C A 

Circus macrourus    C C A C A 

Circus pygargus    R C A C A 

Coracias garrulus  R  C C A C A 

Emberiza caesia  C  C C A C A 

Hieraaetus fasciatus V    B A C A 

Lanius collurio  V  C C A C A 

Lanius nubicus  C  C C A B A 

Oenanthe cypriaca C    C A C A 

Parus ater cypriotes P    D    

Sylvia melanothorax C    C A C A 

Sylvia nisoria    V C A C A 

Sylvia rueppelli    V C A C A 

Πεγή: Standard Data Form
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Πηελά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ 

Όλνκα 
Πιεζπζκφο Δθηίκεζε Σφπνπ 

Καηνηθία Αλαπαξαγσγή Ξερεηκψληαζκα Φσιέαζκα Πιεζπζκφο Γηαηήξεζε Απνκφλσζε Παγθφζκηα 

Anthus campestris   R C C A C A 

Calandrella brachydactyla  V C C C A C A 

Caprimulgus europaeus  C  C C A C A 

Circaetus gallicus    V C A C A 

Circus aeruginosus   C C C A C A 

Circus cyaneus    C C A C A 

Circus macrourus    C C A C A 

Circus pygargus    R C A C A 

Coracias garrulus  R  C C A C A 

Emberiza caesia  C  C C A C A 

Hieraaetus fasciatus V    B A C A 

Lanius collurio  V  C C A C A 

Lanius nubicus  C  C C A B A 

Oenanthe cypriaca C    C A C A 

Parus ater cypriotes P    D    

Sylvia melanothorax C    C A C A 

Sylvia nisoria    V C A C A 

Sylvia rueppelli    V C A C A 

Πεγή: Standard Data Form 

 
Πίλαθαο ΗΗΗ-2: Σαθηηθψο Δκθαληδφκελα Μεηαλαζηεπηηθά Πηελά κε πεξηιακβαλφκελα ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ 

Όλνκα 
Πιεζπζκφο Δθηίκεζε Σφπνπ 

Αλαπαξαγσγή Γηαρείκαζε Φσιέαζκα Πιεζπζκφο Γηαηήξεζε Απνκφλσζε Παγθφζκηα 

Accipiter nisus  R R C A C A 

Alauda arvensis  C  C A C A 

Anthus cervinus  C C C A C A 

Anthus pratensis  C  C A C A 

Anthus trivialis   C C A C A 

Apus apus C  C C A C A 

Apus pallidus C  C C A C A 

Asio otus        

Buteo buteo   R C A C A 

Carduelis spinus   C C A C A 
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Όλνκα 
Πιεζπζκφο Δθηίκεζε Σφπνπ 

Αλαπαξαγσγή Γηαρείκαζε Φσιέαζκα Πιεζπζκφο Γηαηήξεζε Απνκφλσζε Παγθφζκηα 

Clamator glandarius C  C C A C A 

Coccothraustes coccothraustes  C  C A C A 

Cuculus canorus R C  C A C A 

Emberiza melanocephala C  C C A C A 

Erithacus rubecula  C  C A C A 

Ficedula hypoleuca   C C A C A 

Fringilla coelebs        

Hippolais pallida C  C C A C A 

Hirundo daurica C  C C A C A 

Hirundo rustica C  C C A C A 

Merops apiaster   C C A C A 

Miliaria calandra        

Monticola saxatilis   V C A C A 

Monticola solitarius        

Motacilla alba  C C C A C A 

Motacilla flava   C C A C A 

Muscicapa striata C  C C A C A 

Oenanthe hispanica   C C A C A 

Oenanthe isabellina   C C A C A 

Oenanthe oenanthe   C C A C A 

Oriolus oriolus V  C C A C A 

Passer hispaniolensis        

Phoenicurus ochruros  C  C A C A 

Phoenicurus phoenicurus   C C A C A 

Phylloscopus bonelli   C C A C A 

Phylloscopus collybita  C C C A C A 

Phylloscopus trochilus  R C C A C A 

Regulus regulus  R  C A C A 

Saxicola rubetra   C C A C A 

Saxicola torquata  C  C A C A 

Scolopax rusticola  C  C A C A 

Streptopelia turtur C  C C A C A 

Sylvia atricapilla   C C A C A 

Sylvia borin   C C A C A 

Sylvia communis   C C A C A 

Sylvia hortensis   C C A C A 
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Όλνκα 
Πιεζπζκφο Δθηίκεζε Σφπνπ 

Αλαπαξαγσγή Γηαρείκαζε Φσιέαζκα Πιεζπζκφο Γηαηήξεζε Απνκφλσζε Παγθφζκηα 

Sylvia melanocephala V C C C A C A 

Turdus merula  C  C A C A 

Turdus philomelos  C  C A C A 

Turdus pilaris  C  C A C A 

Tyto alba        

Upupa epops R  C C A C A 

            Πεγή: Standard Data Form 

 
 
 
 
 
 

                                              Πίλαθαο ΗΗΗ-3 : Θειαζηηθά ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

Δπηζηεκνληθφ φλνκα 
Καζεζηψο πξνζηαζίαο 

Παξάξηεκα ηεο 
Οδεγίαο 92/43 ΔΔ 

Παξνπζία ζηε πεξηνρή 

Rhinolophus hipposideros II Οιφρξνλε 

Pipistrellus kuhli II Οιφρξνλε 

Mus musculus  Οιφρξνλε 

Mus cypriacus Δ  Οιφρξνλε 

Rattus rattus  Οιφρξνλε 

Crocidura suaveolens   Οιφρξνλε 

Suncus etruscus  Οιφρξνλε 

Hemiechinus auritus dorotheae  Οιφρξνλε 

Lepus europaeus  Οιφρξνλε 

                                                       Δ: Δλδεκηθό                                                Πεγή: Standard Data Form 
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                                                             Πίλαθαο ΗΗΗ-4: Δξπεηά ηνπ δάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

Δπηζηεκνληθφ φλνκα 
Καζεζηψο πξνζηαζίαο 

Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 92/43 ΔΔ 

Hemidactylus turcicus IV 

Kyrtodactylus kotschyi  IV 

Laudakia stellio cypriaca E IV 

Chamaeleo chamaeleon  IV 

Ophisops elegans schlueteri  IV 

Acanthodactylous schreiberi IV 

Lacerta troodica E IV 

Ablepharus kitaibelii  IV 

Chalcides ocellatus  IV 

Mabuyia vittata  IV 

Telescopus fallax  IV 

Macrovipera lebetina  

Malpolon monspessulanus   

Coluber jugularis  II - IV 

Typhlops vermicularis IV 

Coluber nummifer IV 

                                                           Δ: Δλδεκηθό                                    Πεγή: Standard Data Form



 Γ η α ρ ε η ξ η ζ η η θ ό   ρ έ δ η ν   η α π ξ ν β ν π λ ί ν π  

Πεξηνρή Μειέηεο: Γάζνο ηαπξνβνπλίνπ 
 

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ & 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ  

EN ISO 9001:2000 
Νν: 0108175  

Έθδνζε: 04/29-08-11  Αλαζεσξεί ηελ: 03/19-05-11    Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49 193 απφ 199 
 

 

Γειηίν παξαθνινχζεζεο ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ Πεξδηθνζηάρηλνπ ζην Γάζνο 
ηαπξνβνπλίνπ. 

 
Παξαηεξεηήο   Κσδ. Φσιηάο  

 
   Πεξηνρή  

πληεηαγκέλεο  
θσιηάο 

Ν:  ΔΣΟ 20…. 

Δ:  UTM ππνηεηξάγσλνπ  

 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΦΧΛΗΑ 
 

 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΟ 
ΦΧΛΔΟΠΟΗΖΖ (θχθιν κφλν ζε έλα) 

Δίδνο δέληξνπ   0  Με ηαμηλνκεκέλν 

   1  Γάζνο 

Ύςνο δέληξνπ m  2  Λφρκε δέληξσλ 

   3  Θακλφηνπνο 

Ύςνο θσιηάο απφ έδαθνο m  4  Πννιίβαδν 

   5  Γεσξγ. εθηάζεηο 

   6  …………………………… 

 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 
Ζκεξ/ληα Μήλαο Αξηζκφο 

απγψλ 
Αξηζκφο 
λενζζψλ 

Φαηλνινγηθφ 
ζηάδην* 

Παξαηεξήζεηο 
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ΟΓΖΓΗΔ 
Γηα θάζε δεπγάξη ζπκπιεξψλεηαη έλα δειηίν γηα θάζε έηνο. 
 
Κσδ. Φσιηάο: ζεκεηψλεηαη έλαο κνλαδηθφο θσδηθφο γηα θάζε θσιηά κέζα ζηελ ίδηα ρσξνθξάηεηα (π.ρ. 1α φπνπ : ηαπξνβνχλη, 1: ε 1ε 

ρσξνθξάηεηα, α: ε πξψηε θσιηά ηνπ δεπγαξηνχ, 1β, 1γ, 2α, 2β, θ.φ.θ.). 
Πεξηνρή: ην ηνπσλχκην ηεο πεξηνρήο (π.ρ. Αγγιηζίδεο). 
Ζκεξ/ληα: ζπκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία (π.ρ. 23). 
Μήλαο: ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ηνπ κήλα (π.ρ. 3 = Μάξηηνο). 
Αξηζκφο απγψλ: ζε θάζε επίζθεςε ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ησλ απγψλ, εάλ απηφ είλαη δπλαηφ. Γελ ζπκπιεξψλεηαη φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε 

παξαηήξεζε κέζα ζηε θσιηά. 
Αξηζκφο λενζζψλ: ζε θάζε επίζθεςε ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ησλ λενζζψλ. 
Φαηλνινγηθφ ζηάδην: ζε θάζε επίζθεςε ζπκπιεξψλεηαη κφλν έλαο θσδηθφο απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
 

ΠΡΟΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ  ΣΑΓΗΟ ΑΤΓΧΝ  ΣΑΓΗΟ ΝΔΟΧΝ  ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

Α0 θαηάιεςε θσιηάο  Γ0 θσιηά κε απγά, άγλσζηνο αξηζκφο  Γ0 γνλείο ζηε θσιηά, άγλσζηνο 
αξηζκφο λενζζψλ 

 ζηελ ηειεπηαία επίζθεςε ππήξραλ: 

Α1 θσιηά ζπληεξείηαη  Γ1 απγά θαηακεηξνχληαη  Γ1 λενζζνί θαηακεηξνχληαη  Δ1 απγά ή λενζζνί (άγλσζηνο 
αξηζκφο) 

Α2 θσιηά ζρεδφλ θηηζκέλε  Γ2 αξρηθφ ζηάδην επψαζεο  Γ2 λενεθθνιαθζέληεο λενζζνί  Δ2 κφλν απγά 

Α3 θσιηά πιήξεο, ρσξίο απγά  Γ3 ζηάδην επψαζεο  Γ3 λενζζνί κε πηίια, κηθξνί  Δ3 κφλν λενζζνί 

   Γ4 ηειηθφ ζηάδην επψαζεο  Γ4 κε θηεξά, πξσηεχνληα    

ΓΟΝΔΗ ΣΖ ΦΧΛΗΑ  Γ5 απγά έηνηκα γηα εθθφιαςε  Γ5 κε πιήξε θηέξσκα, έηνηκνη 
γηα εγθαηάιεηςε 

   

Β1 έλαο γνλέαο ζηε θσιηά  Γ6 απγά παξακέλνπλ ρσξίο εθθφιαςε  Γ6 πεηνχλ ζηα γχξσ θιαδηά    

Β2 δχν γνλείο ζηε θσιηά     Γ7 πεηνχλ γχξσ απφ θσιηά    

 
Παξαηεξήζεηο: ζπκπιεξψλνληαη νηηδήπνηε πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή (δξαζηεξηφηεηα θαη αίηηα 

ζλεζηκφηεηαο). 
Γξαζηεξηφηεηα: α) αλαπαξαγσγηθή επίδεημε-εξσηνηξνπία-γακήιηα πηήζε (display), β) ππεξάζπηζε ρσξνθξάηεηαο (territoriality), γ) 

κεηαθνξά θιαδηψλ (nest materials), δ) κεηαθνξά ηξνθήο (prey delivery). 
Αίηην ζλεζηκφηεηαο: α) λεθξφο γνλέαο απφ θπλεγφ, β) απφ δειεηήξην, γ) απφ άγλσζην αίηην, δ) άγνλα απγά, ε) εγθαηάιεηςε θσιηάο 

απφ φριεζε επηζθεπηψλ, ζη) απφ ιαηνκεία, δ) απφ ζεξκνθξαζία, ε) απφ άγλσζην, ζ) λεθξνί λενζζνί απφ έιιεηςε 
ηξνθήο, η) απφ ςχρνο, ηα) απφ θπλεγφ, ηβ) απφ αδειθνθηνλία, ηγ) απφ πηψζε απφ ηε θσιηά, ηδ) απφ άγλσζην, θιπ. 
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Πίλαθαο IV-2: Καηάινγνο ρισξίδαο δάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 
 

Καηεγνξία Δίδνο Πιεζπζκφο Μνηίβα 

Φπηά Carlina involucrata ssp. cyprica P B 

Φπηά Silene laevigata P B 

Φπηά Sedum cyprium P B 

Φπηά Dianthus strictus ssp. troodi P B 

Φπηά Scutellaria cypria P B 

Φπηά Quercus alnifolia P B 

Φπηά 
Pterocephalus multiflorus ssp. 
multiflorus 

P B 

Φπηά 
Centranthus calcitrapa ssp. 
orbiculatus 

P B 

Φπηά Carlina pygmaea P B 

Φπηά Teucrium cyprium ssp. cyprium P B 

Φπηά Teucrium micropodioides P B 

Φπηά Anthemis plutonia P B 

Φπηά Orchis troodi P B 

Φπηά Allium willeanum P B 

Φπηά Anthemis tricolor P B 

Φπηά Asperula cypria P B 

Φπηά Thymus integer P B 

Φπηά 
Teucrium divaricatum ssp. 
canescens 

P B 

Φπηά Mentha longifolia ssp. cyprica P B 

Φπηά Onopordum cyprium P B 

Φπηά Onosma fruticosa P B 

Φπηά Gladiolus triphyllus  B 

Φπηά Orchis collina  C 

Φπηά Ophrys elegans  C 

Φπηά Ophrys flavomarginata  C 

Φπηά Orchis quadripunctata  C 

Φπηά Orchis italica  C 

Φπηά Orchis coriophora ssp. fragrans  C 

Φπηά Neotinea maculata  C 

Φπηά Ophrys sicula  C 

Φπηά Dactylorhiza romana  C 

Φπηά Orchis syriaca  C 

Φπηά Barlia robertiana  C 

Φπηά Serapias vomeracea  C 

Φπηά Euphorbia hierosolymitana  D 

Πεγή: Standard Data Form 
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Πίλαθαο IV-1: Καηάινγνο Υισξίδαο Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ 

Φπηηθφ είδνο 

1.  Acacia cyanophylla  (θπηεκέλν) 

2.  Ainsworthia trachycarpa 

3.  Allium neapolitanus 

4.  Allium willeanum 

5.  Anthemis plutonia 

6.  Anthemis pseudocotula 

7.  Anthemis tricolor 

8.  Arabis purpurea 

9.  Arabis verna 

10.  Asperula cypria 

11.  Asphodelus aestivus 

12.  Asplenium ceterch 

13.  Asterolinon linum – stellatum 

14.  Astragalus lusitanicus  

15.  Barlia robertiana 

16.  Biscutella didyma 

17.  Bombycilaena discolor 

18.  Bosea cypria (κάιινλ θπηεκέλε) 

19.  Briza maxima 

20.  Bromus intermedium 

21.  Bromus madritensis 

22.  Bupleurum trichopodum 

23.  Calycotome villosa 

24.  Carduus argentatus 

25.  Carlina involucrate ssp. cypria 

26.  Carlina pygmaea 

27.  Centranthus calcitrapa ssp.orbiculatus 

28.  Ceratonia siliqua 

29.  Cheilanthes pteridoides 

30.  Cistus creticum 

31.  Crataegus azarolus 

32.  Crysanthemum coronarium 

33.  Cupressus sempervirens (θπηεκέλν) 

34.  Cuscuta palaestina 

35.  Dactylorhiza romana 

36.  Daucus involucratus 

37.  Dianthus strictus ssp. troodi 

38.  Ephedra fragilis 
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39.  Euphorbia hierosylimitana 

40.  Eucalyptus spp. (θπηεκέλν) 

41.  Fumana arabica 

42.  Genista fasselata 

43.  Geranium purpureum 

44.  Gladiolus triphyllus 

45.  Helichrysum conglobatum 

46.  Hirchfeldia incana 

47.  Hymerocarpus circinatus 

48.  Hypochaeris achyrophorus 

49.  Kohlraushia velutina 

50.  Lagurus ovatus 

51.  Lavandula stoechas 

52.  Lithodora hispidula 

53.  Melica minuta 

54.  Mentha longifolia ssp. cypria 

55.  Mercurialis annua 

56.  Micromeria chionistrae 

57.  Micromeria myrtifolia 

58.  Misopates orondium 

59.  Neotinea maculata 

60.  Olea europaea 

61.  Onopordon cyprium 

62.  Onosma fruticosa 

63.  Ophrys elegans 

64.  Ophrys flavomarginata 

65.  Ophrys sicula 

66.  Opopanax hispida 

67.  Orchis collina 

68.  Orchis coriophora ssp. fragrans 

69.  Orchis italica 

70.  Orchis quadripunctata 

71.  Orchis syriaca 

72.  Orchis troodi 

73.  Phagnalon rupestre 

74.  Pinus brutia (θπηεκέλν) 

75.  Pinus pinea (θπηεκέλν) 

76.  Pistacia lentiscus 

77.  Pistacia terebinthus 

78.  Poa bulbosa  
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79.  Prasium majus 

80.  Psilurus incurvus 

81.  Pterocephalus multiflorus ssp. multiflorus 

82.  Ptilostemon chamaepeuce 

83.  Quercus alnifolia 

84.  Reseda orientalis 

85.  Rubia tenuifolia 

86.  Rumex cyprius 

87.  Salvia fruticosa 

88.  Sarcopoterium spinosum 

89.  Scaligeria napiformis 

90.  Scutellaria cypria 

91.  Sedum cyprium 

92.  Serapias vomeracea 

93.  Silene laevigata 

94.  Teucrium cyprium ssp. cyprium 

95.  Teucrium divaricatum ssp. canescens 

96.  Teucrium micropodiodes  

97.  Thymus capitatus 

98.  Thymus integer 

99.  Trachynia distachya 

100.  Umbilicus rupestris 

101.  Valantia muralis 

102.  Veronica polita 

103.  Xeranthemum inapertum 

 
 


