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1 
 

ΔΗΑΓΩΓΖ 
 
Σν Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην (ΓΥ) ηνπ Γάζνπο Μαραηξά θαιχπηεη ηελ έθηαζε πνπ 
θαηαιακβάλεη ην Γάζνο Μαραηξά, ην Γάζνο Βνπληά ηνπ Αλέκνπ, ην Γάζνο 
Λπζξνδφληα, ηε Μνλαζηεξηαθή γε καδί κε ην Μνλαζηήξη θαη ηηο ηδησηηθέο 
πεξίθιεηζηεο εθηάζεηο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ΓΥ 
αλέξρεηαη 4685,17ha εθ ησλ νπνίσλ ηα 4421,09ha έρνπλ εληαρζεί ζην Γίθηπν 
Natura 2000. Δθ παξαδξνκήο κηθξή έθηαζε 264,08ha δελ έρεη εληαρζεί ζην 
Γίθηπν. Γηα ιφγνπο εχθνιεο αλαθνξάο απφ ηψξα θαη ζην εμήο ιέγνληαο Γάζνο 
Μαραηξά ζα αλαθεξφκαζηε ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή Μειέηεο. 
  
Αληηθείκελν ηνπ ΓΥ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά, 
ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο κε 
απψηεξν ζθνπφ ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε. Σν ΓΥ απνηειεί έλα πιαίζην 
κεζνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ πινπνηνχληαη φια ηα κέηξα θαη 
έξγα πνπ ζηφρν έρνπλ λα εθπιεξψζνπλ ην πξνθαζνξηζκέλν δηαρεηξηζηηθφ 
ζθνπφ ηεο πεξηνρήο. 
 
Σν ΓΥ δηαθξίλεηαη ζηα αθφινπζα θεθάιαηα: 
 

 Σν Πξψην Μέξνο – Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

 Σν Γεχηεξν Μέξνο – Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

 Σν Σξίην Μέξνο – Πξνηεηλφκελα Γηαρεηξηζηηθά κέηξα 

Ο ζπληνληζκφο ηεο εηνηκαζίαο ηνπ ΓΥ θαζψο θαη ε ελνπνίεζε ησλ επί 
κέξνπο θεηκέλσλ ήηαλ επζχλε ηνπ Λεηηνπξγνχ Γηαρείξηζεο ΑΓ θ. Λνΐδνπ 
Λνΐδνπ. εκαληηθή ήηαλ νη πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σνκέα Γηαρείξηζεο 
θαη Μεραλνγξάθεζεο ζηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη ζηελ φιε εηνηκαζία ην ΓΥ. 
Ζ αλάπηπμε ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, ησλ Γεσβάζεσλ θαη ησλ ζεκαηηθψλ 
ραξηψλ έγηλε απφ ηνλ Γ.Λ. Νεφθπην Κιεάλζνπο.  
 
Γηα ηε ζχληαμε ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ έρνπλ εξγαζηεί ζε φιεο ηηο θάζεηο 
ηνπ νη αθφινπζνη ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο: 
 
Σάθεο Σζηληίδεο, Πξψηνο πληεξεηήο Γαζψλ 

Υαξάιακπνο Αιεμάλδξνπ, Πξψηνο πληεξεηήο Γαζψλ 

Αληξέαο Υαξαιάκπνπο, Αλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ 

Αληψλεο Κνπηαιηαλφο, Αλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ  

Αληξέαο Υξίζηνπ, Αλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ 

Λνΐδνο Λνΐδνπ, Αλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ  

Κψζηαο Παπαγεσξγίνπ, πληεξεηήο Γαζψλ Α΄ 

Μελάο Παπαδφπνπινο, πληεξεηήο Γαζψλ Α΄ 

Κσλζηαληίλνο Νηθνιάνπ, πληεξεηήο Γαζψλ Α΄ 
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Γεψξγηνο Α. Γεσξγίνπ, πληεξεηήο Γαζψλ 

Αξεηή Υξηζηνδνχινπ, πληεξεηήο Γαζψλ 

Νίθνο ηακαξίαο, Αλψηεξνο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Σάθεο Παπαρξηζηνθφξνπ, Αλψηεξνο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Δπξηπίδεο Μεζεκέξεο,  Αλψηεξνο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Γεψξγηνο Αξηζηνθιένπο, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 1εο Σάμεο 

Υαξάιακπνο . Υξηζηνδνχινπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Γηψξγνο Κσλζηαληίλνπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Θσκάο Κπξηάθνπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Υάξεο Νηθνιάνπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Ζξφδνηνο Καθνχξεο, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Κσλζηαληίλνο Παπαζάββαο, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Μηράιεο Νηθνιαΐδεο, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Νεφθπηνο Κιεάλζνπο, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

Κπξηάθνο Ππζαξίδεο, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΓΥ ηνπ Γάζνπο Μαραηξά ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα 
δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ππήξραλ ζην Σκήκα Γαζψλ, κεηαμχ άιισλ νη 
ςεθηνπνηεκέλνη ράξηεο, νη απνγξαθέο ησλ δαζψλ, νη θαηαγξαθέο πνπ έρνπλ 
γίλεη γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαη δηάθνξεο άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 
δηαηεξεί ην Σκήκα. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία / ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 
απφ ηα Σκήκαηα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, Αλαπηχμεσο Τδάησλ, 
Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, ην Σκήκα ηαηηζηηθήο θαη ην Σακείν Θήξαο. Γηα ηα 
ζηνηρεία πνπ πάξζεθαλ απφ πεγέο  εθηφο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, ε πξνέιεπζε 
ηνπο αλαθέξεηαη είηε ζην ζρεηηθφ θείκελν είηε ζηνλ πίλαθα παξνπζίαζήο ηνπο. 
 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΥ έγηλε θαηαγξαθή επίζεο ηεο βιάζηεζεο ζε επίπεδν 
πνιπγψλσλ, ελψ παξάιιεια έγηλε θαηακέηξεζε πξνζσξηλψλ 
δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κηα ζε θάζε 
πνιχγσλν. πλνιηθά θαηακεηξήζεθαλ 1040 πνιχγσλα. Με ηα ζηνηρεία πνπ 
ζπιιερηήθαλ αλαπηχρζεθαλ δπν Βάζεηο Γεδνκέλσλ, ε κία ζε επίπεδν 
πνιπγψλνπ θαη άιιε ζε επίπεδν δηακεξίζκαηνο νη νπνίεο ζπλδέζεθαλ κε ηε 
γεσγξαθηθή βάζε. Οπζηαζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ εξεπλεηή ηνπ ΔΘΗΑΓΔ 
Θεζζαινλίθεο Γξ. . Γθαηδνγηάλλε ηφζν ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 
θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Βάζεσλ 
Γεδνκέλσλ. 
 
Σν ΓΥ έρεη δεθαεηή ρξνληθφ νξίδνληα, θαη αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 2011 – 
2020. Χζηφζν αλαζεψξεζε ηνπ κπνξεί λα γίλεη αλ ζπκβνχλ έθηαθηα γεγνλφηα 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ, πνπ αιιάδνπλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ δάζνπο, 
θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ή ηελ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
 

1. Γεληθά ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ 
 

1.1 Θέζε – Έθηαζε – Ηδηνθηεζία  
 
Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη γεσγξαθηθά ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο, πεξίπνπ 
ζην θέληξν ηεο Κχπξνπ. πγθεθξηκέλα βξίζθεηαη λφηηα ηνπ Γάζνπο Αδειθνί 
θαη δπηηθά ηνπ Γάζνπο ηαπξνβνπλίνπ κεηαμχ ηνπ γεσγξαθηθνχ κήθνπο 33o 
10΄ 10,7΄΄ θαη 33o 70΄ 25,2΄΄ θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο 34o 53΄ 28,6΄΄ θαη 
34o58΄ 52,4΄΄ (Δηθφλα 1.1). Ζ εμσηεξηθή νξνζεηηθή γξακκή ηνπ δάζνπο 
Μαραηξά είλαη 86,726Km. 
 

 
Δηθφλα 1.1: Γεσγξαθηθή Θέζε Γάζνπο Μαραηξά 

 
Ζ πεξηνρή κειέηεο θαηαιακβάλεη έθηαζε 4685,17 εθηάξηα (ha) θαη 
πεξηιακβάλεη ην Γάζνο Μαραηξά, έθηαζεο 4332,2ha, ην δάζνο Βνπληά ηνπ 
Αλέκνπ έθηαζεο 114,13ha, ην δάζνο Λπζξνδφληα κε έθηαζε 133ha, ηε 
Μνλαζηεξηαθή γε πνπ έρεη έθηαζε 43,33ha θαζψο θαη 35 πεξίθιεηζηα ηδησηηθά 
ηεκάρηα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 62,51ha.  
 
Χο ζεκείν αλαθνξάο γηα ην παξφλ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ρξεζηκνπνηήζεθε ε 
ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Παξαηεξεηήξην ησλ Κηνληψλ. Οη ρηιηνκεηξηθέο 
απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαη κέζσ ηνπ 
ζπληνκφηεξνπ νδηθνχ δξφκνπ, απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ή πφιε κέρξη ην 
παξαηεξεηήξην ησλ Κηνληψλ.  
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Γχν είλαη νη θχξηνη νδηθνί – αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη πνπ νδεγνχλ ζην 
παξαηεξεηήξην ησλ Κηνληψλ: 
 

1. Απφ λφηηα, κέζσ ησλ ρσξίσλ Λεχθαξα - Βαβαηζηληά 
2. Απφ βφξεηα κέζσ ησλ ρσξηψλ Κακπηά - Καπέδεο 

 

Ζ Λεπθσζία, είλαη ην πιεζηέζηεξν αζηηθφ θέληξν ζην Γάζνο Μαραηξά. Απέρεη 
45,2Km κέζσ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Λεπθσζίαο – Γεπηεξάο – Καπέδεο – 
Κηφληα.  
 
Ζ Λάξλαθα απέρεη 63,8Km κέζσ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Λάξλαθα – θαξίλνπ 
– Λεχθαξα – Βαβαηζηληά – Κηφληα. 
 
Ζ Λεκεζφο απέρεη 72,4Km κέζσ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Λεκεζφο – θαξίλνπ 
– Λεχθαξα – Βαβαηζηληά – Κηφληα. 
 
Οη απνζηάζεηο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ Κηνληψλ απφ ηα γχξσ παξαδαζφβηα 
ρσξηά, ππνινγίζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 
Θεσξψληαο σο θχξηνπο δξφκνπο πξφζβαζεο ηνπο ζπληνκφηεξνπο 
αζθαιηνζηξσκέλνπο δεκφζηνπο ή δαζηθνχο δξφκνπο, ην Γάζνο Μαραηξά, 
γεηηνλεχεη: 
 

 ζηα αλαηνιηθά κε ηελ θνηλφηεηα Λπζξνδφληα (20,7Km κέζσ ηνπ 
δαζηθνχ δξφκνπ πνπ ζπλδέεη ην ρσξίν κε ηνλ εθδξνκηθφ ρψξν Κακπί 
ηνπ Καινγήξνπ) θαη Μαζηάηε (24,3Km), 

 ζηα λφηηα κε ηηο θνηλφηεηεο Βαβαηζηληά (10Km), Aγίνη Βαβαηζηληάο 
(17,4Km) Οδνχ (26,3Km), Πάλσ Λεχθαξα (42Km), θαη Κάησ Λεχθαξα 
(43,3Km) 

 ζηα δπηηθά κε ηηο θνηλφηεηεο Φηθάξδνπ (17Km), Λαδαληά (11,8Km), 
Γνχξξη (15,3Km), Aπιίθη (25,9Km) θαη Φαξκαθά (21Km) 

 ζηα βφξεηα κε ηηο θνηλφηεηεο Καπέδεο (17,5Km), Πνιηηηθφ – Μνλή 
Αγίνπ Ζξαθιεηδίνπ & Φηιάλη (21,4Km) θαη Κακπί (31,3Km) 

 

1.2 Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο 
 
Α. Κήξπμε ζε Κξαηηθφ Γάζνο θαη ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν 
 
Ζ πεξηνρή πνπ απνηειεί ην θξαηηθφ  δάζνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο επηκέξνπο 
πεξηνρέο, ε θήξπμε ησλ νπνίσλ έγηλε ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 
πεξηφδνπο. Ζ πεξηνρή ηνπ δάζνπο ηνπ Μαραηξά, θεξχρζεθε ζε θχξην θξαηηθφ 
δάζνο ην 1940 (ΚΓΠ 472). Ζ πεξηνρή ηνπ δάζνπο ηνπ Λπζξνδφληα θεξχρζεθε 
ζε θχξην θξαηηθφ δάζνο ην 1973 (ΚΓΠ 85). Σν 1999 (ΚΓΠ 230) θεξχρζεθε θαη 
ελζσκαηψζεθε ζην δάζνο ηνπ Μαραηξά ραιίηηθε θαη ηδησηηθή γε πνπ 
αληαιιάρηεθε ή αγνξάζηεθε θαη κηα έθηαζε γχξσ απφ ην Μνλαζηήξη ηνπ 
Πξνθήηε Ζιία. Σν 2004 φιεο νη πεξηνρέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ 
θεξχρζεθαλ σο Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά (ΚΓΠ 86). Ζ πεξηνρή ηνπ 
δάζνπο «Βνπληά ηνπ Αλέκνπ», ην 2005 θεξχρζεθε σο Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν 
θαη ελζσκαηψζεθε ηαπηφρξνλα ζην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά (ΚΓΠ 
414). 
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Β. Πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 
 
ην δίθηπν «Natura 2000» (Παλεπξσπατθφ Γίθηπν Πξνζηαζίαο ησλ εηδψλ θαη 
ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο) έρεη εληαρζεί νιφθιεξε ε πεξηνρή ηνπ θξαηηθνχ 
δάζνπο ηνπ Μαραηξά, εθηφο απφ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο (έθηαζεο 264,08ha). 
Δπίζεο ζην δίθηπν «Natura 2000» εληάρζεθε θαη γε πνπ αλήθεη ζηε Μνλή 
Μαραηξά θαη ηδησηηθέο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη πεξίθιεηζηεο κέζα ζην Κξαηηθφ 
Γάζνο Μαραηξά. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαιχπηεη ην δίθηπν «Natura 2000» 
είλαη 4421,09ha (Δηθφλα 1.2).  
 

 
Δηθφλα 1.2: Πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζην Γάζνο Μαραηξά 
 
Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ – SPA)  
 
Έθηαζε 4421,09ha ηνπ Γάζνπο Μαραηξά έρεη εληαρζεί ζηηο Εψλεο Δηδηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) κε ην φλνκα “Πεξηνρή Σδίνληα” βάζεη ηεο Δπξσπατθήο 
Οδεγίαο γηα ηα Άγξηα Πηελά 2009/147/EK (πξψελ 79/409/ΔΟΚ) γηα ηε 
δηαηήξεζε ησλ πηελψλ πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή. 
 
Καηαξρήλ σο ΕΔΠ είρε θαζνξηζηεί έθηαζε 2236,25ha κε απφςεηο ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κε βάζε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεη ην Άξζξν 7(1) 
ηνπ Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ 
(Ν.152(Η)/2003), ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 
4230 ζηηο 04/04/2008. Όκσο πξφζθαηα έρεη ιεθζεί απφθαζε ζηα πιαίζηα ηεο 
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Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο λα αλαζεσξεζεί ε έθηαζε θαη ε πεξηνρή ΕΔΠ λα 
είλαη ίδηα κε ηελ πεξηνρή SCI, έθηαζεο 4421,09ha. 
 
Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ – SCI)  
 
Πεξηνρή έθηαζε 4421,09ha ηνπ Γάζνπο Μαραηξά έρεη εληαρζεί ζηνπο Σφπνπο 
Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) κε ηνλ θσδηθφ CY2000004.  
 
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο κε βάζε ηελ 
εμνπζία πνπ ηνπ παξέρνπλ νη πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 11 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο 
θαη Γηαηήξεζεο ηεο Φχζεο θαη Άγξηαο Εσήο Νφκνπ 153(I)/2003 
γλσζηνπνίεζε ηνλ θαηάινγν, ν νπνίνο πεξηιάκβαλε ηνπο ΣΚ, εληφο ησλ 
νπνίσλ ήηαλ θαη νη πεξηνρέο Μαραηξά, κε θσδηθφ CY2000004, ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 3861 ζηηο 21/05/2004. 
 
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ απφθαζε ηεο κε αξ. 2008/335/ΔΚ, εκεξ. 
28/03/2008, ελέθξηλε ηνλ Καηάινγν ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) – 
(SCI) ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά. 
 
 
Γ. Πνιενδνκηθέο Εψλεο 
 
Ζ πεξηνρή κειέηεο έρεη ηαμηλνκεζεί ζηηο αθφινπζεο δψλεο απφ ηελ 
Πνιενδνκηθή Αξρή, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.3. 
 
 Εψλε Γ3 

ηηο πεξηνρέο απηέο θαηαηάζζνληαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αζθεζεί 
γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο αλψηεξνο ζπληειεζηήο δφκεζεο είλαη 0,1:1, 
επηηξέπνληαη 2 φξνθνη, αλψηεξν χςνο ηα 8,30m θαη ην αλψηαην πνζνζηφ 
θάιπςεο είλαη 0,10:1. Ζ έθηαζε ηεο δψλεο απηήο είλαη 318,87ha ή πνζνζηφ 
6,81%. 
 
 Εψλε Ε3 

ηηο πεξηνρέο απηέο θαηαηάζζνληαη νη πεξηνρέο πξνζηαζίαο πνπ ζθνπφ έρνπλ 
ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο 
ηζνξξνπίαο. Ο αλψηεξνο ζπληειεζηήο δφκεζεο είλαη 0,01:1, επηηξέπεηαη κφλν 
έλαο φξνθνο, ην αλψηεξν χςνο νηθνδνκήο είλαη 5m θαη ην αλψηεξν χςνο 
θάιπςεο 0,01:1. Ζ έθηαζε ηεο δψλεο απηήο είλαη 3812,24ha ή πνζνζηφ 
81,37%. 
 
 Εψλε Ε4 ΠΦ 

Εψλε πςειήο πξνζηαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε επαίζζεησλ 
νηθνζπζηεκάησλ, αιιά είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί θάπνηα νηθνδνκηθή 
αλάπηπμε. Ο αλψηαηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο είλαη 0,005:1, κε έλα φξνθν, 
αλψηεξν χςνο 5m θαη κε αλψηαην πνζνζηφ θάιπςεο 0,005:1. Ζ έθηαζε ηεο 
δψλεο απηήο είλαη 438,23 ή πνζνζηφ 9,35%. 
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 Εψλε Π.Φ 
 
Ζ δψλε απηή πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη σο ζθνπφ 
έρεη ηε δηαηήξεζε επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ, κε βηφηνπνπο πνπ πεξηέρνπλ 
πνηθηιφκνξθα ή ζπάληα ή απεηινχκελα κε εμαθάληζε είδε ρισξίδαο ή / θαη 
παλίδαο. Ζ έθηαζε ηεο δψλεο απηήο είλαη 58,14ha ή πνζνζηφ 1,24%. 
 
 Εψλε Ε3 Π.Σ. 
 
Πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πξνζηαηεπφκελνπ ηνπίνπ, αιιά είλαη δπλαηή θάπνηα 
νηθνδνκηθή αλάπηπμε, κε αλψηεξν ζπληειεζηή 0,01:1, κε έλα φξνθν, αλψηαην 
χςνο 5m θαη αλψηαην πνζνζηφ θάιπςεο 0,01:1. Ζ έθηαζε ηεο δψλεο απηήο 
είλαη 40,3ha ή πνζνζηφ 0,86%. 
 
 Εψλε Γα1 
 
Πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ δαζψλ, 
αιιά είλαη δπλαηή θάπνηα νηθνδνκηθή αλάπηπμε, κε αλψηεξν εθηειεζηή 
0,005:1, κε έλα φξνθν, αλψηεξν χςνο 5,50m θαη αλψηεξν πνζνζηφ θάιπςεο 
0,005:1. Ζ δψλε απηή θαιχπηεη έθηαζε 12,1ha ή πνζνζηφ 0,26%. 
 
 Εψλε Λ.Ε. 
 
Έλα πνιχ κηθξφ κέξνο (έθηαζεο 5,31ha) ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ δάζνπο 
Μαραηξά, ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο Πνιηηηθνχ εκπίπηεη ζε ιαηνκηθή δψλε εληφο 
ηεο νπνίαο ππάξρεη αλελεξγφ ιαηνκείν. 
 
ηηο θξαηηθέο δαζηθέο εθηάζεηο νη πνιενδνκηθέο δψλεο δελ έρνπλ ζεκαληηθή 
πξαθηηθή ζεκαζία δηφηη ηα θξαηηθά δάζε δελ πξννξίδνληαη γηα νηθηζηηθή 
αλάπηπμε αιιά γηα δαζηθέο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ 
πνιενδνκηθνχο θαλφλεο θαη δψλσζε. Οη πνιενδνκηθέο δψλεο έρνπλ 
νπζηαζηηθή εθαξκνγή ζηηο ηδησηηθέο εθηάζεηο φπνπ ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο 
ξπζκίδεη ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο γεο. 
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Δηθφλα 1.3: Πνιενδνκηθέο δψλεο ηνπ δάζνπο Μαραηξά 
 
 
Γ. Ννκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ 
 
Ζ θξαηηθή δαζηθή έθηαζε δηαρεηξίδεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη κε ηελ αθφινπζε 
λνκνζεζία: 
 
Α. Ο Πεξί Γαζψλ Νφκνο ηνπ 2012. [Ν.25(Η)/2012 Δπίζεκε εθεκεξίδα 
Παξάξηεκα Η(Η) 30.3.2012] 
 
Β.  Οη Πεξί Γαζψλ (Αλαγλψξηζε Οξγαλψζεσλ Ηδηνθηεηψλ Ηδησηηθψλ Γαζψλ) 
Καλνληζκνί ηνπ 2012. [Κ.Γ.Π. 132/2012 Δπίζεκε εθεκεξίδα Παξάηεκα ΗΗΗ(Η) 
6.4.2012]  
 
Γ.  Οη Πεξί Γαζψλ (Άδεηεο Υξήζεο Γαζηθψλ Οδψλ θαη Δμαγσγήο Γαζηθψλ 
Πξντφλησλ) Καλνληζκνί ηνπ 2012. [Κ.Γ.Π. 133/2012 Δπίζεκε εθεκεξίδα 
Παξάηεκα ΗΗΗ(Η) 6.4.2012]  
 
Γ.  Οη Πεξί Γαζψλ (Γηάζεζε Κξαηηθήο Γαζηθήο Γεο) Καλνληζκνί ηνπ 2012. 
[Κ.Γ.Π. 134/2012 Δπίζεκε εθεκεξίδα Παξάηεκα ΗΗΗ(Η) 6.4.2012]  
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Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο πνπ επεξέαζαλ ην δάζνο Μαραηξά 
 
Οη θπξηφηεξεο Καλνληζηηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο πνπ επεξέαζαλ ην δάζνο 
Μαραηξά είλαη νη αθφινπζεο: 

 
1. Ζ δεκνζίεπζε ζηελ Κχπξν ηνπ “Σνπξθηθνχ Κψδηθα” ην 1870, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ εθδφζεθαλ δηαηάγκαηα πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ην Ννκηθφ 
θαζεζηψο ησλ δαζψλ 
 

2. Σν πξψην δαζηθφ δηάηαγκα απφ ηε Βξεηαληθή απνηθηνθξαηηθή 
Κπβέξλεζε ην 1879, κε ην νπνίν φια ηα θξαηηθά δάζε ηέζεθαλ θάησ 
απφ ηνλ έιεγρν θαη πξνζηαζία ηεο θπβέξλεζεο 
 

3. Ζ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ην 1880 
 

4. Ο θαζνξηζκφο ηεο νξνζεηηθήο γξακκήο ηνπ δάζνπο πνπ νινθιεξψζεθε 
ην 1896 θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 1897 εμεηάζηεθαλ φιεο νη ελζηάζεηο 

 
5. Όια ηα πξνλφκηα βφζθεζεο απνζχξζεθαλ κέρξη ην 1950 
 
6. Ζ εηνηκαζία θαη έγθξηζε ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ δαζηθήο πνιηηηθήο ην 

1950. 
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2 Φπζηθέο ζπλζήθεο 
 

2.1 Αβηνηηθφ πεξηβάιινλ 
 

2.1.1 Σνπνγξαθία – ηνπία 
 
Ζ κειέηε ηεο ηνπνγξαθηθήο δηακφξθσζεο θαη ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο 
Μαραηξά πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλάιπζε ηνπ ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο 
ηεο πεξηνρήο ην νπνίν πξνέθπςε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ρσξνζηαζκηθψλ 
θακπχισλ ηζνδηάζηαζεο 10m. Ζ ηνπνγξαθηθή δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο 
παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 2.1.  
 

  
Δηθφλα 2.1: Σνπνγξαθηθή δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 
Οη επηκέξνπο παξάκεηξνη πνπ ζπλζέηνπλ ην αλάγιπθν κειεηήζεθαλ επηπιένλ 
κε επηηφπηεο επηζθέςεηο. Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα 
έληνλν κε απφηνκεο θιίζεηο, ζηελέο  ραξάδξεο κε θπξίσο γξακκηθή δηάηαμε κε 
θαηεχζπλζε απφ λνηηνδπηηθά πξνο βνξεηνδπηηθά θαη κε πνηθίιεο εθζέζεηο. 
 
Ζ πεξηνρή Μαραηξά παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειά πςφκεηξα, πνπ θπκαίλνληαη 
απφ ην πςφκεηξν 384m, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ δάζνπο Βνπληψλ,  
κέρξη ην πςφκεηξν 1415m, ζηα Κηφληα. Οη θπξηφηεξεο θνξπθέο ηνπ δάζνπο 
είλαη: Κηφληα κε πςφκεηξν 1415m, Γχν Μνχηηεο κε πςφκεηξν 1345m, 
Καθάξκαηα κε πςφκεηξν 1320m, Καθνθέθαινο κε πςφκεηξν 1255m θαη 
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Μνχηηε ηνπο Σξνχιινπο κε πςφκεηξν 1235m. Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο βξίζθεηαη ζηελ πςνκεηξηθή δψλε 600 – 1000m θαη 
αληηζηνηρεί ζην 68,5% (3168ha). Οη πεξηνρέο κε πςφκεηξν πέξαλ ησλ 1000m 
θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 772ha (16,8%) θαη νη πεξηνρέο πςνκέηξνπ θάησ απφ 
600m θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 680ha (14,7%). ην ρήκα 2.1, παξνπζηάδεηαη 
ην πςνκεηξηθφ πξνθίι κεηαμχ Υειηδνληψλ – Μάληξαο ηνπ Κακπηνχ – Κηνληψλ – 
νξνζεηηθήο γξακκήο.  
 
Ζ θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ θαηά πςνκεηξηθή δψλε παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 
2.2 θαη ε θαηά ρψξν θαηαλνκή ηνπο ζηελ Δηθφλα 2.2.    
 

 
ρήκα 2.1: Τςνκεηξηθφ πξνθίι κεηαμχ Υειηδνληψλ – Μάληξαο ηνπ Κακπηνχ – Κηνληψλ – 
Οξνζεηηθήο γξακκήο 

ρήκα 2.2: Ηζηφγξακκα πςνκεηξηθψλ δσλψλ ζην Γάζνο Μαραηξά 
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Δηθφλα 2.2: Τςνκεηξηθέο δψλεο ζην Γάζνο Μαραηξά 
 
ηελ πεξηνρή ηνπ Μαραηξά επηθξαηνχλ θπξίσο νη κέζεο θιίζεηο (15 – 35%) θαη 
αληηζηνηρνχλ ζην 65% ηεο έθηαζεο, ελψ ήπηεο θιίζεηο (<15%) εκθαλίδνληαη ζε 
έθηαζε 480ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 10,2%, ηεο έθηαζεο. 
 
Έληνλεο θιίζεηο (36 – 80%) παξνπζηάδνληαη ζε 1162,6ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 
24,8% ηεο έθηαζεο. Κιίζεηο πέξαλ ηνπ 80% παξνπζηάδνληαη ηνπηθέο θαη 
κηθξήο έθηαζεο. ηελ Δηθφλα 2.3, απεηθνλίδνληαη νη θιάζεηο θιίζεο. 
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Δηθφλα 2.3: Υάξηεο θιίζεσλ εδάθνπο ζην δάζνο Μαραηξά 
 

Οη εθζέζεηο πνηθίινπλ θαη παξνπζηάδεηαη κηα νκνηφκνξθε εθπξνζψπεζε 
(Πίλαθαο 2.1) σο απνηέιεζκα, ηεο ζρεηηθά κεγάιεο έθηαζεο ηνπ δάζνπο θαη  
ηεο ηνπνγξαθηθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ, πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο  
 
Πίλαθαο 2.1: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο θαηά έθζεζε 

Ζκκεςθ 
Ζκταςθ  

(ha) 
Ροςοςτό  

(%) 

Ανατολικι 707,66 15,1 

Βόρεια 576,07 12,3 

Βορειανατολικι 666,12 14,2 

Βορειοδυτικι 632,24 13,6 

Νότια 448,30 9,6 

Νοτιανατολικι 775,63 16,5 

Νοτιοδυτικι 394,58 8,4 
Δυτικι 484,57 10,3 

Σφνολο 4685,17 100 

 

Σν δπλακηθφ αλάγιπθνπ, πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάβξσζε θαη ζηελ 
αηζζεηηθή ηνπίνπ, πνηθίιεη απφ κέηξην κέρξη πνιχ πςειφ. Απφ ηελ αλάιπζε 
ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη 22,4% ηεο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο (1034,9ha) 
βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία πνιχ πςειφ δπλακηθφ αλάγιπθνπ πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 26,9% ηνπ αξηζκνχ ησλ δηακεξηζκάησλ. ηελ θαηεγνξία πςεινχ 
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δπλακηθνχ εκπίπηεη ην 43,4% ηεο έθηαζεο (2005,4ha), θαη αληηζηνηρεί ζην 
46,3% ηνπ αξηζκνχ ησλ δηακεξηζκάησλ (74 δηακεξίζκαηα). ηελ θαηεγνξία 
κέηξην δπλακηθφ αλάγιπθνπ εληάζζεηαη ην 34,2% ηεο έθηαζεο (1580,9ha).   
 
Σν ηνπίν ηεο πεξηνρήο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηεηακέλεο εθηάζεηο 
ηξαρείαο πεχθεο ζρεηηθά ρακειήο ζπγθφκσζεο  κε ή ρσξίο ππφξνθν ιαηδηάο 
πνπ βξίζθνληαη ζε εδάθε κε έληνλε θιίζε. Οιφθιεξε ε έθηαζε ζπγθξνηείηαη 
απφ έλα κσζατθφ δηαζπαξκέλσλ ακηγψλ ζπζηάδσλ ηξαρείαο πεχθεο, 
ζακλψλσλ ιαηδηάο, θξπγαλφηνπσλ θαη βξαρσδψλ εμάξζεσλ. Γεζπφδνλ 
ζεκείν είλαη ε ςειφηεξε βξαρψδεο θνξπθή πνπ θέξεη ην φλνκα Κηφληα, θαη 
είλαη νξαηή απφ κεγάιεο απνζηάζεηο, απφ ηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο,  
Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ.  
 
Λφγσ ησλ έληνλσλ θιίζεσλ, ησλ αιιεπάιιεισλ ππξθαγηψλ θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ 
γεσινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ζε αξθεηέο επηκέξνπο ζέζεηο ζρεκαηίδνληαη 
βξαρψδεηο εμάξζεηο θαη ζάξεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ  απνζάζξσζε ησλ 
πεηξσκάησλ. 
 
ηελ πεξηνρή βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηνπ Μαραηξά κεγάιεο ζξεζθεπηηθήο θαη 
ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. Σν κνλαζηήξη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηνλ 
απειεπζεξσηηθφ αγψλα θαηά ησλ Άγγισλ, ην 1955 – 1960, φπνπ πνιινί 
αγσληζηέο θηινμελήζεθαλ, θξχθηεθαλ θαη πξνζηαηεχηεθαλ  απφ ηνπο 
κνλαρνχο ηεο Μνλήο. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη ν Τπαξρεγφο ηεο ΔΟΚΑ 
Γξεγφξεο Απμεληίνπ πνπ εγθαηέζηεζε ην θξεζθχγεην ηνπ 800m βφξεηα ηεο 
Μνλήο, φπνπ θαη έδσζε ην ζξπιηθφ αγψλα ελαληίνλ ηεο απνηθηνθξαηίαο, ζηηο 3 
ηνπ Μάξηε 1957. 
 
Σα ζεκαληηθφηεξα ηνπία ηεο πεξηνρήο κειέηεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα 
πην θάησ: 
 
 Κιεηζηνί θαη αλνηθηνί ζρεκαηηζκνί ακηγψλ ζπζηάδσλ ηξαρείαο πεχθεο  
 πζηάδεο ηξαρείαο πεχθεο κε ππφξνθν ιαηδηάο  
 Ληζψλεο (ραιαηδηέο ή ζάξεο) ζε απφηνκεο θιίζεηο 
 Βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί κε αξαηή βιάζηεζε  
 Βξαρψδεηο εμάξζεηο 
 Γηάθνξεο ππνδνκέο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ην κνλαζηήξη ηεο 

Ηεξάο Μνλήο Μαραηξά θαη ν πχξγνο ζηα Κηφληα πνπ εμππεξεηεί 
δηάθνξεο ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο εθεί βξίζθεηαη θαη ην ππξνθπιάθην 
ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ πνπ επηηεξεί επί εηθνζηηεηξάσξνπ βάζεσο 
δαζηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ ηξηψλ επαξρηψλ, Λεπθσζίαο, 
Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο 

 Ζ θνξπθή ησλ Κηνληψλ κε ηδηαίηεξε αηζζεηηθή αμία 
 Σν θξεζθχγεην ηνπ Γξεγφξε Απμεληίνπ, ηεξάζηηαο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο 
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2.1.2 Γεσινγία 
 
Ζ πεξηνρή απνηειείηαη απφ ππξηγελή πεηξψκαηα ηνπ νθηφιηζνπ ηνπ Σξνφδνπο 
θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζχζηεκα πνιιαπιψλ θιεβψλ. Πξφθεηηαη γηα 
βαζαιηηθά σο θαη δνιεξηηηθά, ιεπηνθξπζηαιιηθά πεηξψκαηα πνπ πξνήιζαλ 
απφ ηελ θξπζηαιινπνίεζε κάγκαηνο ζε θαλάιηα πνπ ηξνθνδνηνχζαλ 
εθρχζεηο ιαβψλ ζηνλ σθεάλην ππζκέλα πξηλ απφ 93 εθαηνκκχξηα ρξφληα. Οη 
παξάιιειεο απηέο θιέβεο ζρεκαηίδνληαη ζηα δεκηνπξγηθά φξηα ησλ 
απνθιηλφλησλ σθεάλησλ πιαθψλ κε ηελ επαλαιακβαλφκελε ηξνθνδνζία 
κάγκαηνο θαηά κήθνο ησλ νξίσλ ησλ πιαθψλ. Οη θιέβεο απηέο δηαηεξνχλ 
κέρξη ζήκεξα απφηνκεο θιίζεηο, ζρεδφλ θαηαθφξπθεο. Έρνπλ θπξίσο 
λνηηναλαηνιηθή – βνξεηνδπηηθή θαηεχζπλζε φπσο θαη ηα ξήγκαηα πνπ 
δηαπεξλνχλ ηελ πεξηνρή. Σα ξήγκαηα απηά, απνηέιεζκα θπξίσο ηεθηνληζκνχ 
θαηά ηελ αλχςσζε ηνπ Σξνφδνπο, ιεηηνπξγνχλ σο ηακηεπηήξεο λεξνχ θαη καδί 
κε ηηο επηθάλεηεο ησλ παξάιιεισλ θιεβψλ θαη ηηο θάζεηεο δηαθιάζεηο ηνπο 
δεκηνπξγνχλ θαη ηνπο κνλαδηθνχο πδξνθνξείο ηεο πεξηνρήο. ηελ 
βνξεηναλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ εζληθνχ δαζηθνχ πάξθνπ πνπ έρεη πςφκεηξν 
θάησ απφ 700m, νη δηαβαζηθέο θιέβεο πεξηέρνπλ θαη δψλεο απφ 
πξνζθεθαινεηδείο ιάβεο (κέρξη θαη 10%). Ο ζρεκαηηζκφο απηφο νλνκάδεηαη 
Οξίδνληαο Βάζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβαηηθή δψλε κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ησλ πνιιαπιψλ θιεβψλ θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνζθεθαινεηδψλ ιαβψλ 
πνπ βξίζθεηαη πην βφξεηα θαη εθηφο ηνπ εζληθνχ δαζηθνχ πάξθνπ. Μέζα ζην 
δηαβάζε απαληνχλ κηθξά πινπηψλεηα ζψκαηα γάββξνπ πνπ απνηεινχληαη 
απφ επκεγέζεηο θξπζηάιινπο πιαγηφθιαζηνπ θαη θιηλνππξφμελνπ, 
αλνηθηφρξσκα θαη ζθνχξα νξπθηά αληηζηνίρσο.  
 
Μέζα ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ δαζηθνχ πάξθνπ βξίζθνληαη αξθεηέο πεξηνρέο κε 
ζηδεξνχλ θάιπκκα (gossan), νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πινχζηα θαη 
έληνλα θηηξηλσπά θαη θνθθηλσπά εδάθε σο απνηέιεζκα ππνζαιάζζηαο 
νμείδσζεο δσλψλ πινχζησλ ζε ζεηνχρα νξπθηά. Σα ελπδαησκέλα απηά 
νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ, θπξίσο ιεηκσλίηεο, απνηεινχλ ελδείμεηο γηα πηζαλή 
κεηαιινθνξία ζε βάζνο. Μηα κηθξή εκθάληζε αξραίαο ζθνπξηάο ζηελ πεξηνρή 
Αγίνπ Βελέηνπ (θηεκαηηθφ ζρέδην ΥΥΥΗΥ, θχιιν 42) είλαη ε κφλε έλδεημε 
κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ πάξθνπ. Γελ ππάξρεη 
νπνηαδήπνηε πξφζθαηε ιαηνκηθή ή θαη κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
 
Σα ξέκαηα απνζηξαγγίδνπλ έλα ηξαρχ αλάγιπθν θαη δεκηνπξγνχλ ζηελέο 
θνηιάδεο κε απφηνκεο πιαγηέο θαη κπηεξέο βνπλνθνξθέο. Σα πεξηζζφηεξα 
ξέκαηα ηξνθνδνηνχλ ηνλ Πεδηαίν θαη Γηαιηά πνηακφ πνπ ξένπλ 
βνξεηναλαηνιηθά. Οη πιαγηέο έρνπλ θιίζεηο κέρξη θαη 55% κε ηηο ηνκέο ησλ 
ξεκάησλ λα παίξλνπλ θιίζεηο κέρξη θαη 5% ζηα ςειφηεξα ζεκεία. Πιεπξηθά 
θνξήκαηα απφ ρνλδξφθνθθα γσληψδε θνκκάηηα δηαβάζε θαιχπηνπλ πνιιέο 
πιαγηέο θπξίσο εθεί πνπ ππάξρεη κείσζε ηεο κνξθνινγηθήο θιίζεο. Σα 
γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ππνδεηθλχνπλ πεξηνρή πνπ 
βξίζθεηαη ζε ζηάδην λεφηεηαο, δείρλνπλ δειαδή πξφζθαηε αλχςσζε. Σα 
εδάθε είλαη ιεπηά θαη πεηξψδε ρσξίο ηδηαίηεξα ζρεκαηηζκέλνπο νξίδνληεο 
(lithic leptosols, skeletic regosols). Απνηεινχληαη θπξίσο απφ ξεθφιηζνπο πνπ 
ζρεκαηίδνληαη επί ηφπνπ κεηά απφ δηάβξσζε ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο. 
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Δηθφλα 2.4: Γεσινγηθφο ράξηεο πεξηνρήο κειέηεο 
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2.1.3 Δδάθε 
 
Με βάζε ηνλ εδαθνινγηθφ ράξηε αιιά θαη απφ ζηνηρεία εδαθνηνκήο πνπ έρεη 

δηαλνηρηεί απφ ην Σκήκα Γαζψλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα εδάθε πνπ απαληνχλ 

ζηελ πεξηνρή θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Leptosols ζηελ κεγαιχηεξε 

έθηαζε (92%) θαη ζε Cambisols ζε κηθξή έθηαζε (8%) ζην λνηηνδπηηθφηεξν 

ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Δίλαη γεληθά αβαζή εδάθε πνπ εδξάδνληαη πάλσ ζε ζθιεξφ βξάρν. πλήζσο 

έρνπλ βάζνο κηθξφηεξν απφ 30 cm. ην βάζνο απηφ αλαπηχζζνληαη δχν 

νξπθηνί εδαθηθνί νξίδνληεο (A, A – C). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

μεπεξλνχλ ην βάζνο απηφ αιιά ν κεγαιχηεξνο φγθνο ρψκαηνο απνηειείηαη 

απφ πέηξεο θαη ραιίθηα. Μπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ακκνπειψδε έσο 

πειψδε εδάθε κε θαιή απνζηξάγγηζε. Παξνπζηάδνληαη ζεκάδηα δηάβξσζεο 

ιφγσ επηθαλεηαθήο ξνήο ηνπ λεξνχ θαη ν βαζκφο δηάβξσζεο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί κέηξηνο (Δηθφλα 2.5). 

 

 

Δηθφλα 2.5: Δδαθνηνκή ζηελ πεξηνρή Κηφληα ηνπ δάζνπο Μαραηξά. (Ο κεγαιχηεξνο 
φγθνο ξηδψλ εκθαλίδεηαη ζην βάζνο 10 – 30 εθαηνζηψλ) 

 

Ζ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είλαη πινχζηα ζε βξάρνπο θαη επηθαλεηαθά ραιίθηα 

(40 – 80%). Ο μεξνηάπεηαο (L) έρεη πάρνο γχξσ ζηα 2cm ελψ ν ππφινηπνο 

επηθαλεηαθφο νξγαληθφο νξίδνληαο (F + H) έρεη πάρνο γχξσ ζηα 1 – 1,5cm. 

Αθνινπζεί έλαο νξπθηφο νξίδνληαο (A) πάρνπο γχξσ ζηα 10cm ζηνλ νπνίν 
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εκθαλίδνληαη ιίγεο ιεπηέο ξίδεο δηαζηάζεσλ 0,5 – 2,0mm. Αθνινπζεί ν 

κεηαβαηηθφο (A – C) πξνο ην κεηξηθφ πέηξσκα (R) νξίδνληαο, πνπ έρεη πάρνο 

γχξσ ζηα 20cm. ηνλ νξίδνληα απηφ εκθαλίδεηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ξηδψλ. 

Οη δχν νξπθηνί νξίδνληεο είλαη γεληθά θησρνί ζε νξγαληθή νπζία πνπ 

θπκαίλεηαη 2 – 3,5%.  

 

2.1.4 Κιηκαηηθέο θαη Αηκνζθαηξηθέο πλζήθεο 
 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε 
δεζηφ θαη μεξφ θαινθαίξη θαη βξνρεξφ αιιά ήπην ρεηκψλα.  
 
ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρεη πιήξεο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πνπ λα 
θαηαγξάθεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο. Γηα ην ιφγν 
απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ «Φξάγκα 
Λεπθάξσλ» πνπ βξίζθεηαη 7,5 ρηιηφκεηξα λνηηναλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο. 
 
Σα ζηνηρεία βξνρφπησζεο ιήθζεθαλ απφ ηξεηο βξνρνκεηξεηέο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη κέζα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Όια ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη 
ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (Πίλαθαο 2.2 θαη Πίλαθαο 2.3). 
 

Πίλαθαο 2.2: Βαζηθέο κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη 

Μινασ 

 
Μζςθ 

Μθνιαία 
 Σχετικι 
Υγραςία  

ςτισ 08:00 
% 

 
Μζςθ 

Μθνιαία 
Σχετικι 

Υγραςία  
ςτθ 13:00 

  % 

 
Μζςθ  

Θμεριςια 
Θερμοκραςία 

0C 

 
Μζγιςτθ 
Ακραία  

Μθνιαία 
Θερμοκραςία 

0C 

 
Ελάχιςτθ 
 Ακραία 
Μθνιαία 

Θερμοκραςία 
0C 

 
Μζςθ 

Ωριαία 
Ταχφτθτα 
Ανζμου  

(7m) 
m/s 

 
Μζςθ 

Ωριαία 
Ταχφτθτα 
Ανζμου  

(2m) 
m/s 

Ιανουάριοσ 78 61 9,7 23 -2 2,4 1,6 

Φεβρουάριοσ 75 56 9,8 24,7 -3 2,6 1,7 

Μάρτιοσ 67 53 12 30 -2 2,7 1,7 

Απρίλιοσ 59 54 15,9 35,8 0 2,7 1,7 

Μάιοσ 51 43 20,3 39,5 5,5 2,7 1,7 

Ιοφνιοσ 46 39 24,8 42,2 8,5 2,7 1,7 

Ιοφλιοσ 45 33 27,7 43 12,5 2,7 1,7 

Αφγουςτοσ 49 35 27,6 44 13,8 2,7 1,7 

Σεπτζμβριοσ 52 38 24,7 40,6 12 2,6 1,6 

Οκτϊβριοσ 57 40 20,9 37,5 4,5 2,6 1,6 

Νοζμβριοσ 70 57 15,4 31,6 -0,6 2,5 1,6 

Δεκζμβριοσ 79 57 11,4 25,5 -1,5 2,3 1,5 
Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο «Φξάγκα Λεπθάξσλ» Τςφκεηξν 420m  (Πεξίνδνο 1980 – 2007, Πεγή: 
Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία) 
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Πίλαθαο 2.3: Μέζε Μεληαία Βξνρφπησζε ζηηο πεξηνρέο Μάληξα ηνπ Κακπηνχ – Κηφληα 
– Μνλή Μαραηξά 

Μινασ 

Μζςθ Μθνιαία 
Βροχόπτωςθ ςτθν 

περιοχι Μάντρα του 
Καμπιοφ 

Υψόμετρο: 640m 

Μζςθ Μθνιαία 
Βροχόπτωςθ ςτθν 

περιοχι  
Μονι Μαχαιρά  

Υψόμετρο: 880m 

Μζςθ Μθνιαία 
Βροχόπτωςθ ςτθν 

περιοχι Κιόνια  
 

Υψόμετρο: 1260m 

Ιανουάριοσ 94,3 116,7 123,1 

Φεβρουάριοσ 83,6 95,0 102,3 

Μάρτιοσ 46,2 54,4 67,2 

Απρίλιοσ 41,7 46,6 47,0 

Μάιοσ 22,9 23,9 26,6 

Ιοφνιοσ 17,4 28,0 26,4 

Ιοφλιοσ 7,0 10,1 8,5 

Αφγουςτοσ 6,2 4,1 10,0 

Σεπτζμβριοσ 12,0 13,0 15,3 

Οκτϊβριοσ 28,5 27,4 33,1 

Νοζμβριοσ 53,1 60,4 68,1 

Δεκζμβριοσ 106,4 135,0 149,3 
(Πεξίνδνο 1996 – 2007, Πεγή: Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία)   

 
Θεξκνθξαζία – Βξνρφπησζε 
 

Ζ κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο αλέξρεηαη 
ζηνπο 27 – 280C ελψ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θπκαίλεηαη γχξσ ζηνπο 
100C. Καηαγξάθνληαη φκσο αθξαίεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο απφ ηνλ Μάην σο 
ηνλ Αχγνπζην θαη κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ηνπο 440C. Οη αθξαίεο 
ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ηνπο κήλεο Γεθέκβξην έσο 
Μάξηην θηάλνπλ ηνπο -20C έσο -30C. Οη αθξαίεο απηέο ζεξκνθξαζίεο έρνπλ 
ζίγνπξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ αλαγέλλεζε θαη αλάπηπμε ησλ 
θπηψλ φζν θαη ζηελ έθξεμε θαη επέθηαζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 
 
Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε παξνπζηάδεη κηα θιηκαθσηή αχμεζε απφ ηα 
ρακειφηεξα πςφκεηξα πξνο ηα κεγαιχηεξα θαη θπκαίλεηαη απφ ηα 520 σο ηα 
680mm. Σν κεγαιχηεξν χςνο βξνρήο παξνπζηάδεηαη ηνπο ηξεηο ρεηκεξηλνχο 
κήλεο (95 – 135mm) ελψ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ε βξνρφπησζε είλαη 
ακειεηέα θαη εηδηθά ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα (ρήκα 2.3).  
 
Σν ρήκα 2.4 παξνπζηάδεη ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο 
«Φξάγκα Λεπθάξσλ» θαη δείρλεη φηη ε μεξή θαη ππφμεξε πεξίνδνο εθηείλεηαη 
απφ ηηο αξρέο Απξηιίνπ κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ. Ζ πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη 
θαη ε πην δχζθνιε απφ πιεπξάο αλαγέλλεζεο ηνπ δάζνπο. 
 
Υαιάδη πέθηεη θαηά κέζν φξν 2 σο 3 θνξέο ην ρξφλν ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο 
θαη κέρξη 10 θνξέο ην ρξφλν ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ζπλήζσο κεηαμχ 
Ννεκβξίνπ – Μαΐνπ. Ζ πην πηζαλή πεξίνδνο γηα λα ζπκβεί ζνβαξή 
ραιαδφπησζε είλαη απφ Γεθέκβξην – Απξίιην. 
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Υηνλφπησζε δελ παξαηεξείηαη θάζε ρξφλν ζηελ πεξηνρή. Σν θαηλφκελν 
ζπκβαίλεη κε πεξηνδηθφηεηα 1 – 2 έηε θαη ζηηο ςειφηεξεο θνξπθέο. Σν χςνο 
ηνπ ρηνληνχ θπκαίλεηαη απφ 1 – 5 εθαηνζηφκεηξα θαη ε παξνπζία ηνπ έρεη 
κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα κε εμαίξεζε ηηο βφξεηεο εθζέζεηο φπνπ ην ρηφλη κπνξεί 
λα παξακείλεη γηα πεξηζζφηεξεο κέξεο. πάληα παξαηεξείηαη ρηνλφπησζε ζε 
ρακειφηεξα πςφκεηξα θαη φηαλ απηφ ζπκβεί δηαξθεί πνιχ ιίγν, κία ή δχν 
κέξεο. 
  

 
ρήκα 2.3: Υξνληθή θαηαλνκή ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρφπησζεο ζηηο πεξηνρέο Μνλή 
Μαραηξά – Κηφληα – Μάληξα ηνπ Κακπηνχ (Πεξίνδνο 1996 – 2007, Πεγή Μεηεσξνινγηθή 
Τπεξεζία) 
 

 
ρήκα 2.4: Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα πεξηνρήο Λεπθάξσλ, 420m (Πεξίνδνο 1980 – 
2007, Πεγή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία) 
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Τγξαζία θαη Ρνή αλέκνπ 
 
Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο είλαη ςειή θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 
(75% – 79%) ελψ κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (45% – 
49%). Ηδηαίηεξα ρακειή ζρεηηθή πγξαζία θαηαγξάθεηαη ζηνπο θαινθαηξηλνχο 
κήλεο γχξσ ζην κεζεκέξη, φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ςειέο. 
 
Άλεκνη – Παγεηνί 
 
Οη άλεκνη ζηελ πεξηνρή είλαη θπξίσο ειαθξηνί έσο κέηξηνη, δπηηθνί ή 
λνηηνδπηηθνί ην ρεηκψλα θαη βφξεηνη ή βνξεηνδπηηθνί ην θαινθαίξη. Οη πνιχ 
ηζρπξνί άλεκνη είλαη ζπάληνη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ 
παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ ιφγσ ηνπ 
νξεηλνχ αλάγιπθνπ. Σε κέξα παξαηεξνχληαη αλαβαηηθνί άλεκνη (αχξεο ησλ 
θνηιάδσλ) θαη ηε λχρηα θαηαβαηηθνί άλεκνη (αχξεο ησλ νξέσλ). Οη παγεηνί 
παξαηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη εκθαλίδνληαη θπξίσο ηε 
λχρηα, ζπάληα ην θαηλφκελν εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.   
 

2.1.5 Τδξνινγία θαη Τδάηηλνη Πφξνη 
 

Σν πδξνθφξν ζηξψκα Σξνφδνπο είλαη ην κνλαδηθφ ππφγεην ζηξψκα πνπ 
επεξεάδεη ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ην πάρνο ηνπ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο 
ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ πάρνπο ησλ πεηξσκάησλ. ηελ πεξηνρή κειέηεο 
έρνπλ δηαλνηρζεί πέξαλ ησλ 41 γεσηξήζεσλ θαη ε παξνρή ηνπο θπκαίλεηαη 
απφ 4 έσο 40m3 λεξνχ αλά ψξα. Οη γεσηξήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 
θπξίσο γηα ζθνπνχο χδξεπζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θπξίσο Κνηλνηήησλ.  
 
ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ ζπλνιηθά 13 πεγέο κηθξήο απφδνζεο 
(Πίλαθαο 2.5). Οη πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε, θάιπςε αλαγθψλ 
λεξνχ ζηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο, πιήξσζε ληεπφδηησλ γηα ζθνπνχο 
ππξνπξνζηαζίαο θαζψο θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο 
ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλνιηθή παξνρή ησλ πεγψλ αλέξρεηαη γχξσ ζηα 
20.000m3/έηνο. 
 
Οη ζέζεηο ησλ γεσηξήζεσλ, ε θαηαλνκή ησλ πεγψλ θαη νη ιεθάλεο απνξξνήο 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο παξνπζηάδνληαη  ζηελ Δηθφλα 2.6 θαη ζε έλζεην ράξηε 
ζην Παξάξηεκα. 
 
Απφ πδξνινγηθήο άπνςεο, ε πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ έμη ιεθάλεο 
απνξξνήο νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ αθεηεξία ή / θαη ηνλ θχξην θνξκφ ησλ 
ρεηκάξξσλ ηεο πεξηνρήο. Οη ρείκαξξνη απηνί παξνπζηάδνπλ ξνή θπξίσο ζηνπο 
ρεηκεξηλνχο θαη ηνπο πξψηνπο αλνημηάηηθνχο κήλεο. 
 
Ζ πξψηε ιεθάλε, έθηαζεο 781ha, βξίζθεηαη ζην δπηηθφηεξν ηκήκα ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο θαη απνηειεί κέξνο ηεο αθεηεξίαο ηνπ ρεηκάξξνπ 
«Πεδηαίνπ» πνπ έρεη βφξεηα θαηεχζπλζε θαη κέζε παξνρή λεξνχ 0,107m3/s. Ζ 
δεχηεξε ιεθάλε, έθηαζεο 768ha, γεηηληάδεη κε ηελ πξνεγνχκελε θαη απνηειεί 
ηελ αθεηεξία ηνπ ρεηκάξξνπ «Άγηνο Ολνχθξηνο» πνπ θαη απηφο έρεη βφξεηα 
θαηεχζπλζε θαη κέζε παξνρή λεξνχ 0,049m3/s. Ο ρείκαξξνο απηφο ζπκβάιιεη 
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κε ηνλ Πεδηαίν έμσ απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ρχλνληαη ζην 
θξάγκα ηεο Σακαζζνχ.  
 
Σε κεγαιχηεξε ιεθάλε απνξξνήο, έθηαζεο 1455ha, δηαηξέρεη ν ρείκαξξνο 
«Γηαιηάο» ν νπνίνο πεγάδεη απφ ην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη 
θαηεπζχλεηαη βνξεηναλαηνιηθά. Ζ κέζε παξνρή λεξνχ ζηελ έμνδν απφ ηελ 
πεξηνρή κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 0,125m3/s. 
 
Ζ ιεθάλε απνξξνήο πνπ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο, έθηαζεο 919ha, απνηειεί ηελ αθεηεξία ηνπ ρεηκάξξνπ «Καθάξκαηα» 
ν νπνίνο θαηεπζχλεηαη λνηηναλαηνιηθά θαη ζπκβάιιεη κε ηνλ ρείκαξξν 
«Μαξαζεχηε» πνπ πεγάδεη απφ κηθξφηεξε ιεθάλε απνξξνήο (έθηαζεο 401ha) 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Οη δχν ρείκαξξνη ζπκβάιινπλ έμσ απφ ηα φξηα ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ηξνθνδφηεζεο ηνπ 
θξάγκαηνο ησλ Λεπθάξσλ. Με βάζε εθηηκήζεηο, ε παξνρή ησλ δχν 
ρεηκάξξσλ αλέξρεηαη γχξσ ζηα 0,112m3/s. 
 
Μηα κηθξφηεξε αλεμάξηεηε ιεθάλε απνξξνήο (271ha) βξίζθεηαη ζην 
βνξεηναλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, πιεζίνλ ηεο θνηλφηεηαο 
Λπζξνδφληα, θαη ηξνθνδνηεί ηνλ ρείκαξξν «Κνπηζφ» κε παξνρή λεξνχ 
0,028m3/s (εθηίκεζε) θαη πνπ ηειηθά ζπκβάιιεη κε ηνλ ρείκαξξν Γηαιηά.  
 
 

 
Δηθφλα 2.6: Τδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
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Ζ κέζε απνξξνή λεξνχ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ρείκαξξνπο ηεο πεξηνρή 
κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 8.878.675m3/έηνο. Ζ δηαθχκαλζε ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ 
πνπ απνξξέεη είλαη κεγάιε θαη θπκαίλεηαη απφ 1.375.747m3/έηνο έσο 
26.012.621m3/έηνο. (Πίλαθαο 2.4).  
 
Ζ βιάζηεζε πνπ θαιχπηεη ηηο πην πάλσ ιεθάλεο απνξξνήο παίδεη ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ηνπ λεξνχ. Ζ βιάζηεζε απνηειεί ζεκαληηθφ 
αλαζρεηηθφ παξάγνληα θαηά ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη παξάιιεια 
ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ πδάησλ κε θαιήο πνηφηεηαο λεξφ. 
Ζ δξάζε ηεο ζηελ πξνζηαζία ησλ επηθιηλψλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε είλαη 
εμίζνπ ζεκαληηθή. 
 
Πίλαθαο 2.4: Απνξξνή λεξνχ απφ ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο ρείκαξξνπο ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο 

Υδρολογικό 
Ζτοσ 

Χείμαρροσ 
Ρεδιαίοσ 

Χείμαρροσ 
Άγιοσ Ονοφφριοσ 

Χείμαρροσ 
Γιαλιάσ 

Συνολικι 
απορροι 
των τριϊν 
χειμάρρων 

Συνολικι 
απορροι 
των τριϊν 
χειμάρρων Μζςθ 

απορροι 
Συνολικι 
απορροι 

Μζςθ 
απορροι 

Συνολικι 
απορροι 

Μζςθ 
απορροι 

Συνολικι 
απορροι 

m3/s m3/ζτοσ m3/s m3/ζτοσ m3/s m3/ζτοσ m3/s m3/ζτοσ 

1977 0,090 2839968 0,036 1143850 0,090 2823984 0,216 6807802 

1978 0,123 3893530 0,050 1571702 0,087 2748902 0,260 8214134 

1979 0,084 2640470 0,042 1318118 0,105 3300653 0,230 7259242 

1980 0,161 5080147 0,063 2006122 0,253 8011786 0,477 15098054 

1981 0,165 5218301 0,078 2454106 0,222 6996240 0,465 14668646 

1982 0,050 1586822 0,020 634781 0,040 1259194 0,110 3480797 

1983 0,077 2438899 0,032 996451 0,044 1402358 0,153 4837709 

1984 0,058 1820016 0,024 761011 0,060 1884902 0,141 4465930 

1985 0,114 3586550 0,051 1606608 0,146 4603824 0,311 9796982 

1986 0,054 1701734 0,021 675907 0,033 1045354 0,109 3422995 

1987 0,102 3222547 0,082 2586989 0,067 2109974 0,251 7919510 

1988 0,173 5475514 0,078 2468102 0,190 6007910 0,441 13951526 

1989 0,229 7228051 0,095 3003178 0,294 9271930 0,618 19503158 

1990 0,072 2283466 0,030 949709 0,051 1606435 0,153 4839610 

1991 0,030 936144 0,020 623722 0,015 482544 0,065 2042410 

1992 0,280 8848397 0,127 4016822 0,416 13147402 0,823 26012621 

1993 0,232 7307194 0,097 3050352 0,378 11919226 0,706 22276771 

1994 0,137 4323802 0,059 1848010 0,137 4330454 0,333 10502266 

1995 0,136 4302979 0,072 2282256 0,236 7438522 0,445 14023757 

1996 0,035 1091837 0,021 666749 0,018 582163 0,074 2340749 

1997 0,033 1025741 0,017 528163 0,017 551318 0,067 2105222 

1998 0,018 575078 0,012 370224 0,025 799978 0,055 1745280 

1999 0,059 1852070 0,023 723341 0,037 1153267 0,118 3728678 

2000 0,025 791942 0,010 318211 0,008 265594 0,044 1375747 

2001 0,138 4347216 0,062 1956787 0,166 5243270 0,366 11547274 

 Μζςθ Τιμι 0,107 3376737 0,049 1542451 0,125 3959487 0,281 8878675 

Πεγή: Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ 
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Πίλαθαο 2.5: Γαζηθέο πεγέο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Ονομαςία πθγισ 
Απόδοςθ 

Λίτρα/ϊρα 
Χριςθ 

Βικλί 20 
-Φδρευςθ  εκδρομικοφ χϊρου «Μάντρα του 
Καμπιοφ» 
-Ραροχι νεροφ για τθν πανίδα και χλωρίδα 

Δρυσ  
(Νερό του Δοςίκεου) 

85 
-Γζμιςμα ντεπόηιτου 90 κυβικϊν μζτρων για 
δαςικι προςταςία 
- Ραροχι νεροφ για τθν πανίδα και χλωρίδα 

Κιόνια 45 
-Φδρευςθ  εκδρομικοφ χϊρου «Κιονιϊν» 
- Ραροχι νεροφ για τθν πανίδα και χλωρίδα 

Αρραϊ 200 
-Γζμιςμα ντεπόηιτου 90 κυβικϊν μζτρων για 
δαςικι προςταςία 
- Ραροχι νεροφ για τθν πανίδα και χλωρίδα 

Βρφςθ του Ρετρι Α 700 
-Γζμιςμα ντεπόηιτου 90 κυβικϊν μζτρων για 
δαςικι προςταςία 
- Ραροχι νεροφ για τθν πανίδα και χλωρίδα 

Βρφςθ του Ρετρι Β 200 - Ραροχι νεροφ για τθν πανίδα και χλωρίδα 

Ρροφιτθσ Θλίασ Α 200 
-Γζμιςμα ντεπόηιτου 90 κυβικϊν μζτρων για 
δαςικι προςταςία 
- Ραροχι νεροφ για τθν πανίδα και χλωρίδα 

Ρροφιτθσ Θλίασ Β 200 
-Φδρευςθ εκδρομικοφ χϊρου «Ρροφιτθ 
Θλία» 

Δυθμάσ 200 -Φδρευςθ του χωριοφ «Καπζδεσ» 

Άγιοσ Ονοφφριοσ 
(Νερό του Ιεηεκιιλ) 

10 - Ραροχι νεροφ για τθν πανίδα και χλωρίδα 

Τριβίλουρα Α 130 - Ραροχι νεροφ ςτθν Ιερά Μονι Μαχαιρά 

Τριβίλουρα Β 130 - Ραροχι νεροφ ςτθν Ιερά Μονι Μαχαιρά 

Τριβίλουρα Γ 140 - Ραροχι νεροφ ςτθν Ιερά Μονι Μαχαιρά 

Σφνολο 2260  

Πεγή: Σκήκα Γαζψλ, 2008 

 

2.2 Βηνηηθφ πεξηβάιινλ 
 

2.2.1 Μνξθέο εδαθνθάιπςεο  
 

Απφ ηε ραξηνγξάθεζε πνπ έγηλε κε ηε βνήζεηα ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ 
ηνπ 2003 θαη ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαηά ηελ 
απνγξαθή πξνέθπςαλ επηά θαηεγνξίεο εδαθνθάιπςεο πνπ απεηθνλίδνληαη 
ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Ζ έθηαζε θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ε θάζε 
θαηεγνξία δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.6 θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 2.7. 
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Πίλαθαο 2.6: Έθηαζε θαη πνζνζηφ αλά κνξθή εδαθνθάιπςεο 

Μορφζσ κάλυψθσ Ζκταςθ (ha) Ροςοςτό (%) 

Δαςοςκεπείσ εκτάςεισ 3602,56  76,89 

Θαμνϊνεσ 881,11  18,81 

Φρφγανα 32,04  0,68 

Βραχϊδεισ εκτάςεισ 24,64  0,53 

Γεωργικζσ καλλιζργειεσ 4,70  0,10 

Υποδομζσ    

 Εκδρομικοί χϊροι 3,99  0,09 

 Μοναςτιρι 2,48  0,05 

 Αντιπυρικζσ λωρίδεσ 30,07  0,64 

 Δρόμοι 98,00  2,09 

Λατομείο 5,59  0,12 

    

Σφνολο 4685,17 
 100 

 

 
Δηθφλα 2.7: Μνξθέο εδαθνθάιπςεο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 
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Γαζνζθεπείο εθηάζεηο – Γάζνο 
 

Δίλαη εθηάζεηο κε βαζκφ δαζνθάιπςεο πέξαλ ηνπ 10% θαη ζπγθξνηνχληαη κε 
δέληξα πνπ έρνπλ χςνο πέξαλ ησλ 3m. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη 
λενθπηείεο θαη ππθλνθπηείεο κε ηξαρεία πεχθε πνπ δπλεηηθά ζα εμειηρηνχλ ζε  
ςειφ δάζνο. Οη εθηάζεηο απηέο θαιχπηνπλ 3602,56ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 
76,89% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Απφ απηέο, ην 93,78% (3378,56ha) βξίζθεηαη 
ζην ΔΓΠ, ην 3,55% (127,95ha) ζην Γάζνο Λπζξνδφληα, ην 1,14% (40,91ha) 
ζην δάζνο Βνπληά ηνπ Αλέκνπ θαη ην 1,53% (55,15ha) ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο 
πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
 

Ζ έθηαζε θαη ην πνζνζηφ ησλ δαζνζθεπηψλ εθηάζεσλ θαηά βαζκφ 
εδαθνθάιπςεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.7 πνπ αθνινπζεί. 
 
Πίλαθαο 2.7: Έθηαζε θαη πνζνζηφ αλά βαζκφ δαζνθάιπςεο 

Βακμόσ Εδαφοκάλυψθσ % Ζκταςθ (ha) Ροςοςτό (%) 

10 – 25% 1098,48  30,49 
25 – 50% 1762,40  48,92 

50 – 75% 707,42  19,64 

>75% 34,26  0,95 

Σφνολο 3602,56  100 

 

Θακλψλεο – Θακλψδεηο Πεξηνρέο 
 

Δίλαη εθηάζεηο κε βαζκφ εδαθνθάιπςεο πεξάλ ηνπ 10% κε ζάκλνπο πνπ 
έρνπλ χςνο κηθξφηεξν ησλ 3m θαη κεγαιχηεξν ηνπ 0,5m. Καιχπηνπλ έθηαζε 
881,11ha,πνπ αληηζηνηρεί ζην 18,81% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Σν 92,33% 
(813,49ha) ηεο πεξηνρήο απηήο βξίζθεηαη ζην ΔΓΠ Μαραηξά, ην 7,19% 
(63,34ha) ζην δάζνο Βνπληά ηνπ Αλέκνπ θαη ην 0,48% (4,28ha) ζηελ ηδησηηθή 
γε. 
 
Φξχγαλα 
 
Δίλαη εθηάζεηο θαιπκκέλεο κε θξχγαλα ή ρακεινχο μπιψδεηο ζάκλνπο κε 
χςνο κηθξφηεξν ηνπ 0,5m θαη κε βαζκφ εδαθνθάιπςεο πέξαλ ηνπ 10%. Απηέο 
νη εθηάζεηο θαιχπηνπλ 32,04ha πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 0,62%, πνιχ κηθξφ 
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο.  
 
Βξαρψδεηο εθηάζεηο 
 
Δίλαη εθηάζεηο πνπ θαιχπηνληαη κε ζπκπαγείο βξάρνπο κεγάισλ δηαζηάζεσλ  
ή ζάξεο πνπ πξνήξζαλ απφ απνζάζξσζε θαη ε εδαθνθάιπςή ηνπο κε 
μπιψδε θπηά δελ ππεξβαίλεη ην 10%. Απηέο νη εθηάζεηο θαιχπηνπλ έθηαζε 
24,64ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,53% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο.  
 
Γεσξγηθέο εθηάζεηο 
  
Μηθξή πεξηνρή 4,70ha πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο κνλαζηεξηαθήο γεο θαη γχξσ 
απφ ην κνλαζηήξη θαη ζηελ νπνία θαιιηεξγνχληαη θπξίσο θπιινβφια δέληξα. 
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Τπνδνκέο 
 
Οη ππνδνκέο δηαθξίλνληαη ζηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο Μάληξα ηνπ Κακπηνχ 
Α΄ θαη Β΄, ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ησλ Κηνληψλ θαη ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν 
Πξνθήηε Ζιία πνπ θαιχπηνπλ έθηαζε 4ha, ζην κνλαζηήξη πνπ πεξηιακβάλεη 
ηα θηίξηα γχξσ απφ ηελ εθθιεζία θαη έρεη έθηαζε 2,48ha, ζηηο αληηππξηθέο 
ισξίδεο πνπ θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 55,8ha (πνζνζηφ 1,2%) θαη ζηνπο 
δξφκνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ 148,7ha  πνπ αληηζηνηρεί ζην 3,2% ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο.  
 
Λαηνκεία 
 
Δληφο ηνπ ΔΓΠ ππάξρεη αλελεξγφ ιαηνκείν Α΄ πνπ έρεη έθηαζε 5,59ha. 
 

2.2.2 Βιάζηεζε θαη θπζηθνί νηθφηνπνη 
 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο θαιχπηεηαη απφ θπζηθά δάζε 
θαη ζακλψλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θπζηθή αλαγέλλεζε θαη ηα νπνία 
εμειίρηεθαλ κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο. Οη δαζηθνί ζρεκαηηζκνί ζπγθξνηνχλ 
δηάθνξνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ αλαιφγσο ηνπ γεσινγηθνχ ππνζηξψκαηνο, ηνπ 
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηνπ εδάθνπο θαη ηνπο δαζηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ 
ππέζηεζαλ κέρξη ζηηγκήο.  
 
Οη πεξηζζφηεξνη νηθφηνπνη πνπ απαληνχλ ζηελ πεξηνρή έρνπλ εληαρζεί ζην 
Γίθηπν Natura 2000. πλνιηθά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 
έρνπλ εληαρζεί 11 πεξηνρέο κε ζπλνιηθή έθηαζε 4415,76ha (Πίλαθαο 2.8). 
ηελ Δηθφλα 2.8 παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη νηθνηφπσλ. Οη νηθφηνπνη 
απηνί έρνπλ κεγάιε νηθνινγηθή ζεκαζία δηφηη απνηεινχλ ελδηαηηήκαηα 
ζεκαληηθψλ θπηηθψλ εηδψλ. 
 
ηελ πεξηνρή απφ ην ρακειφηεξν πςφκεηξν κέρξη ηελ θνξπθή ησλ Κηνληψλ 
θπξηαξρεί ε ηξαρεία πεχθε (Pinus brutia) ππφ κνξθή ακηγψλ ζπζηάδσλ 
δηαθφξσλ ππθλνηήησλ θαη ειηθηψλ, δεκηνπξγψληαο ηνλ νηθφηνπν 9540, ν 
νπνίνο θαιχπηεη έθηαζε 2650,38ha. ε πνιιέο πεξηνρέο ε ιαηδηά (Quercus 
alnifolia) καδί κε ηνπο ζάκλνπο Olea europaea, Pistcia terebinthus, Crataegus 
azarolus, Pistacia lentiscus, Acer obtusifolium και ηα είδη Cistus spp., 
Lavandula stoechas, Astragalus lusitanicus, Sarcopoterium spinosum, 
Lithodora hispidula και Genista fasselata ζρεκαηίδεη ηνλ ππφξνθν ηεο 
ηξαρείαο πεχθεο. 
 
ε βξαρψδεηο εθηάζεηο, φπνπ θπξηαξρεί ν ζάκλνο ηεο ιαηδηάο ζρεκαηίδεηαη ν 
νηθφηνπνο πξνηεξαηφηεηαο 9390* ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη σο ζπλνδά είδε 
Cistus spp., Pistacia terebinthus, Sarcopoterium spinosum, Olea europaea, 
Acer obtusifolium, Phagnalon rupestre θαιχπηνληαο έθηαζε 730,24ha.  
 
ε μεξέο άγνλεο πεξηνρέο αλαπηχζζεηαη ν νηθφηνπνο ησλ θξχγαλσλ 5420 
ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί είηε ην Sarcopoterium spinosum είηε ηο Cistus creticus 
var. creticus, θαιχπηνληαο έθηαζε 36,09ha. Άιια ζεκαληηθά είδε πνπ 
απαηνχληαη ζηνλ νηθφηνπν απηφ είλαη Astragalus lusitanicus, Lavandula 
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stoechas, Thymus capitatus, Phagnalon rupestre, Fumana Arabica, 
Helichrisum italicum, Rhamnus oleoides, Lithodora hispidula, Teucrium 
divaricatum, Helichrisum conglonbatum.   
 
ε θξπγαλφηνπνπο θαη ζε αλνίγκαηα κέζα ζην δάζνο, θπξίσο ζηελ 
λνηηναλαηνιηθή πεξηνρή θνληά ζηελ νξνζεηηθή γξακκή ηνπ δάζνπο θπξηαξρεί ε 
Genista fasselata, ζρεκαηίδνληαο ηνλ νηθφηνπν 5330, πνπ έρεη  έθηαζε 
31,70ha. Άιια ζεκαληηθά είδε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην νηθφηνπν είναι Pistacia 
terebinthus, Cistus creticus var. creticus, Lavandula stoechas, Phagnalon 
rupestre, Astragalus lusitanicus, Lithodora hispidula, Olea europaea, 
Ceratonia siliqua, Teucrium creticum, Capparis spinosa, Ceratonia siliqua, 
Helichrisum conglobatum.   
 
ην Ννηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ δάζνπο ζρεκαηίδεηαη ν νηθφηνπνο 9320, 
έθηαζεο 60,04ha. Πξφθεηηαη γηα κηθηφ νηθφηνπν ειηάο θαη ραξνππηάο. 
 
ε κηθξή έθηαζε εληνπίζηεθε ν νηθφηνπνο 9290 πνπ θαιχπηεη έθηαζε 1,73ha 
θαη ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί ην θππαξίζζη (Cupressus sempervirens) πνπ 
θπηεχηεθε ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δαζηθνχ θπησξίνπ ζηελ πεξηνρή 
θαζψο θαη ζηα αλάληε πεξηνρψλ φπνπ έγηλαλ δηεπζεηήζεηο ξεκάησλ γηα 
πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο. ηνλ ππφξνθν ηνπ θππαξηζζηνχ απαληνχλ ηα 
είδε Quercus alnifolia, Crategus azarolus ,Cistus spp., Astragalus lusitanicus 
θαη Lavandula stoechas. Δπίζεο δηάζπαξηα άηνκα ηξαρείαο πεχθεο 
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νηθφηνπν. 
 
Καηά κήθνο ησλ ξεκάησλ ππάξρεη παξαπνηάκηα βιάζηεζε κε θπξίαξρν είδνο 
ηνλ πιάηαλν (Platanus orientalis) πνπ ζρεκαηίδεη ηνλ νηθφηνπν 92C0 έθηαζε 
40,18ha. ηνλ νηθφηνπν απηφ απαληνχλ θαη ηα αθφινπζα είδε Nerium 
oleander, Myrtus communis, Robus sanctus, Tamarix smyrnensis, Laurus 
nobilis, Vitex agnus – castus. 
 
ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηνπ πνηακνχ Πεδηαίνπ, φπνπ ππάξρεη 
θαηά πεξηφδνπο ξνή λεξνχ, ζρεκαηίδεηαη ν κηθηφο νηθφηνπνο 9540+3290 ηεο 
ηξαρείαο κε πδξφθηιεο θνηλσλίεο, έθηαζεο 39,06ha. Σα ζπνπδαηφηεξα 
πδξφθηια είδε ηνπ νηθφηνπνπ είλαη Lythrum junceum, Scirpoides 
holoschoenus, Juncus inflexus, Melissa officinalis. 
 
ε πγξέο βξαρψδεηο πεξηνρέο απαληά ν νηθφηνπνο CY03 κε θχξην είδνο ην 
Adiantum capillus-veneris. Ο νηθφηνπνο θαιχπηεη έθηαζε 1,94ha.  
 
ε αξθεηέο πεξηνρέο, ε ιαηδηά ζρεκαηίδεη ηνλ ππφξνθν ζε ζπζηάδεο ηξαρείαο 
πεχθεο ζρεκαηίδνληαο ηνλ κηθηφ νηθφηνπν (9390+9540), έθηαζεο 672,47ha. 
Μεηαμχ ησλ ζακλψλσλ ιαηδηάο θαη θπξίσο ζε θησρά εδάθε θχνληαη νη 
θξπγαλφηνπνη ζρεκαηίδνληαο ην κηθηφ νηθφηνπν (9390+5420), έθηαζεο 
151,96ha. 
 
 



 

29 
 

 
Δηθφλα 2.8: Σχπνη νηθνηφπσλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ζην Γάζνο Μαραηξά 
 
Πίλαθαο 2.8: Οη ηχπνη νηθνηφπσλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ε έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ 

Τφποσ Οικοτόπου 
Ζκταςθ 

(ha) 
Ρεριγραφι 

5330 31,70 
Θερµοµεςογειακζσ και προερθµικζσ λόχµεσ (Thermo-
Mediterranean and pre-steppe scrub) 

5420 36,09 Φρφγανα από Sarcopoterium spinosum 
9290 1,73 Δάςθ με Cypressus (Acero-Cypression) 

92C0 40,18 
∆άςθ Platanus orientalis και Liquidambar orientalis 
(Platanion orientalis) 

9320 60,04 Δάςθ με olea και ceratonia (Oleo-ceratonion) 

9390 730,24 
Θαμνϊνεσ και δαςικζσ ςυςτάδεσ τθσ Quercus Alnifolia 
(λατηιά) 

9390+5420 151,96 Λατηιά + φρφγανα 

9390+9540 672,47 Τραχεία + Λατηιά 

9540 2650,38 
Μεςογειακά πευκοδάςθ με ενδθμικά είδθ πεφκων τθσ 
Μεςογείου 

9540+3290 39,06 
Μεςογειακά πευκοδάςθ με ενδθμικά είδθ πεφκων τθσ 
Μεςογείου + Ροταμοί τθσ Μεςογείου με περιοδικι ροι 
από Paspalo-Agrostidion 

CY03 1,94 Χαςμοφυτικζσ κοινότθτεσ υγρϊν βράχων-Adiantetea 

Λατομείο 5,33 

Λυκροδόντασ 137,62 

Βουνιά του Ανζμου 126,46 

Σφνολο       4685,17 
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2.2.3 Υισξίδα 
 

Σν δάζνο Μαραηξά είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο βηνηφπνπο ρισξίδαο 
ηεο Κχπξνπ. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο θαηαγξαθέο πνπ έγηλαλ ζηα 
πιαίζηα ηεο εηνηκαζίαο ηνπ παξφληνο ΓΥ θαη φρη κφλν, απαληνχλ 280 taxa, 
εθ ησλ νπνίσλ ηα 226 είλαη ηζαγελή, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 13% ηεο ζπλνιηθήο 
ηζαγελνχο ρισξίδαο ηεο Κχπξνπ, επηά (7) επηγελή, εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε 
(5) ζεσξνχληαη εηζβιεηηθά (Nicotiana glauca, Symphyotrichum squamatum 
[=Aster squamatus] ε Acacia saligna, Aliathus altissima, Oxalis pes-carprea 
πνπ απαληψληαη ζε δηαηαξαγκέλεο πεξηνρέο, φπσο ζηα κπάδα 
εγθαηαιειεηκκέλνπ ιαηνκείνπ. Ζ πεξηνρή είλαη πινχζηα ζε ελδεκηθά είδε θαη 
έρνπλ ζπλνιηθά θαηαγξαθεί ζαξάληα δπν (42) είδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 29% 
ηνπ ζπλφινπ ηεο ελδεκηθήο ρισξίδαο. Δληφο ηεο πεξηνρήο εληνπίζηεθαλ 
πέληε (5) μεληθά είδε πνπ είλαη θπηεκέλα θπξίσο ζε ρψξνπο αλαςπρήο θαη 
θαηά κήθνο θχξησλ δξφκσλ. Δληφο ηεο πεξηνρήο θαη θπξίσο εληφο εθδξνκηθψλ 
ρψξσλ θαη θαηά κήθνο δξφκσλ έρεη θπηεπηεί ν θέδξνο (Cedrus brevifolia).  
 
Δλδεκηθά είδε 
 
Σα πεξηζζφηεξα ελδεκηθά είδε πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Γάζνο Μαραηξά είλαη 
ραξαθηεξηζηηθά είδε ησλ ππξηγελψλ πεηξσκάησλ, θπξίσο δηαβάζε θαη ιαβψλ, 
ηεο νξνζεηξάο Σξνφδνπο. Ζ ιαηδηά (Quercus alnifolia) θαιχπηεη κεγάιεο 
εθηάζεηο ζρεκαηίδνληαο  ακηγείο ζπζηάδεο ή κεηθηέο ζπζηάδεο κε άιια είδε ή 
ζπγθξνηεί ηνλ ππφξνθν ηεο ηξαρείαο πεχθεο. Ζ Orchis troodi απαληά  θπξίσο 
ζε δηάθελα ησλ ζπζηάδσλ ηξαρείαο πεχθεο. Σα είδε Acinos exiguus, 
Anthemis plutonia, Lindbergella sintenisii θαη Silene laevigata είλαη θνηλά ζε 
βξαρψδεηο βνπλνπιαγηέο θαη ζε δηαηαξαγκέλα εδάθε, ηα είδε Arabis 
purpurea, Micromeria chionistrae θαη Sedum cyprium είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ραζκνθπηηθήο βιάζηεζεο ζε ππξηηηθά βξαρψδε πξαλή, ελψ ηα είδε Cyclamen 
cyprium θαη Thlaspi cyprium απαληνχλ ζε ζθηεξέο ζέζεηο. Δπηπξφζζεηα, κε 
βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο πξφζθαηεο θαηαγξαθέο, ην Γάζνο 
Μαραηξά απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο ελδεκηζκνχ ζην 
αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο νξνζεηξά Σξνφδνπο θαη είλαη ην αλαηνιηθφηεξν φξην 
εμάπισζεο αξθεηψλ ελδεκηθψλ, φπσο ηα είδε Allium cyprium, Allium 
exaltatum, Micromeria chionistrae, Ornithogalum chionophilum. Δπίζεο, ζην 
Γάζνο Μαραηξά έρνπλ εληνπηζζεί θαη ηα ελδεκηθά Arabis cypria θαη Ferulago 
cypria, ηα νπνία κέρξη πξφζθαηα ζεσξνχληαλ σο ηνπηθά ελδεκηθά ηεο 
νξνζεηξάο Πεληαδαθηχινπ. 
 
Δίδε ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ 
 
ην Γάζνο Μαραηξά απαληνχλ ηα ελδεκηθά Crocus hartmannianus και Crocus 
cyprius πνπ εληάρζεθαλ ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ & IV ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, θαη 
ηα δπν είδε έρνπλ πξφζθαηα ραξαθηεξηζζεί σο Δχηξσηα. Σν είδνο Crocus 
hartmannianus έρεη ην κεγαιχηεξν ππνπιεζπζκφ ηνπ (πεξίπνπ 5500 θπηά) 
ζην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο, θνληά ζην ιαηνκείν Φηιαλίνπ, ελψ αθφκα κηα 
ζέζε ηνπ είδνπο πνπ εληνπίζζεθε πξφζθαηα βξίζθεηαη 100m πεξίπνπ έμσ 
απφ ην δπηηθφ φξην ηεο πεξηνρήο «Natura 2000», 1,5km λφηηα ηνπ ρσξηνχ 
Λαδαληά. Ο κηθξφο ππνπιεζπζκφο ηνπ Crocus cyprius πνπ εθηηκάηαη θπξίσο 
ζηα πεληαθφζηα (500) θπηά, βξίζθεηαη θνληά ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ησλ 
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Κηνληψλ πνπ είλαη θαη ην αλαηνιηθφηεξν φξην εμάπισζεο ηνπ είδνπο, θαη είλαη 
απνκνλσκέλνο απφ ηνπο κεγάινπο ππνπιεζπζκνχο ηνπ είδνπο πνπ 
εληνπίδνληαη  ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο νξνζεηξάο Σξνφδνπο. 
 
Δίδε ηνπ Κφθθηλνπ Βηβιίνπ (απεηινχκελα είδε) 
 
ην Κφθθηλν Βηβιίν ηεο Υισξίδαο ηεο Κχπξνπ αλαθέξνληαη ηέζζεξα 
απεηινχκελα είδε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Μαραηξά: Alyssum umbellatum 
(Δχηξσην), Datisca cannabina (Δχηξσην) θαη ηα είδε ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ 
Crocus cyprius θαη Crocus hartmannianus (Δχηξσηα).  
 
Δπηπξφζζεηα, θαηά ηηο πξφζθαηεο θαηαγξαθέο, έρνπλ εληνπηζζεί, θπξίσο 
θνληά ζηελ θνξπθή Κηφληα, θαη ηα απεηινχκελα είδε Allium exaltatum 
(Δχηξσην, ελδεκηθφ), Celtis tourneforti (Κηλδπλεχνλ) θαη Scandix stellata 
(Δχηξσην). Ο εληνπηζκφο ηνπ ελδεκηθνχ είδνπο Allium exaltatum απνηειεί 
ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο εμάπισζεο ηνπ πξνο ηα αλαηνιηθά, αθνχ κέρξη 
πξφζθαηα ήηαλ γλσζηφ κέρξη ηελ πεξηνρή Μαδαξή.  
 
Ζ παξνπζία ηνπ Cyperus cyprius (Δχηξσην, ελδεκηθφ), ζηνλ πνηακφ πνπ ξέεη 
πξνο ην Φηιάλη, ρξεηάδεηαη λα επηβεβαησζεί αθνχ εληνπίζζεθε ζε πεξίνδν 
πνπ δελ είρε ψξηκεο ηαμηαλζίεο.  
 
εκαληηθφο ζεσξείηαη θαη ν εληνπηζκφο ηνπ είδνπο Allium guttatum subsp. 
guttatum (Αλεπαξθψο Γλσζηφ) κεηαμχ Μάληξαο ηνπ Κακπηνχ θαη Πξνθήηε 
Ζιία θαη θνληά ζην θξεζθχγεην Απμεληίνπ. Δπίζεο, ζην Γάζνο Μαραηξά έρνπλ 
εληνπηζζεί έμη Δγγχο Απεηινχκελα θπηά: Allium amethystinum, Alyssum 
minutum, Epilobium tetragonum, Erodium botrys, Galium tenuissimum θαη 
Trifolium campestre subsp. paphium (ελδεκηθφ). 
 
Άιια ζεκαληηθά θπηά 
 
ηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Μαραηξά έρνπλ εληνπηζζεί θαη ηα είδε Inula 
conyzae θαη Myosotis refracta, ηα νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλε εμάπισζε ζηηο 
ςειφηεξεο πεξηνρέο ηεο νξνζεηξάο Σξνφδνπο, θαζψο θαη ην ππελδεκηθφ 
Cyprinia gracilis, ην νπνίν ζηελ Σνπξθία έρεη ραξαθηεξίδεηαη σο Κηλδπλεχσλ. 
Δπίζεο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ θαη ηα 
ελδεκηθά Arabis cypria (θνληά ζηελ θνξπθή Κηφληα θαη ζην κνλνπάηη Παπιηάο 
– Γπν Μνχηηεο) θαη Ferulago cypria (Φηθάξδνπ, Φηιάλη, Λπζξνδφληαο – 
Μάληξα ηνπ Κακπηνχ θαη Κππξνβάζα) ηα νπνία ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο 
έρνπλ πεξηνξηζκέλε εμάπισζε. 
 

2.2.4 Μαθξνκχθεηεο 
 

Σα καληηάξηα είλαη κχθεηεο, πνπ απνηεινχλ κηα πνιπάξηζκε νκάδα 
νξγαληζκψλ. Δίλαη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί πνπ παίξλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
νξγαληθέο ελψζεηο απφ δσληαλνχο ή λεθξνχο νξγαληζκνχο. Σα καληηάξηα είλαη 
ην νξαηφ κέξνο ησλ κπθήησλ, ην θαξπφζσκα. 
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Οη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κπθήησλ είλαη απηέο πνπ 
ζπλδπάδνπλ πςειή πγξαζία εδάθνπο, πςειή ζρεηηθή πγξαζία ζηελ 
αηκφζθαηξα θαη κέηξηα ζεξκνθξαζία. πλήζσο ηέηνηεο ζπλζήθεο 
παξαηεξνχληαη θαηά ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ θαη αξρέο ηνπ ρεηκψλα. 
Χζηφζν καληηάξηα κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη ζε άιιεο πεξηφδνπο.  
 
Σν δάζνο απνηειεί ηνλ θαηεμνρήλ ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα 
καληηάξηα, αθνχ παξέρεη ζηνπο κχθεηεο νξγαληθή νπζία θαη ηδαληθέο 
θιηκαηεδαθηθέο ζπλζήθεο ιφγσ ηνπ ελδνδαζνγελνχο πεξηβάιινληνο πνπ 
δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ζπζηάδεο θαη ηνπο ζακλψλεο. Οη κχθεηεο παίδνπλ 
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ιφγσ ηεο ζπκβησηηθήο ηνπο 
ζρέζεο κε ηα θπηά. Αξθεηά είδε κπθήησλ ζπκβηψλνπλ αξκνληθά κε ηα θπηά 
γηα θνηλφ φθεινο. Γεληθά ε νηθνινγηθή ζεκαζία θαη ε ζπκβνιή ησλ κπθήησλ 
ζην δάζνο είλαη ηεξάζηηα, θπξίσο γηα ηελ επηβίσζε ησλ δέληξσλ, θαη ηελ 
αλαθχθισζε ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ. 
 
Οη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ δάζνπο Μαραηξά επλννχλ ηελ εκθάληζε ησλ 
καληηαξηψλ. Απαληψληαη ζπλνιηθά 40 είδε καληηαξηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
ζαπξνθπηηθά, ζπκβησηηθά θαη παξαζηηηθά είδε (παξάξηεκα).  
 
Όπσο θαη ζηα ππφινηπα δάζε ηεο Κχπξνπ έηζη θαη ζην δάζνο Μαραηξά 
ζπιιέγνληαη δηάθνξα είδε καληηαξηψλ ηα νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 
πξννξίδνληαη γηα ηδησηηθή θαηαλάισζε αιιά θαη γηα εκπνξία, ζε πεξηφδνπο 
αθζνλίαο. Σν θνθθηλνκαλίηαξν (Lactarius deliciosus), είλαη ίζσο ην 
γλσζηφηεξν απφ απηά. Δίλαη είδνο πνπ ζρεκαηίδεη κπθφξηδα θαη ζπκβηψλεη 
θπξίσο κε πεχθα ελψ πνιιέο θνξέο παξαηεξήζεθε ζπκβίσζή ηνπ κε δηάθνξα 
πιαηχθπιια είδε φπσο είλαη ε ιαηδηά, ε πεξληά, ε αληξνπθιηά ε ζρηληά θαη ε 
ηξεκηζηά. Άιια κπθνξηδηθά είδε καληηαξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ πεξηνρή 
είλαη ην αζπνκαλίηαξν (Russula delica) θαη ην ήκεξν καληηάξη (Tricholoma 
caligatum). Δπηπξφζζεηα, γλσζηά εδψδηκα είδε, είλαη ην πνπξνχτ (Acaricus 
cambestris), ην καληηάξη ηνπ θαβαθηνχ (Pleurotus ostreatus) θαη ην εμαηξεηηθφ 
αξλνχτ (Morchela deliciosa). 
 
Ζ αλαδήηεζε, θαηαγξαθή, θσηνγξάθεζε ησλ καληηαξηψλ απνηειεί κηα 
ελδηαθέξνπζα ελαζρφιεζε γηα ην «θίιν» ηνπ δάζνπο. Χζηφζν ε ζπιινγή ησλ 
καληηαξηψλ είλαη ην ζπλαξπαζηηθφηεξν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηα 
εδψδηκα είδε καληηαξηψλ, πνπ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θάξπσζε, 
θίλεζε, παξαηήξεζε θαη επαθή κε ην δάζνο. 
 
Ζ ζπιινγή ησλ εδψδηκσλ εηδψλ είλαη ε πην ζνβαξή άκεζε πίεζε ζηνπο 
πιεζπζκνχο ησλ καληηαξηψλ. Ο ηξφπνο ζπιινγήο, έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία 
θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ καληηαξηψλ, ελψ ζηελ 
πεξίπησζε κπθνξηδηθψλ εηδψλ θαη ηα θπηά κε ηα νπνία ζπκβηψλνπλ. Έρεη 
κεγάιε ζεκαζία λα κελ θαηαζηξέθεηαη ν παξαγσγηθφο κχθεηα αιιά λα 
ζπιιέγεηαη κφλν ην θαξπφζσκα (καληηάξη). Ζ αλακφριεπζε θαη ε κεηαθίλεζε 
ηνπ θπιινηάπεηα θαηά ηε ζπιινγή, κε ηε ρξήζε γεσξγηθψλ εξγαιείσλ εθζέηεη 
ην κχθεηα ζηνλ αέξα θαη ζηηο ςειέο ζεξκνθξαζίεο κε απνηέιεζκα ηε λέθξσζε 
ηνπ, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ αλαγέλλεζε 
ηνπ δάζνπο. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε ζπιινγή δελ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ηα 
αλψξηκα άηνκα αθνχ δελ έρνπλ πξνιάβεη λα ειεπζεξψζνπλ ηα ζπφξηά ηνπο.  
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Ζ δηαρείξηζε ησλ καληηαξηψλ είλαη πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο ιφγσ ηνπ 
θαηαιπηηθνχ ξφινπ ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο αιιά θαη 
ιφγσ ηεο νπζηαζηηθήο ηνπο ζπκβνιήο ζηνλ ππνζηεξηθηηθφ κεραληζκφ 
αλαγέλλεζεο ηνπ δάζνπο. 
 

2.2.5 Παλίδα 

2.2.5.1 Πηελά 
 
Σν δάζνο Μαραηξά απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ βηφηνπν γηα ηελ 
πηελνπαλίδα ηεο Κχπξνπ. Σελ πεξηνρή ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζπρλά πέξαλ 
ησλ 60 εηδψλ αγξίσλ πηελψλ, 28 εθ ησλ νπνίσλ είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ 
λεζηνχ. ε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα ελδεκηθά είδε ηεο Κχπξνπ ηα 
νπνία δηαβηνχλ θαη αλαπαξάγνληαη ζηελ πεξηνρή (βιέπε αμηνιφγεζε Πίλαθαο 
6.10).  
 
ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα ελδεκηθά είδε ηεο Κχπξνπ: νηλάλζε (Oenanthe 
cypriaca), ηξππνκάδεο (Sylvia melanothorax), ηζαγθαξνχδη (Parus ater 
cypriotes), δεληξνβάηεο (Certhia brachydactyla dorotheae), θαη θίζζα 
(Garrullus glandarius glaszneri), θαζψο επίζεο θαη αξηζκφο κφληκσλ θαηνίθσλ 
φπσο: ε παπαδίηζα (Parus ater), ν ζπηδαεηφο (Hieraaetus fasciatus), ην 
δηπινζηάρηλν (Accipiter gentilis), ν πεηξίηεο (Falco peregrinus) o θιφθθαξνο 
(Corvus corax), ν γαιαδνθφηζπθαο (Monticola solitarius), ε πέξδηθα (Alectoris 
chukar) θαη ε θάζζα (Columba palumbus).  
 
Σελ πεξηνρή επίζεο επηζθέπηεηαη κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ 
ηφζν θαηά ηε θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν γηα λα μερεηκσληάζνπλ 
φζν θαη θαηά ηελ εαξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν γηα λα αλαπαξαρζνχλ. Σα 
πην αληηπξνζσπεπηηθά κεηαλαζηεπηηθά είδε πνπ αλαπαξάγνληαη ζηελ πεξηνρή 
είλαη: ην αεδφλη (Luscinia megarhynchos), ε εκπέξηδα (Emberiza caesia), ε 
δαθθαλνχξα (Lanius nubicus) ν ηζαιαπεηεηλφο (Upupa epops), ην ηξπγφλη 
(Steptopelia turtur). Σνπο πην θνηλνχο θζηλνπσξηλνχο επηζθέπηεο απνηεινχλ 
ε κπεθάηζα (Scolopax rusticola), ν ζπίλνο (Fringilla coelebs), ν θνθθηλνιαίκεο 
(Saxicola rubetra), ν θφηζπθαο (Turdus merula), ε θειαεδφηζηρια (Turdus 
philomelos) θαη δηάθνξα άιια είδε ηζίριαο. 
 
Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο νξληζνινγηθήο ηνπ ζπνπδαηφηεηαο, ην 47,7% ηεο 
έθηαζεο ηνπ Γάζνπο (2236,25ha) πνπ θαηαιακβάλνπλ ην θεληξηθφ θαη λφηην 
ηκήκα ηνπ δάζνπο έρεη θεξπρζεί απφ ηηο 13 Μαξηίνπ 2008 σο Εψλε Δηδηθήο 
Πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά (Κηφληα CY2000013). 
 
πηδαεηφο 
 
Ο ζπηδαεηφο ή πεξηηθνζηάρηλν (Hieraaetus fasciatus), απνηειεί ην 
ζεκαληηθφηεξν ζεξεπηή θαη εμπγηαληή ησλ θππξηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 
ζπλάκα ηνλ πην επαίζζεην ηξνθηθφ θξίθν ησλ ηξνθηθψλ ηνπο αιπζίδσλ. 
Απνηειεί κφληκν θάηνηθν θαη ηνλ κνλαδηθφ αεηφ πνπ απφκεηλε λα θσιηάδεη ζην 
λεζί. Με βάζε ην Νφκν 152(Η)2003 ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα 6 πιένλ 
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απεηινχκελα είδε πηελψλ ηνπ ηφπνπ καο. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ζηελ 
πεξηνρή απαληά έλα δεπγάξη ζπηδαεηνχ. Σα θπξηφηεξα αίηηα κείσζεο ηνπ 
απνηεινχλ ε δηαηάξαμε θαη ε ππνβάζκηζε ησλ βηνηφπσλ ηνπ, ηα δειεηήξηα, νη 
ειεθηξνπιεμίεο, ην παξάλνκν θπλήγη θαη ζπιινγή απγψλ θαη λενζζψλ. 
 
Δίλαη επαίζζεην ζηηο αλζξσπνγελείο νριήζεηο, θσιηάδεη θπξίσο ζε 
απνκνλσκέλεο δαζηθέο πεξηνρέο πάλσ ζε ππεξήιηθα πεχθα θαη ζπαληφηεξα 
ζε ζακλφηνπνπο θαη πάλσ ζε ςειά θαη απνκνλσκέλα βξάρηα. Γελλά πεξί 
ηέιε Ηαλνπαξίνπ ζπλήζσο δχν απγά ηα νπνία επσάδνληαη γηα 40 κέξεο. Μεηά 
ηελ εθθφιαςε ηνπο νη λενζζνί παξακέλνπλ ζηε θσιηά γηα 2 κήλεο πεξίπνπ. Ζ 
πεξίνδνο επψαζεο αιιά θαη ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ λενζζψλ 
ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα θξίζηκα αθνχ θαη ε παξακηθξή φριεζε κπνξεί λα 
επηδξάζεη πνιχ αξλεηηθά ζηελ επηηπρία ηεο αλαπαξαγσγήο. 
 
Κιφθθαξνο 
  
Ο θιφθθαξνο (Corvus corax), απνηειεί κφληκν θάηνηθν ηνπ λεζηνχ πνπ παξά 
ην γεγνλφο φηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο γηα ηα 
πηελά (79/409/ΔΟΚ), (νη πιεζπζκνί ηνπ ζηε ΔΔ δηαηεξνχληαη ζε θαιά 
επίπεδα), ζηελ Κχπξν ην είδνο θηλδπλεχεη άκεζα κε αθαληζκφ θαη απνηειεί 
ίζσο ην πιένλ απεηινχκελν είδνο ζηνλ ηφπν καο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη κείσζεο 
ηνπ είλαη νη δειεηεξηάζεηο θαη ε δηαηάξαμε ησλ ζέζεσλ θσιενπνίεζήο ηνπ. 
 
Φσιηάδεη ζε γθξεκλνχο θαη ζπαληφηεξα ζε κεγάια δέληξα, γελλά 4 – 6 απγά 
ηα νπνία επσάδνληαη γηα 20 – 23 κέξεο ελψ νη λενζζνί εγθαηαιείπνπλ ηε 
θσιηά ηνπο πεξίπνπ ζε 5 βδνκάδεο κεηά απφ ηελ εθθφιαςε. Δίλαη πακθάγν 
είδνο θαη ηξέθεηαη κε πηψκαηα, ζθνππίδηα, ηξσθηηθά, ζαχξεο, έληνκα, απγά 
θαη λενζζνχο άιισλ πηελψλ. ηελ πεξηνρή ηνπ δάζνπο Μαραηξά θσιηάδεη 
έλα απφ ηα ιηγνζηά δεπγάξηα πνπ έρνπλ απνκείλεη, ζε γθξεκλφ πνπ βξίζθεηαη 
πιεζίνλ ηνπ Μνλαζηεξηνχ. Σν είδνο ρξήδεη άκεζεο πξνζηαζίαο αθνχ έρνπλ 
απνκείλεη ιηγφηεξα απφ 5 αλαπαξαγσγηθά δεπγάξηα. 
 
Θνππί 
 
Σν ζνππί (Otus scops cyprius), είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
εθπξνζψπνπο ηεο θππξηαθήο πηελνπαλίδαο αθνχ είλαη ελδεκηθφ ππνείδνο 
ηεο Κχπξνπ. Απνηειεί ζεκαληηθφηαην λπρηφβην ζεξεπηή πνπ ηξέθεηαη θπξίσο 
κε κεγάια έληνκα. Φσιηάδεη ζε θνπθάιεο δέληξσλ, ζε παιηέο θσιηέο 
θνξαθνεηδψλ θαη ζε ζρηζκέο βξάρσλ. Ζ πεξίνδνο θσιενπνίεζεο δηαξθεί απφ 
ην Μάην κέρξη ηνλ Ηνχιην. Γελλά 2 – 5 απγά ηα νπνία εθθνιάπηνληαη ζε 24 – 26 
κέξεο, ελψ νη λενζζνί παξακέλνπλ ζηε θσιηά γηα πεξίνδν 3 εβδνκάδσλ. Σα 
θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη είλαη ε ππνβάζκηζε ησλ βηνηφπσλ, 
ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο θαη ε έιιεηςε ηξνθήο.  
 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ηνπ είδνπο πνπ 
απαληά ζην Γάζνο Μαραηξά. Χζηφζν ε πεξηνρή απνηειεί ζεκαληηθφ 
ελδηαίηεκα ηφζν γηα ην ζνππί φζν θαη αιια λπθηφβηα είδε ηεο παλίδαο.  
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Γεληξνβάηεο 
 
Ο δεληξνβάηεο (Certhia brachydactyla dorotheae), απνηειεί έλα απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο θαηνίθνπο ηνπ θππξηαθνχ δάζνπο. Πξφθεηηαη γηα θαηεμνρήλ 
δαζφβην θαη ελδεκηθφ είδνο πνπ ζπλαληάηε ηφζν ζε ζπζηάδεο πιαηχθπιισλ 
φζν θαη θσλνθφξσλ εηδψλ κε γεξαζκέλα θαη ζάπηα δέληξα ζηα νπνία 
αλαξξηράηαη αλαδεηψληαο έληνκα πνπ απνηεινχλ ηε βαζηθή ηξνθή ηνπ. Υηίδεη 
ηελ θσιηά ηνπ ζε ηξχπεο δέληξσλ θαη ζπαληφηεξα ζε ηξχπεο ηνίρσλ θαη δφκεο 
(βαζκίδεο). Γελλά 5 – 7 απγά ηα νπνία επσάδεη γηα 13 – 15 κέξεο. Ζ βαζηθή 
πεξίνδνο θσιενπνίεζεο δηαξθεί απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ηνχλην. 
 
Ζ επηβίσζε ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ είδνπο, ην νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε ζην 
Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγία ησλ Πηελψλ θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ χπαξμε γεξαζκέλσλ δέληξσλ θαη εηδηθά 
πιαηχθπιισλ εηδψλ. Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο παξειζνχζαο ρξήζεο ε δνκή θαη ε 
ζχλζεζε ηνπ δάζνπο Μαραηξά δελ είλαη ε πιένλ επλντθή γηα ην δεληξνβάηε, 
θαη ην είδνο δελ απαληά ζε επηζπκεηφ βαζκφ.    
 
Σξππνκάδεο 
 
Ο ηξππνκάδεο (Sylvia melanothorax) απνηειεί ελδεκηθφ είδνο θαη ίζσο ην 
ζεκαληηθφηεξν εθπξφζσπν ηεο θππξηαθήο πηελνπαλίδαο. Δλδεηθηηθφ ηεο 
ζεκαληηθφηεηαο ηνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζπκπεξηιήθζεθε ζην Παξάξηεκα 
Η ηεο Οδεγία ησλ Πηελψλ θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο ελψ αμίδεη λα 
αλαθεξζεί φηη θνζκνχζε επί ζεηξά εηψλ αξθεηά θππξηαθά λνκίζκαηα. 
 
Ζ πεξίνδνο θσιενπνίεζεο δηαξθεί απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ηνχλην. Υηίδεη ηε 
θσιηά ηνπ ζε ρακεινχο ζάκλνπο ζε ρακειφ χςνο (25εθ - 1,5κ) φπνπ γελλά 3 
– 5 απγά ηα νπνία εθθνιάπηνληαη ζε 13 – 15 κέξεο. Σξέθεηαη θπξίσο κε 
δηάθνξα, έληνκα, θάκπηεο, αξζξφπνδα θιπ. ηελ πεξηνρή ηνπ δάζνπο 
Μαραηξά απαληά θπξίσο ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα ζε πεξηνρέο κε πινχζηα 
ζακλψδε βιάζηεζε θαη ζηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο. 
 
Οηλάλζε 
 
Ζ θππξηαθή νηλάλζε ή ζθαιηθνχξηα (Oenanthe cypriaca), είλαη ελδεκηθφ είδνο 
ηεο Κχπξνπ ην νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο ησλ 
Πηελψλ θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν είδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί 
κεηαλαζηεπηηθφ αθνχ εγθαηαιείπεη ην λεζί πεξί ηα ηέιε Οθησβξίνπ γηα λα 
μερεηκσληάζεη ζην λφηην νπδάλ θαη ζηελ Αβπζζελία απφ φπνπ θαη επηζηξέθεη 
πίζσ ην Φεβξνπάξην – Μάξηην. 
 
Απαληά ζρεδφλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δάζνπο Μαραηξά απφ ηα ρακειφηεξα 
κέρξη ηα ςειφηεξα πςφκεηξα θαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηχπνπο βηνηφπσλ. 
Δίλαη απνθιεηζηηθά εληνκνθάγν θαη πνιχ σθέιηκν είδνο αθνχ ιεηηνπξγεί σο 
ξπζκηζηήο πιεζπζκηαθψλ εθξήμεσλ δηαθφξσλ εληφκσλ. Ζ πεξίνδνο 
θσιενπνίεζεο ηνπ δηαξθεί απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ηνχλην. ε πεξηφδνπο 
αθζνλίαο εληφκσλ θσιηάδεη θαη δεχηεξε θνξά. Υηίδεη ηε θσιηά ηνπ ζε ηξχπεο 
ή ζρηζκέο βξάρσλ, δέληξσλ θαη πξαλψλ. Γελλά 4 – 5 απγά ηα νπνία 
εθθνιάπηνληαη ζε 13 – 14 κέξεο. 
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Σζαγθαξνχδη ηνπ Σξνφδνπο 
 
Σν ηζαγθαξνχδη ηνπ Σξνφδνπο (Parus ater cypriotes), είλαη ελδεκηθφ ππνείδνο 
ηεο Κχπξνπ ην νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγία ησλ 
Πηελψλ θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο. Απνηειεί θαηεμνρήλ θάηνηθν 
δαζηθψλ θαη δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ πνπ απαληάηαη απφ ην πςφκεηξν ησλ 
500m κέρξη ηηο πςειφηεξεο πεξηνρέο ηνπ Σξνφδνπο. ην δάζνο Μαραηξά 
δείρλεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα φπνπ θαη 
παξνπζηάδεηαη ζε κεγαιχηεξεο ππθλφηεηεο. Σξέθεηαη θπξίσο κε κηθξά έληνκα 
αιιά θαη κε θαξπνχο θαη ζπφξνπο. 
 
Ζ πεξίνδνο θσιενπνίεζεο ηνπ δηαξθεί απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ηνχλην. 
Υηίδεη ηε θσιηά ηνπ ζε ηξχπεο ή ζρηζκέο βξάρσλ, ηνίρσλ, δέληξσλ, θπζηθψλ 
πξαλψλ, πξαλψλ δξφκσλ, αθφκα θαη κέζα ζην έδαθνο θάησ απφ πέηξεο 
φπνπ ππάξρνπλ δηάθελα θαη κπνξεί λα ηξππψζεη. Έρεη κεγάιε 
αλαπαξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη αλαιφγσο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηξνθήο 
γελλά 7 – 11 απγά ηα νπνία εθθνιάπηνληαη ζε 14 – 16 κέξεο. 
 
Κίζζα 
 
Ζ θίζζα (Garrulus glandarius glaznieri) απνηειεί ελδεκηθφ ππνείδνο Κχπξνπ 
ην νπνίν απαληά ζπλήζσο απφ ην πςφκεηξν ησλ 600m θαη άλσ. πρλάδεη ζε 
δαζηθέο πεξηνρέο θαη νπσξψλεο πνπ γεηηληάδνπλ κε δάζε. Υαξαθηεξίδεηαη σο 
πακθάγν αθνχ ηξέθεηαη κε θξνχηα, ζπφξνπο, έληνκα, κηθξά ηξσθηηθά, απγά 
θαη λενζζνχο άιισλ πηελψλ. 
 
Ζ πεξίνδνο θσιενπνίεζεο δηαξθεί απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ηνχλην. Υηίδεη ηε 
θσιηά ζπλήζσο ζε ςειά δέληξα θαη ζπαληφηεξα ζάκλνπο, γελλά 5 – 7 απγά 
ηα νπνία εθθνιάπηνληαη ζε 16 – 19 κέξεο. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη 
θαηαδηψθεηαη παξάλνκα απφ νξηζκέλνπο θπλεγνχο θαη αγξφηεο έλεθα ησλ 
ηξνθηθψλ ηεο ζπλεζεηψλ, δελ ζεσξείηαη φηη αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηα. 
 
Φάζζα 
 
Ζ θάζζα (Columba palumbus) απνηειεί κφληκν θάηνηθν ηνπ λεζηνχ θαη ησλ 
δαζψλ. Καηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ ρεηκεξηλψλ πεξηφδσλ αξθεηά ζπρλά 
παξαηεξνχληαη κεγάια θνπάδηα θαζζψλ ηα νπνία απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο 
ζεσξνχληαη κεηαλαζηεπηηθά. 
 
Θεσξείηαη δαζφβην είδνο αθνχ απαληάηαη θπξίσο ζε δαζηθέο πεξηνρέο. 
Πξφθεηηαη γηα θνηλσληθφ είδνο αθνχ εθηφο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ 
ζπλεζίδεη λα θηλείηαη θαη λα ηξέθεηαη ζε κεγάιεο αγέιεο. 
 
Ζ ηξνθή ηεο θπξίσο απνηειείηαη απφ ζπφξνπο θαη θαξπνχο δέληξσλ θαη 
ζάκλσλ. ηελ πεξηνρή ηνπ δάζνπο Μαραηξά ε ηξνθή ηνπ απνηειείηαη απφ 
θαξπνχο δηαθνξψλ δαζηθψλ εηδψλ φπσο ηεο πεξλίαο, ηεο ιαηδηάο, ηεο 
αγξηνειηάο, ηεο αγξηνηξεκηζηάο θαζψο επίζεο θαη κε ζπφξνπο πεχθνπ. Ζ 
πεξίνδνο θσιενπνίεζεο αξρίδεη απφ ηηο αξρέο Απξηιίνπ ή θαη λσξίηεξα θαη 



 

37 
 

δηαξθεί κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην. Γελλά ζπλήζσο δχν ή θαη ηξεηο θνξέο ην 
ρξφλν, ζπλήζσο δχν απγά ηα νπνία εθθνιάπηνληαη ζε 17 κέξεο πεξίπνπ. 
 
Οη πιεζπζκνί ηεο ζην δάζνο Μαραηξά παξνπζηάδνληαη κεησκέλνη ζε ζρέζε κε 
άιιεο δαζηθέο πεξηνρέο. Κχξηνη ιφγνη κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζεσξείηαη ε 
απνπζία ηθαλνπνηεηηθψλ απαγνξεπκέλσλ πεξηνρψλ θπλεγίνπ ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηε κεγάιε θπλεγεηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζην είδνο ην νπνίν θπλεγηέηαη 
θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ. Μεγάιε θαηαζηξνθή ζην 
είδνο πξνθαιείηαη επίζεο απφ ηελ πνληίθα ηδηάηηεξα θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή 
πεξίνδν. 
  
Γαιαδνθφηζπθαο 
 
Ο γαιαδνθφηζπθαο (Monticola solitarious), είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ λεζηνχ 
αιιά παξαηεξείηαη επίζεο θαηά ηηο αλνημηάηηθεο κεηαλαζηεχζεηο. Δίλαη 
εμαηξεηηθά ζπάλην είδνο πνπ ζπρλάδεη ζε απφθξεκλα βξάρηα, γθξεκλνχο θαη 
πέηξεο. Κηίδεη ηε θσιηά ηνπ κέζα ζε ηξχπεο ρξεζηκνπνηψληαο βξχα, ιεηρήλεο 
θαη ρφξηα. Σξέθεηαη θπξίσο κε δηάθνξα έληνκα θαη ζθνπιήθηα, ελψ 
πεξηζηαζηαθά ηξέθεηαη θαη κε θξνχηα. ηελ πεξηνρή ηνπ δάζνπο Μαραηξά έρεη 
εληνπηζηεί ζε θξεκλψδε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο Μνλήο 
Μαραηξά. 
 
Νεζησηηθή Πέξδηθα 
 

Ζ Νεζησηηθή Πέξδηθα (Alectoris chukar) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο νξληζφκνξθν 

πηελφ θαη απαληά θπξίσο ζε αλνηρηέο πεξηνρέο, ζε αξαηά ζακλνηφπηα θαη 

πννιίβαδα, θνληά ζε πεγέο κε λεξφ. Απνθεχγεη ηα θιεηζηά δάζε θαη πξνηηκά 

ηηο κεξηθψο δαζνζθεπείο εθηάζεηο ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ κέζα ζ' απηέο 

αξθεηά βξάρηα. Φσιηάδεη ζην έδαθνο, κέζα ζε ππθλή πνψδε βιάζηεζε. 

Σξέθεηαη κε ζπφξνπο, θχιια θαη πεξηζηαζηαθά κε έληνκα. ηελ πεξηνρή 

κειέηεο ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο θπζηθφο πιεζπζκφο. Ζ Πέξδηθα είλαη απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα ζεξάκαηα ζηελ Κχπξν. 

 

2.2.5.2 Θειαζηηθά 
 

Γεθαηξία (13) είδε ζειαζηηθψλ έρνπλ θαηαγξαθεί φηη ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 
θαη παξακέλνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (βιέπε αμηνιφγεζε Πίλαθαο 
11). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξηνρήο γηα ηα ζειαζηηθά αιιά θαη ε αθζνλία ηνπο 
ππνιείπεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα πηελά. Δμαίξεζε απνηειεί ν 
ιαγφο (Lepus europaeus) πνπ ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν ζήξακα γηα ηνλ 
Κχπξην θπλεγφ. Δθηφο απφ ην ιαγφ, άιινη θνηλνί εθπξφζσπνη ηεο θιάζεο ησλ 
ζειαζηηθψλ πνπ απαληνχλ ζηελ πεξηνρή είλαη ε αιεπνχ (Vulpes vulpes), ν 
ζθαληδφρνηξνο (Hemiechinus auridus dorotheae), ε πνληίθα (Rattus rattus) θαη 
νξηζκέλα είδε ρεηξφπηεξσλ.  
 
Αλαθνξηθά κε ηα ρεηξφπηεξα έρεη θαηαγξαθεί έλα ζπήιαην βνξείσο ηεο 
θνηλφηεηαο Βαβαηζηληάο. Σν ελ ιφγσ ζπήιαην θηινμελεί επνρηαθά άηνκα ησλ 
εηδψλ Rhinolophus hipposideros θαη Rinolophus ferrumequinum ελψ ζε παιηά 
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θηίξηα πνπ ππάξρνπλ ζην δάζνο έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα ηνπ 
είδνπο Miniopterus shreibersi θαη Pipistrellus kuhli. Όζνλ αθνξά ην είδνο 
Rousettus aegyptiacus, δελ ππάξρνπλ θαηαθχγηα ή ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ηνπ 
ζηελ πεξηνρή. Πηζαλφηαηα φκσο, ην είδνο επνρηαθά, επηζθέπηεηαη ηελ πεξηνρή 
γηα ηξνθή. Σα είδε R. hipposideros, R. ferrumequinum M. shreibersi θαη R. 
aegyptiacus πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα II θαη IV ηεο Οδεγίαο ησλ 
92/43/ΔΟΚ ελψ ην είδνο P. kuhli ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα IV. 
 
Λαγφο 
  
Ο Λαγφο (Lepus europaeus) απνηειεί ίζσο ην πην θνηλφ ζειαζηηθφ ηνπ 
δάζνπο Μαραηξά. Σξέθεηαη θπξίσο κε πφεο, γξάζηεο, βιαζηνχο, ζπφξνπο, 
βνιβνχο θιπ. Έρεη κεγάιε αλαπαξαγσγηθή δπλαηφηεηα αθνχ σξηκάδεη ζε 
ειηθία 5 – 7 κελψλ ελψ γελλά 3 – 4 θνξέο ηνλ ρξφλν ζπλήζσο 2 – 3 κηθξά. Ζ 
δηάξθεηα δσήο ηνπ πιεζηάδεη ηα 7 – 8 ρξφληα. Σν ρεηκψλα πξνηηκά ζπλήζσο ηα 
πξνζήιηα ελψ ην θαινθαίξη θξχβεηαη κέζα ζε ππθλέο θαη δξνζεξέο ξεκαηηέο. 
Οη βαζηθφηεξνη ερζξνί ηνπ είλαη ε αιεπνχ, ε πνληίθα, ηα θίδηα θαη θπζηθά ε 
ιαζξνζεξία. 
 
Ζ πεξηνρή ηνπ δάζνπο Μαραηξά, ιφγσ ηεο αθζνλίαο ηνπ είδνπο αιιά θαη ηεο 
κεγάιεο θπζηθήο νκνξθηάο ηνπ ηνπηνχ είλαη έλαο ηδηαίηεξα δεκνθηιήο 
θπλεγφηνπνο γηα ηνπο απαληαρνχ ιαγνθπλεγνχο ηεο Κχπξνπ. Γηα ηνπο πην 
πάλσ ιφγνπο ην είδνο δέρεηαη ηδηαίηεξε θπλεγεηηθή πίεζε πνπ νκνινγνπκέλσο 
έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγν ηεο αχμεζεο ησλ ζθπιηψλ ηχπνπ 
ηρλειαηψλ – δίσμεο θαη ηεο έιιεηςεο πξνζηαηεπφκελσλ απφ ην θπλήγη 
πεξηνρψλ. 
 

Ο ιαγφο ηεο Κχπξνπ (Lepus europaeus cyprius) αλαθέξεηαη σο ελδεκηθφ 
ππνείδνο, αιιά απηφ δελ έρεη ηεθκεξησζεί. 
 

2.2.5.3 Δξπεηά 
 
ην δάζνο Μαραηξά ζπλαληνχκε κηα πινχζηα πνηθηιία απφ εξπεηά. 
Αλαθνξηθά κε ηα θίδηα εθεί απαληάηαη ην πνιχ θνηλφ καχξν θίδη Dolichophis 
jugularis, ηνλ δξφπε Coluber numiffer, ην αγηφθηδν Telescopus fallax, ηνλ 
αλήιην Typhlops vermicularis, ηε ζαίηηα Malpolon monspessulanus, θαη ηελ 
έρηδλα Macrovipera lebetina. πξνζθάησο έρεη εληνπηζηεί ζε κεξηθέο πεξηνρέο 
ζηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο ην θππξηαθφ ελδεκηθφ θίδη Heirophis cypriensis. Σα 
πξψηα ηξία είδε πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα IV ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ 
ελψ ην είδνο H. cypriensis πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα IV θαη ζην 
παξάξηεκα II. 
 
Δπίζεο ζην δάζνο Μαραηξά ζπλαληνχκε θαη ηα έληεθα (11) είδε ζαπξψλ πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ Κχπξν κε πην θνηλέο ηε ζαχξα ηνπ Σξνφδνπο Lacerta 
troodica, ηελ θνηλή ζαχξα Ophisops elegans schlueteri θαη ηνλ θνπξθνπηά 
Laudakia stellio cypriaca. Όια ηα είδε ζαπξψλ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ (βιέπε αμηνιφγεζε Πίλαθαο 6.12). 
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2.2.5.4 Έληνκα 
 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε πξφζθαηα (Μαθξήο Υξηζηφδνπινο, 2008) γηα 
ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εληφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή 
ηνπ δάζνπο Μαραηξά, έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά 227 είδε εληφκσλ πνπ 
αλήθνπλ ζηηο Σάμεηο: Οδνληφγλαζα, Οξζφπηεξα, Γηθηπφπηεξα, Λεπηδφπηεξα, 
Τκελφπηεξα θαη Κνιεφπηεξα. Αλάκεζα ζε απηά δελ πεξηιακβάλεηαη θαλέλα 
έληνκν ηεο Δπξσπαηθεο Οδεγίαο σζηφζν έρνπλ εληνπηζηεί ελδεκηθά θαη 
ζπάληα είδε. Αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα έληνκα πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή 
παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα.   
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3 Κνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

3.1 Αλζξψπηλνη Πιεζπζκνί 
 
Με βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ (ΤΚ) 
νη παξαδαζφβηεο Κνηλφηεηεο/Γήκνη ηνπ δάζνπο Μαραηξά πνπ επεξεάδνληαη 
ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα απφ ην δάζνο θαηαλέκνληαη θαηά επαξρία σο 
εμήο:  
 
(Η) ηελ επαξρία Λεπθσζίαο αλήθνπλ νη Κνηλφηεηεο Μαζηάηεο, Λπζξνδφληαο & 
Μνλή Πξνθήηε Ζιία, Κακπί, Φαξκαθάο, Απιίθη, Λαδαληάο, Γνχξξε, Φηθάξδνπ, 
Καπέδεο θαη Πνιηηηθφ – Μνλή Αγίνπ Ζξαθιεηδίνπ & Φηιάλη.  
 
(ΗΗ) ηελ επαξρία Λάξλαθαο αλήθνπλ νη Κνηλφηεηεο Οδνχ, Άγηνη Βαβαηζηληάο, 
Βαβαηζηλία, Κάησ Λεπθάξσλ θαη ν Γήκνο Πάλσ Λεπθάξσλ.   
 
ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ζπλνιηθά 1994 θαηνηθίεο. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο 
ηεο πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε 6.510 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 3341 είλαη άληξεο θαη 
3169 είλαη γπλαίθεο (Πίλαθαο 3.1). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θαηνίθσλ 
ζπλαληάηαη ζηελ Κνηλφηεηα Λπζξνδφληα θαη ζην Γήκν Πάλσ Λεπθάξσλ κε 
αξηζκφ 2628 θαη 921 θαηνίθνπο αληίζηνηρα. Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο θαηνίθσλ 
βξίζθεηαη ζηηο Κνηλφηεηεο Φηθάξδνπ θαη Λαδαληάο κε 3 θαη 33 θαηνίθνπο 
αληίζηνηρα. 
 
ηνλ Πίλαθα 3.2, παξνπζηάδεηαη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ησλ 
Γήκσλ/Κνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζχκθσλα κε ζηνηρεία απνγξαθήο 
πιεζπζκνχ ηεο ΤΚ ησλ εηψλ 1992 θαη 2001. Παξαηεξείηαη φηη ν πιεζπζκφο 
ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη κηθξή ηάζε αχμεζεο. Ζ ζπλνιηθή πνζνζηηαία 
κεηαβνιή είλαη 9,85%. Πην αλαιπηηθά, πιεζπζκηαθή αχμεζε παξαηεξήζεθε 
ζηηο Κνηλφηεηεο Λαδαληάο (πνζνζηηαία κεηαβνιή 43,48% πνπ νθείιεηαη ζηελ 
εθεί παξνπζία ηεο Ηεξάο Μνλήο Μαραηξά), Λπζξνδφληα & Μνλή Πξνθήηε Ζιία 
(30,42%), Μαζηάηε (17,14%), Καπέδεο (11,28%), Οδνχ (10,64%) θαη Πνιηηηθφ 
– Μνλή Αγίνπ Ζξαθιεηδίνπ & Φηιάλη (9,82%). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
πιεζπζκηαθήο κείσζεο παξαηεξήζεθε ζηηο Κνηλφηεηεο Φηθάξδνπ (62,5%), 
Απιίθη (23,08%), Κάησ Λεπθάξα (19,18%), Άγηνη Βαβαηζηληάο (18,43%) θαη 
Κακπί (17,46%). ηηο ππφινηπέο Κνηλφηεηεο/Γήκνπο επηθξαηεί κηθξή 
πιεζπζκηαθή πησηηθή κεηαβνιή. 
 
ηνλ Πίλαθα 3.3 παξνπζηάδεηαη ε ειηθηαθή δηάξζξσζε θαη ε πνζνζηηαία 
θαηαλνκή ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε επίπεδν 
Γήκνπ/Κνηλφηεηαο. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ν λεαληθφο πιεζπζκφο 
(άηνκα ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 15 εηψλ) βξίζθεηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα. 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ λεαληθνχ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεηαη ζηηο Κνηλφηεηεο 
Μαζηάηεο, Καπέδεο θαη Οδνχ κε πνζνζηφ 30,8, 30,4 θαη 26,9% αληίζηνηρα. 
Νεαληθφο πιεζπζκφο δελ ππάξρεη ζηελ Κνηλφηεηα Λαδαληάο φπσο θαη ζηελ 
Κνηλφηεηα Φηθάξδνπ, θνηλφηεηα απνκνλσκέλε κε έθδεια ζεκάδηα 
εγθαηάιεηςεο. Ο δπλεηηθά ελεξγφο πιεζπζκφο (άηνκα ειηθίαο 15 έσο 65 
εηψλ) παξνπζηάδεη κεγάιν πνζνζηφ ζηηο Κνηλφηεηεο Λπζξνδφληαο, Λαδαληάο 
θαη Πνιηηηθφ – Μνλή Αγίνπ Ζξαθιεηδίνπ & Φηιάλη κε πνζνζηφ 65,8, 78,8 θαη 
66,4% αληίζηνηρα. Γπλεηηθά ελεξγφο πιεζπζκφο δελ ππάξρεη ζηελ Κνηλφηεηα 
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Φηθάξδνπ. Σν πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ (άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 
65 εηψλ) ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδεηαη κεγάιν ζηηο Κνηλφηεηεο Κακπί θαη 
Βαβαηζηληά κε έλα ζηνπο ηξεηο θαηνίθνπο λα είλαη ειηθησκέλνο (πνζνζηφ 31,7 
θαη 28,2% αληίζηνηρα) ελψ ζηελ Κνηλφηεηα Φηθάξδνπ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ 
έρεη ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ (πνζνζηφ 100%). 
 

ηνλ Πίλαθα 3.4, παξνπζηάδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο  
πεξηνρήο. Γίλεηαη εκθαλέο φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ δελ είλαη 
πςειφ. εκαληηθά πςειφ πνζνζηφ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
έρνπλ κφλν ε Κνηλφηεηα Πνιηηηθνχ – Μνλήο Αγίνπ Ζξαθιεηδίνπ θαη Φηιάλη θαη 
ν Γήκνο Πάλσ Λεπθάξσλ κε 15,3 θαη 11,6% αληίζηνηρα. 
 
Αξλεηηθφ ζεκείν γηα ηελ πεξηνρή απνηειεί ην κεγάιν πνζνζηφ θαηνίθσλ κε 
κνξθσηηθφ επίπεδν κέρξη ην γπκλάζην. πγθεθξηκέλα ζηηο Κνηλφηεηεο Κακπί, 
Φαξκαθάο, Απιίθη, Γνχξξε, Φηθάξδνπ, Οδνχ, Άγηνη Βαβαηζηληάο θαη 
Βαβαηζηληά ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε κέρξη ην 
γπκλαζηαθφ θχθιν θπκαίλεηαη απφ 72,1 κέρξη 100%. ηηο ππφινηπεο 
Κνηλφηεηεο ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ κε γλψζεηο γπκλαζίνπ είλαη επίζεο 
πςειφ (πνζνζηφ 55,9 κέρξη 67,7%). Μηθξφ πνζνζηφ θαηνίθσλ κε γξακκαηηθέο 
γλψζεηο επηπέδνπ γπκλαζίνπ παξαηεξείηαη κφλν ζηελ Κνηλφηεηα Λαδαληάο 
(πνζνζηφ 21,2%). 
 
πκπεξαζκαηηθά αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη κηα κηθξή ηάζε αχμεζεο ηνπ 
παξαδαζφβηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαλεξψλεη ηε κειινληηθή βησζηκφηεηα ηεο 
πεξηνρήο. ε απνκαθξπζκέλεο Κνηλφηεηεο, φπνπ ε ζπγθνηλσλία είλαη δχζθνιε 
ν αξηζκφο ησλ θάηνηθσλ παξαηεξείηαη λα κεηψλεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 
θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε Λεπθσζία (φπνπ ππάξρεη θαιφ 
ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν). Ζ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή 
εληζρχζεθε ιφγν ηεο κηθξήο ζρεηηθά απφζηαζεο απφ ηελ Λεπθσζία φπνπ θαη 
νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη εξγάδνληαη θαη κεηαθηλνχληαη επί θαζεκεξηλήο βάζεο. 
Σν κνξθσηηθφ επίπεδν δηαθέξεη αξθεηά αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο θαη θαίλεηαη 
λα επεξεάδεηαη απφ ηελ απφζηαζε απφ ηε Λεπθσζία. Σέινο, ε παξνπζία ηνπ 
δάζνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο δσήο ζε ζρέζε κε ηα αζηηθά 
θέληξα θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζηελ 
πεξηνρή. 
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Πίλαθαο 3.1: Καηνηθίεο θαη πιεζπζκηαθή θαηάζηαζε ηεο επξχηεξεο θαη άκεζεο 
πεξηνρήο κειέηεο 

Διμοσ/Κοινότθτα & Ενορία Κατοικίεσ 
Ρλθκυςμόσ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Σφνολο 

Μακιάτθσ 149 306 275 581 

Λυκροδόντασ &Μονι Ρροφ.Θλία 782 1350 1278 2628 

Καμπί 45 51 53 104 

Φαρμακάσ 159 260 247 507 

Απλίκι 26 45 35 80 

Λαηανιάσ (Ρεριλ. Μονι Μαχαιρά) 5 30 3 33 

Γοφρρθ 81 115 110 225 

Φικάρδου (Ρεριλ. Οικ. Ρφργου) 3 1 2 3 

Καπζδεσ 136 277 246 523 

Ρολιτικό-Μονι 
Αγ.Θρακλ.&Φιλάνι 

103 172 197 369 

Κάτω Λεφκαρα 43 57 61 118 

Διμοσ Ράνω Λευκάρων 323 470 451 921 

Οδοφ 54 80 76 156 

Άγιοι Βαβατςινιάσ 54 86 91 177 

Βαβατςινιά 31 41 44 85 

Σφνολο 1994 3341 3169 6510 
ΠΖΓΖ: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 2001 

 
Πίλαθαο 3.2: Πιεζπζκηαθή εμέιημε ησλ Γήκσλ/Κνηλνηήησλ ηεο επξχηεξεο θαη άκεζεο 
πεξηνρήο κειέηεο (1992 – 2001) 

Διμοσ/Κοινότθτα 1992 2001 Ροςοςτιαία Μεταβολι (%) 

Μακιάτθσ 496 581 17,14 

Λυκροδόντασ &Μονι Ρροφ.Θλία 2015 2628 30,42 

Καμπί 126 104 -17,46 

Φαρμακάσ 541 507 -6,28 

Απλίκι 104 80 -23,08 

Λαηανιάσ (Ρεριλ. Μονι Μαχαιρά) 23 33 43,48 

Γοφρρθ 241 225 -6,64 

Φικάρδου (Ρεριλ. Οικ. Ρφργου) 8 3 -62,50 

Καπζδεσ 470 523 11,28 

Ρολιτικό-Μονι Αγ.Θρακλ.&Φιλάνι 336 369 9,82 

Κάτω Λεφκαρα 146 118 -19,18 

Διμοσ Ράνω Λευκάρων 971 921 -5,15 

Οδοφ 141 156 10,64 

Άγιοι Βαβατςινιάσ 217 177 -18,43 

Βαβατςινιά 91 85 -6,59 

Σφνολο 5926 6510 9,85 
ΠΖΓΖ: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 1992, 2001 
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Πίλαθαο 3.3: Ζιηθηαθή δηάξζξσζε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 
ηνπ πιεζπζκνχ (2001) 

Διμοσ/Κοινότθτα 

Θλικιακζσ Ομάδεσ 

Σφνολο 
0 - 14   15 - 29   30 - 44 45 - 65 

65+ 
ζτθ 

Δεν 
δθλϊκ. 

Μακιάτθσ 
179 138 122 94 48 0 

581 
30,8% 23,8% 21,0% 16,2% 8,3% 0,0% 

Λυκροδόντασ 
&Μονι Ρροφ.Θλία 

657 719 511 499 233 9 
2628 

25,0% 27,4% 19,4% 19,0% 8,9% 0,3% 

Καμπί 
18 16 12 24 33 1 

104 
17,3% 15,4% 11,5% 23,1% 31,7% 1,0% 

Φαρμακάσ 
100 122 95 97 93 0 

507 
19,7% 24,1% 18,7% 19,1% 18,3% 0,0% 

Απλίκι 
21 10 19 14 16 0 

80 
26,3% 12,5% 23,8% 17,5% 20,0% 0,0% 

Λαηανιάσ (Ρεριλ. 
Μονι Μαχαιρά) 

0 11 14 1 7 0 
33 

0,0% 33,3% 42,4% 3,0% 21,2% 0,0% 

Γοφρρθ 
38 44 33 56 54 0 

225 
16,9% 19,6% 14,7% 24,9% 24,0% 0,0% 

Φικάρδου (Ρεριλ. 
Οικ. Ρφργου) 

0 0 0 0 3 0 
3 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Καπζδεσ 
159 114 114 96 40 0 

523 
30,4% 21,8% 21,8% 18,4% 7,6% 0,0% 

Ρολιτικό-Μονι 
Αγ.Θρακλ.&Φιλάνι 

74 94 64 87 50 0 
369 

20,1% 25,5% 17,3% 23,6% 13,6% 0,0% 

Κάτω Λεφκαρα 
19 20 17 32 30 0 

118 
16,1% 16,9% 14,4% 27,1% 25,4% 0,0% 

Διμοσ Ράνω 
Λευκάρων 

163 177 161 211 209 0 
921 

17,7% 19,2% 17,5% 22,9% 22,7% 0,0% 

Οδοφ 
42 26 22 25 41 0 

156 
26,9% 16,7% 14,1% 16,0% 26,3% 0,0% 

Άγιοι Βαβατςινιάσ 
46 22 36 34 39 0 

177 
26,0% 12,4% 20,3% 19,2% 22,0% 0,0% 

Βαβατςινιά 
17 12 14 18 24 0 

85 
20,0% 14,1% 16,5% 21,2% 28,2% 0,0% 

ΠΖΓΖ: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 2001 
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Πίλαθαο 3.4: Δπίπεδν Μφξθσζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλά Γήκν/Κνηλφηεηα 

Διμοσ/Κοινότθτα 

Μζχρι Γυμναςιακό 
κφκλο 

Λυκειακόσ κφκλοσ Τριτοβάκμια Δεν Δθλϊκθκε 
Σφνολο ατόμων 
θλικίασ άνω των 

15 ετϊν 
Αρικμόσ % Αρικμόσ % Αρικμόσ % Αρικμόσ % 

Μακιάτθσ 244 60,7 128 31,8 30 7,5 0 0,0 402 

Λυκροδόντασ &Μονι Ρροφ.Θλία 1.255 63,7 569 28,9 139 7,1 8 0,4 1971 

Καμπί 76 88,4 9 10,5 1 1,2 0 0,0 86 

Φαρμακάσ 305 74,9 76 18,7 24 5,9 2 0,5 407 

Απλίκι 46 78,0 10 16,9 3 5,1 0 0,0 59 

Λαηανιάσ (Ρεριλ. Μονι Μαχαιρά) 7 21,2 11 33,3 15 45,5 0 0,0 33 

Γοφρρθ 149 79,7 30 16,0 8 4,3 0 0,0 187 

Φικάρδου (Ρεριλ. Οικ. Ρφργου) 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 

Καπζδεσ 222 61,0 116 31,9 22 6,0 4 1,1 364 

Ρολιτικό-Μονι Αγ.Θρακλ.&Φιλάνι 165 55,9 85 28,8 45 15,3 0 0,0 295 

Κάτω Λεφκαρα 67 67,7 25 25,3 7 7,1 0 0,0 99 

Διμοσ Ράνω Λευκάρων 468 61,7 202 26,6 88 11,6 0 0,0 758 

Οδοφ 90 78,9 19 16,7 5 4,4 0 0,0 114 

Άγιοι Βαβατςινιάσ 100 76,3 28 21,4 3 2,3 0 0,0 131 

Βαβατςινιά 49 72,1 16 23,5 3 4,4 0 0,0 68 

ΠΖΓΖ: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 2001
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3.2 Οηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 
 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΤΚ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ηφκν 
Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ 2001, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε απαζρφιεζεο θαη 
αλεξγίαο. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο πνπ εμεηάδνπλ 
ην επίπεδν απαζρφιεζεο, ην επίπεδν αλεξγίαο θαη ην πνζνζηφ 
απαζρνινπκέλσλ κε βάζε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Απφ ηνλ πίλαθα 3.5, 
γίλεηαη αληηιεπηφ ην ρακειφ πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 3,4%. 
Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη κφιηο 1,4%. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 
απαζρνινπκέλσλ είλαη 37,6% θαη θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. 
 
ην ρήκα 3.5, παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο ζε επίπεδν Γήκσλ/Κνηλνηήησλ ηεο επξχηεξεο θαη άκεζεο 
πεξηνρήο κειέηεο. Παξαηεξνχκε πσο απνπζηάδεη απφ ην δηάγξακκα ηπρφλ 
απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο Φηθάξδνπ, νη νπνίνη δελ αλήθνπλ 
ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ.   
 
Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ απαζρνινπκέλσλ αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 
παξαηεξνχκε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνιείηαη ζηνλ 
ηξηηνγελή ηνκέα. ηελ Κνηλφηεηα Λαδαληάο κάιηζηα ην ζχλνιν ησλ 
εξγαδνκέλσλ παξνπζηάδεηαη λα απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα απηφ, 
γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηελ εθεί παξνπζία ηεο Ηεξάο Μνλήο Μαραηξά. 
Δπίζεο, ςειφ πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 
παξνπζηάδνπλ ε Κνηλφηεηα Πνιηηηθνχ – Μνλήο Αγίνπ Ζξαθιεηδίνπ θαη Φηιάλη 
θαη ν Γήκνο Πάλσ Λεπθάξσλ κε πνζνζηφ 71,7 θαη 69,8% αληίζηνηρα. Σν 
ρακειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ παξνπζηάδνπλ νη 
Κνηλφηεηεο Κακπί θαη Οδνχ κε πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ 13,8%. 
 
Παξάιιεια κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ απαζρνιείηαη ζην δεπηεξνγελή 
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Μάιηζηα ζηηο Κνηλφηεηεο Οδνχ, Φαξκαθάο θαη Κακπί ην 
πνζνζηφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα απηφ μεπεξλά ην 50%. Σν 
κηθξφηεξν πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 
παξνπζηάδεηαη ζηηο Κνηλφηεηεο Οδνχ θαη Βαβαηζηληά (πνζνζηφ 10,8 θαη 12,8% 
αληίζηνηρα).  
 
Μηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Μφλν 
ζηελ Κνηλφηεηα Οδνχ πςειφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα 
απηφ (πνζνζηφ 75,4%). Ζ ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή 
ηνκέα ησλ θαηνίθσλ ησλ θνηλνηήησλ Βαβαηζηληάο, Αγίνη Βαβαηζηλίαο θαη 
Κακπί παξνπζηάδεη πνζνζηφ 43,6, 36,8 θαη 24,1% αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά 
ηνπο θαηνίθνπο ησλ ππφινηπσλ Γήκσλ/Κνηλνηήησλ, ην πνζνζηφ 
απαζρφιεζεο ηνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο είλαη ρακειφ 
(κηθξφηεξν απφ 13%), κάιηζηα ζηελ Κνηλφηεηα Λπζξνδφληα θαη Μνλή 
Πξνθήηε Ζιία, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη κφιηο 0,3%. 
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Πίλαθαο 3.5: Οηθνλνκηθψο ελεξγνί θαη άλεξγνη θάηνηθνη αλά Γήκν/Κνηλφηεηα 

Διμοσ/Κοινότθτα Ρλθκυςμόσ 

Οικονομικά 
ενεργόσ 

πλθκυςμόσ 
(15 + ζτθ) 

Άνεργοι 
Ροςοςτό 
ανεργίασ 

(%) 

Σφνολο 
Εργαηομζνων 

 
 
 

Ροςοςτό  
απαςχολουμζνων 

(%) 

Μακιάτθσ 581 212 3 0,5 209  36,0 

Λυκροδόντασ &Μονι Ρροφ.Θλία 2628 1069 49 1,9 1020  38,8 

Καμπί 104 30 0 0,0 30  28,8 

Φαρμακάσ 507 169 9 1,8 160  31,6 

Απλίκι 80 28 0 0,0 28  35,0 

Λαηανιάσ (Ρεριλ. Μονι Μαχαιρά) 33 27 0 0,0 27  81,8 

Γοφρρθ 225 76 5 2,2 71  31,6 

Φικάρδου (Ρεριλ. Οικ. Ρφργου) 3 0 0 0,0 0  0,0 

Καπζδεσ 523 194 8 1,5 186  35,6 

Ρολιτικό-Μονι Αγ.Θρακλ.&Φιλάνι 369 175 2 0,5 173  46,9 

Κάτω Λεφκαρα 118 43 4 3,4 39  33,1 

Διμοσ Ράνω Λευκάρων 921 344 13 1,4 331  35,9 

Οδοφ 156 65 0 0,0 65  41,7 

Άγιοι Βαβατςινιάσ 177 69 1 0,6 68  38,4 

Βαβατςινιά 85 39 0 0,0 39  45,9 

Σφνολο 6510 2540 94 1,4 2446 
 

37,6 
ΠΖΓΖ: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 2001 
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ρήκα 3.1: Πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε επίπεδν 
Γήκσλ/Κνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

 

3.3 Υξήζεηο γεο θαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Με βάζε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή (2001) ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο 
είλαη 2540 πνπ αληηζηνηρεί ζην 39% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. ηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα εξγάδνληαη 199 δειαδή ην 7,8% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 
πιεζπζκνχ. ην δεπηεξνγελή ηνκέα αζρνινχληαη 987, ην 38,9% ηνπ 
νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα απαζρνινχληαη 1232 
ήηνη ην 18,5% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Οη άλεξγνη ην 1991 
αλέξρνληαλ ζηνπο 94 πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην 3,7% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 
 
Σν Σκήκα Γαζψλ ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ απαζρνιεί ζε εηήζηα βάζε 
γχξσ ζηνπο 40 σξνκίζζηνπο εξγάηεο, δαζνππξνζβέζηεο θαη ππξνθχιαθεο νη 
νπνίνη απαζρνινχληαη ζηνπο δαζηθνχο ζηαζκνχο Λπζξνδφληα θαη Κφξλνπ. 
 
Σν δάζνο Μαραηξά είλαη έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο πδξνθνξείο ηεο 
Κχπξνπ, φια ηα ρσξηά πνπ ζπλνξεχνπλ κε ην δάζνο πδξνδνηνχληαη θπξίσο 
απφ γεσηξήζεηο πνπ δηαλνίρζεθαλ κέζα ζην δάζνο. Δπίζεο έλαο κεγάινο 
αξηζκφο θνηλνηήησλ ηεο επξχηεξεο Λεπθσζίαο πδξνδνηείηαη απφ ηνλ 
πδξνθνξέα ηνπ δάζνπο Μαραηξά. 
 

Μακιάτθσ

Λυκροδόντασ &Μονι Ρροφ.Θλία

Καμπί

Φαρμακάσ

Απλίκι

Λαηανιάσ (Ρεριλ. Μονι Μαχαιρά)

Γοφρρθ

Φικάρδου (Ρεριλ. Οικ. Ρφργου)

Καπζδεσ

Ρολιτικό-Μονι Αγ.Θρακλ.&Φιλάνι

Κάτω Λεφκαρα

Διμοσ Ράνω Λευκάρων

Οδοφ

Άγιοι Βαβατςινιάσ

Βαβατςινιά

Σφνολο

7,2%

0,3%

24,1%

12,3%

4,4%

2,7%

7,5%

5,1%

4,2%

75,4%

36,8%

43,6%

8,2%

45,0%

49,0%

62,1%

50,3%

38,5%

47,8%

50,0%

20,8%

30,8%

26,0%

10,8%

35,3%

12,8%

40,8%

47,8%

48,0%

13,8%

37,4%

61,5%

100,0%

47,8%

47,3%

71,7%

64,1%

69,8%

13,8%

27,9%

43,6%

51,0%

Ρρωτογενισ Τομζασ Δευτερογενισ Τομζασ Τριτογενισ Τομζασ
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Οη θχξηεο αζρνιίεο ησλ παξαδαζφβησλ θνηλνηήησλ είλαη ε γεσξγία, ε 
θηελνηξνθία θαη ν ηνπξηζκφο. Ζ γεσξγία πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηηο μεξηθέο 
θαιιηέξγεηεο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαη κηθξνχο θήπνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ θπξίσο νηθνγελεηαθέο αλάγθεο. Ζ 
θηελνηξνθία, αλ θαη ζηελ πεξηνρή είλαη ελζηαβιηζκέλε, εληνχηνηο ππάξρνπλ 
ηέζζεξηο κνλάδεο πεξηθεξεηαθά θαη πιεζίνλ ηνπ δάζνπο πνπ είλαη ελ κέξεη 
ειεχζεξεο βνζθήο θαη ηα δψα παξάλνκα εηζέξρνληαη πεξηνδηθά εληφο ηνπ 
δάζνπο. Γχν θηελνηξνθηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ 
Ολνπθξίνπ, κηα κνλάδα ζηελ πεξηνρή Καπέδσλ θαη κηα άιιε κνλάδα ζηελ 
πεξηνρή Λπζξνδφληα. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία, νη ηνπηθνί 
ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ εθηηκνχλ φηη θαη νη ηέζζεξηο κνλάδεο 
αξηζκνχλ πεξίπνπ 800 – 1000 αηγνπξφβαηα.  
 
ηελ πεξηνρή Αγίνη Βαβαηζηληάο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ζην 
Μνλαζηήξη Μαραηξά θαη ζην Κξεζθχγεην ηνπ Γξεγφξε Απμεληίνπ 
αλεγέξζεθαλ κεγάια εζηηαηφξηα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνπο επηζθέπηεο. 
 
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο πνπ επεξεάδεη ην δάζνο Μαραηξά είλαη ην 
θπλήγη. Σν δάζνο Μαραηξά είλαη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο βηνηφπνπο γηα ην 
θπλήγη ηεο ηζίριαο. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή επηηξέπεηαη ην θπλήγη ηνπ ιαγνχ, ηεο 
πέξδηθαο θαη ηεο θάζζαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπλεγίνπ είλαη αξκνδηφηεηα 
ηνπ Σακείνπ Θήξαο θαη νη πεξηνρέο πνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαζνξίδνληαη ζε 
εηήζηα βάζε. 
 
Άιιεο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο δξαζηεξηφηεηεο δαζηθήο αλαςπρήο είλαη ε 
πεδνπνξία, ε κειέηε ηεο θχζεο, ηα ππαίζξηα γεχκαηα, ε ζπιινγή καληηαξηψλ 
ε θσηνγξάθεζε. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
αλαςπρήο, εληνχηνηο είλαη παξαδεθηφ φηη νη εθδξνκηθνί ρψξνη «Μάλδξαο ηνπ 
Κακπηνχ Α΄ θαη Β΄» ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ θαζ‟ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, επεηδή βξίζθνληαη ζην δξφκν Λεπθσζίαο – Ηεξάο 
Μνλήο Μαραηξά. 
 
Σν δάζνο απνηειεί ηελ θχξηα πεγή θαπζφμπισλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ 
θνηλνηήησλ. Χο θαπζφμπια ρξεζηκνπνηνχληαη λεθξά δέληξα ηεο ηξαρείαο 
πεχθεο θαη ζπάληα ν ζάκλνο ηεο ιαηδηάο. 
 
Όιεο νη γεηηληάδνπζεο θνηλφηεηεο ζεσξνχλ ην δάζνο σο έλα πνιχηηκν θπζηθφ 
πφξν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
αγξνηνπξηζκνχ. Σν δάζνο καδί κε ην κνλαζηήξη θαη ην θξεζθχγεην ηνπ 
Γξεγφξε Απμεληίνπ απνηειεί πφιν έιμεο γηα πάξα πνιινχο ληφπηνπο θαη 
μέλνπο επηζθέπηεο. 
 
Λαηνκεία 
 
Δληφο ηνπ δάζνπο Μαραηξά, απφ ην 1990 κέρξη ην 2000, ιεηηνπξγνχζε 
ιαηνκείν ηάμεο Ά γηα ηελ παξαγσγή ζθχξσλ θαη άκκνπ. Σν ιαηνκείν βξίζθεηαη 
ζην δηακέξηζκα 8 ηνπ ηκήκαηνο 8 θαη θαιχπηεη έθηαζε 5,59ha. Σν ιαηνκείν 
ζήκεξα είλαη αδξαλέο θαη ε εηαηξεία Φαξκαθά Ληδ, πνπ είλαη ν ζεκεξηλφο 
ηδηνθηήηεο, ππέβαιε αίηεζε γηα έθδνζε Πνιενδνκηθήο Άδεηαο θαηά παξέθθιηζε 
γηα επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιαηνκείνπ κέζα ζηε δαζηθή γε. 
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Καηά ηε Γεκφζηα Αθξφαζε, πνπ έγηλε ζηηο 28.2.2008, ην Σκήκα Γαζψλ έθεξε 
έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε άδεηαο γηα επέθηαζε ηνπ ιαηνκείνπ.  Αλακέλεηαη ε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 
πκβνπιίνπ Παξεθθιίζεσλ. 
 
Ζ πεξηνρή ηνπ ιαηνκείνπ είλαη επαίζζεηε απφ νηθνινγηθήο θαη 
πεξηβαιινληηθήο άπνςεο κεηαμχ άιισλ δηφηη ζε απφζηαζε γχξσ ζηα 150m 
απφ ηα φξηα ηνπ πθηζηάκελνπ ιαηνκείνπ βξίζθεηαη ην ελδεκηθφ είδος Crocus 
hartmannianus, ην νπνίν κε βάζε ην θφθθηλν βηβιίν ραξαθηεξίδεηαη ηξσηφ θαη 
είλαη είδνο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ. 
 
Μαθξνρξφληεο εθκηζζψζεηο 
 
Τπάξρνπλ κφλν δχν καθξνρξφληεο εθκηζζψζεηο. Ζ πξψηε εθκίζζσζε κε 
αξηζκφ ζχκβαζεο Α/Α 38 έγηλε ζηελ Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ ζηα 
Κηφληα θαη αθνξά έθηαζε 52,17m2 ,πάλσ ζηελ νπνία αλεγέξζεθε ζηαζκφο 
αλακεηάδνζεο. Ζ ζχκβαζε είλαη δηάξθεηαο 33 ρξφλσλ κε εκεξνκελία έλαξμεο 
ηελ 1/7/1981 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 30/6/2014, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο 
γηα αθφκα δχν θνξέο (δχν 33 εηίεο). 
 
Ζ δεχηεξε καθξνρξφληα εθκίζζσζε κε αξηζκφ ζχκβαζεο Α/Α 43 έγηλε ζηελ 
Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ ζηα Κηφληα θαη αθνξά έθηαζε 14m2 πάλσ ζηελ 
νπνία αλαγέξζεθε ζηαζκφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ ζχκβαζε είλαη δηάξθεηαο 
33 ρξφλσλ, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 31/10/1984 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 
30/10/2017 κε δηθαίσκα αλαλέσζεο αθφκα δχν αθφκε πεξηφδσλ ίζνπ ρξφλνπ 
(33 εηψλ). 
 
Δηήζηεο Άδεηεο Υξήζεο Γεο 
 
Τπάξρνπλ ηξεηο εηήζηεο άδεηεο ρξήζεο δαζηθήο γεο, νη δπν αθνξνχλ δπν 
πεγέο ζηνλ Πξνθήηε Ζιία γηα ηελ θνηλφηεηα Λπζξνδφληα θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο χδξεπζεο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ ηξίηε άδεηα 
ρξήζεο γεο αθνξά κηθξή δαζηθή έθηαζε, 576m2 εληφο ηνπ δηακεξίζκαηνο 39, 
ε νπνία εθδφζεθε ζην Μνλαζηήξη Μαραηξά γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνζήθεο. 
Δπίζεο, κέζα απφ ην δάζνο δηέξρνληαη 4900m αγσγνί, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ ζηελ θνηλφηεηα Καπέδσλ γηα ζθνπνχο χδξεπζεο.  
 

3.4 Πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία 
 
Ζ Ηεξά Μνλή Μαραηξά  
 
Ζ Μνλή ηεο Παλαγίαο ηνπ Μαραηξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 
κνλαζηήξηα ηεο Κχπξνπ θαη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 
ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Δίλαη θηηζκέλε ζε κηα πεπθφθπηε βνπλνπιαγηά, 
θάησ απφ ηελ θνξπθή Κηφληα, ζε πςφκεηξν 870 κέηξσλ θαη ζε απφζηαζε 200 
κέηξσλ απφ ηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο  
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Ζ ίδξπζε ηεο κνλήο ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηνπ 12νπ αηψλα. Σφηε, ζχκθσλα 
κε ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε, εμαηηίαο ησλ επηδξνκψλ ησλ Αγαξελψλ, ν 
κνλαρφο, Νεφθπηνο ήξζε απφ ηελ Παιαηζηίλε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηε κνλή 
ηνπ αγίνπ Ησάλλε ηνπ Υξπζφζηνκνπ ζηνλ Κνπηζνβέληε καδί κε ην καζεηή ηνπ 
Ηγλάηην. Απφ εθεί ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε έβιεπαλ θάζε βξάδπ έλα θσο 
απέλαληη ζηα βνπλά ηνπ Μαραηξά. Αθνχ κεηέβεζαλ εθεί είδαλ φηη ην θσο 
έβγαηλε απφ κηα ζπειηά θαιπκκέλε κε βάηνπο. Έθνςαλ ηνπο βάηνπο θαη 
κπήθαλ ζηε ζπειηά φπνπ θαη βξήθαλ ηελ εηθφλα πνπ νλνκάζηεθε έηζη 
Παλαγία ηνπ Μαραηξά, απφ ηελ νπνία πήξε θαη ην φλνκα ην νκψλπκν δάζνο. 
 
Ζ εηθφλα απηή θαηά ηελ παξάδνζε, είλαη κηα απφ ηηο εβδνκήληα εηθφλεο πνπ 
δσγξάθηζε ν Δπαγγειηζηήο Λνπθάο θαη είρε κεηαθεξζεί θξπθά ζηελ Κχπξν 
απφ θάπνηνλ αζθεηή ζηα ρξφληα ηεο εηθνλνκαρίαο.  
 
Ζ κνλή ηεο Παλαγίαο ηνπ Μαραηξά δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο 
αγψλεο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ θαη ηεο νξζνδνμίαο έλαληη ησλ θαηαθηεηψλ αθνχ 
απφ εθεί πέξαζαλ ζεκαληηθέο κνξθέο, φπσο ν αξρηεπίζθνπνο θαη 
εζλνκάξηπξαο Κππξηαλφο, νη νζηνκάξηπξεο Γεξάζηκνο θαη Γελλάδηνο θαη ν 
επαλαζηάηεο θαιφγεξνο Ησαλλίθηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ απειεπζεξσηηθνχ 
αγψλα 1955 – 1959 ην κνλαζηήξη απνηέιεζε θαηαθχγην ηνπ εζληθνχ καο 
εξψα Γξεγφξε Απμεληίνπ. 
 
Μνλή ηνπ Πξνθήηε Ζιία  
  
Ζ κνλή ηνπ πξνθήηε Ζιία βξίζθεηαη δίπια απφ ηνλ νκψλπκν εθδξνκηθφ ρψξν 
ζε κηα εμαηξεηηθή ηνπνζεζία κε πινχζηα δαζηθή βιάζηεζε φπνπ ζεκαληηθφ 
κέξνο ηεο νπνίαο θάεθε πξφζθαηα. Παιαηφηεξεο αλαθνξέο ζεκεηψλνπλ ηελ 
χπαξμε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηξερνχκελνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή.  
 
Απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα εληππσζηαθφ δηψξνθν μελψλα πνπ θηίζηεθε ην 
1727 θαη απφ κηα κηθξή εθθιεζηά, ε νπνία θηίζηεθε πνιχ λσξίηεξα. Απνηειεί 
εγθαηαιειεηκκέλν κεηφρη ηεο κνλήο Μαραηξά, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 
παιαηφηεξα σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο κεηαμχ ηεο κνλήο Μαραηξά θαη ηνπ 
κεηνρίνπ ηεο Κππξνβάζαο. Ζ κνλή έρεη αλαζηπισζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 
κάιηζηα κε ηδηαίηεξν ζεβαζκφ ζηελ αξρηθή θαηαζθεπή.  
 
Σν 1937 ιφγσ έληνλσλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηδε ε Μνλή 
Μαραηξά πνχιεζε ην ελ ιφγσ κεηφρη ζε άγγιν ηδηψηε. Σν 1950 ην κεηφρη 
αγνξάζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε θαη πεξηήιζε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο 
Γαζψλ. Μεηά απφ αίηεκα ηεο εθθιεζίαο, ην 1996 παξαρσξήζεθε ζηε κνλή 
Μαραηξά ην ηεκάρην πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθθιεζηά θαη ην μελψλα. 
 
Κξεζθχγεην Γξεγφξε Απμεληίνπ 
 
Σν Κξεζθχγεην Γξεγφξε Απμεληίνπ απνηειεί αδηακθηζβήηεηα έλαλ απφ 
ζεκαληηθφηεξνπο ρψξνπο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ θαη ζεκείν 
αλαθνξάο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα 1955 – 1959. Απνηειείηαη βαζηθά απφ 
κηα ζπειηά ζην φξην ηνπ δάζνπο θνληά ζην Μνλαζηήξη ηνπ Μαραηξά (800m). 
Δθεί, ζηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 1957, ν ππαξρεγφο ηεο ΔΟΚΑ πνιέκεζε γηα 10 
νιφθιεξεο ψξεο έλαληη ησλ Άγγισλ θαηαθηεηψλ θαη ζπζηάζηεθε ζην βσκφ ηεο 
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ειεπζεξίαο ηεο Κχπξνπ. ην ρψξν ηεο Ηεξάο Μνλήο Μαραηξά ππάξρεη κηθξφ 
κνπζείν κε πιηθφ απφ ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ ήξσα. 
 
Κακίληα  
 
Ζ πίζζα θαη ηα θάξβνπλα απνηεινχζαλ ζεκαληηθφηαηα δαζηθά πξντφληα ηνπ 
δάζνπο Μαραηξά. ηελ πεξηνρή ηνπ δάζνπο ιεηηνπξγνχζαλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη 
ηε δεθαεηία ηνπ 1940 έλα θακίλη παξαζθεπήο θάξβνπλσλ θαη έλα θακίλη 
παξαζθεπήο πίζζαο. Δξείπηα ησλ δχν θακηληψλ δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα. 
Σν θακίλη παξαζθεπήο θάξβνπλσλ βξίζθεηαη ζην πεξηκεηξηθφ κνλνπάηη 
κειέηεο ηεο θχζεο «Γχν Μνχηηεο» θαη ην πηζζνθάκηλν ζην κνλνπάηη Κηφληα – 
Πξνθήηεο Ζιίαο. 
 
 

3.5 Οδηθφ δίθηπν θαη άιιεο ππνδνκέο 
 
Οδηθφ δίθηπν 
 
Σν δάζνο Μαραηξά ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πνιχ θαιφ νδηθφ δίθηπν κε 
αζθαιηφδξνκνπο θαη ρσκαηφδξνκνπο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία 
κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ / δήκσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή.  
 
Απφ ην δάζνο δηέξρνληαη 148,7Km δξφκσλ, εθ ησλ νπνίσλ 13,0Km είλαη 
δεκφζηνη αζθαιηφδξνκνη, 10,0Km δαζηθνί αζθαιηφδξνκνη, θαη 125,7Km 
ρσκαηφδξνκνη. 
 
Οη ρσκαηφδξνκνη δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο. Σελ θαηεγνξία θχξηνη 
δαζηθνί κε ζπλνιηθφ κήθνο 31,2Km, ηελ θαηεγνξία άιινη δαζηθνί ζπλνιηθνχ 
κήθνπο 89,3Km θαη ηελ θαηεγνξία άιινη ρσκαηφδξνκνη, κήθνπο 5,2Km 
(Πίλαθαο 3.6). ε έλζεην ράξηε ζην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην 
νδηθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
 
Ζ νδηθή ππθλφηεηα ζε νιφθιεξν ην δάζνο αλέξρεηαη ζηα 35m/ha. Γηα 
θαιχηεξε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ δηαθξίζεθε ην δάζνο 
Μαραηξά ζε δπν θαηαζηάζεηο, ηελ πεξηνρή κε ππθλφ νδηθφ δίθηπν έθηαζεο 
3200,7ha θαη ηελ πεξηνρή κε αξαηφ νδηθφ δίθηπν έθηαζεο 1484,4ha (Δηθφλα 
3.1). Ζ νδηθή ππθλφηεηα ζηελ πεξηνρή κε ππθλφ νδηθφ δίθηπν αλέξρεηαη ζηα 
45,1m/ha θαη ζηελ πεξηνρή κε αξαηφ νδηθφ δίθηπν ζηα 11,8m/ha   
 
 
Πίλαθαο 3.6: Καηεγνξία θαη κήθνο δξφκσλ ζην δάζνο Μαραηξά 

Κατθγορία δρόμων Μικοσ (Km) 

Δθμόςιοσ Αςφαλτόδρομοσ 13,0 

Δαςικόσ Αςφαλτόδρομοσ 10,0 

Κφριοσ Δαςικόσ Δρόμοσ 31,2 

Άλλοι Δαςικοί Χωματόδρομοι 89,3 

Άλλοι Χωματόδρομοι 5,2 

Σφνολο 148,7 
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Δηθφλα 3.1: Οδηθφ δίθηπν Γάζνπο Μαραηξά (Γηάθξηζε πεξηνρψλ κε πςειή – ππθλή 
νδηθή θάιπςε)  

 
Ζ δηαθνξά ηεο νδηθήο ππθλφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν πεξηνρψλ νθείιεηαη θπξίσο 
ζηε γεσινγία θαη ζην αλάγιπθν. Οη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηε κηθξή 
νδηθή ππθλφηεηα ζηε λνηηνδπηηθή πεξηνρή ήηαλ ην βξαρψδεο ηεο θαη νη 
απφηνκεο θιίζεηο. Δμεηάδνληαο ηε βνξεηαλαηνιηθή πεξηνρή, ε νπνία 
παξνπζηάδεη κεγάιε ππθλφηεηα νδηθνχ δηθηχνπ δηαπηζηψλεηαη φηη πνιινί 
δξφκνη ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε δηαρείξηζε 
θαη ε πξνζηαζία ηνπ δάζνπο. 
 
Αληηππξηθέο ισξίδεο 
 
Ζ θαηαλνκή ησλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ θαη φισλ ησλ αληηππξηθψλ ππνδνκψλ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα ππνδνκψλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. Σν ζπλνιηθφ 
κήθνο ησλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ είλαη 55,8Km θαη ε ππθλφηεηα ηνπο 
αλέξρεηαη ζηα 12m/ha. Ζ κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ησλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ 
παξαηεξείηαη ζηα φξηα ηνπ δάζνπο εθεί φπνπ ππάξρεη κεγαιχηεξνο θίλδπλνο 
γηα έθξεμε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 
 
Τδαηνδεμακελέο 
 
ε νιφθιεξν ην δάζνο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο 8 (νθηψ) θιεηζηέο 
πδαηνδεμακελέο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 720m3 (8 x 90m3) πνπ έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα εθνδηάζνπλ ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα κε λεξφ ζε πεξίπησζε 
δαζηθήο ππξθαγηάο.  
 
Τδξνζηφκηα  
 
ε δηάθνξα ζεκεία, πιεζίνλ πδαηνδεμακελψλ θαη ζε παξνρέο λεξνχ πνπ 
ηξνθνδνηνχλ ηηο δηάθνξεο παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο, ππάξρνπλ (9) ελλέα 
πδξνζηφκηα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα εθνδηαζηνχλ ηα ππξνζβεζηηθά 
νρήκαηα. 
 
Παξαηεξεηήξηα / Ππξνθπιάθηα 
 
Τπάξρεη έλα παξαηεξεηήξην πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πχξγν ηεο Α.ΣΖ.Κ ζηα 
Κίνληα, ζηε ςειφηεξε θνξπθή θαη επνπηεχεη εθηφο απφ ην δάζνο Μαραηξά θαη 
κεγάιεο αγξνηηθέο εθηάζεηο ησλ ηξηψλ επαξρηψλ Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη 
Λεκεζνχ. 
 
Έλα άιιν παξαηεξεηήξην πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζην 
δάζνο Ξπιηά ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ππξνπξνζηαζία ηεο πεξηνρήο, 
θαιχπηνληαο κεηαμχ άιισλ θαη ηηο βνξεηναλαηνιηθέο πεξηνρέο ηνπ δάζνπο 
Μαραηξά. 
 
Θέζε παξαηήξεζεο 
 
Τπάξρεη κηα ζέζε παξαηήξεζεο θνληά ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ηεο Μάληξαο ηνπ 
Κακπηνχ πνπ ζηειερψλεηαη φηαλ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο δαζηθήο 
ππξθαγηάο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο απνζθνπεί ζηελ θάιπςε (επφπηεπζε) πεξηνρψλ 
πνπ είλαη αζέαηεο απφ ηα Ππξνθπιάθηα. 
 
Διηθνδξφκηα 
 
Δληφο ηνπ δάζνπο ππάξρνπλ ηέζζεξα ειηθνδξφκηα πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα ειηθφπηεξα γηα ηαρχηαηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ θαη 
εμνπιηζκνχ ζε πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο 
 
Δθδξνκηθνί Υψξνη 
 
Τπάξρνπλ ηέζζεξηο (4) νξγαλσκέλνη εθδξνκηθνί ρψξνη νη νπνίνη είλαη 
εμνπιηζκέλνη κε φιεο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα δηεπθφιπλζε ησλ 
επηζθεπηψλ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 9,51ha θαη ρσξεηηθφηεηαο 1900 αηφκσλ. 
Πξφθεηηαη γηα ηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο «Μάλδξα ηνπ Κακπηνχ Α΄ θαη Β΄», 
«Κηφληα» θαη «Πξνθήηεο Ζιίαο». Λεπηνκέξεηεο γηα ηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο 
θαη ηε ρξήζε ηνπ δίλνληαη ζε επφκελν Κεθάιαην (βιέπε Κεθάιαην 5.6.1). 
   
Μνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο  
 
Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 8 κνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 
25,8Km πνπ δηέξρνληαη κέζα απφ ην δάζνο. Πξφθεηηαη γηα ηα κνλνπάηηα 
Kηφληα – Γξπο, Καθνθέθαινο – Μάληξα ηνπ Κακπηνχ, Μνλνπάηη Μάληξα ηνπ 
Κακπηνχ «Αλαπήξσλ», Μνλνπάηη Κηφληα – Πξνθήηεο Ζιίαο, Μνχηηε ηεο 
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Αζαζηάο, Γχν Μνχηηεο, Θξνπκπηάξεο – Μάληξα ηνπ Κακπηνχ θαη Μνλή 
Μαραηξά – Πνιηηηθφ. Απφ ηελ πεξηνρή δηέξρεηαη θαη ην Δπξσπατθφ κνλνπάηη 
Δ4. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κνλνπάηηα θαη ηε ρξήζε ηνπο δίλνληαη 
ζε επφκελν Κεθάιαην (βιέπε Κεθάιαην 5.6.2). 

 

4 Δηδηθή πεξηγξαθή ηνπ δάζνπο 
 

4.1 Γηνηθεηηθή θαη γεσγξαθηθή δηαίξεζε ηνπ δάζνπο 
 
Ζ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη ηα Γάζε Μαραηξά, Λπζξνδφληα, Βνπληά ηνπ 
Αλέκνπ, ηελ έθηαζε ηεο Μνλήο Μαραηξά θαη ηδησηηθέο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη 
πεξίθιεηζηεο εληφο ηνπ δάζνπο Μαραηξά. Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ δάζνπο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ έλζεην ράξηε ζην παξάξηεκα. Σν Γάζνο Μαραηξά, ε 
κνλαζηεξηαθή πεξηνπζία ηεο Μνλήο Μαραηξά θαη ηδησηηθέο εθηάζεηο πνπ 
βξίζθνληαη εληφο ηνπ δάζνπο έρνπλ εληαρζεί ζην Γίθηπν Φχζε «2000»  θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) κε θσδηθφ 
CY2000004 θαη ζηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) κε ηνλ θσδηθφ 
CY2000013. 
 
Σν δάζνο Μαραηξά, ην δάζνο Λπζξνδφληα θαη ην δάζνο «Βνπληά ηνπ Αλέκνπ» 
έρνπλ θεξπρηεί σο Δζληθά Γαζηθά Πάξθα θαη θέξνπλ ην φλνκα «Δζληθφ 
Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά». Ζ έθηαζε ηνπ θάζε δάζνπο θαη ε εκεξνκελία 
θήξπμεο ηνπ ζε Κξαηηθφ Γάζνο (Κ.Γ) θαη Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν (Δ.Γ.Π) 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1.  
  
Πίλαθαο 4.1: Ζκεξνκελία θήξπμεο ζε Κ.Γ θαη ζε Δ.Γ.Π 

Δάςοσ 
Ζκταςθ 

(ha) 

Θμερομθνία 

κιρυξθσ ςε 

Κ.Δ 

Θμερομθνία 

κιρυξθσ ςε 

Ε.Δ.Ρ 

Κανονιςτικι 

και 

Διοικθτικι 

Ρράξθ 

Απόφαςθ 

κιρυξθσ ςε 

ΕΔΡ 

Μαχαιρά 4054,2 28/12/1940 22/12/2004 472 

61.368 
Επζκταςθ δάςουσ  
Μαχαιρά 

338,4 22/10/1999 22/12/2004 230 

Λυκροδόντασ 131,0 20/04/1973 22/12/2004 85 

Βουνιά του 
Ανζμου 

112,6 01/06/2005 01/06/2005 414 62.114 

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο είλαη ν πιεζηέζηεξνο νξεηλφο φγθνο γηα ηηο πφιεηο 
Λεπθσζία θαη Λάξλαθα, θαη έρεη κεγάιε νηθνινγηθή, πεξηβαιινληηθή θαη 
αηζζεηηθή αμία ιφγσ ησλ πνηθίισλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ πνπ ηε 
ζπλζέηνπλ, θαζψο θαη ηεο έληνλεο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηνπίνπ. 
 
Αξκφδηα Αξρή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Κξαηηθνχ Γάζνπο Μαραηξά είλαη ην Σκήκα 
Γαζψλ πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο. Ζ δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ 
αζθείηαη απφ ηε Γαζηθή Πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
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εθαξκνγή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηεο πνιηηηθήο είλαη ν Γαζηθφο 
ηαζκφο Λπζξνδφληα, πνπ βξίζθεηαη ζην νκψλπκν ρσξηφ. 
 
Ζ πεξηνρή κειέηεο εκπίπηεη δηνηθεηηθά ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο θαη ζπλνξεχεη 
κε ηα ρσξηά Λπζξνδφληα, Καπέδεο, Φηιάλη, Λαδαληά, Γνχξη θαη Βαβαηζηλία. 
 
Σν δάζνο Μαραηξά γηα θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη 
εμεηδηθεπκέλε θαηά ρψξν πινπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη 
απνθάζεσλ δηαηξείηαη ζε 5 ηκήκαηα θαη θάζε ηκήκα δηαθξίλεηαη ζε κηθξφηεξεο 
δηαρεηξηζηηθέο κνλάδεο, ηα δηακεξίζκαηα. Σν δάζνο Λπζξνδφληα θαη ην δάζνο 
Βνπληά ηνπ Αλέκνπ ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο έθηαζεο δηαηξνχληαη κφλν ζε 
δηακεξίζκαηα. Ζ κνλαζηεξηαθή γε θαη νη ηδησηηθέο εθηάζεηο ιφγσ ηνπ 
ηδηνθηεζηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα δελ δηαθξίλνληαη ζε κηθξφηεξεο γεσγξαθηθέο 
κνλάδεο. ηνλ Πίλαθα 4.2, παξνπζηάδεηαη ε έθηαζε ηνπ θάζε δάζνπο θαη ε 
γεσγξαθηθή δηαίξεζή ηνπ.  
 

Πίλαθαο 4.2: Γηαίξεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Δάςοσ 
Αρικμόσ 

τμθμάτων 

Αρικμόσ 

διαμεριςμάτων 

Αρίκμθςθ 

διαμεριςμάτων 

Ζκταςθ 

(ha) 

Μαχαιρά 5 151 1,2,…151 4232,2 

Λυκροδόντα --- 4 1, …,4 133 

Βουνιά του Ανζμου --- 4 1, …,4 114,13 

Μοναςτθριακι γθ --- --- --- 43,33 

Ιδιωτικι γθ --- 35 (τεμάχια) --- 62,51 

Σφνολο    4685,17 

 
Σφζν ηα φξηα ησλ ηκεκάησλ φζν θαη ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη ζηαζεξά θαη 
αθνινπζνχλ θαηά θαλφλα θπζηθέο θαη αλαγλσξηζκέλεο ζην έδαθνο γξακκέο. 
Σα φξηα ησλ ηκεκάησλ αθνινπζνχλ ηνπο πδξνθξίηεο ζρεηηθά κεγάισλ 
ιεθαλψλ απνξξνήο θαη ηελ πνξεία θχξησλ ξεκάησλ. Σα φξηα ησλ 
δηακεξηζκάησλ αθνινπζνχλ κηθξά ξέκαηα, ξάρεο, πδξνθξίηεο κηθξψλ ιεθαλψλ 
απνξξνήο, δξφκνπο θαη έρνπλ θπξίσο κφληκν ραξαθηήξα. Σφζν ηα ηκήκαηα 
φζν θαη ηα δηακεξίζκαηα αξηζκνχληαη θαη‟ αχμνληα αξηζκφ. 
 
Γεληθά, ηκήκαηα θαη δηακεξίζκαηα ζπγθξνηνχλ έλα ζχζηεκα γεσγξαθηθήο 
αλαθνξάο, απνηεινχλ ηηο κνλάδεο γεσγξαθηθήο δηαίξεζεο ηνπ δάζνπο θαη δελ 
έρνπλ θακία νηθνινγηθή ή δαζνθνκηθή ζεκαζία θαη νληφηεηα. 
 
 

4.2 Απνγξαθή ηεο νξηδφληηαο δηάξζξσζεο 
 

4.2.1 Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο 
 
Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο νξηδφληηαο δηάξζξσζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο έγηλε ζε 
ηξεηο θάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα δηαζέζηκα κέζα φπσο, ράξηεο πεδίνπ 
(beat maps - 1:10000), δνξπθνξηθέο εηθφλεο, ζηνηρεία πεδίνπ πνπ 
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ζπιιέρηεθαλ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2008 ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηνπ 
ΓΥ θαη απφ ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο πεξηνδηθέο απνγξαθέο πνπ 
γίλνληαη θάζε 10 ρξφληα.  
 
Σα θχξηα θξηηήξηα πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ραξηνγξάθεζε ήηαλ νη 
εδαθνπνληθέο κνξθέο, δειαδή νη κνξθέο θάιπςεο γεο, ε ζχλζεζε ησλ 
δαζνπνληθψλ κνξθψλ θαη νη πνηφηεηεο ηφπνπ. Ζ ραξηνγξάθεζε  κε βάζε ηα 
θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά απνζθνπεί ζην λα απεηθνλίζεη ηελ πθηζηάκελε 
εηθφλα ηεο θαηά ρψξν δηάξζξσζεο ηνπ δάζνπο απφ άπνςε ιεηηνπξγηψλ θαη 
ζχλζεζεο. 
 
Καηά ηελ πξψηε θάζε έγηλε αμηνπνίεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ 
πιεξνθνξηψλ φπσο, ράξηεο πεδίνπ, δνξπθνξηθέο εηθφλεο θαη ρξήζε ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη εηδηθά ηνπ ινγηζκηθνχ google earth. Καηαξρήλ έγηλε 
ςεθηνπνίεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη κεηαθέξζεθε φιε ε γεσγξαθηθή 
πιεξνθνξία ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγψληαο λέα 
ςεθηνπνηεκέλα γεσγξαθηθά ππφβαζξα. Δπίζεο ζηα λέα γεσγξαθηθά 
ππφβαζξα πνπ δεκηνπξγεζήθαλ ελζσκαηψζεθαλ νη ρσξνζηαζκηθέο 
θακπχιεο (θάζε 10m χςνπο). Σα γεσγξαθηθά ππφβαζξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ηφζν γηα ηελ εξγαζία πεδίνπ φζν θαη γηα ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ 
ζεκαηηθψλ ραξηψλ. 
 
Καηά ηε δεχηεξε θάζε έγηλε ηνπνζέηεζε ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ ζηνπο 
ςεθηνπνηεκέλνπο ράξηεο έηζη ψζηε λα παξαρζεί έλα λέν ζχλζεην γεσγξαθηθφ 
ππφβαζξν πνπ ζπλδχαδε ηε γεσγξαθηθή θαη θπζηνγλσκηθή πιεξνθνξία ζε 
θάζε γεσγξαθηθφ ζεκείν. Με θξηηήξην ηα θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
βιάζηεζεο, ην θάζε δηακέξηζκα δηαρσξίζηεθε ζε 5 – 10 πνιχγσλα κε φκνηα 
θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Καηά ηε δηάθξηζε ησλ πνιπγψλσλ ζε πεξηνρέο 
πνπ ε δνξπθνξηθή εηθφλα δελ κπνξνχζε λα δψζεη ζαθή έλδεημε ηεο δαζηθήο 
βιάζηεζεο, επηθνπξηθά γηλφηαλ ρξήζε ηεο εηθφλαο πνπ παξείρε ε ηζηνζειίδα 
google earth. ηε ζπλέρεηα ηα φξηα ησλ πνιπγψλσλ ςεθηνπνηεζήθαλ θαη 
κεηαθέξζεθαλ ζηε γεσγξαθηθή βάζε. Δπίζεο, θαηά ηε δηάθξηζε ησλ 
πνιπγψλσλ εθηηκάην ν κέζνο βαζκφο δαζνθάιπςεο ηνπ θάζε πνιπγψλνπ θαη 
αλάινγα θαηαηαζζφηαλ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θιάζεηο: 0 – 25%, 26 – 
50%, 51 – 75% θαη 76 – 100%. Γηα θάζε πνιχγσλν έρεη δνζεί έλαο κνλαδηθφο 
αξηζκφο, πνπ είλαη κνλαδηθφο ζε φιε ηελ Κχπξν. 
  
Καηά ηελ ηξίηε θάζε, θαηά ηελ απνγξαθή ησλ πξνζσξηλψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 
επηθαλεηψλ ζπιιέγνληαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηά ρψξν δηάξζξσζε ηνπ 
δάζνπο. Με ηε βνήζεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ειέγρνληαλ θαη δηνξζψλνληαλ 
ιάζε ή παξαιήςεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ραξηνγξάθεζε.  
 

4.2.2 Γεκηνπξγία γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ 
 
Καη‟ αξρήλ ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) θαη εηδηθά ζην 
πξφγξακκα Arc GIS έρεη ςεθηνπνηεζεί ην θχξην γεσγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ 
δάζνπο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα φξηα ησλ ηκεκάησλ θαη δηακεξηζκάησλ, 
ηα ξέκαηα θαη ηνπο δξφκνπο. ην ΓΠ έρνπλ θαηαρσξεζεί κε ςεθηνπνίεζε θαη 
ηα ηειηθά πνιχγσλα πνπ πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηελ εξγαζία γξαθείνπ κε ηε 
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ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ φζν θαη θαηά ηε δηφξζσζε ηνπο κε δηαβεκάηηζε 
κέζα ζην δάζνο.  
 
Σα δεδνκέλα πνπ ζπλζέηνπλ θάζε πνιχγσλν θαη ζπιιέρηεθαλ ζην πεδίν 
θαηαρσξήζεθαλ ζε εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Access, ε 
νπνία ζπλδέεηαη κε ηε γεσγξαθηθή βάζε, κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ αξηζκφ ηνπ 
πνιπγψλνπ. 
 
Ζ γεσγξαθηθή βάζε πνπ αλαπηχρζεθε ηειηθά βαζίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: 
 

1. Φεθηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ γεσγξαθηθνχ ππφβαζξνπ 
2. Γηάθξηζε θαη ςεθηνπνίεζε νξίσλ πνιπγψλσλ 
3. Γεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν πνιπγψλνπ θαη 

δηακεξίζκαηνο 
 
Ζ ίδηα δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ην γεσινγηθφ 
ππφβαζξν, ηηο θακέλεο εθηάζεηο, ηα πινηφκηα, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ηε 
ρξήζε γεο θηι. γηα ηα νπνία ν δηαρσξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ δελ βαζίδεηαη ζην 
πνιχγσλν αιιά κνλάδεο νκνηφκνξθεο απφ άπνςε παξακέηξνπ. Αθφκε ε ίδηα 
δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε ζπγθξφηεζε γεσγξαθηθψλ κνλάδσλ φζνλ 
αθνξά ηνπο δξφκνπο, αληηππξηθέο ισξίδεο θαη ζεκεηαθέο αλαθνξέο. 
 
Όιεο νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο καδί κε ην γεσγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ δάζνπο 
ζπγθξφηεζαλ κηα εληαία γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία βαζίδνληαη 
νη δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο αλαιχζεηο, ε αλάπηπμε ζεκαηηθψλ ραξηψλ θαη ε 
ζχληαμε δηαθφξσλ πηλάθσλ δηαθφξσλ επηπέδσλ, φπσο πνιπγψλσλ, 
δηακεξίζκαηνο, ιεθαλψλ απνξξνήο θιπ. 
 

4.2.3 Παξαγσγή ζεκαηηθψλ ραξηψλ 
 
Ζ αλάπηπμε θαη ε παξαγσγή ζεκαηηθψλ ραξηψλ γίλεηαη κε ηε ζχλζεζε 
πιεξνθνξηψλ απφ ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γεσγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ πνιπγψλσλ θαη δηακεξηζκάησλ. 
 
Οη βαζηθνί ζεκαηηθνί ράξηεο πνπ παξάγνληαη είλαη : 
 
 Γεληθφο ράξηεο πνπ πεξηέρεη ηα φξηα ηνπ δάζνπο, ηε δηαίξεζε ηνπ 

δάζνπο, ηα ξέκαηα, θαη ηηο ππνδνκέο. 
 Υάξηεο κε κνξθή ρξήζεσλ πνπ πεξηέρεη ην ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν, 

ππνδνκέο, δηαίξεζε ηνπ δάζνπο, θπξίαξρεο κνξθέο ρξήζεο, δψλεο 
πξνζηαζίαο, κνξθέο θάιπςεο γεο, φξηα δαζψλ. 

 Υάξηεο βιάζηεζεο (δαζνπνληθφο ράξηεο) πνπ πεξηέρεη ην 
ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν, ηα πνιχγσλα, ηα δηακεξίζκαηα, βαζηθέο 
ππνδνκέο, κνξθέο θάιπςεο γεο θαη δαζνπνληθά είδε. 

 Υάξηεο ηερλεηψλ ππνδνκψλ ζην νπνίν ζα θαίλνληαη φιεο νη ππνδνκέο, 
αληηππξηθέο ισξίδεο, πδαηνδεμακελέο, ειηθνδξφκηα, δξφκνη, 
πδξνζηφκηα, κνλνπάηηα, εθδξνκηθνί θαη θαηαζθελσηηθνί ρψξνη. 

 Υάξηεο αλάγιπθνπ  
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 Γεσινγηθφο ράξηεο 
 Δδαθνινγηθφο ράξηεο 
 Υάξηεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
 Υάξηεο δαζηθήο αλαςπρήο 
 Υάξηεο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 
Απφ ην Γεσγξαθηθφ χζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο κεγάινπ αξηζκνχ ζεκαηηθψλ 
ραξηψλ νπνηαζδήπνηε θιίκαθαο 
 

4.3 Απνγξαθή ηνπ δάζνπο  
 
Ζ ζπγθέληξσζε ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ ησλ ζπζηάδσλ βαζίζηεθε θπξίσο 
ζηα ζηνηρεία ησλ πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ πνπ γίλνληαη θάζε δέθα ρξφληα, ζηα 
ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο 
πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην δάζνο ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηνπ ΓΥ θαη απφ 
ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ νκάδσλ ζπιινγήο 
ζηνηρείσλ πεδίνπ κέζα ζηα πνιχγσλα. 
 

4.3.1 Πεξηνδηθέο Απνγξαθέο 
 
ηα πιαίζηα απνγξαθήο ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ, έθηαζε 1820ha απφ ην 
δάζνο Μαραηξά ραξαθηεξίζηεθε σο Παξαγσγηθφ δάζνο κε ηε ζηξσκάησζε 
θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 1980 (Δηθφλα 4.1). Χο παξαγσγηθά δάζε 
ραξαθηεξίζηεθαλ φιεο νη εθηάζεηο πέξαλ ηνπ ελφο εθηαξίνπ κε ζπγθφκσζε κε 
ηξαρεία πεχθε πέξαλ ηνπ 10% πνπ κπνξνχζαλ λα θαιιηεξγεζνχλ κε 
κεραληθά κέζα. Γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο, ε παξαγσγηθή έθηαζε ηνπ δάζνπο 
Μαραηξά έρεη εληαρζεί ζηε Γηαρεηξηζηηθή Μνλάδα Η, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη 
ηα παξαγσγηθά δάζε ηνπ δάζνπο Αδειθνί θαη Σξνφδνπο. Με ηελ θήξπμε ηνπ 
Γάζνπο Μαραηξά ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν ην 2004, ην δάζνο ζηακάηεζε λα 
δηαρεηξίδεηαη σο παξαγσγηθφ δάζνο θαη σο εθ ηνχηνπ ε πνζφηεηα μπιείαο πνπ 
απνκαθξχλεηαη απφ ην δάζνο απνζθνπεί κφλν ζηελ πξνζηαζία θαη ηε 
δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο σο ΔΓΠ.  
 
Ζ κέζνδνο απνγξαθήο ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ πνπ πηνζεηήζεθε θαη 
εθαξκφζηεθε θαηά ηηο ηξεηο δηαδνρηθέο απνγξαθέο είλαη νη Πεξηνδηθέο 
Απνγξαθέο (Continuous Forest Inventory). Οη δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο 
εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία ρσξίο 
επαλαηνπνζέηεζε θαη είλαη θπθιηθνχ ζρήκαηνο κε ζηαζεξή έθηαζε 0,2ha θαη 
νξηδφληηα αθηίλα 25,24m. Καηά ηελ πξψηε απνγξαθή, πνπ έγηλε ην 1981/82 
εγθαηαζηάζεθαλ θαη θαηακεηξήζεθαλ 62 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο. ηε 
δεχηεξε απνγξαθή πνπ έγηλε ην 1991/92 εγθαηαζηάζεθαλ επηπξφζζεηα 21 
δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο θαη ζπλνιηθά θαηακεηξήζεθαλ 83. Καηά ηελ 
απνγξαθή ηνπ 2001/2 θαηακεηξήζεθαλ κφλν 76 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, 
δηφηη επηά δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο αθαηξέζεθαλ γηα ην ιφγν φηη ηέζζεξηο 
δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο  βξίζθνληαλ  κέζα ζηελ έθηαζε πνπ θάεθε ην 
θαινθαίξη ηνπ 2000 θαη ηξεηο βξίζθνληαλ ζην ζηξψκα ησλ αλαδαζψζεσλ, νη 
νπνίεο αθαηξέζεθαλ απφ ην παξαγσγηθφ δάζνο θαη εληάρζεθαλ ζηηο 
αλαδαζψζεηο. 
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Ο αξηζκφο ησλ κφληκσλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ (Μ.Γ.Δ) θαηά ηελ 
πξψηε απνγξαθή θαζνξίζηεθε κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο 
θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο παξάκεηξνο ν αξηζκφο ησλ θνξκψλ κε ζθάικα ±5% 
θαη πηζαλφηεηα 95%. 
 

 
Δηθφλα 4.1: Πεξηνρέο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηηο παξαγσγηθέο 
εθηάζεηο 
 
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Μ.Γ.Δ έγηλε θαη‟ αξρή ζε ράξηεο πεδίνπ 1:5000 (beat 
maps) θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζην δάζνο. ην θέληξν θάζε 
Μ.Γ.Δ ηνπνζεηήζεθε κεηαιιηθή ζσιήλα ε νπνία δέζεθε ζε ηξία ζηαζεξά 
ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. 
 
Καηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή απφ θάζε Μ.Γ.Δ ζπγθεληξψζεθαλ νη 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
 
 Ζ αλαγέλλεζε, ε νπνία δηαθξηλφηαλ ζε δπν θαηεγνξίεο, ηα δελδξχιιηα 

κε έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 8cm θαη απηά πνπ είραλ 
έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξν απφ 8 – 12cm 

 Ζ έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξνο θαη ην χςνο ησλ δέληξσλ κε έκθινηα 
ζηεζηαία δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 12cm 

 Ζ θαηαγξαθή φισλ ησλ δέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απφηνκεο θαη 
βξαρψδεηο θειίδεο 

 Ζ θαηαγξαθή φισλ ησλ δέληξσλ πνπ θέξνπλ ζεκάδηα ξεηηλεχζεσλ  
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 Ζ κέηξεζε ζηεζηαίαο ειηθίαο απφ 2 – 3 θπξίαξρα δέληξα κε ηε ιήςε 
ηξππαληδίσλ  

 Ζ πξνζήκαλζε δέληξσλ κε βάζε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο 
πξνζήκαλζεο 

 Ο βαζκφο εδαθνθάιπςεο, ν νπνίνο θαηαηάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο 
αθφινπζεο θιάζεηο: 0 – 30%, 31 – 60% θαη 61 – 100% 

 Ο ηχπνο κίμεο 
 Ζ πξνέιεπζε ζπζηάδαο 
 Ζ δνκή ηεο ζπζηάδαο 
 Σν είδνο θαη ην πνζνζηφ εδαθνθάιπςεο θάζε ζάκλνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ νκφθεληξν θχθιν ηεο Μ.Γ.Δ κε αθηίλα 10m. 
 Ζ έληαζε δηάβξσζεο θαη ε επηθαλεηαθή εδαθηθή θαηάζηαζε 
 Όια ηα νηθνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία κέζα ζην δάζνο πνπ 

ζπλαληνχλ νη νκάδεο ζπιινγήο πεδίνπ θαηά ηελ πνξεία πξνο ηηο 
Μ.Γ.Δ. 

 
Όιν ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζπγθεληξσλφηαλ θαηά ηελ απνγξαθή 
θαηαρσξήζεθε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ηχπνπ Access.  
  
Σν 2005 έγηλε απνγξαθή ησλ κε παξαγσγηθψλ εθηάζεσλ θαη αθνινπζήζεθε ε 
ίδηα κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα παξαγσγηθά δάζε. Χο κε 
παξαγσγηθέο εθηάζεηο ραξαθηεξίζηεθαλ φιεο νη εθηάζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ 
ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαγσγηθψλ εθηάζεσλ κε ειάρηζηε έθηαζε ην 1 εθηάξην 
θαη κε βαζκφ ζπγθφκσζεο κε ηξαρεία πεχθε πέξαλ ηνπ 10%. ηελ θαηεγνξία 
απηή ζπκπεξηειήθζεζαλ θαη νη εθηάζεηο ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο κε 
δελδξχιιηα κε έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 12cm.   
 
Έρεη ραξαθηεξηζηεί ζην δάζνο Μαραηξά, σο κε παξαγσγηθφ δάζνο, έθηαζε 
380ha, ζηελ νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί κφληκα ηξεηο δεηγκαηνιεπηηθέο 
επηθάλεηεο. 
  
Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ απνγξαθή ησλ κε παξαγσγηθψλ 
δαζψλ είλαη παξφκνηα κε εθείλα ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ κε θάπνηεο 
κηθξνδηαθνξέο, νη νπνίεο είλαη: 
 
 Υξεζηκνπνηήζεθε ε πηζαλφηεηα 90% γηα θαζνξηζκφ ηνπ αλαγθαίνπ 

αξηζκνχ ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ 
 Γελ κεηξήζεθε ε ζηεζηαία ειηθία ησλ θπξίαξρσλ δέληξσλ 
 Μεηξήζεθε ε αθηίλα πεξηνδηθήο πξνζαχμεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 10 

ρξφλσλ φισλ ησλ δέληξσλ πνπ βξίζθνληαλ ζε θχθιν κε νξηδφληηα 
απφζηαζε ίζε κε 10m 

 Καηαγξαθήθαλ λεθξά θαηαθείκελα δέληξα 

 

4.3.1.1 Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ δηθηχνπ ησλ ΜΓΔ 
 
Οη πην θάησ αλαιχζεηο βαζίζηεθαλ ζηηο Μ.Γ.Δ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην 
δάζνο Μαραηξά ζηα πιαίζηα ησλ απνγξαθψλ ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ.  
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Ππθλφηεηα ζπζηάδσλ (Βαζκφο εδαθνθάιπςεο) 
 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππθλφηεηαο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 
απνηειέζκαηα: 
 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Μ.Γ.Δ (61,8%) θαηαλέκεηαη θαη 
αληηπξνζσπεχεη ρακειήο ππθλφηεηαο (0 – 30%) ζπζηάδεο ηξαρείαο 
πεχθεο. Σν ππφινηπν 36,8% ησλ Μ.Γ.Δ θαηαλέκεηαη ζε ζπζηάδεο 
κέζεο ππθλφηεηαο (31 – 60%) θαη κφιηο ην 1,4% θαηαλέκεηαη ζε 
θιεηζηέο ζπζηάδεο (Πίλαθαο 4.3) 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Μ.Γ.Δ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 90,8%, 
θαηαλέκεηαη ζηηο κέηξηεο θαη ζηηο θησρέο πνηφηεηεο ηφπνπ (ΗΗΗ θαη ΗV) θαη 
ην ππφινηπν 9,2% θαηαλέκεηαη  ζηηο θαιέο πνηφηεηεο ηφπνπ (Η θαη ΗΗ) 
(Πίλαθαο 4.4) 

 Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ Μ.Γ.Δ βξίζθεηαη ζε θησρέο πνηφηεηεο 
ηφπνπ κε δηαζπαζκέλεο ζπζηάδεο (Πίλαθαο  4.5). 
 

Πίλαθαο 4.3: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ ζχκθσλα κε ην βαζκφ εδαθνθάιπςεο 

Αρικμόσ Μ.Δ.Ε 

Βακμίδεσ εδαφοκάλυψθσ (ΒΕ) 
Σφνολο 

0 – 30% 31 – 60%  61 – 100%  

47 28 1 76 

Ροςοςτό 61,8 36,8 1,4 100,0 
 
Πίλαθαο 4.4: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ θαηά πνηφηεηα ηφπνπ 

Αρικμόσ Μ.Δ.Ε 

Ροιότθτα τόπου 
Σφνολο 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

1 6 32 37 76 

Ροςοςτό 1,3 7,9 42,1 48,7 100,0 

 
Πίλαθαο 4.5: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ θαηά πνηφηεηα ηφπνπ θαη βαζκίδεο εδαθνθάιπςεο 

Βακμίδεσ 
εδαφοκάλυψθσ 

(ΒΕ) 

Ροιότθτα τόπου 
Σφνολο 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

0 – 30% 1 5 16 25 47 

31 – 60% 0 1 15 12 28 

61 – 100% 0 0 1 0 1 

Σφνολο 1 6 32 37 76 

0 – 30% 1,3 6,6 21,1 32,9 61,9 

31 – 60% 0,0 1,3 19,7 15,8 36,8 

61 – 100% 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 

Ροςοςτό 1,3 7,9 42,1 48,7 100,0 

 
 
Γηάβξσζε εδαθψλ 
 

Με βάζε ηα ζηνηρεία αλάιπζεο ηεο δηάβξσζεο πξνθχπηνπλ φηη έληνλα 
θαηλφκελα δηάβξσζεο παξαηεξνχληαη κφλν ζε ειάρηζηεο Μ.Γ.Δ (πνζνζηφ 
4%), ελψ θαζφινπ ή ειάρηζηε δηάβξσζε παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ 64,5% ησλ 
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Μ.Γ.Δ. Μέηξηα θαηλφκελα δηάβξσζεο εκθαλίδνληαη ζην 31,6% ησλ Μ.Γ.Δ 
(Πίλαθαο 4.6 θαη Πίλαθαο 4.7). 
 
Πίλαθαο 4.6: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ θαηά βαζκφ δηάβξσζεο 

Αρικμόσ Μ.Δ.Ε 

Βακμίδεσ διάβρωςθσ 
Σφνολο Κακόλου/ 

Μθδαμινι  
Ελάχιςτθ Μζτρια Ζντονθ 

31 18 24 3 76 

Ροςοςτό 40,8 23,7 31,6 3,9 100,0 
 
Πίλαθαο 4.7: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ θαηά βαζκφ δηάβξσζεο θαη εδαθνθάιπςεο 

Βακμίδεσ 
εδαφοκάλυψθσ 

(ΒΕ) 

Βακμίδεσ διάβρωςθσ 
Σφνολο Κακόλου/ 

Μθδαμινι  
Ελάχιςτθ Μζτρια Ζντονθ 

0 – 30% 17 9 18 3 47 

31 – 60% 13 9 6 0 28 

61 – 100% 1 0 0 0 1 

Σφνολο 31 18 24 3 76 

0 – 30% 22,4 11,8 23,7 4,0 61,9 

31 – 60% 17,1 11,8 7,9 0,0 36,8 

61 – 100% 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 

Ροςοςτό 40,8 23,6 31,6 4 100,0 
 

 
Ζιηθία ζπζηάδσλ 
 

Παξαηεξνχκε πσο νη πεξηζζφηεξεο (63 απφ ηηο 76) Μ.Γ.Δ αληηπξνζσπεχνπλ 
δέληξα ειηθίαο 70 – 110 εηψλ (Πίλαθαο 4.8) Με ηελ θαηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ θαηά 
θιάζεηο ειηθίαο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ εδαθνθάιπςεο δηαπηζηψλεηαη φηη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Μ.Γ.Δ έρεη κηθξή ππθλφηεηα. Μφιηο 1,3% ησλ Μ.Γ.Δ 
παξνπζηάδεη βαζκφ εδαθνθάιπςεο πέξαλ ηνπ 60%. Χζηφζν πέξαλ ηνπ 1/3 
ησλ Μ.Γ.Δ (πνζνζηφ 36,8%) παξνπζηάδεη κέηξηα ππθλφηεηα (Πίλαθαο 4.9). 
 
Πίλαθαο 4.8: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ θαηά βαζκφ εδαθνθάιπςεο θαη θιάζε ειηθίαο 

Κλάςθ Θλικίασ  
(20 ζτθ) 

Βακμόσ εδαφοκάλυψθσ (%) 
Σφνολο 

0 – 30% 31 – 60%  61 – 100%  

20 – 40 (30) 1 0 0 1 

40 – 60 (50) 2 1 0 3 

60 – 80 (70) 7 3 0 10 

80 – 100 (90) 16 11 0 27 

100 – 120 (110) 15 10 1 26 

120 – 140 (130) 3 2 0 5 

140 – 160 (150) 3 1 0 4 

Σφνολο 47 28 1 76 
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Πίλαθαο 4.9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ θαηά βαζκφ εδαθνθάιπςεο θαη θιάζε 
ειηθίαο 

Κλάςθ Θλικίασ  
(20 ζτθ) 

Βακμόσ εδαφοκάλυψθσ (%) 
Σφνολο 

0 – 30% 31 – 60%  61 – 100%  

20 – 40 (30) 1,3 0,0 0,0 1,3 

40 – 60 (50) 2,7 1,3 0,0 4,0 

60 – 80 (70) 9,1 4,0 0,0 13,1 

80 – 100 (90) 21,1 14,4 0,0 35,5 

100 – 120 (110) 19,7 13,1 1,3 34,1 

120 – 140 (130) 4,0 2,7 0,0 6,7 

140 – 160 (150) 4,0 1,3 0,0 5,3 

Σφνολο 61,9 36,8 1,3 100,0 
 

Αξηζκφο θνξκψλ θαη αλαγέλλεζε 
 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ δηαδνρηθψλ απνγξαθψλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ θνξκψλ θαη ηελ αλαγέλλεζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα 
(Πίλαθαο 4.10).  
 
Πίλαθαο 4.10: Αξηζκφο θνξκψλ θαη αλαγέλλεζεο θαηά ηηο ηξεηο δηαδνρηθέο απνγξαθέο 
ζην δάζνο Μαραηξά 

Ζτοσ 
Αρικμόσ 

Κορμϊν/ha 

Αναγζννθςθ / ha 
Σφνολο αναγζννθςθσ (n/ha) 

Dbh<8cm 
Dbh=8 – 

12cm  

1981 127,3 35,4 20,7 56,1 

1991 122,7 17,0 19,5 36,5 

2001 121,4 22,8 12,0 34,8 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ απνγξάθσλ παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ 
αξηζκνχ θνξκψλ απφ απνγξαθή ζε απνγξαθή θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 
φηη ηα δέληξα πνπ αλέξρνληαη ζηε κεηξήζηκε δηάκεηξν (dbh>12cm) δελ 
θάιππηαλ ηηο απψιεηεο ησλ πινηνκεκέλσλ θαη λεθξψλ δέληξσλ. 
 
Αλ απνδερηνχκε φηη ην δάζνο έρεη ζπκπεξηθεξζεί ην ίδην θαη ηε δεθαεηία 2001 
– 2010 θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηε δεθαεηία απηή δελ έρνπλ γίλεη πινηνκίεο 
θαζψο επίζεο θαη ηηο λεθξψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
ιεηςπδξίαο απφ ην 2006 – 2009, ηφηε αλακέλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ 
δελ ζα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά απφ ηελ ηειεπηαία απνγξαθή. 
 

εκαληηθή κείσζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ αλαγέλλεζε απφ δεθαεηία ζε 
δεθαεηία. Ζ κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξείηαη ηε δεθαεηία ηνπ 80, ελψ θαηά ηε 
δεθαεηία ηνπ 90 παξαηεξείηαη θάπνηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλαγέλλεζεο.  
 
Πίλαθαο 4.11: Αξηζκφο δέληξσλ θαηά πνηφηεηα ηφπνπ 

Ροιότθτα 
Τόπου 

Ν01/ha Nαν/ha 
Nνεκ01/

ha 
Nυλ(96)/

ha 
Nha<
8cm 

8<Nha≤
12cm 

Σφνολο 
Αναγζννθςθσ 

Ι – ΙΙ* 121,4 7,7 4,8 4,7 22,8 12 34,8 

ΙΙΙ 153,3 9,6 7,0 6,7 27,0 14 41,0 

ΙV 104,0 6,9 3,2 2,6 21,1 10,3 31,4 
*Λφγσ κφλν κηαο Μ.Γ.Δ ζηελ Η πνηφηεηα ηφπνπ νκαδνπνηήζεθε ε Η κε ηε ΗΗ πνηφηεηα ηφπνπ 
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ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θνξκψλ (Ν01) θαηά πνηφηεηα ηφπνπ, ν κεγαιχηεξνο 
αξηζκφο παξαηεξείηαη ζηε κέηξηα πνηφηεηα (ΗΗΗ), αθνινπζεί ε θαιή θαη ζηε 
ζπλέρεηα ε θησρή πνηφηεηα ηφπνπ (Πίλαθαο 4.11). Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην 
φηη νη πινηνκίεο έγηλαλ ζηηο θαιέο πνηφηεηεο ηφπνπ, φπνπ θαη επέθεξαλ 
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξκψλ.  

 
Σφζν ε αλαγέλλεζε ησλ δπν θιάζεσλ φζν θαη ε ζπλνιηθή αλαγέλλεζε 
αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία, φπσο ν αξηζκφο ησλ θνξκψλ φζνλ αθνξά ηηο 
πνηφηεηεο ηφπνπ. Γειαδή, ε ζπκπεξηθνξά ηεο αλαγέλλεζεο είλαη ίδηα πεξίπνπ 
ζηηο θαιέο θαη ζηηο θησρέο πνηφηεηεο ηφπνπ ελψ είλαη απμεκέλε ζηηο κέηξηεο 
πνηφηεηεο. Με ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα δελ κπνξεί λα εμεγεζεί ε 
ζπκπεξηθνξά ηεο αλαγέλλεζεο έλαληη ηεο πνηφηεηαο ηφπνπ. Δμήγεζε κπνξεί 
λα δνζεί κφλν αλ κειεηεζνχλ φινη νη πηζαλνί νηθνινγηθνί παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ αλαγέλλεζε. 
 

 
ρήκα 4.1: Καηαλνκή θνξκψλ θαηά θιάζεηο δηακέηξνπ ζην Γάζνο Μαραηξά 

 

ην ρήκα 4.1, παξαηεξείηαη φηη ζηηο θιάζεηο δηακέηξνπ 0 (12 – 16cm), 1 (16 
– 20cm) θαη 3 (20 – 24cm) παξαηεξείηαη κείσζε ησλ θνξκψλ απφ ην 1991/2 
ζην 2001/2 ελψ ζηηο ππφινηπεο θιάζεηο,(απφ ηελ θιάζε 4 – 12) παξαηεξείηαη 
νξηαθή αχμεζε ησλ θνξκψλ ζε θάζε θιάζε.  
 
ην ρήκα 4.2, παξαηεξνχκε φηη ην κηζφ (48%) πεξίπνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
θνξκψλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ ιεπηψλ θνξκψλ θαη ην ππφινηπν 52% 
θαηαλέκεηαη ζηα ζηάδηα ησλ θνξκηδίσλ (27%), ησλ κέηξησλ θνξκψλ (21%) θαη 
ησλ ρνληξψλ θνξκψλ (4%). 
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ρήκα 4.2: Καηαλνκή θνξκψλ θαηά ζηάδην εμέιημεο ζην Γάζνο Μαραηξά 

 
 

Γαζναπνδνηηθά κεγέζε 
 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα (Πίλαθαο 4.12): 
 

 Σν μπιαπφζεκα κεηψζεθε θαηά 7,1m3/ha ηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη 
απμήζεθε 3,8m3/ha ηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηε 
δεθαεηία ηνπ 80 ην μπιαπφζεκα πνπ πινηνκήζεθε αλήιζε ζηα 
21.635,46m3 ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 90 αλήιζε ζηα 4.043,06m3. 

 Μεηαμχ ησλ δπν ηειεπηαίσλ απνγξαθψλ παξαηεξήζεθε νξηαθή αχμεζε 
ηεο θπθιηθήο επηθάλεηαο θαηά 0,216m3/ha θαη κείσζε ηεο κέζεο εηήζηαο 
πξνζαχμεζεο φγθνπ θαηά 0,25m3/ha/έηνο 

 Σν μπιαπφζεκα θαη ε κέζε εηήζηα πξνζαχμεζε φγθνπ κεηψλεηαη θαζψο 
κεηαβαίλνπκε απφ θαιή ζε θαθή πνηφηεηα ηφπνπ (Πίλαθαο 4.13) 

 Ζ κέγηζηε θπθιηθή επηθάλεηα παξαηεξείηαη απνθιεηζηηθά ζηε κέζε 
πνηφηεηα ηφπνπ θαη απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηνπο δαζνθνκηθνχο 
ρεηξηζκνχο πνπ έγηλαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, θαηά ηηο νπνίεο νη 
πινηνκίεο πεξηνξίζηεθαλ ζηηο θαιέο ζρεηηθά πνηφηεηεο ηφπνπ. Με ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ησλ πινηνκηψλ ζα παξαηεξεζεί ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 
θπθιηθήο επηθάλεηαο ζε φιν ην δάζνο θαη εηδηθά ζηηο θαιέο πνηφηεηεο 
ηφπνπ. 

 
Πίλαθαο 4.12: Γαζναπνδνηηθά κεγέζε ζχκθσλα κε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο απνγξαθέο 

Ζτοσ 
απογραφισ 

Ξυλαπόκεμα 
(m3/ha) 

Κυκλικι επιφάνεια 
(m2/ha) 

Μζςθ ετιςια προςαφξθςθ 
όγκου (m3/ha/ζτοσ) 

1981 59,4   

1991 52,3 9,089 0,77 

2001 56,1 9,305 0,52 
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Πίλαθαο 4.13: Γαζναπνδνηηθά κεγέζε θαηά πνηφηεηα ηφπνπ 

Ροιότθτα 
τόπου 

Ξυλαπόκεμα 
(m3/ha) 

Κυκλικι επιφάνεια 
(m2/ha) 

Μζςθ ετιςια προςαφξθςθ 
όγκου (m3/ha/ζτοσ) 

Ι – ΙΙ* 83,083 9,106 0,807 

ΙΙΙ 74,076 11,725 0,738 

ΙV 37,269 7,974 0,285 
 

 
ρήκα 4.3: Καηαλνκή μπιαπνζέκαηνο θαηά θιάζεηο δηακέηξνπ ζην Γάζνο Μαραηξά 

 

χκθσλα κε ην ρήκα 4.3, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ μπιαπνζέκαηνο απφ ην 
1991/2 ζην 2001/2 ζηηο πξψηεο ηξεηο θιάζεηο δηακέηξνπ θαζψο θαη ζηελ 
θιάζε 10 θαη 13 έσο 16. ηηο ππφινηπεο θιάζεηο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ 
μπιαπνζέκαηνο, κε ηε κέγηζηε αχμεζε λα παξνπζηάδεηαη ζηηο θιάζεηο 9 θαη 8.  
 
Σαμηλνκψληαο ηηο Μ.Γ.Δ θαη θαη‟  επέθηαζε ηηο ζπζηάδεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην 
δάζνο Μαραηξά ζε επίπεδν ππθλφηεηαο (Πίλαθαο 4.14), φπσο θαίλεηαη πην 
θάησ: 
 
 Ρ0,9 = ζπζηάδεο πςειήο ππθλφηεηαο  (G=G/Gmax=1-0,8) 
 P0,7 = ζπζηάδεο κέηξηαο ππθλφηεηαο  (G=G/Gmax=0,8-06) 
 P0,5 = ζπζηάδεο ρακειήο ππθλφηεηαο   (G=G/Gmax=0,6-04) 
 Ρ0,2 = ζπζηάδεο δηαζπαζκέλεο   (G=G/Gmax<0,4) 

 
Πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 
 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο (68,4%) ησλ Μ.Γ.Δ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 
ζπζηάδσλ βξίζθνληαη ζην επίπεδν ησλ δηαζπαζκέλσλ ζπζηάδσλ 
(Ρ02)  

 Σν ππφινηπν 21,1%  βξίζθεηαη ζηε ρακειή ππθλφηεηα θαη  
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 Μφλν ην 10,5% βξίζθεηαη ζην επίπεδν κέηξηαο ππθλφηεηαο, ππθλφηεηα 
θάπσο απνδεθηή  

 
 

Πίλαθαο 4.14: ρέζεηο κεηαμχ επίπεδνπ ππθλφηεηαο θαη βαζκνχ εδαθνθάιπςεο ησλ 
Μ.Γ.Δ 

Εδαφοκάλυψθ 
(%) 

Αρικμόσ Μ.Δ.Ε κατά επίπεδα πυκνότθτασ (=G/Gmax) 
Σφνολο 

0,2 0,5 0,7 0,9 

0 – 30% 43 4 0 0 47 

31 – 60% 9 12 7 0 28 

61 – 100% 0 0 1 0 1 

Σφνολο 52 16 8 0 76 

0 – 30% 56,6 5,3 0,0 0,0 61,9 

31 – 60% 11,8 15,8 9,2 0,0 36,8 

61 – 100% 00, 0,0 1,3 0,0 1,3 

Ροςοςτό 68,4 21,1 10,5 0,0 100 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην δάζνο θαηά 
ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ππνβαζκίζηεθε θαη απηφ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 
δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ έγηλαλ  ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Σε δεθαεηία ηνπ 
1980 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 1983 κέρξη ην 1991 εθαξκφζηεθε ζην 
παξαγσγηθφ δάζνο Μαραηξά, φπσο θαη ζηα άιια παξαγσγηθά δάζε, έλα 
ηδηφκνξθν δαζνθνκηθφ ζχζηεκα πνπ είρε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 
επηινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε δπλαηφηεηα απνςίισζεο ζε κεγάιε έθηαζε. 
Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ δέληξσλ γηα πινηνκία ήηαλ ε ζηεζηαία 
δηάκεηξνο, ψξηκα γηα πινηνκία δέληξα ήηαλ φια ηα δέληξα κε ζηεζηαία 
δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 50cm. Δπίζεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
απνγξαθήο ηνπ 1981/82 ην εηήζην ιήκκα είρε θαζνξηζηεί ζηηο 2000m3, 
κεγαιχηεξν απφ φηη ε εηήζηα πξνζαχμεζε φγθνπ κε βάζε ηηο δπν επφκελεο 
απνγξαθέο. Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ πνιηηηθψλ ήηαλ ε ππνβάζκηζε ηεο 
παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ δάζνπο θαη ε δεκηνπξγία ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο εμσδαζνγελψλ πεξηβαιιφλησλ κε φιεο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, 
γηα ην δάζνο.  

 
Σε δεθαεηία ηνπ 1990 παξαηεξείηαη αλάθακςε ζρεδφλ φισλ ησλ παξακέηξσλ 
θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ δαζνθνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ ην 1992 
πηνζεηήζεθε ην επηινγηθφ ζχζηεκα θαη θξηηήξην γηα ηελ πινηνκία ησλ δέληξσλ 
ήηαλ ε θπζηθή σξηκφηεηα. Ζ αλάθακςε νθείιεηαη επίζεο ζην φηη ην εηήζην 
ιήκκα ηεο δεθαεηία ηνπ 90 κεηψζεθε ζηα 1000m3. 
 

Με ηελ θήξπμε ηνπ δάζνπο ζε ΔΓΠ θαη ηε κείσζε, ζρεδφλ εμάιεηςε ησλ 
πινηνκηψλ, πηζηεχεηαη φηη ην νηθνζχζηεκα ζα αλαθάκςεη θαη ζην κέιινλ ζα 
βειηησζεί ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. 

 

4.3.1.2 Δζσηεξηθή ζπγθξφηεζε ησλ ζπζηάδσλ 
 
Ζ αλάιπζε γηα ηελ εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία ηεο 
απνγξαθήο ησλ Μ.Γ.Δ ηνπ 2001/02. 
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Γνκή ζπζηάδσλ 
 
Ζ ηξαρεία πεχθε είλαη ην θχξην δαζνπνληθφ είδνο πνπ ζπγθξνηεί ηηο ζπζηάδεο 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ρεκαηίδεη νκήιηθεο ζπζηάδεο ζε επίπεδν ζπζηάδαο 
έλεθα ησλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ ππέζηεζαλ ηηο πξνεγνχκελεο 
δεθαεηίεο, ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη θσηφθπην 
είδνο. Απφ άπνςε δνκήο νη ζπζηάδεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  
 
 Σηο δηαζπαζκέλεο ζπζηάδεο κε βαζκφ εδαθνθάιπςεο κηθξφηεξν ηνπ 

30%  
 Σηο ζπζηάδεο κε ρακειή έσο κέηξηα ππθλφηεηα κε βαζκφ 

εδαθνθάιπςεο 30 – 60%  
 Σηο ζπζηάδεο κε κέηξηα έσο πςειή ππθλφηεηα κε βαζκφ 

εδαθνθάιπςεο κεγαιχηεξν απφ 60%.   
 
Απφ άπνςε εδαθνθάιπςεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Μ.Γ.Δ (πνζνζηφ 
61,84%) παξνπζηάδεη κηθξφ βαζκφ εδαθνθάιπςεο. Μέηξηα έσο πςειή 
εδαθνθάιπςε παξαηεξείηαη ζε κία κφλν Μ.Γ.Δ, ελψ νη ππφινηπεο Μ.Γ.Δ 
έρνπλ εδαθνθάιπςε ρακειή έσο κέηξηα (Πίλαθαο 4.15).  
 

Πίλαθαο 4.15: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ θαηά βαζκφ εδαθνθάιπςεο 

Βακμόσ εδαφοκάλυψθσ 
(%) 

Αρικμόσ Μ.Δ.Ε Ροςοςτό (%) 

0 – 30 47 61,84 

30 – 60 28 36,84 

> 60 1 1,32 

Σφνολο 76 100 

 
Οξφθσζε ζπζηάδσλ 
 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ Μ.Γ.Δ δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
ζπζηάδσλ (64,47%) είλαη πνιπψξνθεο, ελψ ην 26,32% είλαη δηψξνθεο 
ζπζηάδεο, θαη κφλν ην 9,21% είλαη κνλψξνθεο ζπζηάδεο (Πίλαθαο 4.16). 
 
Πίλαθαο 4.16: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ κε βάζε ηελ νξφθσζε 

Ορόφωςθ Αρικμόσ Μ.Δ.Ε Ροςοςτό (%) 

Μονϊροφεσ 7 9,21 

Διϊροφεσ 20 26,32 

Ρολυϊροφεσ 49 64,47 

Σφνολο 76 100 

 
Πξνέιεπζε ζπζηάδσλ 
 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4.17, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπζηάδσλ 
(96,05%) είλαη θπζηθέο θαη κφιηο ην 3,95% πξνήιζε απφ αλαδάζσζε 
(ηερλεηέο ζπζηάδεο). 
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Πίλαθαο 4.17: Καηαλνκή ησλ Μ.Γ.Δ κε βάζε ηελ πξνέιεπζε 

Ρροζλευςθ Συςτάδων Αρικμόσ Μ.Δ.Ε Ροςοςτό (%) 

Φυςικζσ  73 96,05 
Τεχνθτζσ 3 3,95 

Σφνολο 76 100 
 
 

Γαζναπνδνηηθά κεγέζε 
 
Παξαηεξνχκε πσο νη κέζεο ηηκέο ησλ δαζναπνδνηηθψλ κεγεζψλ πνπ 
εμεηάζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.18, είλαη κεγαιχηεξεο ζηηο 
ζπζηάδεο κε βαζκφ εδαθνθάιπςεο πέξαλ ηνπ 60% (κέηξηα έσο πςειή 
εδαθνθάιπςε). Σα κεγέζε κεηψλνληαη θαζψο κεηαβαίλνπκε απφ ζπζηάδεο 
κέηξηαο έσο πςειήο εδαθνθάιπςεο ζε ζπζηάδεο κε ρακειφ βαζκφ 
εδαθνθάιπςεο. 
 
Πίλαθαο 4.18: Καηαλνκή ησλ δαζναπνδνηηθψλ κεγεζψλ ησλ Μ.Γ.Δ κε βάζε ηνλ βαζκφ 
εδαθνθάιπςεο 

Βακμόσ 
Εδαφοκάλυψθσ 

(%) 

Μζςοσ 
Αρικμόσ 
Δζντρων 
(Ν/ha) 

Μζςθ 
Εγκάρςια 
Κυκλικι 

Επιφάνεια 
(m2/ha) 

Μζςο 
Ξυλαπόκεμα 

(m3/ha) 

Μζςθ 
Ρροςαφξθςθ 

Πγκου 
(m3/ha) 

0-30 84 6,79 40,02 0,27 

30-60 190 13,06 79,31 0,614 

>60 245 22,15 160,76 1,00 

 

4.3.2 Απνγξαθή πξνζσξηλψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ (Γ.Δ) 
 
Πάλσ ζην λέν ζχλζεην γεσγξαθηθφ ππφβαζξν ην νπνίν ζπγθξνηείην απφ 
ηνπο δαζηθνχο ράξηεο θαη ηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο εγθαηαζηάζεθε έλα δίθηπν 
πξνζσξηλψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ θάζε 200m x 200m, θπθιηθνχ 
ζρήκαηνο θαη αθηίλαο 10m. Οη ΓΔ κεηαθηλήζεθαλ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο 
γηα λα ππάξμεη κηα ΓΔ ζε θάζε πνιχγσλν θαη ηαπηφρξνλα λα αληηπξνζσπεχεη 
ηε κέζε θαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο ηνπ πνιπγψλνπ. Απφ θάζε ΓΔ ιήθζεθαλ 
ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 
 Σξππαλίδηα ζην ζηεζηαίν χςνο δπν θπξίαξρσλ ή ζπγθπξίαξρσλ 

δέληξσλ πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζνχλ νη εηήζηνη απμεηηθνί δαθηχιηνη γηα 
λα ππνινγηζηεί ε ζηεζηαία ειηθία. 

 Σν κήθνο ησλ δέθα ηειεπηαίσλ δαθηπιίσλ 
 Σα δαζνπνληθά είδε πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ αλψξνθν 
 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηνπ θάζε είδνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ 

αλψξνθν 
 Ο ηχπνο κίμεο  
 Σν ζηάδην εμέιημεο (λενθπηεία / ππθλνθπηεία → dbh < 5cm, θνξκίδηα → 

dbh = 5 – 20cm, θνξκνί → dbh >20cm) 
 Σν αλψηεξν χςνο 
 Ζ πξνέιεπζε ηεο ζπζηάδαο 
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 Ζ δηαρεηξηζηηθή κνξθή 
 Ζ δνκή ηεο ζπζηάδαο 
 Ζ θαηαθφξπθε δηάξζξσζε 
 Σα είδε ηνπ κεζνξφθνπ 
 Σα είδε πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ φξνθν ησλ ζάκλσλ θαη ηεο αλαγέλλεζεο 
 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο εδαθνθάιπςεο θαη ην κέζν χςνο ηνπ 

νξφθνπ ησλ ζάκλσλ θαη ηεο αλαγέλλεζεο 
 Σα είδε ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο 
 Σν κέζν χςνο ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο 
 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηνπ εδάθνπο ηεο ΓΔ πνπ θαιχπηεηαη απφ 

λεθξή βηνκάδα θαη μεξνηάπεηα 
 Σν πάρνο ηεο λεθξήο βηνκάδαο 
 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο γπκλήο θαη βξαρψδνπο επηθάλεηαο 
 Ίρλε ζπκπίεζεο 
 Ίρλε δηάβξσζεο θαη αλάινγα ε ΓΔ θαηαηάζζεην ζε κηα απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: επηθαλεηαθή, απιαθσηή, ραξαδξσηή δηάβξσζε  
 Σν βάζνο ηνπ εδάθνπο ηεο ΓΔ 
 Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαηά ηε βιαζηεηηθή πεξίνδν 

θαη αλάινγα ε ΓΔ θαηαηάζζεην ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: μεξά / πγξά 
– θάζπγξα / ελδηάκεζε θαηάζηαζε   

 Ζ θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, ε νπνία δηαθξίζεθε ζε 
νκαιή – επίπεδε ή αλψκαιε – ηξαρεία 

 
Καηά ηε δηαβεκάηηζε ησλ ζπλεξγείσλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πεδίνπ κέζα 
απφ ηα πνιχγσλα εθηηκάην ν κέζνο βαζκφο ηεο δαζνθάιπςεο θάζε 
πνιπγψλνπ θαη αλάινγα θαηαηαζζφηαλ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θιάζεηο: 0 – 
25%, 26 – 50%, 51 – 75% θαη 76 – 100%. Δπίζεο ζε επίπεδν πνιπγψλνπ 
ζπγθεληξψλνληαλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 
 
 Βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ίρλε παξνπζίαο ή δηέιεπζεο 

ζειαζηηθψλ, θφπξαλα, θσιηέο, δεκηέο θηι. 
 Αμηφινγα ζηνηρεία θχζεο, φπσο ηζηάκελα ή θαηαθείκελα δέληξα 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ, παξάμελσλ ζρεκάησλ, γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, 
ζηνηρεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θηι. 

 Σερληθά ζηνηρεία, φπσο μεξνιηζηέο, αλαβαζκίδεο, πδαηνδεμακελέο, 
θξάγκαηα, πδξνζηφκηα θηι. 

 Τδαηηθέο ζπλζήθεο, φπσο πεγέο, ηξερνχκελν λεξφ θηι 
 
Καηάζηαζε πγείαο. Με βάζε ηε θαηλνκεληθή θαηάζηαζε ησλ δέληξσλ, ε 
θαηάζηαζε πγείαο ραξαθηεξηδφηαλ σο αθνινχζσο: 
 
 Καιή φηαλ ε δσηηθφηεηα ηνπο είλαη άξηζηε 
 Μέηξηα φηαλ ε δσηηθφηεηα ηνπο είλαη κέηξηα 
 Καθή φηαλ ε δσηηθφηεηα ηνπο είλαη πνιχ κεησκέλε ιφγσ πξνζβνιψλ 

απφ παζνγφλνπο νξγαληζκνχο ή θαθψλ θιηκαηεδαθηθψλ ζπλζεθψλ 

4.3.2.1 Οξηδφληηα δηάξζξσζε ηνπ δάζνπο 
 
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ραξηνγξάθεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 
δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (βάζε 
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πνιπγψλσλ), απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα πνπ 
πεξηγξάθνπλ ηελ επηθαλεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ δάζνπο. 
 
Μνξθέο θάιπςεο 
 
Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βάζεο πξνέθπςε ν Πίλαθαο 4.19, πνπ πεξηγξάθεη ηηο 
κνξθέο θάιπςεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαηά ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη 
δαζνπνληθή κνξθή. Απφ ηνλ πίλαθα ζπκπεξαίλνληαη ηα αθφινπζα: 
 

 ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο θπξηαξρνχλ νη δαζνζθεπείο εθηάζεηο, 
θαηαβάιινληαο έθηαζε 3708,168 ha (πνζνζηφ 79,15%), πξάγκα πνπ 
αλακελφηαλ ιφγσ ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. Γαζνζθεπήο 
έθηαζε 22,587ha απαληάηαη εληφο ηεο κνλαζηεξηαθήο γεο, 56,485ha 
εληφο ηδησηηθήο γεο θαη 3629,096ha εληφο θξαηηθήο δαζηθήο γεο 

 Μηθξή έθηαζε θαιχπηνπλ νη ζακλνζθεπείο εθηάζεηο (900,241ha), 
αληηζηνηρψληαο ζε πνζνζηφ 19,21% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Έλα κηθξφ 
κέξνο απφ απηέο ηηο εθηάζεηο απαληάηαη εληφο ηεο ηδησηηθήο γεο 
(4,280ha) θαη εληφο ηεο κνλαζηεξηαθήο γεο (13,261ha) ελψ νη 
ππφινηπεο εθηάζεηο (882,700ha) εληφο θξαηηθήο δαζηθήο γεο 

 Οη βξαρψδεηο εθηάζεηο (26,140ha) θαη νη θξπγαλφηνπνη (32,796ha) 
αληηπξνζσπεχνπλ πνιχ κηθξέο εθηάζεηο κέζα ζηελ θξαηηθή δαζηθή γε. 

 Οη γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη κφλν εληφο ηεο κνλαζηεξηαθήο 
γεο θαιχπηνπλ 4,937ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,11% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο 

 Οη εθδξνκηθνί ρψξνη εθπξνζσπνχληαη ζε κηθξή έθηαζε, 
θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 4,494ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,10%  

 Οη ππνδνκέο ηνπ κνλαζηεξηνχ θαη ηδησηηθήο γεο θαηαιακβάλνπλ 
2,647ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,05% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 

 ην θξαηηθφ δάζνο ππάξρεη έλα αλελεξγφ ιαηνκείν πνπ θαηαιακβάλεη 
έθηαζε 5,752 ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,12% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 

 
Πίλαθαο 4.19: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο (ha) θαηά ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη 
εδαθνπνληθή κνξθή 

Ιδιοκτθςιακό 
Κακεςτϊσ 

ΔΑ ΘΑ Φ Β Γ ΥΡ_ΕΧ ΥΡ ΛΑΤ Σφνολο (%) 

Κρατικό 
Δάςοσ 

3629,096 882,700 31,147 26,140 0 4,494 0 5,752 4579,328 97,74 

Ιδιωτικι γθ 56,485 4,280 1,649    0,100  62,515 1,33 

Μον/ακι γθ 22,587 13,261 0 0 4,937 0 2,547 0 43,332 0,92 

Σφνολο 3708,168 900,241 32,796 26,140 4,937 4,494 2,647 5,752 4685,175 100 

(%) 79,15 19,21 0,70 0,56 0,11 0,10 0,05 0,12 100  

*ηηο εθηάζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ δξφκνη θαη αληηππξηθέο ισξίδεο 

 
χλζεζε δαζνπνληθψλ εηδψλ  
 
ηελ Δηθφλα 4.2, παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο. Απφ ηελ αλάιπζε κε βάζε ηε ζχλζεζε ησλ δαζνπνληθψλ 
εηδψλ (Πίλαθαο 4.20 θαη Πίλαθαο 4.21) πξνέθπςαλ ηα πην θάησ: 
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 Ζ ηξαρεία πεχθε σο ακηγήο (80,84%) θαη σο κηθηφο ζρεκαηηζκφο κε 
ιαηδηά θαη άιια είδε (12,79%) θπξηαξρεί ζηε πεξηνρή ηνπ Μαραηξά  

 Οη κηθηνί ζρεκαηηζκνί ηξαρείαο – θέδξνπ (0,48%) θαη ηξαρείαο – 
θππαξηζζηνχ (2,22%), αλ θαη κηθξνί ζε έθηαζε εληνχηνηο  έρνπλ 
ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ ηελ άπνςε βηνπνηθηιφηεηαο θαη αηζζεηηθήο ηνπ 
ηνπίνπ.  

 Ζ ιαηδηά ζπκκεηέρεη ζηνπο δαζνζθεπείο ζρεκαηηζκνχο είηε σο θχξην 
είδνο (2,94%), ζρεκαηίδνληαο ακηγείο ζρεκαηηζκνχο είηε σο ζπλνδφ 
είδνο ηεο ηξαρείαο πεχθεο (7,64%). Αθφκα ζρεκαηίδεη κηθηέο ζπζηάδεο 
κε αείθπιινπο θαη θπιινβφινπο ζάκλνπο (2,59%).  

 Απφ άπνςε έθηαζεο νη ζακλψλεο δελ είλαη ζεκαληηθνί δηφηη 
θαηαιακβάλνπλ ζρεηηθά κηθξή έθηαζε, κφιηο 900,2ha. Κπξίαξρν είδνο 
ησλ ζακλψλσλ είλαη ε ιαηδηά κε πνζνζηφ 87,05%. 

 

 
Δηθφλα 4.2: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη άιισλ κνξθψλ θάιπςεο 
γεο ζην Γάζνο Μαραηξά 
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Πίλαθαο 4.20: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο (ha) Γαζνζθεπψλ (D1) θαηά θαηεγνξία 
ζπζηάδσλ (ζχλζεζε δαζνπνληθψλ εηδψλ) 
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(ha) 2997,7 109,2 31,22 94,1 74,1 115,0 8,4 46,3 18,0 82,2 36,0 71,7 24,3 3708,17 

(%) 80,84 2,94 0,84 2,54 2,00 3,10 0,23 1,25 0,48 2,22 0,97 1,93 0,66 100 

 
Πίλαθαο 4.21: Καηαλνκή έθηαζεο (ha) ζακλψλσλ θαηά θαηεγνξία ζχλζεζεο 
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(ha) 382,5 306,0 52,0 43,1 25,8 12,5 55,1 23,2 900,2 

(%) 42,49 33,99 5,78 4,79 2,87 1,39 6,12 2,58 100 

 
Ππθλφηεηα δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ 
 

Ζ ππθλφηεηα ησλ δαζνζθεπψλ επηθαλεηψλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.22. 
Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ απνηππψλνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκπεξαίλνληαη ηα 
αθφινπζα: 

 Μφιηο ην 0,95 ησλ εθηάζεσλ απαληά ζε θιεηζηέο ζπζηάδεο  (κε 
ΒΔ>75%, έθηαζεο 35,41ha)  

 Μέηξηα ζπγθφκσζε έρεη ην 19,77% ησλ εθηάζεσλ (732,94ha) 

 Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπζηάδσλ (30,23%) έρεη βαζκφ 
ζπγθφκσζεο κηθξφηεξν ηνπ 25%  

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπζηάδσλ (πνζνζηφ 49,05%) παξνπζηάδεη έληνλα 
δηαζπαζκέλε ζπγθφκσζε (25 – 50%). 

 
Γεληθά απφ ηα πην πάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ην δάζνο είλαη έληνλα 
δηαζπαζκέλν κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θπξηαξρία εμσδαζνγελνχο 
πεξηβάιινληνο. 
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Πίλαθαο 4.22: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο ησλ δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ θαηά βαζκφ 
εδαθνθάιπςεο 

Ζκταςθ (ha) ΒΕ:0-25% ΒΕ:25-50% ΒΕ:50-75% ΒΕ:75-100% Σφνολο 

Κρατικό Δάςοσ 1104,58 1780,70 708,81 35,00 3629,09 

Μοναςτθριακι 
γθ 

14,35 8,24 0,00 0,00 22,59 

Ιδιωτικι γθ 2,17 29,78 24,13 0,41 56,49 

Σφνολο 1121,10 1818,72 732,94 35,41 3708,17 

Κρατικό Δάςοσ 29,76 48,02 19,11 0,94 97,87 

Μοναςτθριακι 
γθ 

0,39 0,22 0,00 0,00 0,61 

Ιδιωτικι γθ 0,06 0,8 0,65 0,01 1,52 

Ροςοςτό (%) 30,23 49,05 19,77 0,95 100,00 

 
Ππθλφηεηα ζακλσδψλ ζρεκαηηζκψλ 
 

Ζ ππθλφηεηα ησλ ζακλσδψλ ζρεκαηηζκψλ παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα 4.23. 
Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπκπεξαίλνληαη ηα αθφινπζα: 
 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζακλσδψλ ζρεκαηηζκψλ (40,68%) έρεη 
εδαθνθάιπςε 50 – 75% 

 Σν 6,42% ησλ ζακλψλσλ είλαη θιεηζηνί ζρεκαηηζκνί κε βαζκφ 
εδαθνθάιπςεο πέξαλ ηνπ 75% 

 Αλνηθηνί ζρεκαηηζκνί κε βαζκφ εδαθνθάιπςεο κηθξφηεξν απφ 25% 
θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 17,65% 

 
Πίλαθαο 4.23: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο ησλ ζακλσδψλ εθηάζεσλ θαηά βαζκφ 
εδαθνθάιπςεο 

Ζκταςθ (ha) ΒΕ:0-25% ΒΕ:25-50% ΒΕ:50-75% ΒΕ:75-100% Σφνολο 

Κρατικό Δάςοσ 155,46 304,36 365,05 57,83 882,70 

Μοναςτθριακι 
γθ 

3,47 9,79 0,00 0,00 13,26 

Ιδιωτικι γθ 0,00 3,12 1,16 0,00 4,28 

Σφνολο 158,93 317,26 366,21 57,83 900,24 

Κρατικό Δάςοσ 17,27 33,81 40,55 6,42 98,05 

Μοναςτθριακι 
γθ 

0,39 1,09 0,00 0,00 1,47 

Ιδιωτικι γθ 0,00 0,35 0,13 0,00 0,00 

Ροςοςτό (%) 17,65 35,24 40,68 6,42 100,00 

  

4.3.3 Γαζναπνδνηηθά πξφηππα 
 
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο απνγξαθέο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα βνεζεηηθά εξγαιεία: 
 



 

75 
 

Α) Μαδνπίλαθεο: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ ησλ θνξκψλ ησλ δέληξσλ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ν καδνπίλαθαο δηπιήο εηζφδνπ πνπ βαζίζηεθε ζηελ 
αθφινπζε εμίζσζε φγθνπ: 
  

Vol = 187,62 - 21,858*(D/10)+ 0,569*(D/10)2+0,7447*(D/10)* H 
 
Όπνπ: 
D = έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξνο ζε mm 
Ζ = ην χςνο ζε m 
 
Με απηή ηελ εμίζσζε ππνινγίζηεθε ν έκθινηνο φγθνο θάζε θνξκνχ απφ ην 
πξέκλν κέρξη ην θνξπθαίν χςνο κε έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξν κεγαιχηεξε 
ησλ 7cm. 
 
Β) Δμίζσζε Πξνζαχμεζεο Όγθνπ 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηνδηθήο πξνζαχμεζεο φγθνπ γηα ηηο δπν ηειεπηαίεο 
απνγξαθέο (1991 – 2001) ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθφινπζε εμίζσζε: 
 

Pzv = V2001 – V1991 + Vαν + ΕVσλ 
 
Όπνπ:   
Pzv = ε πεξηνδηθή πξνζαχμεζε φγθνπ γηα ηε δεθαεηία 
V2001,V1991 = Ο φγθνο ησλ δέληξσλ κε έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξν 
κεγαιχηεξε ησλ 12cm πνπ θαηακεηξήζεθαλ θαηά ηηο δπν δηαδνρηθέο 
απνγξαθέο ηνπ 1991 θαη 2001. 
Vαν = Ο φγθνο ησλ δέληξσλ πνπ αλήξζαλ ζηε κεηξνχκελε δηάκεηξν 
(dbh≥12cm) θαη θαηακεηξήζεθαλ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 
Εvσλ = Ζ πξνζαχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δέληξσλ πνπ πινηνκήζεθαλ κεηαμχ 
ησλ δπν δηαδνρηθψλ απνγξαθψλ. 
 
Γ) χζηεκα ζηαζκνδεηθηηθψλ θακππιψλ 
  
Ζ θαηάηαμε ησλ Μ.Γ.Δ ζε πνηφηεηεο ηφπνπ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηαζκνδεηθηηθψλ θακππιψλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ ηξαρεία 
πεχθε ηεο Κχπξνπ. Ζ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηφπνπ βαζίδεηαη ζηε ζηεζηαία 
ειηθία θαη ην χςνο ησλ θπξίαξρσλ δέληξσλ ηεο θάζε Μ.Γ.Δ. 
Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο πνηφηεηεο ηφπνπ. Σν εχξνο ησλ 
πνηνηήησλ ηφπνπ πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηε δηαζπνξά ησλ πςψλ ζηελ 
ειηθία αλαθνξάο (Α0=60 έηε). Σν λέθνο δηαζπνξάο δηαθξίζεθε ζε ηέζζεξα 
κέξε, σο αθνινχζσο: 
 

 Πνηφηεηα ηφπνπ Η:  Απφ 23-29m 

 Πνηφηεηα ηφπνπ ΗI:  Απφ 17-23m 

 Πνηφηεηα ηφπνπ ΗII:  Απφ 11-17m 

 Πνηφηεηα ηφπνπ ΗV: Απφ 5-11m 
 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηφπνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζηαζκνδεηθηηθψλ θακππιψλ (ρήκα 4.4) θαη επί ηε βάζεη ησλ κεηξήζεσλ 
ζηεζηαίαο ειηθίαο θαη χςνπο θπξηαξρνχλησλ δέλδξσλ ησλ ζπζηάδσλ. 
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Γ) Δπίπεδν ππθλφηεηαο 
 
Σν επίπεδν ππθλφηεηαο θαζνξίδεηαη σο ην αθφινπζν πειίθν 
 
          Ρ=G/Gmax 
 
Όπνπ:  
Ρ = επίπεδν ππθλφηεηαο 
G = θπθιηθή επηθάλεηα ηεο ΜΓΔ 
Gmax = κέγηζηε θπθιηθή επηθάλεηα πνπ πξνέθπςε απφ φιεο ηηο ΜΓΔ ησλ 
παξαγσγηθψλ δαζψλ  

 
Σα επίπεδα ππθλφηεηαο δηαθξίζεθαλ ζε ηξία επίπεδα (0,5, 0,7 θαη 0,9) κε 
βάζε ην αλψηεξν χςνο θαη ην επίπεδν ππθλφηεηαο (Πίλαθαο 4.24)  
 
Πίλαθαο 4.24: Έληαμε ησλ ζπζηάδσλ ηεο ηξαρείαο πεχθεο ζε θιάζεηο ππθλφηεηαο 

Ανϊτ. 

Φψοσ 

Θ0 

(m) 

Συςτάδεσ υψθλισ 

πυκνότθτασ 

p= 0,9 (1,0 - 0,8) 

Συςτάδεσ μζτριασ 

πυκνότθτασ 

p= 0,7 (0,8 - 0,6) 

Συςτάδεσ κατϊτερθσ 

πυκνότθτασ 

p= 0,5 (0,6-0,4) 

Gmax G(p09) G(p08) G(p08) G(p07) G(p06) G(p06) G(p05) G(p04) 

6 11,62 10,45 9,29 9,29 8,13 6,97 6,97 5,81 4,65 
8 17,98 16,18 14,38 14,38 12,59 10,79 10,79 8,99 7,19 

10 22,01 19,81 17,61 17,61 15,41 13,21 13,21 11,01 8,80 

12 24,57 22,11 19,65 19,65 17,20 14,74 14,74 12,28 9,83 

14 26,25 23,62 21,00 21,00 18,37 15,75 15,75 13,12 10,50 

16 27,40 24,66 21,92 21,92 19,18 16,44 16,44 13,70 10,96 

18 28,22 25,40 22,58 22,58 19,75 16,93 16,93 14,11 11,29 

20 28,82 25,94 23,06 23,06 20,18 17,29 17,29 14,41 11,53 

22 29,27 26,35 23,42 23,42 20,49 17,56 17,56 14,64 11,71 

24 29,62 26,66 23,70 23,70 20,74 17,77 17,77 14,81 11,85 

26 29,90 26,91 23,92 23,92 20,93 17,94 17,94 14,95 11,96 

28 30,12 27,11 24,09 24,09 21,08 18,07 18,07 15,06 12,05 

30 30,30 27,27 24,24 24,24 21,21 18,18 18,18 15,15 12,12 
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ρήκα 4.4: Δμέιημε ηεο θπθιηθήο επηθάλεηαο ησλ ζπζηάδσλ ζπλαξηήζεη ηνπ αλψηεξνπ 
χςνπο θαη δεκηνπξγία επηπέδσλ ππθλφηεηαο ή ηνπ βαζκνχ μπινβξίζεηαο. 

 

4.3.4 Κιείδεο Αμηνιφγεζεο 
 

ήκεξα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ, πέξαλ απφ ηε παξαγσγή 
μχινπ, πιήζνο άιισλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο παξαγσγή λεξνχ, δαζηθή αλαςπρή, 
θπλήγη θηι πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηαπηφρξνλα 
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. 
 
Γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε 
ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 
πξφβιεκα αλαπηχρζεθε έλα είδνο Κιείδσλ Αμηνιφγεζεο παξακέηξσλ πνπ 
ζπλζέηνπλ ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα. Οη παξάκεηξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 
ιεηηνπξγία ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ πνηφηεηα ηνπο ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο 
κεηαθξάδνληαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα π.ρ. 
 
 Πνιχ θαιή θαηάζηαζε ή πνιχ ζεηηθή επίδξαζε ζε 3 
 Καιή θαηάζηαζε ζε 2 
 Καθή θαηάζηαζε ή ρακειή επίδξαζε ζε 1 

 
Με ηελ θαζνδήγεζε  ηνπ Γξ. η. Γθαηδνγηάλλε, Δξεπλεηή Α ζην Γαζηθφ 
Ηλζηηηνχην Θεζζαινλίθεο, αλαπηχρζεθαλ νη αθφινπζεο θιείδεο γηα ην δάζνο 
Μαραηξά: 
 

 Σν δπλακηθφ δηήζεζεο 

 Ζ αληηδηαβξσηηθή ιεηηνπξγία 

 Σν δπλακηθφ αηζζεηηθήο θαη πξνζθνξάο δαζηθήο αλαςπρήο 

 Σν δπλακηθφ αληίζηαζεο ηνπ δάζνπο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγίαο 

 Σν δπλακηθφ δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο δσήο θαη ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο 
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Οη παξάγνληεο (κεηαβιεηέο) πνπ επεξεάδνπλ κηα δαζηθή ιεηηνπξγία 
δηαθξίλνληαη ζηνπο Δμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο Δζσηεξηθνχο 
παξάγνληεο. Οη Δμσηεξηθνί παξάγνληεο, είλαη νη παξάγνληεο πνπ 
δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κηα ζπζηάδα θαη 
ηαμηλνκνχληαη σο αθνινχζσο: 
 

1. Γεσινγηθφο ζρεκαηηζκφο 
2. Έδαθνο 
3. Κιίκα 
4. Φπζηθφ ηνπίν 
5. Αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

 
Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή 
ζπγθξφηεζε ησλ ζπζηάδσλ θαη δηαθξίλνληαη σο αθνινχζσο: 
 

1. Κχξηα ζπζηάδα 
2. Όξνθνο ζάκλσλ 
3. Όξνθνο γξάζηεσλ 

 
Οη Δμσηεξηθνί παξάγνληεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαηηθφηεηα δηφηη δελ 
κεηαβάιινληαη ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ πνπ ιακβάλνληαη κε ηα δηαρεηξηζηηθά 
κέηξα. Οη Δζσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη επκεηάβιεηνη έλεθα ηεο δπλακηθήο ησλ 
ζπζηάδσλ θαη ελ γέλεη ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ δαζηθψλ ρεηξηζκψλ. 
Οη πξψηνη επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ην δπλακηθφ ησλ δηάθνξσλ 
ιεηηνπξγηψλ, ελψ νη δεχηεξνη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ ζπζηάδσλ. 
 

4.3.4.1 Καηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο θιίκαθαο 
θαη ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο. 
 
Γηάθνξνη παξάγνληεο νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο πξνθεηκέλνπ λα 
απεηθνλίδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαζψο θαη λα κπνξεί λα γίλεη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παξάγνληα έλαληη ησλ δηαθφξσλ 
ιεηηνπξγηψλ. 
  
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ή ζπλδξνκήο ελφο παξάγνληα ζηε 
δηακφξθσζε κίαο δαζηθήο ιεηηνπξγίαο ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ηεηξαβάζκηα 
θιίκαθα ηεο κνξθήο (4, 3, 2, 1) θαη έρεη ηελ εμήο ζεκαζία: 
 

 Βαζκφο 4 ζεκαίλεη πνιχ πςειή ζεηηθή επίδξαζε (επηδησθφκελε 
θαηάζηαζε) 

 Βαζκφο 3 ζεκαίλεη πςειή ζεηηθή επίδξαζε (ελδηάκεζε θαηάζηαζε)  

 Βαζκφο 2 ζεκαίλεη κέηξηα ζεηηθή επίδξαζε (ελδηάκεζε θαηάζηαζε) 

 Βαζκφο 1 ζεκαίλεη πνιχ ρακειή ζεηηθή επίδξαζε (ρεηξφηεξε /ιηγφηεξν 
επηζπκεηή) 
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Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ εζσηεξηθψλ 
παξαγφλησλ σο πξνο ηηο δηάθνξεο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο, ε θιίκαθα έρεη ηελ 
αθφινπζε ζεκαζία: 
 

 Βαζκφο 4 ζεκαίλεη πνιχ θαιή πνηφηεηα (επηδησθφκελε θαηάζηαζε) 

 Βαζκφο 3 ζεκαίλεη θαιή πνηφηεηα (ελδηάκεζε θαηάζηαζε) 

 Βαζκφο 2 ζεκαίλεη κέηξηα πνηφηεηα (ελδηάκεζε θαηάζηαζε) 

 Βαζκφο 1 ζεκαίλεη θαηψηεξε πνηφηεηα (ρεηξφηεξε / ιηγφηεξν επηζπκεηή) 
 
Δθηίκεζε βαξχηεηαο ησλ παξαγφλησλ 
 
Ζ ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ κπνξεί λα πνηθίιεη απφ 
πεξίπησζε ζε πεξίπησζε, δειαδή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δαζηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ, αιιά θαη απφ δάζνο ζε δάζνο. 
 
Ο θαζνξηζκφο ηεο βαξχηεηαο βαζίδεηαη ζηε γλψκε ησλ εηδηθψλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απφ 1-100 θαη 
αληηθαηνπηξίδεη ηε ζρεηηθή ζεκαζία θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν θάζε 
παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαθφξσλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 
 

4.3.5 ηαηηζηηθή αλάιπζε δεηγκαηνιεςίαο 
 
Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ δάζνπο νδήγεζε ζε νκνηνγελήο θαηαζηάζεηο απφ 
άπνςε ζχλζεζεο πνηφηεηαο ηφπνπ, δνκήο θιπ. Οη θαηαζηάζεηο απηέο 
ραξαθηεξίδνληαη σο ζηξψκαηα θαη απφ ηα απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο ησλ 
Μ.Γ.Δ. πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε ζηξψκα εθηηκψληαη κέζεο ηηκέο γηα δηάθνξεο 
κεηαβιεηέο. 
 
Σα ζηαηηζηηθά απηά ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλεη 
θάζε ζηξψκα απνηεινχλ ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη εθηίκεζε ζε 
δηάθνξα επίπεδα. 
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5. Γηαρείξηζε – Γηνίθεζε 
 

5.1 Ηζηνξηθφ δηαρείξηζεο 
 
Με ηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ (1879), ην δάζνο Μαραηξά 
ζπκπεξηιήθζεθε ζηε Γαζηθή Πεξηθέξεηα Σξνφδνπο ζηελ νπνία ππαγφηαλ 
κέρξη ην 1962, νπφηε θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο. Σν 
δάζνο Μαραηξά, φπσο θαη φια ηα δάζε ηεο Κχπξνπ πέξαζε δηάθνξεο 
θαηαζηάζεηο θαη ηξφπνπο δηαρείξηζεο πνπ ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 
θαηάζηαζε επεκεξίαο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ.  

Ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθή γηα ηα δάζε ηεο Κχπξνπ θαη εηδηθά γηα εθείλα πνπ ήηαλ 
πην πξνζηηά, φπσο ην δάζνο ηνπ Μαραηξά, ήηαλ ε πεξίνδνο ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο (1571 – 1878). Καηά ηελ πεξίνδν απηή ην δάζνο Μαραηξά ήηαλ 
ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε κε ειάρηζην μπιαπφζεκα θαη κε έληνλα πξνβιήκαηα 
δηάβξσζεο ιφγσ ππεξβφζθεζεο, ιεζηξηθψλ πινηνκηψλ, εθρεξζψζεσλ θαη 
αλεμέιεγθησλ ππξθαγηψλ πνπ έθαηαλ θάζε θνξά ηεξάζηηεο εθηάζεηο. Μφιηο ην 
1870, νη Σνχξθνη θαηαθηεηέο απνθάζηζαλ λα εηζάμνπλ θάπνηνπο θαλνληζκνχο 
γηα ηελ εθαξκνγή πεξηνξηζκψλ ζηηο πινηνκίεο νη νπνίνη ζηελ νπζία δελ 
εθαξκφζηεθαλ ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν, ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα 
απαγφξεπζαλ ηελ εμαγσγή μπιείαο απφ ηελ Κχπξν. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο Μαραηξά αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ δαζψλ, κπήθε ζε 
κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θάζε δηαρείξηζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
Αγγινθξαηίαο (1878-1960). Καηά ηελ πεξίνδν απηή, κε εμαίξεζε ην δηάζηεκα 
ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ, έγηλαλ ζεκαληηθφηαηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλφξζσζε ηνπ.   
 
Δλδεηθηηθφ ηεο βαξχηεηαο πνπ έδσζαλ νη Άγγινη, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην 
Σκήκα Γαζψλ απνηέιεζε ηε δεχηεξε θξαηηθή ππεξεζία (κεηά ην 
Κηεκαηνιφγην) πνπ ηδξχζεθε ακέζσο ηνλ επφκελν ρξφλν απφ ηελ άθημή ηνπο 
ζην λεζί θέξλνληαο κάιηζηα απφ ηα πξψηα ρξφληα αμηφινγνπο 
εκπεηξνγλψκνλεο ηεο δαζηθήο επηζηήκεο φπσο ν A. E. Wild ην 1878 – 1879 
θαη P. G. Madon ην 1880.  
 
Ζ πξνζπάζεηα απηή αλάθακςεο ηνπ δάζνπο, βαζίζηεθε ζε κηα ζεηξά 
δηαρεηξηζηηθψλ δξάζεσλ θαη λνκνζεηεκάησλ (Γαζηθνί Νφκνη ηνπ 1879, 1881, 
1889 θαη 1939) κε βάζε ηα ζχγρξνλα πξφηππα δηαρείξηζεο ηεο ηφηε επνρήο. 
Ζ κεγαιχηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηνλ έιεγρν ηεο βνζθήο, ησλ ππξθαγηψλ, ηεο 
παξάλνκε μχιεπζεο, ελψ επελδπζήθαλ ηεξάζηηα θνλδχιηα ζε αγνξά γεο, 
αληηδηαβξσηηθά έξγα θαη αλαδαζψζεηο. 
 
Βέβαηα ην έξγν ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιν αθνχ εθηφο 
απφ ηελ άζιηα θαηάζηαζε ηνπ δάζνπο είρε λα αληηκεησπίζεη θαη ηε λννηξνπία 
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ ζεσξνχζαλ ην δάζνο κέρξη ηφηε «μέθξαγν 
ακπέιη» (no man‟s land) ζην νπνίν είραλ ην δηθαίσκα λα θαηαπαηήζνπλ, λα 
θάςνπλ θαη λα ζπιιέμνπλ φηη ήζειαλ, ρσξίο θαλέλα έιεγρν. 
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Ζ ππεξβφζθεζε θαη νη ππξθαγηέο απνηέιεζαλ γηα ην Γάζνο Μαραηξά ηηο 
θχξηεο αηηίεο ππνβάζκηζήο ηνπ. Παξφιν πνπ απφ ην 1888 κέρξη ην 1935 
ςεθίζηεθαλ κηα ζεηξά λνκνζεηεκάησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηνλ απνθιεηζκφ 
ηεο βνζθήο απφ ηα δάζε, ζηα αξρεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δηαθαίλεηαη φηη ε 
βφζθεζε ζην δάζνο Μαραηξά ζπλερίζηεθε γηα πνιιά ρξφληα αθφκε. Σν 1932, 
ππήξραλ άδεηεο γηα βφζθεζε 1200 δψσλ (θπξίσο αηγψλ) απφ ηα ρσξηά 
Φηθάξδνπ, Λαδαληάο, Γνχξξη, Καπέδεο θαη Λπζξνδφληαο. Δπηπξφζζεηα, ε 
Μνλή Μαραηξά δηέζεηε άιιεο 740 αίγεο πνπ έβνζθαλ «λφκηκα» ζην δάζνο. Σν 
1938, επηηεχρζεθε ζπκθσλία κε ηε Μνλή ψζηε λα απεκπνιήζεη ηα πξνλφκηα 
γηα απεξηφξηζηε μχιεπζε θαη βφζθεζε θαη λα πνπιήζεη φια ηα δψα 
θαηεδαθίδνληαο παξάιιεια ηηο ζηάλεο ηεο απφ ην δάζνο κε αληάιιαγκα 
10.000 ιίξεο. Παξφια απηά, ε Μνλή ην 1939 πνχιεζε ηα δψα ζε βνζθνχο 
απφ γεηηνληθά ρσξηά θαη έηζη ηα δψα ζηελ νπζία δελ απνκαθξχλζεθαλ. Σα 
δψα πνπ έβνζθαλ λφκηκα ζην δάζνο Μαραηξά πεξηνξίζηεθαλ ζην ειάρηζην ην 
δηάζηεκα 1941 – 1946. Σν 1947 αλαθέξεηαη φηη έκπαηλαλ παξάλνκα ζην 
δάζνο πεξίπνπ 200 αίγεο απφ ηηο πεξηνρέο Μάλδξα ηνπ Αλσγηνχ, Βίινο, θαη 
Bξνκνλεξά, ελψ ζπρλά πεξηζηαηηθά παξάλνκεο βφζθεζεο αηγψλ ηεο κνλήο, 
ζπλέβαηλαλ κέρξη θαη ην 1969 (Αξθάηδη ηνπ Γξχ) αθνχ ην 1970 νη βνζθνί πνπ 
έβνζθαλ ηα δψα ηνπο ζηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο κεηαθηλήζεθαλ ρακειφηεξα 
ζε ηδησηηθέο πεξηνρέο. 
 
Σν θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο ζαλ ζπλέπεηα ηεο παξειζνχζαο 
θαθνδηαρείξηζεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ απνηέιεζε δηαρεηξηζηηθφ κέηξν 
πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο απφ ηα πξψηα ρξφληα δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο 
Μαραηξά. Αξθεί λα αλαθεξζεί φηη ην 1927, ιφγσ πεξηνξηζκνχ πηζηψζεσλ, 
αληηδηαβξσηηθά έξγα έγηλαλ κφλν ζην δάζνο Μαραηξά θαη ζην δξφκν ηεο 
Κεξχλεηαο ελψ ζην δηάζηεκα 1941 – 1946 έγηλαλ εθηεηακέλεο ηερλεηέο 
ζπνξέο ζε ισξίδεο. 
  
Σν πξψην πιάλν απνγξαθήο πνπ ζθνπφ είρε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αεηθνξηθνχ 
ιήκκαηνο ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1936. Σν 1953, ν Chapman δηέθξηλε ην 
δάζνο Μαραηξά (4054ha) ζε 154 δηακεξίζκαηα (compartments), ελψ ην 1954 
o Πνιπθάξπνπ νινθιήξσζε ηε ιεπηνκεξή απνγξαθή ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε 
ε κεηέπεηηα δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο.  
 

5.2 Παξνχζα δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε 
 
Ζ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ζήκεξα εζηηάδεηαη ζηελ πξνζηαζία απφ ηηο δαζηθέο 
ππξθαγηέο, ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηε δαζηθή αλαςπρή, ηελ 
πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απφ ηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ παξαγσγή μχινπ  κεηά ηελ θήξπμε ηνπ Γάζνπο ζε ΔΓΠ 
ζεσξείηαη σο δεπηεξεχνλ πξντφλ θαη πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο 
δηαρείξηζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηνπ δάζνπο ζηα πιαίζηα εθπιήξσζεο ησλ άιισλ 
ιεηηνπξγηψλ. 
 
Οη ππξθαγηέο είλαη ε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ην δάζνο Μαραηξά ιφγσ ηεο 
καθξάο μεξνζεξκηθήο πεξηφδνπ θαη ηεο εχθιεθηεο μεξνθπηηθήο βιάζηεζεο. Ζ 
πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν 
δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
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πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαηίζεληαη γηα ηελ πξφιεςε 
θαη θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  
 
Ζ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην δάζνο Μαραηξά θαζψο θαη κε δηάθνξα 
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ ηεο παλίδαο θαη 
ρισξίδαο πνπ βξίζθνληαη ππφ θίλδπλν. Δηδηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηεο Οδεγίαο 
92/43 θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ «Natura 2000» δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ελ γέλεη ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
 
Ζ αλαςπρή, κεηά ηελ θήξπμε ηνπ ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν, απνηειεί ηνλ θχξην 
ζηφρν ηνπ δάζνπο Μαραηξά ν νπνίνο εθθξάδεηαη κέζσ ησλ εθδξνκηθψλ 
ρψξσλ θαη ησλ κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο 
ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Οη ππνδνκέο αλαςπρήο 
νξγαλψλνληαη ζην ρψξν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνβάιινληαη φια ηα 
αμηφινγα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην δάζνο Μαραηξά ηθαλνπνηψληαο φζν 
γίλεηαη ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ. 
 
Ζ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ απνηειεί έλα άιιν 
ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο ηνπ νπνίνπ ε ζεκαζία ηα 
ηειεπηαία ρξφληα νινέλα απμάλεη ζπλερψο ιφγσ ηεο ζπαληφηεηάο ηνπ θαη ηεο 
αχμεζεο ηεο δήηεζήο ηνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο θαη γεληθά  ε κνξθή ησλ 
δαζνπνληθψλ ζρεκαηηζκψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ησλ 
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ. Σν δάζνο Μαραηξά απνηειεί έλα απφ 
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πδξνθνξείο ηεο Κχπξνπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
λα θαιχςεη κέξνο ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο. Απφ ην 
δάζνο Μαραηξά πεγάδνπλ νη ρείκαξξνη Γηαιηάο θαη Πεδηαίνο νη νπνίνη 
εκπινπηίδνπλ κε ηε ξνή ηνπο πεδηλνχο αιινπβηαθνχο πδξνθνξείο Λεπθσζίαο 
θαη Λάξλαθαο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πιήξσζε ησλ παξαθείκελσλ 
θξαγκάησλ. 
 
Ζ δηαηήξεζε πγηνχο δάζνπο απνηειεί ίζσο ηνλ θπξηφηεξν θξαγκφ γηα 
πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ δάζνπο κε κεγάιε 
βηνπνηθηιφηεηα θαη νηθνινγηθή ζηαζεξφηεηα εγγπάηαη ηε δηαηψληζε θαη ηελ 
πξνζαξκνγή ηνπ ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο.  
 
Γηνηθεηηθή νξγάλσζε 
 
Ο Γαζηθφο ηαζκφο Λπζξνδφληα, ν νπνίνο ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηε Γαζηθή 
Πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δάζνπο Μαραηξά. Ζ ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ θαηά ην 2010 απνηειείηαη απφ ην πην θάησ πξνζσπηθφ: 
 

 Έλαλ Αλψηεξν Γαζηθφ Λεηηνπξγφ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηνίθεζε 

ηνπ δάζνπο Μαραηξά  

 Γπν Γαζηθνχο Λεηηνπξγνχο 1εο  ηάμεο 

 3 Γαζηθνχο Λεηηνπξγνχο 
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Γηα ην Γάζνο Μαραηξά εξγνδνηνχληαη 8 κφληκνη, 30 έθηαθηνη σξνκίζζηνη θαη 4 
δαζνππξνθχιαθεο. Σελ πεξίνδν ππξνπξνζηαζίαο ζπγθξνηείηαη 
δαζνππξνζβεζηηθφ ζψκα απφ 34 δαζνππξνζβέζηεο νη νπνίνη πξνέξρνληαη 
απφ ηνπο κφληκνπο θαη έθηαθηνχο σξνκίζζηνπο. 
 
Ζ δηαρείξηζε ηνπ Γάζνπο Μαραηξά θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ 
Σκήκαηνο Γαζψλ θαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο είλαη ν Πεξηθεξεηαθφο 
Γαζηθφο Λεηηνπξγφο Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ, ζηνλ νπνίν 
ππάγεηαη δηνηθεηηθά ν Γαζηθφο ηαζκφο Λπζξνδφληα. 
 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 
άιισλ, δξαζηεξηφηεηεο φπσο: πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απφ ηηο ππξθαγηέο, 
βειηίσζε θαη ζπληήξεζε εθδξνκηθψλ θαη θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ, 
κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο, ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ αληηππξηθψλ 
ισξίδσλ, δηαρείξηζε θαη πεξηπνίεζε ησλ ζπζηάδσλ, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 
νηθνηφπσλ θηι 
 
Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο Μαραηξά ην έηνο 
2009 αλήξζε ζηηο 115.238,75 επξψ θαη θαηαλεκήζεθε ζηηο αθφινπζεο 
δξαζηεξηφηεηεο (Πίλαθαο 4.25). ηνλ πίλαθα απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη 
κηζζνί, έμνδα νρεκάησλ, γξαθείσλ θηι. 
 
Πίλαθαο 4.25: Καηαλνκή εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ δάζνπο Μαραηξά (2009) 

Συντιρθςθ κτιρίων 10. 796,45 
Συντιρθςθ δαςικϊν δρόμων 10.177,16 

Συντιρθςθ εκδρομικϊν χϊρων 15.145,02 
Συντιρθςθ μονοπατιϊν μελζτθσ τθσ φφςθσ 1.652,55 
Ρροςταςία δαςϊν 9.212,98 

Αντιπυρικζσ λωρίδεσ εντόσ  κρατικϊν δαςϊν  13.459,60 
Αντιπυρικζσ λωρίδεσ εκτόσ κρατικϊν δαςϊν 12.966,25 

Δθμιουργία και επζκταςθ εκδρομικϊν χϊρων 21.674,24 
Αναδάςωςθ 17.981,50 
Δαςοκομία 6.337,21 

Σφνολο 115.238,75 € 
 

Σα έζνδα ην 2009 απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο Μαραηξά αλήιζαλ ζε 
23.894,79 επξψ θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ησλ αθφινπζσλ 
πξντφλησλ θαη απφ ηα κηζζψκαηα δαζηθήο γεο (Πίλαθαο 4.26). 
 
Πίλαθαο 4.26: Δηήζηα έζνδα απφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο Μαραηξά (2009) 

Οικοδομιςιμθσ ξυλείασ 15.449,21 

Καυςοξυλείασ 7.666,69 

Κϊνοι 5,00 

Χριςτουγεννιάτικα δζντρα 287,00 

Εκμιςκϊςεισ 126,89 

Συμβιβαςμοί 350,00 

Σφνολο 23.894,79 € 
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5.3 Πξνζηαζία 
 

5.3.1 Γαζηθέο ππξθαγηέο 
 
Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ηα δάζε είλαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο ιφγσ ησλ 
καθξψλ μεξψλ πεξηφδσλ, ησλ δπλαηψλ αλέκσλ, ησλ απφηνκσλ θιίζεσλ θαη 
ηεο εχθιεθηεο μεξνθπηηθήο βιάζηεζεο.  
 
Αξηζκφο ππξθαγηψλ θαη θαείζα έθηαζε 
 
Καηά ηα ηειεπηαία 51 ρξφληα, απφ ην 1960 – 2010, ν αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ 
αλήιζε ζηηο 53 κε κέζν φξν κηα ππξθαγηά θαη‟ έηνο θαη κε κέζε θαείζα  
δαζηθή έθηαζε 14,5ha/έηνο. Ζ κέζε  θαείζα δαζηθή έθηαζε αλά ππξθαγηά είλαη 
13,9ha. Σα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ππξθαγηψλ θαηά έηνο παξνπζηάζηεθαλ 
ην 1960 θαη ην 2008, κε επηά θαη έμη ππξθαγηέο αληίζηνηρα (Πίλαθαο 5.1). 

 
Πίλαθαο 5.1: Αξηζκφο ππξθαγηψλ θαη θαείζα έθηαζε 

Ζτοσ 
Αρικμόσ 

πυρκαγιϊν 
Συνολικι Ζκταςθ 

(ha) 
Κρατικι δαςικι 

ζκταςθ (ha) 

1960 7 35,199 35,199 
1961 4 112,799 112,799 
1962 3 0,401 0,401 
1963 3 2,542 2,542 
1967 1 0,268 0,268 
1968 2 0,334 0,334 
1969 2 0,035 0,035 
1970 3 0,334 0,334 
1972 1 0,803 0,803 
1974 1 0,134 0,134 
1976 1 0,015 0,015 
1978 1 0,12 0,12 
1979 2 0,201 0,201 
1981 1 0,07 0,07 
1982 1 0,15 0,15 
1984 1 3 3 
1986 1 359 234 
1988 1 0,3 0,3 
1989 1 0,2 0,2 
1993 1 0 0 
1994 2 56,8 9,7 
1995 1 0,2 0,2 
1996 1 1,5 1,5 
1998 1 0,05 0,05 
1999 1 0 0 
2001 1 602,6 277,1 
2008 6 1,96 1,96 
2009 1 4,74 2 
2010 1 115 57 

 Σφνολο 53 1298,775 740,415 
Μζςθ ζκταςθ (ha/πρκ) 1,03 πρκ/ζτοσ 24,5 13,97 
Μζςθ ζκταςθ (ha/ζτοσ)  25,46 14,51 
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Ζ πεξίνδνο, 1960 – 2010 κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ππξθαγηψλ κπνξεί λα 
δηαθξηζεί αδξνκεξψο ζηελ πεξίνδν απφ ην 1960 – 1970, φπνπ ν αξηζκφο ησλ 
ππξθαγηψλ θπκάλζεθε απφ 7 κέρξη 1, ζηελ πεξίνδν απφ ην 1971 – 2001 φπνπ 
εθδειψζεθαλ κία (1) θαη ζπάληα δπν (2) ππξθαγηέο αλά έηνο θαη ηελ πεξίνδν 
2002 – 2007 πνπ ήηαλ ε θαιχηεξε πεξίνδνο κε ηε κε εκθάληζε πεξηζηαηηθνχ 
ππξθαγηάο. Όζν αθνξά ηελ πεξίνδν 2008 – 2010  ν αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ 
παξνπζίαζε αχμεζε, θάηη πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ μεξαζία ηεο 
πεξηφδνπ 2005 – 2008. 
 
ην ρήκα 5.1, παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ππξθαγηψλ θαηά έηνο ζην δάζνο 
Μαραηξά . Αλ θαη ρξνληθά παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε κείσζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ, 
εληνχηνηο ην 2008 εθδειψζεθαλ 6 πεξηζηαηηθά πνπ έθαςαλ ζπλνιηθά 1,96ha 
δαζηθήο γεο, πνιχ κηθξή έθηαζε πνπ ππνδειψλεη ηελ απνηειεζκαηηθή 
νξγάλσζε πνπ ππάξρεη γηα αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Μεηά απφ 
ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ αηηηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ ππξθαγηψλ ηνπ 2008 
πξνθχπηεη φηη απφ ηα 6 πεξηζηαηηθά ηα ηξία νθείινληαη ζε θεξαπλνχο, ηα δπν 
ζε άγλσζηα αίηηα θαη ην έλα πξνεθιίζε απφ δξαζηεξηφηεηεο δίπια ζε θαηνηθία. 
Σα έηε 2009/10 εθδειψζεθαλ 2 πεξηζηαηηθά ππξθαγηάο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
θαηαζηξνθή 59ha θξαηηθνχ δάζνπο. Οη ππξθαγηέο απηέο ήηαλ θαθφβνπιεο θαη 
εθδειψζεθαλ ζε εκέξεο κε δπλαηήο έληαζεο αλέκνπο, θάηη πνπ δηθαηνινγεί ην 
κέγεζνο ηεο θακέλεο έθηαζεο.   
 

 
ρήκα 5.1: Αξηζκφο Ππξθαγηψλ θαηά έηνο ζην δάζνο Μαραηξά, Πεξίνδνο 1960 – 2010 
 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε θξαηηθήο δαζηθήο γεο πνπ θάεθε απφ ην 1960 κέρξη ην 
2010 αλήιζε ζε 740,415ha θαη θπκάλζεθε απφ ειάρηζηα ηεηξαγσληθά κέηξα 
κέρξη 277,1ha (2001). Ζ κέζε ζπλνιηθή θαείζα έθηαζε αλά πεξηζηαηηθφ 
ππξθαγηάο αλέξρεηαη ζε 24,5ha, ελψ ε κέζε ζπλνιηθή θαείζα έθηαζε αλά έηνο 
ζε ππνινγίζηεθε ζε 25,46ha θαη θπκαίλεηαη απφ κεξηθά ηεηξαγσληθά κέηξα 
κέρξη 602,6ha. ηελ Δηθφλα 5.1, πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θακέλε 
έθηαζε ηελ πεξίνδν 1960 – 2010 εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
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Δηθφλα 5.1: Γαζηθέο ππξθαγηέο ζην Γάζνο Μαραηξά (1950 – 1960) 
 
Παξαηεξείηαη φηη ε θαείζα έθηαζε παξνπζηάδεη ηξεηο εμάξζεηο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ην 1961, ην 1986, ην 2001 θαη ην 2010 (ρήκα 5.2).  
 
Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο ππξθαγηψλ, ε έμαξζε πνπ παξνπζηάδεηαη 
ην 1961 δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί δηφηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
ηφζν γηα ην ρξφλν επέκβαζεο  φζν θαη γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 
επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ έθξεμε ηεο ππξθαγηάο.  
 
Ζ έμαξζε ηνπ 1986 δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο αληίδξαζεο 
ήηαλ 50 ιεπηά, ρξφλνο αξθεηφο  γηα λα αλαπηπρζεί κεγάιν κέησπν  
ππξθαγηάο  θαη λα θάλεη δχζθνιε ηελ εξγαζία ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ 
κε απνηέιεζκα λα θάςεη κεγάιε έθηαζε.  
 
Οη εμάξζεηο ηνπ 2001 θαη ηνπ 2010, απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νθείιεηαη 
ζηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ έπλεαλ ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ έθξεμε ησλ 
ππξθαγηψλ θαη βνήζεζαλ ζηελ εμάπισζή ηνπο. Αθφκε νη ηειεπηαίεο 
ππξθαγηέο 2009 – 2010 πξνήιζαλ απφ εκπξεζκνχο θάηη πνπ δηθαηνινγεί ηελ 
κεγάιε έθηαζε ηνπο. 
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ρήκα 5.2: Καείζα έθηαζε ζε εθηάξηα (ha) ζην δάζνο Μαραηξά, Πεξίνδνο 1960 – 2009 
 
Σα αίηηα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δηαθξίλνληαη ζε έμη νκάδεο (ρήκα 5.3). Σα 
αίηηα είλαη ε βαζηθφηεξε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα κειεηείηαη απφ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο γηα αλάπηπμε θαηάιιειεο πξνιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ 
αηηίσλ έδσζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 

 Γηα  ην 62,3% (33 ππξθαγηέο) ησλ πεξηζηαηηθψλ νη αηηίεο ήηαλ 
άγλσζηεο 

 Γηα ην 5,7%(3 ππξθαγηέο) νθείιεηαη ζε εθδξνκείο θαη ηαμηδηψηεο 
 Γηα ην 5,7% νθείιεηαη ζε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 Γηα ην 3,8% (2 ππξθαγίεο) πξνθιήζεθαλ απφ δξαζηεξηφηεηεο δίπια 

απφ θαηνηθίεο 
 Γηα ην 7,5% ήηαλ ζθφπηκεο (θαθφβνπιεο) 
 Γηα ην ππφινηπν 15,1% (8 ππξθαγίεο ) απφ θεξαπλνχο 

 

ρήκα 5.3: Αίηηα δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζην δάζνο Μαραηξά, Πεξίνδνο 1960 – 2009  
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Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη γηα ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ππξθαγηψλ ππάξρεη αδπλακία λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αίηηα ησλ 
δαζηθψλ ππξθαγηψλ κε απνηέιεζκα λα αδπλαηίδεη ε αλάπηπμε 
απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο πξφιεςεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Σν Σκήκα 
Γαζψλ αληηιακβαλφκελν ηελ πην πάλσ αδπλακία, απφ ην 2000 θαη κεηά 
έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηε δηάγλσζε αηηηψλ πξφθιεζεο ησλ δαζηθψλ 
ππξθαγηψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε παγθχπξηα βάζε 
δηαπηζηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ άγλσζησλ αηηηψλ κεηψζεθε ζην 15%. Λφγσ 
ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ππξθαγηψλ πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ην 2000 ζην δάζνο 
Μαραηξά είλαη δχζθνιν λα εμαξζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηα 
αίηηα ησλ ππξθαγηψλ απηή ηελ πεξίνδν. 
 
Αξηζκφο ππξθαγηψλ αλά εκέξα  

  
Ζ έλαξμε ησλ ππξθαγηψλ είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ησλ δηαθφξσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ κέζα θαη γχξσ απφ ηα δάζε. Ζ θχζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα θαη πιεζίνλ 
ηνπ δάζνπο αιιάδεη απφ κέξα ζε κέξα. ηνλ πίλαθα 5.2, παξαηεξείηαη φηη ν 
κεγαιχηεξνο αξηζκφο ππξθαγηψλ εθδειψλεηαη ηελ Κπξηαθή κε πνζνζηφ 
22,6% (12 ππξθαγηέο), αθνινπζεί ε Σξίηε κε πνζνζηφ 16,9% (9 ππξθαγηέο). Ο 
κηθξφηεξνο αξηζκφο ππξθαγηψλ παξαηεξείηαη ηε Γεπηέξα. Ο κεγάινο αξηζκφο 
ππξθαγηψλ πνπ παξαηεξείηαη ηελ Κπξηαθή νθείιεηαη  ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη 
κεγάιε δξαζηεξηνπνίεζε εληφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε 
ην  δάζνο, έλεθα ηεο αξγίαο, ησλ εμνξκήζεσλ ηνπ θπλεγίνπ εληφο θαη εθηφο 
ηνπ δάζνπο θαη ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ζηα δάζε γηα αλαςπρή. 
 
Πίλαθαο 5.2: Αξηζκφο ππξθαγηψλ θαη θαείζα έθηαζε αλά εκέξα Πεξίνδνο 1960 – 2009 

Μζρα Αρ. πυρκαγιϊν Συνολικι ζκταςθ (ha) Κρατικι δαςικι ζκταςθ (ha) 

Δευτζρα 
Κυριακι 
Τρίτθ 
Τετάρτθ 
Ρζμπτθ 
Ραραςκευι 
Σάββατο 

4 
12 
9 
7 
8 
7 
6 

2,03 
569,01 
78,56 

638,14 
3,39 
3,49 
1,41 

2,03 
386 

31,46 
312,63 

6,12 
3,48 
1,4 

Σφνολο  53 1298,755 740,415 

 
 
Αξηζκφο ππξθαγηψλ αλά κήλα  
 
Δμεηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ππξθαγηψλ αλά κήλα (Πίλαθαο 5.3), 
παξαηεξείηαη φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ππξθαγηψλ ζπκβαίλεη ηνπο κήλεο 
Ηνχιε θαη επηέκβξε θαη ν κηθξφηεξνο ηνπο αλνημηάηηθνπο κήλεο. Ζ εκθάληζε 
ππξθαγηψλ ην κήλα Γεθέκβξην είλαη απνηέιεζκα θαηξηθψλ θαηλφκελσλ 
(θεξαπλψλ). Ζ κεγαιχηεξε θαείζα έθηαζε παξαηεξείηαη ηνπο θαινθαηξηλνχο 
κήλεο. 
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Πίλαθαο 5.3: Αξηζκφο ππξθαγηψλ θαη θαείζα έθηαζε αλά κήλα, Πεξίνδνο 1960 – 2009 

Μινασ 
Αρικμόσ 

πυρκαγιϊν 
Συνολικι 

ζκταςθ (ha) 
Κρατικι δαςικι 

ζκταςθ (ha) 

Ιοφλιοσ 9 1001,044 547,804 

Σεπτζμβριοσ 8 57,569 10,469 

Αφγουςτοσ 7 227,404 169,404 

Ιοφνιοσ 7 6,403 6,403 

Απρίλιοσ 7 2,972 2,972 

Οκτϊβριοσ 6 2,175 2,175 

Μάρτιοσ 4 0,801 0,801 

Μάϊοσ 4 0,384 0,384 

Δεκζμβριοσ 1 0,002 0,002 

 Σφνολο 53 1298,755 740,415 

 
 
Υξφλνο επέκβαζεο 
 
Ο κέζνο ρξφλνο επέκβαζεο γηα ηελ πεξηφδν 1980 – 2010 είλαη 15,64 ιεπηά. 
Ο ρξφλνο επέκβαζεο δηαθνξνπνηείηαη θαη κηθξαίλεη απφ δεθαεηία ζε δεθαεηία, 
ππνδειψλνληαο φηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ην Σκήκα νδεγνχλ πξνο ηε ζσζηή 
θαηεχζπλζε, ηε δεθαεηία ηνπ 80 ν ρξφλνο επέκβαζεο ήηαλ 18,33 ιεπηα, ηε 
δεθαεηία ηνπ 90 ήηαλ 20 ιεπηά θαη ηελ πεξίνδν 2000 – 2010 ήηαλ κφιηο 12,28 
ιεπηά.  
 
Με βάζε ηελ ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη (ρήκα 5.4), θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα 
ζπλερήο κείσζε ηνπ ρξφλνπ επέκβαζεο απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Με ηελ αχμεζε 
ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ κεραλνθίλεησλ πεξηπφισλ (κηθξά 
ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ηαρείαο επέκβαζεο) είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί 
πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ρξφλνπ επέκβαζεο. 
 

 
ρήκα 5.4: Υξνληθή εμέιημε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ επέκβαζεο 
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εκεία έλαξμεο ππξθαγίσλ 
 
Σα πεξηζζφηεξα ζεκεία έλαξμεο ππξθαγηψλ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο 
νξνζεηηθήο θαη εληφο ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ππνδεηιψλνληαο φηη νη δαζηθέο 
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ηφζν κε ηνπο 
κεραληζκνχο πξφιεςεο φζν θαη θαηαζηνιήο, είλαη νη δαζηθέο εθηάζεηο θνληά 
ζηελ νξνζεηηθή (Δηθφλα 5.2).  
 

 
Δηθφλα 5.2: Υάξηεο ζεκείσλ έθξεμεο δαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

 
 
Τπνδνκέο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 
 
Οη ππνδνκέο ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ εληφο ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.4. 
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Πίλαθαο 5.4: Τθηζηάκελεο ππνδνκέο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζην δάζνο Μαραηξά 

Αντιπυρικζσ λωρίδεσ 55,8Km 

Δρόμοι 148,7Km 

Μόνιμα παρατθρθτιρια 2 

Θζςεισ παρατιρθςθσ 1 

Υδατοδεξαμενζσ 8 

Υδροςτόμια 9 

Ρυροςβεςτικζσ φωλιζσ ςτον εκδρομικό χϊρο “Μάντρα του Καμπιοφ” 31 

Ελικοδρόμια 4 

Δαςικοί ςτακμοί 1 

Σφςτθμα πυραςφάλειασ ςτθ μάντρα του Καμπιοφ 1 

Φράγματα πλθςίον του δάςουσ 3 

 
 
Καηαζηνιή Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 
 
Βαζηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 
είλαη ε γξήγνξε επέκβαζε θαη άκεζε θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ πνπ 
εθξήγλπληαη κέζα θαη πιεζίνλ ηνπ δάζνπο έηζη πνπ λα πξνθαιείηαη ε 
κηθξφηεξε δεκία ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα.  
 
Γηα φιεο ηηο ππξθαγηέο πνπ εθδειψλνληαη κέζα ζηα θξαηηθά δάζε ή ζε κηα 
αθηίλα δχν ρηιηνκέηξσλ απφ ηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο ηελ επζχλε πξφιεςεο 
θαη θαηαζηνιήο κε βάζε ηνλ «Πεξί Γαζψλ Νφκν ηνπ 2012» έρεη ην Σκήκα 
Γαζψλ. 
 
Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ Λπζξνδφληα παξακέλεη εθ 
πεξηηξνπήο ζε επηθπιαθή επί 24ψξνπ βάζεσο. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, νη 
δαζηθνί ππάιιεινη πνπ είλαη ζε επηθπιαθή πξνζηξέρνπλ άκεζα, εγνχκελνη 
ησλ δαζνππξνζβεζηψλ. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πξνζιακβάλνληαη 
δαζνππξνζβέζηεο πνπ εθπαηδεχνληαη ζηελ θαηάζβεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ 
θαη απνηεινχλ ηελ άκεζε επέκβαζε ζε πεξίπησζε εθδήισζεο δαζηθήο 
ππξθαγηάο. Γηα ην δάζνο Μαραηξά πξνζιακβάλνληαη εηεζίσο 33 
δαζνππξνζβέζηεο, νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ δπν νκάδεο  πνπ ε θάζε νκάδα 
εξγάδεηαη ζε ζπλερέο 12σξε βάζε. Ζ βάζε ηνπ δαζνππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο 
εδξεχεη ζην Γαζηθφ ηαζκφ ηνπ Λπζξνδφληα. 
 
Γηα απνηειεζκαηηθφηεξε επνπηεία ηνπ δάζνπο γίλνληαη πεξηπνιίεο απφ 
δαζνππξνζβέζηεο κε κηθξά δαζνππξνζβεζηηθά νρήκαηα άκεζεο επέκβαζεο 
ζε πεξηνρέο πνπ δελ είλαη νξαηέο απφ ηα παξαηεξεηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηα 
ζε πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ. 
 
Γηα αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ ην Σκήκα Γαζψλ ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε 
φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο πνπ είλαη ε ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, νη 
Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, ην Σακείν Θήξαο, ε Πνιηηηθή Άκπλα,  ε Δζληθή 
Φξνπξά θαη ε Αζηπλνκία. 
 



 

92 
 

Δμνπιηζκφο θαηάζβεζεο 
 
Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα θαηάζβεζε ησλ δαζηθψλ 
ππξθαγηψλ γηα ην Γάζνο Μαραηξά είλαη ηα αθφινπζα: 
 

 Γχν κεγάια ππξνζβεζηηθά νρήκαηα κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο 
ηξνρνχο 

 Γχν κηθξά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ηαρείαο επέκβαζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηπνιία θαη άκεζε επέκβαζε ζε 
πεξίπησζε εθδήισζεο δαζηθήο ππξθαγηάο. 

 Σέζζεξα νρήκαηα  κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  
 Πξνσζεηέο γαηψλ 
 Βπηηνθφξα γηα ηνλ εθνδηαζκφ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ 
 Ππξνζβεζηήξεο ψκνπ 
 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκφο δαζνππξφζβεζεο 

 
Δπίζεο ζε πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή Μαραηξά κπνξνχλ λα 
πξνζηξέμνπλ θαη ηα αθφινπζα δηαζέζηκα πηεηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα φιε ηελ πεξηνρή πνπ ειέγρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 
 

 Γπν ππξνζβεζηηθά αεξνπιάλα ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ 
ρσξεηηθφηεηαο ηξηψλ θαη δπν ηφλσλ αληίζηνηρα 

 Σξία ειηθφπηεξα πνπ κηζζψλεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαηά ηνπο 
θαινθαηξηλνχο κήλεο  

 Διηθφπηεξα ηεο Αζηπλνκίαο 
 Διηθφπηεξα ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ 
 Τπνζηήξημε απφ άιινπο δαζηθνχο ζηαζκνχο θαη ηε γεηηνληθή 

Πεξηθέξεηα Σξνφδνπο 

   

5.3.2 Πξνζηαζία απφ άιιεο απεηιέο 
 

5.3.2.1 Δπηβιαβείο Γαζηθνί Οξγαληζκνί / Έληνκα θαη Αζζέλεηεο 
 
Οη θπξηφηεξνη επηβιαβείο δαζηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη πξνθαινχλ 
πξνβιήκαηα ζηε δσηηθφηεηα ησλ θπηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο θαηαηάζζνληαη ζηα έληνκα. Οπζηαζηηθά είλαη ηα 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.  
 

5.3.2.1.1 Σα εκαληηθφηεξα Δπηβιαβή Έληνκα 
 
Σα έληνκα είλαη νξγαληζκνί νη νπνίνη γεληθά αλαπαξάγνληαη κε πςεινχο 
ξπζκνχο θαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο κε ηαπηφρξνλε παξνπζία άθζνλεο ηξνθήο. ηελ πεξηνρή 
κειέηεο πεξηνδηθά παξνπζηάδνληαη ηνπηθέο επηδεκίεο απφ κεξηθά θινηνθάγα 
έληνκα ηα νπνία πξνζβάιινπλ δεπηεξνγελψο ηελ ηξαρεία πεχθε θαη απφ 
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κεξηθά έληνκα απνθπιισηέο, ηα νπνία πξνζβάιινπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηηο 
θφκεο ηεο ηξαρείαο πεχθεο, ηεο ιαηδηάο, αληξνπθιηάο, ηξεκηζηάο θιπ.  
       
Φινηνθάγα έληνκα  
 
i) Orthotomicus erosus Wollaston 
 
Αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ Κνιεφπηεξσλ (Coleptera). Δίλαη πνιχ επηβιαβέο έληνκν 
ην νπνίν ελδεκεί θαη πξνζβάιεη δεπηεξνγελψο ηελ ηξαρεία πεχθε ζε φιε ηελ 
έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Μαραηξά. Δηδηθά φηαλ ηα θπηά μεληζηέο 
ππνθέξνπλ απφ ηελ πδαηηθή θαηαπφλεζε ηφηε ε πξνζβνιή είλαη πνιχ έληνλε 
κε απνηέιεζκα λα ηα λεθξψλεη. ηελ Κχπξν εθηηκάηαη φηη αλαπηχζζεη πεξίπνπ  
5 – 7 γεληέο εηεζίσο. Γηαδνρηθέο ρξνληέο αλνκβξίαο θαη μεξαζίαο είλαη νη πην 
ζεκαληηθνί ππνβνεζεηηθνί παξάγνληεο, έηζη ψζηε ην ζπγθεθξηκέλν θινηνθάγν 
έληνκν λα αλαπηχζζεη κεγάινπο πιεζπζκνχο κε απνηέιεζκα αξθεηέο θνξέο 
λα πξνζβάιινληαη θαη πγηή θπηά μεληζηέο. πλήζσο πξνζβάιιεη θαη λεθξψλεη 
κεκνλσκέλα θαηαπνλεκέλα δέληξα ή κηθξέο νκάδεο δέληξσλ αξρέο ηεο 
άλνημεο κε ηελ έλαξμε ηεο βιαζηεηηθήο πεξηφδνπ θαη ζπλερίδεη ζπλήζσο  κέρξη 
ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ. ε πεξηπηψζεηο ζπλερφκελσλ εηψλ αλνκβξίαο θαη 
μεξαζίαο λεθξψλνληαη νιφθιεξεο ζπζηάδεο δέληξσλ θαη πνιιέο θνξέο 
εθηεηακέλεο εθηάζεηο πεπθνδαζψλ. Θεσξείηαη ην πην επηβιαβέο θινηνθάγν 
έληνκν ηεο ηξαρείαο πεχθεο ζηελ Κχπξν θαη θπζηθά ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ 
Πάξθνπ Μαραηξά. 
 
Βιαζηνθάγα έληνκα 
 
i) Tomicus piniperda L. 
 
Αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ Κνιεφπηεξσλ (Coleptera). Δίλαη θνηλφ βιαζηνθάγν 
έληνκν ηεο πεχθεο πνπ ζπλήζσο πξνζβάιιεη δεπηεξνγελψο ηα θπηά, 
εηδηθφηεξα λεαξέο αλαδαζψζεηο νη νπνίεο ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε λεξνχ 
ηδίσο ζε αβαζή θαη θησρά εδάθε. Σν έληνκν αλαπηχζζεη κία γεληά ην ρξφλν 
θαη ηε κεγαιχηεξε δεκηά πξνθαινχλ ηα αλψξηκα ηέιεηα έληνκα ζηνπο λεαξνχο 
βιαζηνχο ησλ μεληζηψλ ηνπο. Δπίζεο νη πξνλχκθεο ηνπ εληφκνπ 
πξνζβάιινπλ ηνλ εζσηεξηθφ θινηφ κέρξη ην θάκβην ησλ μεληζηψλ ηνπο θαη 
πνιιέο θνξέο πξνθαινχλ ηε λέθξσζή ηνπο. Οη αλαδαζψζεηο ηξαρείαο πεχθεο 
ζηελ ηνπνζεζία Γξχο ζπλήζσο θάζε ρξφλν πξνζβάιινληαη ζε κεγάιν βαζκφ 
απφ ην Tomicus piniperda.  
 
Ζ κείσζε ηεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο φγθνπ απφ ηελ πξνζβνιή ηνπ εληφκνπ 
ζηνπο λεαξνχο βιαζηνχο κπνξεί λα θζάζεη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο εηδηθψλ 
κέρξη 19%. 
 

Απνθπιισηέο (Φπιινθάγα) έληνκα 
 
i)Thaumetopoea wilkinsonii Tams  
 
Αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ Λεπηδνπηέξσλ (Lepidoptera). Σν επηβιαβέο έληνκν ηεο 
πηηπνθάκπεο πξνζβάιιεη εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ 
Μαραηξά. Δηδηθφηεξα πξνζβάιιεη ηερλεηέο λεαξέο αλαδαζψζεηο θαη θπζηθέο 
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ζπζηάδεο πεχθεο νη νπνίεο ππνθέξνπλ απφ μεξαζία, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 
αβαζή εδάθε. Απηνί νη δχν παξάγνληεο επλννχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπηθά 
θαη πεξηνδηθά ηελ αλάπηπμε κεγάισλ πιεζπζκψλ ηεο πηηπνθάκπεο. 
Δπηπξφζζεηα ζηα ρακειά πςφκεηξα  / παξπθέο ηνπ πάξθνπ παξαηεξνχληαη 
επίζεο εθηεηακέλεο πξνζβνιέο θάζε ρξφλν. Οη ηερλεηέο αλαδαζψζεηο ζηηο 
πεξηνρέο Σνπξθνπνπιηέξε θαη Γξπ, θαζψο επίζεο ζε πεξηνρέο πνπ 
βξίζθνληαη ζηηο παξπθέο ηνπ πάξθνπ, φπσο Καπέδεο, Γνχξξη, Λπζξνδφληα, 
Βαβαηζηληά θαη θιπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο πξνζβνιέο ζρεδφλ θάζε ρξφλν.       
 
Σν έληνκν πξνθαιεί κεξηθή ή νινθιεξσηηθή απνθχιισζε κε απνηέιεζκα λα 
πξνθαιείηαη δηαδνρηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο θαη 
δσηηθφηεηαο ησλ θπηψλ μεληζηψλ ηνπ. Δπίζεο πνιχ ζπάληα κεηά απφ 
δηαδνρηθέο νινθιεξσηηθέο πξνζβνιέο ζε κηθξά θπηά μεληζηέο ππάξρεη 
ελδερφκελν λα παξνπζηαζηνχλ θαη λεθξψζεηο.    
 
ii) Lymantria dispar L. 
 
Αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ Λεπηδνπηέξσλ (Lepidoptera). Σν θπιινθάγν απηφ 
έληνκν αλαπηχζζεη κία γεληά ην ρξφλν θαη ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην επηβιαβή 
έληνκα, γηαηί είλαη πνιπθάγν θαη πξνζβάιιεη πέξαλ ησλ 250 πιαηχθπιισλ 
εηδψλ. ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά έρνπλ παξαηεξεζεί κηθξέο ηνπηθέο 
πεξηνδηθέο επηδεκίεο, αιιά ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηνπ δελ απνθιείεηαη 
κειινληηθά λα ζεκεησζεί κηα εθηεηακέλε επηδεκηθή κνξθή πιεζπζκνχ. Οη 
θχξηνη μεληζηέο ηνπ εληφκνπ ζηελ πεξηνρή είλαη ε ιαηδηά, αληξνπθιηά θαη 
ηξεκηζηά. 
 
Σν έληνκν πξνθαιεί κεξηθή ή νινθιεξσηηθή απνθχιισζε κε απνηέιεζκα λα 
πξνθαιείηαη δηαδνρηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο δσηηθφηεηαο θαη ξπζκνχ 
αλάπηπμεο ησλ θπηψλ μεληζηψλ ηνπ. Δπίζεο πνιχ ζπάληα κεηά απφ 
δηαδνρηθέο νινθιεξσηηθέο πξνζβνιέο ζε κηθξά θπηά μεληζηέο ππάξρεη 
ελδερφκελν λα παξνπζηαζηνχλ θαη λεθξψζεηο.    
 

5.3.2.2 Κιηκαηηθή αιιαγή 
 

Ζ κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηα δάζε ηεο Κχπξνπ ζήκεξα είλαη ε θιηκαηηθή 
αιιαγή. Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο είλαη απφ ηηο πξψηεο πεξηνρέο 
ζηνλ πιαλήηε πνπ ζα δερηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή 
εθθξάδεηαη κε ηε κείσζε ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο κέζεο 
ζεξκνθξαζίαο. Οη αλνκβξίεο πνπ έπιεμαλ ην λεζί θαηά ηα έηε 2005 – 2008 
πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο λεθξψζεηο δέληξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο 
Μαραηξά, ζηελ πεξηνρή ηαπξνβνπληνχ θαη Λάξλαθαο θαη ίζσο λα είλαη ε 
απαξρή ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηνχο. 
 
Απφ ηε κειέηε πνπ έγηλε ην 2009 απφ ην Σκήκα Γαζψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζην 
Γάζνο Μαραηξά λεθξψζεθε κεγάινο αξηζκφο δέληξσλ θπζηθψλ ζπζηάδσλ 
δηαθφξσλ ειηθηψλ ηξαρείαο, ιαηδηάο, θππαξηζζηνχ, κνζθηιηάο, ζθέλδακλνπ 
θαη αληξνπθιηάο. Οη λεθξψζεηο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θαηαπφλεζεο θαη ηνπ 
ζηξεο ησλ θπηψλ απφ ηελ παξαηεηακέλε αλνκβξία θαη ηελ πξνζβνιή 
δεπηεξνγελψο απφ μπινθάγα έληνκα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζάκλσλ ιαηδηάο 
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ζηελ πξνζπάζεηα γηα επηβίσζε θάησ απφ ηηο δπζκελείο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
έξημε ηα θχιια γηα πεξηνξηζκφ ηεο δηαπλνήο θαη εμνηθνλφκεζε λεξνχ.  
 
Οη ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ παξνπζηάζηεθαλ εληνλφηεξα ζε 
αθξαίνπο ζηαζκνχο φπνπ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε βξνρφπησζε θαη ζηελ 
ζεξκνθξαζία επεξεάδεη άκεζα ηελ βιάζηεζε. Αλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 
πεξηφδνπ 2005 – 2008 επαλαιεθζνχλ νη ζπλέπεηεο ζηελ πεξηνρή ζα είλαη  
πνιχ πην έληνλεο θαη κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα εκθαληζηνχλ θαη ζ‟ άιιεο 
πεξηνρέο κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ζηα νηθνζπζηήκαηα. Σν Σκήκα Γαζψλ 
γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα κεηξηάζεη 
ηηο ζπλέπεηέο ηεο, εηνίκαζε βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο (2009 – 2010) γηα 
αληηκεηψπηζε ηεο αλνκβξίαο ζηα θξαηηθά δάζε ζην νπνίν θαζνξηδφηαλ κε 
ιεπηνκέξεηα νη εξγαζίεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ γηα λα ακβιπλζνχλ νη 
ζπλέπεηέο ηεο ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Δπίζεο 
πξνγξακκάηηζε ηελ εηνηκαζία κεζνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ ζην νπνίν ζα 
πεξηγξάθεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ γηα αληηκεηψπηζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
 

5.3.3 Παξάβαζε δαζηθήο λνκνζεζίαο 
 
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο επηηπγράλεηαη κε 
κεζνδηθνχο ειέγρνπο γηα δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο 
θαη θαηαγγειία ησλ παξαλνκνχλησλ.  
 
Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη θπξίσο θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, ηε ρεηκεξηλή 
πεξίνδν θαη είλαη πην εληαηηθνί θαη ζπζηεκαηηθνί θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 
– πεξίνδν επηθπιαθήο γηα πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ – νπφηε 
δηελεξγνχληαη θαη πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο.  
 
Ζ βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα δαζηθά παξαπηψκαηα πνπ ηεξείηαη απφ ην Σκήκα 
Γαζψλ, θαηαγξάθεη ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο παξαπησκάησλ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή: 
 

1. Παξάλνκε βφζθεζε εληφο θξαηηθήο δαζηθήο γεο 

2. Παξάλνκε πινηνκία δαζηθψλ δέληξσλ εληφο θξαηηθήο δαζηθήο γεο 

3. Παξάλνκε πινηνκία – εθξίδσζε δαζηθψλ δέληξσλ απφ ηδησηηθά ηεκάρηα 

4. Δκπνξία εληφο θξαηηθήο δαζηθήο γεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ  

Γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2009 έρνπλ θαηαγγειζεί 46 άηνκα, γηα ηζάξηζκεο 
ππνζέζεηο παξαβίαζεο ησλ πξνλνηψλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Απ‟ απηέο, 43 
ππνζέζεηο έρνπλ ζπκβηβαζηεί εμψδηθα θαη έρεη θαηαβιεζεί ζην δεκφζην πνζφ 
ίζν κε 2.511,33 επξψ σο ρξεκαηηθή πνηλή. Δπίζεο, 3 ππνζέζεηο πνπ 
αθνξνχζαλ ζνβαξά αδηθήκαηα έρνπλ παξαπεκθζεί ζην δηθαζηήξην. 
  
Απφ ηα ζηνηρεία δαζηθψλ παξαπησκάησλ γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2005 – 
2009), ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα (Πίλαθαο 5.5), 
δηαθαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε βφζθεζε απνηειεί ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα 
παξαβίαζεο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ζηελ πεξηνρή.  
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Οη θαηαγγειίεο γηα παξάλνκε πινηνκία δαζηθψλ δέληξσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο, 
παξφιν πνπ ην πξφβιεκα πθίζηαηαη ζηελ πεξηνρή. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη 
ζηνλ πεξηνξηζκέλν ή θαη αλχπαξθην έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη θπξίσο θαηά ηνπο 
ρεηκεξηλνχο κήλεο εθηφο σξψλ εξγαζίαο.  
 

Πίλαθαο 5.5: Γαζηθά παξαπηψκαηα, Πεξίνδνο 2005 – 2009  

Κατθγορία 
πταίςματοσ 

Διεκπεραιϊκθκαν εντόσ του ζτουσ 
Αρικμόσ Υποκζςεων 
& Ραρανομοφντεσ 

Συμβιβαςμόσ – Χρθματικι ποινι 
Ραραπομπι ςτο 

Δικαςτιριο 

Υποκζςεισ Άτομα Υποκζςεισ Άτομα 
Ροςό                        

€ 
Υποκζςεισ Άτομα 

Ραράνομθ 
βόςκθςθ εντόσ 
κρατικισ δαςικισ 
γθσ  

22 22 21 21 1.964,73 1 1 

Ραράνομθ 
υλοτομία δαςικϊν 
δζντρων εντόσ 
κρατικισ δαςικισ 
γθσ   

2 2 0 0 0,00 2 2 

Ραράνομθ 
υλοτομία - 
εκρίηωςθ δαςικϊν 
δζνδρων από 
ιδιωτικά τεμάχια  

2 2 2 2 235,43 0 0 

Εμπορία εντόσ 
κρατικισ δαςικισ 
γθσ  χωρίσ τθν 
άδεια του 
Διευκυντι του 
Τμιματοσ Δαςϊν  

19 19 19 19 420,32   0 0 

 Άλλα 
παραπτϊματα   

1 1 1 1 170,86   0 0 

Σφνολο 46 46 43 43 2.791,34 3 3 

 

5.4 Παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ 
 

5.4.1 Παξαγσγή μχινπ 
 
Σν δάζνο πξηλ ηελ θήξπμή ηνπ ζε Κξαηηθφ Γάζνο απνηεινχζε ηελ θχξηα πεγή 
θαχζηκεο χιεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ παξαδαζφβησλ  θνηλνηήησλ. Ζ 
μχιεπζε γηλφηαλ αλεμέιεγθηα θαη ρσξίο θακία θαηά ρψξν θαη ρξφλν 
νξγάλσζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεμέιεγθηε 
βνζθή θαη ηηο ππξθαγηέο λα νδεγήζεη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ δάζνπο. Με ηελ 
θήξπμή ηνπ ζε Κξαηηθφ Γάζνο ην 1940, ηέζεθαλ ηα πξψηα ζεκέιηα γηα 
νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηεο απφιεςεο μχινπ. 
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Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα Γαζψλ ε εμαρζείζα μπιεία απφ ην 
δάζνο Μαραηξά πνηθίιεη απφ έηνο ζε έηνο θαη απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, 
αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δαζηθή πνιηηηθή θαη ηελ εθδήισζε κεγάισλ 
ππξθαγηψλ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.5 θαη ηνλ Πίλαθα 5.6. 
 
Ζ πξψηε θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ θάξπσζε μχινπ έγηλε ην 
1956. Καηά ηελ πεξίνδν 1956 – 2009 εμάρζεθαλ ζπλνιηθά απφ ην δάζνο 
37367m3 θνξκνμπιείαο θαη 11.045m3 θιαδνμπιείαο. ρεηηθά κεγάιεο 
πνζφηεηεο μπιείαο εμήρζεζαλ ηα έηε 1986 (6.295m3) θαη 2001 (4.058m3), 
θαηά ηα νπνία έρνπλ ζπκβεί ζρεηηθά κεγάιεο έθηαζεο ππξθαγηέο. Απφ ηελ 
αλάιπζε ζηνηρείσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (1981 – 1990) 
έρνπλ πινηνκεζεί ζπλνιηθά 22.000m3 μπιείαο. Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 
ζπλέβε κηα κεγάιε ππξθαγηά (1986), φπνπ έθαςε 234ha δάζνπο, επίζεο ηελ 
ίδηα δεθαεηία είρε θαζνξηζηεί σο εηήζην ιήκκα πνζφηεηα 2.000m3. 

 
Πίλαθαο 5.6: Δμαρζείζα Ξπιεία απφ ην δάζνο Μαραηξά (Πεξίνδνο 1956 – 2009) 

Ζτοσ Κορμοξυλεία (m3) Κλαδοξυλεία (m3) Σφνολο (m3) Σφνολο 5Ετίασ 

1956 496,337 287,671 784,008 
 

1957 6,983 269,944 276,927 
 

1958 1068,112 239,789 1307,901 
 

1959 964,116 261,846 1225,962 
 

1960 34,997 193,432 228,429 3823,227 

1961 408,452 195,585 604,037 
 

1962 39,423 266,207 305,630 
 

1963 9,840 209,233 219,073 
 

1964 1071,693 189,411 1261,104 
 

1965 848,056 224,609 1072,665 3462,509 

1966 64,461 348,708 413,169 
 

1967 89,855 71,727 161,582 
 

1968 640,893 83,875 724,768 
 

1969 481,395 68,654 550,049 
 

1970 1218,299 141,938 1360,237 3209,805 

1971 37,102 71,132 108,234 
 

1972 662,852 55,926 718,778 
 

1973 1800,728 130,456 1931,184 
 

1974 64,746 81,553 146,299 
 

1975 15,593 53,693 69,286 2973,781 

1976 146,344 6,000 152,344 
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Πίλαθαο 5.6: Δμαρζείζα Ξπιεία απφ ην δάζνο Μαραηξά (Πεξίνδνο 1956 – 2009) ζπλέρεηα  

Ζτοσ Κορμοξυλεία (m3) Κλαδοξυλεία (m3) Σφνολο (m3) Σφνολο 5Ετίασ 

1977 291,672 4,000 295,672 
 

1978 47,605 6,150 53,755 
 

1979 1637,572 78,600 1716,172 
 

1980 793,070 207,600 1000,670 3218,613 

1981 1303,122 251,550 1554,672 
 

1982 2410,996 415,800 2826,796 
 

1983 1218,985 375,600 1594,585 
 

1984 2151,083 686,100 2837,183 
 

1985 1616,800 235,500 1852,300 10665,536 

1986 5406,745 889,182 6295,927 
 

1987 1790,770 1335,000 3125,770 
 

1988 233,538 229,900 463,438 
 

1989 19,324 64,800 84,124 
 

1990 1094,016 265,800 1359,816 11329,075 

1991 120,595 21,000 141,595 
 

1992 962,250 170,400 1132,650 
 

1993 304,362 20,400 324,762 
 

1994 129,873 6,900 136,773 
 

1995 98,818 9,000 107,818 1843,598 

1996 235,835 24,000 259,835 
 

1997 26,828 4,800 31,628 
 

1998 71,842 69,084 140,926 
 

1999 376,460 30,800 407,260 
 

2000 332,946 67,525 400,471 1240,120 

2001 2878,851 1179,416 4058,267 
 

2002 385,834 75,900 461,734 
 

2003 222,117 147,900 370,017 
 

2004 70,161 32,700 102,861 
 

2005 148,431 74,100 222,531 5215,410 

2006 66,771 65,600 132,371 
 

2007 10,040 37,500 47,540 
 

2008 6,020 31,200 37,220 
 

2009 733,552 479,821 1213,373 1430,504 

Σφνολο 37367,161 11045,017 48412,178 48412,178 
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Ζ δηάζεζε ηεο εμαρζείζαο μπιείαο γηλφηαλ κε βάζε ηηο θαζνξηκέλεο δηαδηθαζίεο 
δειαδή κε πξνζθνξέο ή ηνλ ηηκνθαηάινγν. 
 
Δμεηάδνληαο ηελ πξνέιεπζε ηεο μπιείαο δηαπηζηψλνπκε φηη πνζνζηφ 99,3% ηεο 
εμαρζείζαο μπιείαο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηξαρεία πεχθε θαη ην ππφινηπν 0,7% 
πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηδηά, ην θππαξίζζη, ηνλ επθάιππην, ηνλ πιάηαλν, θαη άιια 
πιαηχθπιια είδε. Σν είδνο, ε πνζφηεηα θαη ε πξνέιεπζε ηεο εμαρζείζαο μπιείαο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.7.  
 
ην ρήκα 5.6, παξνπζηάδεηαη ην κέγεζνο θαη ε θαηαλνκή ηεο εμαρζείζαο μπιείαο 
πνπ πξνέξρεηαη απφ ηξαρεία πεχθε θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

 46% μπιεία θηβσηνπνηίαο 

 31% νηθνδνκήζηκε μπιεία 

 22% μπιεία θαπζφμπισλ 

 1% μπιεία γηα άιιεο ρξήζεηο  
 
Ζ αμία ηεο μπιείαο πνπ ζπλνιηθά πινηνκήζεθε απφ ην δάζνο Μαραηξά απφ ην 
1956 κέρξη ζήκεξα κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο ηεο αγνξά αλέξρεηαη 2.567.344 
επξψ , φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.8. 
 
Πίλαθαο 5.7: Δίδνο, πνζφηεηα θαη πξνέιεπζε εμαρζείζαο μπιείαο απφ ην δάζνο Μαραηξά 
(1956 – 2009) 

Δαςοπονικό Είδοσ Κορμοξυλεία 
(m3) 

(%) 
Κλαδοξυλεία 

(m3) 
(%) 

Σφνολο 
(m3) 

(%) 

Τραχεία Ρεφκθ 37319,0 77,1 10760,0 22,2 48079,0 99,3 

Λατηιά 20,4 0,0 254,9 0,5 275,3 0,6 

Κυπαρίςςι 4,8 0,0 6,9 0,0 11,7 0,0 

Ευκάλυπτοσ 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 

Ρλάτανοσ 0,6 0,0 22,5 0,1 23,1 0,1 

Λεφκθ 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Ρλατφφυλλα 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 

Σφνολο 37367,2 77,2 11045,0 22,8 48412,2 100,0 
 
 
Πίλαθαο 5.8: Οηθνλνκηθή αμία ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ ηεο μπιείαο ηεο ηξαρείαο πεχθεο 
(1956 – 2009) 

Ρροϊόντα Πγκοσ (m3) 
Αξία Ρϊλθςθσ  

(€/m3) 
Συνολικό Ροςό(€) 

Οικοδομιςιμθ 14684,6 77,0 1.130.712,2 

Κιβωτοποιίασ 22053,7 60,0 1.323.222 

Άλλθ Ξυλεία 580,7 10,0 5.806,8 

Καυςόξυλα 10760,0 10,0 107.599,9 

Σφνολο 48079,0 
 

2.567.340,9 
Ζ αμία ησλ πξντφλησλ μπιείαο είλαη εθηηκεκέλε κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ 2009 
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14684,6
31%

22053,7
46%

580,7
1%

10760,00
22%

Οικοδομιςιμθ

Κιβωτοποιίασ

Άλλθ Ξυλεία

Καυςόξυλα

ρήκα 5.6: Καηαλνκή ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ ηεο μπιείαο ηεο ηξαρείαο πεχθεο (1956 – 
2009) 
 

Οη πεξηνρέο πνπ πινηνκήζεθαλ απφ ην 1976 – 2009 παξνπζηάδνληαη ζηελ 
Δηθφλα 5.3, θαη θαιχπηνπλ έθηαζε πεξίπνπ  1895,7ha. Έθηαζε κεγέζνπο 185,2 
εθηαξίσλ έρεη πινηνκεζεί δπν θνξέο ζην πην πάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα.  
 
Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ν κέζνο φγθνο μπιείαο πνπ 
πινηνκήζεθε κε βάζε ηηο πξνζθνξέο είλαη 11m3/ha, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην 
20,3% ηνπ μπιαπνζέκαηνο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001/2.  



 

102 
 

 
Δηθφλα 5.3: Γηακεξίζκαηα πινηνκηψλ, Πεξίνδνο 1976 – 2009 
 

Οη πινηνκίεο γηα παξαγσγή ιήκκαηνο ζην δάζνο Μαραηξά, κεηά ηελ θήξπμε ηνπ 
ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθνπ (2004) έρνπλ ζηακαηήζεη. Ζ πνζφηεηα μπιείαο πνπ 
αθαηξείηαη απφ ην δάζνο πεξηνξίδεηαη ζε εθείλε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ 
πινηνκίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ, 
απφ ππξθαγίεο θηι. 
 
Σελ πεξίνδν 2004 – 2009 πινηνκήζεθαλ κφλν 915,8m3 θνξκνμπιείαο απφ ηα 
νπνία ηα 733,5m3 πινηνκήζεθαλ ην 2009.  Σελ ίδηα πεξίνδν πινηνκήζεθαλ 
712m3 θιαδνμπιείαο απφ ηα νπνία 479,1m3 ην 2009, έηνο ζην νπνίν ζπλέβεθαλ 
εθηεηακέλεο μεξάλζεηο ιφγν ηεο παξαηεηακέλεο αλνκβξίαο.  
 

5.4.2 Παξαγσγή άιισλ δαζηθψλ πξντφλησλ 
 
Απφ ην Γάζνο Μαραηξά, φπσο θαη ζηα άιια δάζε ηεο Κχπξνπ εθηφο απφ ην 
μχιν, παξάγνληαη θαη πνιιά άιια πξντφληα, φπσο καληηάξηα, κέιη, ζεξάκαηα, 
αξσκαηηθά θπηά θαη λεξφ. Αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ δάζνπο Μαραηξά είλαη νηθφηνπνη 
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εδψδηκσλ καληηαξηψλ αλάκεζα ζηα νπνία ην γλσζηφ θνθθηλνκαλίηαξν, 
Lactarious delicious, ην νπνίν είλαη πεξηδήηεην απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. 
Όηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο, ην δάζνο παξάγεη θαηά ην 
Φζηλφπσξν θαη αξρέο ηνπ Υεηκψλα αξθεηέο πνζφηεηεο θνθθηλνκαλίηαξνπ, ην 
νπνίν ζπιιέγεηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ θαη ησλ πφιεσλ 
Λεπθσζίαο θαη Λάξλαθαο. 
 
Σν κάδεκα ησλ καληηαξηψλ γίλεηαη ειεχζεξα απφ νπνηνλδήπνηε, ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη άδεηα θαη ρσξίο ηελ επηβνιή ηέινπο. Δπίζεο, ν θάζε ζπιιέθηεο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ζπιιέμεη φζεο πνζφηεηεο βξεη ή επηζπκεί. Γπζηπρψο δελ 
ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ εηήζηα παξαγσγή θαη ηελ εηήζηα θάξπσζε ηνπ 
θνθθηλνκαλίηαξνπ. 
 
Σν κέιη είλαη έλα άιιν ζεκαληηθφ πξντφλ ηνπ δάζνπο. ην δάζνο Μαραηξά γίλεηαη 
αξθεηή εθκεηάιιεπζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ ζάκλσλ. Αξρέο ηεο άλνημεο, αξθεηνί 
κειηζζνθφκνη κεηαθέξνπλ ηηο θπςέιεο ηνπο ηφζν κέζα ζην δάζνο φζν θαη 
πεξηθεξεηαθά ηνπ γηα λα εθκεηαιιεπζνχλ νη κέιηζζεο ηελ αλζνθνξία ησλ 
ζάκλσλ. Οη ζπνπδαηφηεξνη κειηζζνθνκηθνί ζάκλνη είλαη Cistus spp. θαη ε 
Lavandulla stoehas. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ζην δάζνο 
κεηαθέξνληαη θάζε ρξφλν γχξσ ζηηο πελήληα (50) θπςέιεο. Ο αξηζκφο ησλ 
θπςειψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ πεξηνδηθά κέζα ζην δάζνο Μαραηξά ηα ηειεπηαία 
ρξφληα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.9. 
 
Γηα ηηο θπςέιεο πνπ κεηαθέξνληαη πεξηθεξεηαθά ηνπ δάζνπο κέζα ζηηο ηδησηηθέο 
εθηάζεηο δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. 
 
Πίλαθαο 5.9: Πεξηνδηθή εγθαηάζηαζε θπςειψλ ζην δάζνο Μαραηξά 

Α/Α Ζτοσ Αρικμόσ Κυψελϊν 

1 1991 100 
2 1992 65 
3 1994 50 
4 1995 50 
5 2006 60 
6 2007 45 
Σφνολο  370 

 
Σν θπλήγη είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο αλαςπρήο πνπ αζθείηαη κέζα 
ζην δάζνο. Σα θχξηα ζεξεχζηκα είδε είλαη ν ιαγφο, ε πέξδηθα, ε θάζζα, ε 
κπεθάηζα θαη ε ηζίρια. Αξκφδηα Αξρή δηαρείξηζεο ηνπ ζεξάκαηνο είλαη ην Σακείν 
Θήξαο πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Γπζηπρψο, ζχκθσλα κε ηελ 
αξκφδηα Αξρή, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ηφζν γηα ηελ θάξπσζε ησλ δηάθνξσλ 
ζεξεχζηκσλ εηδψλ φζνλ θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θπλεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 
δάζνο ζε θάζε θπλεγεηηθή πεξίνδν. Ο θάζε θπλεγφο πνπ ηνπ έρεη εθδνζεί άδεηα 
θπλεγίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θπλεγήζεη ζε φιεο ηηο επηηξεπφκελεο πεξηνρέο γηα 
θπλήγη εληφο ηνπ δάζνπο Μαραηξά, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θάζε έηνο απφ ην 
Σακείν Θήξαο 
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ην δάζνο θχεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο αξσκαηηθψλ θπηψλ, φπσο ην ζπκάξη 
(Thymus capitatus), ε κπξνθφξα (Lavandula stoechas), ε κεξζηληά (Myrtus 
communis), ε δάθλε (Laurus nobilis) απφ ηα νπνία καδεχνληαη ηα θχιια ή 
θαξπνί απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ. Ζ ζπιινγή ησλ αξσκαηηθψλ 
θπηψλ γίλεηαη ειεχζεξα ρσξίο θακία ρξέσζε ή άδεηα. ηα ρακειά πςφκεηξα 
θχεηαη ν ζάκλνο Caparis spinosa, φπνπ νη θξέζθνη βιαζηνί ηνπ θαη νη πξάζηλνη 
θαξπνί ηνπ καδεχνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζαιάηεο. 
 
Σν δάζνο Μαραηξά είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πδξνθνξείο ηεο 
Κχπξνπ θαη ηα απνζέκαηα ηνπ ζεσξνχληαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε πεξηφδνπο εθηεηακέλεο μεξαζίαο. ήκεξα ν 
πδξνθνξέαο ηνπ Μαραηξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 
παξαθείκελσλ ρσξηψλ. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ πδξνθνξέα Μαραηξά γίλεηαη κέζσ 
ησλ πεγψλ θαη ησλ γεσηξήζεσλ πνπ δηαλνίρζεθαλ ηφζν κέζα ζην δάζνο φζν θαη 
πεξηθεξεηαθά ηνπ. 
 

5.5 Γαζνθνκία 
 

5.5.1 Αλαδαζψζεηο 
 
Οη πξψηεο νξγαλσκέλεο αλαδαζψζεηο ζην Γάζνο Μαραηξά μεθίλεζαλ ηε 
δεθαεηία ηνπ 1940, κε ηελ θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαλ 
θπξίσο ρεηξνλαθηηθά κε ηε ρξήζε ζθαπηηθψλ εξγαιείσλ θαη είραλ πιάηνο 0,8 – 
1,2m. Ζ επηινγή ηεο αλαδάζσζεο κε ηε δεκηνπξγία βαζκίδσλ είρε ζθνπφ ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο, θαη αθνινπζείην απφ ηελ ηερλεηή ίδξπζε ζπζηάδσλ, 
ε νπνία γηλφηαλ θπξίσο κε ζπνξά.  
 
Με ηελ απαγφξεπζε ηεο βφζθεζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 
ππνξφθνπ θαη ηελ ειάηησζε ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο, ε θαηαζθεπή ησλ 
αλαβαζκίδσλ πεξηνξίζηεθε ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο θιίζεηο. ηηο ήπηεο ζρεηηθά 
θιίζεηο θαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππήξρε ππνβιάζηεζε, ν θίλδπλνο γηα δηάβξσζε 
ήηαλ κηθξφο θαη ην έδαθνο θαιιηεξγείην θαηά κήθνο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ 
θακππιψλ, ζε πιάηνο 2,0 – 2,5m κε εξγαιεία θαη ζε βάζνο πεξίπνπ 15cm. 
Μεηαμχ ησλ θαιιηεξγεκέλσλ ισξίδσλ παξάκελε αθαιιηέξγεηε ισξίδα πιάηνπο 
γχξσ ζηα 5m γηα λα απνηξέπεη θαηλφκελα δηάβξσζεο.  
 
Σελ δεθαεηία ηνπ 1970, κε ηελ εηζαγσγή κεραλεκάησλ κεγάιεο δπλακηθφηεηαο, 
πηνζεηήζεθε ε πνιηηηθή ηεο άκεζεο επέκβαζεο κεηά ηελ ππξθαγηά, κε ηελ 
θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ πιάηνπο γχξσ ζηα 3,5 – 4,0 κέηξα. Οη αλαβαζκίδεο 
θαιιηεξγνχληαλ βαζεηά (ripping) θαη αθνινπζνχζε ζπνξά θαηά ηελ πεξίνδν 
Ννεκβξίνπ – Φεβξνπαξίνπ. ε πεξηνρέο πνπ ππήξραλ δέληξα θαη ε θαηαζθεπή 
αλαβαζκίδσλ ήηαλ δχζθνιή δηαλνίγνληαλ ιάθθνη κε εηδηθά κεραλήκαηα. 
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Απφ ην 1983 – 1992 εθαξκφζηεθε ην δαζνθνκηθφ ζχζηεκα πνπ έδηδε ηε 
δπλαηφηεηα απνςίισζεο ή ζεκαληηθήο δηάλνημεο ηνπ δάζνπο. Μεηά ηελ πινηνκία 
κεγάισλ εθηάζεσλ αθνινπζνχζε εηνηκαζία ηνπ εδάθνπο κε ηελ θαηαζθεπή 
αλαβαζκίδσλ πιάηνπο 3,0 – 4,0m, βαζεηά θαιιηέξγεηα θαη αθνινχζσο ζπνξά ή 
ζπαληφηεξα θχηεπζε. Ζ πνιηηηθή απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ 
εθηάζεσλ κε ηερλεηέο ζπζηάδεο, αθφκα θαη ζε πεξηνρέο πνπ ην δπλακηθφ ηεο 
θπζηθήο αλαγέλλεζεο ήηαλ κεγάιν.   
 
Με ηελ αιιαγή ηνπ δαζνθνκηθνχ ζπζηήκαηνο ην 1992 θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ 
λέσλ θαλφλσλ πξνζήκαλζεο, εγθαηαιείθηεθε ε θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ κέζα 
ζηα θπζηθά δάζε. Ζ λέα πνιηηηθή, έρεη σο ζηφρν λα δηαηεξήζεη ηε θπζηθφηεηα 
ησλ δαζψλ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπο κέζσ θπζηθψλ κεραληζκψλ. Οη επεκβάζεηο 
πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλφλεο πξνζήκαλζεο απνζθνπνχλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ 
ην θαηάιιειν ελδνδαζνγελέο πεξηβάιινλ γηα λα επλνήζνπλ ηε θπζηθή 
αλαγέλλεζε. ε πεξηνρέο πνπ γίλνληαη πινηνκίεο γηα ππνβνήζεζε ηεο 
αλαγέλλεζεο ξίρλεηαη ζπφξνο ηξαρείαο πεχθεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 
γίλεηαη αλακφριεπζε ηνπ εδάθνπο κε ζθαπηηθά εξγαιεία.  
 
ηελ Δηθφλα 5.4, παξνπζηάδεηαη  ε έθηαζε ε νπνία έρεη αλαδαζσζεί ηελ πεξίνδν 
1960 – 2009 ζην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά. Σελ πεξίνδν απηή, έθηαζε 
621,034 εθηαξίσλ αλαδαζψζεθε κε ηξαρεία πεχθε. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο 
ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο έρεη γίλεη κε θαηαζθεπή βαζκίδσλ θαηά κήθνο ησλ 
ηζνυςψλ ισξίδσλ θαη βαζεηά άξνζε ηνπ εδάθνπο κε βαξηά κεραλήκαηα 
(εθζθαθείο). ε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη εθαξκνζηεί ε θαηαζθεπή 
βαζκίδσλ (θαηά κήθνο ησλ ηζνυςψλ ισξίδσλ) κε ειαθξά κεραλήκαηα 
(εθζθαθείο) ή ρεηξνλαθηηθά κέζα. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 
έγηλε θπξίσο κε ηε κέζνδν ηεο επξπζπνξάο θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο έρεη 
εθαξκνζηεί ε ζπνξά θαηά ζέζεηο. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρεη 
εθαξκνζηεί ε θχηεπζε ζε ιάθθνπο κε βνιφθπηα. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη 
αλαδαζψζεηο έγηλαλ κεηά απφ θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο εθηφο απφ κεκνλσκέλεο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ηα πβξίδηα ηξαρείαο πεχθεο πινηνκήζεθαλ θαη αθνινχζεζε 
αλαδάζσζε ηεο πεξηνρήο κε ηξαρεία πεχθε. 
 
Ζ ζεκεξηλή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο δελ επλνεί ηηο έληνλεο επεκβάζεηο κέζα ζηα 
θπζηθά δάζε. Αθφκα θαη κεηά απφ ππξθαγηά δελ ιακβάλεηαη θαλέλα κέηξν γηα 
αλαδάζσζε θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απνζθνπνχλ κφλν ζηελ απνηξνπή 
ηεο δηάβξσζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. Αλαδάζσζε ησλ θακέλσλ 
εθηάζεσλ γίλεηαη κφλν κεηά απφ απνδεδεηγκέλε απνηπρία εγθαηάζηαζεο ηεο 
θπζηθήο αλαγέλλεζεο θαη αθνχ πεξάζεη εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
εθδήισζε ππξθαγηάο (3σλ εηψλ). Ζ ηπρφλ αλαδάζσζε γίλεηαη θπξίσο κε ιάθθνπο, 
νη νπνίνη δηαλνίγνληαη κε ην ρέξη ή κε κεραληθά κέζα θαη φπνπ ε θιίζε ηνπ 
εδάθνπο ην επηηξέπεη. Ζ αλαδάζσζε γίλεηαη ηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο κε ηε 
ρξήζε ζπφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή θαη ζπαληφηεξα κε ηελ ρξήζε 
θπηαξίσλ.  
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Δηθφλα 5.4: Υάξηεο αλαδαζψζεσλ, Πεξίνδνο 1960 – 2009 

5.5.2 Γαζνθνκηθνί Υεηξηζκνί, Αξαηψζεηο 
 
ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ αλαδαζσζεί, έρνπλ γίλεη θαηά θχξην ιφγν 
απνζπαζκαηηθά αξαηψζεηο ζε θάπνην απφ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ζπζηάδσλ. 
Οη αξαηψζεηο έρνπλ σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζπζηάδσλ κε επηζπκεηή δνκή θαη 
κεγαιχηεξε δσηηθφηεηα θαη ζπρλά δίλνπλ σο δεπηεξεχνλ πξντφλ 
ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα. Δπίζεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ γίλεη 
θιαδεχζεηο θαηά κήθνο δξφκσλ γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο θαη κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 
πξφθιεζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη εληφο ή ζηελ πεξίκεηξν εθδξνκηθψλ 
ρψξσλ. Παιαηφηεξα, πξηλ ηελ θήξπμε ηνπ δάζνπο ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν είραλ 
γίλεη εθηεηακέλεο αλαγελλεηηθέο πινηνκίεο ζε ππθλέο ζπζηάδεο ηξαρείαο ζηα 
πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ πινηνκηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ.  
 
Πιεζίνλ ηνπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ ησλ Κηνληψλ, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 
αληηδηαβξσηηθψλ έξγσλ θαηαζθεπάζηεθαλ μεξνιηζηέο θαη ζηα αλάληε ηνπο 
θπηεχηεθαλ θππαξίζζηα γηα απνηξνπή ηεο δηάβξσζεο θαη πξνζηαζία ησλ 
εδαθψλ.  
 

5.6 Αλαςπρή θαη δαζνηνπξηζκφο 

5.6.1 Δθδξνκηθνί ρψξνη  
 
ην δάζνο Μαραηξά ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξηο (4) εθδξνκηθνί ρψξνη (Δηθφλα 5.5). 
Πξφθεηηαη γηα ηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο Μάλδξαο ηνπ Κακπίνπ Α΄ θαη Β΄ πνπ 
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πήξαλ ην φλνκα ηνπο απφ ηηο «Μάληξεο» ηνπ Μνλαζηεξηνχ ηνπ Μαραηξά πνπ 
ππήξραλ ζηελ πεξηνρή πξηλ απφ ην 1974, ηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ησλ Κηνληψλ πνπ 
βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο θνξπθήο «Κηφληα» θαη πήξε ην φλνκα ηνπ απ‟ απηήλ θαη 
ηνλ εθδξνκηθφ ρψξν Πξνθήηε Ζιία πνπ νλνκάζηεθε έηζη απφ ηελ εθεί παξνπζία 
ηνπ νκψλπκνπ κνλαζηεξηνχ.    
 
Ζ δεκηνπξγία ηνπο έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ γηα ηελ 
πξνζθνξά αλαςπρήο ζην θνηλφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο 
ππξθαγηέο.  
 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ. ζέζε, έθηαζε, πςφκεηξν, 
πξνζπέιαζε θαη ην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.10. Οη 
παξερφκελεο δηεπθνιχλζεηο, ε ρσξεηηθφηεηα αξηζκνχ επηζθεπηψλ, ν αξηζκφο 
εηεζίσλ επηζθέςεσλ, ε ηάζε αχμεζεο θαζψο θαη νη κήλεο πςειήο δήηεζεο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.11, πνπ παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 
 
Πίλαθαο 5.10: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά εθδξνκηθψλ ρψξσλ ζην δάζνο Μαραηξά 

Α/Α 
Ονομαςία 

Χϊρου  
Γεωγραφικι κζςθ 

Ζκταςθ 
(ha) 

Υψόμετρο 
(m) 

Ρροςπζλαςθ 
Ζτοσ 

Λειτουργίασ 

1 
Μάνδρα 
του 
Καμπιοφ Α 

Δρόμοσ Καπζδων – Μονισ Μαχαιρά 
(4Km από τουσ Καπζδεσ και 8Km από 
τθ Μονι) 

0,99 650 
άμεςα από 
κφριο δρόμο 

1975 

2 
Μάνδρα 
του 
Καμπιοφ Β 

Δρόμοσ Καπζδων – Μονισ Μαχαιρά 
(5,5Km από τουσ Καπζδεσ και 7,5Km 
από τθ Μονι) 

1,51 660 
άμεςα από 
κφριο δρόμο 

1982 

3 Κιόνια 
Δρόμοσ Μονισ Μαχαιρά – 
Βαβατςινιάσ (5,5Km από τθ Μονι 
και 6,5Km από τθ Βαβατςινιά) 

1,33 1220 
άμεςα από 
κφριο δρόμο 

1976 

4 
Ρροφιτθσ 
Θλίασ 

Δαςικόσ δρόμοσ Λυκροδόντα – 
Βαβατςινιάσ (6Km από τον 
Λυκροδόντα και 9Km από τθ 
Βαβατςινιά) 

0,66 700 
με δαςικό 
δρόμο 

 

 

Πίλαθαο 5.11: Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία εθδξνκηθψλ ρψξσλ 
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Μ
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Μάνδρα του 
Καμπιοφ Α 

133 15 5 2 Ναι 5 2 200 800 24000 5 
Μάιοσ 
Ιοφλιοσ 

Αφγουςτοσ 

Μάνδρα του 
Καμπιοφ Β 

58 10 3 2 Ναι 3 1 85 350 8000 3 
Μάιοσ 
Ιοφλιοσ 

Αφγουςτοσ 

Κιόνια 55 5 3 1 Πχι 3 1 150 630 15000 10 
Ιοφλιοσ 

Αφγουςτοσ 

Ρροφιτθσ 
Θλίασ 

17 2 1 1 Πχι 1 1 25 100 3000 - 
Ιοφλιοσ 

Αφγουςτοσ 
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5.6.2 Μνλνπάηηα 
 
Παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ ζηα πιαίζηα ηεο 
ηθαλνπνίεζεο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα δηεπθνιχλζεηο θαη εκπινπηηζκφ ηεο 
δαζηθήο αλαςπρήο, ην Σκήκα Γαζψλ δεκηνχξγεζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 
κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο. 
 
Όπσο θαη ζηα άιια δάζε ηεο Κχπξνπ, έηζη θαη ζην δάζνο Μαραηξά, 
αμηνπνηήζεθαλ παιηέο δηαδξνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ γηα 
κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ θαη δψσλ θαη επηιέγεθαλ ζέζεηο κε πινχζηα βιάζηεζε ή 
δηάθνξα πνιηηηζηηθά – αηζζεηηθά θαη ινηπά ελδηαθέξνληα. 
 
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί νθηψ (8) κνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο 
ζπλνιηθνχ κήθνπο 26,8Km (Δηθφλα 5.5). ην ζρεηηθφ πίλαθα (Πίλαθαο 5.12) πνπ 
παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 
κνλνπαηηνχ, φπσο: ε αθεηεξία θαη ν ηέξκαηνο, ην ζπλνιηθφ κήθνο, ην πςφκεηξν, 
ε κνξθή ηεο δηαδξνκήο, ν ρξφλνο πεδνπνξίαο, ν βαζκφο δπζθνιίαο, ν ζπλνιηθφο 
αξηζκφο εηεζίσλ επηζθέςεσλ, ε ηάζε αχμεζεο θαη ην έηνο ιεηηνπξγίαο θάζε 
κνλνπαηηνχ. 
 
Πίλαθαο 5.12: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο ζην δάζνο Μαραηξά 

Α
/Α

 

Ο
νο

μ
α

ς
ία

 
Μ

ο
νο

π
α

τι
ο

φ
 

Α
φ

ετ
θ

ρ
ία

 -
 

Τε
ρ

μ
α

τι
ς

μ
ό

σ 

Μ
ι

κο
σ 

(K
m

) 

Υ
ψ

ό
μ

ετ
ρ

ο
 

(m
) 

Μ
ο

ρ
φ

ι
 

Δ
ια

δ
ρ

ο
μ

ι
σ 

Χ
ρ

ό
νο

σ 
Ρ

εη
ο

π
ο

ρ
ία

σ 
(λ

επ
τά

) 

Β
α

κ
μ

ό
σ 

Δ
υ

ς
κο

λί
α

σ 

Εκ
τι

μ
ϊ

μ
εν

ο
σ 

ς
υ

νο
λι

κό
σ 

α
ρ

ικ
μ

ό
σ 

ετ
θ

ς
ίω

ν 
επ

ις
κζ

ψ
εω

ν
 

Τά
ς

θ
 Α

φ
ξθ

ς
θ

σ 
(%

) 

Ζτ
ο

σ 
Λ

ει
το

υ
ρ

γί
α

σ 

1 Κίονια – Δρυσ 
Ρυροφυλάκιο 
Κιονιϊν -Δρφσ 

3,6 950 – 1290 Γραμμικι 90  2 100 2 1988 

2 
Κακοκζφαλοσ 
– Μάντρα του 
Καμπιοφ 

Κιόνια – 
Μάντρα του 
Καμπιοφ 

6 650 – 1175 Γραμμικι 150 3 1000 5 1978 

3 
Μονοπάτι 
Αναπιρων 

Μάντρα του 
Καμπιοφ 

1 680 Κυκλικι 30 1 2000 10 2000 

4 
Κιόνια – 
Ρροφιτθσ 
Θλίασ 

Κιόνια – 
Ρροφιτθσ 
Θλίασ  

7 700 – 1220 Γραμμικι 150 3 5000 15 1974 

5 
Μοφττθ τθσ 
Ακαςιάσ 

Βαβατςινιά*  2,5 1000 –1050 Γραμμικι 120 3 100 0 1998 

6 Δφο Μοφττεσ Ραυλιάδεσ 3,5 1215 Κυκλικι 120 2 3000 15 2006 

7 
Θρουμπίαρθσ 
– Μάντρα του 
Καμπιοφ 

Μάντρα του 
Καμπιοφ* 

1 650 – 735 Γραμμικι 30 2 3500 5 2004 

8 
Μαχαιράσ – 
Ρολιτικό  

Μονι 
Μαχαιρά – 
Ρολιτικό 

2,2 645 – 770  Γραμμικι 100 3 - - 2010 

*Σν ζεκείν αθεηεξίαο είλαη ην ίδην κε ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ 

 
Απφ ηελ πεξηνρή δηέξρεηαη θαη ην Δπξσπαηθφ κνλνπάηη Δ4, ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ 
απνηεινχλ ηα κνλνπάηηα Κηφληα – Γξχο θαη Κηφληα – Πξνθήηεο Ζιίαο. 
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Δηθφλα 5.5: Δθδξνκηθνί ρψξνη θαη κνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο 
Μαραηξά 

 

5.6.3 Άιιεο κνξθέο αλαςπρήο 
 
Πεξηήγεζε 
 
Σν Δ.Γ.Π Μαραηξά δηαζέηεη αηζζεηηθά, αμηφινγεο πεξηνρέο. Γη‟ απηφ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα ζεκαληηθφο αξηζκφο επηζθεπηψλ ρξεζηκνπνηεί ην απηνθίλεην γηα 
πεξηήγεζε ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο, ζπλδπάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επίζθεςε ηνπ 
κε πξνζθχλεκα ζην Μνλαζηήξη ηνπ Μαραηξά, επίζθεςε ζην θξεζθχγεην ηνπ 
Γξεγφξε Απμεληίνπ, ηε ιήςε λεξνχ απφ θπζηθέο πεγέο (Πεγή ηνπ Πεηξή) θαη 
γεχκα ζηα εζηηαηφξηα ησλ παξαδαζφβησλ θνηλνηήησλ. 
 
Πνδειαζία   
 
Σν Δ.Γ.Π απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα ηνπο πνδειάηεο.  Πεξίπνπ 200 
Κχπξηνη θαη 2000 μέλνη πνδειάηεο αζινχληαη ζηνπο δαζφδξνκνχο ηνπ. Έρεη 
επηιεγεί απφ ηνπο ιάηξεηο ηεο πνδειαζίαο γηαηί είλαη πιεζίνλ ηεο Λεπθσζίαο θαη 
ηεο Λάξλαθαο, γηα ηηο σξαίεο ελαιιαγέο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη γηα ην ήπην 
θιίκα. ην Δ.Γ.Π έρεη θαζηεξσζεί ε δηεμαγσγή ηνπ δηεζλνχο πνδειαηηθνχ αγψλα 
«Σα Απμέληηα». 
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Καηαζθελψζεηο 
 

Γελ παξαηεξείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαζψο δελ ππάξρεη 
νξγαλσκέλνο θαηαζθελσηηθφο ρψξνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Δμάιινπ ε 
θαηαζθήλσζε ζηα θξαηηθά δάζε απαγνξεχεηαη ρσξίο άδεηα. Ζ κφλε πεξηνρή πνπ 
δέρεηαη θαηαζθελσηέο είλαη ν ρψξνο δίπια απφ ην εθθιεζάθη ηνπ Πξνθήηε Ζιία. 
Καηαζθήλσζε γίλεηαη απφ κέιε ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο ζηα πιαίζηα ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη εθγχκλαζεο ηνπο. 
 
Μειέηε ρισξίδαο – παλίδαο   
 
Πεξηνδηθά παξαηεξείηαη κηθξφο αξηζκφο κειεηεηψλ ζην πάξθν. Ζ παξνπζία 
κειεηεηψλ ιακβάλεη ρψξα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαη παξνπζηάδεηαη 
απμεκέλε ηελ Άλνημε σο απνηέιεζκα ηεο έλαξμεο ηεο βιαζηεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αλζνθνξίαο ησλ θπηψλ θαζψο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο 
πνπιηψλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζην Δ.Γ.Π γηα λα αλαπαξαρζνχλ ή γηαηί απνηειεί  
ελδηάκεζν ζηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο.    
 
Φσηνγξάθεζε 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ ζηελ 
πεξηνρή, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηε θσηνγξάθεζε ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο 
θαη ησλ ηνπίσλ. Ζ θσηνγξάθεζε είλαη κηα κνξθή αλαςπρήο πνπ αλαπηχζζεηαη 
νινέλα ζηνλ ηφπν καο σο απνηέιεζκα ηεο εληζρπκέλεο πεξηβαιινληηθήο, 
νηθνινγηθήο θαη δαζηθήο ζπλείδεζεο.    
 
πιινγή Μαληηαξηψλ θαη Κάππαξεο   

 
Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αιιά θαη πνιινί άιινη άλζξσπνη απφ ηα αζηηθά θέληξα 
επηζθέπηνληαη ην Δ.Γ.Π γηα ηε ζπιινγή καληηαξηψλ θαη θάππαξεο. Ζ 
δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπιινγήο καληηαξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ην 
θζηλφπσξν θαη ζηελ αξρή ηνπ ρεηκψλα ελψ ε ζπιινγή θάππαξεο γίλεηαη θπξίσο 
ηελ άλνημε. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ δχν 
εηδψλ ηα νπνία ζπιιέγνληαη.  
 

5.7 Θήξα 
 

Σν θπλήγη απνηειεί έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ρφκπη θαη κέζα άζιεζεο θαη 
ςπραγσγίαο ζηελ Κχπξν αθνχ θάζε έηνο εθδίδνληαη πεξίπνπ 45.000 άδεηεο 
θπλεγίνπ. Ζ πεξηνρή ηνπ δάζνπο Μαραηξά απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο 
ρψξν άζθεζεο ηνπ θπλεγίνπ ιφγσ ηεο θπζηθήο ηεο νκνξθηάο, ηεο αθζνλίαο 
ζεξάκαηνο θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Οη θπλεγνί ζηελ πεξηνρή ηνπ 
δάζνπο Μαραηξά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο 
θαη Ακκνρψζηνπ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ Κππξίσλ 
θπλεγψλ. 
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Σα θπξηφηεξα ζεξάκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη ν ιαγφο, ε πέξδηθα, ε ηζίρια θαη ε 
θάζζα. Ζ ζήξα αζθείηαη θπξίσο θάζε Σεηάξηε θαη Κπξηαθή, ζπλήζσο ζηηο 
αθφινπζεο πεξηφδνπο: 
 
 απφ ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ γηα ηζίριεο, θάζζα 

θαη κπεθάηζα 
 απφ ηα κέζα Απγνχζηνπ κέρξη ηα κέζα επηεκβξίνπ γηα θάζζα θαη 

ηξπγφλη, 
 θαη απφ ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ κέρξη ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ γηα ιαγφ, πέξδηθα, 

κπεθάηζα θαη θάζζα. 
 
Σν θπλήγη ηεο ηζίριαο θαη ηεο θάζζαο αζθείηαη ζηα πεξάζκαηα θαη ζηα μέθσηα 
ηνπ δάζνπο ελψ ην θπλήγη ηνπ ιαγνχ θαη ηεο πέξδηθαο αζθείηαη κε παγαληέο θαη 
κε ηε ρξήζε θπλεγεηηθνχ ζθχινπ. Σν θπλήγη ηεο κπεθάηζα αζθείηαη επίζεο κε ηε 
ρξήζε θπλεγφζθπινπ, έηζη ε θάξπσζε αηφκσλ ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – 
Φεβξνπαξίνπ (πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επηηξέπεηαη ην θπλήγη ηεο ρσξίο ηελ 
ζπλνδεία ζθχινπ) είλαη πνιχ δχζθνιε. Πεξηνξηζκνί ζηελ θάξπσζε (quota) 
ηζρχνπλ κφλν γηα ην ιαγφ θαη ηελ πέξδηθα θαη είλαη δχν θαη πέληε άηνκα 
αληηζηνίρσο. 
 
Ζ ζπλνιηθή θάξπσζε ζηελ πεξηνρή δελ έρεη ππνινγηζηεί θαζψο θάηη ηέηνην 
πξνυπνζέηεη ειέγρνπο πνιιψλ νρεκάησλ γηα κεγάιν αξηζκφ θπλεγεηηθψλ 
εκεξψλ θαη ην θπξηφηεξν ε  θάξπσζε παξνπζηάδεη κεγάιε εηήζηα απμνκείσζε 
ιφγν ηεο δπλακηθήο ησλ πιεζπζκψλ ησλ κηθξψλ ζεξακάησλ (εηήζηεο θαη 
πεξηνδηθέο απμνκεηψζεηο κεγάινπ εχξνπο). Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θάηη 
ηέηνην είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν (αλ φρη αδχλαην).     
 
Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζεξάκαηνο εζηηάδεηαη βαζηθά ζηνλ έιεγρν ησλ θπλεγψλ θαη 
ζηελ πάηαμε ηεο ιαζξνζεξίαο. Καηαβάιιεηαη αθφκε πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ 
ηνπ ζεξάκαηνο. ηελ πεξηνρή έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ην Σακείν Θήξαο 10 
ππξήλεο απειεπζέξσζεο πεξδηθηψλ θαη 14 πνηίζηξεο / ληεπφδηηα  λεξνχ. 
Τπάξρνπλ δχν κηθξέο απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο θπλεγηνχ νη νπνίεο βαζηθά έρνπλ 
γίλεη γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ππνδνκψλ. Ζ κηα απαγνξεπκέλε εθηείλεηαη 200 
κέηξα πεξηκεηξηθά ησλ ξαληάξ ζηα Κηφληα θαη ε άιιε πεξηκεηξηθά ηεο Μνλήο 
Μαραηξά.  
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6.  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε – Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ δχν βάζεσλ 
πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ην δάζνο Μαραηξά, ζε επίπεδν δηακεξηζκάησλ θαη 
πνιπγψλσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ε γεσγξαθηθή βάζε, 
κε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ηε ζπγθξνηνχλ. 
 
Οη παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ 
δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 
 
1) Σνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

νη νπνίνη είλαη: 
 

i. Γεσινγηθφ ππφζεκα – γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 
ii. Δδαθηθνί παξάγνληεο (βάζνο, θνθθνκεηξηθή ζχζηαζε, πεξηεθηηθφηεηα 

ρνχκνπ, πγξαζία θαη θαηάζηαζε επηθάλεηαο) 
iii. Κιηκαηηθνί παξάγνληεο (ζεξκνθξαζίεο, άλεκνο, βξνρνπηψζεηο θαη 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο) 
iv. Παξάγνληεο ηνπίνπ (ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν, θιίζε, έθζεζε, πςφκεηξν θαη 

δψλε βιάζηεζεο) 
v. Μνξθνινγηθά θαη πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο 

(ππθλφηεηα πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, ζρήκα ιεθάλεο απνξξνήο, παξνπζία 
ρεηκαξξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δνκή θάιπςεο). 

vi. Κνηλσληθνί παξάγνληεο θαη ηζηνξηθφ δηαρείξηζεο (κνξθέο ρξήζεο γεο, 
ππνδνκέο, ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ππξθαγηέο θιπ.) 
 

2) Σνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζχλζεζε θαη δνκή ησλ 
ζρεκαηηζκψλ βιάζηεζεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε θπηνθάιπςε θαη είλαη: 
 

i. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ αλσξφθνπ ησλ ζπζηάδσλ (ζχλζεζε εηδψλ, ιεηηνπξγηθή 
κνξθή, βαζκφο ζπγθφκσζεο, ζηάδην εμέιημεο θαη νξφθσζε ησλ 
ζπζηάδσλ). 

ii. Ζ θάιπςε ηνπ εδάθνπο (φξνθνο ζάκλσλ, φξνθνο γξάζηεσλ θαη 
θαηαθείκελε λεθξή βηνκάδα). 

iii. Σν ηζηνξηθφ θαη νη ζπλζήθεο δηαρείξηζεο (πξνέιεπζε θαη δηαρεηξηζηηθή 
κνξθή) 

 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε δχν 
παξακέηξνπο, ζην δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο σο πξνο κηα ιεηηνπξγία θαη ζηελ 
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη θαηά πφζν απηή 
είλαη ε θαηάιιειε γηα δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ.  
 
Γηα θάζε ιεηηνπξγία επηιέγεθαλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθνί ζηε δηακφξθσζε ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα εθηηκήζεθε ε βαξχηεηα πνπ 
έρεη ν θάζε παξάγνληαο σο πξνο ηελ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία. 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ Γάζνπο Μαραηξά (βάζε 
δηακεξηζκάησλ, βάζε πνιπγψλσλ) θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ην ζχζηεκα 
θιεηδψλ, φπσο απηφ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή Γξ. η. Γθαηδνγηάλλε. 
 
Απφ ηε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη κηα βαζκνινγία γηα θάζε 
δηακέξηζκα απφ ην 1 – 4 σο πξνο ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηηο ρσξηθέο 
αλαιχζεηο δηαθξίζεθε ην δπλακηθφ ζε βαζκίδεο σο εμήο. 
 

Α: Φειφ δπλακηθφ 
Β: Μέηξην δπλακηθφ 
Γ: Υακειφ δπλακηθφ 
Γ: Πνιχ ρακειφ δπλακηθφ 

 
Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ δάζνπο, κε βάζε ην δηακέξηζκα σο πξνο ην δπλακηθφ ησλ 
δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ είλαη κηα παξάιιειε ραξηνγξάθεζε ησλ δαζψλ κε βάζε 
ηνλ παξάγνληα δπλακηθφ. 
 
Ζ εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ (ε νπνία γίλεηαη ζε επίπεδν 
πνιπγψλσλ), δειαδή ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηξέρνπζαο 
απφδνζεο ηνπ δάζνπο, ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πξνζδηνξίδεηαη απφ 
ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ 
παξαγφλησλ, δειαδή: 
 
 Δπηινγή ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ θάζε ιεηηνπξγίαο 
 Δθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ παξαγφλησλ 
 χλζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη αμηνιφγεζε 

 
Απφ ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία δίδεηαη κηα ζεηξά πνζνηηθψλ δεηθηψλ πνπ δίλνπλ 
κηα ζαθή εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ ζπζηάδσλ. 
 

6.1 Αμηνιφγεζε δαζηθψλ νηθνηφπσλ 
 
ρεδφλ νιφθιεξε ε έθηαζε ηνπ δάζνπο Μαραηξά, εθηφο απφ κηα κηθξή έθηαζε 
πνπ θαηαιακβάλεη ην κνλαζηήξη, ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο γχξσ απφ ην κνλαζηήξη 
θαη ηηο αλαδαζψζεηο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ηηο ππξθαγηέο, θαιχπηεηαη απφ 
θπζηθά δάζε θαη ζακλψλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ζηαζεξφηεηα θαη 
νηθνινγηθή ηζνξξνπία. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε θάζε νηθνηφπνπ.  
 
Α) Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε Pinus brutia (9540) 
 
Οη ζπζηάδεο ηξαρείαο πεχθεο θαιχπηνπλ ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ δάζνπο θαη 
είλαη ην θπξίαξρν είδνο ηεο πεξηνρήο. Σν είδνο απαληά ζε φια ηα πςφκεηξα, απφ 
ηελ νξνζεηηθή γξακκή ηνπ δάζνπο κέρξη ην ςειφηεξν ζεκείν, ηα Κηφληα θαη ζε 
φιεο ηηο πνηφηεηεο ηφπνπ ηνπ Γάζνπο Μαραηξά ζρεκαηίδνληαο δηαθφξνπ βαζκνχ 
ππθλνηήησλ ζπζηάδεο, αλαιφγσο ηεο πνηφηεηαο ηφπνπ. Οη δαζνζπζηάδεο ηεο 
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ηξαρείαο πεχθεο ζχκθσλα κε ηηο επεκβάζεηο πνπ ππέζηεζαλ ζρεκαηίδνπλ 
ακηγείο ζπζηάδεο κε ή ρσξίο ππφξνθν ιαηδηάο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ νηθνηφπνπ 
ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, πνιιέο απφ ηηο ζπζηάδεο είλαη αδηαηάξαρηεο κε ή 
ρσξίο ππφξνθν. Γεληθά εθηηκάηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπζηάδεο έρνπλ ζηαζεξή 
δνκή, φκσο ζε θάπνηεο πεξηνρέο έρνπλ ηελ ηάζε λα παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή 
εμέιημε ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο λα θαιχςεη ηα δηάθελα.  
 
Αλ θαη ην δπλακηθφ ηεο αλαγέλλεζεο ηεο ηξαρείαο πεχθεο είλαη πνιχ κεγάιν ηε 
βιαζηεηηθή πεξίνδν, ελ ηνχηνηο έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο αλαγέλλεζεο επηβηψλεη 
ζην ηέινο θάζε έηνπο, έλεθα ησλ δπζκελψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 
επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ή ησλ θαηλνκέλσλ αληαγσληζκνχ. Με βάζε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ ε αλαγέλλεζε νξηαθά κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 
θπζηθέο απψιεηεο ησλ δέληξσλ ηεο ηξαρείαο πεχθεο. ρεηηθά κηθξή έθηαζε 
πεπθνδάζνπο έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
πεξηνρήο πνπ θάεθε αλαδαζψζεθε κε ηξαρεία πεχθε (πνζνζηφ 13,2% ηεο 
έθηαζεο ηνπ δάζνπο) κε ηελ θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ θαηά κήθνο ησλ 
ρσξνζηαζκηθψλ θακππιψλ ζπκβάιινληαο ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ νηθφηνπνπ ηφζν 
απφ νηθνινγηθήο φζν θαη αηζζεηηθήο άπνςεο. Οη θαείζεο πεξηνρέο πνπ δελ 
αλαδαζψζεθαλ ηερλεηά αλαγελλήζεθαλ θπζηθά θαη ηα δέληξα πνπ ζπγθξνηνχλ 
ηηο ζπζηάδεο απηέο είλαη ζε πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ ηα δέληξα πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηερλεηέο αλαδαζψζεηο.  
 
Οη παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηνλ νηθφηνπν ηεο ηξαρείαο είλαη νη ζπρλέο 
ππξθαγηέο, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ε βφζθεζε ζε θάπνηεο πεξηνρέο.  
 
B) Θακλψλεο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο Quercus alnifolia (9390*) 
 
Αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ηξαρείαο πεχθεο έλεθα ησλ δηαδνρηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηεο 
βφζθεζεο ππνβαζκίζηεθαλ ζε ζακλφηνπνπο κε θπξίαξρφ είδνο ηελ ιαηδηά  
(Quercus alnifolia) ζρεκαηίδνληαο ηνλ νηθφηππν 9390*. Οη ζακλψλεο ηεο ιαηδηάο 
εμαπιψλνληαη απφ ην πςφκεηξν ησλ 500m κέρξη ην ςειφηεξν ζεκείν ηεο 
πεξηνρήο, ηα Κηφληα. Απαληνχλ ζε φιν ην θάζκα πνηνηήησλ ηφπνπ, απφ 
βξαρψδεηο κέρξη πεξηνρέο κε βαζηά εδάθε. Σν πινχζην ξηδηθφ ζχζηεκα θαη 
θχιισκα ηεο ιαηδηάο πξνζηαηεχεη ηα εδάθε απφ ηε δηάβξσζε θαη ζπκβάιιεη 
ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ θαη πεγαίσλ πδάησλ. Ο θαξπφο ηεο ιαηδηάο 
απνηειεί ηξνθή γηα αξθεηά είδε ηεο παλίδαο ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο. Οη ζακλψλεο ηεο ιαηδηάο έρνπλ κεγάιε νηθνινγηθή ζεκαζία δηφηη 
απνηεινχλ ελδηαίηεκα γηα πνηθηιία εηδψλ ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο. Ζ ιαηδηά είλαη 
ην κφλν είδνο πνπ επδνθηκεί πάλσ ζε ζάξεο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 
απνζάζξσζε ησλ πεηξσκάησλ, παξέρνληαο πξνζηαζία ζηα εδάθε πνπ 
βξίζθνληαη ζηα θαηάληε. Αλ θαη νη ζακλψλεο ηεο ιαηδηάο απεηινχληαη απφ ηελ 
ππξθαγηά, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαβιαζηάλνπλ θαη γξήγνξα λα θαιχπηνπλ 
ην έδαθνο. Ο κφλνο παξάγνληαο πνπ απεηιεί ηνπο ζακλψλεο ηεο ιαηδηάο είλαη ε 
θιηκαηηθή αιιαγή πνπ αλ ηζρχζεη ζα πεξηνξίζεη ην ρψξν εμάπισζεο ηεο ιαηδηάο, 
ζε κεγαιχηεξα πςφκεηξα.  
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Οη ζακλψλεο ηεο ιαηδηάο βξίζθνληαη ζε έλα ελδηάκεζν εμειηθηηθφ ζηάδην θαη 
αλάινγα ησλ ρεηξηζκψλ ή δηαηαξαρψλ κπνξεί λα κεηεμειηρηνχλ ζε ςειφ δάζνο ή 
λα ππνβαζκηζηνχλ ζε θξπγαλφηνπνπο. Απφ ηηο παξαηεξήζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη 
ε εμέιημε ζε δάζνο δελ ζεκαίλεη εθηνπηζκφ ηνπ νηθφηνπνπ ηεο ιαηδηάο, αιιά ηε 
δεκηνπξγία ζχλζεησλ νηθνηφπσλ. Ζ αλαβάζκηζε (αλαγσγή) ησλ ζακλψλσλ ζε 
δάζε ηξαρείαο πεχθεο είλαη πνιχ δχζθνιε ιφγσ ηεο κεγάιεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ιαηδηάο έλαληη ησλ λεαξψλ αξηίθπηξσλ 
ηεο ηξαρείαο. 
 
Γεληθά ν νηθφηνπνο απφ άπνςεο ζχλζεζεο, δνκήο θαη απεηιψλ ζεσξείηαη φηη 
βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απνηειείηαη απφ 
θπζηθέο αδηαηάξαθηεο ζπζηάδεο δηαθφξσλ βαζκψλ ππθλφηεηαο αλάινγα ηεο 
πνηφηεηαο ηφπνπ. Έθηαζε 3,8 ha, πνζνζηφ 0,52% ηνπ νηθνηφπνπ, έρεη 
αλαδαζσζεί κε ηξαρεία πεχθε κε ηελ θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ κε κεραληθά κέζα 
ην 1987. Ζ  ιαηδηά ζηελ πεξηνρή απηή πεξηνξίδεηαη ζηα πξαλή ησλ αλαβαζκίδσλ 
δεκηνπξγψληαο κηθηφ νηθφηνπν Σξαρείαο – Λαηδίαο.  
 
Ζ αλνκβξία πνπ έπιεμε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηελ πεξίνδν 2005 – 2008 έρεη 
επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ νηθφηνπν ηεο ιαηδηάο, έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ 
δέληξσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ έιιεηςε πγξαζίαο έξημαλ 
ηα θχιια ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο μεξαζίαο, ηα νπνία αληηθαηέζηεζαλ θαηά ηηο 
επφκελεο βιαζηεηηθέο πεξηφδνπο.  
 
Γ) Φξχγαλα κε Sarcopoterium spinosum θαη άιια είδε (5420) 
 
Αξθεηή έθηαζε ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο θαιχπηεηαη απφ θξπγαλφηνπνπο κε 
θπξίαξρα είδε ηα Sarcopoterium spinosum, Cistus salvifolius, Cistus creticus θαη 
Lithodora hispidula. Οη θξπγαλφηνπνη είλαη απνηέιεζκα ηεο ππνβάζκηζήο ηεο 
βιάζηεζεο απφ ηηο ππξθαγηέο θαη ηε βφζθεζε. Σα θξπγαλψδε είδε είλαη είδε πνπ 
αλέπηπμαλ κεραληζκνχο αλαγέλλεζεο κεηά απφ ππξθαγηά θαη είλαη ηα πξψηα 
είδε πνπ εκθαλίδνληαη θαη απνηεινχλ ην πξψην ζηάδην εμέιημεο πνπ 
παξαηεξείηαη κεηά απφ ππξθαγηά. Δκθαλίδνληαη θπξίσο ζε θησρά θαη 
ππνβαζκηζκέλα εδάθε. Ο ελ ιφγσ νηθφηνπνο παξνπζηάδεηαη ζε ρακειά 
πςφκεηξα πιεζίνλ ηεο νξνζεηηθήο γξακκήο, φπνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλέο 
ππξθαγηέο. Οη θξπγαλφηνπνη, αλ πξνζηαηεπηνχλ απφ ηε βφζθεζε θαη ηηο 
ππξθαγηέο βαζκηαίσο κε βάζε ηε θπηηθή δηαδνρή ζα εμειηρηνχλ ζε ζακλψλεο θαη 
ηέινο ζε δάζε ηξαρεία πεχθεο. Οη θξπγαλφηνπνη ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηα ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απμάλνληαο ηα ελδηαηηήκαηα εηδψλ 
ηφζν ηεο ρισξίδαο φζν θαη ηεο παλίδαο. 
 
Οη θξπγαλφηνπνη εθηηκάηαη φηη βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη δελ 
παξαηεξείηαη ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο δηαρείξηζεο νπνηαδήπνηε ππνβάζκηζε 
ή ζπξξίθλσζή ηνπο. Αληηζέησο πηζηεχεηαη φηη κε ηελ ηπρφλ επηδείλσζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο ε έθηαζή ηνπο ζα απμεζεί δηφηη ζα παξαηεξεζεί ζε νξηαθέο 
πεξηνρέο νπηζζνδξφκεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο καθίαο βιάζηεζεο, θαζψο 
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επίζεο θαη νη ππξθαγηέο πνπ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ πεξηνρή εγγπψληαη 
πεξαηηέξσ ηελ αχμεζή ηνπ.  
 
Ζ κφλε απεηιή πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη καθξνπξφζεζκα ηνπο θξπγαλφηνπνπο 
είλαη ε θπζηθή δηαδνρή ε νπνία ζα ηνπο αλαβαζκίζεη ζε καθία βιάζηεζε ή ζε 
πεπθνδάζε. Ζ ηπρφλ εμέιημε, φκσο ζε άιινπο ηχπνπο βιάζηεζεο είλαη βξαδεία 
θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δηάθνξα δηαρεηξηζηηθά κέηξα.  
 
Γ) Γάζε αλαηνιηθήο πιαηάλνπ – Platanus orientalis (92C0) 
 
Καηά κήθνο ησλ ξεκάησλ ζε πεξηνρέο κε επηθαλεηαθή ή πςειή ζηάζκε λεξνχ ζε 
ζέζεηο αιινπβηαθψλ πεηξσκάησλ θχεηαη ν πιάηαλνο (Platanus orientalis) 
ζρεκαηίδνληαο κηθξέο νκάδεο δέληξσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο νηθφηνπνο ζην δάζνο 
Μαραηξά είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο έλεθα ηνπ φηη ε πεξηνρή είλαη θησρή ζε 
επηθαλεηαθά λεξά. Ζ παξνπζία ηεο παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο ζπκβάιιεη ζηελ 
αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ ηνπίνπ. Ο νηθφηνπνο ηεο 
παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο απεηιείηαη απφ ηε κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο 
ηνπ λεξνχ ζηα ξέκαηα, ηελ πηψζε ηεο ππφγεηαο ζηάζκεο θαη απφ ηελ 
ππεξάληιεζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ. Όκσο,  ηε ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ηελ 
παξαπνηάκηα βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο απνηειεί ε θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ ίζσο 
είλαη ε ζεκαληηθφηεξε αηηία κείσζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ.  
 
E) Γάζε θππαξηζζηνχ – Cupressus sempervirens (9290) 
 
Οη κηθξέο νκάδεο ηνπ θππαξηζζηνχ πνπ θπηεχηεθαλ ηερλεηά ζηελ πεξηνρή εληφο 
ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ θπησξίνπ θαη γχξσ απφ απηφ, βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιή 
θαηάζηαζε. Χζηφζν απφ επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηνλ ελ ιφγσ νηθφηνπν δηαθάλεθε 
φηη δελ ππάξρεη αλαγέλλεζε θππαξηζζηνχ ζηελ πεξηνρή. Ζ ζεκαληηθφηεξε απεηιή 
γηα ηνλ ηερλεηφ νηθφηνπν ηνπ θππαξηζζηνχ είλαη ε ππξθαγηά δηφηη ην θππαξίζζη 
δελ δηαηεξεί κεραληζκνχο αλαγέλλεζεο κεηά απφ απηή. Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 
θππαξηζζηνχ ζηελ πεξηνρή επηβάιινληαη λα ιεθζνχλ κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ηνπ 
θαη λα κειεηεζεί ε ζθνπηκφηεηα ιήςεο κέηξσλ ππνβνήζεζεο ηεο θπζηθήο ηνπ 
αλαγέλλεζεο. 
 

6.2 Αμηνιφγεζε ρισξίδαο 
 
Οη θπηνθνηλσλίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην δάζνο Μαραηξά ραξαθηεξίδνληαη απφ 
κεγάιε ζηαζεξφηεηα θαη νηθνινγηθή ηζνξξνπία ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιφηεηαο 
θαη θπζηθφηεηαο ηεο ρισξίδαο πνπ ηηο ζπγθξνηνχλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
ρισξίδαο πξνήιζε απφ θπζηθή αλαγέλλεζε θαη κφιηο ην 23% ηεο έθηαζεο ηεο 
ηξαρείαο πεχθεο πξνήιζε απφ ηερλεηή αλαδάζσζε. 
 
Απφ ρισξηδηθήο άπνςεο ην δάζνο παξνπζηάδεη ζρεηηθά κεγάιν βαζκφ 
βηνπνηθηιφηεηαο αιιά ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν απφ άιιεο πεξηνρέο ησλ δαζψλ. 
Όκσο ε ρισξίδα ηνπ Πάξθνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, κε 
280 taxa, εθ ησλ νπνίσλ ηα 226 είλαη ηζαγελή, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 13% ηεο 
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ζπλνιηθήο ηζαγελνχο ρισξίδαο ηεο Κχπξνπ. Όια ηα είδε πνπ ζπγθξνηνχλ ηε 
ρισξίδα αλαγελλψληαη θπζηθά θαη επηβηψλνπλ κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο 
θπζηθήο επηινγήο. 
 
Ζ ηξαρεία πεχθε αλ θαη είλαη ην θπξίαξρν είδνο ηεο πεξηνρήο θαιχπηνληαο πέξαλ 
ηνπ 55% ηεο έθηαζεο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά, εληνχηνηο παξνπζηάδεη ζνβαξά 
πξνβιήκαηα αλαγέλλεζεο. Σν πξφβιεκα ηεο αλαγέλλεζε ηεο ηξαρείαο ίζσο 
επηδεηλσζεί πεξεηαίξσ κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ πθηζηάκελε  αλαγέλλεζε ηεο 
ηξαρείαο φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ θαίλεηαη φηη δελ κπνξεί λα 
ππνζηεξίμεη ηελ αλαλέσζε ησλ ζπζηάδσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα 
κειεηεζνχλ δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ λα ππνβνεζήζνπλ ηε θπζηθή αλαγέλλεζε 
ρσξίο λα δηαηαξάζζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
 
Ζ ιαηδηά είλαη ν θπξίαξρνο ζάκλνο ηνπ δάζνπο Μαραηξά ζρεκαηίδνληαο ακηγείο  ή 
κεηθηέο ζπζηάδεο κε άιινπο ζάκλνπο ή ζπγθξνηεί ηνλ ππφξνθν ηεο ηξαρείαο 
πεπθήο. Ζ ιαηδηά παξνπζηάδεη έληνλε αληαγσληζηηθφηεηα ζπγθξηλφκελε κε ηα 
άιια είδε πνπ ζπλζέηνπλ ηα δάζε ηεο πεξηνρήο. Οη ππφινηπνη ζάκλνη φπσο ε 
αληξνπθιηά,  ε αγξηειηά θαη ε ηξεκηζηά έρνπλ κηθξή αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα θαη 
ζπκπιεξψλνπλ ηνπο νηθφηνπνπο ηεο ηξαρείαο θαη ηεο ιαηδηάο.  
 
Ο πιάηαλνο είλαη ην θαη‟ εμνρήλ δαζνπνληθφ είδνο παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο 
ζην Γάζνο Μαραηξά, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζε πνιχ κηθξή έθηαζε θαη ζε 
πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη επηθαλεηαθή ξνή λεξνχ ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ηνπ 
έηνπο. Ο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ χπαξμε ηνπ είλαη ην επηθαλεηαθφ 
λεξφ. Ο πιάηαλνο είλαη είδνο πνπ ζπκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
θαη ζηελ αχμεζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ ηνπίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 
κειεηεζνχλ κέηξα ππνβνήζεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 
 
Σα είδε πνπ βξίζθνληαη ζε νξηαθφ επίπεδν έλεθα ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ 
ηνπο ή ηεο κηθξήο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη απεηιείηαη ε χπαξμε ηνπο απφ 
ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ή απφ 
θπζηθέο δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε θπζηθή απνίθηζε (δηαδνρή) ή απφ ηηο ππξθαγηέο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.1. Κάζε απεηινχκελν είδνο ζα πξέπεη λα 
πξνζηαηεπζεί θαη λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηψληζή ηνπ. 
 
Μηα άιιε ζεκαληηθή απεηιή γηα ηε ρισξίδα ηνπ Γάζνπο Μαραηξά είλαη ηα 
εηζβιεηηθά θαη μεληθά είδε (ηα νπνία αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν Κεθάιαην). 
Σα είδε απηά απεηινχλ κε ηελ απνίθηζή ηνπο ηε θπζηθή βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο 
θαη ηδηαίηεξα ηα πην εππαζή είδε φπσο είλαη ηα απεηινχκελα. Παξά ηε κηθξή 
έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ελ 
ηνχηνηο πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ ζα θαζηζηνχλ ην δάζνο βξαρππξφζεζκα  
απαιιαγκέλν απφ ηα εηζβιεηηθά θαη μεληθά είδε θαη πνπ παξάιιεια ζα 
εληζρχζνπλ ηελ βηνθνηλνηηθή ζηαζεξφηεηα.  
 
 



 

118 
 

Πίλαθαο 6.1: Απεηινχκελα θαη ζεκαληηθά θπηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 

Α/Α Λατινικό Πνομα 

Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ 
Κατάςταςθ 
Διατιρθςθσ 

Ενδθμιςμόσ Ενδιαίτθμα Απειλζσ Ρλθκυςμόσ Βιβλιογραφία 

92/43/ΕΟΚ Βζρνθ CITES Κόκκινο Βιβλίο 

 
Allium 
amethystinum 

   NT Μεςογειακό 
Χζρςα γθ, πρανι 

δρόμων 

Δαςικζσ εργαςίεσ, 
εγκατάλειψθ 
καλλιεργειϊν 

500 Καταγραφι 

 Allium exaltatum    VU Ενδθμικό 
8220, βραχϊδεισ 

βουνοπλαγιζσ 
Κλιματικι αλλαγι 100 Καταγραφι 

 
Allium guttatum 
subsp. guttatum 

   DD 
Ευρεία 

εξάπλωςθ 
9540, πρανι 

δρόμων 
Δαςικζσ εργαςίεσ 600 

Christodoulou 
2009 

 
Alyssum 
minutum 

   NT 
Ευρεία 

εξάπλωςθ 

Βραχϊδεισ 
βουνοπλαγιζσ, 

9540 
Δαςικζσ εργαςίεσ Σποραδικό  

 
Alyssum 
umbellatum 

   VU Μεςογειακό + 
Βραχϊδεισ 

βουνοπλαγιζσ, 
5420 

Δαςικζσ εργαςίεσ 100-200 
Τςιντίδθσ και 

ςυν. 2007 

 Arabis cypria 
 

    
Ενδθμικό 8220 

Βελτίωςθ μονοπατιοφ 
μελζτθσ φφςθσ 

100 Καταγραφι 

 Celtis tournefortii    EN 
Ανατολικι 

Μεςόγειοσ + 
Βραχϊδεισ 

βουνοπλαγιζσ 
 15 Καταγραφι 

 Crocus cyprius II I  VU Ενδθμικό 9390, 9540 
Κλιματικι αλλαγι, 

δραςτθριότθτεσ 
αναψυχισ 

500 
Τςιντίδθσ και 

ςυν. 2007 

 
Crocus 
hartmannianus 

II I  VU Ενδθμικό 9540, 5420 
Επζκταςθ/ 

επαναλειτουργία 
λατομείου 

5500 
Τςιντίδθσ και 

ςυν. 2007 

 Cyperus cyprius     
VU Ενδθμικό 92D0, 92C0 

Αλλαγι υδρολογικϊν 
ςυνκθκϊν Σπάνιο επιβεβαίωςθ 

NT: Δγγχο απεηινχκελν, VU: Δχηξσην, DD: Αλεπαξθέο γλσζηφ, EN: Κηλδπλεχνλ. 
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Πίλαθαο 6.1: Απεηινχκελα θαη ζεκαληηθά θπηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά (ζπλέρεηα) 

Α/Α Λατινικό Πνομα 

Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ 
Κατάςταςθ 
Διατιρθςθσ 

Ενδθμιςμόσ Ενδιαίτθμα Απειλζσ Ρλθκυςμόσ Βιβλιογραφία 

92/43/ΕΟΚ Βζρνθ CITES Κόκκινο Βιβλίο 

 Cyprinia gracilis     
Υπενδθμικό Βουνοπλαγιζσ  Σποραδικό 

 

 Datisca cannabina 
   VU 

Ευρεία 
εξάπλωςθ 

92C0, 92D0 
Αλλαγι 

υδρολογικϊν 
ςυνκθκϊν 

50 
Τςιντίδθσ και 

ςυν. 2007 

 
Epilobium 
tetragonum 

  
 NT 

Ευρεία 
εξάπλωςθ Ρθγζσ νεροφ 

Αποξιρανςθ 
ενδιαιτιματοσ 50-100 Καταγραφι 

 Erodium botrys    
NT Μεςογειακό + 

Ξθρζσ πλαγιζσ με 
φρφγανα  500 

Meikle 1977, 
Καταγραφι 

 Ferulago cypria    
 Ενδθμικό 

9540, 5420, πρανι 
δρόμων Δαςικζσ εργαςίεσ > 2000 Καταγραφι 

 Galium tenuissimum    
NT 

Ευρεία 
εξάπλωςθ 

Βραχϊδεισ 
βουνοπλαγιζσ  Σποραδικό Καταγραφι 

 Inula conyzae    
 

Ευρεία 
εξάπλωςθ Κατά μικοσ δρόμων Δαςικζσ εργαςίεσ Σπάνιο 

Meikle 1985, 
Καταγραφι 

 Myosotis refracta    
 

Ευρεία 
εξάπλωςθ 

8140, βραχϊδεισ 
βουνοπλαγιζσ  

Σχετικά 
ςπάνιο Καταγραφι 

 Scandix stellata    
VU 

Ευρεία 
εξάπλωςθ 

8140, βραχϊδεισ 
βουνοπλαγιζσ  200 Καταγραφι 

 
Trifolium campestre 
subsp. paphium 

   NT Ενδθμικό 9540  400 Καταγραφι 

NT: Δγγχο απεηινχκελν, VU: Δχηξσην, DD: Αλεπαξθέο γλσζηφ, EN: Κηλδπλεχνλ. 
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6.3 Αμηνιφγεζε άγξηαο παλίδαο 

6.3.1 Αμηνιφγεζε βηνηφπσλ 
 
Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ιαγνχ 
δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο θιείδεο ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 
 
 Φπζηθφ Σνπίν   60% 

 Καηεγνξίεο δαζψλ   30% 

 Γαζνθάιπςε   30% 
 Ηζηνξηθφ Γηαρείξηζεο   30% 

 Υξήζεο γεο   30% 
 Κιίκα   10% 

 Ξεξαζία (Γείθηεο Lang)    5% 

 Καηαλνκή βξνρφπησζεο   3% 

 Δηήζηα θαηαθξεκλίζκαηα    2% 
 
Δθηηκψληαο ην δπλακηθφ δηαηήξεζεο ηεο άγξηαο παλίδαο πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 
6.2, φπνπ ην κέζν δπλακηθφ δηαηήξεζεο γηα ην δάζνο είλαη 2,88 (κέηξην 
δπλακηθφ) θαη παξαηεξείηαη λα απμάλεηαη θαζψο κεηαβαίλεη απφ καθία βιάζηεζε 
ζε δάζνο ηξαρείαο θαη ελ ζπλερεία ζε δάζε ηξαρείαο – ιαηδηάο. 
 
Σαμηλνκψληαο ην δπλακηθφ δηαηήξεζεο ηεο άγξηαο παλίδαο ζε βαζκίδεο γηα 
νιφθιεξν ην δάζνο, δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα (Πίλαθαο 6.3 θαη Πίλαθαο 6.4): 
 

 Σν 10,88% ηεο έθηαζεο παξνπζηάδεη πςειφ δπλακηθφ δηαηήξεζεο θαη 
βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο πνπ θπξηαξρνχλ δάζε ηξαρείαο πεχθεο. 

 Σν 74,91% ηεο έθηαζεο παξνπζηάδεη κέηξην δπλακηθφ δηαηήξεζεο θαη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο έθηαζεο εληάζζεηαη ζε κηθηέο ζπζηάδεο ηξαρείαο 
– ιαηδηάο θα ακηγείο ζπζηάδεο ηξαρείαο πεχθεο. 

 Σν 14,21% έθηαζεο παξνπζηάδεη ρακειφ δπλακηθφ άγξηαο δσήο θαη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ βξίζθεηαη ζηνπο ζρεκαηηζκνχο καθίαο 
βιάζηεζεο. 

 
Ζ θαηά ρψξν θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ δηαηήξεζεο ηεο άγξηαο δσήο 
παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.1. 
 
Πίλαθαο 6.2: Καηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ δηαηήξεζεο ηεο άγξηαο δσήο ζηα δαζηθά 
νηθνζπζηήκαηα 

Μζςοσ Βακμόσ 
 Άγριασ Ηωισ 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Μζςοσ Προσ 

Μακία Τραχεία Τραχεία – Λατηιά 

2,45 2,85 3,33 2,88 
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Πίλαθαο 6.3: Σαμηλφκεζε ηεο έθηαζεο ησλ δηαθφξσλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαηά 
βαζκίδεο δπλακηθνχ ηεο άγξηαο δσήο (ha) 

Δαςικό 
Οικοςφςτθμα 

Βακμίδεσ Διατιρθςθσ Άγριασ Ηωισ (ha) 
Σφνολο 

Α Β Γ 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία – Λατηιά 

 
 

509,80 

156,20 
2044,65 
1308,95 

259,33 
379,93 
26,32 

415,59 
2424,58 
1845,07 

Σφνολο 509,80 3509,79 665,58 4685,17 

 
Πίλαθαο 6.4: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ βαζκίδσλ δπλακηθνχ ηεο άγξηαο δσήο ζηα δαζηθά 
νηθνζπζηήκαηα (%) 

Δαςικό 
Οικοςφςτθμα 

Βακμίδεσ Διατιρθςθσ Άγριασ Ηωισ (%) 
Σφνολο 

Α Β Γ 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία – Λατηιά 

0,00 
0,00 

10,88 

3,33 
43,64 
27,94 

5,54 
8,11 
0,56 

8,87 
51,75 
39,38 

Ροςοςτό (%) 10,88 74,91 14,21 100 

 
Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ζχκθσλα κε ηηο θιείδεο ηελ θαηαιιειφηεηα 
ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ ηελ άπνςε ησλ ηξνθηθψλ πεγψλ ηνπ ιαγνχ είλαη 
νη αθφινπζνη: 

 
 Υισξνηάπεηαο     60% 
 Ζ θχξηα ζπζηάδα   20% 

 Καηεγνξία / ζχλζεζε εηδψλ   5% 

 πγθφκσζε ζπζηάδσλ   5% 

 ηάδην εμέιημεο   5% 

 Κάζεηε δνκή ζπζηάδσλ   5% 
 Όξνθνο ζάκλσλ   20% 

 Σχπνο / ζχλζεζε εηδψλ   10% 

 Πνζνζηφ ππθλφηεηαο / θάιπςε   10% 
 
Αμηνινγψληαο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ άπνςε 
ηξνθηθψλ πεγψλ γηα ην ιαγφ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 6.5, απφ ηνλ νπνίν ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ζπλζήθεο δελ είλαη ηδηαίηεξα 
θαιέο δηφηη ν κέζνο φξνο ηεο θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ ζρεκαηηζκψλ είλαη 1,28 
κε ηηο δαζνζθεπείο εθηάζεηο λα παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε θαηαιιειφηεηα κε 
1,61. Αθνινπζνχλ νη ζακλνζθεπείο εθηάζεηο κε 1,29 θαη ηέινο νη θξπγαλφηνπνη 
κε κέζν βαζκφ θαηαιιειφηεηαο 0,29. 

 
Απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ζε βαζκίδεο (Πίλαθαο 6.6) 
δηαπηζηψλεηαη φηη απφ άπνςε ηξνθηθψλ ζπλζεθψλ ζρεδφλ νιφθιεξε ε έθηαζε 
παξνπζηάδεη πνιχ κηθξφ βαζκφ θαηαιιειφηεηαο (ρακειήο πνηφηεηαο, θαθήο 
θαηάζηαζεο) γηα ην ιαγφ. 
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Δηθφλα 6.4: Καηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ δηαηήξεζεο ηεο άγξηαο δσήο 

 
Ζ θαηά ρψξν θαηαιιειφηεηα ησλ δαζνπνληθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ ηελ άπνςε 
ησλ ηξνθηθψλ ζπλζεθψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.2. 
 
 
Πίλαθαο 6.5: Καηαιιειφηεηα εδαθνπνληθψλ κνξθψλ απφ άπνςε ηξνθηθψλ πεγψλ γηα ην 
ιαγφ 

Μζςοσ Βακμόσ 
Καταλλθλότθτασ 

Εδαφοπονικι Μορφι  
Μζςοσ Προσ 

Δάςοσ Θαμνϊνασ Φρφγανα 

1,61 1,29 0,93 1,28 
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Πίλαθαο 6.6: Σαμηλφκεζε ηεο έθηαζεο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ  θαηά βαζκίδεο 
θαηαιιειφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο ηξνθηθέο πεγέο ιαγνχ (ha) 

Εδαφοπονικι Μορφι 
Βακμίδεσ Τροφικϊν Ρθγϊν Λαγοφ (ha) 

Σφνολο 
Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

155,49 
7,14 

  

1966,76 
119,88 

 

1585,92 
773,22 
32,80 

3708,17 
900,24 
32,80 

Σφνολο 162,63 2086,63 2391,94 4641,20 

 
Δηθφλα 6.5: Καηαιιειφηεηα ησλ δαζνπνληθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ ηελ άπνςε ησλ 
ηξνθηθψλ ζπλζεθψλ 

Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο θάιπςεο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο 
άγξηαο παλίδαο (ιαγνχ) είλαη νη αθφινπζνη ζχκθσλα κε ηηο δηακνξθσκέλεο 
θιείδεο: 

 Σχπνο / ζχλζεζε εηδψλ     20% 
 Πνζνζηφ ππθλφηεηαο / θάιπςεο    20% 
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 Καηεγνξία / ζχλζεζε θχξηαο ζπζηάδαο   15% 
 πγθφκσζε ζπζηάδσλ      15% 
 ηάδην εμέιημεο      15% 
 Κάζεηε δνκή ζπζηάδσλ     15% 

 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ άπνςε 
θάιπςεο ηνπ ιαγνχ έδσζε ηα απνηειέζκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 
6.7, απφ ηνλ νπνίν ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ζπλζήθεο δελ είλαη ηδηαίηεξα θαιέο δηφηη 
ν κέζνο φξνο ηεο θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ είλαη 1,34, κε 
ηηο δαζνζθεπείο εθηάζεηο λα παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε θαηαιιειφηεηα (2,47), 
λα αθνινπζνχλ νη ζακλψδεο εθηάζεηο (1,16) θαη ηέινο νη θξπγαλφηνπνη κε κέζν 
βαζκφ θαηαιιειφηεηαο (0,40). 
 

Μεηά ηελ ηαμηλφκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ζε θάιπςε γηα ην ιαγφ ζε βαζκίδεο 
δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ είλαη ρακειήο πνηφηεηαο (θαθήο πνηφηεηαο) 
θαη κφλν ην 36,93% είλαη κέηξηαο θαη θαιήο πνηφηεηαο (Πίλαθαο 6.8 θαη Πίλαθαο 
6.9). 
 
Ζ θαηά ρψξν θαηαιιειφηεηα ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ άπνςε θάιπςεο 
ηεο παλίδαο παξνπζηάδεηαη ζηελ  Δηθφλα 6.3. 
 
Πίλαθαο 6.7: Καηαιιειφηεηα εδαθνπνληθψλ κνξθψλ απφ άπνςε θάιπςεο ηεο παλίδαο 

Μζςοσ Βακμόσ 
Καταλλθλότθτασ 

Εδαφοπονικι Μορφι 
Μζςοσ Προσ 

Δάςοσ Θαμνϊνασ Φρφγανα 

2,47 1,16 0,40 1,34 
 

Πίλαθαο 6.8: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο ησλ δηαθφξσλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκίδεο 
θαηαιιειφηεηαο σο πξνο ηελ θάιπςε ηεο παλίδαο (ha) 

Εδαφοπονικι Μορφι 
Βακμίδεσ Κάλυψθσ τθσ Ρανίδασ (ha) 

Σφνολο 
Α Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

72,06 
 
 

1642,06 
 
 

1992,06 
56,50 

 

1,98 
843,74 
32,80 

3708,17 
900,24 
32,80 

Σφνολο 72,06 1642,06 2026,0874 878,52 4641,20 
 

Πίλαθαο 6.9: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκίδεο 
θαηαιιειφηεηαο σο πξνο ηελ θάιπςε ηεο παλίδαο (%) 

Εδαφοπονικι Μορφι 
Βακμίδεσ Κάλυψθσ τθσ Ρανίδασ (%) 

Σφνολο 
Α Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

1,55 
 
 

35,38 
 
 

42,92 
1,22 

 

0,04 
18,18 
0,70 

79,90 
19,40 
0,70 

Ροςοςτό (%) 1,55 35,38 44,14 18,93 100 
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Δηθφλα 6.6: Καηαιιειφηεηα ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ άπνςε θάιπςεο ηεο παλίδαο 

   



 

126 
 

6.3.2 Αμηνιφγεζε εηδψλ θαη πιεζπζκψλ παλίδαο 
 

ηελ πεξηνρή κειέηεο απαληνχλ πεξηζζφηεξα απφ 60 είδε πηελψλ, 13 είδε 
ζειαζηηθψλ θαη 18 είδε εξπεηψλ. Αξθεηά απφ απηά πεξηιακβάλνληαη ζε 
θαηαιφγνπο Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ 
επηβάιιεηαη ε άκεζε πξνζηαζία ηνπο. 
 
Πηελά  
 
ην Γάζνο Μαραηξά απαληψληαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πηελψλ κε 
δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ην βηφηνπν θαη ηηο ηξνθηθέο πεγέο. ε 
θιεηζηνχο δαζηθνχο ζρεκαηηζκνχο κε εηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ζε πνιχθιαδα 
ππέξγεξα δέληξα απαληψληαη ην Πεξηηθνζηάρηλν (Hieraaetus fasciatus) θαη ην 
Γηπινζηάρηλν (Accipiter gentilis) θαη ηα λπθηφβηα αξπαθηηθά φπσο ν Αξθφζνππνο 
(Asio otus), ε Κνπθνπβάγηα (Athene noctua) θαη ην Θνππί (Otus scops cyprius).  
 
Αλ θαη δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο θαηακεηξήζεηο γηα ηα δηάθνξά είδε ησλ 
αξπαθηηθψλ εληνχηνηο απφ δηάθνξεο παξαηεξήζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ 
πεξηνρή θσιηάδεη ην Πεξηηθνζηάρηλν (έλα δεχγνο), ην Γηπινζηάρηλν θαη ν Πεηξίηεο 
(δχν δεχγε). Αθφκε ζηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο θσιηάδεη έλα δεπγάξη 
Αεηνβαξβαθίλαο (Buteo rufinus). Ζ κεγάιε πνηθηιία ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ 
κε πινχζηα θαηαθφξπθε δνκή καδί κε ηα δηάθελα θαη ηηο βξαρψδεηο πεξηνρέο θαη 
ηε γεηηλίαζε κε γεσξγηθέο πεξηνρέο δεκηνπξγεί ηδαληθφ ελδηαίηεκα γηα ηα 
ζεκαληηθφηεξα είδε ησλ αξπαθηηθψλ ηεο Κχπξνπ. Αληίζεηα, ην ππθλφ νδηθφ 
δίθηπν καδί κε ηηο αληηππξηθέο ισξίδεο δηαζπνχλ ην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο 
ππνβαζκίδνληαο ηνλ νηθφηνπν θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε νρήκαηα 
πξνθαιψληαο φριεζε ζηα αξπαθηηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο. Μηα 
κεγάιε απεηιή γηα ηελ παλίδα θαη εηδηθά γηα ηα αξπαθηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε 
κηθξνχο αξηζκνχο είλαη ην παξάλνκν θπλήγη. Παξφιν πνπ ην Σακείν Θήξαο 
θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ λα 
παηάμεη ηε ιαζξνζεξία θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα είδε ησλ πηελψλ κε κεγάιε 
ζεκαζία, εληνχηνηο είλαη αλζξσπίλσο αδχλαηε ε πιήξεο πάηαμή ηεο θαη ε 
απφιπηε πξνζηαζία ησλ εηδψλ. Γεληθά κπνξεί λα εηπσζεί κε αζθάιεηα φηη ε 
πεξηνρή Μαραηξά είλαη έλαο άξηζηνο βηφηνπνο απφ άπνςε δνκήο θαη ζχλζεζεο 
γηα ηα αξπαθηηθά θαη ηα άιια είδε ηεο παλίδαο αιιά αληηκεησπίδεη δπν 
ζεκαληηθέο απεηιέο, ην ππθλφ νδηθφ δίθηπν θαη ηε ιαζξνζεξία. Καη νη δπν απεηιέο 
κε ηα θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 
 
ην Γάζνο Μαραηξά θσιηάδεη έλα απφ ηα ιηγνζηά δεχγε ηνπ είδνπο Cornus corax 
(Κιφθθαξνο) πνπ ππάξρνπλ ζηελ Κχπξν. Σν είδνο θσιηάδεη ζε κεγάια δέληξα 
θαη ζε γθξεκνχο. Απεηιείηαη απφ ηηο δειεηεξηάζεηο, ηελ φριεζε θαηά ηελ 
αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν θαη ηε ιαζξνζεξία. Ζ ιαλζαζκέλε αληίιεςε θαη ε 
άγλνηα πνιιψλ (θπλεγψλ θαη κε) λα ζεσξνχλ ην είδνο σο επηβιαβέο ιφγσ ηεο 
θαηάηαμεο ηνπ ζηα θνξαθνεηδή απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο κείσζεο ηνπ 
αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ηνπ ζηε ρψξα καο. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 
αηφκσλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα πξνζηαζία ηνπ. 
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Ο Κφηζπθαο ή Μαπξφπνπινο (Turdus merula) είλαη ζεξεχζηκν κεηαλαζηεπηηθφ 
είδνο πνπ δηαρεηκάδεη ζηελ Κχπξν θαη αλαπαξάγεηαη θπξίσο ζηελ Βφξεηα 
Δπξψπε. Σν δάζνο Μαραηξά απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βηφηνπν γηα ην είδνο, δηφηη 
είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαπαξάγεηαη ζηελ Κχπξν. Άηνκα 
ηνπ είδνπο παξαηεξνχληαη ζηελ πεξηνρή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
πλεπψο ε πεξηνρή αλαπαξαγσγήο ηνπ Κφηζπθα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί θαη λα 
απνηειέζεη έλα πξνζηαηεπηηθφ θαηαθχγην γηα ην είδνο. 
 
ηνλ Πίλαθα 6.10, πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ 
θάζε είδνπο θαη θαζνξίδεηαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηάο ηνπ βάζεη ησλ 
παξακέηξσλ: θαζεζηψο πξνζηαζίαο, βαζκφο εμάξηεζεο απφ ην δάζνο θαη 
παξνπζία ηνπ ζην ρψξν. Σνλ πςειφηεξν βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο έρεη ην 
Πεξδηθνζίαρηλν (Hieraaetus fasciatus) θαη αθνινπζνχλ ν Γεληξνβάηεο (Certhia 
brachydactyla dorotheae), ν Κιφθθαξνο (Cornus corax), ν Σξππνκάδεο (Sylvia 
melanothorax), ην Πεκπεηζνχηλ (Parus ater cypriotes), ε Κίζζα (Garrulus 
glandarius), Γεληξνηξαζηήια (Lullula arborea) θαη ε θαιηθνχξηα (Oenanthe 
cypriaca). 
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Πίλαθαο 6.10: Πηελνπαλίδα ηνπ Γάζνπο Μαραηξά  

Επιςτθμονικό όνομα 

Κακεςτϊσ 
Ρροςταςίασ - 
Ν 152(Ι)2003: 

Ραράρτ. Ι+ ΙΧ:3 
Ραράρτ.  ΙΧ:2 
Ραράρτ.  Ι:1 

Βακμόσ 
Εξάρτθςθσ 

από το 
Δάςοσ: 

Δαςόβιο:2 
Θμιδαςόβιο:1 

Ραρουςία: 
 
Ενδθμικό:4 
Μ.Κάτοικ:3 
Μετ.Αναπ:2 
Μεταναςτ:1 

Ρερίοδοσ Ραρουςίασ 

Δ
εί

κτ
θ

σ 
Σθ

μ
α

ντ
ικ

ό
τθ

τα
σ 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

Accipiter nisus  2 2*             4 

Accipiter gentilis  2 3             5 

Alectoris chukar  1 3             4 

Asio otus  1 3             4 

Apus apus  2 2             4 

Athene noctua  1 3             4 

Buteo rufinus 1 1 3             5 

Caprimulgus europaeus 1 1 2*             4 

Carduelis cannabina  1 3*             4 

Carduelis carduelis  1 3*             4 

Carduelis chloris  1 3*             4 

Carduelis spinus  1 1             2 

Certhia brachydactyla 1 2 4             7 

Coccothraustes coccothraustes  2 1             3 

Columba palumbus  2 3             5 

Columba livia  1 3             4 

Coracias garrulous 1 1 2             4 

Corvus corax 2** 1 3             6 

Corvus corone  1 3             4 

Corvus monedula  1 3             4 

Cuculus canorus  1 2             3 

Emberiza caesia 1 2 2*             5 

Emberiza calandra  1 3*             4 

Erithacus rubecula  2 1             3 

Fringilla coelebs  2 3*             5 

Falco tinnunculus  1 3             4 
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Πίλαθαο 6.10: Πηελνπαλίδα ηνπ Γάζνπο Μαραηξά (ζπλέρεηα) 

Επιςτθμονικό όνομα 

Κακεςτϊσ 
Ρροςταςίασ - 
Ν 152(Ι)2003: 

Ραράρτ. Ι+ ΙΧ:3 
Ραράρτ.  ΙΧ:2 
Ραράρτ.  Ι:1 

Βακμόσ 
Εξάρτθςθσ 

από το 
Δάςοσ: 

Δαςόβιο:2 
Θμιδαςόβιο:1 

Ραρουςία: 
 
Ενδθμικό:4 
Μ.Κάτοικ:3 
Μετ.Αναπ:2 
Μεταναςτ:1 

Ρερίοδοσ Ραρουςίασ 

Δ
εί

κτ
θ

σ 
Σθ

μ
α

ντ
ικ

ό
τθ

τα
σ 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

Falco peregrinus 1 1 3             5 

Garrulus glandarius  2 4             6 

Hieraetus fasciatus 3 2 3             8 

Hirundo rustica  1 2             3 

Lanius collurio 1 1 1             3 

Lanius nubicus  1 2*             3 

Lanius senator  1 2             3 

Luscinia megarynchos  2 2             4 

Lullula arborea 1 2 3*             6 

Merops apiaster  1 2*             3 

Monticola solitarius  1 3*             4 

Oenanthe cypriaca 1 1 4             6 

Oriolus oriolus  1 2             3 

Otus scops cyprius  1 4             5 

Parus ater cypriotes 1 2 4             7 

Parus major  1 3             4 

Passer domesticus  1 3             4 

Passer hispaniolensis  1 3*             4 

Pica pica  1 3             4 

Saxicola rubetra  2 1             3 

Saxicola torquata  1 1             2 

Scolopax rusticola  2 1             3 

Serinus serinus  1 3*             4 

Streptopelia turtur  1 2             3 

Sturnus vulgaris  1 1             2 

Sylvia atricapilla  1 2             3 
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Πίλαθαο 6.10: Πηελνπαλίδα ηνπ Γάζνπο Μαραηξά (ζπλέρεηα) 

*Αξθεηά άηνκα ησλ εηδψλ απηψλ είλαη κεηαλαζηεπηηθά αιιά θάπνηνη αξηζκνί δνπλ ζηελ Κχπξν θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο φπνπ θαη αλαπαξάγνληαη. 
** Αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα ζχληνκα. 

 
 
 

Επιςτθμονικό όνομα 

Κακεςτϊσ 
Ρροςταςίασ - 
Ν 152(Ι)2003: 

Ραράρτ. Ι+ ΙΧ:3 
Ραράρτ.  ΙΧ:2 
Ραράρτ.  Ι:1 

Βακμόσ 
Εξάρτθςθσ 

από το 
Δάςοσ: 

Δαςόβιο:2 
Θμιδαςόβιο:1 

Ραρουςία: 
 
Ενδθμικό:4 
Μ.Κάτοικ:3 
Μετ.Αναπ:2 
Μεταναςτ:1 

Ρερίοδοσ Ραρουςίασ 

Δ
εί

κτ
θ

σ 
Σθ

μ
α

ντ
ικ

ό
τθ

τα
σ 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

Sylvia borin  1 1             2 

Sylvia communis  1 1             2 

Sylvia conspicillata  1 3             4 

Sylvia melanocephala  1 2             3 

Sylvia melanothorax 1 1 4             6 

Troglodytes troglodytes  2 3             5 

Turdus merula  1 3*             4 

Turdus iliacus  1 1             2 

Turdus philomelos  1 1             2 

Turdus pillaris  1 1             2 

Tyto alba  1 3             4 

Upupa epops  2 2             4 
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Θειαζηηθά 
 
Σα πεξηζζφηεξα ζειαζηηθά πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή είλαη λπθηφβηα θαη 
ζπλαληψληαη ζε αλνηθηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα (Πίλαθαο 6.11). Σα είδε ησλ 
λπθηεξίδσλ πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή εμαξηψληαη απφ ηελ χπαξμε 
θαηαθπγίσλ φπσο ζπειηψλ θαη ζρηζκψλ ζε βξαρψδεηο πεξηνρέο γηα ην 
θψιηαζκα ηνπο. Γπζηπρψο ε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Μαραηξά είλαη πνιχ θησρή 
φζν αθνξά ηελ παξνπζία θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα θσιενπνίεζε. ηελ 
πεξηνρή ππάξρεη έλα ζπήιαην πνπ θηινμελεί επνρηαθά άηνκα ησλ εηδψλ 
Rhinolophus hipposideros (Μηθξνξηλφινθνο) θαη Rhinolophus ferrumequinum 
(Σξαλνξηλφινθνο) θαη ζε παιηά θηίξηα εληφο ηνπ δάζνπο έρνπλ θαηαγξαθεί 
αξθεηά άηνκα ηνπ είδνπο Pipistrellus kuhli (Λεπθνλπρηεξίδα) θαη κεκνλσκέλα 
άηνκα ηνπ είδνπο Miniopterus schreibersi (Μεζνγεηαθή σηνλπρηεξίδα). 
 
Ο ιαγφο είλαη ην πην θνηλφ ζειαζηηθφ ζηελ πεξηνρή θαη εθηηκάηαη φηη βξίζθεηαη 
ζε κεγάινπο αξηζκνχο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αλαπαξαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο 
θαη ηνπ πινχζηνπ βηνηφπνπ. Οη κεγαιχηεξνη πιεζπζκνί ηνπ βξίζθνληαη ζε 
πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε γεσξγηθέο εθηάζεηο ιφγσ ηεο πνζφηεηαο θαη 
πνηφηεηαο ηεο βνζθήζηκεο χιεο. Ζ αιεπνχ ην κεγαιχηεξν αξπαθηηθφ πνπ 
ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ζπκβάιεη ζηελ εμπγίαλζε ησλ ζεξακάησλ θαη ζηνλ 
έιεγρν πιεζπζκψλ πνληηθψλ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ κεηξήζεηο φζνλ αθνξά 
ηνλ πιεζπζκφ ηεο,  εθηηκάηαη φηη έρεη ζρεηηθά κεγάινπο αξηζκνχο. 
 

Πίλαθαο 6.11: Θειαζηηθά ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 

Επιςτθμονικό όνομα 
Κακεςτϊσ Ρροςταςίασ 

Ραράρτθμα τθσ Οδθγίασ 
92/43 ΕΟΚ 

Ραρουςία ςτθν περιοχι 

Rhinolophus ferrumequinum II - IV Πλο το χρόνο 
Rhinolophus hipposideros II - IV Πλο το χρόνο 

Pipistrellus kuhli IV Πλο το χρόνο 

Miniopterus shreibersi II - IV Πλο το χρόνο 

   

Mus musculus  Πλο το χρόνο 

Mus cypriacus Ε  Πλο το χρόνο 

Rattus rattus  Πλο το χρόνο 

Acomys nessiotes Ε  Πλο το χρόνο 

Crocidura suaveolens   Πλο το χρόνο 

Suncus etruscus  Πλο το χρόνο 

   

Hemiechinus auritus dorotheae  Πλο το χρόνο 

Lepus europaeus  Πλο το χρόνο 

Vulpes vulpes  Πλο το χρόνο 
Ε: Δλδεκηθφ 

 
Δξπεηά 
 
Σν Γάζνο Μαραηξά είλαη πινχζην ζε εξπεηνπαλίδα. Απαληψληαη επηά είδε 
θηδηψλ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη ελδεκηθφ (ην Κππξηαθφ θίδη, Coluber 
cypriensis) ελψ πέληε αλήθνπλ ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ – ΗV ηεο Οδεγίαο 
92/43/ΔΟΚ (Πίλαθαο 6.12). Όια ηα είδε πξνηηκνχλ πεξηνρέο κε ραιαξνχο 
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βξάρνπο εληφο ησλ νπνίσλ βξίζθνπλ πξνζηαζία απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. Σν 
Γάζνο Μαραηξά ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο ζρεηηθά θαιφο βηφηνπνο γηα ηα 
εξπεηά ιφγσ ησλ δηάζπαξησλ βξάρσλ πνπ ππάξρνπλ ελψ ζεκαληηθφ 
ζηνηρείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εξπεηνπαλίδαο απνηειεί ζε θάπνηεο πεξηνρέο ε 
χπαξμε μεξνιηζηψλ. Όια ηα εξπεηά πνπ απαληψληαη ζην Γάζνο Μαραηξά είλαη 
αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν εθηφο απφ ηελ Φίλα ή Ορηά (Macrovipera 
lebentina) πνπ ην δειεηήξην ηεο είλαη ηζρπξά ηνμηθφ γηα ηνλ άλζξσπφ θαη ην 
νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην. Σα εξπεηά είλαη είδε 
„„παξεμεγεκέλα‟‟ απφ ηνλ άλζξσπν, δηφηη πηζηεχεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
φηη είλαη δειεηεξηψδε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κε ην δάγθσκα ηνπο ην 
ζάλαην, επίζεο απφ θάπνηνπο πηζηεχεηαη φηη είλαη θαη επηζεηηθά. Ζ ηξνθή ησλ 
εξπεηψλ απνηειείηαη απφ κηθξά ζειαζηηθά, απγά, λενζζνχο θαη ζαχξεο. Ζ 
κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηα εξπεηά είλαη ε παξεμεγεκέλε αληίιεςε ηνπ 
αλζξψπνπ φηη είλαη επηζεηηθά θαη δειεηεξηψδε. 
 
Δπηπιένλ ζην Γάζνο Μαραηξά απαληψληαη 11 είδε ζαπξψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ (Πίλαθαο 6.12). 
Οη ζαχξεο πξνηηκνχλ βξαρψδεηο πεξηνρέο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο ζέζεηο 
ειηάζκαηνο θαη σο θαηαθχγηα γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο θπζηθνχο ηνπο 
ερζξνχο. Σα πεξηζζφηεξα είδε ζαπξψλ ηξέθνληαη κε έληνκα. Σν Γάζνο 
Μαραηξά ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο θαιφο βηφηνπνο γηα ηηο ζαχξεο. 
 

Πίλαθαο 6.12: Δξπεηά ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 

Επιςτθμονικό όνομα 

Κακεςτϊσ προςταςίασ Ραράρτθμα τθσ 
Οδθγίασ 92/43 ΕΟΚ 

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 

Eumeces schneiderii  IV 

Dolichophis jugularis  IV 

Telescopus fallax  IV 

Macrovipera lebetina  

Malpolon monspessulanus   

Coluber cypriensis E II - IV 

Typhlops vermicularis IV 

Coluber nummifer IV 

Ε: Δλδεκηθφ 
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Έληνκα 
 
Όζνλ αθνξά ηα έληνκα, ζην Γάζνο Μαραηξά έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα 
227 είδε. ε απηά δελ πεξηιακβάλνληαη είδε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 
σζηφζν ππάξρνπλ ζεκαληηθά είδε εληφκσλ εθ ησλ νπνίσλ κεξηθά είλαη θαη 
ελδεκηθά. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ εηδψλ ησλ εληφκσλ ππνδειψλεη πινχζηα 
βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Πηζηεχεηαη φηη ηα κέηξα 
γηα ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ ην Σκήκα 
Γαζψλ, θαζψο θαη φζα πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ΓΥ είλαη 
ηθαλά γηα ηε ζπληήξεζε πγεηψλ πιεζπζκψλ εληφκσλ θαη νηθνινγηθά πγηνχο 
δάζνπο. Αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ δηαθφξσλ εληφκσλ ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 
παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα. 

6.4 Αμηνιφγεζε αηζζεηηθψλ αμηψλ ηνπ ηνπίνπ 
 
Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ δάζνπο 
είλαη : 
 
 Φπζηθφ ηνπίν  60% 
 Ηζηνξηθφ Γηαρείξηζεο  20% 

(ρξήζεηο γεο)  
 Κιίκα  20% 

 
Σν θπζηθφ ηνπίν δηακνξθψλεηαη απφ ηε βιάζηεζε, ην αλάγιπθν, ηε ρξήζε 
γεο, ηελ ππθλφηεηα ησλ δξφκσλ θαη ηνπο ζρεκαηηζκνχο ησλ ιεθαλψλ 
απνξξνήο. 
 
Δθηηκψληαο ην δπλακηθφ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ζε θάζε δηακέξηζκα 
ρσξηζηά πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 6.13. Σν κέζν δπλακηθφ γηα νιφθιεξν ην δάζνο 
είλαη 3,06, κε ηε κέγηζηε ηηκή λα παξνπζηάδεηαη ζην δαζηθφ ζρεκαηηζκφ 
ηξαρείαο – ιαηδηάο (3,45). Αθνινπζνχλ νη ζρεκαηηζκνί ηεο ηξαρείαο πεχθεο 
(2,92) θαη καθίαο βιάζηεζεο (2,82). 
 
Σαμηλνκψληαο ην δπλακηθφ αηζζεηηθήο ηνπίνπ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 6.14. Σν 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ βαζκίδσλ αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ παξνπζηάδεηαη 
ζηνλ Πίλαθα 6.15, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: 
 

 Σν 17,08% ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ ηαμηλνκείηαη ζηε βαζκίδα Α – 
πςειφ δπλακηθφ αηζζεηηθήο 

 Σν 81,08% ζηε βαζκίδα Β – κέηξην δπλακηθφ αηζζεηηθήο 

 Σν 1,85 ζηε βαζκίδα Γ – ρακειφ δπλακηθφ αηζζεηηθήο 
 
Ζ θαηά ρψξν θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ παξνπζηάδεηαη 
ζηελ Δηθφλα 6.4 
 
Πίλαθαο 6.13:  Καηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ 

Μζςοσ Βακμόσ 
Αιςκθτικισ Τοπίου  

Δαςοπονικι Μορφι Μζςοσ 
Προσ Μακία Τραχεία Τραχεία - Λατηιά 

2,82 2,92 3,45 3,06 
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Πίλαθαο 6.14: Σαμηλφκεζε ηεο έθηαζεο ησλ βαζκίδσλ αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ζηα 
δαζηθά νηθνζπζηήκαηα (ha) 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Βακμίδεσ Αιςκθτικισ Τοπίου (ha) 

Σφνολο 
Α Β Γ 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία – Λατηιά 

  
  

800,04 

329,03 
2424,58 
1045,03 

86,50 
  
  

415,52 
2424,58 
1845,07 

Σφνολο 800,04 3798,64 86,50 4685,17 
 
Πίλαθαο 6.15: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ βαζκίδσλ αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ζηα δαζηθά 
νηθνζπζηήκαηα (%) 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Βακμίδεσ Αιςκθτικισ Τοπίου (%) 

Σφνολο 
Α Β Γ 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία – Λατηιά 

0,00 
0,00 

17,08 

7,02 
51,75 
22,31 

1,85 
0,00 
0,00 

8,87 
51,75 
39,38 

Ροςοςτό (%) 17,08 81,08 1,85 100 

 
Δηθφλα 6.7: Καηά ρψξν θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ 
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6.5 Αμηνιφγεζε άιισλ ζηνηρείσλ ηεο Φχζεο 

Σα ζηνηρεία πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην θεθάιαην απηφ είλαη ηα αησλφβηα δέληξα, 
ηα γεσκνξθψκαηα θαη ηα ηνπσλχκηα.  
 
Α) Αησλφβηα δέληξα 
 
Σν Σκήκα Γαζψλ αλαγλσξίδνληαο ηε κεγάιε πνιηηηζηηθή, νηθνινγηθή θαη 
πεξηβαιινληηθή ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα αησλφβηα δέληξα ηφζν γηα ηε ζεκεξηλή 
φζν θαη γηα ηηο κειινληηθέο θνηλσλίεο, πξνρψξεζε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ 
ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηνπο απνζθνπψληαο ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή 
ηνπο. πκθψλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζην Σκήκα Γαζψλ (Πίλαθαο 
6.16) έρνπλ ραξαθηεξηζηεί αησλφβηα δέληξα – κλεκεία ηεο θχζεο – νθηψ 
κεκνλσκέλα δέληξα θαη κηα νκάδα δέληξσλ ειηάο. Γηα θάζε αησλφβην δέληξν 
δηαηεξείηαη αξρείν κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο, ηα βηνκεηξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (χςνο, ειηθία, ζηεζηαία πεξηθέξεηα θηι) θαη θσηνγξαθηθφ 
πιηθφ. Σα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε δέληξνπ παξνπζηάδνληαη ζην 
Παξάξηεκα.  
 
Σα δέληξα κλεκεία ηεο θχζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κεγάιε ειηθία, ηηο 
κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη ηελ εληππσζηαθή κνξθή θαη σο εθ ηνχηνπ 
παξνπζηάδνπλ κεγάιν αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ. Μεξηθά απφ απηά είλαη άξξεθηα 
ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηζηνξία, ηνπο ζξχινπο θαη κχζνπο ηεο πεξηνρήο θαη 
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ. 
 
Σα αησλφβηα δέληξα είλαη αμηφινγα ζηνηρεία ηα νπνία αλαβαζκίδνπλ κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηελ αμία ηνπ δάζνπο θαη ε πξνβνιή ηνπο κε ηελ 
θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ησλ δηαθφξσλ δηεπθνιχλζεσλ θαζψο θαη ε ζχλδεζε 
ηνπο κε άιια αμηφινγα ζηνηρεία, φπσο ηα γεσινγηθά (γεσκνξθψκαηα), 
πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ζα αλαβαζκίζνπλ ην 
ελδηαθέξνλ θαη ηελ αμία ηνπ δάζνπο. Δπίζεο ε αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ γηα ην δάζνο.  
 

Πίλαθαο 6.16: Γέληξα κλεκεία ηεο θχζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ δάζνπο Μαραηξά 

Δαςοπονικό είδοσ Τοποκεςία Αρικμόσ Θλικία (ζτθ) 

Arbutus andrachne Κιόνια – Ρροφιτθσ Θλίασ 1 120 

Pistacia terebinthus Ρροφιτθσ Θλίασ 1 170 

Pinus brutia Μάντρα του Ρετρι 1 160 

Pinus brutia Βρφςθ του Ρετρι 1 130 

Pinus brutia Εκδρομικόσ Χϊροσ Κιόνια 1 160 

Tetraclinis articulata Εκδρομικόσ Χϊροσ Κιόνια 1 100 

Quercus ilex Εκδρομικόσ Χϊροσ Κιόνια 1 100 

Pinus brutia Εκδρομικόσ Χϊροσ Μάντρα 

του Καμπιοφ 

1 150 

Ομάδα δζντρων Οlea europaea Ρροφιτθσ Θλίασ 6 400 

    
Β) Γεσκνξθψκαηα 
 
Σν δάζνο Μαραηξά ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ θησρφ ζε γεσκνξθψκαηα. ηνπο  
γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ θαηαηάζζεηαη ν βξαρψδεο 
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ζρεκαηηζκφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κηνληψλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ 
νθείιεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ζε θάζε επνρή ηνπ έηνπο θαζψο θαη ζηηο απφηνκεο 
θιίζεηο. 
 
Ο απφηνκνο βξαρψδεο φγθνο αλ κειεηεζεί, ίζσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 
αμηνπνηεζεί σο ρψξνο αλαξξίρεζεο. 
 
Γ) Σνπσλχκηα 
Σα ηνπσλχκηα  πνπ ππάξρνπλ ζην δάζνο Μαραηξά αλέξρνληαη ζηα 380 θαη 
είλαη απνηέιεζκα ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ αθνχ πξνήιζαλ 
απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο δαζηθέο πεξηνρέο. Ζ κειέηε 
ησλ ηνπσλπκίσλ ζα βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηελ ηζηνξία ηνπ 
δάζνπο θαη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαλ θαηά θαηξνχο ζε 
απηφ. 
 

6.6 Αμηνιφγεζε πδξνινγηθψλ θαη άιισλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ 
 

ε πεξηνρέο φπσο ε Κχπξνο πνπ ζπρλά καζηίδνληαη απφ μεξαζίεο, ην λεξφ 
απνηειεί έλα πνιχηηκν αγαζφ ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν φζν θαη γηα ηα 
νηθνζπζηήκαηα. Ο θιηκαηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ πδξνινγηθφ 
θχθιν είλαη ε θαηαλνκή θαη ην χςνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ. Σν κέζν χςνο 
βξνρήο ζην δάζνο Μαραηξά, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 
είλαη 600 mm θαη θαηαλέκεηαη απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ κέρξη ηνλ Απξίιην, κε 
βάζε ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα. 
 
Λφγσ ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ πςνκέηξνπ, ηεο κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο ηνπ 
νξεηλνχ φγθνπ θαη ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ χςνπο θαηαθξεκληζκάησλ, απνξξνή 
ζηα ξέκαηα παξαηεξείηαη κφλν ην ρεηκψλα θαη λσξίο ηελ άλνημε. Ζ πηψζε 
ρηνληνχ είλαη ζπάληα θαη φηαλ παξνπζηάδεηαη ζπλεηζθέξεη θαηά ειάρηζην ζηνλ 
πδξνινγηθφ θχθιν ηεο πεξηνρήο. Καλέλα ξέκα ηνπ δάζνπο θαη ηεο γχξσ 
πεξηνρήο δελ έρεη ζπλερή ξνή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, επηθαλεηαθφ 
λεξφ ππάξρεη ζεκεηαθά θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο 13 πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζην 
δάζνο φπσο θαη εληφο ηνπ θξαηήξα ηνπ ιαηνκείνπ, ην νπνίν ζπγθεληξψλεηαη 
απφ ηε βξνρή. Σα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία φηαλ 
απηά είλαη πξνζηηά απφ ηελ παλίδα ιφγσ ηεο καθξάο μεξήο πεξηφδνπ. Απφ ηηο 
13 πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζην δάζνο κφλν νθηψ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απφ ηελ παλίδα ελψ θάπνηεο απφ απηέο ζηεξεχνπλ ζε πεξηφδνπο αλνκβξίαο. 
πλεπψο, ην επηθαλεηαθφ λεξφ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ηφζν εληφο ηνπ 
δάζνπο φζν θαη εθηφο απηνχ είλαη ζπάλην κε απνηέιεζκα ε παλίδα λα 
ππνθέξεη απφ ιεηςπδξία. πκπεξαίλεηαη φηη ν θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 
παλίδα ηεο πεξηνρήο είλαη ην λεξφ πνπ έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ 
εηδψλ θαη ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπο φζν θαη ζηελ επξσζηία ηνπο. 
 
Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξεφλησλ λεξψλ έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί δπν θξάγκαηα εθηφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ην θξάγκα ησλ 
Λεπθάξσλ θαη ην θξάγκα ηεο Σακάζνπ. ην θξάγκα ησλ Λεπθάξσλ ρχλεηαη ην 
λεξφ απφ ηνπο ρείκαξξνπο ησλ «Καθαξκάησλ» θαη ηνπ «Μαξαζεχηε» θαη ζην 
θξάγκα ηεο Σακαζζνχ ρχλεηαη ην λεξφ απφ ην ρείκαξξν «Πεδηαίν» θαη απφ 
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ηνλ ζπκβάιινληα ζε απηφ ρείκαξξν «Άγην Ολνχθξην». Με ηα δπν θξάγκαηα 
γίλεηαη πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηνπ απνξξένληνο λεξνχ ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα άξδεπζε φζν θαη γηα χδξεπζε. Ζ θαηαζθεπή ησλ 
θξαγκάησλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ην δάζνο επηηξέπεη ηελ 
απνξξνή ησλ ρεηκάξξσλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο δηαδξνκέο εκπινπηίδνληαο ηνπο 
ππφγεηνπο πδξνθνξείο πνπ βξίζθνληαη ζην δάζνο θαη βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε 
ηεο παξαπνηάκηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο. 
 
Ζ θάιπςε νιφθιεξνπ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Μαραηξά απφ δαζηθή βιάζηεζε 
απέηξεςε θαη απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε πιεκκπξηθψλ αηρκψλ ζηηο γεσξγηθέο 
θαη αζηηθέο πεξηνρέο. Σπρφλ αλάπηπμε πιεκκπξηθψλ θαηλφκελσλ θαηά κήθνο 
ησλ ρεηκάξξσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην δάζνο Μαραηξά είλαη απνηέιεζκα 
ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ εθηφο ηεο δαζηθήο πεξηνρήο ή απνηέιεζκα ηεο 
θαχζεο κεγάισλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζε πεξηφδνπο ππξθαγηψλ. 
 
Ο ππφγεηνο πδξνθνξέαο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία απφ 
άπνςε χδξεπζεο δηφηη πδξεχεη πνιιέο αλαπηπζζφκελεο θνηλφηεηεο πνπ 
γεηηληάδνπλ κε ην δάζνο. Παξάιιεια ην φηη βξίζθεηαη θνληά ζηα πξνάζηηα ηεο 
Λεπθσζίαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εθεδξεία γηα ηελ χδξεπζε, ζε 
πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα πξνκήζεηαο απφ άιιεο 
πεγέο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  
 
Λφγσ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ θαη ησλ αλνκβξηψλ πνπ 
παξαηεξήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε χδξεπζε 
έρνπλ αλνξπρζεί ζην Γάζνο Μαραηξά 41 γεσηξήζεηο. Ζ ζπλερήο απηή 
εθκεηάιιεπζε ππνβαζκίδεη ηνλ πδξνθνξέα. Σν Σκήκα Γαζψλ 
αληηιακβαλφκελν ηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ ζηηο 
επφκελεο γεληέο ζπγθαηαηίζεηαη γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ λεξνχ κφλν γηα 
χδξεπζε θαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ απνδεδεηγκέλεο αλάγθεο.  
 
Σφζν ηα επηθαλεηαθά λεξά φζν θαη ηα ππφγεηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Σα 
επηθαλεηαθά λεξά επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ βξνρνπηψζεσλ 
απφ έηνο ζε έηνο, ελψ ηα ππφγεηα λεξά, φηαλ γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε, 
εγγπψληαη ζηαζεξφηεηα ζηελ παξνρή λεξνχ ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο. Ζ 
βιάζηεζε θαη ε γεσινγία είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε 
επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη δηεζνχκελνπ λεξνχ ζηνπο ππφγεηνχο πδξνθνξείο. 
Ζ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζρέζεο 
επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη δηεζεκέλνπ λεξνχ. Υεηξηζκνί πνπ επλννχλ ηελ 
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δαζνθάιπςεο ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο 
επηθαλεηαθήο απνξξνήο πξνο φθεινο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο θαη ηεο ππφγεηαο 
απνζήθεπζεο ηνπ. Ζ ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή επηθαλεηαθήο 
απνξξνήο δελ είλαη επηζπκεηή έλεθα ηνπ φηη ζα ζπλνδεχεηαη κε ηζρπξέο 
δηαβξψζεηο, απψιεηα θαη ππνβάζκηζε εδαθψλ θαη δεκηνπξγία πιεκκπξηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζηα θαηάληε κε θαηαζηξνθέο ζε ππνδνκέο θαη γεσξγηθέο 
εθηάζεηο.  
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6.6.1 Γπλακηθφ Γηήζεζεο 
 
Σν δπλακηθφ δηήζεζεο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 
λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα ππφγεηα χδαηα.  Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο κε βάζε ηηο 
θιείδεο πνπ επεξεάδνπλ ην δπλακηθφ δηήζεζεο κηαο πεξηνρήο είλαη: 
 
 Πέηξσκα κε βαζκφ βαξχηεηαο θαηά   25% 
 Έδαθνο κε βαζκφ βαξχηεηαο θαηά   25% 
 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε βαζκφ βαξχηεηαο θαηά  30% 
 Φπζηθφ ηνπίν  κε βαζκφ βαξχηεηαο θαηά   15% 
 Αλζξψπηλε επίδξαζε κε βαζκφ βαξχηεηαο θαηά 5% 

 
Σν είδνο ησλ πεηξσκάησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηε δηήζεζε θαη ηελ 
απνζήθεπζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Οη θιηκαηηθέο 
ζπλζήθεο θαη εηδηθά ην χςνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν θαη 
ζηε δεκηνπξγία ππνγείσλ απνζεκάησλ. Σν ηνπίν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ 
ηηο δψλεο βιάζηεζεο, ηελ ππθλφηεηα ηνπο, ηελ έθζεζε, ηελ θιίζε επηδξά ζηνλ 
πδξνινγηθφ θχθιν θαη θπξίσο ζην θαηλφκελν ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο 
επεξεάδνληαο ηφζν ηα ππφγεηα φζν θαη ηα επηθαλεηαθά χδαηα. Σν ηζηνξηθφ 
δηαρείξηζεο ζην δάζνο επεξεάδεη ηηο κνξθέο ρξήζεο γεο νη νπνίεο επηδξνχλ 
έκκεζα ην δπλακηθφ δηήζεζεο. 
 
Σν δπλακηθφ δηήζεζεο εθηηκήζεθε γηα θάζε δηακέξηζκα μερσξηζηά 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηνηηθή ζπγθξφηεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
παξαγφλησλ θαη ζπλδένληαο ηε βαξχηεηα πνπ δφζεθε ζηνλ αληίζηνηρν 
παξάγνληα. Σν δπλακηθφ δηήζεζεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη θάζε δηακέξηζκα 
παίξλεη ηηκέο απφ 1 – 4. 
 
Οη κέζεο ηηκέο ηνπ δπλακηθνχ δηήζεζεο γηα θάζε θαηεγνξία βιάζηεζεο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.17. Ζ κέζε ηηκή γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
βιάζηεζεο είλαη 2,31. Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ δείθηε ηνπ δπλακηθνχ δηήζεζεο 
παξαηεξήζεθε ζηνπο ζρεκαηηζκνχο ηξαρείαο – ιαηδηάο, αθνινπζεί ν 
ζρεκαηηζκφο ηεο ηξαρείαο θαη ηε κηθξφηεξε ηηκή παξνπζηάδεη ν ζρεκαηηζκφο 
ηεο καθίαο βιάζηεζεο. 
 
Σαμηλνκψληαο ην δπλακηθφ δηήζεζεο πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε έθηαζε ησλ 
δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηαμηλνκείηαη ζηε βαζκίδα Γ (ρακειφ δπλακηθφ), κε 
πνζνζηφ 80,71% (Πίλαθαο 6.18 θαη Πίλαθαο 6.19).  Ζ θαηά ρψξν θαηαλνκή 
ηνπ δπλακηθνχ δηήζεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.5. 
 
 

Πίλαθαο 6.17: Σν δπλακηθφ δηήζεζεο θαηά δαζηθφ ζρεκαηηζκφ 

Μζςοσ Βακμόσ 
Διικθςθσ 

Δαςοπονικι Μορφι 
Μζςοσ Προσ 

Μακία Τραχεία 
Τραχεία – 

Λατηιά 

2,22 2,33 2,37 2,31 



 

139 
 

Πίλαθαο 6.18: Σαμηλφκεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαηά βαζκίδεο 
δπλακηθνχ δηήζεζεο (ha) 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Βακμίδεσ Διικθςθσ (ha) 

Σφνολο 
Β Γ 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία,Λατηιά 

120,69 
350,79 
432,09 

294,80 
2073,79 
1412,98 

415,52 
2424,58 

1845,07 

Σφνολο 903,56 3781,61 4685,17 

 

Πίλαθαο 6.19: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαηά βαζκίδεο 
δπλακηθνχ δηήζεζεο (%) 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Βακμίδεσ Διικθςθσ (%) 

Σφνολο 
Β Γ 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία,Λατηιά 

2,58 
7,49 
9,22 

6,29 
44,26 
30,16 

8,87 
51,75 
39,38 

Ροςοςτό (%) 19,29 80,71 100 

 
Με βάζε ηελ πνηνηηθή αλάιπζε φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί, ην κεγαιχηεξν 
δπλακηθφ δηήζεζεο παξνπζηάδνπλ νη κηθηέο ζπζηάδεο ηξαρείαο – ιαηδηάο κε 
δαζνθάιπςε 50 – 75%. 
 
Σν δπλακηθφ δηήζεζεο επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε ησλ 
ζπζηάδσλ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη απφ ηνπο δαζνθνκηθνχο 
ρεηξηζκνχο θαη ελ γέλεη ηα δαζνθνκηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, ζηα δηάθνξα 
ζηάδηα εμέιημεο. 
 
Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ δάζνπο επεξεάδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο 
παξάγνληεο: 
 
 Υισξνηάπεηα θαη μεξνηάπεηα 30% 
 Ππθλφηεηα / θάιπςε ηνπ νξφθνπ ησλ ζάκλσλ 20% 
 χλζεζε εηδψλ ησλ ζάκλσλ 10% 
 πγθφκσζε ζπζηάδαο 15% 
 Κάζεηε δνκή ζπζηάδαο 15% 
 Καηεγνξία / ζχλζεζε εηδψλ θχξηαο ζπζηάδαο 5% 
 ηάδην εμέιημεο 5% 

 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο θαηαιιειφηεηαο ν 
νπνίνο βειηηψλεηαη φζν κεηαβαίλνπκε απφ θξπγαλφηνπνπο ζε ζακλψλεο θαη 
ελ ζπλερεία ζηνπο δαζνζθεπείο ζρεκαηηζκνχο (Πίλαθαο 6.20). 
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Δηθφλα 6.8: Καηά ρψξν θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ δηήζεζεο 

 
Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ησλ δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ βξίζθεηαη ζηε Β βαζκίδα, 
φπνπ ζεσξείηαη κέηξηα θαηάζηαζε απφ άπνςε θαηαιιειφηεηαο σο πξνο ηε 
δηήζεζε (Πίλαθαο 6.21). 
 
ε θαιή θαηάζηαζε εληάζζεηαη κφλν έθηαζε 43,89ha. Ζ θαηά ρψξν θαηαλνκή 
ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο απφ άπνςε θαηαιιειφηεηαο σο πξνο ηε δηήζεζε 
παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.6. 
 

Πίλαθαο 6.20: Γείθηεο θαηαιιειφηεηαο δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ βιάζηεζεο σο πξνο ηε 
ιεηηνπξγία ηεο δηήζεζεο 

Μζςοσ Βακμόσ Διικθςθσ 

Εδαφοπονικι Μορφι 
Μζςοσ Προσ 

Δάςοσ Θαμνϊνασ Φρφγανα 

2,69 1,67 1,13 1,83 

 
 
 
 
 



 

141 
 

Πίλαθαο 6.21: Καηαλνκή ηεο έθηαζεο ησλ δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ βιάζηεζεο θαηά 
βαζκίδεο θαηαιιειφηεηαο σο πξνο ηε δηήζεζε (ha) 

Εδαφοπονικι 
Μορφι 

Βακμίδεσ Διικθςθσ (ha) 
Σφνολο 

Α Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

43,89 2782,06 880,24 
686,17 

3,83 

1,98 
214,07 
28,97 

3708,17 
900,24 
32,80   

Σφνολο 43,89 2782,06 1570,24 245,02 4641,20 

 
πκπεξαζκαηηθά παξαηεξείηαη φηη ζε επίπεδν δάζνπο ην δπλακηθφ δηήζεζεο 
είλαη 2,69, αξθεηά πην πάλσ απφ ηε κέζε θαηάζηαζε, ελψ ε θαηαιιειφηεηα 
ησλ ζπζηάδσλ εληάζζεηαη ζηε κέηξηα θαηάζηαζε. πλεπψο απφ άπνςε 
δηαρείξηζεο ππάξρεη αξθεηφ πεξηζψξην βειηίσζεο ησλ ζπζηάδσλ κε δηάθνξα 
κέηξα γηα βειηίσζε ηεο δηήζεζεο. 

 
Δηθφλα 6.9: Καηά ρψξν θαηαλνκή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο απφ άπνςε 
θαηαιιειφηεηαο σο πξνο ηε δηήζεζε 
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6.7 Αμηνιφγεζε πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 
 
Δληφο ηνπ δάζνπο Μαραηξά ππάξρνπλ ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά 
ζηνηρεία θαζψο θαη ζηνηρεία δαζηθήο θιεξνλνκηάο, φπσο θακίληα πίζζαο θαη 
θακίληα θάξβνπλσλ, κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, θξεζθχγεηα θηι. Σν Γάζνο 
Μαραηξά έρεη ζπλδεζεί ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ κε ην Μνλαζηήξη ηνπ 
Μαραηξά θαη ην θξεζθχγεην ηνπ Γξεγφξε Απμεληίνπ, φπνπ έδσζε ηε ζξπιηθή 
κάρε θαηά ησλ Άγγισλ απνηθηνθξαηψλ ην 1957. Δπίζεο γχξσ απφ ην δάζνο 
θαη εληφο ησλ παξαδαζφβησλ θνηλνηήησλ ππάξρνπλ πινχζηα ζηνηρεία 
ζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ε κνλή ηνπ Αγίνπ 
Ζξαθιεηδίνπ, νη βαζηιηθνί ηάθνη ζην Πνιηηηθφ, ηα κεηαιιεία πιεζίνλ ηνπ 
Μαζηάηε, ην θέληξν απνηνμίλσζεο ηεο Αγίαο θέπεο. Μεγάιεο πνιηηηζηηθήο 
αμίαο θαη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ην εγθαηαιειεηκκέλν ρσξηφ Φηθάξδνπ, 
πνπ έρεη θεξπρζεί ζε Αξραίν Μλεκείν απφ ην 1978. Ζ θνηλφηεηα πνπ 
παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην 
επίπεδν είλαη ηα Λεχθαξα, πνπ θεκίδνληαη γηα ηα γλσζηά ηνπο «Λεπθαξίηηθα» 
θεληήκαηα πνπ απνηεινχλ ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν είδνο θεληεηηθήο ηέρλεο ηεο 
Κχπξνπ. 
 
Ζ πνηθηιία ησλ πνιηηηζκηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
πεξηνρήο Μαραηξά είλαη πνιχ κεγάιε. Όια ηα ζηνηρεία εληφο θαη πέξημ ηνπ 
δάζνπο ζπγθξνηνχλ έλα πιέγκα ελδηαθεξφλησλ πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιεο 
ηηο απαηηήζεηο ησλ αλζξψπσλ. Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία είλαη γλσζηά ζην 
επξχ θνηλφ θαη πξνβάιινληαη απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο θαη νκάδεο αηφκσλ 
θαη ζε απηφ βνεζά ην θαιφ νδηθφ δίθηπν πνπ ππάξρεη ηφζν εληφο ηνπ δάζνπο 
φζν θαη ζηηο θνηλφηεηεο γχξσ απφ απηφ. 
 
Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, ηφζν εληφο ηνπ δάζνπο 
φζν θαη εληφο ησλ παξαδαζφβησλ θνηλνηήησλ, πξνβάιινληαη απνζπαζκαηηθά 
θαη κεκνλσκέλα κέζσ ησλ δηαθφξσλ ππνδνκψλ. Σν δάζνο Μαραηξά είλαη 
έλαο ηδαληθφο ρψξνο, ιφγσ ησλ πινχζησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη αιιά θαη 
ηεο εγγχηεηάο ηνπ ζηα αζηηθά θέληξα, γηα λα ζρεδηαζηεί θαη λα νξγαλσζεί κε 
ηέηνην ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα πνιηηηζκηθά, ηζηνξηθά, 
ζξεζθεπηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη εθπαηδεπηηθά ελδηαθέξνληα. Γεληθά, ην 
δάζνο θαη ν ρψξνο γχξσ απφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο 
πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνινγηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε δεκηνπξγία ησλ 
θαηάιιεισλ ππνδνκψλ. Σνχην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 
Σκήκαηνο Γαζψλ, ηνπ Κ.Ο.Σ., ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ησλ αθαδεκατθψλ 
ηδξπκάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 
 

6.8 Αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγήο μχινπ θαη άιισλ δαζηθψλ 

πξντφλησλ 

6.8.1 Παξαγσγή μχινπ  
 
Ζ πνιηηηθή γηα ηελ παξαγσγή μχινπ απφ ην δάζνο Μαραηξά δηαθξίλεηαη ζε έμη 
πεξηφδνπο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλέβαιαλ νη πνιηηηθέο θαη 
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην λεζί θαη νη παγθφζκηεο 
ηάζεηο ζηε δαζνπνλία ηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν.  
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Ζ πξψηε πεξίνδνο, δηαθξίλεηαη πξηλ ηελ θήξπμε ησλ δαζψλ ζε Κξαηηθά Γάζε, 
φπνπ δελ ππήξρε θαλέλαο έιεγρνο ζηελ πινηνκία θαη νη παξαδαζφβηεο 
θνηλφηεηεο πξνκεζεχνληαλ ην μχιν απφ ηα δάζε γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ 
ηφζν σο θαχζηκε χιε (παξαζθεπή θαγεηνχ, ζέξκαλζε) φζν θαη γηα ηηο 
θαηαζθεπαζηηθέο ηνπο αλάγθεο.  
 
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο δηαθξίλεηαη απφ ηελ θήξπμε ησλ θξαηηθψλ δαζψλ κέρξη 
ην 1980, φπνπ ην Σκήκα Γαζψλ θαηάβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα κέζσ ηεο 
Γαζηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο λα εμαιείςεη ηηο παξάλνκεο 
πινηνκίεο θαη ε απφιεςε ηνπ μχινπ λα βαζηζηεί ζε νξζνινγηθή βάζε. Ο 
ζπλνιηθφο φγθνο μπιείαο πνπ πινηνκήζεθε απφ ην 1956, έηνο απφ ην νπνίν 
ππάξρνπλ ζηνηρεία, κέρξη ην 1980 ήηαλ 16.688m3 (668 m3/έηνο) θαη θπκαίλεηαη 
απφ έηνο ζε έηνο απφ κεξηθά θπβηθά κέηξα κέρξη 1.931m3. Σελ πεξίνδν απηή 
εθαξκφζηεθε ην επηινγηθφ ζχζηεκα πινηνκίαο. 
 
Ζ ηξίηε πεξίνδνο μεθηλά ην 1981 θαη ηειεηψλεη 1992. Σν Σκήκα Γαζψλ ζηελ 
πξνζπάζεηα λα ζηεξίμεη ηε δηαρείξηζε ζηελ παξαγσγή μπιείαο ζε αεηθνξηθή 
βάζε ηαμηλφκεζε ζε πξψην ζηάδην ηα δάζε ζε παξαγσγηθά θαη κε, φπνπ 
θχξηνο ζθνπφο ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ ήηαλ ε παξαγσγή μπιείαο. ε 
δεχηεξν ζηάδην πξνέβε ζηελ απνγξαθή ηνπο. Σν χςνο ηνπ ιήκκαηνο γηα ηελ 
παξαγσγηθή έθηαζε ηνπ Γάζνπο Μαραηξά είρε θαζνξηζηεί κε βάζε ηα ζηνηρεία 
ηεο απνγξαθήο ζε 2.000m3. πκθσλά κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα 
Γαζψλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1981 – 1992, πινηνκήζεθαλ 23.269m3 
(1940m3/έηνο) πνπ θπκαηλφηαλ απφ 84m3 ην 1989, κέρξη 6.296m3 ην 1986. Ζ 
κέζε εηήζηα πξνζαχμεζε φγθνπ ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ Μαραηξά ήηαλ 
0,77m3/ha. Με βάζε ηα ζηνηρεία παξαηεξείηαη φηη γηλφηαλ απφιεςε μπιείαο 
φζε ήηαλ ε κέζε ηξέρνπζα πξνζαχμεζε φγθνπ κε απνηέιεζκα λα κε 
θαηαβάιιεηαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ δάζνπο. Έλαο άιινο 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 
δνκήο ησλ δαζψλ ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ απνςηισηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πινηνκηψλ, φπνπ κεηαμχ άιισλ πξνλννχζε ηελ πινηνκία φισλ ησλ δέληξσλ 
κε έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξν πάλσ απφ 50cm αλεμαξηήηνπ πνηφηεηαο ηφπνπ 
θαη ειηθίαο. 
 
Σελ ηέηαξηε πεξίνδν, απφ ην 1993 κέρξη ην 2002, κε βάζε ηα ζηνηρεία 
πινηνκήζεθαλ 6.329m3 μπιείαο (629m3/έηνο) θαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα πνπ 
πινηνκήζεθε ήηαλ 4.058m3 ην 2001. Σν ιήκκα ηελ πεξίνδν απηή είρε 
θαζνξηζηεί ζηα 1.000m3/έηνο. Ζ εηήζηα πξνζαχμεζε φγθνπ ππνινγίζηεθε ζηα 
1.400m

3
. Δπίζεο ηελ πεξίνδν απηή κεηά απφ ζνβαξφ πξνβιεκαηηζκφ θαη 

κεγάιε ζπδήηεζε είρε αιιάμεη θαη ην δαζνθνκηθφ ζχζηεκα κε ηελ επαλαθνξά 
ηνπ επηινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ηελ πεξίνδν απηή απφ ην 
δάζνο εμαγφηαλ ιηγφηεξε πνζφηεηα μπιείαο απφ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ 
ηνπ, πνπ θαίλεηαη λα ζπλέβαιε ζηελ νξηαθή βειηίσζε ηνπ. 
 
Ζ πέκπηε πεξίνδνο δηαξθεί κφιηο ηξία ρξφληα απφ ην 2002 κέρξη ην 2005, 
φπνπ ην Γάζνο Μαραηξά θεξχρζεθε ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν. Σελ πεξίνδν 
απηή ην εηήζην ιήκκα θαζνξίζηεθε ζηα 190m3 θαη ζε πεξηνρέο κε ζρεηηθά 
πςειφ βαζκφ μπινβξίζεηαο (P>0,7). Ο ζπλνιηθφο φγθνο μπιείαο πνπ 
πινηνκήζεθε ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 695,4m3 (231,8m3/έηνο). Ζ εηήζηα 
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πξνζαχμεζε φγθνπ ππνινγίζηεθε απφ ηελ απνγξαθή (2001/2002) ζηα 
920m3. Αλ θαη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ ιήκκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην 
πξνθαζνξηζκέλν ιήκκα εληνχηνηο ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηεο εηήζηαο 
πξνζαχμεζεο φγθνπ ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο δνκήο ηνπ δάζνπο. 
 
ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα νη πινηνκίεο 
πεξηνξίζηεθαλ ζην ειάρηζην θαη κφλν ζηηο πεξηνρέο πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα 
πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απφ ηηο ππξθαγηέο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ 
δέληξσλ. Σν ζπλνιηθφ ιήκκα ηεο πεξηφδνπ απηήο αλέξρεηαη ζηα 1.430m3 εθ 
ησλ νπνίσλ ηα 1.213m3 εμήρζεθαλ ην 2009 έλεθα ησλ λεθξψζεσλ πνπ 
πξνθιήζεθαλ απφ ηελ μεξαζία. 
 
Οη δαζνζθεπείο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη, κε βάζε ηε ραξηνγξάθεζε πνπ 
έγηλε ην 2008 ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαιχπηνπλ 3.629,1ha, εθ ησλ νπνίσλ 
κφλν ηα 743,8ha κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κέηξηαο κέρξη πςειήο 
ππθλφηεηαο κε βαζκφ εδαθνθάιπςεο πέξαλ ηνπ 50% (Πίλαθαο 6.22). Ζ 
ππφινηπε έθηαζε 2.885,3ha έρεη εδαθνθάιπςε κηθξφηεξε ηνπ 50% θαη 
ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ κηθξή κέρξη κηθξή ππθλφηεηα, κε πνιχ ρακειφ 
παξαγσγηθφ δπλακηθφ. Οη εθηάζεηο απηέο έλεθα ηεο ππθλφηεηαο ηνπο 
ραξαθηεξίδνληαη σο δηαζπαζκέλεο θαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απφιεςεο 
μπιείαο ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε κε απνηέιεζκα νπνηαδήπνηε 
πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηνπο λα είλαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε. 
 
Πίλαθαο 6.22: Καηαλνκή ησλ δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ ησλ θξαηηθψλ δαζψλ θαηά βαζκφ 
εδαθνθάιπςεο 

Βακμόσ Εδαφοκάλυψθσ 
(%) 

Ζκταςθ (ha) Ροςοςτό (%) 

10 – 15 1.104,6 30,4 

25 – 50 1.780,7 49,1 

50 – 75 708,8 19,5 

>75 35 1 

Σφνολο 3.629,1 100 

 
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηα 
1.774ha παξαγσγηθνχ δάζνπο, κφλν ηα 350ha ραξαθηεξίδνληαη σο 
ζρεκαηηζκνί κε κέηξην θαη θαιφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ (P>0,7) θαη έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ νπνηαδήπνηε απφιεςε μπιείαο, ρσξίο θίλδπλν 
ππνβάζκηζεο ηνπ δάζνπο (Πίλαθαο 6.23). 
 
Πίλαθαο 6.23: Καηαλνκή δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηνπ παξαγσγηθνχ δάζνπο ζχκθσλα 
κε ην βαζκφ μπινβξίζεηαο 

Ραράμετροι 
Βακμόσ Ξυλοβρίκειασ 

0,3 0,5 0,7 0,9 

Ζκταςθ (ha) 770,3 653,6 303,4 46,7 

Ξυλαπόκεμα (m3/ζτοσ) 33 58,4 95,7 147,1 

Μζςθ προςαφξθςθ 
(m3/ha/ζτοσ) 

0,38 0,62 0,66 0,74 

Ετιςιο λιμμα (m3/ha) 0,0 0,0 0,52 0,74 

Συνολικό Ετιςιο Λιμμα (m3)  0,0 0,0 156,7 34,6 
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Ζ πνηφηεηα ηφπνπ είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ ραξαθηεξίδεη ην παξαγσγηθφ 
δπλακηθφ μπιείαο κηαο πεξηνρήο. Με βάζε ην εληαίν ζχζηεκα θαηάηαμεο 
πνηνηήησλ ηφπνπ γηα φιε ηελ Κχπξν, ζην παξαγσγηθφ Γάζνο Μαραηξά 
ππάξρεη κφλν κηα (1,3%) απφ ηηο 76 Μ.Γ.Δ ζηελ πξψηε πνηφηεηα ηφπνπ θαη 
θαη‟ επέθηαζε 23,1ha ηνπ παξαγσγηθνχ δάζνπο βξίζθεηαη ζε θαιή πνηφηεηα 
ηφπνπ κε πςειφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ. 
 
πγθξίλνληαο ην παξαγσγηθφ Γάζνο Μαραηξά κε φια ηα ππφινηπα 
παξαγσγηθά δάζε φζνλ αθνξά ηα δαζναπνδνηηθά κεγέζε κε βάζε ηελ 
ηειεπηαία απνγξαθή, φπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 6.24, δηαπηζηψλεηαη φηη 
βξίζθεηαη ζηε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε θαη δηθαηνινγεί ηελ απφθαζε ηνπ 
Σκήκαηνο λα ζηακαηήζνπλ νη πινηνκίεο θαη λα εμαηξεζεί απφ ηα παξαγσγηθά 
δάζε. 
 
Πίλαθαο 6.24: Γαζναπνδνηηθά κεγέζε ησλ παξαγσγηθψλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ 

Δαςοαποδοτικά μεγζκθ Μαχαιρά Τροόδουσ Αδελφοί Ράφου 

Αρικμόσ δζντρων (Ν/ha) 121,4 116,3 128,7 127,3 

Αναγζννθςθ (Ν/ha) 35,6 122,8 93,7 161,3 

Ξυλαπόκεμα (m3/ha) 56,1 63,6 58,2 79 

Ετιςια προςαφξθςθ 
(m3/ha/ζτοσ) 

0,52 0,71 0,61 1,19 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο 
ε παξαγσγή μπιείαο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο θαιιηέξγεηαο 
ηνπ δάζνπο θαη ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απφ 
ηηο ππξθαγηέο.   
 

6.8.2 Άιια δαζηθά πξντφληα 

6.8.21 Μαληηάξηα 

 
Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζεσξείηαη άξηζηνο βηφηνπνο γηα ηα 
καληηάξηα. ε πεξηφδνπο πνπ ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμή 
ηνπο παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή ηφζν εδψδηκσλ φζν θαη κε. Ζ  θχξηα 
απεηιή  πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα καληηάξηα είλαη ν ιεζηξηθφο ηξφπνο ζπιινγήο 
ηνπο κε ηε ρξήζε απφ πνιινχο ζπιιέθηεο ρεηξνλαθηηθψλ εξγαιείσλ. Με ηε 
ρξήζε εξγαιείσλ γίλεηαη απνκάθξπλζε ηνπ θπιινηάπεηα ζε ζρεηηθά κεγάιεο 
επηθάλεηεο πνπ πηζαλφ απηφ λα αιιάδεη ηελ νηθνινγία ηνπ 
κηθξνπεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ηα καληηάξηα κε 
βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο ίζσο επηπηψζεηο ζηνπο πιεζπζκνχο 
εκθάληζεο ησλ καληηαξηψλ. Γηα θάπνηα είδε καληηαξηψλ, ε ππξθαγηά απνηειεί 
απεηιή ελψ γηα άιια έλα παξάγνληα πνπ επλνεί ηελ εκθάληζε ηνπο. Γεληθά ε 
ππξθαγηά επεξεάδεη πξνζσξηλά ηελ εκθάληζε καληηαξηψλ θαη ν επεξεαζκφο 
εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ καληηαξηψλ.  
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπιινγή καληηαξηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο 
δεκνθηιέζηεξεο αζρνιίεο ηνπ θφζκνπ ηεο Κχπξνπ θαη απηφ ζπκβάιεη ζε 
κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο δαζηθήο ζπλείδεζεο. 
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6.8.2.2 Μέιη  

 
Σν κέιη είλαη έλα απφ ηα βαζηθά έκκεζα πξντφληα ηνπ δάζνπο. Με βάζε ηα 
δηαζέζηκα ζηνηρεία ε παξαγσγή ηνπ κειηνχ απφ ην Γάζνο Μαραηξά  είλαη 
ζρεηηθά κηθξή, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κεγαιχηεξε αθνχ νη 
κειηζζνθφκνη εγθαζηζηνχλ ηηο θπςέιεο πεξηθεξεηαθά εθηφο ηνπ δάζνπο γηα λα 
απνθχγνπλ ηα ηέιε εγθαηάζηαζεο εληφο ηεο θξαηηθήο δαζηθήο γεο. Ζ 
κειηζζνθνκηθή ρισξίδα ηνπ δάζνπο είλαη πινχζηα θαη παξάγεη πςειήο 
πνηφηεηαο κέιη. 
 
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κειηζζηψλ εληφο ησλ δαζψλ απμάλεη ηνλ θίλδπλν έθξεμεο 
ππξθαγηψλ ιφγσ ηνπ αλάκαηνο θσηηάο γηα παξαγσγή θαπλνχ ζηα πιαίζηα 
ρεηξηζκνχ ησλ κειηζζψλ. Γη‟ απηφ ε εγθαηάζηαζε κειηζζηψλ εληφο ηνπ δάζνπο 
ή πιεζίνλ απηνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηνπο 
ζρεδηαζκνχο ησλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο. 
 

6.8.2.3 Υξηζηνπγελληάηηθα δέληξα 

 
Ζ δήηεζε ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ κεηψλεηαη ζπλερψο απφ έηνο ζε 
έηνο θαη απηφ νθείιεηαη ζηα θαιαίζζεηα ηερλεηά δέληξα ρακεινχ θφζηνπο πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Σα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα 
θξαηηθά δάζε παξάγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ δάζνπο θαη σο εθ 
ηνχηνπ ε απνκάθξπλζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο. 
 
Γεληθά ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ είλαη πνιχ 
ιίγα, ζε βαζκφ πνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζεκαληηθή ρξεκαηηθή 
πξφζνδνο. Αξθεί λα αλαθεξζεί ελδεηθηηθά φηη ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε 
ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ ην 2009 ήηαλ κφιηο 287€. 
 
Σα ρξηζηνπγελληάηηθά δέληξα πνπ παξάγνληαη απφ ην δάζνο Μαραηξά είλαη 
θαθήο πνηφηεηαο αθελφο ιφγσ ησλ δπζκελψλ θιηκαηηθψλ θαη εδαθηθψλ 
ζπλζεθψλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ φηη πξνέξρνληαη απφ αξαηψζεηο λεαξψλ 
ζπζηάδσλ απφ ηηο νπνίεο αθαηξνχληαη ηα ππνδεέζηεξα δελδξχιιηα ηεο 
ζπζηάδαο.  
 
Γεληθά ε ηξαρεία πεχθε ιφγσ ηεο κνξθήο θαη ηνπ ζρήκαηνο πνπ έρεη θαη εηδηθά 
φηαλ πξνέξρεηαη απφ αξαηψζεηο θπζηθψλ ζπζηάδσλ είλαη ππνδεέζηεξε 
ζπγθξηλφκελε κε άιια είδε δελδξπιιίσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη 
εηδηθά κε δελδξχιιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ρξηζηνπγελληάηηθά.  
 
Οη κφλεο πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνληαη λα δψζνπλ ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα 
ακθίβνιεο φκσο πνηφηεηαο είλαη νη πεξηνρέο κε αλαδαζψζεηο.     
 

6.9 Αμηνιφγεζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη ηνπ δαζνηνπξηζκνχ 

 
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο θαηνίθσλ θπξίσο 
ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα μεθχγεη πξνζσξηλά απφ ηε 
ξνπηίλα θαη ηελ έληαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αλαδεηψληαο εξεκία, 
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αλαδσνγφλεζε θαη επραξίζηεζε, πνπ πξνζθέξεη ην δάζνο. Δίλαη πιένλ 
γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο ζην δαζηθφ 
ρψξν, απνηειεί νπζηαζηηθή επηδίσμε ησλ πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ πνπ 
αληηιακβάλνληαη ην δάζνο σο ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο.  
 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην δάζνο είλαη 
θπξίσο ην ππαίζξην γεχκα, νη παηδηθέο ραξέο, ε μεθνχξαζε θαη ραιάξσζε, ε 
πεδνπνξία, ε απφιαπζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ θαζψο θαη ε γλσξηκία θαη 
θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο.  
 
Σν Σκήκα Γαζψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα νξγαλψζεη ηε δαζηθή αλαςπρή 
πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία εθδξνκηθψλ ρψξσλ θαη κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο 
θχζεο. Πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο είλαη νη εθδξνκηθνί ρψξνη, πνπ εθηηκάηαη φηη 
δέρνληαη πεξίπνπ 50.000 επηζθέπηεο ην ρξφλν. χκθσλα κε ην δαζηθφ 
πξνζσπηθφ ηεο πεξηνρήο, νη επηζθέπηεο εθηηκνχλ ζεηηθά ηηο επθνιίεο πνπ 
παξέρνληαη ζηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο θαη είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ 
ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. χκθσλα πάληνηε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Σκήκαηνο Γαζψλ νη πθηζηάκελνη ρψξνη αλαςπρήο εμππεξεηνχλ ηελ 
πθηζηάκελε δήηεζε ε νπνία είλαη ζεκαληηθή θπξίσο ηνπο κήλεο Μάην, Ηνχιην 
θαη Αχγνπζην, φπνπ νη εθδξνκηθνί ρψξνη θαη θπξίσο νη «Μάλδξα ηνπ Κακπηνχ 
Α΄ θαη Β΄» δέρνληαη επηζθέςεηο ζπλερψο απφ ζρνιεία ζηα πιαίζηα 
εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ. Ζ απμεηηθή ηάζε ησλ επηζθεπηψλ είλαη κηθξή. Με 
βάζε ηα πην πάλσ δελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ 
εθδξνκηθψλ ρψξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πθηζηάκελεο δήηεζεο. 
 
Ο αξηζκφο ησλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ θξίλεηαη γεληθά πέξαλ απφ ηθαλνπνηεηηθφο 
γηα ηελ πθηζηάκελε δήηεζε. Δπίζεο ε ζέζε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζεσξείηαη 
άξηζηε φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηε ζχλζεζε αμηφινγσλ ζηνηρείσλ ηεο 
θχζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ελδηαθέξνληνο. 
 
Γηα ηελ επηινγή ησλ ρψξσλ αλαςπρήο εθηηκήζεθε θπξίσο ε αλάγθε εχθνιεο 
πξφζβαζεο ζε λεξφ, ε παξνπζία επλντθψλ ζπλζεθψλ (ζθηά, ειθπζηηθφ ηνπίν) 
θαη θαηάιιειεο ηνπνγξαθίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ αλαςπρήο. ε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηελ επηινγή ηεο ζέζεο επεξέαζε επίζεο ε 
παξαδνζηαθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα εθδξνκέο, δηαζθέδαζε ή μεθνχξαζε (π.ρ. 
επηζθεπηψλ ηεο Μνλήο Μαραηξά). 
 
Οη ππνδνκέο ησλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ θξίλνληαη ππνδεέζηεξεο ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο θαη εηδηθά ε πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη 
ε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ αλαβάζκηζε ηνπο επηβάιιεηαη έηζη ψζηε λα 
ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αζθάιεηα. Ο Κιάδνο Πάξθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαζηθή Πεξηθέξεηα έρεη 
πξνγξακκαηίζεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ εθδξνκηθψλ ηφζν απφ 
άπνςε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αηζζεηηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν θξαηηθά 
θνλδχιηα φζν θαη ην ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
 
Αλαθνξηθά κε ηα Μνλνπάηηα Μειέηεο ηεο Φχζεο έρνπλ αμηνπνηεζεί παιηέο 
δηαδξνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ γηα κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ 
θαη δψσλ, ελψ γηα λέα κνλνπάηηα έρνπλ επηιεγεί ζέζεηο κε ελδηαθέξνληα 
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ζεκεία απφ άπνςε βιάζηεζεο ή θαη δηάθνξα πνιηηηζηηθά, αηζζεηηθά θαη ινηπά 
ελδηαθέξνληα. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 8 κνλνπάηηα κήθνπο 26,8km. Σα 
κνλνπάηηα απηά θαιχπηνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φιε ζρεδφλ ηελ έθηαζε 
ηνπ ΔΓΠ. 
 
Γηα ηα κνλνπάηηα Μειέηεο ηεο Φχζεο θαίλεηαη φηη είλαη θαιά ζρεδηαζκέλα, 
αιιά ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ πιεξέζηεξε 
ελεκέξσζε ηνπ πεξηεγεηή κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο θαη ζεκάλζεηο. 
 
Ζ αλαςπρηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε ηηο αθφινπζεο 
ελέξγεηεο: 
 
 Σε δεκηνπξγία κηθξψλ βνηαληθψλ θήπσλ πιεζίνλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ 
 Σε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζέαο ζε δεζπφδνληα ζεκεία κεγάιεο αηζζεηηθήο 

θαη πεξηβαιινληηθήο αμίαο     
 
Αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεηαη 
απφ ηνπο επηζθέπηεο. Γηα απηφ ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ε ζχληαμε ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηζθέπηεο θαη ζα 
αμηνινγεζεί απφ ην Σκήκα γηα λα ιεθζνχλ ηα ζσζηά δηαρεηξηζηηθά κέηξα, 
γλσξίδνληαο ηη είλαη εθείλν πνπ δεηά ν επηζθέπηεο.   
 
Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ γηα δαζηθή αλαςπρή θαζνξίδεηαη 
απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 
 
 Καηεγνξία / χλζεζε εηδψλ θχξηα ζπζηάδαο    25% 
 Υισξφηαπεηαο θαη μεξνηάπεηαο    20% 
 Σχπνο / ζχλζεζε εηδψλ ζάκλσλ    15% 
 Πνζνζηά ππθλφηεηα / θάιπςε ζάκλσλ    15% 
 Κάζεηε δνκή ζπζηάδσλ    10% 
 ηάδην εμέιημεο    10% 
 πγθφκσζε ζπζηάδσλ    5% 

 
Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ γηα αλαςπρή παξνπζηάδεη κέζν 
φξν 1,78 (Πίλαθαο 6.25), κε ηηο δαζνζθεπείο εθηάζεηο λα έρνπλ σο δείθηε 
θαηαιιειφηεηαο 2,85 λα αθνινπζνχλ νη ζακλψλεο κε 1,18 θαη νη 
θξπγαλφηνπνη κε 1,31. 
 
Απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεηθηψλ θαηαιιειφηεηαο πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 6.26. 
Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη κέηξηαο 
θαηαιιειφηεηαο (Β βαζκίδα) θαη ζε απηήλ εληάζζεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
ηνπ δάζνπο (Πίλαθαο 6.27). πκπεξαίλεηαη φηη απφ αηζζεηηθήο άπνςεο ην 
δάζνο βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ δάζνπο απφ 
άπνςε αλαςπρήο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.7. 
 

Πίλαθαο 6.25: Καηαιιειφηεηα εδαθνπνληθψλ κνξθψλ απφ άπνςε αλαςπρήο 

Μζςοσ Βακμόσ 
Καταλλθλότθτασ 

Εδαφοπονικι Μορφι Μζςοσ 
Προσ Δάςοσ Θαμνϊνασ Φρφγανα 

2,85 1,18 1,31 1,78 
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Πίλαθαο 6.26: Σαμηλφκεζε ηεο έθηαζεο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ  θαηά βαζκίδεο 
θαηαιιειφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ αλαςπρή (ha) 

Εδαφοπονικι 
Μορφι 

Βακμίδεσ Αναψυχισ (ha) 
Σφνολο 

Α Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

106,06 
 
  

3178,16 
  
  

408,81 
149,24 
11,78 

15,13 
751 

21,01 

3708,17 
900,24 
32,80 

Σφνολο 106,06 3178,16 569,84 787,15 4641,20 
 
Πίλαθαο 6.27: Πνζνζηφ θαηαιιειφηεηαο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκίδεο 
ζρεηηθά κε ηελ αλαςπρή (%) 

Εδαφοπονικι 
Μορφι 

Βακμίδεσ Αναψυχισ (ha) 
Σφνολο 

Α Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

2,29 
 
  

68,48 
  
  

8,81 
3,22 
0,25 

0,33 
16,18 
0,45 

79,9 
19,4 
0,7 

Ροςοςτό (%) 2,29 68,48 12,28 16,96 100 

Δηθφλα 6.10: Καηαιιειφηεηα ηνπ δάζνπο απφ άπνςε αλαςπρήο. 

6.10 Αμηνιφγεζε ζήξαο 

 
Σν δάζνο Μαραηξά είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο βηφηνπνπο ηνπ 
ιαγνχ θαη ηεο πέξδηθαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Λεπθσζίαο – Λάξλαθαο. Αλ 
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θαη γηα ηελ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο πιεζπζκνχο 
νχηε γηα ην πνζνζηφ θάξπσζεο ηνπο ζε εηήζηα βάζε, εληνχηνηο ππάξρεη ε 
εληχπσζε απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ Σακείνπ Θήξαο θαη ηνπ Σκήκαηνο 
Γαζψλ ζχκθσλα κε ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο φηη νη πιεζπζκνί είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνί, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα 
βειηίσζεο φηαλ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα δηαρείξηζεο. 
 
Ζ ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ην ιαγφ είλαη ε ιαζξνζεξία πνπ παξαηεξείηαη 
θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εκθαλίδνληαο έμαξζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ελδεκηθνχ ζεξάκαηνο. Σν Σακείν Θήξαο, σο 
αξκφδηνο θνξέαο, ιακβάλεη ζπλερψο κέηξα γηα πάηαμε ηεο ιαζξνζεξίαο, κε 
πεξηπνιίεο επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζηπλνκία, 
θαζψο θαη κε δηαθψηηζε. Ζ ιαζξνζεξία δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ χπαξμε 
ππθλνχ δηθηχνπ δξφκσλ θαη αληηππξηθψλ ισξίδσλ. 
 
Μηα άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηα ζεξάκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη ε 
έιιεηςε λεξνχ ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο μεξήο πεξηφδνπ. Σν Γάζνο 
Μαραηξά είλαη πνιχ θησρφ ζε πεγέο θαη επηθαλεηαθά λεξά θαη ηα ζεξάκαηα 
ππνθέξνπλ απφ ιεηςπδξία. 
 
Ζ πνηφηεηα ηνπ βηνηφπνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ 
ζεξακάησλ. Χο βηφηνπνο γηα ηελ πέξδηθά, ηε θάζζα θαη ην ιαγφ ην Γάζνο 
Μαραηξά ζεσξείηαη πνιχ θησρφο ιφγσ ηεο κηθξήο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ 
παξερφκελσλ ηξνθηθψλ πεγψλ θαη ηεο βνζθήζηκεο χιεο επεηδή ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαιχπηεηαη απφ ζπζηάδεο ηξαρείαο θαη ιαηδηάο. Αξθεηά 
θαινί βηφηνπνη είλαη νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη πεξηθεξεηαθά ηνπ δάζνπο θαη 
ζπλνξεχνπλ κε ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο. 
 
ε πεξηνρέο πνπ θπλεγηέηαη ε ηζίθια θαη εηδηθά ζε πεξάζκαηα έρεη 
παξαηεξεζεί φηη πξνθαιείηαη ζεκαληηθή ξχπαλζε θαη αηζζεηηθή ππνβάζκηζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ εγθαηάιεηςε κεγάινπ αξηζκνχ θελψλ θπζηγγηψλ, 
πιαζηηθψλ ζαθνπιηψλ, θελψλ ηελεθεδέλησλ θνπηηψλ θαη άιισλ πιηθψλ. 
Δπίζεο πνιιέο θαηαζθεπέο, φπσο πηλαθίδεο, θάδνη απνξξηκκάησλ ζε 
κνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο ή ζε εθδξνκηθνχο ρψξνπο θαηαζηξέθνληαη 
επεηδή ππξνβνινχληαη απφ κηθξή κεξίδα αζπλείδεησλ. 
 

6.11 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ 

6.11.1 Κίλδπλνο δηάβξσζεο 

 
Ο θίλδπλνο δηάβξσζεο εθθξάδεηαη κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη ε 
αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε απφ ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο (εζσηεξηθή 
ζπγθξφηεζε δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ). 
 
Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ θίλδπλν δηάβξσζεο είλαη νη 
ίδηνη κε απηνχο ηνπ δπλακηθνχ δηήζεζεο. 
 

 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε βαζκφ βαξχηεηαο  30% 

 Δδαθηθέο ζπλζήθεο κε βαζκφ βαξχηεηαο 30% 
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 Φπζηθφ ηνπίν  κε βαζκφ βαξχηεηαο  25% 

 Πέηξσκα κε βαζκφ βαξχηεηαο   10% 

 Αλζξψπηλε επίδξαζε κε βαζκφ βαξχηεηαο 5% 
 
Οη παξάγνληεο ζηελ παξνχζα ιεηηνπξγία επηδξνχλ κε αληίζεηε θνξά ζε 
ζρέζε κε ηε δηήζεζε, δειαδή νη ζπλζήθεο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηε δηήζεζε 
ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο. 
 
Δθηηκψληαο ην δείθηε ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο θαηά δαζνπνληθφ ζρεκαηηζκφ 
πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.28, φπνπ 
αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ζε 2,75 (κέηξηνο θίλδπλνο) 
θαη δελ πξνθχπηεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δαζνπνληθψλ ζρεκαηηζκψλ. 
 
Ο θίλδπλνο δηάβξσζεο, κεηά ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ζε βαζκίδεο θηλδχλνπ, 
θαηαλέκεηαη ζε Β (κέηξηνο) θαη Γ (ρακειφο) κε πνζνζηφ 86,02% θαη 13,98% 
αληίζηνηρα. Χζηφζν ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δάζνπο εληάζζεηαη ζε κέηξην 
θίλδπλν (Πίλαθαο 6.29 θαη Πίλαθαο 6.30). 
 
Ζ θαηά ρψξν θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 
6.8.  
 
Πίλαθαο 6.28: Κίλδπλνο δηάβξσζεο ησλ δηαθφξσλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

Μζςοσ Βακμόσ 
Κινδφνου Διάβρωςθσ 

Δαςοπονικι Μορφι 
Μζςοσ Προσ 

Μακία Τραχεία Τραχεία – Λατηιά 

2,78 2,85 2,63 2,75 
 
Πίλαθαο 6.29: Σαμηλφκεζε ηεο έθηαζεο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκίδεο 
θηλδχλνπ δηάβξσζεο (ha) 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Βακμίδεσ Κινδφνου Διάβρωςθσ (ha) 

Σφνολο 
Β Γ 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία – Λατηιά 

415,52 
1965,17 
1649,52 

 
459,42 
195,53 

415,52 
2424,59 
1845,06 

Σφνολο 4030,21 654,96 4685,17 
 
Πίλαθαο 6.30: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκίδεο 
θηλδχλνπ δηάβξσζεο (%) 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Βακμίδεσ Κινδφνου Διάβρωςθσ (%) 

Σφνολο 
Β Γ 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία – Λατηιά 

8,87 
41,94 
35,21 

0,00 
9,81 
4,17 

8,87 
51,75 
39,38 

Ροςοςτό (%) 86,02 13,98 100 
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Δηθφλα 6.11: Καηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο 

 
Ο βαζκφο αληίζηαζεο ησλ ζπζηάδσλ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο 
δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο: 
 
 Υισξνηάπεηαο θαη μεξνηάπεηαο  50% 
 πγθφκσζε ζπζηάδσλ 10% 
 Κάζεηε δνκή ζπζηάδσλ  10% 
 Σχπνο / χλζεζε εηδψλ ζακλψλσλ  10% 
 Πνζνζηφ ππθλφηεηαο / Κάιπςεο  10% 
 Καηεγνξία / χλζεζε εηδψλ θχξηαο ζπζηάδαο 5% 
 ηάδην εμέιημεο  5%  

 
Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε αληίζηαζεο ζηνλ θίλδπλν δηάβξσζεο (Πίλαθαο 6.31) 
γηα φιε ηελ πεξηνρή κειέηεο αλέξρεηαη ζε 2,14 (κέηξηα αληίζηαζε). Ο δείθηεο 
αληίζηαζεο απμάλεηαη απφ ην θξπγαλφηνπν (1,61) θαζψο κεηαβαίλεη ζηνπο 
ζακλψλεο (1,85) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα δάζε (2,95). 
 
Απφ ηελ ηαμηλφκεζε ζε δηάθνξεο βαζκίδεο αληίζηαζεο (Πίλαθαο 6.32 θαη 
Πίλαθαο 6.33) παξαηεξείηαη φηη: 
 

 Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε (πνζνζηφ 73,15%) ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
ηαμηλνκείηαη ζηε κέηξηα αληίζηαζε (Β) έλαληη ηεο δηάβξσζεο 
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 Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ δάζνπο βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε κέηξηα θαη 
πςειή αληίζηαζε έλαληη ηεο δηάβξσζεο 

 Οη ζακλψλεο βξίζθνληαη ζε εθηάζεηο κε κέηξην θαη ρακειφ δείθηε 
αληίζηαζεο 

 Σα θξχγαλα θαηαηάζζνληαη ζε πεξηνρέο κε ρακειή αληίζηαζε ζηε 
δηάβξσζε 

 
Ζ θαηαλνκή ηεο έθηαζεο θαηά βαζκίδεο αληίζηαζεο ζηε δηάβξσζε 
παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 6.9. 
 
Πίλαθαο 6.31: Καηαιιειφηεηα εδαθνπνληθψλ κνξθψλ απφ άπνςε θηλδχλνπ 
δηάβξσζεο 

Μζςοσ Βακμόσ 
Διάβρωςθσ 

Εδαφοπονικι Μορφι Μζςοσ 
Προσ Δάςοσ Θαμνϊνασ Φρφγανα 

2,95 1,85 1,61 2,14 

 
Πίλαθαο 6.32: Σαμηλφκεζε ηεο έθηαζεο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκίδεο 
θαηαιιειφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε (ha) 

Εδαφοπονικι 
Μορφι 

Βακμίδεσ Αντίςταςθσ ςτθν Διάβρωςθ (ha) 
Σφνολο 

Α Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

95,19 
 
 

3136,88 
259,32 

 

467,57 
410,15 
23,74 

8,53 
230,77 

9,06 

3708,17 
900,24 
32,80 

Σφνολο 95,19 3396,20 901,46 248,36 4641,20 
 
Πίλαθαο 6.33: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκίδεο 
θαηαιιειφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε (%) 

Εδαφοπονικι 
Μορφι 

Βακμίδεσ Αντίςταςθσ ςτθν Διάβρωςθ (ha) 
Σφνολο 

Α Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

2,05 
 
 

67,6 
5,55 

 

10,07 
8,85 
0,51 

0,18 
5,0 

0,19 

79,9 
19,4 
0,7 

Ροςοςτό (%) 2,05 73,15 19,43 5,37 100 
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Δηθφλα 6.12: Βαζκίδεο αληίζηαζεο ζηε δηάβξσζε 

 

6.11.2 Γαζηθέο ππξθαγηέο 

 
Οη δαζηθέο ππξθαγηέο ζεσξνχληαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ην Γάζνο 
Μαραηξά, φπσο θαη γηα ηα άιια δάζε ηεο Κχπξνπ, ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο 
μεξαζίαο, ησλ ςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ θαη ηεο 
εχθιεθηεο μεξνθπηηθήο βιάζηεζεο. Παξά ην φηη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα 
αλέπηπμαλ κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο ζηελ ππξθαγηά θαη έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, εληνχηνηο ε δαζηθή ππξθαγηά πξνθαιεί ζνβαξά 
πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο δηάβξσζε, απψιεηα ηνπ 
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, απψιεηα ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, πιεκκπξηθά 
θαηλφκελα θηι.  
 
Οη δαζηθέο ππξθαγηέο αλ θαη είλαη κέξνο ηνπ κεζνγεηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νπηζζνδξφκεζε ηεο δηαδνρήο ηεο βιάζηεζεο. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ θαίνληαη λεαξέο ζπζηάδεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε ηελ 
ηθαλφηεηα ζπνξνπαξαγσγήο ε νπηζζνδξφκεζε ζηε δηαδνρή ηεο βιάζηεζεο 
είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο 
ηξαρείαο πεχθεο ππνβαζκίδνληαη ζε θξπγαλφηνπνπο θαη ζε καθία βιάζηεζε 
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θαη ε επαλαθνξά ηεο ηξαρείαο πεχθεο απαηηεί αξθεηφ ρξφλν θαη εμαξηάηαη 
απφ αξθεηνχο πεξηβαιινληηθνχο θαη νηθνινγηθνχο παξάγνληεο. 
 
Αμηνινγψληαο ην ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζην Γάζνο 
Μαραηξά, θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ 
πεξηζψξηα βειηίσζεο. Ζ κέζε θαείζα δαζηθή έθηαζε ηα ηειεπηαία πελήληα 
(50) ρξφληα ήηαλ 14,2ha/έηνο. Πεξίπνπ ίδηα παξνπζηάδεηαη θαη ε κέζε θαείζα 
δαζηθή έθηαζε αλά έηνο γηα ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο νθείιεηαη θαηαξρήλ ζηα κέηξα πξφιεςεο 
πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη 
ζην ζχζηεκα θαηάζβεζεο πνπ ζήκεξα είλαη έλα ζχλζεην ζχζηεκα ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηεί ηφζν επίγεηα φζν θαη ελαέξηα κέζα. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
ππξνπξνζηαζίαο είλαη ε θαιή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, πνπ είλαη ν 
αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Γάζνπο Μαραηξά, κε φιεο ηηο άιιεο 
εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο. 
 
πγθξίλνληαο ην ρξφλν επέκβαζεο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά κε εθείλν ηνπ 
Γάζνπο Πάθνπ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο. Λακβάλνληαο ππφςε 
φηη ε έθηαζε θαη ε νξνζεηηθή γξακκή ηνπ Γάζνπο Πάθνπ είλαη θαηά πνιχ 
κεγαιχηεξέο απφ εθείλεο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ 
αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ ρξφλνπ επέκβαζεο θαη θαη‟ επέθηαζε 
κείσζεο ηεο κέζεο θαείζαο έθηαζεο. ήκεξα κε ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ 
δαζηθνχ δξφκνπ πνπ δηαζρίδεη ην δάζνο αλακέλεηαη φηη ζα κεησζεί πεξαηηέξσ 
ν ρξφλνο επέκβαζεο ιφγσ ηεο ηαρχηεξεο κεηαθίλεζεο ησλ ππξνζβεζηηθψλ 
νρεκάησλ.  
 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη 
δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ππξθαγηψλ κεηαμχ ησλ επνρψλ άλνημεο, ρεηκψλα 
θαη θαινθαηξηνχ θαη απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή 
παξαηεξνχληαη ςειέο ζεξκνθξαζίεο απφ λσξίο ηελ άλνημε. Οη πεξηζζφηεξεο 
ππξθαγηέο εθδειψλνληαη  ηηο Κπξηαθέο θαη απηφ είλαη απνηέιεζκα ησλ έληνλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηφζν κέζα ζην δάζνο απφ εθδξνκείο θαη θπλεγνχο φηαλ 
επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο 
γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ ζπλνξεχνπλ κε απηφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην 
πάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα 
βειηηψζεη πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο κε πνιχ θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα. 
 
ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο θιείδεο αμηνιφγεζεο ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 
γίλεηαη αλάιπζε ησλ αηηηψλ θαη πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο 
θαζψο θαη ηεο αληίζηαζεο ησλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηηο ππξθαγηέο. 
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Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηηο θιείδεο αμηνιφγεζεο, εμαξηάηαη απφ 
ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηε βιάζηεζε θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο αθφινπζνπο 
παξάγνληεο: 
 
 Κιίκα     50% 
 Άλεκνο   20% 

 
 Φπζηθφ ηνπίν    30% 

 Πνζνζηφ δαζνθάιπςεο     6% 

 πλέρεηα – Αζπλέρεηα βιάζηεζεο   6% 

 Κιίζε    5% 

 Τςνκεηξηθή δψλε     5% 

 Καηαλνκή δαζνθάιπςεο   3% 
(ζηε ιεθάλε απνξξνήο) 

 Καηεγνξίεο δαζψλ    3% 

 Ππθλφηεηα νδηθνχ δηθηχνπ    2% 
(βαζκφο νδηθήο δηάλνημεο) 

 Ηζηνξηθφ δαζηθψλ ππξθαγηψλ     20% 

 Υξήζε γεο     5% 

 Ηζηνξηθφ δαζηθψλ ππξθαγηψλ    5% 
(20εηίαο) 

 Κακέλε έθηαζε     5% 

 Αίηηα πξφθιεζεο ππξθαγηάο    5% 
 
Δθηηκψληαο ην δείθηε θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζε θάζε δηακέξηζκα πξνθχπηνπλ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.34. πκπεξαίλεηαη φηη ν κέζνο δείθηεο θηλδχλνπ 
ππξθαγηψλ είλαη 3,11 θαη δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 
ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Γεληθά ηφζν απφ ηνλ Πίλαθα 
6.34 φζν θαη απφ ηελ Δηθφλα 6.10 φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηά ρψξν 
θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν κέζνο δείθηεο 
θηλδχλνπ ππξθαγηάο είλαη ν ίδηνο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο βιάζηεζεο. 
 
Σαμηλνκψληαο ηνλ θίλδπλν ζε βαζκίδεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο (Πίλαθαο 6.35 θαη 
Πίλαθαο 6.36) ζπκπεξαίλεηαη φηη πςειφο θίλδπλνο παξνπζηάδεηαη ζην 3,69% 
ηεο έθηαζεο θαη κέηξηνο θίλδπλνο ζηελ ππφινηπε έθηαζε (96,31%).  
 
Πίλαθαο 6.34: Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο ζηνπο δηάθνξνπο εδαθνπνληθνχο ζρεκαηηζκνχο 

Μζςοσ Βακμόσ 
Κινδφνου Ρυρκαγιάσ 

Δαςοπονικι Μορφι 
Μζςοσ Προσ 

Μακία Τραχεία Τραχεία - Λατηιά 

3,08 3,19 3,06 3,11 
 
Πίλαθαο 6.35: Σαμηλφκεζε ηεο έθηαζεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαηά βαζκίδεο 
θηλδχλνπ ππξθαγηάο (ha) 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Βακμίδεσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ (ha) 

Σφνολο 
Α Β 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία – Λατηιά 

  
129,10 
43,77 

415,52 
2295,47 
1801,30 

415,52 
2224,58 
1845,07 

Σφνολο 172,87 4512,30 4685,17 



 

157 
 

Πίλαθαο 6.36: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαηά βαζκίδεο 
θηλδχλνπ ππξθαγηάο (%) 

Δαςικό Οικοςφςτθμα 
Βακμίδεσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ (%) 

Σφνολο 
Α Β 

Μακία 
Τραχεία 
Τραχεία – Λατηιά 

0,00 
2,76 
0,93 

8,87 
48,99 
38,45 

8,87 
51,75 
39,38 

Ροςοςτό (%) 3,69 96,31 100 

 
Δηθφλα 6.13: Καηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο 

 
Ο βαζκφο αληίζηαζεο ησλ ζπζηάδσλ έλαληη ηεο ππξθαγηάο εμαξηάηαη κε βάζε 
ηηο θιείδεο απφ ηνπο αθφινπζνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο: 
 
 πγθφκσζε ζπζηάδσλ  30% 
 Ππθλφηεηα / Κάιπςε ζάκλσλ  30% 
 Κάζεηε δνκή ζπζηάδσλ / Οξφθσζε ζπζηάδσλ  20% 
 Υισξνηάπεηαο – Ξεξνηάπεηαο  20% 

 
Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε αληίζηαζεο ζηελ ππξθαγηά (Πίλαθαο 6.37) γηα 
νιφθιεξε ηελ πεξηνρή είλαη 1,48 (κηθξή αληίζηαζε). Ο δείθηεο αληίζηαζεο 
ζηελ ππξθαγηά είλαη πνιχ κηθξφο θαη πεξίπνπ ν ίδηνο ζηνπο θξπγαλφηνπνπο 
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θαη ζακλψλεο (1,1 θαη 1,01 αληίζηνηρα), ελψ απμάλεηαη ζηα δάζε ηξαρείαο ζε 
2,33 (κέηξηνο βαζκφο αληίζηαζεο). 
 
Απφ ηελ ηαμηλφκεζε ζε δηάθνξνπο βαζκνχο αληίζηαζεο παξαηεξνχληαη ηα 
αθφινπζα, ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 6.38 θαη 6.39. 
 

 Μέηξηα αληίζηαζε ζηελ ππξθαγηά παξαηεξείηαη ζην 24,4% ηεο 
έθηαζεο πνπ θαιχπηεηαη κε δάζνο. 

 Ζ ππφινηπε έθηαζε (75,6%) έρεη κηθξή αληίζηαζε ζηελ ππξθαγηά. 
 

Ζ θαηαλνκή ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκφ αληίζηαζεο ζηελ 
ππξθαγηά παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.11. 
 
Πίλαθαο 6.37: Καηαιιειφηεηα εδαθνπνληθψλ κνξθψλ απφ άπνςε αληίζηαζεο ζηελ 
ππξθαγηά 

Μζςοσ Βακμόσ 
Αντίςταςθσ ςτθν 

Ρυρκαγιά 

Εδαφοπονικι Μορφι 
Μζςοσ Προσ 

Δάςοσ Θαμνϊνασ Φρφγανα 

2,33 1,01 1,10 1,48 

 
Πίλαθαο 6.38: Σαμηλφκεζε ηεο έθηαζεο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά βαζκίδεο 
αληίζηαζεο ζηελ ππξθαγηά (ha) 

Εδαφοπονικι 
Μορφι 

Βακμίδεσ Αντίςταςθσ ςτθν Ρυρκαγιά (ha) 
Σφνολο 

Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

1132,98 
 
  

2575,19 
 
 

 
900,24 
32,80 

3708,17 
900,24 
32,80 

Σφνολο 1132,98 2575,19 933,04 4641,21 
 
Πίλαθαο 6.39: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ θαηά 
βαζκίδεο αληίζηαζεο ζηελ ππξθαγηά (%) 

Εδαφοπονικι 
Μορφι 

Βακμίδεσ Αντίςταςθσ ςτθν Ρυρκαγιά (%) 
Σφνολο 

Β Γ Δ 

Δάςοσ 
Θαμνϊνασ 
Φρφγανα 

24,4 
 
  

55,5 
 
 

 
19,4 
0,7 

79,9 
19,4 
0,7 

Ροςοςτό (%) 24,4 55,5 20,1 100 
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Δηθφλα 6.14: Καηαλνκή θαηά βαζκφ αληίζηαζεο ζηελ ππξθαγηά 
 
 

6.11.3 Έληνκα 
 
Σα επηβιαβή έληνκα απνηεινχλ ζεκαληηθφ βηνηηθφ παξάγνληα θαη ηαπηφρξνλα 
απεηιή γηα ην Γάζνο Μαραηξά. Καηά θαηξνχο φηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη 
επλντθέο παξαηεξνχληαη εμάξζεηο πιεζπζκψλ δεκηνπξγψληαο επηδεκηθέο 
θαηαζηάζεηο θαη νη πξνζβνιέο αηφκσλ ηεο θπηνθνηλφηεηαο παξνπζηάδνληαη 
έληνλεο. εκαληηθέο πξνζβνιέο πξνθαινχληαη απφ ηελ Πηηπνθάκπε 
(Thaumetopoea wilkinsonii) θπξίσο ζε λεαξέο ζπζηάδεο πνπ πξνήιζαλ απφ 
αλαδαζψζεηο. Χζηφζν ηέηνηνπ είδνπο πξνζβνιέο αληηκεησπίδνληαη κε 
επηηπρία απφ ηελ ζπλδπαζκέλε δξάζε ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ηνπ εληφκνπ, 
ηνπο θαιιηεξγεηηθνχο – δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο θαη ηνπο ςεθαζκνχο κε 
βηνινγηθά ζθεπάζκαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Σκήκα Γαζψλ. Οη πξνζβνιέο 
απφ ηελ Ληκάληξηα (Lymantria dispar) είλαη ιηγφηεξν έληνλεο ζηελ 
θπηνθνηλφηεηα θαη πεξηνξίδνληαη ζε πιαηχθπιια είδε. Σν έληνκν δελ 
θαηαπνιεκείηαη ζπζηεκαηηθά σζηφζν ζε πεξηφδνπο έμαξζεο ηνπ πιεζπζκνχ 
ηνπ ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα δαζνθνκηθά κέηξα γηα πεξηνξηζκφ ησλ 
πξνζβνιψλ ηνπ. 
 
Όζν αθνξά ηνπο πιεζπζκνχο εληφκσλ πνπ πξνζβάιινπλ δεπηεξνγελψο, 
απηνί θαίλεηαη λα κελ πξνθαινχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζην νηθνζχζηεκα. Ζ 
δξάζε ησλ εληφκσλ είλαη θπξίσο ηνπηθή θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
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πξνβιήκαηα κφλν κεηά απφ θαηαπφλεζε ησλ δέληξσλ ιφγσ έιιεηςεο 
πγξαζίαο. Σέηνηα θαηλφκελα παξαηεξήζεθαλ κεηά απφ ηελ πεξίνδν 2005 – 
2008, θαηά ηελ νπνία ηα δαζηθά είδε δνθηκάζηεθαλ απφ μεξαζία. Σα πην 
γλσζηά απφ απηά είλαη ην Μεζνγεηαθφ Φινηνθάγν ηεο πεχθεο ((Orthotomicus 
(Ips) erosus)) θαη ην Βιαζηνθάγν έληνκν ηεο πεχθεο ((Tomicus 
(Blastophavus) piniperda)). 
 
Γεληθά ε θαηάζηαζε ηνπ δάζνπο παξακέλεη ακεηάβιεηε πάξα ηηο ηνπηθέο 
πξνζβνιέο πνπ κπνξεί θαηά πεξηφδνπο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Ζ 
ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ, νη δαζνθνκηθνί 
ρεηξηζκνί θαη ηα κέηξα γηα ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, εμππεξεηνχλ ηελ 
ζπληήξεζε ηξνθηθψλ αιπζίδσλ, ππνβνεζνχλ ηνπο ζεξεπηέο βιαπηηθψλ 
εληφκσλ νη νπνίνη αζθνχλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ 
ηνπο. Ζ ππνβνήζεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ 
ζθεπαζκάησλ θαη θεξνκνληθψλ παγίδσλ, πνπ δελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα 
ζηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη εληζρχνπλ ηελ νηθνινγηθή ζηαζεξφηεηα εγγπάηαη ηελ 
δηαξθή χπαξμε ηνπ δάζνπο. Θα ήηαλ φκσο ζθφπηκν λα αλαπηπρζεί πεξεηαίξσ 
ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ. 
 

6.11.4 Βφζθεζε 

 
Ζ βφζθεζε ζηα θξαηηθά δάζε απαγνξεχζεθε ην 1950 απνζθνπψληαο ζηε 
βειηίσζε ηνπ δάζνπο απφ ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνθαινχζε ε ππεξβφζθεζε. 
Αλ θαη απαγνξεχεηαη ε βφζθεζε εληνχηνηο κηα κεγάιε πεξηνρή βφξεηνδπηηθά 
ηεο πεξηνρήο Κηνληψλ, έθηαζεο 768,9ha (Δηθφλα 6.12), κε βάζε ηε 
ραξηνγξάθεζε ηνπ 2008), βφζθεηαη παξάλνκα. Γελ παξαηεξήζεθαλ 
ζεκαληηθέο δεκηέο απφ ηε βφζθεζε, σζηφζν ππάξρνπλ εκθαλή ζεκάδηα πνπ 
πξνθαιεί ε καδηθή κεηαθίλεζε ησλ δψσλ, ε δηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο 
νξγαληθήο νπζίαο θαη δεκηνπξγία κνλνπαηηψλ δηέιεπζεο. Απφ ηε κεηαθίλεζε 
θαη ηε βφζθεζε ησλ δσψλ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζηνλ 
ππφξνθν θαη ζηελ παξεδαθηαία βιάζηεζε ζπκβάιινληαο ζηελ κείσζε ηνπ 
θηλδχλνπ πξφθιεζεο δαζηθήο ππξθαγηάο.  
 
Απφ ηηο παξαηεξήζεηο καο ζηελ πεξηνρή δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη 
ππεξβφζθεζε θαη ε βφζθεζε κέζα ζην θξαηηθφ δάζνο δελ γίλεηαη 
ζπζηεκαηηθά αιιά πεξηζηαζηαθά. Γπζηπρψο, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ καο 
επηηξέπνπλ λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 
βφζθεζεο ζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο θαη θπξίσο ζηε θπζηθή αλαγέλλεζε 
ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. 
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Δηθφλα 6.15: Πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Μαραηξά ε νπνία βνζθείηαη πεξηνδηθά 

 

6.11.5 Κιηκαηηθή Αιιαγή 
 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή επεξέαζε θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζεη πεξαηηέξσ ηελ 
νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ Γάζνπο Μαραηξά, απμάλνληαο ηελ εππάζεηα ηνπ. Οη 
πξψηεο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ήηαλ νη εθηεηακέλεο μεξάλζεηο 
δέληξσλ θαη ζάκλσλ θαη ε αχμεζε ησλ θινηνθάγσλ θαη άιισλ επηβιαβψλ 
εληφκσλ.  
 

Οη πην πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ είλαη: 
  

 Πξνβιήκαηα ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ δάζνπο σο απνηέιεζκα ηεο 
αλάπηπμεο αθξαίσλ γηα ηελ αλαγέλλεζε ζεξκνθξαζηψλ ζηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο θαη κεησκέλεο εδαθηθήο πγξαζίαο γηα ηελ επηβίσζε θαη 
ηελ παξαπέξα εμέιημε ηεο. Αθφκε, ππαξθηφο είλαη ν θίλδπλνο 
λεθξψζεσλ λεαξψλ θπηαξίσλ θαη αξηηθχηξσλ αλαγέλλεζεο θαηά ηηο 
πεξηφδνπο θαχζσλα 

 Απμεκέλνο θίλδπλνο πξνζβνιψλ απφ αζζέλεηεο θαη έληνκα θαη 
κεησκέλε ηθαλφηεηα επνχισζεο δεκηψλ. Φπηηθνί θαη δσηθνί νξγαληζκνί 
θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ αλακέλεηαη λα 
παξνπζηάζνπλ απμεκέλε εππάζεηα ζε παζνγφλνπο νξγαληζκνχο θαη 
κεησκέλε ηθαλφηεηα αληίζηαζεο ζε πξνζβνιέο θαη ηπρψλ δεκίεο 
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 Ξεξάλζεηο δέληξσλ / λεθξψζεηο αηφκσλ θαη αλαηξνπέο ζηνπο 
αλαπαξαγσγηθνχο θχθινπο ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ πνπ δνπλ ζηα 
δάζε. Πηζαλφλ κεησκέλε ηθαλφηεηα ζηελ παξαγσγή ζπφξσλ, αχμεζε 
ηνπ αληαγσληζκνχ γηα λεξφ φζν αθνξά ηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο.  

 Τπνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο παλίδαο απφ ηελ πηζαλή έιιεηςε 
λεξνχ ή ηνπ πεξηνξηζκνχ πεγψλ λεξνχ πνπ ζα επεξεάζεη θαη ηε 
δηαζέζηκε ηξνθή, ηε δηαζεζηκφηεηα ρψξσλ αλαπαξαγσγήο γηα 
νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηα πφζηκνπ λεξνχ θαη 
επνκέλσο ηελ θαηαλνκή αιιά θαη ηνπο πιεζπζκνχο  

 Αιιαγέο ζηε θπηνθνηλφηεηα. Δίδε θπηψλ πνπ αληέρνπλ πεξηζζφηεξν 
ζηελ μεξαζία θαη είδε κε πςειή ηθαλφηεηα ζηελ δηάδνζε θαη 
λεναπνίθεζε πεξηνρψλ, αλακέλεηαη λα αλαπηχζζνληαη θαη λα 
θαηαιακβάλνπλ εθηάζεηο πην εχθνια. Ζ εμάπισζε νξηζκέλσλ εηδψλ ζα 
πεξηνξηζηεί ελψ ππαξθηφο είλαη ν θίλδπλνο πεξηνξηζκνχ κέρξη 
εμαθάληζεο εηδψλ κε πεξηνξηζκέλν εχξνο εμάπισζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ 
απεηινχκελσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. Αξλεηηθή ζα είλαη ε 
επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα είδε ηεο παξαπνηάκηαο 
βιάζηεζεο ιφγσ ηεο πηζαλήο κεηαβνιήο ηεο ξνήο λεξνχ ζηα ξέκαηα. 

 Αιιαγέο ζηε δσνθνηλφηεηα. Γηα ηα είδε ηεο δσνθνηλφηεηαο αλακέλνληαη 
κεηαθηλήζεηο, κεηαλαζηεχζεηο, αθφκε θαη εμαθάληζε θάπνησλ. Οη 
αλακελφκελεο κεηαβνιέο ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο δσνθνηλφηεηαο είλαη 
ζπλπθαζκέλεο κε ηελ χπαξμε ή φρη πεγψλ δηαηξνθήο. Έηζη πηζαλφ λα 
ππάξμεη θαη πξφζθαηξε αχμεζε ζηνπο πιεζπζκνχο θάπνησλ εηδψλ 
(π.ρ. μπινθάγα έληνκα). Ζ θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα επεξεάζεη 
αθφκε θαηά ρψξν θαη ρξφλν ηελ παξνπζία θαη παξακνλή ζην Γάζνο 
Μαραηξά κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ηεο παλίδαο    

 Απμεκέλνο θίλδπλνο ππξθαγηψλ. Λφγσ μεξαζίαο, παξάηαζεο ησλ 
πεξηφδσλ ςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ 
θαηλνκέλσλ ν θίλδπλνο ηφζν ζηελ έθξεμε φζν θαη ζηε δηάδνζε θαη 
επέθηαζε ππξθαγηψλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο θαη πθίζηαηαη γηα 
κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα.  

6.12 Αμηνιφγεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ δάζνπο  

6.12.1 Οδηθφ δίθηπν 

 
Σν νδηθφ δίθηπν είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππνδνκέο γηα ηελ 
νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δάζνπο. Οη δαζηθνί δξφκνη πνπ 
δηέξρνληαη κέζα απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο δηαθξίλνληαη ζε δεκφζηνπο θαη 
δαζηθνχο αζθαιηφδξνκνπο, θχξηνπο δαζηθνχο ρσκαηφδξνκνπο, δαζηθνχο 
ρσκαηφδξνκνπο θαη ρσκαηφδξνκνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ρσκαηφδξνκνη ιφγσ 
ηνπ φηη δελ ζπληεξνχληαη ζε εηήζηα βάζε δελ βξίζθνληαη ζε ζπλερή ρξήζε θαη 
ε ζπληήξεζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θάζε 
πεξηνρήο. 
 
Ζ ζπλνιηθή νδηθή ππθλφηεηα είλαη 35m/ha θαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 
κεηαβάιιεηαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή αλαιφγσο ηεο ηνπνγξαθίαο ηνπ 
εδάθνπο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην Γάζνο Πάθνπ. Γηα δάζνο πνπ ν θχξηνο 
δηαρεηξηζηηθφο ηνπ ζθνπφο είλαη ε πξνζηαζία ησλ νηθνηφπσλ, ηεο 
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βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε αλαςπρή ζεσξείηαη φηη ε νδηθή ππθλφηεηα είλαη πνιχ 
κεγάιε. 
 
Σν ππθλφ νδηθφ δίθηπν ζε πεξηνρέο κε έλα ζρεηηθά πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα 
επηβαξχλεη θαηαξρήλ ηε δηνίθεζε κε επηπιένλ θφζηνο ζπληήξεζεο, 
ππνβαζκίδεη ηελ αηζζεηηθή αμία θαη δηαηαξάζζεη ηε θπζηθφηεηα ηνπ δάζνπο. 
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαη κειεηψληαο ηελ θαηαλνκή ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζην ρψξν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ εμππεξεηεί θαίλεηαη φηη ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο νδηθήο ππθλφηεηαο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 
αζθάιεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δάζνπο. Γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζα γίλεη κειέηε επί ράξηνπ θαη επηηφπηεο επηζθέςεηο καδί κε 
ηνπο ηνπηθνχο δαζηθνχο ιεηηνπξγνχο θαζψο θαη κε ιεηηνπξγνχο άιισλ 
εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ γηα λα κειεηεζεί ην νδηθφ δίθηπν, νη ιεηηνπξγίεο πνπ 
εμππεξεηνχληαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο απφ άπνςε πξνζηαζίαο. Αθνινχζσο 
ζα γίλνπλ νη θαηάιιειεο εηζεγήζεηο ζην παθέην κέηξσλ. 

6.12.2 Τπνδνκέο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

 

Σν ζχζηεκα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο βαζίδεηαη ζε δχν ππιψλεο, ηνλ ππιψλα 
πξφιεςεο θαη ζηνλ ππιψλα ππξφζβεζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ππνδνκέο αληηππξηθήο 
πξνζηαζίαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 
θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην ζχζηεκα ππξφζβεζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 
θαη ηελ θαηά ρψξν θαηαλνκή ηνπο. 
 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 
(Κεθάιαην 5.3.1) ζπκπεξαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο είλαη 
απνηειεζκαηηθφ θαη απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ επάξθεηα θαη ζηελ θαηά 
ρψξν θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ ππνδνκψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζην 
δάζνο θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ 
ψζηε ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί κε επηηπρία. πγθξίλνληαο ηηο ππνδνκέο ηνπ 
Γάζνπο Μαραηξά κε απηέο ηνπ Γάζνπο Πάθνπ (Πίλαθαο 6.40) δηαπηζηψλεηαη 
φηη νη ππνδνκέο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζην Γάζνο Μαραηξά είλαη πνιχ 
πεξηζζφηεξεο, ζε κνλάδα επηθάλεηαο απφ φηη ζην Γάζνο Πάθνπ. Οη 
αληηππξηθέο ππνδνκέο πξέπεη λα είλαη ηφζεο θαη κε ηέηνην ηξφπν 
θαηαλεκεκέλεο ζην δάζνο πνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο κνλάδεο 
θαηάζβεζεο λα πξνζεγγίδνπλ ηαρχηαηα ην ζεκείν έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο θαη 
ηαπηφρξνλα λα δηεπθνιχλνπλ ηε γξήγνξε κεηαθίλεζε ησλ κέζσλ θαηάζβεζεο. 
 
Πίλαθαο 6.40: πγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ ππνδνκψλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο κεηαμχ ηνπ 
δάζνπο Μαραηξά θαη δάζνπο Πάθνπ 

Τφποσ Υποδομϊν Δάςοσ Ράφου Δάςοσ Μαχαιρά 

Αντιπυρικζσ λωρίδεσ 
Δρόμοι (όλων των τφπων) 
Ραρατθρθτιρια 
Υδατοδεξαμενζσ (χωρθτικότθτασ 90 m3) 
Υδροςτόμια  
Ελικοδρόμια 

5,6m/ha 
35m/ha 

1 ανά 8591ha 
1 ανά 1093ha 
1 ανά 647ha 

1 ανά 1718ha 

12m/ha 
35m/ha 

1 ανά 4685ha 
1 ανά 669ha 
1 ανά 668ha 

1 ανά 1171ha 
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Παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο φζνλ αθνξά θπξίσο ηηο 
ππνδνκέο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη απηά εζηηάδνληαη ζηελ θαηά ρψξν 
δηάηαμε ησλ ππνδνκψλ, πδαηνδεμακελψλ θαη αληηππξηθψλ ισξίδσλ. Φαίλεηαη 
φηη νη πδαηνδεμακελέο δελ θαιχπηνπλ νκνηφκνξθα φιν ην δαζηθφ ρψξν θαη 
απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζε πεξίπησζε εθδήισζεο επεηζνδίνπ ππξθαγηάο λα 
παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. 
 
Αλ θαη γηα ηηο αληηππξηθέο ισξίδεο ππάξρνπλ πάξα πνιιέο απφςεηο, ηφζν 
ππέξ φζν θαη θαηά, είλαη παξαδεθηφ απφ φινπο φηη νη αληηππξηθέο ισξίδεο 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα δαζνππξνζβεζηηθά ζψκαηα θαηάζβεζεο λα 
πξνζεγγίζνπλ ηελ ππξθαγηά θαη λα ηελ αλαραηηίζνπλ. Χζηφζν ε δεκηνπξγία 
ησλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ δηαηαξάζζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνβαζκίδεη 
ηελ αηζζεηηθή θαη νηθνινγηθή αμία ηνπ. Δπνκέλσο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 
αληηππξηθψλ ισξίδσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαη νη δχν 
πην πάλσ απφςεηο, δειαδή ε δεκηνπξγία ησλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ κειέηεο θαη βέβαηα νη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ είλαη ην 
πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν, νη δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ ην δάζνο, ην αλάγιπθν 
ηεο πεξηνρήο, νη ζέζεηο πδξνιεςίαο, νη πηζαλέο ζέζεηο αλαραίηηζεο ηεο 
ππξθαγηάο. 
 

6.13 Αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 
 

Τπεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηνπ θξαηηθνχ Γάζνπο Μαραηξά 
είλαη ν Πεξηθεξεηαθφο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο Λεπθσζίαο – Λάξλαθάο – 
Ακκνρψζηνπ, ζηνλ νπνίν ππάγνληαη φιεο νη θξαηηθέο δαζηθέο εθηάζεηο απφ ην 
Γπηηθφ ζχλνξν ησλ Κνηλνηήησλ Κνθθηλνηξηκηζηάο – Πνιηηηθνχ – Μειίλεο – 
Μαξί κέρξη ην Παξαιίκλη έθηαζεο πεξίπνπ 19.340ha. Οιφθιεξε ε πεξηθέξεηα 
δηαηξείηαη δηνηθεηηθά ζε ηξεηο ππνπεξηθέξεηεο νη νπνίεο δηνηθνχληαη απφ ηξεηο 
Πξψηνπο Γαζηθνχο Λεηηνπξγνχο.  
 
ην ηειεπηαίν επίπεδν δηνίθεζεο βξίζθεηαη ν Γαζηθφο ηαζκφο Λπζξνδφληα 
πνπ έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ Γάζνπο 
Μαραηξά θαη ζηειερψλεηαη απφ έλα Αλψηεξν Γαζηθφ Λεηηνπξγφ, δχν Γαζηθνχο 
Λεηηνπξγνχο 1εο Σάμεο θαη 3 Γαζηθνχο Λεηηνπξγνχο. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, ε 
θαιιηέξγεηα ηνπ δάζνπο θαη ε πξνζηαζία. 
 
ηε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο εκπιέθνληαη, εθηφο απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαη άιινη 
θνξείο. Σν Σακείν Θήξαο πνπ έρεη ηελ θχξηα αξκνδηφηεηα φζνλ αθνξά ην 
θπλήγη θαη ηελ πηελνπαλίδα θαη ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ. 
 
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε 
ηνπ δάζνπο Μαραηξά αλέξρεηαη ζε 8 Λεηηνπξγνχο απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο, 
πνπ είλαη θαη ν Πεξηθεξεηαθφο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο είλαη απφθνηηνο 
Παλεπηζηεκίνπ. Οη ππφινηπνη 3 ιεηηνπξγνί είλαη απφθνηηνη ηνπ Γαζηθνχ 
Κνιεγίνπ Κχπξνπ.  
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Σν κεηνλέθηεκα απφ ην κηθξφ αξηζκφ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ακβιχλεηαη 
απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηέηνηνπ πξνζσπηθνχ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία πνπ 
βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε.    
 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο κέρξη ζηηγκήο πνπ επηθεληξσλφηαλ ζηελ 
πξνζηαζία θαη ζηε δαζηθή αλαςπρή ζεσξείηαη ζεηηθή, πεηπραίλνληαο ζε 
κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο.  
 
Με ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην Γίθηπν «Natura 2000», ην πξνζσπηθφ ζα 
ρξεηαζηεί εληαηηθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ηεο Οδεγίαο ησλ  Οηθνηφπσλ θαζψο 
θαη γεληθά γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. Έλαο αξηζκφο 
ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη ήδε ηχρεη εθπαίδεπζεο αιιά ρξεηάδεηαη λα 
γίλνπλ πεξηζζφηεξα θαη ηελ εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ Λεηηνπξγνί 
ηνπ Σνκέα Πάξθσλ θαη Πεξηβάιινληνο βνεζνχκελνη απφ εμσηεξηθνχο 
ζπλεξγάηεο. 
 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ΓΥ ππάξρνπλ νη εμήο 
πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε / ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ: 
 

 Σελ πξφιεςε, ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ 
εθπφλεζε ζρεδίσλ ππξνπξνζηαζίαο. 

 Σελ θαιιηέξγεηα ηνπ δάζνπο θαη ηελ αλάπηπμε 
 Σελ αλαγλψξηζε, ραξηνγξάθεζε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο 
 Σε δαζηθή αλαςπρή  
 

Σα κέηξα γηα επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα θαζνξηζηνχλ ιεπηνκεξψο ζην 
παθέην κέηξσλ δηαρείξηζεο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 

7 θνπνί Γηαρείξηζεο 
 

7.1 Γεληθφο δηαρεηξηζηηθφο ζθνπφο 
 
Ο γεληθφο δηαρεηξηζηηθφο ζθνπφο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά είλαη ε απνηειεζκαηηθή 
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ δάζνπο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ηαπηφρξνλε 
επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ θνηλσληθνχ, νηθνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ νθέινπο 
κε ηελ εθαξκνγή ηεο αεηθνξηθήο δαζνπνλίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ θαη 
ιεηηνπξγηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο λέαο δαζηθήο πνιηηηθήο, ησλ Δπξσπατθψλ 
Οδεγηψλ γηα ηνπο νηθφηνπνπο θαη ηελ νξληζνπαλίδα, θαζψο θαη ησλ 
δηππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηεο Βηέλλεο θαη ηνπ Διζίλθη γηα ηελ αεηθνξία.  
 
Οη θχξηνη δηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη επηθεληξψλνληαη ζηελ: 
 
 Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ δαζψλ ζε επηζπκεηή ζχλζεζε 

θαη δνκή πνπ λα επηηξέπεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δαζηθψλ πφξσλ 
ζην παξφλ θαη ζην δηελεθέο 

 Παξνρή δηεπθνιχλζεσλ γηα δαζηθή αλαςπρή, βειηίσζε θαη αλάδεημε 
ησλ αηζζεηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ αμηψλ ηνπ δάζνπο 

 Πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο θαζψο θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ 
ηνπο 

 Πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα 
 Δλδπλάκσζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο κε έκθαζε 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε, ηελ παξαγσγή λεξνχ 
θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηνλ 
κεηξηαζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ 

 Βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ ελίζρπζε ηνπ δάζνπο σο 
δεμακελή απνξξφθεζεο ηνπ άλζξαθα θαη ξππνγφλσλ νπζηψλ 

 
Γεληθά, ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε δπν 
βαζηθνχο ππιψλεο. ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δάζνπο σο πξνο ηηο 
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 
Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πινπνηνχληαη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα 
εγγπψληαη ηε δηαηήξεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζην 
δηελεθέο, κε ηελ ηαπηφρξνλε ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε θαη 
αλαβάζκηζε ηνπ.  

 

7.2 Δηδηθνί ζηφρνη δηαρείξηζεο  
 
Οη ζηφρνη δηαρείξηζεο απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ δηαρείξηζεο. Οη 
ζηφρνη γηα λα είλαη επηηεχμηκνη πξέπεη λα είλαη ζαθείο, ηεξαξρεκέλνη, 
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ζηνρεπφκελνη ρξνληθά θαη ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλνη. Οη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε 
δηάθνξα επίπεδα αλάινγα ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 
 
Ζ άξηζηε δηεπζέηεζε ησλ ζηφρσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαηά ρψξν 
ξχζκηζεο ησλ ρξήζεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο εμνπδεηεξψλνληαη ή 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ. Ζ θαηά 
ρψξν δηεπζέηεζε ησλ ζηφρσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ρσξνηαμηθήο δηεπζέηεζεο. 
 
ηνλ Πίλαθα 7.1  παξνπζηάδνληαη νη δηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη ηνπ δάζνπο 
Μαραηξά.        
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Πίλαθαο 7.41: Γηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 

Σκοποί Διαχείριςθσ Ρεδίο Στόχοι 

1 Δαςικι προςταςία 5.1 Αντιπυρικι Ρροςταςία 5.1.1 Μείωςθ τθσ καμζνθσ ζκταςθσ 
5.1.2 Μείωςθ του αρικμοφ πυρκαγιϊν 

5.2 Άλλεσ απειλζσ 5.2.1 Μείωςθ προςβολϊν από ζντομα 
και άλλουσ πακογενείσ οργανιςμοφσ  
5.2.2 Μετριαςμόσ τθσ επίδραςθσ των 
κλιματικϊν αλλαγϊν 

2 Διατιρθςθ τθσ φυςικότθτασ και 
τθσ βιοποικιλότθτασ 

1.1 Φυςικοί οικότοποι 1.1.1 Διατιρθςθ και βελτίωςθ των 
οικοτόπων και ειδικά των οικοτόπων 
προτεραιότθτασ  
1.1.2 Αποκατάςταςθ των 
υποβακμιςμζνων οικοτόπων 
1.1.3 Ραρακολοφκθςθ οικοτόπων 
1.1.4 Επαναχαρτογράφθςθ οικοτόπων  

1.2 Χλωρίδα 1.2.1 Διατιρθςθ προςτατευόμενων 
ειδϊν 
1.2.2 Αποκατάςταςθ πλθκυςμϊν 
υποβακμιςμζνων ειδϊν 
1.2.3 Ραρακολοφκθςθ ειδϊν 

1.3 Ρανίδα 1.3.1 Διατιρθςθ των ειδϊν 
1.3.2 Αποκατάςταςθ / Υποβοικθςθ 
απειλοφμενων ειδϊν  
1.3.3 Ραρακολοφκθςθ ειδϊν 
1.3.4 Βελτίωςθ βιοτόπων 

1.4 Τοπία 1.4.1 Διατιρθςθ τοπίων μεγάλθσ 
αιςκθτικισ αξίασ 
1.4.2 Ανάδειξθ τοπίων μεγάλθσ 
αιςκθτικισ / πολιτιςτικισ αξίασ  
1.4.3 Ανόρκωςθ υποβακμιςμζνων 
τοπίων 

3 Αναψυχι 2.1 Αναψυχι 2.1.1 Μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ των 
υφιςτάμενων υποδομϊν 
2.1.2 Ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του 
τοπίου 
2.1.3 Αφξθςθ άλλων μορφϊν αναψυχισ, 
όπωσ φωτογράφθςθ, 
πτθνοπαρατιρθςθ, κλπ   
2.1.4 Δθμιουργία ποδθλατοδρόμων / 
διαδρομϊν ορεινισ ποδθλαςίασ 
2.1.5 Συνεργαςία με τθν Κυπριακι 
Ομοςπονδία Ροδθλαςίασ για τθ 
δυνατότθτα διεξαγωγισ αγϊνων 
ποδθλαςίασ, δρόμου ι αναβάςεωσ  

2.2 Ρεριβαλλοντικι 
εκπαίδευςθ 

2.2.1 Ενθμζρωςθ – επιμόρφωςθ του 
κοινοφ 
2.2.2 Διάχυςθ περιβαλλοντικισ και 
οικολογικισ πλθροφορίασ 

4 Ραραγωγι 3.1 Νερό 3.1.1 Αφξθςθ υπόγειων και 
επιφανειακϊν αποκεμάτων 
3.1.2 Διατιρθςθ καλισ ποιότθτασ νεροφ 

3.2 Θιρα 3.2.1 Διατιρθςθ κθραματικϊν 
πλθκυςμϊν  
3.2.2 Βελτίωςθ κθραματικϊν 
πλθκυςμϊν 
3.2.3 Βελτίωςθ βιοτόπων των 
κθραματικϊν πλθκυςμϊν 

3.3 Λοιπά προϊόντα 3.3.1 Μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ και 
αξίασ άλλων προϊόντων 

5 Διατιρθςθ του προςτατευτικοφ 
ρόλου 

4.1 Ζδαφοσ 4.1.1 Μείωςθ του βακμοφ διάβρωςθσ  
4.1.2 Ρροςταςία υποδομϊν 
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8 Μέηξα Γηαρείξηζεο 
 

8.1 Γεληθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο 
 

8.1.1 Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο 
 
Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ δάζνπο Μαραηξά σο Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν νιφθιεξν ην 
δάζνο δηαθξίλεηαη σο κηα εληαία δψλε ζηελ νπνία πινπνηνχληαη ζε κηθξή 
γεληθά έθηαζε δηάθνξεο δηεπθνιχλζεηο αλαςπρήο. Σαπηφρξνλα κε ηελ 
αλαςπρή θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα πξνζηαζία θαη 
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο θπζηθφηεηαο ηνπ δάζνπο κε ηελ 
πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο. Ζ πεξηνρή, απφ άπνςε 
πνιενδνκίαο δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξεο δψλεο, φπνπ επηθξαηνχλ θπξίσο νη 
πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. Οη πνιενδνκηθέο δεζκεχζεηο  δελ έρνπλ 
θακία εθαξκνγή σο πξνο ηηο δηάθνξεο δαζνθνκηθέο εξγαζίεο θαη ηαμηλνκήζεηο 
ησλ δαζηθψλ ρψξσλ. 
 
Απφ ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην δίθηπν Natura 2000 ιακβάλνληαη φια ηα 
θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα πξνζηαζία ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ 
θηλδπλεχνλησλ εηδψλ ρισξίδαο ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο. Λφγσ 
ηεο απνπζίαο δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ ε δηαρείξηζε ησλ νηθνηφπσλ γίλεηαη 
κέζσ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ δίλνληαη απφ ηνλ Σνκέα Πάξθσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ν αξκφδηνο Σνκέαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 
εληφο ησλ θξαηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 
 
Βαζηθφ εξγαιείν γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δηαρείξηζεο θαη ηεο ηζνξξνπεκέλεο 
ζρέζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη κέηξσλ δηαρείξηζεο, απνηειεί ε 
δψλσζε. Ζ δψλσζε έρεη σο ζηφρν ηελ απνθπγή ησλ αληαγσληζηηθψλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ. Χο δψλσζε λνείηαη ε δηάθξηζε 
δηάθνξσλ ελνηήησλ ζην ρψξν κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη θαη‟ επέθηαζε θαη 
κέηξσλ δηαρείξηζεο γηα επίηεπμε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο. 
Ζ δψλσζε επηβάιιεηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ 
δηαθφξσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηα ζπλζέηνπλ, σο πξνο 
ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ έληαζε ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 
 
Ζ δηάθξηζε ησλ δσλψλ απνζθνπεί ζηελ θαηά ρψξν νξγάλσζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο. Οη 
δψλεο απηέο κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ, αλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη ε 
αλάγθε θαηάξγεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπο.  
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεγνξίεο δηάθξηζεο ζχκθσλα κε ηε λέα δαζηθή 
λνκνζεζία ε νπνία αλακέλεηαη λα ςεθηζηεί εληφο ηνπ 2012 θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε ππφ κειέηε πεξηνρή εληφο ηεο θξαηηθή 
δαζηθήο γεο  δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο δψλεο σο αθνινχζσο: 
 
 
 Εψλε Α : Εψλε απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο ρισξίδαο – Φπζηθά 

Απνζέκαηα 
 Εψλε Β: Εψλε πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά  
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 Εψλε Γ: Εψλε Δζληθνχ  Γαζηθνχ  Πάξθνπ 
 Εψλε Γ: Εψλε πνιιαπιήο Γηαρείξηζεο 

 
Ζ έθηαζε ησλ δσλψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 8.1 θαη ζηελ Δηθφλα 8.1.  
 
Πίλαθαο 8.1 Υαξαθηεξηζηηθά δσλψλ δηάθξηζεο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 

Ηϊνθ Ζκταςθ (ha) Ροςοςτό (%) 

Α 44,67 1 

Β 55,64 1,2 

Γ 1294,56 27,6 

Δ 3290,3 70,2 

 

 
Δηθφλα 8.1: Εψλεο δηάθξηζεο Γάζνπο Μαραηξά 

  
Ζ κνλαζηεξηαθή γε ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο δελ ζα 
δηαρσξηζηεί ζε δψλεο αιιά ζα δηαρεηξίδεηαη σο εληαία δψλε: δψλε πνιιαπιήο 
δηαρείξηζεο (ρξήζεο) κνλαζηεξηαθήο γεο. 
 
Ζ Εψλε Α: Εψλε απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο ρισξίδαο – Φπζηθά Απνζέκαηα – 
πεξηιακβάλεη πεξηνρέο κε ζεκαληηθά είδε ρισξίδαο θαη είδε νηθνηφπσλ. Οη 
πεξηνρέο πεξηιακβάλνπλ έθηαζε 44,67ha. ηε δψλε απηή επηηξέπνληαη κφλν 
νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο: 
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 Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο νη νπνίεο πνπ δελ πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε 
επίδξαζε ζηελ πεξηνρή 

 Μηθξέο ειαθξηέο θαηαζθεπέο γηα ηε παλίδα, φπσο ηερλεηέο θσιηέο, 
πνηίζηξεο  θ.η.ι. 

 πληήξεζε θαη βειηίσζε πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία 

 Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε νρεκάησλ κε ηελ αλάινγε ζήκαλζε ησλ 
δξφκσλ 

 
Γελ επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο: 

 
 Ζ θαηαζθεπή δξφκσλ, αληηππξηθψλ ισξίδσλ, πδαηνδεμακελψλ, θαζψο 

θαη δηεπθνιχλζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ αλαςπρηθή δξαζηεξηφηεηα 
θηι. 

 Ζ αλαδάζσζε επηθαλεηψλ ή ππνβνήζεζε ηεο αλαγέλλεζεο 
 Οη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο 
 Δξεπλεηηθέο άδεηεο γηα εληνπηζκφ ιαηνκηθψλ πιηθψλ 

 
Ζ Εψλε Β: Εψλε πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά – πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πνπ 
απνηεινχλ ελδηαηηήκαηα ηνπ πηδαεηνχ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ηεο 
παλίδαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 55,64ha. ηε δψλε απηή επηηξέπνληαη νη 
αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο εθηφο ηεο αλαπαξαγσγηθήο 
πεξηφδνπ: 
 
 Οη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο, ρσξίο ηε ρξήζε βαξέσλ κεραλεκάησλ θαη ζε 

θαηάιιειεο επνρέο 
 Ζ δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ  
 Ζ ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία 
 

Γελ επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο: 
 

 Ζ θαηαζθεπή δξφκσλ θαη αληηππξηθψλ ισξίδσλ 
 Ζ θαηαζθεπή πςειήο έληαζεο αλαςπρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
 Αλαδαζσηηθέο εξγαζίεο κε ηε ρξήζε βαξέσλ κεραλεκάησλ 
 Βειηίσζε ή απνθαηάζηαζε θπζηθψλ νηθνηφπσλ εληφο ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ 
 Σν θπλήγη 

 
ηελ πεξηνρή απηή ζα επηιεγνχλ θαη ζα δηαηεξεζνχλ δέληξα κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ κε πνιιά θαη ρνληξά θιαδηά πνπ είλαη θαηάιιεια γηα θψιηαζκα 
ησλ αξπαθηηθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αξθεηά δέληξα κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ ζα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηε κειινληηθή 
ηνπο δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε. Απηφ ζα γίλεη κε ηε ζήκαλζε δέληξσλ ηα 
νπνία δελ ζα πινηνκεζνχλ θαη κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ζα αλαπηχμνπλ ηηο 
επηζπκεηέο δηαζηάζεηο θαη κνξθέο. Σα δέληξα ζα παξακείλνπλ κέρξη λα 
λεθξσζνχλ θαη λα πέζνπλ ζην έδαθνο γηα ιφγνπο επλφεζεο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο. 
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Ζ Εψλε Γ: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν (ΔΓΠ) – πεξηιακβάλεη πεξηνρή έθηαζεο 
1294,56ha, πνπ είλαη αδηαηάξαθηε ή ειαθξψο δηαηαξαγκέλε. ηε δψλε απηή 
επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο θαη κφλν κεηά απφ 
έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ: 
 
 Γαζνθνκηθέο εξγαζίεο πνπ  εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηνπ ΔΓΠ 
 Καηαζθεπή έξγσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο  
 Δπηζηεκνληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αιιάδνπλ ην 

ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο 
 Καηαζθεπή έξγσλ αλαςπρήο, φπσο εθδξνκηθνί ρψξνη, κνλνπάηηα  

κειέηεο ηεο θχζεο, ζεκεία ζέαο θιπ. 
 Μηθξέο ειαθξηέο θαηαζθεπέο γηα ηελ παλίδα, φπσο ηερλεηέο θσιηέο, 

πνηίζηξεο θιπ. 
 πληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ  
 Ζ αλαδάζσζε ή ππνβνήζεζε ηεο αλαγέλλεζεο 
 Δξγαζίεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

φπσο θχηεπζε νπσξνθφξσλ δέληξσλ ζε κηθξέο νκάδεο θιπ. 
 
Γελ επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο: 

 
 Απνςηισηηθέο πινηνκίεο 
 Γαζνθνκηθέο εξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ 

παξαγσγή μχινπ 
 Υξήζε βαξέσλ κεραλεκάησλ θαηά ηηο αλαδαζσηηθέο εξγαζίεο 

 
ηε δψλε απηή πξνσζείηαη ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο δέληξσλ κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθψλ, ε δηαηήξεζε ππέξγεξσλ θαη 
λεθξψλ αηφκσλ πνπ ζα απμάλνπλ ηελ αηζζεηηθή θαη νηθνινγηθή αμία ηεο 
πεξηνρήο  
 
Εψλε Γ: Εψλε πνιιαπιήο Γηαρείξηζεο – πεξηιακβάλεη πεξηνρέο έθηαζεο 
3290,3ha ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ φιεο νη δαζνθνκηθέο θαη δαζηθέο 
εξγαζίεο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πνιιαπιή δηαρείξηζε θαη ελίζρπζε ησλ 
δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ.   
 
ηε δψλε απηή  επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο: 
 
 Παξαγσγή μχινπ 
 Γαζνθνκηθέο εξγαζίεο 
 Καηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε  δξφκσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δάζνπο  θαη ηελ εμππεξέηεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
 Καηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε αληηππξηθψλ ισξίδσλ 
 Καηαζθεπαζηηθά έξγα γηα ηελ βειηίσζε ηεο παλίδαο 
 Καηαζθεπή ηερλεηψλ έξγσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηε δηαρείξηζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ δάζνπο 
 Καηαζθεπή έξγσλ αλαςπρήο, φπσο εθδξνκηθνί ρψξνη, κνλνπάηηα 

κειέηεο ηεο θχζεο θιπ. 
 Δπηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηνπο επηζθέπηεο θαη ζ‟ φινπο ηνπο ηχπνπο 

νρεκάησλ 
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 Δπηηξέπεηαη ε ππνβνήζεζε ηεο αλαγέλλεζεο κεηά απφ ππξθαγηά θαη 
πινηνκίεο κε ηε ρξήζε κε βαξέσλ κεραλεκάησλ αλ απνδεηρζεί φηη 
απέηπρε ε θπζηθή αλαγέλλεζε  

 Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή κηθξψλ αλαβαζκίδσλ κε ηε ρξήζε ειαθξηψλ 
κεραλεκάησλ θαη κφλν φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη φιεο νη άιιεο κέζνδνη 
απέηπραλ 

 
Γελ επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο: 
 
 Απνςηισηηθέο πινηνκίεο  
 Ζ θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ κε ηε ρξήζε βαξέσλ κεραλεκάησλ 
 Φχηεπζε μεληθψλ εηδψλ ή ρξήζε γελεηηθνχ πιηθνχ απφ άιιεο πεξηνρέο 

εμάπισζεο εηδψλ ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο 
 
Πεξηνρέο νη νπνίεο απνηεινχλ ελδηαίηεκα ηνπ Γηπινζηάρηλνπ θαη νη νπνίεο 
ζπλήζσο βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ ξεκάησλ δελ δηαθξίλνληαη ζε δψλεο. 
Χζηφζν κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε φιν ην θάζκα ησλ δσλψλ. Καηά ηελ 
ελάζθεζε ηεο δηαρείξηζεο ζηελ πεξηνρή ζα ιακβάλνληαη πξφλνηεο θαηά ηελ 
πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο,  ψζηε λα απνθεχγνληαη φιεο νη δξάζεηο 
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ φριεζε. Ζ ειάρηζηε έθηαζε πνπ ζα δίδεηαη 
πξνζνρή ζα είλαη εθείλε ησλ 50m, ελψ ζα πνηθίιεη ζε κέγεζνο αλαιφγσο ηεο 
ηνπνγξαθηθήο δηακφξθσζεο.   
 
 

8.2 Μέηξα Γηαρείξηζεο 
 

8.2.1 Φπζηθνί Οηθφηνπνη 
 
Γηα θάζε θπζηθφ νηθφηνπν μερσξηζηά αλαθέξνληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
απνθαηάζηαζεο ηνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη κηα πνηνηηθή αμηνιφγεζε, 
φπσο απηή πξνέθπςε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην θαη αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζηνλ νηθφηνπν γηα λα απνθεπρζεί ε κειινληηθή 
ππνβάζκηζε ηνπ.  
 
Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε  (9540) – ηξαρείαο πεχθεο (Pinus brutia) 
 
Αμία: Ζ αμία ησλ δαζψλ ηεο ηξαρείαο πεχθεο έγθεηηαη ζηελ έθηαζε πνπ 
θαιχπηνπλ, ηελ νηθνινγηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ζηελ πνιπιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. 
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ νηθνηφπνπ είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ηεο 
αλαγελλεηηθήο ηνπ δπλαηφηεηαο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ιφγσ δπζκελψλ 
θιηκαηεδαθηθψλ ζπλζεθψλ ε αλαγέλλεζε ζε αξθεηέο πεξηνρέο είλαη 
πξνβιεκαηηθή. 
 
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη: Απνςηισηηθέο πινηνκίεο, 
θαηαζθεπή δξφκσλ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. 
 
Μέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο: Να ιακβάλνληαη φια ηα 
ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα πξνζηαζία απφ ηηο ππξθαγηέο θαη φπνπ 
δηαπηζηψλεηαη πξφβιεκα αλαγέλλεζεο λα ιακβάλνληαη ππνβνεζεηηθά κέηξα 
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κε πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε βαξέσλ κεραλεκάησλ. Όκσο, ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κπνπιληφδεο γηα θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο κε 
ξίππεξ, αλ νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο είλαη ήπηεο θαη δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα 
δηάβξσζε. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο κε κεραλήκαηα λα γίλεηαη πάληνηε θαηά 
κήθνο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο δηάβξσζεο. ε 
πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζε ζπζηάδεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 
ζπνξνπαξαγσγήο, ηα κφλα κέηξα πνπ ζα ιακβάλνληαη ακέζσο κεηά ηελ 
ππξθαγηά ζα είλαη ηα αληηδηαβξσηηθά γηα πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. Μέηξα γηα 
ππνβνήζεζε ηεο αλαγέλλεζεο ζα ιακβάλνληαη κεηά ηελ πάξνδν πέληε εηψλ, 
αθνχ εθ ησλ πξνηέξσλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ε αλαγέλλεζε δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζε λεαξέο ζπζηάδεο πνπ δελ 
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο ζπνξνπαξαγσγήο ηφηε ζα γίλνληαη ηερλεηέο 
αλαδαζψζεηο κε ήπηεο κεζφδνπο νη νπνίεο δελ ζα δηαηαξάζζνπλ ην αλάγιπθν 
θαη ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζα έρεη ηελ πξνέιεπζε ηεο πεξηνρήο. 
 
Θακλψλεο θαη δαζηθέο εθηάζεηο κε ιαηδηά (Quercus alnifolia) (9390*) 
 
Αμία: Ζ αμία ηνπ νηθνηφπνπ ηεο ιαηδηάο νθείιεηαη ζηελ ελδεκηθφηεηα ηνπ 
είδνπο, ζην πξνζηαηεπηηθφ ξφιν πνπ πξνζθέξεη ζην έδαθνο θαη εηδηθά ζηε 
ζηαζεξνπνίεζε ησλ απνζαζξσκέλσλ πεηξσκάησλ θαη εδαθηθνχ πιηθνχ. 
Δπίζεο, νη ζακλψδεηο εθηάζεηο ηεο ιαηδηάο απνηεινχλ βηφηνπν γηα πνιιά είδε 
ηεο παλίδαο. εκαληηθή απεηιή γηα ηνλ νηθφηνπν απνηειεί ε θιηκαηηθή αιιαγή, 
αθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαηφπηζε ηνπ ρψξνπ εμάπισζήο ηεο.    
 
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη: Καηαζθεπή δξφκσλ θαη 
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζε κεγάιεο θιίζεηο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
θαηαζηξνθή ζπζηάδσλ απφ ηα κπάδα.  
 
Μέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο: Λφγσ ηνπ κεγάινπ δπλακηθνχ ηεο 
θπζηθήο αλαγέλλεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε ιαηδηά κεηά ηελ ππξθαγηά δελ 
επηβάιιεηαη θαλέλα δαζνθνκηθφ ή άιιν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Όκσο, 
ζε πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα 
ελδεηθλπφκελα αληηδηαβξσηηθά κέηξα γηα πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηελ 
απνθπγή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα θαηάληε. Ζ ιαηδηά είλαη είδνο πνπ 
πξνζαξκφζηεθε ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηεο 
λα πξεκλνβιαζηάλεη κεηά απφ ππξθαγηά θαιχπηνληαο ην έδαθνο πνιχ 
γξήγνξα. Καηά ηε δηάλνημε ή ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ λα γίλεηαη ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά ησλ ζηείξσλ πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
απφξξηςε ηνπο ζηα θαηάληε. 
 
Γάζε θππαξηζζηνχ (Cupressus sempervirens) (9290) 
 
Αμία: Αλ θαη ν νηθφηνπνο ηνπ θππαξηζζηνχ είλαη ηερλεηφο θαη πεξηνξηζκέλεο 
έθηαζεο, ελ ηνχηνηο απμάλεη ζεκαληηθά ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο. Οη 
νκάδεο δέληξσλ θππαξηζζηνχ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν Κηνληψλ 
θαη σο εθ ηνχηνπ απμάλνπλ ηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ δάζνπο αλαβαζκίδνληαο 
ηελ αλαςπρηθή ιεηηνπξγηά ηνπ. 
 
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη: Καηαζθεπαζηηθά έξγα. 
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Μέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο: Να ιακβάλνληαη φια ηα 
ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα πξνζηαζία ησλ πθηζηάκελσλ νκάδσλ δέληξσλ απφ 
ηηο ππξθαγηέο θαη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα ππνβνήζεζεο ηεο 
αλαγέλλεζεο ηνπ θππαξηζζηνχ θαζψο θαη κέηξα επέθηαζεο ηνπ νηθφηνπνπ ζε 
πθηζηάκελα δηάθελα πνπ γεηηληάδνπλ κε ηηο ππάξρνπζεο νκάδσλ δέληξσλ. 
 
Φξχγαλα κε Sarcopoterium spinosum θαη άιια είδε (5420) 
 
Αμία: Ζ αμία ηνπ νηθφηνπνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απμάλεη ηε 
βηνπνηθηιφηεηα κέζα ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξσλ 
ελδηαηηεκάησλ γηα νξηζκέλα είδε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ δελ κπνξνχλ 
λα δεκηνπξγεζνχλ ζ‟ άιινπο νηθφηνπνπο, φπσο ζε ζακλψλεο θαη δάζε. 
 
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη: Καηαζθεπή δαζηθψλ 
δξφκσλ θαη αληηππξηθψλ ισξίδσλ. 
 
Μέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο: Ζ πξνζηαζία ηνπ νηθνηφπνπ 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαβάζκηζή ηνπ ζε ζακλψλα ή ζε δάζνο ηξαρείαο 
πεχθεο, αλ πξνζηαηεπζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όκσο, έλεθα ηνπ 
γεγνλφηνο φηη ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ζπρλψλ δαζηθψλ 
ππξθαγηψλ, πηζηεχεηαη φηη ν νηθφηνπνο ησλ θξπγάλσλ ζα δηαηεξεζεί ζην 
δάζνο Μαραηξά. Σν θαηάιιειν δηαρεηξηζηηθφ κέηξν, ππφ ηηο παξνχζεο 
ζπλζήθεο, είλαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνηφπνπ θαη αλ δηαπηζησζνχλ 
νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ηφηε ζα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ.  
 
Χζηφζν θξίλεηαη ζθφπηκε ε επαλαραξηνγξάθεζε ησλ νξίσλ  ησλ νηθνηφπσλ 
κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2008. 
 

8.2.2 Υισξίδα 
 
Ζ ρισξηδηθή ζχλζεζε θάζε πεξηνρήο απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο 
ζπληζηψζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Όια ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ 
πξνηείλνληαη έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
κε ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή δηαηήξεζε ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαζψο επίζεο 
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα  ππνβαζκίζνπλ ηε 
ρισξηδηθή ζχλζεζε ηνπ δάζνπο. 
 
Γηα ηα είδε Crocus cyprius θαη Crocus hartmannianus, πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
σο είδε κεγάιεο ζεκαζίαο θαη απεηινχληαη κε εμαθάληζε ιφγσ ηεο 
ζπαληφηεηάο ηνπο ή ηεο πεξηνξηζκέλεο ηνπο εμάπισζεο ζα δεκηνπξγεζνχλ 
κηθξναπνζέκαηα θπηψλ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 
ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. Σα κηθξναπνζέκαηα ζα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο 
γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο κε ηε ιήςε λέσλ δηαρεηξηζηηθψλ 
κέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη θάπνην είδνο απεηιείηαη αλ απηφ 
επηβάιιεηαη. 
 
Σα ραξαθηεξηζηηθά θάζε κηθξναπνζέκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 
πίλαθα (Πίλαθαο 8.2). Ζ αθξηβήο ζέζε ησλ κηθξναπνζεκάησλ παξνπζηάδεηαη 
ζηελ Δηθφλα 8.2 θαη ζε έλζεην  ράξηε ζην παξάξηεκα. 
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Πίλαθαο 8.2: Παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα κηθξναπνζέκαηα 

Είδοσ Κακεςτϊσ Ζκταςθ (ha) Συντεταγμζνεσ Κζντρου 

Crocus cyprius VU 40,2 519190 – 3869231 

Crocus hartmannianus VU 1,45 518202 – 3864142 

 

 
Δηθφλα 8.2: Θέζεηο κηθξναπνζεκάησλ Γάζνπο Μαραηξά 

 

Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ ζε θάζε κηθξναπφζεκα είλαη ηα 
αθφινπζα: 
 
 Οξηνζέηεζε επί ηνπ εδάθνπο ησλ απνζεκάησλ γηα λα είλαη εχθνιε ε 

παξαθνινχζεζε ηνπο  

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εηδψλ θαη ησλ νηθνηφπσλ κε ηελ 

αλάπηπμε ζρεδίσλ παξαθνινχζεζεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα 

ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν κεηξήζεσλ 

 Δλεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ ιεηηνπξγψλ γηα ηε ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα 

ηνπο ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηα κηθξναπνζέκαηα 

 Γηαηήξεζε ex situ ησλ εηδψλ ζηελ ηξάπεδα ζπεξκάησλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί ζην Βνηαληθφ Κήπν Ακηάληνπ ή άιινπ γελεηηθνχ πιηθνχ 

 Δθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ κε ηελ 

έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 
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Σα εηζβιεηηθά είδε είλαη κηα απεηιή γηα ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη 
επνκέλσο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
ρισξίδαο ζα πξέπεη βαζκηαίσο φια ηα εηζβιεηηθά είδε θπηψλ λα 
απνκαθξπλζνχλ απφ ην δάζνο. Γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ εηζβιεηηθψλ εηδψλ 
ζε πξψην ζηάδην ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη λα ραξηνγξαθεζνχλ θαη ζε 
δεχηεξν ζηάδην λα κειεηεζνχλ ηξφπνη απνκάθξπλζήο ηνπο. Σν δαζφο 
Μαραηξά πξνηείλεηαη λα θεξπρζεί σο δάζνο απαιιαγκέλν ησλ εηζβιεηηθψλ 
θπηηθψλ εηδψλ. 

 
Σα μεληθά είδε είλαη κηα άιιε απεηιή γηα ηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί ιεπηνκεξέο 
πεληαεηέο ζρέδην απνκάθξπλζεο ηνπο απφ φιν ην δάζνο, εθηφο απφ ηνπο 
ρψξνπο αλαςπρήο. 
 
Μηα ζεκαληηθή απεηιή γηα ην γελεηηθφ πιηθφ ηεο ηξαρείαο πεχθεο ηνπ Γάζνπο 
Μαραηξά είλαη ηα πβξίδηα ηξαρείαο – ραιεπίνπ πνπ θπηεχηεθαλ ζηελ πεξηνρή. 
Όια ηα πβξίδηα ζα πξέπεη λα πινηνκεζνχλ θαη ε έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ ζα 
αλαδαζσζεί κε ηξαρεία πεχθε πξνέιεπζεο Μαραηξά. 
 
ηνλ Πίλαθα 8.3 παξνπζηάδνληαη ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα 
ηα απεηινχκελα θαη πξνζηαηεπφκελα είδε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπο.  
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Πίλαθαο 8.3: Γηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απεηινχκελσλ εηδψλ 

Λατινικό όνομα 
Κατ. Διατ. - 
Κόκ. Βιβλίο 

Διαχειριςτικά Μζτρα 

Allium amethystinum NT Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ 

Allium exaltatum VU 
Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 

Ρεραιτζρω ζρευνα για εντοπιςμό νζων κζςεων 

Allium guttatum subsp. 
Guttatum 

DD 
Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 

Ρεραιτζρω ζρευνα για εντοπιςμό νζων κζςεων 

Alyssum minutum NT Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ 

Alyssum umbellatum VU Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 

Arabis cipria  
Ρεραιτζρω ζρευνα για τθν ταξινομικι κζςθ και τθν εξάπλωςθ 
του είδουσ 

Celtis tournefortii EN 

Ρεραιτζρω ζρευνα για εντοπιςμό νζων κζςεων 
Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 
Ενίςχυςθ του τοπικοφ υποπλθκυςμοφ και δθμιουργία νζων 
κζςεων 

Crocus cyprius VU 

Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 

Ετοιμαςία και εφαρμογι ςχεδίου παρακολοφκθςθσ 
Δθμιουργία μικροαποκζματοσ 

Crocus hartmannianus VU 

Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 

Ετοιμαςία και εφαρμογι ςχεδίου παρακολοφκθςθσ 

Αποτροπι επαναλειτουργίασ και επζκταςθσ του παλαιοφ 
λατομείου κοντά ςτθ κζςθ του φυτοφ ςτισ βόρειεσ παρυφζσ του 
δάςουσ 
Δθμιουργία μικροαποκζματοσ 

Cyperus cyprius VU 

Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 

Ρεραιτζρω ζρευνα για εντοπιςμό νζων κζςεων 

Τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν και απαγορευτικϊν πινακίδων ςτθ 
κζςθ του φυτοφ δίπλα από το μονοπάτι τθσ φφςθσ 

Cyprinia gracilis   

Datisca cannabina VU 

Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 
Ρεραιτζρω ζρευνα για εντοπιςμό νζων κζςεων 
Εγκατάςταςθ δφο νζων κζςεων, ςε κατάλλθλεσ ποτάμιεσ κζςεισ, 
θ μία μεταξφ Μαχαιρά-Φιλάνι και θ δεφτερθ κοντά ςτον 
εκδρομικό χϊρο «Μάντρα του Καμπιοφ» 

Epilobium tetragonum NT Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ 

Erodium botrys NT Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ 

Ferulago cypria   

Galium tenuissimum NT Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ 

Inula conyzae   

Myosotis refracta   

Scandix stellata VU 
Συλλογι και διατιρθςθ ςπερμάτων ςε τράπεηα γενετικοφ υλικοφ 
Ρεραιτζρω ζρευνα για εντοπιςμό νζων κζςεων 

Trifolium campestre 
subsp. paphium 

NT Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του υποείδουσ 

NT: Δγγχο απεηινχκελν, VU: Δχηξσην, DD: Αλεπαξθέο γλσζηφ, EN: Κηλδπλεχνλ. 
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8.2.3 Παλίδα 
 

πηδαεηφο – Hieraaetus fasciatus 
 
Ο πηδαεηφο είλαη ην κεγαιχηεξν αξπαθηηθφ πνπ ππάξρεη ζην δάζνο Μαραηξά 
θαη ε πξνζηαζία ηνπ είλαη επηβεβιεκέλε θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ πξνζηαζία ηνπ ζα επηηεπρζεί ηφζν κε ηελ πξνζηαζία 
ηνπ ίδηνπ ηνπ είδνπο φζν θαη ηνπ βηφηνπνπ ηνπ, απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ην 
απεηινχλ. 
 
Ο πηδαεηφο είλαη έλα απαηηεηηθφ είδνο σο πξνο ην βηφηνπν, απαηηεί θπξίσο 
αδηαηάξαθηεο πνιπφξνθεο ζπζηάδεο κε κεγάια πνιχθιαδα δέληξα ζε 
απνκνλσκέλεο πεξηνρέο πάλσ ζηα νπνία θηίδεη ηε θσιηά ηνπ. Ζ ρσξνζέηεζε 
ηεο πεξηνρήο θσιενπνίεζεο ηνπ πηδαεηνχ σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ησλ 
πηελψλ γηα πξνζηαζία ηνπ είδνπο θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ηνπ είλαη 
ην ζεκαληηθφηεξν κέηξν πξνζηαζίαο. Δπίζεο ζε νιφθιεξν ην δάζνο ζα 
εληνπηζηνχλ δέληξα κεγάισλ δηαζηάζεσλ, θπξίσο ζε απνκνλσκέλεο 
πεξηνρέο ζρεηηθά καθξηά απφ δξφκνπο, ηα νπνία ζα ζεκαλζνχλ θαη ζα 
πξνζηαηεπηνχλ. ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν ηέηνησλ δέληξσλ 
πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην δάζνο. Σα δέληξα πνπ ζα επηιεγνχλ  δελ ζα 
πινηνκεζνχλ θαη αλ αθφκε μεξάλνπλ. Αλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο δελ ππάξρνπλ 
δέληξα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηφηε ζα ζεκαλζνχλ λεαξά άηνκα πξνθεηκέλνπ 
λα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ. Ζ χπαξμε δέληξσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
θαζψο θαη λεθξψλ ηζηάκελσλ ή πεζκέλσλ δέληξσλ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη 
ηε δηαηήξεζε νηθνινγηθψλ ζρέζεσλ θαη ελ γέλεη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζε φια ηεο 
ηα επίπεδα.      
 
Γηπινζηάρηλν – Accipiter gentilis 
 
Αλ θαη ην Γηπινζηάρηλν είλαη είδνο πνπ δελ απεηιείηαη ζηελ πεξηνρή, εληνχηνηο 
ζα ιεθζεί ζεηξά δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα πξνζηαζία ηνπ είδνπο θπξίσο θαηά 
ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν. Καηά κήθνο ησλ ξεκάησλ πνπ απνηεινχλ 
ελδηαίηεκα ηνπ ζα απαγνξεχνληαη νπνηεζδήπνηε δαζνθνκηθέο ή ηερλεηέο 
εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ. Δθηφο ηεο 
αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ζα επηηξέπνληαη νη νπνηνζδήπνηε επεκβάζεηο, 
ήπηνπ ραξαθηήξα, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη κεγάιε φριεζε ηνπ είδνπο. 
 
Κιφθθαξνο – Corvus corax 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ λα απνθεχγνληαη φιεο νη 
δαζνθνκηθέο εξγαζίεο θαη ηερληθά έξγα. Λφγσ ηνπ φηη ην είδνο παξαηεξείηαη 
ζηελ πεξηνρή πξνζηαζίαο ησλ πνπιηψλ δελ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ 
κέηξα απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ δψλε.  
 
Νπρηεξίδεο 
 
Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε ρεηξνπηεξνπαλίδα ηνπ 
Γάζνπο Μαραηξά είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Γηαηήξεζε φισλ ησλ παιηψλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ή δπλεηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο 
λπθηεξίδεο. Όια ηα ελ ιφγσ θηίξηα ζα εληνπηζηνχλ θαη ζα απνηξέπεηαη 
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ή πξνζέγγηζε ησλ επηζθεπηψλ θαη δηάθνξεο 
παξεκβάζεηο. Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη κε θχξην 
γλψκνλα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ λπθηεξίδσλ. 

 Γεκηνπξγία ηερλεηψλ θαηαθπγίσλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ πξνζεγγίδνληαη 
απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δάζνπο γηα βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο ησλ 
λπθηεξίδσλ 

 πληήξεζε ηνπ ζπειαίνπ πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή Μαραηξά  
 ε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη λεξφ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηερλεηέο ιίκλεο  

 
 
Δξπεηνπαλίδα 
 
Γηα βειηίσζε ηνπ βηφηνπνπ ηεο εξπεηνπαλίδαο ζε ζέζεηο πιεζίνλ πεγψλ θαη 
πεξηνρψλ κε ξένληα λεξά θαηά ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ηνπ Καινθαηξηνχ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ μεξνιηζηέο ή ζσξνί απφ ιίζνπο εληφο ησλ νπνίσλ ζα βξίζθνπλ 
θαηαθχγην ηα εξπεηά θαη άιια είδε ηεο παλίδαο.  
Όπσο έρεη δηαπηζησζεί ζηελ αμηνιφγεζε ππάξρεη έιιεηςε γλψζεο γηα ηα είδε 
θαη ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο. Δίλαη αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε 
κειέηεο θαη έξεπλαο γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ εηδψλ, ησλ πιεζπζκψλ θαη 
ησλ βηνηφπσλ ηνπο γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ εηδψλ 
θαη θπξίσο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ.   
 
Δίλαη θνηλφο γλσζηφ φηη ππάξρεη κηα πξνθαηάιεςε ζηνλ θφζκν γηα ηα εξπεηά, 
ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο φηη φια ηα θίδηα είλαη 
επηζεηηθά θαη δειεηεξηψδε θαη πξνθαινχλ ην ζάλαην κε ην δάγθσκα ηνπο. Ζ 
πξνθαηάιεςε απηή πξνθαιεί ηε ζαλάησζε πνιιψλ θηδηψλ. Κάζε ρξφλν ηελ 
άλνημε παξνπζηάδνληαη άηνκα σο ήξσεο λα πνδάξνπλ ζε εθεκεξίδεο κε 
κεγάια ζθνησκέλα δειεηεξηψδε θίδηα. Γηα λα αξζεί ε πξνθαηάιεςε ζα 
πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα εθζηξαηεία δηαθψηηζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα 
ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ εξπεηψλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη γεληθά 
ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα. Δπίζεο, εληφο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαηά κήθνο 
δξφκσλ, φπνπ παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε ζαλάησζε θηδηψλ απφ ηα νρήκαηα 
λα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο κε θσηνγξαθίεο ή αλαθνηλψζεηο πνπ ζα 
ζπκβνπιεχνπλ ηνπο νδεγνχο λα απνθεχγνπλ ην πάηεκα ησλ θηδηψλ. 
 
 
Έληνκα 
 
Σo δαζηθφ νηθνζχζηεκα ζην Γάζνο Μαραηξά εθηηκάηαη φηη βξίζθεηαη ζε 
νηθνινγηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ σθέιηκσλ θαη επηβιαβψλ εληφκσλ θαη απηή 
ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ αλ εθαξκφδνληαη 
δαζνθνκηθά κέηξα πνπ δελ πξνθαινχλ δηαηάξαμε ηνπ δαζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηα αθφινπζα: 
 
 Όια ηα έληνκα λα δηαηεξνχληαη ζε νηθνινγηθή ηζνξξνπία κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο πγηνχο νηθνινγηθνχ δάζνπο κε ηηο θαηάιιειεο 
δαζνθνκηθέο επεκβάζεηο 
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 Σε δηαηήξεζε ελφο ηνπιάρηζηνλ λεθξνχ δέληξνπ ζε θάζε εθηάξην  
 Γηαηήξεζε κεγάισλ ππεξήιηθσλ δέληξσλ δηαζπαξκέλσλ ζ‟ φιν ην 

δάζνο 
 Οη ςεθαζκνί γηα ηα θνπλνχπηα πνπ γίλνληαη απφ ην Τγεηνλνκείν λα 

πεξηνξηζηνχλ ζε αθηίλα 3Κm απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 
 

Καηαπνιέκεζε εληφκσλ ζα γίλεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ 
πξνζβνιψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή επηδεκίαο, φπσο πξνζβνιέο 
απφ πηηπνθάκπε (Σhaumetopoea wilkinsonii) θαη ηε Ληκάληξηα (Lymandria 
dispar). Ζ θαηαπνιέκεζε ζα γίλεηαη κε βηνινγηθά ζθεπάζκαηα θαη πνηέ δελ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ζθεπάζκαηα. 
 
Μέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηεο παλίδαο 
 
Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνληαη αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ φια ηα 
είδε ηεο παλίδαο θαη είλαη: 
  
 Ο θαζαξηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ πεγψλ θαη ε δηακφξθσζε ηνπο κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ ζα είλαη πξνζηηέο γηα ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο 
 ε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ πδαηνδεμακελέο γηα ππξνπξνζηαζία θαη 

παξαηεξείηαη ππεξρείιηζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζα 
δηακνξθσζεί θαηάιιειε ζέζε λεξνχ γηα ηελ παλίδα 

 ε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ θνληά θπζηθέο πεγέο ζα 
δεκηνπξγεζνχλ ηερληθέο ζπιιέθηεο πνζνηήησλ λεξνχ, νη νπνίεο ζα 
απνζεθεχνληαη ζε ληεπφδηηα ηα νπνία κε ηερλεηφ ηξφπν ζα παξέρνπλ 
λεξφ ζε ηερλεηέο πνηίζηξεο γηα ηελ παλίδα  

 ε πεξηνρέο πνπ είλαη πξνζηηέο ζε ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ζα 
δεκηνπξγεζνχλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ηερλεηέο πνηίζηξεο  

 Καηά κήθνο ησλ ξεκάησλ ζα ζρεδηαζηνχλ θαη θαηαζθεπαζηνχλ 
ηερλεηέο ιίκλεο θπξίσο ζε ζθηαδφκελα κέξε γηα ηε δηαηήξεζε λεξνχ 
θαηά ηελ πεξίνδν μεξαζίαο 

 Θα εληνπηζηνχλ ηέζζεξεηο ζέζεηο εληφο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά γηα λα 
δεκηνπξγεζνχλ ηέζζεξεηο θήπνη κε άγξηα θαξπνθφξα δέληξα. Οη θήπνη 
ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη λεξφ ή εχθνια κπνξνχλ 
λα πνηηζηνχλ κε ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα 

 Σα δηάθνξα δαζνθνκηθά κέηξα ζα ιακβάλνληαη εθηφο αλαπαξαγσγηθήο 
πεξηφδνπ εηδηθά ζε πεξηνρέο κεγάιεο αμίαο γηα ηελ παλίδα. 

 
Γεληθά κέηξα ελίζρπζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
 
Δθηφο απφ ηα εηδηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα επηκέξνπο θεθάιαηα 
πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα γεληθά δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 
ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Γάζνπο: 
 
 Πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο θαη δηαηήξεζε 

ησλ ξεφλησλ θαη ζηάζηκσλ λεξψλ εληφο ησλ θνηηψλ ησλ ξεκάησλ  
 Πξναγσγή θαη ελίζρπζε ησλ κηθηψλ ζπζηάδσλ  
 Πξναγσγή θαη ελίζρπζε ηνπ κσζατθνχ ηνπ Γάζνπο απφ άπνςε 

ππθλφηεηαο, ζχλζεζεο θαη ηχπσλ βιάζηεζεο 
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 Αχμεζε θαη ελίζρπζε ηεο πνηθηιφηεηαο ειηθηψλ θαη δεκηνπξγία 
θεπεπηνχ δάζνπο ζην επίπεδν δάζνπο 

 Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο γελεηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο φισλ ησλ εηδψλ 
πνπ ζπγθξνηνχλ ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο 

 Απνηξνπή ηεο δηάζπαζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία 
δηαθφξσλ ηχπσλ ππνδνκψλ 

 Γηαηήξεζε ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ πεξηθεξεηαθά ηνπ δάζνπο θαη 
εληφο ηεο κνλαζηεξηαθήο γεο γηα ελίζρπζε ηεο παλίδαο θαη ησλ 
ζεξεχζηκσλ εηδψλ 

 
 
8.2.4 Γαζηθή Αλαςπρή θαη Γαζνηνπξηζκφο 
 
Έρεη δηαπηζησζεί κηθξή αχμεζε ζηε δήηεζε δξαζηεξηνηήησλ δαζηθήο 
αλαςπρήο θαη δαζνηνπξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ επηβάιιεη ηε ζπληήξεζε θαη 
ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηε 
δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ δαζηθήο αλαςπρήο φπνπ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ ηαπηφρξνλε αλάδεημε 
ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηειεί.  
 
Δθδξνκηθνί Υψξνη 
 
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη αλάδεημεο γηα θάζε 
εθδξνκηθφ ρψξν. 
 
Δθδξνκηθφο Υψξνο «Μάλδξα ηνπ Κακπηνχ Ά» 
 
 Μεξηθή αχμεζε ησλ ηξαπεδηψλ.  Δθεί πνπ δελ ππάξρεη ζθίαζε ηα 

ηξαπέδηα λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ θηφζθηα.  
 ηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο λα θαηαζθεπαζζεί θηφζθη ην νπνίν ζα 

έρεη ρσξεηηθφηεηα 5 ηξαπέδηα, ψζηε ζε έθηαθηε αλάγθε (πεξίπησζε 
βξνρήο) λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο επηζθέπηεο   

 Οη παηδηθέο ραξέο λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέεο πνπ ζα πιεξνχλ ηα 
πξφηππα αζθαιείαο. Γχξν απφ ηνλ παηδφηνπν ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπαζζεί ρακειφο ηνίρνο χςνπο 20cm θαη πιάηνπο 10cm θαη λα 
ηνπνζεηεζεί άκκνο.  

 Βειηίσζε ησλ Φεζηαξηψλ: Θα πξέπεη λα γίλεη αιιαγή δχν ζηεγάζηξσλ 
θαη βειηίσζε ησλ πάγθσλ 

 ε δηάθνξα ζεκεία γηα ζθνπνχο απνηξνπήο ηεο δηάβξσζεο θαη 
δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ λα γίλεη θαηαζθεπή βαζκίδσλ (δφκεο)  

 Να θαηαζθεπαζζεί πηλαθίδα ε νπνία ζα θέξεη κεγάιν ράξηε ηνπ 
πάξθνπ ζηνλ νπνίν ζα θαίλνληαη νη παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο, νη 
δξφκνη, ηα κνλνπάηηα νη εθδξνκηθνί ρψξνη, κλεκεία ηεο θχζεο, ηζηνξηθά 
– ζξεζθεπηηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία. ηελ πηλαθίδα ζα ππάξρεη 
ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θπιιαδίσλ ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζε 
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ 
ηηο ππξθαγηέο θηι   

 ε επηιεγκέλα δέλδξα θαη ζάκλνπο λα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο κε ηα 
νλφκαηα ηνπο 
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 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο λα βειηησζνχλ κε ηε θχηεπζε δέλδξσλ αθνχ 
πξνεγνπκέλσο γίλεη ε ζρεηηθή ζήκαλζε.   

 Θα πξέπεη λα γίλεη πιαθφζηξσην κνλνπάηη γηα δηεπθφιπλζε ηεο 
πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, πξσηίζησο πξνο ηηο ηνπαιέηεο. 

 
Δθδξνκηθφο Υψξνο «Μάλδξα ηνπ Κακπηνχ ΄Β»  
 
 Μεξηθή αχμεζε ησλ ηξαπεδηψλ.  Δθεί πνπ δελ ππάξρεη ζθίαζε ηα 

ηξαπέδηα λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ θηφζθηα.  
 ηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο λα θαηαζθεπαζζεί θηφζθη ην νπνίν ζα 

έρεη ρσξεηηθφηεηα 5 ηξαπέδηα, ψζηε ζε έθηαθηε αλάγθε λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο επηζθέπηεο   

 Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθαιείαο 
 ε δηάθνξα ζεκεία γηα ζθνπνχο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ λα γίλεη 

θαηαζθεπή βαζκίδσλ (δφκεο)  
 Να θαηαζθεπαζζεί πηλαθίδα ε νπνία ζα θέξεη κεγάιν ράξηε ηνπ 

πάξθνπ ζηνλ νπνίν ζα θαίλνληαη νη παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο, νη 
δξφκνη, ηα κνλνπάηηα νη εθδξνκηθνί ρψξνη, κλεκεία ηεο θχζεο, ηζηνξηθά 
– ζξεζθεπηηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία. ηελ πηλαθίδα ζα ππάξρεη 
ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θπιιαδίσλ ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζε 
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ 
ηηο ππξθαγηέο θηι  

 ηα δέλδξα θαη ζάκλνπο λα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο κε ηα νλφκαηα 
ηνπο   

 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο λα βειηησζνχλ κε ηε θχηεπζε δέλδξσλ αθνχ 
πξνεγνπκέλσο γίλεη ε ζρεηηθή ζήκαλζε.   

 
Δθδξνκηθφο Υψξνο «Κηφληα» 
 
 Καηαζθεπή απνρσξεηεξίνπ γηα  άηνκα κε αλαπεξίεο 
 Γεκηνπξγία βαζκίδσλ (δφκεο) θαη ηνπνζέηεζε ζηελ επηθάλεηα πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί λέσλ ηξαπεδηψλ 
 Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθαιείαο 
 πληήξεζε ζθαινπαηηψλ θαη θαηαζθεπή θάγθεινπ κε θνππαζηή θαηά 

κήθνο ηεο ζθάιαο 
 Αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ςεζηαξηψλ  
 Να θαηαζθεπαζζεί πηλαθίδα ε νπνία ζα θέξεη κεγάιν ράξηε ηνπ 

πάξθνπ ζηνλ νπνίν ζα θαίλνληαη νη παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο, νη 
δξφκνη, ηα κνλνπάηηα νη εθδξνκηθνί ρψξνη, κλεκεία ηεο θχζεο, ηζηνξηθά 
– ζξεζθεπηηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία. ηελ πηλαθίδα ζα ππάξρεη 
ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θπιιαδίσλ ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζε 
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ 
ηηο ππξθαγηέο θηι  

 ε επηιεγκέλα δέλδξα θαη ζάκλνπο λα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο κε ηα 
νλφκαηα ηνπο 
  

Δθδξνκηθφο Υψξνο «Πξνθήηεο Ζιίαο» 
 
 Ζ παηδηθή ραξά λα αληηθαηαζηαζεί κε θαηλνχξγηα ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα αζθαιείαο  
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 Να θαηαζθεπαζζεί θηφζθη κε ηξαπέδη 
 Να θαηαζθεπαζζεί πηλαθίδα ε νπνία ζα θέξεη κεγάιν ράξηε ηνπ 

πάξθνπ ζηνλ νπνίν ζα θαίλνληαη νη παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο, νη 
δξφκνη, ηα κνλνπάηηα νη εθδξνκηθνί ρψξνη, κλεκεία ηεο θχζεο, ηζηνξηθά 
– ζξεζθεπηηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία. ηελ πηλαθίδα ζα ππάξρεη 
ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θπιιαδίσλ ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζε 
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ 
ηηο ππξθαγηέο θηι   

 ηα δέλδξα θαη ζάκλνπο λα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο κε ηα νλφκαηα 
ηνπο 

 
Μνλνπάηηα Μειέηεο ηεο Φχζεο 
 
ην πιαίζην ηεο βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο πξέπεη λα γίλνπλ ηα αθφινπζα: 
 
 ηελ αθεηεξία θάζε κνλνπαηηνχ λα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο πνπ ζα πεξηέρεη ηελ πνξεία 
ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, φπσο 
πςψκαηα, πνηακνί, δξφκνη, ηζηνξηθά ζηνηρεία, δάζε, θνηλφηεηεο θιπ). 
ηελ πηλαθίδα επίζεο λα ππάξρεη θείκελν κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κε 
απαξαίηεηεο ηηο πην θάησ: πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο θνξέαο, ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο, ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο, κήθνο θαη ρξφλνο 
δηαδξνκήο, βαζκφο δπζθνιίαο, γεληθά ζηνηρεία ηεο δηαδξνκήο, ηη 
πξέπεη λα πξνζέρεη ν πεξηπαηεηήο θ.α. 

 Σνπνζέηεζε ζηελ πνξεία πηλαθίδσλ κε ηα νλφκαηα θπηψλ, 
πεηξσκάησλ, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θ.α. 

 ε φια ηα κνλνπάηηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο πηλαθίδεο 
θαηεχζπλζεο κε βέινο θαη ζήκα ηνπ πεξηπαηεηή. Κάζε δχν ρηιηφκεηξα 
νη πηλαθίδεο απηέο ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ κνλνπαηηνχ, ηελ 
απφζηαζε απφ ηελ αθεηεξία θαη ην πςφκεηξν. 

 Σνπνζέηεζε ζθπβαινδνρείσλ ζηελ αθεηεξία θαη ην ηέινο. 
 Καηαζθεπή βξχζεο εθ‟ φζνλ ππάξρεη θνληά ζηε δηαδξνκή πεγή κε 

πφζηκν λεξφ. 
 Να εληνπηζζνχλ ζε φια ηα κνλνπάηηα ζεκεία ζέαο θαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ παγθάθηα. 
 ε κνλνπάηηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ λα 

θαηαζθεπαζζεί ρψξνο πξνζσξηλήο ζηάζεο κε παγθάθηα (2 – 3) φπνπ 
κηθξέο νκάδεο ζα μεθνπξάδνληαη θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία ζπδήηεζεο 
γηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδξνκή. 

 
Ζ αλαβάζκηζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ “Οδεγφ δεκηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο 
ΜΜΦ ζηα Κξαηηθά Γάζε” θαη Πξφηππεο Καηαζθεπέο & Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο πνπ ζα εηνηκαζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
“i4WALKER”.  

8.2.5 Γαζνθνκηθνί Υεηξηζκνί 
 
Οη δαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε, αλφξζσζε θαη 
βειηίσζε ηεο δνκήο ησλ θπζηθψλ δαζψλ κέζσ ησλ αλαδαζψζεσλ, 
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θαιιηεξγεηηθψλ επεκβάζεσλ θαη αξαηψζεσλ ησλ ζπζηάδσλ. Οη δαζνθνκηθνί 
ρεηξηζκνί επηθεληξψλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

1. Αλαδαζψζεηο 
2. Καιιηέξγεηα θαη αξαηψζεηο ηξαρείαο πεχθεο ζην ζηάδην ησλ θνξκηδίσλ  
3. Καιιηέξγεηα, αξαηψζεηο θαη αλαγέλλεζε ζηα ζηάδηα ησλ θνξκψλ 
4. Δπεκβάζεηο ζε δψλεο πξνζηαζίαο 
5. Δπεκβάζεηο ζε παξαπνηάκηεο πεξηνρέο 
6. Δπεκβάζεηο γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο 
7. Δπεκβάζεηο κεηά απφ ππξθαγηά 
8. Υεηξηζκφο εηζβιεηηθψλ θαη μεληθψλ εηδψλ 

 
Αλαδαζψζεηο 
 
Ζ αλαδάζσζε ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαεί θαη απφηπρε ε 
θπζηθή αλαγέλλεζε θαη ζε πεξηνρέο κε κεγάια δηάθελα πέξαλ ηνπ ελφο 
εθηαξίνπ πνπ απνηπγράλεη λα εγθαηαζηαζεί θπζηθή αλαγέλλεζε. Ζ απνηπρία 
ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο νδεγεί ζε ππνβάζκηζε θαη πηζαλή θαηάξξεπζε ησλ 
δαζψλ. Οη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα κηκνχληαη ηε θχζε θαη δελ ζα 
πξνθαινχλ αιινίσζε θαη δηαηάξαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 
αλακφριεπζε ηνπ εδάθνπο κε ζθαπηηθά εξγαιεία, ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξψλ 
κεραλεκάησλ πνπ κε ηελ επέκβαζε ηνπο δελ ζα πξνθαιείηαη δηαηάξαμε ηνπ 
πεξηβάιινληνο κπνξεί λα δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  
 
ηφρνο ησλ αλαδαζψζεσλ ζα είλαη ε δεκηνπξγία κηθηψλ ζπζηάδσλ ηξαρείαο 
πεχθεο κε ιαηδηά ή θαη άιισλ ζάκλσλ αλάινγα ηεο πεξηνρήο κε ζηφρν ηε 
δεκηνπξγία πνιπζχλζεησλ θαη ζηαζεξψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζα εγγπψληαη 
ηελ πνιιαπιή ρξήζε. 
 
Οδεγφο γηα ηηο αλαδαζψζεηο ηφζν φζνλ αθνξά ηε κέζνδν φζν θαη ηελ επηινγή 
εηδψλ ζα είλαη ν νδεγφο πνπ ζπληάρζεθε απφ ην Σκήκα Γαζψλ.  
 
Καιιηέξγεηα θαη αξαηψζεηο ηξαρείαο πεχθεο ζην ζηάδην ησλ θνξκηδίσλ 
 
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ δάζνπο είλαη ην κέζν γηα αλάπηπμε πγηψλ θαη ζηαζεξψλ 
ζπζηάδσλ πνπ εγγπψληαη ηελ χπαξμή ηνπ. ην ζηάδην ησλ θνξκηδίσλ ε 
θαιιηέξγεηα έρεη σο ζηφρν ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ ηνπ κέιινληνο πνπ ζα 
απνηειέζνπλ ηελ ηειηθή ζπζηάδα. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπζηάδσλ ζα 
εθαξκφδνληαη νη δαζνθνκηθνί θαλφλεο κε ζηφρν πάληνηε ε ππθλφηεηα ησλ 
ζπζηάδσλ λα δεκηνπξγεί έλα πγηέο θαη ζηαζεξφ ελδνδαζνγελέο πεξηβάιινλ. 
 
Ζ μπιεία πνπ ζα εμάγεηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνξκηδίσλ ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο θαπζφμπιν ή ηερλεηφ μχιν αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. 
 
Καιιηέξγεηα, αξαηψζεηο θαη αλαγέλλεζε ζηα ζηάδηα ησλ θνξκψλ 
 
ην ζηάδην ησλ θνξκψλ, φπνπ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ ζα γίλνληαη 
αξαηψζεηο κε θαηεχζπλζε ηε ζεηηθή επηινγή κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 
θπξηαξρνχζαο ζπζηάδαο. Θα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε νη 
ζπζηάδεο λα δηαηεξνχληαη θιεηζηέο κε βαζκφ ζπγθφκσζεο πάλσ απφ 60%.  
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πζηάδεο πνπ ζέηνληαη θάησ απφ αλαγέλλεζε βαζκηαίσο ζα αξαηψλνληαη κε 
ζθνπφ ηελ επηηπρία ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο. Λφγσ ησλ δπζκελψλ 
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίλεηαη ζηηο λφηηεο εθζέζεηο γηα λα 
κε δεκηνπξγνχληαη κφληκα δηάθελα.  
 
Δπεκβάζεηο ζε δψλεο πξνζηαζίαο 
 
ηηο πεξηπηψζεηο Φπζηθψλ Απνζεκάησλ δελ πξνβιέπεηαη θακηά δαζνθνκηθή 
επέκβαζε αθφκα θαη κεηά απφ ππξθαγηά. 
 
ηελ πεξηνρή πξνζηαζίαο ησλ πνπιηψλ επηηξέπνληαη νη δαζνθνκηθέο 
επεκβάζεηο ρσξίο ηε ρξήζε βαξέσλ κεραλεκάησλ, κφλν εθηφο ηεο πεξηφδνπ 
αλαπαξαγσγήο γηα βειηίσζε ηεο νξληζνπαλίδαο. Γχξσ απφ θσιηέο ηνπ 
ζπηδαεηνχ ζε αθηίλα 500m, αλάινγα ηεο ηνπνγξαθηθήο δηακφξθσζεο δελ 
επηηξέπεηαη θακία δαζνθνκηθή επέκβαζε. ηελ πεξηνρή απηή επηιέγνληαη θαη 
ζεκαίλνληαη πνιχθιαδα δέληξα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα 
θσιηάζνπλ ηα αξπαθηηθά. ηηο πεξηνρέο απηέο εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο ηηο 
νπνίεο πηνζέηεζε ην Σκήκα Γαζψλ (βιέπε παξάξηεκα). 
 
Δπεκβάζεηο ζε παξαπνηάκηεο πεξηνρέο 
 
Ζ έθηαζε πνπ θαιχπηεη ε παξαπνηάκηα βιάζηεζε είλαη πνιχ κηθξή θαη ζα 
πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηαθχιαμε θαη επέθηαζε ηεο. Όπνπ 
παξαηεξείηαη κίμε παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο κε ηξαρεία πεχθε ζα 
θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα απνκάθξπλζε βαζκηαίσο ηεο ηξαρεία πεχθεο 
γηα λα δνζεί απμεηηθφο ρψξνο ζηα είδε ηεο παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο. Καηά 
ηελ πινηνκία ζα πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή γηα λα κελ πξνθαιείηαη 
δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ. ε ζεκεία ησλ 
ξεκάησλ πνπ εληνπίδεηαη θησρή παξαπνηάκηα βιάζηεζε ζα εκπινπηίδεηαη κε 
ηερλεηέο θπηεχζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πεξηνρή κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 
ηε βιάζηεζε.  
 
Δπεκβάζεηο γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο 
 
Καηά κήθνο ησλ δξφκσλ θαη ηεο νξνζεηηθήο γξακκήο ηνπ δάζνπο πνπ 
εθηηκάηαη φηη ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ππξθαγηάο ζα απνκαθξχλεηαη ε 
ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ηα δέληξα ζα θιαδεχνληαη κέρξη ην χςνο 2m απφ ην 
έδαθνο θαη ζε απφζηαζε 5 – 20m αλαιφγσο ηεο ηνπνγξαθηθήο 
δηακφξθσζεο. Με ηελ ελέξγεηα απηή κεηψλεηαη ν θίλδπλνο επέθηαζεο ηεο 
ππξθαγηάο εληφο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ηνπο δξφκνπο θαη απφ ηηο 
ηδησηηθέο γεσξγηθέο εθηάζεηο. 
 
Μεηά απφ ππξθαγηά 
 
Σα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηχμεη κεραληζκνχο αληίζηαζεο ζηελ 
ππξθαγηά κε ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγελληνχληαη είηε κε ηελ απειεπζέξσζε 
ζπφξσλ κεηά ηελ ππξθαγηά, φπσο ε ηξαρεία πεχθε είηε κε παξαβιαζηήκαηα 
φπσο ε ιαηδηά είηε κε άιινπο γλσζηνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
άιια είδε. Με βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηε βηβιηνγξαθία, πξφβιεκα αλαγέλλεζεο 
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ηεο ηξαρείαο πεχθεο παξαηεξείηαη κφλν κεηά απφ ζπρλά επαλαιακβαλφκελεο 
ππξθαγηέο.  
 
Μεηά απφ ππξθαγηά ζακλψλσλ θαη ζπζηάδσλ ηξαρείαο πεχθεο πνπ έρνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα παξαγσγήο ζπφξσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κφλν 
αληηδηαβξσηηθά κέηξα, φπσο ε θαηαζθεπή θνξκνδεκάησλ θαηά κήθνο ησλ 
ρσξνζηαζκηθψλ θακπχισλ θαη θνξκνθξαγκάησλ ζηα ξέκαηα γηα απνηξνπή 
ηεο δηάβξσζεο. Ζ απφιεςε μπιείαο ζα γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
αλαγέλλεζεο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ λεαξψλ θπηαξίσλ 
θαηά ηελ απφιεςε ηεο μπιείαο. 
 
Σφζν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξψησλ βξνρψλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο 
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κέηξα ππνβνήζεζεο ηεο αλαγέλλεζεο κε ηε ζπνξά, 
απφ ζπφξν ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλακφριεπζε ηνπ εδάθνπο. 
 
Υεηξηζκφο εηζβιεηηθψλ θαη μεληθψλ εηδψλ 
 
Δληφο ηνπ Γάζνπο ππάξρνπλ εηζβιεηηθά είδε πνπ απεηινχλ ηνπο νηθφηνπνπο 
θαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ. Σα είδε πνπ εληνπίζηεθαλ είλαη ε Acacia 
saligna, Aliathus altissima θαη ην Oxalis pes-carprea. Αλ θαη ν αξηζκφο ηνπο 
είλαη πνιχ κηθξφο θαη επί ηνπ παξφληνο δελ απνηεινχλ απεηιή γηα ηνπο 
νηθνηφπνπο ηεο πεξηνρήο, εληνχηνηο ελδείθλπηαη λα παξζνχλ ηα θαηάιιεια 
κέηξα γηα απνκάθξπλζή ηνπο θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ. 
 
Σα δπν πξψηα είδε είλαη πνιχ αλζεθηηθά δηφηη έρνπλ πινχζην ξηδηθφ ζχζηεκα 
θαη κεγάιε πξεκλνβιαζηηθή ηθαλφηεηα, επίζεο παξάγνπλ κεγάιν αξηζκφ 
ζπφξσλ πνπ δηαζπείξνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σν είδνο Aliathus 
altissima είλαη πξφζθνπν είδνο θαη πξνηηκά λα εγθαζίζηαηαη ζε πξαλή 
δξφκσλ, ζε ρψξνπο κπάδσλ ζε ιαηνκεία, φκσο ζε δηαθνξέο πεξηνρέο 
εγθαζίζηαηαη θαη θαηά κήθνο ησλ ξεκάησλ. Σν είδνο Acacia saligna είλαη είδνο 
πνπ εηζήρζε απφ ηνπο Άγγινπο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αλαδαζψζεηο 
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ζηηο πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, φκσο 
γξήγνξα κεηαθέξζεθε ζηα νξεηλά θαη ζε νξηζκέλεο ζέζεηο εληφο ησλ θπζηθψλ 
δαζψλ. Δίλαη είδνο πνιχ αλζεθηηθφ δηφηη έρεη κεγάιε πξεκλνβιαζηηθή 
ηθαλφηεηα θαη νη ζπφξνη ηνπ δηαηεξνχλ γηα πνιιά ρξφληα ην πςειφ πνζνζηφ 
ηεο θπηξνηηθφηεηάο ηνπο. Ζ θαηαπνιέκεζε θαη ησλ δπν εηδψλ εληφο ηεο 
θξαηηθήο γεο, αλ θαη είλαη πνιχ δχζθνιε, ελ ηνχηνηο κπνξεί λα γίλεη κε ζσζηφ 
ζρεδηαζκφ. Σν πξφβιεκα επηθεληξψλεηαη πεξηθεξεηαθά ηνπ δάζνπο ζηηο 
ηδησηηθέο εθηάζεηο φπνπ ιφγσ ηεο κνξθήο ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη δχζθνιε ε 
θαηαπνιέκεζε ηνπο. 
 
To Oxalis pes-carprea απαληάηαη ζε κεκνλσκέλεο πεξηνρέο εληφο ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο θαη δελ έρεη δηαπηζησζεί λα πξνθαιεί νπνηαδήπνηε δεκηά 
ζηνπο θπζηθνχο νηθνηφπνπο ηεο πεξηνρήο. πλεπψο, επί ηνπ παξφληνο δελ 
ελδείθλπηαη λα ιεθζνχλ νπνηαδήπνηε δηαρεηξηζηηθά κέηξα. 
 
Σα εηζβιεηηθά είδε είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο απεηιέο ησλ θπζηθψλ 
νηθνηφπσλ. Γη απηφ ζα γίλεη ραξηνγξάθεζε ηεο εμάπισζεο ηνπο θαη ζα 
παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο απφ ηνπο δαζηθνχο ιεηηνπξγνχο ηεο πεξηνρήο 
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Σα μεληθά είδε πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή θπηεχηεθαλ θπξίσο θνληά ζε 
εθδξνκηθνχο ρψξνπο θαη θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 
αηζζεηηθή αμία ηνπ δάζνπο. Σα είδε απηά δε θαίλεηαη λα απεηινχλ ην δαζηθφ 
νηθνζχζηεκα θαη ηνπο δηαθφξνπο νηθνηφπνπο ηεο πεξηνρήο αιιά αληίζεηα 
απμάλνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηά ηεο. Καλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαβεβαηψζεη γηα 
ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ μεληθψλ εηδψλ αλ δελ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 
έλαο πεξίηξνπνο ρξφλνο θαη εηδηθά ζήκεξα κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Γηα λα 
είκαζηε ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ μεληθψλ εηδψλ ζα 
πξέπεη λα ραξηνγξαθεζνχλ θαη λα παξαθνινπζνχληαη θαη αλ δηαπηζησζεί 
νπνηαδήπνηε επέθηαζε ζε βάξνο ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο ηφηε ζα πξέπεη λα 
ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα. 

8.2.6 Άιια δαζηθά πξντφληα 
 
Μαληηάξηα  
 
Να ζπλερίζεη λα επηηξέπεηαη ε δσξεάλ ζπιινγή ησλ καληηαξηψλ ρσξίο ηε 
ρξήζε εξγαιείσλ απφ φιν ην δάζνο εθηφο απφ ηελ Εψλε Α, φπνπ ζα 
απαγνξεπηεί πιήξσο. Σν Σκήκα Γαζψλ λα εθδψζεη νδεγφ ζπιινγήο 
καληηαξηψλ ηνλ νπνίν ζα δηαζέζεη ζην θνηλφ θαη ζηνλ νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ν 
ζσζηφο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ καληηαξηψλ, ν νπνίνο  δελ πξνθαιεί θακηά 
δεκηά ζην δάζνο. Δπίζεο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ ππάξρνπλ καληηάξηα ζα 
γίλνληαη αλαθνηλψζεηο ζε ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά κέζα γηα πξνζηαζία 
ησλ δαζψλ, ηξφπνπο νξζνινγηθήο ζπιινγήο θαη ηεο κε ρξήζεο ζθαπηηθψλ 
εξγαιείσλ. 
 
πιινγή θάπαξεο  
  
Να ζπλερηζηεί ε ειεχζεξε θαη δσξεάλ ζπιινγή θάπαξεο απφ ην θνηλφ. Ζ 
πεξίνδν πνπ γίλεηαη ε ζπιινγή ηεο θάπαξεο δελ εγθπκνλεί θαλέλα θίλδπλν γηα 
ην δάζνο. Σν κφλν πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη νη ζπζηάζεηο ησλ δαζηθψλ 
ιεηηνπξγψλ γηα πξνζηαζία ηνπ δάζνπο θαη εηδηθά ηεο ρισξίδαο.  
 
Υξηζηνπγελληάηηθά δέληξα 
 
Να ζπλερηζηεί ε παξαγσγή ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ ηα νπνία 
πξνέξρνληαη απφ αξαηψζεηο λεαξψλ ζπζηάδσλ ζηα πιαίζηα ησλ 
δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπζηάδσλ θαη ηεο δήηεζεο 
πνπ παξαηεξείηαη απφ ην θνηλφ. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη λα 
κεηψλεηαη ζπλερψο ε επηζπκία γηα ζηνιηζκφ αιεζηλνχ δέληξνπ ιφγσ ησλ 
θηελψλ ηερλεηψλ εηζαγφκελσλ δέληξσλ αιιά θαη ηεο άγλνηαο – εζθαικέλεο 
νηθνινγηθήο αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ δέληξσλ πνπ 
παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Γαζψλ, φηη δειαδή είλαη πξντφλ ηεο θαιιηέξγεηαο 
ηνπ δάζνπο πνπ νχησο ή άιισο ζα απνκαθξχλνληαλ.    

8.2.7 Θήξα 
 
Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ 
ζεξεχζηκσλ εηδψλ δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ηε βειηίσζε ησλ βηνηφπσλ 
θαη ηελ πάηαμε ηεο ιαζξνζεξίαο. 
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Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα βειηίσζε ησλ βηφηνπσλ είλαη ηα αθφινπζα: 
 
 Γεκηνπξγία κφληκσλ απαγνξεπκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ 

θαηαθχγην γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη παξαπέξα αλάπηπμε ησλ 
πιεζπζκψλ ηνπ ιαγνχ, ηεο πέξδηθαο θαη ηεο θάζζαο. Οη κφληκεο 
απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο πεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο 
παλίδαο θαη ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο, 
ζπλνιηθήο έθηαζεο 76,9 ha πνπ αληηζηνηρεί ζην 1,64% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο ηνπ δάζνπο Μαραηξά. Οη πεξηνρέο κφληκεο απαγφξεπζεο 
παξνπζηάδνληαη ζε έλζεην Υάξηε ζην Παξάξηεκα. 

 Δληφο ηνπ δάζνπο ζα εληνπηζηνχλ κηθξέο επίπεδεο εθηάζεηο 1 – 2 (ή 
0,5 – 2)  δεθάξηα ζηηο νπνίεο ζα θπηεχνληαη αγξσζηψδε θαη ςπραλζή 
θπηά 

 ε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη λεξφ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηερλεηέο 
πνηίζηξεο  

 Γεκηνπξγία πξνζσξηλψλ απαγνξεπκέλσλ πεξηνρψλ πεξηθεξεηαθά ηνπ 
δάζνπο  

 
Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξνζεξίαο είλαη ηα 
αθφινπζα: 
 
 ηελή ζπλεξγαζία ηνπ Σακείνπ Θήξαο, ηνπ Οπιακνχ Πάηαμεο 

Λαζξνζεξίαο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ 
 πλεξγαζία θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ κε ην Σακείν Θήξαο θαη ηελ 

Αζηπλνκία  
 Γηαθψηηζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ιαζξνζεξίαο θαη 

παξφηξπλζε γηα ζπλεξγαζία ζηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ παξάλνκεο 
ζήξαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 
 

Όια ηα παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθά κέηξα ζα πινπνηεζνχλ απφ ην Σακείν 
Θήξαο. 
 

8.2.8 Πξνζηαζία 
 
Γαζηθέο ππξθαγηέο 
 
Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ην δάζνο Μαραηξά πξνέξρεηαη απφ ηηο δαζηθέο 
ππξθαγηέο. Σν Σκήκα Γαζψλ αλάπηπμε, κε βάζε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 
ππξνπξνζηαζίαο, ην νπνίν φκσο κπνξεί λα βειηησζεί πεξαηηέξσ κε ηελ 
πηνζέηεζε ησλ πην θάησ κέηξσλ: 
 

1. Όζνλ αθνξά ηηο αληηππξηθέο ισξίδεο πξέπεη λα κειεηεζεί ζε βάζνο ην 
πθηζηάκελν δίθηπν αληηππξηθψλ ισξίδσλ ζηα πιαίζηα ελφο 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. Αληηππξηθέο 
ισξίδεο κηθξήο ζρεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζα θιείζνπλ, άιιεο ζα 
δηαπιαηπλζνχλ θαη φπνπ απαηηείηαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 
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2. Μεγάινο θίλδπλνο ππξθαγηάο πξνέξρεηαη απφ ηηο ηδησηηθέο εθηάζεηο θαη 
ηδηαίηεξα απφ ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ 
θξαηηθνχ δάζνπο, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε θαηαζθεπή 
αληηππξηθψλ ισξίδσλ θαη εθηφο ηνπ δάζνπο, εληφο ησλ ηδησηηθψλ 
εθηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα εληφο ηδησηηθψλ πεξηνπζηψλ πνπ έρνπλ 
εγθαηαιεηθζεί κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία κε ηνπο έπαξρνπο 
 

3. Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο πνπ εδξεχεη 
ζην Λπζξνδφληα κε δπν άιια κηθξφηεξα ζψκαηα πνπ ζα βξίζθνληαη ην 
έλα ζηελ πεξηνρή ηεο Κππξνβάζζαο θαη ην άιιν ζηελ πεξηνρή ηεο 
κνλήο Μαραηξά. Ζ αλαδηάηαμε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο ζηελ 
αλαηνιηθή θαη δπηηθή πεξηνρή ηνπ δάζνπο αλακέλεηαη λα κεηψζεη θαηά 
πνιχ ην ρξφλν επέκβαζεο θαη λα πεξηνξίζεη ηελ εμάπισζε ησλ 
δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 
4. Καηαζθεπή κίαο πδαηνδεμακελήο ρσξεηηθφηεηαο 90m3 πιεζίνλ ηνπ 

αζθαιηφδξνκνπ πνπ δηέξρεηαη κεηαμχ ησλ δηακεξηζκάησλ 13 θαη 15.  
 

5. Πξνκήζεηα ελφο κεγάινπ ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο θαη ελφο κηθξνχ 
νρήκαηνο άκεζεο επέκβαζεο 

 
6. Αχμεζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο θαηά 10 δαζνππξνζβέζηεο έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δπν κηθξφηεξα ππξνζβεζηηθά ζψκαηα. 
 

7. Μείσζε ηεο βηνκάδαο θαηά κήθνο ηεο νξνζεηηθήο γξακκήο ζε πεξηνρέο 
πςεινχ θηλδχλνπ κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ππνξφθνπ ζε απφζηαζε 
50κ. 

 
8. Βειηίσζε πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ψζηε λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο  
 

9. πλερήο επαθή θαη ελεκέξσζε ηνπ παξαδαζφβηνπ πιεζπζκνχ γηα ηηο 
επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 

Δπηβιαβείο νξγαληζκνί 
 
Λφγσ ησλ δπζκελψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 
πεξηνρή, κείσζε ηνπ χςνπο ηεο βξνρφπησζεο θαη αχμεζεο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, εκθαλίδνληαη παξαηεηακέλεο λεθξψζεηο ζε δέληξα δηαθφξσλ 
δαζνπνληθψλ εηδψλ, φπσο ηξαρείαο πεχθεο, ιαηδηάο, ραξνππηάο, ιφγσ 
θπξίσο ησλ δεπηεξνγελψλ πξνζβνιψλ απφ θινηνθάγα έληνκα. Ζ κείσζε ηεο 
βξνρφπησζεο θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί ζηξεο ζηα δέληξα 
κεηψλνληαο ηε δσηηθφηεηά θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηα θινηνθάγα έληνκα 
ησλ νπνίσλ νη πιεζπζκνί παξαηεξείηαη λα απμάλνληαη ζε ζπλζήθεο πςειψλ 
ζεξκνθξαζηψλ. Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα πεξηνξηζκφ ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο έμαξζεο ησλ θινηνθάγσλ εληφκσλ είλαη θαζαξά 
δαζνθνκηθά. Ζ δεκηνπξγία κηθηψλ ζπζηάδσλ ηξαρείαο θαη ιαηδηάο κε πςειφ 
βαζκφ νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο κπνξεί λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ 
πξνζβνιψλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ. 
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Δπηπιένλ πξνηείλεηαη λα ζπλερηζηνχλ λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο 
πξαθηηθέο ειέγρνπ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηβιαβψλ εληφκσλ:  
 

 Γηα πεξηνξηζκφ απηνχ ηνπ θηλδχλνπ απφ ην Μεζνγεηαθφ θινηνθάγν ηεο 
πεχθεο ((Orthotomicus (Ips) erosus)) ν πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο κείσζεο 
ηνπ ελδερφκελνπ ηεο αλάπηπμεο επηδεκηθήο κνξθήο πιεζπζκψλ ηνπ είλαη ε 
άκεζε απνκάθξπλζε απφ ην επεξεαδφκελν δάζνο θαη θαχζε ησλ λεθξψλ ή 
ησλ πνιχ έληνλα πξνζβεβιεκέλσλ δέληξσλ. Δπηπξφζζεηα ζε κηθξφηεξεο 
έθηαζεο πξνζβεβιεκέλσλ πεπθφθπησλ πεξηνρψλ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 
πεξηνξηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ ηνπ εληφκνπ είλαη ε καδηθή παγίδεπζε ησλ 
ηέιεησλ εληφκσλ κε εηδηθέο θεξνκνληθέο παγίδεο.  
 

 Ο έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Βιαζηνθάγνπ εληφκνπ ηεο πεχθεο 
((Tomicus (Blastophavus) piniperda)). Με ηε ρξήζε θεξνκνληθψλ παγίδσλ γηα 
καδηθή παγίδεπζε ησλ ηέιεησλ εληφκσλ ζε ζρεηηθά κηθξέο πξνζβεβιεκέλεο 
πεπθφθπηεο πεξηνρέο ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ ηνπ εληφκνπ θξίλεηαη 
απνηειεζκαηηθφο. 

 

 Γηα ηνλ έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Πηηπνθάκπεο (Thaumetopoea 
wilkinsonii)  λα ζπλερηζηεί ε πξαγκαηνπνίεζε επηιεθηηθψλ αεξνςεθαζκψλ κε 
ηε ρξήζε βηνινγηθσλ ζθεπαζκάησλ ηα νπνία πεξηέρνπλ ζαλ θχξηα δξαζηηθή 
νπζία ην βαθηήξην Baccilus thuringiensis. Δπηπξφζζεηα λα ζπλερηζηεί απφ ην 
Σκήκα Γαζψλ ε παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη άιισλ 
παξακέηξσλ ηνπ εληφκνπ. (έρνπλ εγθαηαζηαζεί δχν κφληκεο επηθάλεηεο φπνπ 
ζηελ θάζε κηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θεξνκνληθέο εληνκνπαγίδεο ηχπνπ “funnel 
trap” ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο. 
 

 Γηα ηελ Ληκάληξηα (Lymantria dispar), ε παξαθνινχζεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ 
κφληκσλ επηθαλεηψλ κε ηε ρξήζε θεξνκνληθψλ εληνκνπαγίδσλ θαζψο θαη ε 
ζπιινγή θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία 
είλαη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο απμνκείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
πιεζπζκνχ είλαη ζεκαληηθά βήκαηα ψζηε λα πξνιεθζνχλ ή λα 
θαηαπνιεκεζνχλ έγθαηξα επηδεκίεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ιηκάληξηα αλαπηχμεη 
κεγάινπο πιεζπζκνχο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαπνιέκεζεο κε 
αεξνςεθαζκνχο κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ ή παξφκνησλ ζθεπαζκάησλ, φπσο 
εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππηηνθάκπεο. 
    
Δπηπιένλ γηα ην πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ησλ παξαπάλσ εληφκσλ πξνηείλεηαη 
ε φιε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο πνπ 
ππάξρνπλ  θαη ηα νηθνινγηθά πιέγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη βάζεη απηψλ. 
Δπηηαθηηθή είλαη ε πξνζηαζία εηδψλ ηεο παλίδαο πνπ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά 
κε έληνκα ή ηα πεξηιακβάλνπλ ζην δηαηηνιφγην ηνπο. Έηζη επηβάιιεηαη ε 
απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη νη απνθπγή ρεηξηζκψλ 
πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη λα κεηψζνπλ ηελ νηθνινγηθή 
ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 
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8.2.9 Τπνδνκέο 
 
Με βάζε ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε ζηηο πθηζηάκελεο 
ππνδνκέο ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ην δαζηθφ νδηθφ 
δίθηπν είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Μείσζε ηεο κεγάιεο νδηθήο ππθλφηεηαο ησλ δξφκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
δάζνπο κε πνιχ ππθλφ νδηθφ δίθηπν, κε ην θιείζηκν κέξνπο δξφκσλ 
πνπ δελ εμππεξεηνχλ θαλέλα δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ έλεθα ηεο εγγχηεηά 
ηνπο κε άιινπο δαζηθνχο δξφκνπο. 

2. Γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο θαη αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαλνηρηνχλ 
δαζηθνί δξφκνη θαη έλα κηθξφ κέξνο πνπ δηεπθνιχλεη ην θνηλφ θαη 
απμάλεη ηελ ηαρχηεηα πξνζέγγηζεο ησλ νρεκάησλ ζα αζθαιηνζηξσζεί. 

 
Σν θιείζηκν ησλ δξφκσλ ζα γίλεη κε κπάξεο ή αλαρψκαηα ή απιάθη ή κε 
θαιιηέξγεηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο κε κεραληθά κέζα έηζη ψζηε λα απνηξέπεηαη 
ε θίλεζε νρεκάησλ. Ζ εγθαηάιεηςε ησλ δξφκσλ απφ κφλε ηεο ζα νδεγήζεη 
πνιχ ζχληνκα ζηελ αλαδάζσζε ηνπο.   
 
Οη δξφκνη πνπ ζα θιείζνπλ ζα είλαη ζε πξψην ζηάδην νη εμαγσγηθνί θαη ζε 
δεχηεξν φζνη δελ εμππεξεηνχλ θαλέλα δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ.  
 
Αζθαιηφζηξσζε ησλ δξφκσλ κήθνπο 4500m πνπ δηέξρνληαη απφ ηα 
δηακεξίζκαηα 92 θαη 104. 
 

8.2.10 Μειέηεο έξεπλεο θαη ζρέδηα παξαθνινχζεζεο 
 
Οη κειέηεο, νη έξεπλεο θαη ηα ζρέδηα παξαθνινχζεζεο είλαη εξγαιεία πνπ 
παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο ζηνλ εθάζηνηε 
δηαρεηξηζηή γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηφζν ζε επίπεδν δηαρεηξηζηηθνχ 
ζρεδίνπ φζν θαη ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κέηξσλ. Οη κειέηεο, νη έξεπλεο θαη 
ηα ζρέδηα παξαθνινχζεζεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηα αθφινπζα: 
 
 ρέδην παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο βιάζηεζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Σν ελ ιφγσ ζρέδην κπνξεί λα εληαρζεί ζε έλα 
επξχηεξν ζρέδην παξαθνινχζεζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ γηα 
νιφθιεξε ηελ Κχπξν. Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 
δηαζέηεη ην Σκήκα Γαζψλ νη πεξηνρέο πνπ επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξφ 
θαηά ηελ αλνκβξία πνπ έπιεμε ηελ Κχπξν ηελ ηξηεηία 2005 – 2007 είλαη 
ε πεξηνρή Μαραηξά θαη ε πεξηνρή ηαπξνβνπλίνπ θαη ίζσο νη 
επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηε βιάζηεζε λα είλαη 
κεγαιχηεξεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή  

 ρέδην παξαθνινχζεζεο ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ. 
 πλέρηζε ηεο απνγξαθήο ησλ Μ.Γ.Δ θαη πηζαλή πεξαηηέξσ επέθηαζε 

θαιχπηνληαο φινπο ηνπο δαζηθνχο ζρεκαηηζκνχο 
 Δθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ιαγνχ θαη ηεο πέξδηθαο  
 Καηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ θπλεγψλ πνπ εμνξκνχλ ζην δάζνο 

Μαραηξά 
 Καηαγξαθή ησλ επηζθεπηψλ ζηνπο εθδξνκηθνχο ρψξνπο θαη ζηα 

κνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο, θαζψο θαη ησλ απφςεσλ ηνπο  
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 Υαξηνγξάθεζε  ησλ καθξνκπθήησλ θαη κειέηε ηεο βηνινγίαο ηνπο 
 Δπηθαηξνπνηήζε ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ κεγάιεο 

νηθνινγηθήο ζεκαζίαο 
 Καηαγξαθή θαη ραξηνγξάθεζε ηεο εξπεηνπαλίδαο θαη ησλ 

ελδηαηηεκάησλ ηεο 
 Οινθιεξσκέλν ζρέδην ππξνπξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο πνπ λα θαιχπηεη ηφζν ην θξαηηθφ δάζνο φζν 
θαη ηηο ηδησηηθέο εθηάζεηο γχξσ απφ απηφ  

 Μειέηε ηεο νλνκαηνινγίαο ησλ ηνπσλπκίσλ ηνπ δάζνπο θαη ζπζρέηηζε 
ηνπο κε ηελ ηζηνξία θαη ηε ιανγξαθία ηεο πεξηνρήο θαη ελ γέλεη ηνπ 
λεζηνχ 

 πζρέηηζε ηνπ είδνπο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο κε βάζε ην γεσινγηθφ 
ππφζηξσκα. Ζ κειέηε απηή ζα πξέπεη λα θαιχςεη ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή. Ζ ελ ιφγσ κειέηε ζα βνεζήζεη ζηελ νξζή επηινγή ησλ εηδψλ 
κε βάζε ην γεσινγηθφ πέηξσκα πνπ επηθξαηεί ζηελ θάζε πεξηνρή  

8.3 Παξαθνινχζεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη δεηθηψλ ειέγρνπ 
 
Σν δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην απνηειεί ην κεζνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο 
Μαραηξά πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο θαη ηεο 
νηθνλνκηθφηεηαο.  Απψηεξνο ζθνπφο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο πνπ 
πξνηείλνληαη είλαη ε δηαηήξεζε ηεο θπζηθφηεηαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ 
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πεξηνρή θαη παξάιιεια ε 
κεγηζηνπνίεζε ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. 
 
Υξνληθφο νξίδνληαο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε δεθαεηία 2011 – 2020. 
Ζ αλαζεψξεζε θάζε δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ηφζν 
εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πινπνίεζεο ή κε ην πέξαο ηεο ηζρχο ηνπ ζα 
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κεηξήζηκνπο δείθηεο νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα 
εθθξαζηνχλ πνζνηηθά.  
 
Οη δείθηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα αμηνιφγεζε ηνπ Γ.. ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο 
εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο δηαρείξηζεο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε θαηά 
πεδίν δξάζεο. Ζ αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ δεηθηψλ απνζθνπεί 
ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηνπ 
ίδηνπ ηνπ Γ.. θαη ζα απνηειέζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ελ κέξεη ηεο 
αλαζεψξεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ. Δθηφο απφ ηνπο πην θάησ δείθηεο, 
ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηδίσλ ησλ 
δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ κε ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ζε 
πεξηπηψζεηο κε πινπνίεζεο θάπνησλ κέηξσλ. Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα δελ 
είλαη απηνζθνπφο αιιά κέζν εθηίκεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζθνπψλ, ζπλεπψο 
δηαρεηξηζηηθά κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα 
εθηειεζηνχλ ελ κέξεη ή λα αγλνεζνχλ αλ δελ εμππεξεηνχλ ην γεληθφ 
δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ ή είλαη αληαγσληζηηθά άιισλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ.      
 
ηνλ Πίλαθα 8.4  παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 
κέηξσλ ηνπ δάζνπο Μαραηξά.        
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Πίλαθαο 8.4: Γείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 

Σκοποί Διαχείριςθσ Ρεδίο Δείκτεσ 

1 Δαςικι προςταςία 5.1 Αντιπυρικι Ρροςταςία 5.1.1 Αρικμόσ πυρκαγιϊν (εκτόσ 
αυτϊν που προκαλοφνται από 
φυςικά αίτια)  
5.1.2 Καμζνθ δαςικι ζκταςθ κατά 
ζτοσ 
5.1.3 Ετιςια μεταβολι του χρόνου 
επζμβαςθσ από τθ ςτιγμι 
εκδιλωςθσ τθσ πυρκαγιάσ  

5.2 Άλλεσ απειλζσ 5.2.1 Εκτάςεισ που εκδθλϊκθκαν 
προςβολζσ από ζντομα και άλλουσ 
πακογενείσ οργανιςμοφσ 

5.2.2 Εκτάςεισ που τυχόν 
επθρεάςτθκαν και ο βακμόσ 
επθρεαςμοφ από τισ κλιματικζσ 
αλλαγζσ 

2 Διατιρθςθ τθσ φυςικότθτασ και 
τθσ βιοποικιλότθτασ 

1.1 Φυςικοί οικότοποι 1.1.1 Ζκταςθ (ha) οικοτόπων 
προτεραιότθτασ  

1.2 Χλωρίδα 1.2.1 Ροςοτικι μεταβολι 
προςτατευόμενων ειδϊν 
1.2.2 Ροςοτικι μεταβολι 
υποβακμιςμζνων ειδϊν 

1.3 Ρανίδα 1.3.1 Ροςοτικι μεταβολι 
απειλοφμενων ειδϊν 
1.3.2 Μεταβολι τθσ ζκταςθσ 
βιοτοτόπων  

1.4 Τοπία 1.4.1 Ζκταςθ των τοπίων μεγάλθσ 
αιςκθτικισ αξίασ 
1.4.2 Θ ποιοτικι κατάςταςθσ τουσ 

3 Αναψυχι 2.1 Αναψυχι 2.1.1 Μεταβολι τθσ χωρθτικότθτασ 
των υφιςτάμενων υποδομϊν 
2.1.2 Ετιςια μεταβολι των 
επιςκζψεων ςτισ διάφορεσ 
υποδομζσ 

2.2 Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ 2.2.1 Αρικμόσ εκδόςεων 
(ενθμερωτικϊν φυλλαδίων και 
άλλου πλθροφοριακοφ υλικοφ) 
2.2.2 Αρικμόσ διαλζξεων ανά ζτοσ 

4 Ραραγωγι 3.1 Νερό 3.1.1 Αρικμόσ γεωτριςεων 
3.1.2 Ετιςια μεταβολι ςτθ 
χωρθτικότθτα των φραγμάτων που 
προμθκεφονται  νερό από τισ 
λεκάνεσ απορροισ 
3.1.3 Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του 
νεροφ  

3.2 Θιρα 3.2.1 Εκατοςτιαία μεταβολι των 
κθραματικϊν πλθκυςμϊν  
3.2.2 Ετιςια κάρπωςθ 
3.2.3 Ετιςια μεταβολι του 
αρικμοφ των κυνθγϊν 

3.3 Λοιπά προϊόντα 3.3.1 Μεταβολι τθσ εκτιμϊμενθσ 
ετιςιασ παραγωγισ 

5 Διατιρθςθ του προςτατευτικοφ 
ρόλου 

4.1 Ζδαφοσ 4.1.1  Εκτάςεισ με προβλιματα 
διάβρωςθσ 
4.1.2 Μεταβολι ςτθν πυκνότθτα, 
ςυγκόμωςθ, δομι και το βακμό 
εδαφοκάλυψθσ   

 

 



 

195 
 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ: ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ 
ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 
 

9 Γηνίθεζε θαη νξγάλσζε πξνζσπηθνχ 
 
Ζ δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ ηνπ 
Λπζξνδφληα γίλεηαη απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο 
Λεπθσζίαο / Λάξλαθαο / Ακκνρψζηνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αζαιάζζα. 
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πξνθχπηεη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο νκάδσλ κε 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζην επίπεδν ηεο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο. Μέρξη 
ζηηγκήο, νη εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο εθηεινχληαλ απφ ηνπο Αξκφδηνπο Σνκείο, 
φκσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ φγθνπ 
εξγαζίαο νη Σνκείο δελ ζα κπνξνχλ ζην κέιινλ λα αληαπνθξηζνχλ 
απνηειεζκαηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθέο 
νκάδεο ζην επίπεδν ηεο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνληαη 
απφ ηνπο Σνκείο. ε πξψην ζηάδην γίλεηαη εηζήγεζε λα δεκηνπξγεζεί κηα 
εηδηθή νκάδα απφ ηξία άηνκα απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ πνπ ην θάζε 
άηνκν ζα εμεηδηθεπηεί θαη ζα αζρνιείηαη κε έλα απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα: 
 

 Φπζηθνχο νηθνηφπνπο θαη ρισξίδα 

 Παλίδα  

 Δθδξνκηθνχο ρψξνπο 
 
Έρεη δηαπηζησζεί φηη ζην επίπεδν ηεο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο ππάξρεη ε αλάγθε 
γηα εηνηκαζία Γαζηθψλ Μειεηψλ πνπ αθνξνχλ φιν ην θάζκα δαζηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Σν λέν νξγαλφγξακκα πνπ εηνηκάζηεθε απφ ην Σκήκα 
πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία νκάδαο κειεηψλ ζε θάζε Γαζηθή Πεξηθέξεηα. Ζ 
Οκάδα Μειεηψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηε Γαζηθή Πεξηθέξεηα ζα θαηαπηαζηεί 
κεηαμχ άιισλ θαη κε ηελ εηνηκαζία δαζηθψλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ην δάζνο 
Μαραηξά θαη ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εηδηθή νκάδα ηεο Πεξηθέξεηαο.  
 

10 Αλάγθεο ζε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 
 
ήκεξα ν δαζηθφο ιεηηνπξγφο είλαη αλαγθαζκέλνο εθ ησλ πξαγκάησλ λα έρεη 
έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ γηα λα κπνξεί αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο 
εξγαζίαο ηνπ. Οη γλψζεηο απηέο απνθηνχληαη κε ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη 
ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. Οη άκεζεο αλάγθεο 
εθπαίδεπζεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ 
ρεδίνπ είλαη νη αθφινπζεο, φζνλ αθνξά ηνπο δαζηθνχο ιεηηνπξγνχο: 
 

1. Αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ 
2. Αλαγλψξηζε θπηψλ 
3. Γηαρείξηζε άγξηαο δσήο 
4. Γηαρείξηζε πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ 
5. Γηαρείξηζε ρψξσλ αλαςπρήο 
6. Γηαρείξηζε Πάξθσλ 
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7. Πιεξνθνξηθή (αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ρξήζε ηνπ GIS θαη 
Autocad) 

8. Γαζηθέο ππξθαγηέο (ζπληνληζκφο επίγεησλ θαη ελαέξησλ κέζσλ 
θαηάζβεζεο) 

9. Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ 
 

Ζ εθπαίδεπζε ζα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ Γαζηθνχ 
ζηαζκνχ Λπζξνδφληα θαη ζε εηδηθέο νκάδεο πνπ ζα εμεηδηθεπηνχλ ζε επίπεδν 
πεξηθέξεηαο θαη ζα έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ θαη επηθνπξηθφ ξφιν. 
 
Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα επεθηαζεί, εθηφο ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ζηνπο 
δαζνππξνζβέζηεο θαη εξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο θαη λα επηθεληξσζεί ζηα 
αθφινπζα ζέκαηα: 
 

 Γαζηθέο ππξθαγηέο (ρξήζε φισλ ησλ ηχπσλ ππξνζβεζηηθψλ 
νρεκάησλ, αξρέο θαηάζβεζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ) 

 Μέηξα αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ δαζηθψλ εξγαζηψλ 

11 χζηαζε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή 
 

Σελ επζχλε γηα πινπνίεζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ ΓΥ έρεη ην Σκήκα Γαζψλ.Σν 

ΣΓ φπσο κέρξη ζήκεξα, ζα ζπλερίζεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνζσπηθφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη γεληθά ηελ 

νξγάλσζή κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 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 Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ.    

12 Δθηίκεζε δαπαλψλ πινπνίεζεο δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ 
 
Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα θαη πξνηάζεηο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, αιιά ζα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο 
θνλδπιίσλ απφ: 
 

 Σν πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμήο 2007 – 2013 θαη πην εηδηθά απφ 
ηνλ Άμνλα 2, Μέηξν 2.6 – Γηαηήξεζε θαη Βειηίσζε ηνπ Οηθνινγηθνχ 
Ρφινπ ησλ Γαζψλ  

 Σν Υξεκαηνδνηηθφ κέζν γηα ην Πεξηβάιινλ LIFE+ 

 Σελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία INTERREG 
 
Δπίζεο ζα ελζαξξπλζνχλ ηνπηθά ή μέλα παλεπηζηήκηα λα δηεμάγνπλ κειέηεο 
θαη έξεπλεο ζε ζέκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 
 
Σν ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ 
θαη πξνηάζεσλ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε δεθαεηία 2011 – 2020 
αλέξρεηαη ζε 2.015.680,00€. Σν θφζηνο θάζε δηαρεηξηζηηθνχ κέηξνπ θαη 
πξνηάζεσλ απεηθνλίδεηαη ζε πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 11.1). 
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Πίλαθαο 11.1: Γηαρεηξηζηηθά Μέηξα ηνπ Γάζνπο Μαραηξά 

Α/Α Κατθγορία Ζργου Ζργα Ροςότθτα 
Κόςτοσ 

Μονάδασ 
Ζτοσ 

Υλοποίθςθσ 
Συνολικό 
Κόςτοσ 

Ρροτεραιότθτα Ραρατθριςεισ 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Εκδρομικοί χϊροι 
1.1 Καταςκευι Ξερολικιϊν 1600m €80/m 2011-2020 €128.000,00 Β 

Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ 
Θλία 

1.2 Ρροςτατευτικό Κιγκλίδωμα 2400m €60/m 2011-2020 €144.000,00 Α 
Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ 
Θλία 

1.3 Καταςκευι Ψθςταριϊν 3 €7.000 2011-2020 €21.000,00 Γ Μάνδρα του Καμπιοφ και Ρροφιτθ Θλία 

1.4 Βελτίωςθ Ψθςταριϊν 

6 Στζγαςτρα €1.500 

2011-2020 €14.000,00 Α Μάνδρα του Καμπιοφ και Κιόνια  12 Ψθςταριζσ 
πλακόςτρωτο 

€417 

1.5 Ρρόςβαςθ Αναπιρων ςτα 
αποχωρθτιρια 

άμπα 105m2 €19,05/m2 2011-2020 €2.000,00 Α Μάνδρα του Καμπιοφ 

1.6 Αναβάκμιςθ Ραιδικϊν 
χαρϊν 

  2011-2020 €39.000,00 Β Καταςκευι Τάφρων, Αγορά Ραιγνιδιϊν  

1.7 Ρροςκικθ  
ι/καιαντικατάςταςθ τραπεηιϊν 

210 €250 2011-2020 €52.500,00 Γ 
Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ 
Θλία 

1.8 Συντιρθςθ τραπεηιϊν   2011-2020 €26.500,00 Α 
Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ 
Θλία 

1.9 Νζεσ Βρφςεσ 5 €2.300 2011-2020 €11.500,00 Γ 
Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ 
Θλία 

1.10 Ρινακίδεσ   2011-2020 €7.500,00 Γ Καταςκευι και ςυντιρθςθ Ρινακίδων  

1.11 Βελτίωςθ και καταςκευι 
χϊρων ςτάκμευςθσ 

1 Καταςκευι €2.000 
2011-2020 €17.000,00 Β 

Μάνδρα του Καμπιοφ και Κιόνια 

3 Βελτίωςθ €5.000 

1.12 Αντικατάςταςθ ι/και 
Βελτίωςθ ςτα παγκάκια 

80 €100 2011-2020 €8.000,00 Β 
Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ 
Θλία 

1.13 Καταςκευι κιοςκιϊν για 
δφο τραπζηια 

1 Κιόςκι ενόσ 
τραπεηιοφ 

€1.500 
2011-2020 

€1.500,00 
Γ Μάνδρα του Καμπιοφ και Κιόνια  

3 Κιόςκια δφο 
τραπεηιϊν 

€2.500 €7.500,00 

1.14 Συντιρθςθ 
αποχωρθτθρίων 

 €1.950 2011-2020 €19.500,00 Α 
Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ 
Θλία 

1.15 Καταςκευι 
αποχωρθτθρίων Αναπιρων 

2 €8.000 2011-2020 €16.000,00 Α Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 

1.16 Σφςτθμα πυραςφάλειασ 1 €50.000 2011-2020 €50.000,00 Γ Κιόνια 

1.17 Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων 
γεωτριςεων 

1 €12.000 2011-2020 €12.000,00 Α Μάνδρα του Καμπιοφ 

1.18 Εμπλουτιςτικζσ φυτεφςεισ 1000 φυτά €9 2011-2020 €9.000,00 Α Μάνδρα του Καμπιοφ 
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Πίλαθαο 11.1: Γηαρεηξηζηηθά Μέηξα ηνπ Γάζνπο Μαραηξά (ζπλέρεηα) 

Α/Α Κατθγορία Ζργου Ζργα Ροςότθτα 
Κόςτοσ 

Μονάδασ 
Ζτοσ 

Υλοποίθςθσ 
Συνολικό 
Κόςτοσ 

Ρροτεραιότθτα Ραρατθριςεισ 

  1.19 Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ 
Ενθμζρωςθσ 

1 €70.000 2011-2020 €70.000,00 Γ Μάνδρα του Καμπιοφ 

1.20 Καταςκευι ςκαλοπατιϊν   2011-2020 €10.000,00 Β Κιόνια 

2 Μονοπάτια 

2.1 Συντιρθςθ μονοπατιϊν   2011-2020 €85.500,00 Α 

Μάντρα Καμπιοφ-Θρουμπιάρθσ, Μοφττθ τθσ 
Ακαςιάσ, Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-
Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ, Κακοκζφαλοσ-Μάντρα 
Καμπιοφ 

2.2 Συντιρθςθ Ρινακίδων 
Ενθμζρωςθσ 

  2011-2020 €3.000,00 Α 
Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, Δφο Μοφττεσ, 
Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια Κιόνια-Δρφσ, 
Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.3 Καταςκευι και Συντιρθςθ 
πινακίδων Φυτϊν-Ρετρωμάτων 

Καταςκευι 70 
Ρινακίδεσ 

€30 2011-2020 €5.200,00 Α 

Μάντρα Καμπιοφ-Θρουμπιάρθσ, Μοφττθ τθσ 
Ακαςιάσ, Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-
Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ, Κακοκζφαλοσ-Μάντρα 
Καμπιοφ 

2.4 Σθμεία Θζασ 

Καταςκευι 4 
Σθμείων 

€300 
2011-2020 €2.800,00 Γ 

Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, Δφο 
Μοφττεσ,Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια, Κιόνια-
Δρφσ, Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

Καταςκευι 
Ρινακίδων 

 

2.5 Κιόςκι Ξεκοφραςθσ 
Καταςκευι 1 
ςτζγαςτρο& 2 

Ραγκάκια 
 2011-2020 € 2.500,00 Β Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια 

2.6 Ραγκάκια Ξεκοφραςθσ 
Καταςκευι 8 
παγκακιϊν 

€200 2011-2020 €1.600,00 Α 
Δφο Μοφττεσ,Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια, 
Κιόνια-Δρφσ, Κακοκζφαλοσ-Μάντρα 
Καμπιοφ 

2.7 Συντιρθςθ Ραγκακιϊν & 
άλλων Ξφλινων καταςκευϊν 

  2011-2020 €4.000,00 Γ 
Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, Δφο 
Μοφττεσ,Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια, Κιόνια-
Δρφσ , Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.8  Ζκδοςθ ενθμερωτικϊν 
φυλλαδίων  

  2011-2020 €2.500,00 Α 

Μάντρα Καμπιοφ-Θρουμπιάρθσ, Μοφττθ τθσ 
Ακαςιάσ, Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-
Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ, Κακοκζφαλοσ-Μάντρα 
Καμπιοφ 

2.9 Καταςκει & Συντιρθςθ 
ςκαλοπατιϊν 

Καταςκευι  
50 

ςκαλοπατιϊν 
 2011-2020 €1.500,00 Α 

Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, Δφο 
Μοφττεσ,Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια 

3 Οδικό Δίκτυο 3.1 Αςφαλτόςτρωςθ 4500m €200/m 2011-2020 €900.000,00 Γ Δάςοσ Μαχαιρά - Διαμερίςματα 92 και 104 
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Πίλαθαο 11.1: Γηαρεηξηζηηθά Μέηξα ηνπ Γάζνπο Μαραηξά (ζπλέρεηα) 

Α/Α Κατθγορία Ζργου Ζργα Ροςότθτα 
Κόςτοσ 

Μονάδασ 
Ζτοσ 

Υλοποίθςθσ 
Συνολικό 
Κόςτοσ 

Ρροτεραιότθτα Ραρατθριςεισ 

  3.2 Διαπλάτυνςθ υφιςτάμενων 
δρόμων 

13500m €10/m 2011-2020 €135.000,00 Β 
Δάςοσ Μαχαιρά - Διαμερίςματα 93, 97, 98, 
99, 100, 101 και 104 

4 Ρυροπροςταςία 4.1 Τςιμεντζνιεσ Δεξαμενζσ 1 €28.000,00 2013 €28.000,00 Α  

4.2 Καταςκευι αντιπυρικϊν 
λωρίδων 

2χμ €450/χμ 2011-2014 €9.000,00 Β  

4.3 Συντιρθςθ & βελτίωςθ 
αντιπυρικϊν λωρίδων 

18χμ 
€2600/10χ

μ 
2011-2020 €4.680,00 Α  

4.4 Αγορά μεγάλου 
πυροςβεςτικοφ οχιματοσ 

1 €60.000 2015 €60.000 Α  

5 Οικότοποι 
5.1 Μζτρα υποβοικθςθσ τθσ 
φυςικισ αναγζννθςθσ του 
Κυπαριςςιοφ 

 

Να 
υπολογιςτ

εί θ 
ζκταςθ 

2011-2020  Α  

5.2 Μζτρα υποβοικθςθσ τθσ 
φυςικισ αναγζννθςθσ τθσ 
Τραχείασ  

20 Δεκάρια €1000/δεκ 2011-2020 €20.000 Β  

5.3 Ενίςχυςθ τθσ παραποτάμιασ 
βλάςτθςθσ 

 €2.000 2011-2020 €2.000 Β  

6 Χλωρίδα 6.1 Απομάκρυνςθ ειςβλθτικϊν 
ειδϊν 

  2011-2015 €5.000,00 Α  

7 Ρανίδα 7.1 Συντιρθςθ παλαιϊν και 
εγκαταλελειμμζνων κτθρίων 

    Β  

7.2 Τεχνθτζσ φωλιζσ & 
καταφφγια 3 

€500 2015-2018 €1.500,00 Α  

7.3 Συντιρθςθ παλαιϊν 
ςπθλαίων 

    Β  

7.4 Καταςκευι Ξερολικιϊν 20 €100 2011-2015 €2.000,00 Β  

7.5 Εμπλουτιςμόσ με ποτίςτρεσ 5 €500 2014-2019 €2.500,00 Β  

7.6 Τεχνθτζσ λίμνεσ κατά μικοσ 
ρεμάτων 

5 €500 2013-2018 €2.500,00 Α  

7.7 Τεχνθτι ςυλλογι όμβριων 
υδάτων 

2 €5.000 2011-2018 €10.000,00 Γ  

7.8 Κακαριςμόσ πθγϊν  €1.000 2011-2020 €10.000,00 Α  

7.9 Εγκατάςταςθ & ςυντιρθςθ 
κιπων 

2 €5.000 2011-2020 €10.000,00 Β  
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Πίλαθαο 11.1: Γηαρεηξηζηηθά Μέηξα ηνπ Γάζνπο Μαραηξά (ζπλέρεηα) 

Α/Α Κατθγορία Ζργου Ζργα Ροςότθτα 
Κόςτοσ 

Μονάδασ 
Ζτοσ 

Υλοποίθςθσ 
Συνολικό 
Κόςτοσ 

Ρροτεραιότθτα Ραρατθριςεισ 

  7.10 Εγκατάςταςθ μπαρϊν 
ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ 

3 €800 2011-2020 €2.400 Γ  

8 Δαςοκομικζσ 
Εργαςίεσ 

8.1 Καλλιζργεια Συςτάδων 60 Δεκάρια €600/Δεκ 2011-2020 €36.000,00 Β  

9 Θιρα 9.1 Σπορά αγρωςτωδϊν και 
ψυχανκϊν φυτϊν  

    Β Το κόςτοσ κα αναλάβει το Ταμείο Θιρασ 
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13 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο κέηξσλ 
 
ηε ζπλέρεηα δίδνληαη ηα πξνηεηλφκελα δηαρεηξηζηηθά κέηξα θαηά ηνκέα ηα 
νπνία πξνέθπςαλ κεηά απφ ζπδήηεζε κε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, 
ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ θαη ηηο παξαδαζφβηεο θνηλφηεηεο πνπ 
επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην δάζνο σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ. Σα δηάθνξα κέηξα ηεξαξρνχληαη κε βάζε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Α, Β θαη Γ), εθηηκάηαη ην θφζηνο θαη 
ηίζεηαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θάζε έξγνπ (Πίλαθαο 12.1). Ζ 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ έξγσλ βαζίζηεθε ζην βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο πνπ 
δίλεηαη ζε θάζε παξάγνληα θαη ιεηηνπξγία, επίζεο ιήθζεθε ππφςε ην χςνο 
θφζηνπο θάζε έξγνπ (Πίλαθαο 12.2). 
 

 ηελ  θαηεγνξία Α εληάζζνληαη ηα έξγα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ 
πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

 ηελ θαηεγνξία Β εληάζζνληαη έξγα ελδηάκεζεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζα 
αθνινπζήζνπλ κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ 
θαηεγνξία Α  

 ηελ θαηεγνξία Γ εληάζζνληαη έξγα πνιχ κηθξήο πξνηεξαηφηεηαο ηα 
νπνία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή λα αλαβιεζνχλ αλαιφγσο 
ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ. Ζ πινπνίεζε ηνπο ζα αθνινπζήζεη 
κεηά ηελ πινπνίεζε έξγσλ ησλ δπν πξψησλ θαηεγνξηψλ. 
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Πίλαθαο 12.1: Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο 

Α/Α 
Κατθγορία 

Ζργου 
Ζργα 

Ζτοσ 
Ραρατθριςεισ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκδρομικοί  
χϊροι 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1  Καταςκευι 
ξερολικιϊν (Δόμεσ) 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 

1.2  Ρροςτατευτικό 
κιγκλίδωμα 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 

1.3  Καταςκευι 
ψθςταριϊν 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ και Ρροφιτθ Θλία 

1.4  Βελτίωςθ ψθςταριϊν                     Μάνδρα του Καμπιοφ και Κιόνια  

1.5 Ρρόςβαςθ αναπιρων 
ςτα αποχωρθτιρια 

                     Μάνδρα του Καμπιοφ 

1.6 Αναβάκμιςθ παιδικϊν 
χαρϊν 

                    
Καταςκευι Τάφρων, Αγορά Ραιγνιδιϊν ςτουσ 
εκδρομικοφσ χϊρουσ Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και 
Ρροφιτθ Θλία 

1.7 Ρροςκικθ ι/και 
αντικατάςταςθ τραπεηιϊν 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 

1.8 Συντιρθςθ τραπεηιϊν                     Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 

1.9 Νζεσ Βρφςεσ                     Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 

1.10 Ρινακίδεσ                     
Καταςκευι και ςυντιρθςθ Ρινακίδων ςτουσ 
Εκδρομικοφσ χϊρουσ Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και 
Ρροφιτθσ Θλίασ 

1.11 Βελτίωςθ και 
καταςκευι χϊρων 
ςτάκμευςθσ 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ και Κιόνια  

1.12 Αντικατάςταςθ 
ι/καιβελτίωςθ παγκακιϊν 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 

1.13 Καταςκευι κιοςκιϊν 
για δφο τραπζηια 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ και Κιόνια  

1.14 Συντιρθςθ 
αποχωρθτθρίων 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ, Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 

1.15 Καταςκευι 
αποχωρθτθρίων 
αναπιρων 

                    Κιόνια και Ρροφιτθ Θλία 
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Πίλαθαο 12.1: Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο (ζπλέρεηα) 

Α/Α 
Κατθγορία 

Ζργου 
Ζργα 

Ζτοσ 
Ραρατθριςεισ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

1.16 Σφςτθμα 
Ρυραςφάλειασ           

Κιόνια 

1.17 Αξιοποίθςθ 
υφιςτάμενων γεωτριςεων 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ 

1.18 Εμπλουτιςτικζσ 
φυτεφςεισ 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ 

1.19 Κζντρο 
Ρεριβαλλοντικισ 
Ενθμζρωςθσ 

                    Μάνδρα του Καμπιοφ 

1.20 Καταςκευι 
ςκαλοπατιϊν 

                    Κιόνια 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μονοπάτια 
  
  
  
  

2.1 Συντιρθςθ 
μονοπατιϊν 

                    
Μάντρα Καμπιοφ-Θρουμπιάρθσ, Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, 
Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ, 
Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.2 Συντιρθςθ πινακίδων 
ενθμζρωςθσ 

                    
 Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-
Κιόνια , Κιόνια-Δρφσ, Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.3 Καταςκευι και 
Συντιρθςθ πινακίδων 
φυτϊν-πετρωμάτων 

                    
Μάντρα Καμπιοφ-Θρουμπιάρθσ, Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, 
Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ, 
Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.4 Σθμεία Θζασ                     
Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-
Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ, Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.5 Κιόςκι Ξεκοφραςθσ                     Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια 

2.6 Ραγκάκια Ξεκοφραςθσ                     
Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ,  
 Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.7 Συντιρθςθ Ραγκακιϊν 
& άλλων Ξφλινων 
καταςκευϊν 

                    
Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-
Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ, Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.8  Ζκδοςθ ενθμερωτικϊν 
φυλλαδίων 

                    
Μάντρα Καμπιοφ-Θρουμπιάρθσ, Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, 
Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-Κιόνια, Κιόνια-Δρφσ, 
Κακοκζφαλοσ-Μάντρα Καμπιοφ 

2.9 Καταςκευι & 
Συντιρθςθ ςκαλοπατιϊν 

                    
Μοφττθ τθσ Ακαςιάσ, Δφο Μοφττεσ, Ρροφιτθσ Θλίασ-
Κιόνια  
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Πίλαθαο 12.1: Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο (ζπλέρεηα) 

Α/Α 
Κατθγορία 

Ζργου 
Ζργα 

Ζτοσ 
Ραρατθριςεισ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 
  
  

Οδικό Δίκτυο 
  
  

3.1 Αςφαλτόςτρωςθ                     Δάςοσ Μαχαιρά - Διαμερίςματα 92 και 104 

3.2 Διαπλάτυνςθ 
υφιςτάμενων δρόμων 

 

      

      

Δάςοσ Μαχαιρά - Διαμερίςματα 93 , 97, 98, 99, 100, 
101 και 104 

4 
 
 
 
 

Ρυροπροςταςία 
  
  
  
  
  
  

4.1 Τςιμεντζνιεσ 
Δεξαμενζσ                       

4.2 Καταςκευι 
αντιπυρικϊν λωρίδων                       

4.3 Συντιρθςθ & 
βελτίωςθ αντιπυρικϊν 
λωρίδων                       

4.4 Αγορά μεγάλου 
πυροςβεςτικοφ οχιματοσ                       

5 
 
 
 

Οικότοποι 
  
  
  
  
  

5.1 Μζτρα υποβοικθςθσ 
τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ 
του Κυπαριςςιοφ                       

5.2 Μζτρα υποβοικθςθσ 
τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ 
τθσ Τραχείασ                       

5.3 Ενίςχυςθ τθσ 
παραποτάμιασ βλάςτθςθσ                       

6 Χλωρίδα 6.1 Απομάκρυνςθ 
ειςβλθτικϊν ειδϊν                       

7 
  
  
  

Ρανίδα 
  
  
  
  
  

7.1 Συντιρθςθ παλαιϊν 
και εγκαταλελειμμζνων 
κτθρίων                       

7.2 Τεχνθτζσ φωλιζσ & 
καταφφγια                       

7.3 Συντιρθςθ παλαιϊν 
ςπθλαίων                       

7.4 Καταςκευι Ξερολικιϊν                       

7.5 Εμπλουτιςμόσ με 
ποτίςτρεσ                       
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Πίλαθαο 12.1: Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο (ζπλέρεηα) 

Α/Α 
Κατθγορία 

Ζργου 
Ζργα 

Ζτοσ 
Ραρατθριςεισ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
  
  
  

  
  
  
  

7.6 Τεχνθτζσ λίμνεσ κατά 
μικοσ ρεμάτων                       

7.7 Τεχνθτι ςυλλογι 
όμβριων υδάτων                       

7.8 Κακαριςμόσ πθγϊν                       

7.9 Εγκατάςταςθ κιπων                       

7.10 Εγκατάςταςθ 
μπαρϊν 

           8 
 

Δαςοκομικζσ 
εργαςίεσ 

9.1 Καλλιζργεια Συςτάδων 
                      

9 
 

Θιρα 
  

8.1 Σπορά αγρωςτωδϊν 
και ψυχανκϊν φυτϊν 

                    

Το κόςτοσ κα το αναλάβει το Ταμείο Θιρασ και οι 
ακριβείσ κζςεισ κα κακοριςτοφν ςε ςυνεργαςία με το 
Τμιμα Δαςϊν 
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Πίλαθαο 12.2: Κφζηνο δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ 

Κατθγορία Ζργων 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Σφνολο 

Εκδρομικοί χϊροι 66.650,00€ 66.650,00€ 66.650,00€ 66.650,00€ 66.650,00€ 66.650,00€ 66.650,00€ 66.650,00€ 66.650,00€ 66.650,00€ 666.500,00€ 

Μονοπάτια 10.860,00€ 10.860,00€ 10.860,00€ 10.860,00€ 10.860,00€ 10.860,00€ 10.860,00€ 10.860,00€ 10.860,00€ 10.860,00€ 108.600,00€ 

Οδικό Δίκτυο 103.500,00€ 103.500,00€ 103.500,00€ 103.500,00€ 103.500,00€ 103.500,00€ 103.500,00€ 103.500,00€ 103.500,00€ 103.500,00€ 1.035.000,00€ 

Ρυροπροςταςία 2.718,00€ 2.718,00€ 30.718,00€ 2.718,00€ 60.468,00€ 468,00€ 468,00€ 468,00€ 468,00€ 468,00€ 101.680,00€ 

Οικότοποι 2.200,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 22.000,00€ 

Χλωρίδα 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.000,00€ 

Ρανίδα 3.650,00€ 3.650,00€ 4.066,66€ 4.483,34€ 4.858,33€ 4.458,34€ 4.458,33€ 4.458,34€ 2.416,66€ 2.000,00€ 38.500,00€ 

Δαςοκομικζσ εργαςίεσ 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€ 36.000,00€ 

Θιρα * * * * * * * * * * 0,00€ 

Σφνολο 194.178,00€ 194.178,00€ 222.594,66€ 195.011,34€ 253.136,33€ 191.736,34€ 191.736,33€ 191.736,34€ 189.694,66€ 189.278,00€ 2.013.280,00€ 

*Σν θφζηνο ζα ην αλαιάβεη ην Σακείν Θήξαο
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14 Αλαζεψξεζε 
 
Σν δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην έρεη ηζρχ 10 ρξφλσλ δειαδή ηζρχεη κέρξη ην 2020. Σν 
επφκελν Γηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πξέπεη λα μεθηλήζεη ην 2018 θαη λα νινθιεξσζεί 
ην 2020. Ζ  εθπφλεζε  ηνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ην Σκήκα Γαζψλ ή απφ 
ηδηψηεο κειεηεηέο κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο. 
 
Αλαζεψξεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ ζα γίλεη φηαλ ζπκβνχλ έθηαθηα 
γεγνλφηα πνπ ζα αιιάμνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
ηνπ δάζνπο, φπσο ππξθαγηέο κεγάιεο έθηαζεο θαη μεξάλζεηο. ε πεξηπηψζεηο 
πνπ ζπκβνχλ γεγνλφηα κηθξήο έθηαζεο ηφηε κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ 
θάπνηα κέηξα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γεγνλφο θαη ηελ έθηαζε πνπ επεξέαζε 
θαη ηα νπνία  ηα νπνία ζα έρνπλ σο ζθνπφ λα απνθαηαζηήζνπλ  ην δάζνο θαη 
ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία.   
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ΠAΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 
 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΠΩΝ 
 

1. Έληππν απνγξαθήο πεδίνπ 

2. Δνξπθνξηθή απεηθόληζε ηωλ πνιπγώλωλ 

3. Χιωξίδα ηνπ Δαζνύο Μαραηξά  

4. Έληνκα ηνπ Δάζνπο Μαραηξά 

5. Μαθξνκύθεηεο ηνπ Δάζνπο Μαραηξά 

6. Θέζε θαη ραξαθηεξηζηηθά δέληξωλ κλεκείωλ ηεο θύζεο 

7. Κιείδεο αμηνιόγεζεο (εμωηεξηθώλ) παξαγόληωλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην 

δπλακηθό δηήζεζεο ηωλ (εθηόο μύινπ) δαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Δάζνπο 

Μαραηξά Κύπξνπ 

8. Σρεηηθή βαξύηεηα ηωλ παξαγόληωλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην δπλακηθό 

δηαθόξωλ δαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζην Δάζνο Μαραηξά Κύπξνπ 

9. Σρεηηθή βαξύηεηα (Gi) ηωλ εζωηεξηθώλ παξαγόληωλ ηνπ δάζνπο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακόξθωζε θαηαιιειόηεηαο ηωλ δαζηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ ωο πξνο ηηο δηάθνξεο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

10. Κιείδεο αμηνιόγεζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηωλ δαζηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ 

11. Δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα πξνζηαζία ηωλ πεξηνρώλ θωιενπνίεζεο ηωλ 

αξπαθηηθώλ πνπιηώλ 
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    1. Έληππν απνγξαθήο πεδίνπ 
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2. Δνξπθνξηθή απεηθόληζε ηωλ πνιπγώλωλ  
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3. Καηάινγνο Υιωξίδαο ηνπ Δάζνπο Μαραηξά 

Α/Α Λατινικό όνομα Ραρατηρήσεις 

1 Acer obtusifolium   
2 Achillea arabica [=A. biebersteinii]  
3 Acinos exiguus Ενδημικό 
4 Aegilops triuncialis  
5 Aesculus hippocastanum Φυτεμζνο  
6 Aetheorhiza bulbosa  
7 Ajuga orientalis   
8 Alkanna lehmanii  
9 Allium amethystinum Εγγφσ Απειλοφμενο (Κόκκινο Βιβλίο) 

10 Allium autumnale Ενδημικό 
11 Allium curtum  
12 Allium cyprium Ενδημικό 
13 Allium exaltatum  Ενδημικό, Εφτρωτο (Κόκκινο Βιβλίο) 
14 Allium guttatum subsp. guttatum Ανεπαρκϊσ Γνωςτό (Κόκκινο Βιβλίο) 
15 Allium willeanum Ενδημικό 
16 Althaea setosa  
17 Alyssum minutum Εγγφσ Απειλοφμενο (Κόκκινο Βιβλίο) 
18 Alyssum umbellatum Εφτρωτο (Κόκκινο Βιβλίο) 
19 Anagallis arvensis  
20 Anthemis plutonia Ενδημικό 
21 Arabis cypria  Ενδημικό  
22 Arabis purpurea  Ενδημικό 
23 Arabis verna  
24 Arenaria leptoclados  
25 Arenaria rhodia subsp. cypria Ενδημικό 
26 Artemisia arborescens Επιγενζσ, φυτεμζνο 
27 Arum dioscoridis  
28 Asparagus acutifolius   
29 Asperula cypria Ενδημικό 
30 Asphodelus aestivus   
31 Asplenium ceterach   
32 Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens   
33 Asterolinon linum-stellatum   
34 Astragalus cyprius Ενδημικό 
35 Avena ludoviciana  
36 Avenna wiestii  
37 Barlia robertiana CITES 
38 Bellevalia nivalis  
39 Biscutella didyma subsp. columnae  
40 Blackstonia perfoliata subsp. intermedia  
41 Bromus regnii  
42 Bryonia cretica   
43 Buglossoides arvensis subsp. sibthorpiana  
44 Bupleurum trichopodum  
45 Calycotome villosa  

46 
Capparis sicula subsp. sicula [=C. spinosa var. 
canescens] 

 

47 Cardamine graeca  
48 Cardamine hirsuta  
49 Carlina libanotica (=C. involucrata subsp. cyprica

1
)  

50 Carlina pygmaea Ενδημικό 

                                                           
1 Με βάςη το Euro+ Med database η Carlina involucrata subsp. cyprica είναι ςυνϊνυμο με την C. libanotica.  
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51 Cedrus brevifolia 
Ενδημικό, φυτεμζνο Εφτρωτο 
(Κόκκινο Βιβλίο) 

52 Cedrus libani Φυτεμζνο  
53 Celtis tournefortii Κινδυνεφον (Κόκκινο Βιβλίο) 
54 Centaurea aegialophila  
55 Centaurea hyalolepis  
56 Centranthus calcitrapa subsp. orbiculatus Ενδημικό 
57 Cerastium brachypetalum subsp. roeseri  
58 Cerastium illyricum subsp. pilosum  
59 Cercis siliquastrum Επιγενζσ, φυτεμζνο 
60 Cheilanthes pteridioides  
61 Chenopodium botrys  
62 Chenopodium foliosum  
63 Chondrilla juncea  
64 Cistus creticus subsp. creticus  
65 Cistus salviifolius  
66 Clematis cirrhosa  
67 Cleome ornithopodioides  
68 Clinopodium vulgare  
69 Clypeola jonthlaspi   
70 Colchicum troodi   
71 Crataegus azarolus   

72 Crocus cyprius 
Ενδημικό, Εφτρωτο (Κόκκινο Βιβλίο), 
Παράρτημα II&IV 92/43/ΕΟΚ 

73 Crocus hartmannianus 
Ενδημικό, Εφτρωτο (Κόκκινο Βιβλίο), 
Παράρτημα II&IV 92/43/ΕΟΚ 

74 Crocus veneris Ενδημικό 
75 Crucianella latifolia  
76 Crupina crupinastrum   
77 Cupressus sempervirens Φυτεμζνο 
78 Cyclamen cyprium  Ενδημικό 
79 Cynoglossum creticum  
80 Cynosurus echinatus  
81 Cyperus cyprius  Ενδημικό, Εφτρωτο (Κόκκινο Βιβλίο) 
82 Cyprinia gracilis  
83 Cystopteris fragilis  
84 Dactylorhiza romana  CITES 

85 Datisca cannabina 
Εφτρωτο (Κόκκινο Βιβλίο), ςτο όριο 
τησ δαςικήσ γησ 

86 Dittrichia viscosa subsp. angustifolia [=Inula viscosa]  
87 Draba verna [=Erophila verna]  
88 Dryopteris pallida subsp. libanotica   
89 Ecballium elaterium  
90 Echinops spinosissimus  
91 Ephedra foeminea [=E. fragilis subsp. campylopoda]  
92 Epilobium tetragonum Εγγφσ Απειλοφμενο (Κόκκινο Βιβλίο) 
93 Erodium botrys Εγγφσ Απειλοφμενο (Κόκκινο Βιβλίο) 
94 Erodium cicutarium  

95 
Erophaca baetica subsp. orientalis [=Astragalus 
lusitanicus subsp. orientalis] 

 

96 Euphorbia veneris  Ενδημικό 
97 Ferulago cypria  Ενδημικό 
98 Foeniculum vulgare  
99 Fumana arabica var. arabica  

100 Fumaria macrocarpa  
101 Fumaria parviflora  
102 Gagea juliae   
103 Gagea peduncularis   
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104 Gagea villosa   
105 Galium recurvum  
106 Galium tenuissimum Εγγφσ Απειλοφμενο (Κόκκινο Βιβλίο) 
107 Galium tricornutum  
108 Galium verrucosum  
109 Genista fasselata subsp. fasselata  
110 Geranium lucidum  
111 Geranium purpureum  
112 Geranium rotundifolium  
113 Hedera helix subsp. helix  
114 Helianthemum aegyptiacum   
115 Helianthemum salicifolium   
116 Helichrysum italicum   
117 Herniaria hirsuta  
118 Hirschfeldia incana  
119 Hymenocarpos circinnatus   
120 Hyoscyamus albus  
121 Hyparrhenia hirta   
122 Hypecoum imberbe  
123 Hypericum perforatum   
124 Hypericum repens Ενδημικό 
125 Hypericum triquetrifolium  
126 Inula conyzae χετικά ςπάνιο 
127 Koelreuteria paniculata Φυτεμζνο 
128 Lactuca serriola   
129 Lactuca tuberosa [=Steptorhamphus tuberosus]  
130 Lamium amplexicaule   
131 Lathyrus aphaca  
132 Laurus nobilis  
133 Lavandula stoechas   
134 Lens ervoides  
135 Limodorum abortivum CITES 
136 Lindbergella sintenisii Ενδημικό 
137 Lithodora hispidula subsp. versicolor  
138 Lolium rigidum subsp. lepturoides  
139 Lonicera etrusca   
140 Marrubium vulgare  
141 Medicago praecox   
142 Melica minuta  
143 Melissa officinalis  
144 Micromeria chionistrae  Ενδημικό 
145 Micromeria myrtifolia  
146 Minuartia globulosa   
147 Minuartia hybrida   
148 Minuartia picta   
149 Misopates orontium  
150 Muscari comosum   
151 Muscari inconstrictum   
152 Myosotis ramosissima  
153 Myosotis refracta χετικά ςπάνιο 
154 Myrtus communis  
155 Nerium oleander   
156 Nicotiana glauca Επιγενζσ, ειςβλητικό 
157 Noaea mucronata  
158 Odontites linkii subsp. cyprius [=O. cypria] Ενδημικό 
159 Olea europaea   
160 Onobrychis aequidentata  
161 Onopordum cyprium Ενδημικό 
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162 Opopanax hispidus  
163 Orchis coriophora subsp. fragrans CITES 
164 Orchis troodi  Ενδημικό, CITES 
165 Ornithogalum chionophilum Ενδημικό 
166 Orobanche cypria Ενδημικό 
167 Oryzopsis miliacea   
168 Oxalis corniculata  
169 Papaver gracile  
170 Papaver hybridum  
171 Papaver rhoeas subsp. rhoeas  

172 
Papaver somniferum subsp. setigerum [=P. 
setigerum] 

 

173 Parentucellia latifolia   
174 Parietaria judaica  
175 Paronychia macrosepala  
176 Petrorhagia cretica  
177 Petrorhagia dubia [= Kohlrauschia velutina]  
178 Petrorhagia kennedyae Ενδημικό 
179 Phagnalon rupestre subsp. rupestre    
180 Phragmites australis  
181 Phytolacca pruinosa  
182 Picnomon acarna   
183 Pimpinella peregrina  
184 Pinus brutia   

185 Pistacia lentiscus  
Αναφορά από Kotschy 1862 (Μονή 
Μαχαιρά) 

186 Pistacia terebinthus  
187 Platanus orientalis   
188 Poa bulbosa var. bulbosa  
189 Poa bulbosa var. vivipara  
190 Polygonum equisetiforme   
191 Polypogon monspeliensis  
192 Polypogon semiverticillatus  
193 Prunus dulcis Επιγενζσ, φυτεμζνο 
194 Pterocephalus multiflorus subsp. multiflorus Ενδημικό 

195 
Ptilostemon chamaepeuce subsp. cyprius [=P. 
chamaepeuce var. cyprius] 

Ενδημικό 

196 Putoria calabrica  
197 Quercus alnifolia Ενδημικό 
198 Quercus coccifera subsp. calliprinos  
199 Reseda lutea  
200 Reseda luteola  
201 Rhagadiolus edulis  
202 Rhamnus alaternus  

203 
Rhamnus lycioides subsp. graeca [=R. oleoides 
subsp. graecus] 

 

204 Rhus coriaria   
205 Robinia pseudoacacia Επιγενζσ, φυτεμζνο 
206 Romulea tempskyana   
207 Rosa canina   
208 Rostraria berythea  
209 Rubia tenuifolia   
210 Rubus sanctus   
211 Sambucus nigra Φυτεμζνο 
212 Sarcopoterium spinosum   
213 Saxifraga tridactylites  
214 Scandix pecten-veneris  
215 Scandix stellata Εφτρωτο (Κόκκινο Βιβλίο) 
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216 Scirpoides holoschoenus  
217 Scleranthus annuus subsp. delortii  
218 Scutellaria cypria subsp. cypria Ενδημικό 
219 Scutellaria cypria subsp. elatior Ενδημικό 
220 Sedum cyprium  Ενδημικό 
221 Sedum rubens  
222 Selaginella denticulata  
223 Senecio leucanthemifolius var. vernalis  
224 Senecio vulgaris  
225 Silene galataea  Ενδημικό 
226 Silene laevigata  Ενδημικό 
227 Silene nocturna  
228 Silene vulgaris   
229 Sinapis alba   
230 Sisymbrium orientale  
231 Smilax aspera  
232 Smyrnium connatum   
233 Smyrnium olusatrum  
234 Solenopsis bivonae [=S. minuta subsp. nobilis]  
235 Sonchus oleraceous  
236 Stellaria cilicica  
237 Stellaria media subsp. media  
238 Stipa bromoides  
239 Symphyotrichum squamatum [=Aster squamatus] Επιγενζσ, ειςβλητικό 
240 Taeniatherum crinitum  
241 Tamarix smyrnensis  
242 Tamus communis  
243 Taraxacum hellenicum  
244 Tetraclinis articulata Επιγενζσ, φυτεμζνο 
245 Teucrium creticum   
246 Teucrium cyprium [=T. cyprium subsp. cyprium] Ενδημικό 
247 Teucrium divaricatum ssp. canescens Ενδημικό 
248 Teucrium kotschyanum  
249 Theligonum cynocrambe  
250 Thlaspi cyprium Ενδημικό 
251 Thlaspi perfoliatum subsp. gaillardotii  
252 Thlaspi perfoliatum subsp. perfoliatum  
253 Thymus integer Ενδημικό 
254 Trachynia distachya  
255 Tragopogon sinuatus  
156 Trifolium arvense  
257 Trifolium boissieri  
258 Trifolium campestre subsp. campestre  

259 Trifolium campestre subsp. paphium 
Ενδημικό, Εγγφσ Απειλοφμενο 
(Κόκκινο Βιβλίο) 

260 Trifolium hirtum  
261 Trifolium scabrum   
262 Turritis laxa   

263 Ulmus sp. 
Φυτεμζνο (Εκδρομικόσ Χϊροσ, 
Κιόνια) 

264 Umbilicus rupestris   
265 Urginea maritima   
266 Urospermum picroides  
267 Valantia hispida   
268 Valeriana italica   
269 Valerianella orientalis  
270 Velezia rigida  
271 Veronica cymbalaria  
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272 Veronica persica  
273 Vicia cassia  
274 Vicia lahtyroides  
275 Vicia lunata  
276 Viola kitaibeliana [=V. arvensis subsp. kitaibeliana]  
277 Viola rauliniana [=V. heldreichiana]  
278 Xeranthemum inapertum  
279 Ziziphus lotus   
280 Zosima absinthiifolia   
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4. Έληνκα ηνπ Δάζνπο Μαραηξά 

  A B 

 ODONATA   

1 Epallage fatime (Charpentier 1840)  6, I, J 

2 Caliaeschna microstigma (Schneider 1845)  J, I, H 

3 Onychogomphus forcipatus (Linnaeus 1758)  J 

4 Hemianax ephippiger (Burmeister 1839)  J 

5 Crocothemis erythraea (Brullé 1832)  J 

6 Trithemis festiva (Rambur 1842)  J 

7 Orthetrum brunneum (Fonscolombe 1837)   

8 Sympetrum striolatum (Charpentier 1840)  J 

 ORTHOPTERA   

9 Eupholidoptera cypria Ramme 1951 +  

 DICTYOPTERA   

10 Ameles cypria Uvarov 1936 + J 

11 Empusa fasciata Brullé 1839  1,4, J 

12 Mantis religiosa (Linnaeus 1758)  J 

 LEPIDOPTERA   

 PAPILIONIDAE   

13 Papilio machaon Linnaeus, 1758  J 

14 Zerynthia (Allancastria) cerisyi cypria (Godart, 1824) + J 

 PIERIDAE   

15 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  J 

16 Artogeia rapae (Linnaeus, 1758)  J 

17 Pontia edusa (Fabricius, 1777)  J 

18 Pontia chloridice (Hübner, 1808)  2,4.7, I, J, H 

19 Euchloe ausonia (Hübner, 1804)  J 

20 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)  J 

21 Colias crocea (Geoffroy, 1785)  J 

22 Gonepteryx cleopatra  (Linnaeus, 1767)   

 LYCAENIDAE   

23 Cigaritis acamas cypriaca (Riley, 1925) + J, H 

24 Lycaena (Thersamonia) thersamon (Esper,1784)  7, I, J 

25 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)  J 

26 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)  J 

27 Chilades  (Freyeria) trochylus (Freyer, 1844)  7, J 

28 Glaucopsyche paphos Chapman, 1920 + J 

29 Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)  J 

30 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  J 

 NYMPHALIDAE   

31 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  J 

32 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  J 

33 Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)  J, H 

 SATYRIDAE   

34 Hipparchia syriaca cypriaca (Staudinger, 1879) + J 

35 Hipparchia cypriensis (Holik, 1949) + J 

36 Chazara briseis larnacana (Oberthur, 1909) + J 

37 Pseudochazara anthelea acamanthis (Rebel, 1916) + J 

38 Maniola cypricola (Graves, 1928) + J 

39 Hyponephele lupina cypriaca (Riley, 1921) + J 

40 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  J 

41 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)  J 

 HESPERIDAE   

42 Carcharodus alceae (Esper, 1780)  J 

43 Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804)  J 

44 Thymelicus acteon (Rottemburg,1775)  J 
 
 

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214244
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214323
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214340
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214326
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214375
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214416
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214389
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214409
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85696
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85736
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85717
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 GRACILLARIIDAE   

45 Phyllonorycter troodi Deschka 1974 +  

 SPHINGIDAE   

46 Daphnis nerii (Linnaeus 1758)  I, J 

47 Macroglossum stellatarum (Linnaeus 1758)  J 

 LASIOCAMPIDAE   

48 Lasiocampa (Lasiocampa) terreni (Herrich-Schäffer 1847)  I, J 

49 Trichiura (Trichiura) verenae Witt 1981 + J, H 

 LYMANTRIIDAE   

50 Parocneria terebinthi (Freyer 1838)  J 

 THAUMETOPOEIDAE   

51 Traumatocampa wilkinsoni (Tams 1926) +  

 DREPANIDAE   

52 Watsonalla binaria (Hufnagel 1767)  J 

 ARCTIIDAE   

53 Ocnogyna loewii (Zeller 1846)  I, J 

 COSSIDAE   

54 Zeuzera pyrina (Linnaeus 1761)  J 

 GEOMETRIDAE   

55 Camptogramma bilineata bohatschi (Aigner 1902)  J 

56 Crocallis cypriaca Fischer 2003 + J 

57 Dyscia (Dyscia) simplicaria Rebel 1933 + J 

58 Euchrognophos subtaurica (Wehrli 1932)  I, J 

59 Peribatodes umbraria (Hübner 1809)  I, J 

60 Rhoptria asperaria (Hübner 1817)  J 

61 Selidosema tamsi Rebel 1939 +  

62 Catarhoe hortulanaria palaestinensis (Staudinger 1895)  I, J 

63 Scopula (Ustocidalia) marginepunctata (Goeze 1781)  J 

64 Aplocera plagiata (Linnaeus 1758)  J 

65 Colotois pennaria paupera Hausmann 1995 + J 

 NOCTUIDAE   

66 Acontia lucida (Hufnagel 1766)  J 

67 Apamea monoglypha (Hufnagel 1766)  J 

68 Luperina dumerilii hirsuta (F. Wagner 1931)  I, J 

69 Mesapamea secalis (Linnaeus 1758)   

70 Polymixis (Myxinia) rufocincta flavidior (Wagner 1931)  I,J 

71 Polymixis (Parabrachionycha) aphrodite Fibiger 1987 + J 

72 Polymixis (Serpmixis) serpentina iatnana Hacker 1996 + J 

73 Polymixis (Parabrachionycha) trisignata (Ménétriés 1847)  I, J 

74 Oria musculosa (Hübner 1808)  J 

75 Agrochola (Agrochola) lychnidis aequalis Hacker & Stengel 1996  I, J 

76 Agrochola (Anchoscelis) orientalis Fibiger 1997 + I, J 

77 Ammoconia aholai Fibiger 1996 + J 

78 Aporophyla (Aporophyla) australis (Boisduval 1829)  I, J 
79 Aporophyla (Phylapora) canescens (Duponchel 1826)  J 

80 Aporophyla (Phylapora) nigra (Haworth 1809)  J 

81 Atethmia centrago (Haworth 1809)  J 

82 Tiliacea cypreago (Hampson 1906) + J 

83 Conistra (Conistra) rubricans Fibiger 1987 + J 

84 Dryobota labecula (Esper 1788)   

85 Dryobotodes (Dryobotodes) carbonis Wagner 1931  J 

86 Dryobotodes (Dryobotodes) servadeii zenoides Nilsson, Svendsen & Fibiger 
1999 

+ J 

87 Lithophane (Prolitha) lapidea cypriaca Boursin 1955 + H, J 

88 Xylena exsoleta (Linnaeus 1758)  J 

89 Anthracia eriopoda (Herrich-Schäffer 1851)  I, J 

90 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=295341
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http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=295189
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=298203
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=297996
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http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=291559
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=296909
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=297190
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=297741
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=297438
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=297876
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=297417
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=296951
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=296063
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http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=297595
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=300868
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=299383
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=299265
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=299244
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=299350
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=299362
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http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=300239
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http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=300227
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http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=300070
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http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=299931
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=299911
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91 Polyphaenis subsericata Herrich-Schäffer 1861  J 

92 Pseudenargia troodosi Svendsen, Nilsson & Fibiger 1999 + J 

93 Hadena (Hadena) adriana (Schawerda 1921)  I, J 

94 Egira conspicillaris (Linnaeus 1758)  J 

95 Episema kourion Nilsson, Svendsen & Fibiger 1999 + J 

96 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

97 Platyperigea aspersa (Rambur 1834)  J 

98 Spodoptera littoralis (Boisduval 1833)  J 

99 Spodoptera exigua (Hübner 1808)  J 

100 Leucania (Leucania) punctosa (Treitschke 1825)  J 

101 Leucania (Leucania) putrescens (Hübner 1824)  J 

102 Leucania (Acantholeucania) loreyi (Duponchel 1827)  J 

103 Mythimna (Hyphilare) congrua (Hübner 1817)  J 

104 Mythimna (Hyphilare) l-album (Linnaeus 1767)  J 

105 Acronicta psi (Linnaeus 1758)  J 

106 Acronicta aceris taurica Staudinger 1901  J 

107 Aegle semicana (Esper 1798)  I, J 

108 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

109 Agrotis exclamationis (Linnaeus 1758)  J 

110 Agrotis trux (Hübner 1824)  J 

111 Agrotis bigramma (Esper 1790)  J 

112 Agrotis ipsilon (Hufnagel 1766)  J 

113 Agrotis syricola Berio 1936  I, J 

114 Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

115 Dichagyris endemica Fibiger, Svendsen & Nilsson 1999 + J 

116 Euxoa (Euxoa) hemispherica Hampson 1903 + J 

117 Peridroma saucia (Hübner 1808)  J 

118 Noctua pronuba (Linnaeus 1758)  J 

119 Noctua warreni Lödl 1987 + J 

120 Xestia (Xestia) palaestinensis (Kalchberg 1897)  I, J 

121 Xestia (Xestia) xanthographa (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

122 Allophyes asiatica cypriaca Boursin 1957 + J 

123 Oncocnemis arenbergi Hacker & Lödl 1989 + J 

124 Cucullia calendulae Treitschke 1835  J 

125 Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

126 Dysgonia torrida (Guenée 1852)  J 

127 Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

128 Zethes insularis Rambur 1833  J 

129 Catocala dilecta (Hübner 1808)  J 

130 Catocala elocata (Esper 1787)  J 

131 Catocala eutychea Treitschke 1835  J 

132 Autophila luxuriosa cyprogena Boursin 1940 + J 

133 Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

134 Autographa gamma (Linnaeus 1758)  J 

135 Chrysodeixis chalcites (Esper 1789)  J 

136 Trichoplusia ni (Hübner 1803)  J 

137 Condica viscosa (Freyer 1831)  J 

138 Cryphia (Cryphia) algae (Fabricius 1775)  J 

139 Cryphia (Cryphia) raptricula (Denis & Schiffermüller 1775)  J 

140 Eublemma cochylioides (Guenée 1852)  J 

141 Eublemma ostrina (Hübner 1808)  J 

142 Eublemma parva (Hübner 1808)  J 

143 Polypogon plumigeralis (Hübner 1825)  J 

144 Earias clorana (Linnaeus 1761)  J 
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 HYMENOPTERA   

 CHYSIDIDAE   

145 Chrysis ignita cypriaca Enslin 1950 + J 

146 Chrysis judaica Du Buysson 1898 + J 

147 Chrysis daphnis  Mocsáry 1889  I, J 

148 Chrysis mavromoustakisi Trautmann 1929  E, J 

149 Chrysura pseudodichroa (Linsenmaier 1959)  E, J 

150 Chrysura sulcata (Dahlbom 1845)  J 

151 Holopyga fastuosa effrenata Linsenmaier 1959  I,J 

152 Holopyga ignicollis ignicollis Dahlbom 1854  J 

 COLEOPTERA   

 CARABIDAE   

153 Leistus (Leistus) caucasicus Chaudoir, 1867  H,I,J 

154 Leistus (Pogonophorus) spinibarbis rufipes Chaudoir, 1843  J 

155 Notiophilus danieli Reitter, 1897  J 

156 Carabus (Procrustes) anatolicus anatolicus (Chaudoir, 1857)  J 

157 Broscus nobilis (Dejean, 1828)  I,J 

158 Trechus (Trechus) crucifer Piochard de la Brûlerie, 1876  F, I,J 

159 Trechus (Trechus) olympicus Piochard de la Brûlerie, 1875 + J 

160 Trechus (Trechus) saulcyanus Csiki, 1928  I,J 

161 Tachyura (Tachyura) thoracica (Kolenati, 1845)  I,J 

162 Bembidion (Neja) leucoscelis leucoscelis Chaudoir, 1850  J 

163 Bembidion (Nepha) vseteckai vseteckai Mařan, 1936  E, F, H, J 

164 Bembidion (Ocyturanes) praeustum praeustum Dejean, 1831  J 

165 Bembidion (Peryphanes) dalmatinum levantinum Všetečka, 1941  E, J 

166 Asaphidion cyprium Mařan, 1934 + J 

167 Morion olympicus L. Redtenbacher, 1843  I, J 

168 Amara (Amara) eurynota (Panzer, 1797)  J 

169 Stenolophus (Stenolophus) abdominalis persicus Mannerheim in Chaudoir, 
1844 

 I, J 

170 Platyderus (Platyderus) cyprius Piochard de la Brûlerie, 1876 + J 

171 Calathus (Calathus) syriacus Chaudoir, 1863  I, J 

172 Calathus (Calathus) reflexus Schaum, 1858  E, J 

173 Calathus (Neocalathus) leptodactylus Putzeys, 1873  E, J 

174 Laemostenus (Laemostenus) venustus (Dejean, 1828)  J 

175 Laemostenus (Sphodroides) cordicollis (Chaudoir, 1854)  I, J 

176 Syntomus fuscomaculatus (Motschoulsky, 1844)  J 

177 Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812)  J 

178 Microlestes luctuosus luctuosus Holdhaus, 1904  J 

179 Brachinus (Brachynidius) brevicollis Motschulsky, 1844.  J 

 TENEBRIONIDAE   

180 Opatroides punctulatus Brullé 1832  J 

181 Gonocephalum rusticum (Olivier 1811)  I, J 

182 Cephalostenus alziari Grimm 1991 + H, J 

183 Dendarus orientalis Seidlitz 1893  E, J 

184 Cabirutus cribricollis (Baudi 1875)  E, J 

185 Helops glabriventris Reitter 1885  J 

186 Raiboscelis cyprius Allard 1876 + J 

187 Uloma cypraea Kraatz 1873  E, J 

188 Adelostoma sulcatum Duponchel 1827  J 

189 Zophosis punctata Brullé 1832  J 

190 Dailognatha crenata Reiche & Saulcy 1857  I, J 

191 Tentyria cypria Kraatz 1865  E, J 

192 Stenosis sulcata Miller 1861 + J 

193 Diaperis boleti (Linnaeus 1758)  J 

194 Platydema europaeum Laporte de Castelnau & Brullé 1831  J 

195 Lagria hirta (Linnaeus 1758)  J 
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 ELATERIDAE   

196 Lacon punctatus (Herbst 1779)  J 

197 Drasterius bimaculatus (Rossi 1790)  J 

198 Calais parreysii (Steven 1829)  I, J 

199 Peripontius ingridae Schimmel 1996 + J 

200 Peripontius terminatus (Erichson 1841)  J 

201 Melanotus (Melanotus) fusciceps (Gyllenhal 1817)  J 

202 Melanotus (Spheniscosomus) cuneiformis Baudi 1871  E, J 

 SCARABAEIDAE   

203 Cetonia cypriaca Alexis, 1994 + J 

204 Protaetia (Netocia) afflicta (Gory & Percheron 1833)  I,J 

205 Protaetia (Netocia) cuprea ikonomovi (Mikšic 1958) + J 

206 Tropinota (Epicometis) hirta (Poda 1761)  J 

207 Oxythyrea noemi Reiche & Saulcy 1856  J 

208 Valgus hemipterus (Linnaeus 1758)  J 

209 Pentodon bidens sulcifrons Küster 1848  I, J 

210 Anoxia (Protanoxia) baraudi Keith 2003 + J 

211 Haplidia pruinosa Baudi, 1870  I, J 

212 Maladera (Aserica) cerruttii Sabatinelli, 1977 + J 

 CERAMBYCIDAE   

213 Agapanthia gemella Holzschuh 1989 + J 

214 Agapanthia suturalis (Fabricius 1787)  J 

215 Calamobius filum (Rossi 1790)  J 

216 Pogonocherus anatolicus Daniel 1898  I, J 

217 Icosium tomentosum atticum Ganglbauer 1881  J 

218 Deilus fugax (Olivier 1790)  J 

219 Arhopalus syriacus (Reitter 1895)  J 

220 Chlorophorus varius (Müller 1766)  J 

221 Stenopterus similatus mehli Sama 1995 + J 

222 Trichoferus antonioui Sama 1994 + J 

223 Trichoferus fasciculatus fasciculatus (Faldermann 1837)  J 

224 Rhaesus serricollis (Motschulsky 1838)  J 

 BUPRESTIDAE   

225 Acmaeodera (Acmaeodera) flavolineata cypricola Volkovitsh 1983 + J 

226 Acmaeodera (Acmaeotethya) crinita perrinella Obenberger 1934 + J 

227 Acmaeodera (Acmaeotethya) ottomana confluens Baudi 1870 + J 

228 Acmaeodera (Acmaeotethya) quadrizonata Abeille de Perrin 1891  J 

229 Acmaeodera (Acmaeotethya) bijuga Marseul 1865  E, J 

230 Acmaeodera (Palaeotethya) guillebeaui Abeile de Perrin 1891  I, J 

231 Acmaeodera (Acmaeotethya) truquii Abeille de Perrin 1891  J 

232 Acmaeoderella (Acmaeoderella) cypriota cypriota (Obenberger 1940) + J 

233 Acmaeoderella (Carininota) farinosa (Reiche 1856)  J 

234 Acmaeoderella (Carininota) flavofasciata placida (Baudi 1870) + J 

235 Acmaeoderella (Euacmaeoderella) gibbulosa (Ménétriés 1832)  J 

236 Acmaeoderella (Euacmaeoderella) villosula (Steven 1830)  J 

237 Chalcophora detrita  margotana Novak 2002 + J 

238 Anthaxia(Anthaxia) anadyomene Bílý & Kubáň, 2004 + F, J 

239 Anthaxia (Anthaxia) aureoviridis Svoboda 1994 + J 

240 Anthaxia (Anthaxia) discicollis discicollis Gory & Laporte 1839  J 

241 Anthaxia (Anthaxia) kurdistana cypriota Obenberger 1938 + J 

242 Anthaxia (Anthaxia) hozaki Bílý 1973 + J 

243 Anthaxia (Anthaxia) perrini Obenberger 1918 + J 

244 Anthaxia (Cratomerus) paphia Novak & Makris 2002 + F, J 

245 Anthaxia (Cratomerus) nupta confinata Magnani 1995 + J 

246 Anthaxia (Haplanthaxia) cylindrica Abeille 1900  E, J 

247 Anthaxia (Haplanthaxia) karsanthiana Pic 1917  I, J 
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248 Anthaxia (Haplanthaxia) marani Obenberger 1938 + J 

249 Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii millefolii (Fabricius 1801)  L, J 

250 Anthaxia (Melanthaxia) corinthia Reiche & Saulcy 1856  J 

252 Anthaxia (Melanthaxia) griseocuprea Kiesenwetter 1857 + J 

252 Anthaxia (Melanthaxia) mysteriosa Obenberger 1917  I, J 

253 Buprestis (Buprestis) dalmatina Mannerheim 1837  J 

254 Perotis susannae (Novak 1983) + J 

255 Chrysobothris (Chrysobothris) solieri Laporte & Gory 1839  J 

156 Agrilus grandiceps grandiceps Kiesenwetter 1857  I, J 

257 Meliboeus n.sp. + J 

258 Meliboeus violasceus Kiesenwetter 1857  J 

259 Galbella felix (Marseul 1865)  I, J 

 COCCINELLIDAE   

260 Brumus quadripustulatus (Linnaeus 1758)  J 

261 Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus 1758  J 

262 Exochomus (Exochomus) nigromaculatus (Goeze 1777)  J 

263 Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze 1777)  J 

264 Chilocorus bipustulatus (Linnaeus 1758)  J 

265 Oenopia conglobata (Linnaeus 1758)  J 

 OEDEMERIDAE   

266 Chrysanthia cyprica Pic, 1920 +  

 TROGOSITIDAE   

267 Temnochila caerulea (Olivier 1790)  I 

 CLERIDAE   

268 Opilo taeniatus (Klug, 1842)  I, J 

269 Trichodes ganglbaueri  Escherich, 1893 + J 

 CHRYSOMELIDAE   

270 Dicladispa testacea (Olivier 1790)  J 

271 Exosoma thoracicum (Redtenbacher, 1843)  E, J 

272 Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)  J 

273 Cassida (Cassida) palaestina Reiche, 1858  I, J 

274 Orsodacne humeralis Latreille, 1804  J 

275 Smaragdina limbata (Steven, 1806)  I, J 

276 Clytra ovata (Lacordair, 1848)  I, J 

277 Clytra atraphaxidis (Pallas, 1773)  I, J 

278 Macrocoma rubripes (Schaufuss, 1862)  J 
A:  Είδε θαη ππνείδε ελδεκηθά ηεο Κύπξνπ 
B:  Είδε πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη θπξίωο ζηηο εθδόζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Επξώπεο  λα βξίζθνληαη ζε θίλδπλν: 
1. Economic Commission for Europe. European Red List of Globally Threatened Animals and 

Plants. United Nations. 150p. 
2. CORINE-Biotopes project. 1988. Technical Handbook vol. 1 
3. IUCN Conservation Monitoring Cente 1988. IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN.154p 
4. Koomen P., van Helsdinger P.J. 1996. Listing of biotopes in Europe according to their 

significance for invertebrates. Council of Europe, Nature and Environment, no 77. 74p. 
5. Collins N.M., Wells S.M 1987. Invertebrates in need of special protection in Europe. Council of 

Europe, Nature and Environment, no 35. 162p. 
6. Van Tol J., Verdonk M.J. 1988. The protection of dragonflies (Odonata) and their biotopes. 

Council of Europe, Nature and Environment, no 38. 181p. 
7. Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe, Nature and 

Environment, no 23. 157p. 
8. Speight M.C.D. 1989. Saproxylic invertebrates and their conservation. Council of Europe, Nature 

and Environment, no 42. 72p. 
9. European Invertebrate Survey 1991. Proposed revised list of threatened invertebrates in need of 

protection of habitat in the community. Mscr., 7p 
E: Τάμα πνπ είλαη ελδεκηθά ηεο πεξηνρήο γύξω από ηελ Κύπξν. 
F: Σπάληα ηάμα: πξόζθαηεο πξώηεο αλαθνξέο ζηελ Κύπξν. 
G: Σεκαληηθά θαη θαζνξηζηηθά γηα ηα νηθνζπζηήκαηα είδε. 
Η: Σπάληα Τάμα: Απνκνλωκέλα ηνπηθά ζε πεξηνξηζκέλεο γεωγξαθηθέο πεξηνρέο ή βηόηνπνπο. 
I: Τάμα γηα ηα νπνία ε Κύπξνο απνηειεί ην λνηηόηεξν, δπηηθόηεξν, βνξεηόηεξν ή αλαηνιηθόηεξν όξην 
εμάπιωζεο ηνπο 
J: Χαξηζκαηηθά είδε, ή είδε δεκνθηιώλ νκάδωλ. 
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5. Μαθξνκύθεηεο ηνπ Δάζνπο Μαραηξά 

A/A  Λατινικό Πνομα Οικολογία 

1 Agaricus augustus  
 

 

2 Agaricus campestris 
 

 

3 Agaricus xanthodermus 
 

 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 

Armillaria mellea 
Π/  

Π/  

5 
6 
 

Astraeus hygrometricus 
 

 

6 Auricularia auricula-judae 
 

 

7 Chroogomphus rutilus 
Μ 

Μ 

8 Clathrus rubber 
Μ 

Μ 

9 Colus hirudinosus 
Μ 

Μ 

10 Coprinus comatus 
 

 

11 Coprinus disseminatus 
 

 

12 Crepidotus mollis 
 

 

13 Fomes pini 
Π 

Π 

14 Ganoderma applanatum 
Π/ 

Π/ 

15 Geastrum sessile 
 

 

16 Laccaria laccata 
Μ 

Μ 

17 Lactarius chrysorrheus 
Μ 

Μ 

18 Lactarius deliciosus 
Μ 

Μ 

19 Lactarius tesquorum 
Μ 

Μ 

20 Lepista nuda 
 

 

21 Lycoperdon perlatum 
 

 

22 Lycoperdon pyriforme 
 

 

23 Marasmius sp. 
 

 

24 Morchella conica 
/Μ 

/Μ 

25 Mycena seynii 
Π 

Π 

26 Phellinus tuberculosus 
Π/ 

Π/ 

27 Pisolithus tinctorius 
Μ 

Μ 

28 Pleurotus ostreatus 
 

 

29 Rizopogon luteolus 
Μ 

Μ 

30 Russula delica 
Μ 

Μ 

31 Sarcosphaera crassa 
 

 

32 Schizophyllum commune 
 

 

33 Stereum hirsutum 
 

 

34 Suillus collinitus 
Μ 

Μ 

35 Suillus granulatus 
Μ 

Μ 

36 Tricholoma caligatum 
Μ 

Μ 

37 Tricholoma fracticum 
Μ 

Μ 

38 Tricholoma terreum 
Μ 

Μ 

39 Tulostoma brumale 
 

 

40 Volvariella speciosa ssp glyocephala 
 

 
 
:απξνθπηηθά, Μ:Μπθνξξηδηθά, Π:Παξαζηηηθά. 
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6. Θέζε θαη ραξαθηεξηζηηθά δέληξωλ κλεκείωλ ηεο θύζεο 
 

 

Επιςτημονικό όνομα: Arbutus andrachne 
Κοινό όνομα: Αντρουκλιά 
Σοποθεςία: Κιόνια - Προφήτησ Θλίασ 
υντεταγμζνεσ: 519305 – 3863481  
Κυκλική επιφάνεια (m): 1,46 ςτα 90cm 
Ύψοσ (m): 10 
Θλικία (ζτη): 120 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν 
 
 

 

Επιςτημονικό όνομα: Pistacia terebinthus 
Κοινό όνομα: Σρεμιθιά  
Σοποθεςία: Προφήτησ Θλίασ 
υντεταγμζνεσ: 522502 – 3865683, 684m 
Κυκλική επιφάνεια (m): 3,82 ςτη βάςη 
Ύψοσ (m): 8 
Θλικία (ζτη): 170 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν 

 

Επιςτημονικό όνομα: Pinus brutia 
Κοινό όνομα: Σραχεία πεφκη 
Σοποθεςία: Μάντρα του Πετρή 
υντεταγμζνεσ: 520891 – 3864405,778m 
Κυκλική επιφάνεια (m): 3,10 
Ύψοσ (m): 18 
Θλικία (ζτη): 160 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν  
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Επιςτημονικό όνομα: Pinus brutia 
Κοινό όνομα: Σραχεία πεφκη 
Σοποθεςία: Βρφςη του Πετρή 
υντεταγμζνεσ: 521733-3864219 ,638m 
Κυκλική επιφάνεια (m): 2,60 
Ύψοσ (m): 24 
Θλικία (ζτη): 130 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν 

 

Επιςτημονικό όνομα: Pinus brutia 
Κοινό όνομα: Σραχεία πεφκη 
Σοποθεςία: Εκδρομικόσ Χϊροσ Κιόνια 
υντεταγμζνεσ: 518070 – 3864272, 1225m 
Κυκλική επιφάνεια (m): 3,20 
Ύψοσ (m): 26 
Θλικία (ζτη): 160 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν 
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Επιςτημονικό όνομα: Tetraclinis articulata  
Κοινό όνομα: Καλλιτρίδα 
Σοποθεςία: Εκδρομικόσ Χϊροσ Κιόνια 
υντεταγμζνεσ: 518076 – 3864271, 1215m 
Κυκλική επιφάνεια (m): 3,17 
Ύψοσ (m): 28 
Θλικία (ζτη): 100 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν 

 

Επιςτημονικό όνομα: Quercus ilex 
Κοινό όνομα: Δρυσ η Άρια 
Σοποθεςία: Εκδρομικόσ Χϊροσ Κιόνια  
υντεταγμζνεσ: 518076 – 3864266, 1225m 
Κυκλική επιφάνεια (m): 1,24 
Ύψοσ (m): 18 
Θλικία (ζτη): 100 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν 
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Επιςτημονικό όνομα: Pinus brutia 
Κοινό όνομα: Σραχεία πεφκη 
Σοποθεςία: Εκδρομικόσ Χϊροσ Μάντρα του 
Καμπιοφ 
υντεταγμζνεσ: 520938 – 3867469, 656m 
Κυκλική επιφάνεια (m): 3,04 
Ύψοσ (m): 18 
Θλικία (ζτη): 150 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν 

 

Επιςτημονικό όνομα: Olea europaea 
Κοινό όνομα: Ελιά 
Σοποθεςία: Προφήτησ Θλίασ 
υντεταγμζνεσ: 522537 – 3865642, 674m 
Μζςη κυκλική επιφάνεια (m): 4,58 
Μζςο φψοσ (m): 6 
Μζςη ηλικία (ζτη): 400 
Ιδιοκτηςία: Σμήματοσ Δαςϊν 
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7. Κιείδεο αμηνιόγεζεο (εμωηεξηθώλ) παξαγόληωλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην δπλακηθό δηήζεζεο 
ηωλ (εθηόο μύινπ) δαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ δάζνπο Μαραηξά Κύπξνπ  
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8. ρεηηθή βαξύηεηα ηωλ παξαγόληωλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην δπλακηθό δηαθόξωλ 
δαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζην δάζνο Μαραηξά Κύπξνπ 
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9. ρεηηθή βαξύηεηα (Gi) ηωλ εζωηεξηθώλ παξαγόληωλ ηνπ δάζνπο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακόξθωζε θαηαιιειόηεηαο ηωλ δαζηθώλ 
ζρεκαηηζκώλ ωο πξνο ηηο δηάθνξεο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο 
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10. Κιείδεο αμηνιόγεζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηωλ δαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ 
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11: Δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα πξνζηαζία ηωλ πεξηνρώλ θωιενπνίεζεο ηωλ αξπαθηηθώλ 
πνπιηώλ. 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΜΕΤΩΝ ΧΩΙΚΗ ΕΞΑΡΛΩΣΗ 
ΡΕΙΟΔΟΣ 

ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

1 
Αποφυγή δαςοκομικϊν εργαςιϊν και χρήςησ 
αλυςοπρίονου κατά την κρίςιμη περίοδο τησ 
αναπαραγωγήσ. 

ε ακτίνα 2km από τισ 
φωλιζσ 

15/01-30/06 

2 Αποφυγή υλοτομιϊν κοντά ςτη φωλιά. 
ε ακτίνα 300 m από 
τισ φωλιζσ 

Καθ’ όλο το ζτοσ 

3 
Διατήρηςη και βελτίωςη τησ φυςικήσ δομήσ 
και μείξησ των ςυςτάδων.  

ε όλο το δάςοσ Καθ’ όλο το ζτοσ 

4 
Καθοριςμόσ, ςήμανςη και κατακράτηςη 2 
τουλάχιςτο δζντρων «Άγριασ Ηωήσ» (μεγάλησ 
ηλικίασ) ανά εκτάριο. 

ε όλο το δάςοσ. Καθ’ όλο το ζτοσ 

5 Αποφυγή χρήςησ εκρηκτικϊν 
ε ακτίνα 2km από τισ 
φωλιζσ 

15/01-31/06 

6 
Ρφθμιςη δραςτηριοτήτων αναψυχήσ κατά την 
κρίςιμη περίοδο αναπαραγωγήσ.  

ε ακτίνα 300m από τισ 
φωλιζσ 

15/01-31/06 

7 Προςωρινό κλείςιμο δρόμων. 
ε ακτίνα 1km από τισ 
φωλιζσ 

15/01-31/06 

8 Αποφυγή καταςκευήσ δαςικϊν δρόμων. 
ε ακτίνα 500m από τισ 
φωλιζσ 

Καθ’ όλο το ζτοσ 

9 
Αποφυγή καταςκευήσ δρόμων εξαγωγήσ 
ξυλείασ.  

ε ακτίνα 400m από τισ 
φωλιζσ 

Καθ’ όλο το ζτοσ 

10 
Προγραμματιςμόσ εργαςιϊν ςυντήρηςησ 
δρόμων και αντιπυρικϊν λωρίδων.  

ε ακτίνα 1km από τισ 
φωλιζσ 

15/01-31/03 

11 
Αποφυγή εγκατάςταςησ πυλϊνων και 
παςςάλων μεταφοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ. 
Απομάκρυνςη αδρανϊν καλωδίων. 

ε περιοχζσ μεγάλησ 
πυκνότητασ φωλιϊν 
και ςε περιοχζσ που 
ορίςτηκαν ωσ SPA. 

Καθ’ όλο το ζτοσ  

12 
Προςταςία και επιτήρηςη κατά την περίοδο 
αναπαραγωγήσ. 

ε όλο το δάςοσ 15/01-30/06 

13 
Διαβήματα προσ το Σαμείο Θήρασ για την 
απαγόρευςη του κυνηγίου  

ε ακτίνα 2km 
τουλάχιςτον από τισ 
φωλιζσ 

2 μήνεσ πριν την 
ζναρξη τησ 
κυνηγετικήσ 
περιόδου (αρχζσ 
Ιουνίου) 

14 Ζρευνα και παρακολοφθηςη. 

ε όλο το δάςοσ για την 
παρακολοφθηςη τησ 
αναπαραγωγήσ και 
δυναμικήσ του είδουσ. 

Καθ’ όλο το ζτοσ 
και ειδικά κατά την 
αναπαραγωγική 
περίοδο 15/01-
31/04 

Πηγή: Τμήμα Δασών 

 

 
 



238 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
 
 

 
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
 
1. Χάρτης γεωγραφικής θέσης ∆άσους Μαχαιρά 

2. Χάρτης διοικητικής διαίρεσης ∆άσους Μαχαιρά 

3. Χάρτης γεωγραφικής διαίρεσης ∆άσους Μαχαιρά 

4. Χάρτης εδαφοπονικών μορφών ∆άσους Μαχαιρά 

5. Χάρτης βλάστησης ∆άσους Μαχαιρά 

6. Χάρτης περιοχών του δικτύου Φύση 2000 στο ∆άσος Μαχαιρά 

7. Χάρτης οικοτόπων στο ∆άσος Μαχαιρά 

8. Χάρτης υδρολογικών στοιχείων ∆άσους Μαχαιρά 

9. Χάρτης υποδομών αντιπυρικής προστασίας ∆άσους Μαχαιρά 

10. Χάρτης οδικού δικτύου ∆άσους Μαχαιρά 

11.  Χάρτης ζωνών προστασίας στο ∆άσος Μαχαιρά 

12.  Χάρτης μικροαποθεμάτων – σημαντικών στοιχείων χλωρίδας 

και πανίδας του ∆άσους Μαχαιρά 

13.  Χάρτης περιοχών μόνιμης απαγόρευσης κυνηγίου.  
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