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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΡΗΕΟΔΛΗΑ ΚΑΗ ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΓΑΤΛΛΗΧΝ
1.1 Σαπηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
Σν Σκήκα Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο αλέζεζε κε ηελ απφ 21-12-2009 πκθσλία, χζηεξα απφ δηελέξγεηα ηνπ ππ΄ αξίζκ.
ΣΓ 75/2009 δηαγσληζκνχ, ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δηνηκαζία ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεο
πεξηνρήο «Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά Γαζχιιηα Άισλαο (Άισλα Η θαη Άισλα ΗΗ)
θαη Μειηζζηψλ (Μειίζζηα θαη Μειίζζηα Η) » ζηηο εηαηξίεο NERCO – Ν. ΥΛΤΚΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ
Α.Δ.Μ. θαη IACO Environmental and Water Consultants Ltd.
Σελ νκάδα κειέηεο πιαηζηψλνπλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη εηδηθνί επηζηήκνλεο:
 Βέξγνο ηέξγηνο
 Εαραξίαο Κππξησηάθεο
 Σξηαληάθπιινο Αθξηψηεο
 ΄Αγηο Ηαθσβίδεο
 Θενδψξα θψθνπ















Γεκήηξεο Μπαθαινχδεο
Μάξηνο Μνπζθνπληήο
Αξηζηείδεο Ησάλλνπ
Νηθφιανο Αβηδήο
Νηθφιανο Υιχθαο
Δπζηάζηνο αγηάο
Νηθφιανο Εέξβαο
Νηθφιανο ηακαηνχθνο
Αλδξέαο Παλνχζεο
Θενδψξα Ησαλλίδνπ
Αγγέια Νηθνιάνπ
Άληξε Καθνλίηε
Έιελα Παλαγησηίδνπ
Γηψξγνο Παληαδφπνπινο

Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο κειέηεο
Δηδηθφο ρισξίδαο θαη Οηθνηφπσλ
Δηδηθφο Παλίδαο θαη ελδηαηηεκάησλ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο
Πεξηβάιινληνο (BSc, MSc)
Γαζνιφγνο-Πεξηβαιινληνινγνο(ΜSc)
Δηδηθφο ζηε ραξηνγξάθεζε
Δηδηθφο ζηελ πηελνπαλίδα
Γεσιφγνο Τδξνγεσιφγνο
Δηδηθφο ζηελ Κππξηαθή Γαζνπνλία
Γαζνιφγνο - Δληνκνιφγνο
Γαζνιφγνο-Πεξηβαιινληνινγνο(ΜSc)
Γαζνιφγνο
Γαζνιφγνο – Πεξηβαιινληνιφγνο
Γαζνιφγνο – Πεξηβαιινληνιφγνο
Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο
Βηνιφγνο - Πεξηβαιινληνιφγνο MSc
Υεκηθφο Μεραληθφο
Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο (MSc)
Γαζνιφγνο Πεξηβαιινληνιφγνο (ΜSc)
ρεδηαζηήο AutoCad-ArcGis

Σν ζπληνληζκφ θαη ηελ επηκέιεηα ηεο κειέηεο έρνπλ νη θ. Βέξγνο ηέξγηνο, σο επηθεθαιήο ηεο
νκάδαο κειέηεο θαη νη θ. Νηθφιανο Υιχθαο, σο Γ/λσλ χκβνπινο ηεο NERCO – Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝ/ΣΔ Α.Δ.Μ. θαη ΄Αγηο Ηαθσβίδεο, σο Γ/λσλ χκβνπινο ηεο IACO Environmental and Water
Consultants Ltd.
ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο ππεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο
Γαζψλ, κε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ θαη εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο γη’ απηφ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπο θάησζη:
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Γεκήηξεο Υξηζηνθίδεο Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Γαζψλ
Σάθεο Σζηληίδεο Aλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ
Αληξέαο Υαξαιάκπνπο, Αλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ
Αληψλεο Κνπηαιηαλφο, Αλψηεξνο πληεξεηήο Γαζψλ
Λνΐδνο Λνΐδνπ, πληεξεηήο Γαζψλ Α΄
Κσλζηαληίλνο Νηθνιάνπ, πληεξεηήο Γαζψλ Α΄
Μελάο Παπαδφπνπινο, πληεξεηήο Γαζψλ Α΄
Σάθεο Παπαρξηζηνθφξνπ, Αλψηεξνο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο
Νίθνο ακαξίαο, Αλψηεξνο Γαζηθφο Λεηηνπξγφο
Υαξάιακπνο . Υξηζηνδνχινπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο
Θσκάο Κπξηάθνπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο
Ζξφδνηνο Καθνχξε, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο
Υάξεο Νηθνιάνπ, Γαζηθφο Λεηηνπξγφο

Απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ
χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε βάζεη ηνπ ππ΄αξίζκ.
ΣΓ 75/2009 δηαγσληζκνχ, ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη:
«Ζ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζώλ ηνπ Δζληθνύ Γαζηθνύ Πάξθνπ Ρηδνειηάο θαη ησλ
γεηηνληθώλ Γαζπιιίσλ θαζώο θαη ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ άιισλ ιεηηνπξγηώλ ησλ
δαζώλ κέζσ ηεο εηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο Γηαρεηξηζηηθώλ ρεδίσλ».
Απφ ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εηνηκαζία ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ζα πξνθχςνπλ ηα αθφινπζα
κεηαμχ άιισλ απνηειέζκαηα.












Έθζεζε εθηίκεζεο ηεο νηθνινγηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε πεξηνρή.
Απνγξαθή ησλ αβηνηηθψλ θαη βηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο.
Καηαγξαθή ησλ εηδψλ παλίδαο, ρισξίδαο θαη νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ θαη εζληθνχ
ελδηαθέξνληνο θαη άιισλ ζηνηρείσλ (π.ρ. γεσινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ) πνπ πξέπεη λα
πξνζηαηεπζνχλ.
Αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
πξνζηαηεπζνχλ.
Καζνξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ.
Γηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δηαρείξηζεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηα ηδηαίηεξα
γλσξίζκαηα θαη ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα πξνζηαηεπζνχλ.
Γηαρεηξηζηηθά κέηξα / δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ γηα επίηεπμε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ
ζηφρσλ κε ρξνλνδηαγξάκκαηα.
Αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφο θαη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα πινπνίεζε πξνηάζεσλ.
Καηαγξαθή παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη εηζεγήζεηο γηα
παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κέηξσλ ηεο δηαρείξηζεο.
Πξνηάζεηο γηα αλαζεψξεζε ρεδίνπ θαη άιιεο εηδηθέο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη.

χκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000,
σο πξνζηαηεπφκελα αληηθείκελα ζεσξνχληαη: α) νη ηχπνη νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη ηα
είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη β) ηα είδε πηελψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο
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Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά είδε ηα νπνία έρνπλ ηαθηηθή παξνπζία ζηα εδάθε ηεο
Δ.Δ., γ) ηα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ σο πξνζηαηεπφκελν
αληηθείκελν ζεσξείηαη επηπιένλ θάζε άιιν ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, ε
δηαηήξεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ
ηεο.

Πεξηερφκελα
Οη πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηα πεξηερφκελά ηεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο
φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο (ΣΓ 75/2009) ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο. χκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο, νη ράξηεο επηζπλάπηνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ παξνχζα κειέηε θαη
δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS (ArcGIS 9.2). ηνλ
παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη ράξηεο ςεθηαθήο κνξθήο θαη ηα θεθάιαηα ζηα νπνία
αληηζηνηρνχλ.

Πίλαθαο 1: Φεθηαθνί ράξηεο
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΑΡΗΘΜΟ
ΥΑΡΣΖ
Υ.01
Υ.02
Υ.03
Υ.04
Υ.05
Υ.06
Υ.07
Υ.08
Υ.09

10
11
12
13

Υ.10
Υ.11
Υ.12
Υ.13

ΥΑΡΣΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Ηδηνθηεζηαθνχ Καζεζηψηνο
Θέζεο-Έθηαζεο
Πνιενδνκηθψλ Εσλψλ
Σνπνγξαθηθφο
Γεσινγηθφο
Δδαθνινγηθφο
Τδξνινγηθφο
Βιάζηεζεο-Οηθνηφπσλ
Γεσγξαθηθέο ζέζεηο ησλ εηδψλ Cypsophila linearifolia,
Hermiarie hemistemon
Αλζξψπηλσλ Πιεζπζκψλ
Υξήζεσλ Γεο
Πνιηηηζηηθψλ ηνηρείσλ
Τπνδνκψλ

1.2
1.2
1.3
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.6
2.2.1
2.2.2
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1.2 Θέζε - έθηαζε- ηδηνθηεζία
Σν Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν (Δ.Γ.Π.) Ρηδνειηάο θαη ηα γεηηνληθά δαζχιιηα (Μειίζζηα θαη Μειίζζηα Η θαη
Άισλα Η θαη ΗΗ) εληνπίδνληαη 7 km βνξεηνδπηηθά ηεο Λάξλαθαο θαη πεξίπνπ 3km λνηηνδπηηθά ηνπ
Γήκνπ Αξαδίππνπ.
Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο είλαη ήπην, κε ινθψδεηο εμάξζεηο θαη εθηείλεηαη ζε πςφκεηξν 48 – 111
m.
Σν Γάζνο Ρηδνειηάο θαηαιακβάλεη θξαηηθή δαζηθή γε θαη θεξχρζεθε απφ ην Σκήκα Γαζψλ ζε
Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν ην 1997, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο νηθνινγηθήο αμίαο ηνπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ
σο πεξηαζηηθφ δάζνο ζηελ αλαςπρή ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σα Γάζε Άισλαο θαη
Μειηζζηψλ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία έληαμεο σο Κχξηα Κξαηηθά Γάζε.

Πεξηνρή Μειέηεο

Δηθφλα 1.2-1: Υάξηεο Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο

Ζ πεξηνρή κειέηεο ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Δπαξρία Λάξλαθαο θαη εηδηθφηεξα πεξηβάιιεηαη
αλαηνιηθά απφ ην Γήκν Αξαδίππνπ, λφηηα απφ ην Γήκν Λάξλαθαο, βφξεηα θαη δπηηθά απφ
ηδησηηθέο εθηάζεηο. Δπίζεο, πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο δηέξρνληαη νη απηνθηλεηφδξνκνη
Λάξλαθαο – Λεπθσζίαο θαη Αγίαο Νάπαο - Αεξνδξφκην Λάξλαθαο.
Ζ πεξηνρή κειέηεο θαηαιακβάλεη ζπλνιηθά έθηαζε 159,6 εθηάξηα θαη δηαρεηξηζηηθά ππάγεηαη ζηε
Γαζηθή Πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο/Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηε Γαζηθή Τπνπεξηθέξεηα
Λάξλαθαο, ε νπνία έρεη έδξα ηε Λάξλαθα.
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ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα επηκέξνπο δάζε ηεο
πεξηνρήο κειέηεο.
Πίλαθαο 1.2-1: Έθηαζε ησλ Γαζψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο
Γάζνο

Έθηαζε (De)

Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο

970,0

Μειίζζηα Η

102,0

Μειίζζηα ΗΗ

152,0

Άισλα Η

330,4

Άισλα ΗΗ

34,4

Ζ πεξηνρή κειέηεο έρεη ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ζεκαζία θαζψο ζε απηήλ εληνπίδνληαη ηξεηο νηθφηνπνη
πξνηεξαηφηεηαο, εθ ησλ νπoίσλ ν έλαο είλαη ηδηαίηεξα ζπάληνο θαζψο θηινμελεί γπςφθηια είδε
θπηψλ. Δπηπξνζζέησο, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο γχςνπ ζην ππφζηξσκα αλαπηχζζνληαη θαη ρξήδνπλ
ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο ηα είδε Gypsophila lineariifolia (Κξηζίκσο Κηλδπλεχνλ) θαη Herniaria
hemistemon (Δχηξσην).
Οη νηθφηνπνη ελαιιάζζνληαη κε αλαδαζψζεηο, έγθιεηζηεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη
δηαηαξαγκέλα εδάθε απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο, δεκηνπξγψληαο ελαιιαζζφκελν θαη
πνηθίιν ηνπίν.
Ζ επξχηεξε πεξηνρή, ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε απεηθνλίδνληαη
αληίζηνηρα ζηνπο ράξηεο 02 (‘Υάξηεο Θέζεο-Έθηαζεο’) θαη 01 (‘Υάξηεο Ηδηνθηεζηαθνχ
Καζεζηψηνο’), πνπ πεξηιακβάλνληαη ςεθηαθά ζηελ παξνχζα.
1.3 Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο
Σν Γάζνο Ρηδνειηάο θεξχρζεθε Γεπηεξεχνλ Κξαηηθφ Γάζνο ην 1940 κε ην ππ’ αξηζκ. 1999
Γηάηαγκα. ηηο 10/12/1997 ην Σκήκα Γαζψλ θήξπμε ην ελ ιφγσ δάζνο ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν
(Δ.Γ.Π)
Γηα ην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο ηζρχεη ην Γαζηθφ Ννκηθφ Καζεζηψο θαη απνηειείηαη απφ:
(i) Σνλ ‘’Πεξί Γαζψλ Νφκν’’ 14 ηνπ 1967 κε ηνπο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο:
 49 ηνπ 1987
 44 ηνπ 1991
 27 (Η) ηνπ 1999
 124 (Η) ηνπ 2001
 78Α (Η) ηνπ 2003
 34 (Η) ηνπ 2005
 33 (Η) ηνπ 2010
 87 (Η) ηνπ 2010
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(ii) Σνπο ‘’Πεξί Γαζψλ Καλνληζκνχο’’ ηνπ 1967 κέρξη ην 2005.
(iii) Σνπο ‘’Πεξί Γαζψλ (Γηάζεζε Κξαηηθήο Γαζηθήο Γεο) Καλνληζκνχο’’ ηνπ 2006
Ζ Γαζηθή Ννκνζεζία βξίζθεηαη ππφ αλαζεψξεζε. Δπίζεο, γηα ην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο, ηζρχνπλ νη
ζεζκηθέο βάζεηο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ πεξηνρψλ σο Δδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο. Σν ζεζκηθφ
πιαίζην, εκπινπηίζζεθε κε ηελ ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. Οη ζεζκηθέο βάζεηο ηέζεθαλ
κε:
(i) Σνλ ‘’Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη Άγξηαο Εσήο’’ Νφκν 153(I)/2003 θαη
ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν 131(Η)/2006
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, κε βάζε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ
παξέρνπλ νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη
Άγξηαο Εσήο Νφκνπ (Αξ. 153(Η) /2003) γλσζηνπνίεζε ηνλ θαηάινγν, ν νπνίνο πεξηιάκβαλε ηηο
πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, εληφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη ην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο, ζηελ επίζεκε
εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 3861 ζηηο 21/5/2004. Δπίζεο ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, κε ηελ απφθαζε ηεο κε Αξ. 2008/335/ΔΚ, εκεξνκελίαο 28 Μαξηίνπ, 2008 ελέθξηλε ην
θαηάινγν ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ)- (SCI), ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην
Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο .
Οδεγία 92/43/ΔΟΚ – Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν ‘’Natura 2000’’
Ζ Κνηλνηηθή Οδεγία 92/43 «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο
παλίδαο θαη ρισξίδαο» ζπκπιεξψλεη ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ θαη απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ‘’εξγαιεία’’ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ
Οδεγία γηα ηνπο νηθνηφπνπο, φπσο είλαη επξέσο γλσζηή, απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο
βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ζηελ Δπξψπε, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο
άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο.
χκθσλα κε ηελ Οδεγία, ηα Κξάηε κέιε ππνρξεψλνληαη ζηελ ιήςε κέηξσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ
ηε δηαηήξεζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ θαη ησλ
άγξησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ηεο Οδεγίαο,
ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο. ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο αλαθέξνληαη νη ηχπνη
νηθνηφπσλ θαη ηα είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο αληίζηνηρα. Σνλίδεηαη φηη
ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ Παξαξηεκάησλ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξάθη (*) νη ηχπνη νηθνηφπσλ
πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηελ ιήςε
κέηξσλ πξνζηαζίαο.
ηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο γηα ηνπο νηθνηφπνπο θαη κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θαζεζηψηνο
πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗ, νινθιεξψζεθε ε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ νηθνινγηθνχ δηθηχνπ Δηδηθψλ
Εσλψλ Γηαηήξεζεο, γλσζηφ σο «Natura 2000».
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Σν «Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο» πεξηιακβάλεηαη ζην Γίθηπν ΦΤΖ 2000 κε θσδηθφ
CY6000006, σο Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο βάζεη ησλ ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η θαη ησλ εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ. χκθσλα κε ην άξζξν
6 παξ.1 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ γηα ηηο δψλεο απηέο ηα θξάηε – κέιε, θαζνξίδνπλ ηα αλαγθαία
κέηξα δηαηήξεζεο πνπ ελδερνκέλσο ζπλάγνληαη εηδηθά ελδεδεηγκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο ή
ελζσκαησκέλα ζε άιια ζρέδηα δηεπζέηεζεο θαη ηα δένληα θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά ή ζπκβαηηθά
κέηξα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η θαη ησλ εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, ηα νπνία
απαληψληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο.
ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε Οδεγία
2009/147/ΔΔ, ε νπνία θσδηθνπνηεί ηελ Οδεγία 79/409/ΔΔ, ιφγσ ησλ επαλεηιεκκέλσλ θαη
νπζησδψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο.
Σέινο, ηα δαζχιιηα Άισλαο θαη Μειηζζηψλ ζήκεξα απνηεινχλ ραιίηηθε γε αιιά ππφθεηληαη ζε
δηαδηθαζία έληαμεο σο ‘Κχξηα Κξαηηθά Γάζε’.
Απφ πιεπξάο πνιενδνκίαο ε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο εκπίπηεη ζηηο πνιενδνκηθέο δψλεο
Γα2, Γα3, Αα1, Αα6 θαη Κα7. Σα δαζχιιηα Άισλαο Η θαη ΗΗ εκπίπηνπλ ζηηο πνιενδνκηθέο δψλεο
Γα2, Γα3 θαη Γα4. Αληίζηνηρα, ηα δαζχιιηα Μειίζζηα Η θαη ΗΗ εκπίπηνπλ ζηηο δψλεο Γα2 θαη Γα4. Οη
πνιενδνκηθέο δψλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο απνδίδνληαη , ζε ςεθηαθή κνξθή, απφ ην ράξηε 03
(‘Υάξηεο Πνιενδνκηθψλ Εσλψλ’) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα. ην παξαθάησ πίλαθα,
απεηθνλίδνληαη νη εθηάζεηο ησλ πνιενδνκηθψλ δσλψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φπσο πξνθχπηνπλ
απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ράξηε 03.

Πίλαθαο 1.3-1: Πνιενδνκηθέο Εψλεο
Πνιενδνκηθή Εψλε
Γα2 (Εψλε
Πξνζηαζίαο)
Γα3 (Εψλε
Πξνζηαζίαο)
Αα1 (Άιιεο Γεκφζηεο
Υξήζεηο)
Γα4 (Αγξνηηθή Εψλε)
Αα6 (Άιιεο Γεκφζηεο
ΥξήζεηοΠεξηθεξεηαθφο
Αζηπλνκηθφο ηαζκφο)
Κα7 (Πεξηνρέο κε
επηθξαηνχζα ρξήζε
ηελ θαηνηθία)

πλνιηθφ
Δκβαδφλ (Ha)

Γάζνπο Ρηδνειηάο
(Ha)

Άισλαο Η θαη ΗΗ
(Ha)

Μειίζζηα Η θαη ΗΗ
(Ha)

98,76

91,31

6,17

1,28

25,84

0,13

25,71

-

5,71

5,71

-

-

27,41

-

3,31

24,10

0,73

0,73

-

-

0,06

0,06

-

-
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2. ΦΤΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΡΗΕΟΔΛΗΑ ΚΑΗ ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΓΑΤΛΛΗΧΝ
2.1 Αβηνηηθφ πεξηβάιινλ
2.1.2 Σνπνγξαθία – ηνπία
Σν βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο απνηειεί έλα παξαδνζηαθφ, αγξνηνδαζηθφ ηνπίν. Νφηηα θαη
αλαηνιηθά θπξηαξρεί ην αζηηθφ ηνπίν, ελψ λνηηνδπηηθά θαη δπηηθά εθηείλεηαη ε βηνκεραληθή θαη
βηνηερληθή δψλε ηεο Λάξλαθαο.
Ζ πεξηνρή κειέηεο, ζην ζχλνιφ ηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ήπην αλάγιπθν, κε κηθξνχο
ινθίζθνπο, ην πςφκεηξν ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλά ηα 150 κέηξα θαη ραξαθηεξηζηηθέο ήπηεο θιίζεηο
ηεο ηάμεο ησλ 10% κε 15% πεξίπνπ. Λφγσ ηνπ ήπηνπ αλαγιχθνπ, ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν έρεη
δελδξηηηθή κνξθή θαη αληηπξνζσπεχεηαη απφ ξπάθηα. Σα ζηνηρεία απηά απνηππψλνληαη ζην
ράξηε 04 (‘Σνπνγξαθηθφο Υάξηεο’) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ράξηε θιίζεσλ (Υάξηεο 2.1.2-1) θαη ζηνλ ράξηε εθζέζεσλ (Υάξηεο 2.1.22), νη νπνίνη πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS (ArcGIS 9.2),
απεηθνλίδνληαη νη θιίζεηο θαη νη εθζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο.
ηνλ ράξηε θιίζεσλ θαίλεηαη φηη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο επηθξαηνχλ
ήπηεο θιίζεηο(5-15%). Μέηξηεο θιίζεηο(15-30%) εληνπίδνληαη ζε κηθξφ πνζνζηφ ζηα δαζχιιηα
Μειίζηα Η θαη Μειίζηα ΗΗ, ζην βφξεην θαη λνηηνδπηηθφ ηκήκα θπξίσο ηνπ Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο θαη ζε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην αλαηνιηθφ, λφηην θαη βφξεην ηκήκα ηνπ δαζπιιίνπ Άισλαο Η. Δπίπεδεο
θιίζεηο(0-5%) παξνπζηάδνληαη θαηά ηφπνπο, ζην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο θαη ζηα δαζχιιηα Μειίζηα Η θαη ΗΗ.
Απφ ηνλ ράξηε εθζέζεσλ πξνθχπηεη φηη επηθξαηέζηεξεο εθζέζεηο ζην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο είλαη νη
λφηηεο, λνηηναλαηνιηθέο θαη βφξεηναλαηνιηθέο. Σα δαζχιιηα Άισλαο Η θαη ΗΗ, παξνπζηάδνπλ πνηθηιία
εθζέζεσλ, σζηφζν θαίλεηαη φηη νη δπηηθέο, λνηηνδπηηθέο θαη λφηηεο εθζέζεηο θαηαιακβάλνπλ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηα δαζχιιηα Μειίζηα Η θαη ΗΗ.
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2.1.3 Γεσινγία
Σν γεσινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο απνηειείηαη απφ γχςνπο κε ελαιιαγέο
θξεηηδηθψλ κάξγσλ.
Ζ ηδεκαηνγελήο αθνινπζία ηνπ Σξνφδνπο επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη απνηειείηαη απφ
εκθαλίζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ ησλ Λεπθάξσλ, ηεο Πάρλαο, ηεο Κνξσληάο, ηεο Καιαβαζνχ, ηεο
Λεπθσζίαο θαη ηεο Αζαιάζζαο, ελψ ζπκκεηέρνπλ θαη πιεηζηνθαηληθέο θαη νινθαηληθέο απνζέζεηο.
ηελ κεγαιχηεξε φκσο έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο επηθξαηνχλ ηα πεηξψκαηα
ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο Καιαβαζνχ. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο Καιαβαζνχ απνηειείηαη απφ γχςνπο,
γπςνχρεο κάξγεο θαη κάξγεο θαη ε ειηθία ηνπ είλαη κεζζελία. Ο ζρεκαηηζκφο βξίζθεηαη ζπλήζσο
ζε ζπλέρεηα κε ηηο κάξγεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ Πάρλαο θαη ε κεηάβαζε γίλεηαη θπξίσο κε γπςνχρεο
κάξγεο. Οη κάξγεο απηέο παξεκβάιινληαη θαη κεηαμχ δηαδνρηθψλ νξηδφλησλ γχςνπ.
Έρνπλ αλαθεξζεί δηάθνξνη ηχπνη γχςνπ. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη γχςνπ είλαη ν δαραξνεηδήο, ν
ζειεληηηθφο θαη ν ηχπνο «Μάξκαξα» (ηνπηθή νλνκαζία). Ο ηειεπηαίνο ηχπνο είλαη ζηξσζηγελήο,
κηθξνθξπζηαιιηθφο, ιεπθνχ έσο ηεθξνχ ρξψκαηνο. Ο δαραξνεηδήο ηχπνο είλαη θξπζηαιιηθφο, κε
ελδηάκεζνπ κεγέζνπο θξπζηάιινπο, ρξψκαηνο ζθνχξν γθξίδνπ θαη επάισηνο ζε εμαιινίσζε θαη
ζπρλά θαιχπηεηαη απφ εδαθηθφ θάιπκκα. ε βαζχηεξα ζηξψκαηα φκσο, είλαη αξθεηά ζπλεθηηθφο
ρσξίο ζχζηεκα αζπλερεηψλ πνπ ζα βνεζνχζε ηελ θαηαθφξπθε δηάιπζή ηνπ. Αληίζεηα, ν ηχπνο
«Μάξκαξα» είλαη αλζεθηηθφο ηφζν ζε δηάβξσζε, φζν θαη ζε εμαιινίσζε. Παξνπζηάδεη φκσο
ζχζηεκα θαηαθφξπθσλ θαη νξηδφληησλ αζπλερεηψλ, πνπ βνεζνχλ ζηε δηάιπζε ηεο γχςνπ θαη ζην
ζρεκαηηζκφ ςεπδνθαξζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ο ζειεληηηθφο ηχπνο πνπ απνηειείηαη απφ
κεγαθξπζηάιινπο έρεη κηθξφηεξε εμάπισζε.
Σν ζπλνιηθφ πάρνο ησλ νξηδφλησλ γχςνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 40m, ελψ ην ππφινηπν πάρνο
απνηειείηαη απφ παξεκβνιέο καξγψλ θαη γπςνχρσλ καξγψλ.
Ο ζρεκαηηζκφο ησλ Λεπθάξσλ απνηειεί ηελ θπξίαξρε γεσινγηθή νληφηεηα πνπ πεξηβάιιεη ηελ
πεξηνρή κειέηεο. Σα πεηξψκαηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ιηζνινγηθψλ
δηαθνξνπνηήζεσλ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξα κέιε, ηηο θαηψηεξεο κάξγεο, ηηο θξεηίδεο θαη
θεξαηφιηζνπο, ηηο ζπκπαγείο θξεηίδεο θαη ηηο θξεηίδεο θαη κάξγεο. Σν ηειεπηαίν κέινο απνηειείηαη
απφ ιεπθέο θξεηίδεο θαη γθξίδεο κάξγεο κε απνπζία θεξαηνιίζσλ θαη απαληά ζηελ πεξηνρή
κειέηεο. Οη θξεηίδεο θαη νη κάξγεο δελ παξνπζηάδνπλ πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ εθηφο απφ ην φηη
ππέξθεηηαη ησλ ζπκπαγψλ θξεηίδσλ.
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Πίλαθαο 2.1.3-1: Πνζνζηηαία αλαινγία ηχπσλ γεσινγίαο επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ θάζε
Γάζνπο
Γάζνο

Δζληθφ Γαζηθφ
Πάξθν Ρηδνειηάο
Γάζνο Μειίζζηα
Γάζνο Μειίζζηα Η
Γάζνο Άισλα Η
Γάζνο Άισλα ΗΗ

Σχπνο Γεσινγίαο

Έθηαζε (km )

Terrace Deposits
Kalavasos, Koronia
formation
Pakhna formation
Kalavasos, Koronia
formation
Pakhna formation
Kalavasos, Koronia
formation
Kalavasos, Koronia
formation
Pakhna formation
Lefkara formation

0,4639

Πνζνζηφ επί ηεο
ζπλνιηθήο έθηαζεο
ηνπ Γάζνπο
45,13 %

0,3321

32,30 %

0,2320

22,57 %

0,07046

65,24 %

0,03754

34,76 %

0,1596

100,00 %

0,2103

60,19 %

0,1391
0,0190

39,81 %
51,72 %

0,0177

48,28 %

Pakhna formation

2

Ζ γεσινγία ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απεηθνλίδεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή απφ ην ράξηε 05 (‘Γεσινγηθφο
Υάξηεο’) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα, ελψ ζηηο εηθφλεο 2.1.3-1 θαη 2.1.3-2 πνπ
αθνινπζνχλ, απεηθνλίδεηαη ε γεσινγία θαη νη ππάξρνπζεο γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο.
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Πεξηνρή Μειέηεο

Δηθφλα 2.1.3-1: Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Γάζνπο Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ
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2.1.4 Δδάθε
Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο θαιχπηεηαη απφ εδάθε ηνπ ηχπνπ
gypsiric Regosols – leptic Gypsisols.
Σα gypsiric Regosols είλαη Regosols ηα νπνία είλαη γπςνχρα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 20 σο ηα 50
εθαηνζηφκεηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σα Regosols είλαη πνιχ ειαθξά αλεπηπγκέλα,
αβαζή εδάθε ρσξίο δηαγλσζηηθφ νξίδνληα κε ρξψκα ψρξαο ζε κε δηαζηξσκαησκέλν πέηξσκα.
Σν πάρνο ηνπο είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ «Leptosols». Σν κεηξηθφ πέηξσκα είλαη κε
δηαζηξσκαησκέλν ιεπηφθνθθν πιηθφ δηάβξσζεο θαη είλαη ζπλήζε εδάθε ζε νξεηλέο ή θαη
ινθψδεηο πεξηνρέο. πλήζσο βξίζθνληαη ζε δαζηθέο πεξηνρέο θαη ζε πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη
δηάβξσζε. Ζ ρακειή ζπλεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο νδεγεί ζε δηάβξσζε ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε
θιίζε. Έρνπλ ρακειή ζπγθξάηεζε πγξαζίαο θαη ςειή πδξνπεξαηφηεηα επνκέλσο ζηξαγγίδνπλ
εχθνια. Γεληθά ην ππφζηξσκα εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα. Ζ ζπλήζεο ρξήζε γεο είλαη ε
βφζθεζε.
Σα Gypsisols είλαη εδάθε κε ζεκαληηθή δεπηεξεχνπζα ζπλάζξνηζε γχςνπ (CaSO 4.2H2O). Απηά ηα
εδάθε βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηα πην μεξά κέξε ζε μεξά θιίκαηα θαη ζεσξνχληαη ζαλ εδάθε
εξήκνπ. Σν κεηξηθφ πιηθφ είλαη ζπλήζσο κε δηαζηξσκαησκέλεο αιινπβηαθέο, πνηάκηεο ή αηνιηθέο
ελαπνζέζεηο. Σα εδάθε εθηηκψληαη ζαλ « Leptic» εθφζνλ ζθιεξφ πέηξσκα βξίζθεηαη ζε βάζνο 25
σο 100 cm.
ηα βφξεηνδπηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο εκθαλίδνληαη εδάθε ηνπ ηχπνπ «sceletic calcaric Regosols
θαη calcaric – lithic Leptosols ελψ ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ηχπνπ «epipetric Calcisols θαη leptic chromic Luvisols».
Σα πξψηα είλαη Regosols κε πάρνο κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ «Leptosols». ε πεξηνρέο πνπ ην
πάρνο είλαη πνιχ ιίγν, απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζαλ «Leptosols» πνπ είλαη λεαξά θαη κε
αλεπηπγκέλα εδάθε, πνιχ αβαζή, κε ραιίθηα θαη κε ιεπηφθνθθν πιηθφ ιηγφηεξν απφ 10% θαη κε
κάξγα ή θξεηίδεο ή καξγατθέο θξεηίδεο ζαλ ππφζηξσκα πνπ πξνζδίδνπλ ην αζβεζηνχρν πιηθφ
ζηα εδάθε ζε βάζνο φρη πεξηζζφηεξν απφ 10 cm. Γελ παξνπζηάδνπλ εδαθνινγηθνχο νξίδνληεο
Δκθαλίζεηο ηνπ ππνζηξψκαηνο ζηελ επηθάλεηα είλαη ζπλήζεο. Οη δπλαηφηεηεο γηα γεσξγηθή
εθκεηάιιεπζε είλαη πεξηνξηζκέλεο εθφζνλ ηα εδάθε απηά δελ ζεσξνχληαη ζαλ πνιχ γφληκα
ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε ρακειέο θιίζεηο. Σα εδάθε πξνέξρνληαη απφ ηελ δηάιπζε θαη αθαίξεζε
αζβεζηνχρνπ πιηθνχ θαη πεξηέρνπλ θνκκάηηα απφ αζβεζηφιηζν ή θξεηίδεο.
Όζνλ αθνξά ζηα δεχηεξα, είλαη Calcisols, εδάθε ηα νπνία έρνπλ έλα αζβεζηνχρν θαη έλα πέηξν –
αζβεζηνχρν νξίδνληα κέζα ζηα πξψηα 100 εθαηνζηφκεηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Δπίζεο, δελ έρνπλ δηαγλσζηηθφ νξίδνληα εθηφο απφ έλαλ απφ ηνπο νξίδνληεο orchic, cambic, argic
ή vertic. Ζ ππνθαηεγνξία νκάδαο epipetric αλαθέξεηαη ζε ζθιεξά, ζπλεθηηθά εδάθε κε βάζνο
κέρξη 50 εθαηνζηφκεηξα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εδαθψλ Luvisols είλαη φηη δηαζέηνπλ έλα κφλν
νξίδνληα argic, κε άξγηιν ηθαλφηεηαο αληαιιαγήο θαηηφλησλ ίζεο κε ή πεξηζζφηεξα απφ 24 cmolc
kg-1. Ζ ππνθαηεγνξία νκάδαο αλαθνξάο chromic αλαθέξεηαη ζε έδαθνο κε θφθθηλν ρξψκα.
Οιφθιεξε ε έθηαζε είλαη θαιπκκέλε κε ην κεηξηθφ πέηξσκα εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο κε
θνηιψκαηα, φπνπ ην έδαθνο είλαη αβαζέο, κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ρνχκνπ. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ
εδάθνπο είλαη απνηέιεζκα αιιεπάιιεισλ ππξθαγηψλ θαη ηεο ππεξβφζθεζεο.
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Πίλαθαο 2.4.1-1: Πνζνζηηαία αλαινγία ηχπσλ εδαθψλ επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ θάζε Γάζνπο

Γάζνο

Δζληθφ Γαζηθφ
Πάξθν Ρηδνειηάο
Γάζνο Μειίζζηα
Γάζνο Μειίζζηα Η
Γάζνο Άισλα Η

Γάζνο Άισλα ΗΗ

Έθηαζε
2
(km )

Πνζνζηφ επί ηεο
ζπλνιηθήο έθηαζεο
ηνπ Γάζνπο

0,9725

94,60 %

0,05548

5,40 %

0,1080

100,00 %

0,1596

100,00 %

0,3494

100,00 %

gypsic–REGOSOLS and calcaric–
leptic–CAMBISOLS

0,0304

16,94 %

skeletic–calcaric–REGOSOLS and
calcaric-lithic-LEPTOSOLS

0,0062

83,06 %

Σχπνο Δδάθνπο
gypsic–REGOSOLS and calcaric–
leptic–CAMBISOLS
epipetric–CALCISOLS and leptic–
chromic–LUVISOLS
gypsic–REGOSOLS and calcaric–
leptic–CAMBISOLS
gypsic–REGOSOLS and calcaric–
leptic–CAMBISOLS
gypsic–REGOSOLS and calcaric–
leptic–CAMBISOLS

Οη ηχπνη εδαθψλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε πεξηνρή κειέηεο, απεηθνλίδνληαη, ζε ςεθηαθή κνξθή απφ
ην ράξηε 06 (‘Δδαθνινγηθφο Υάξηεο’). ηελ εηθφλα 2.1.4-1, πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη νη
θαηεγνξίεο εδαθψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο.
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Πεξηνρή Μειέηεο

Δηθφλα 2.1.4-1: Δδαθνινγηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο Γάζνπο Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ
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2.1.5 Κιηκαηηθέο θαη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ κε δεζηφ θαη μεξφ θαινθαίξη απφ ην Μάην σο
ηα κέζα ηνπ Οθηψβξε, θαη βξνρεξφ αιιά ήπην ρεηκψλα απφ ηνλ Ννέκβξην σο ηα κέζα ηνπ
Μαξηίνπ.
Σα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ην Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ
(Μ..) κε αξηζκφ 732 ζηε Μαξίλα ηεο Λάξλαθαο. Ο ζηαζκφο έρεη γεσγξαθηθφ πιάηνο 34°55’
γεσγξαθηθφ κήθνο 33°38’ θαη πςφκεηξν 3m. Οη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη γηα ηηο
ρξνλνινγίεο 1991 – 2004.
Βάζεη ηνπ Πίλαθα 2.1.5-1 ε εηήζηα κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ
Ρηδνειηάο θαη ησλ γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ είλαη 20,4°C. ηνλ ίδην Πίλαθα θαίλεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο κε ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο.
Πίλαθαο 2.1.5-1: Μεληαία Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ζεξκνθξαζία γηα ην Μεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ 732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθα [1991-2004]

Θεξκνθξαζία (°C)
Μήλεο

Μέζε
Ζκεξ.
Μέγ.

Μέζε
Ζκεξ.
Διάρ.

Μέζε
Ζκεξ.

Μέζε
Μελ.
Ζκεξ.
Μέγ.

Μέζε
Μελ.
Ζκεξ.
Διάρ.

Πην
Φειή
Μέγ.

Πην
Υακειή
Διάρ.

Ηαλνπάξηνο

17,3

8,2

12,8

20,7

4

22

1,5

Φεβξνπάξηνο

17,5

7,8

12,6

21,4

2,9

23,5

0

Μάξηηνο

20

9,7

14,8

24,7

5,6

30

3,5

Απξίιηνο

23

12,7

17,8

29,4

8,2

32,5

3

Μάηνο

27,1

16,9

22

33,6

12,6

38

9,5

Ηνχληνο

30,7

20,9

25,8

35,8

16,9

39,5

13,5

Ηνχιηνο

33,3

23,4

28,4

37,8

20,6

42

18

Αχγνπζηνο

33,5

23,7

28,6

37,2

21,1

42

19

επηέκβξηνο

31,4

21,1

26,3

35,3

17,9

40,1

16

Οθηψβξηνο

28,6

18,3

23,5

33,2

13,8

36

8

Ννέκβξηνο

23,3

13,6

18,4

28,2

8,2

31,5

3

Γεθέκβξηνο

18,7

9,9

14,3

22,5

5,4

25

2

Έηορ

25,4

15,5

20,4

30

11,4

-

-

Ο κέζνο φξνο αξηζκνχ εκεξψλ παγεηνχ εδάθνπο (φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ βξίζθεηαη
ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είλαη 0 0C ή ρακειφηεξε) γηα ηνλ Μ.. 731 ζην
Αεξνδξφκην Λάξλαθαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
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Πίλαθαο 2.1.5-2: Ο κέζνο φξνο αξηζκνχ εκεξψλ παγεηνχ εδάθνπο γηα ην Μεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ
732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθα [1991-2004]
Μέζνο Όξνο εκεξψλ κε παγεηφ
ειαθξχο
κέηξηνο
δξηκχο
πνιχ δξηκχο
Γεθέκβξηνο
0,6
Ηαλνπάξηνο
1,5
0,3
Φεβξνπάξηνο
0,3
Μάξηηνο
0,3
Πεγή: Μεηεσξνινγηηθή Τπεξεζία 1986 (Mete. Paper no.: 9)
Μήλαο

χλνιν
εκεξψλ
0,6
1,8
0,3
0,3

Γειαδή παγεηφο ζε ειαθξά κνξθή παξνπζηάδεηαη γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (0,3 1,5 εκέξεο) ηνπο κήλεο Γεθέκβξην – Μάξηην, επνκέλσο ε πεξηνρή δελ ππνθέξεη απφ παγεηνχο.
Υηνλφπησζε ζηελ πεξηνρή είλαη ζπάληα (θάζε 4 σο 5 ρξφληα) θαη είλαη πνιχ ειαθξά.
ην Πίλαθα 2.1.5-3 παξνπζηάδεηαη ε κεληαία θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο κε ζπλνιηθή εηήζηα ηηκή
359,4 mm, απφ ηελ νπνία ην 65% πέθηεη ζηνπο κήλεο Ννεκβξίνπ κέρξη Φεβξνπαξίνπ.
Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε γηα ηε πεξίνδν ηεο ηξηαθνληαεηίαο 1961-1990 ήηαλ 343.5 mm ελψ γηα
ηε πξφζθαηε πεξίνδν 2002-2009 ήηαλ 345.0 mm θάηη πνπ δείρλεη φηη ζηε πεξηνρή απηή δελ
ππήξμε κείσζε φπσο παξαηεξείηαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ.
Πίλαθαο 2.1.5-3: Μεληαία Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ζρεηηθά κε βξνρφπησζε γηα ην Μεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ 732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθα [1991-2004]

Βξνρφπησζε (mm)
Μήλεο

Μέζε
Μεληαία

Τςειφηεξε
Μεληαία

Υακειφηεξε
Μεληαία

Ηαλνπάξηνο

69,29

219,5

6,5

Φεβξνπάξηνο

42,17

83,5

7,6

Μάξηηνο

33,25

78,2

0

Απξίιηνο

20,36

49,7

1

Μάηνο

9,98

46,8

0

Ηνχληνο

3,56

24,5

0

Ηνχιηνο

0,16

2,2

0

Αχγνπζηνο

1,26

9,9

0

επηέκβξηνο

3,67

20

0

Οθηψβξηνο

18,94

72,5

0

Ννέκβξηνο

57,17

224,9

5,6

Γεθέκβξηνο

99,59

398,1

7,4

Έηορ

359,4

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

21 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

Οη κέζεο κεληαίεο ηηκέο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο γηα ηνλ Μ.. 732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθαο θπκαίλνληαη
απφ 65,0% έσο 78,0%, ηηο πξσηλέο ψξεο παξνπζηάδνληαο ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπο ηνλ Απξίιην θαη
Μάξηην θαη ηε κέγηζηε ηνλ Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία (1991 -2005) γηα ηνλ Μ.. 731 ζην Αεξνδξφκην Λάξλαθαο ε ηαρχηεηα
ηνπ αλέκνπ (ζηα 2 m) παξνπζηάδεη κέγηζηε ηηκή ηνλ Ηνχιην (275 km) θαη ειάρηζηε ην κήλα
Γεθέκβξην (174 km), ελψ ε κέζε κεληαία ηηκή είλαη 219 km. Οη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο
πγξαζίαο θαη ηε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η. Οη πην ζπρλνί άλεκνη είλαη
νη βνξεηνδπηηθνί (3000) κε πνζνζηφ 20% θαη αθνινπζνχλ νη λνηηνδπηηθνί (2100) κε πνζνζηφ
18,5%. Απφ ηνπο βνξεηνδπηηθνχο αλέκνπο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ νη άλεκνη κε
ηαρχηεηεο κεηαμχ 2 θαη 3 m/s (πνζνζηφ 7,45%) πνπ είλαη σο επί ην πιείζην απφγεηεο αχξεο, ελψ
απφ ηνπο λνηηνδπηηθνχο ππεξέρνπλ νη άλεκνη πνπ έρνπλ ηαρχηεηεο κεηαμχ 6 θαη 7 m/s (πνζνζηφ
2,2%) πνπ είλαη σο επί ην πιείζην ζαιάζζηεο αχξεο. Σν πνζνζηφ ησλ αλέκσλ ηνπ λνηηνδπηηθνχ
ηνκέα, κε ηαρχηεηεο κεηαμχ 9 θαη 11 m/s βξίζθεηαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν.
Οκβξνζεξκηθό δηάγξακκα γηα ηνλ Μεηεσξνινγηθό ηαζκό 732 Μαξίλα Λάξλαθαο (1991 – 2004)
ηελ Δηθφλα 2.1.5-1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηνπ Μ.. ζηε
Μαξίλα Λάξλαθαο ηεο πεξηφδνπ 1991-2004. ην δηάγξακκα απηφ παξαηεξνχκε πσο ε ππφμεξε
πεξίνδνο εθηείλεηαη απφ ηα κέζα ηνπ Μαξηίνπ έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ.
Ζ επηθάλεηα πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο δχν θακπχιεο κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ ησλ ηνκψλ δείρλεη
ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ηεο μεξάο πεξηφδνπ. Αλ νη βξνρνπηψζεηο ζεσξεζνχλ σο θέξδνο ζην
πδαηηθφ ηζνδχγην, ηφηε νη ζεξκνθξαζίεο εκκέζσο εθθξάδνπλ ηηο απψιεηεο απφ ηελ εμάηκηζε θαη ηε
δηαπλνή.
Ζ δηάθξηζε ζχκθσλα κε ηα νκβξνζεξκηθά δηαγξάκκαηα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαηνπηζηηθή απφ
ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη απνδίδεη πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθή νηθνινγηθά μεξή πεξίνδν, αλ
ζπλππνινγηζηνχλ παξάγνληεο φπσο απνηακηεχκαηα ηνπ εδάθνπο ζε δηαζέζηκν λεξφ,
κνξθνινγηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ην βάζνο ηνπ.

Δηθφλα 2.1.5-1: Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα Μεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ 732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθαο
[1991-2004]
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Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαιά απνηειέζκαηα γηα ηνπο βηνθιηκαηηθνχο νξφθνπο δίλεη ν
ηχπνο ηνπ νκβξνζεξκηθνχ πειίθνπ ηνπ Emberger (Q2), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμίζσζε πνπ
αθνινπζεί:

Q2 

1000  P
M  m

  M  m 
 2 

φπνπ:
Ρ = ε εηήζηα βξνρφπησζε ζε mm,
Μ = ε κέζε ηηκή ησλ κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ζεξκφηεξνπ κήλα ηνπ έηνπο ζε
απφιπηνπο βαζκνχο νK,
m = ε κέζε ηηκή ησλ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα ηνπ έηνπο ζε απφιπηνπο
βαζκνχο νK.
Παξαηεξείηαη φηη o φξνο (M+m)/2 απνηειεί ηε βηνινγηθή κέζε ζεξκνθξαζία γηαηί νη αθξαίεο
ζεξκνθξαζίεο επεξεάδνπλ ηε βιάζηεζε. Δπίζεο, ν φξνο Μ-m δείρλεη ην εχξνο επεηξσηηθφηεηαο
ηνπ θιίκαηνο θαη έκκεζα εθθξάδεη θαη ηνλ παξάγνληα «εμάηκηζε». Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο
Q2, ηφζν μεξφηεξν είλαη ην θιίκα.
Ο Πίλαθαο 2.1.5-4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην νκβξνζεξκηθφ πειίθν Emberger (Q2) ζχκθσλα
κε ηα ζηνηρεία ηνπ Μ.. 732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθαο.

Πίλαθαο 2.1.5-4: Παξάκεηξνη ππνινγηζκνχ ηνπ νκβξνζεξκηθνχ πειίθνπ Emberger (Q2) γηα Μ. . 732
ζηε Μαξίλα Λάξλαθαο [1991-2004]

Κιηκαηνινγηθφο
ηαζκφο

Μ.. 732 Μαξίλα
Λάξλαθαο

Δηήζηα
βξνρφπησζε
P (mm)

359,40

Μέζε κέγηζηε
ζεξκνθξαζία
ζεξκφηεξνπ
κήλα
ηνπ
έηνπο, Μ
(°C)

(°K)

33,5

306,7

Μέζε
ειάρηζηε
ζεξκνθξαζία
ςπρξφηεξνπ
κήλα
ηνπ
έηνπο, m
(°C)
(°K)
7,7

280,9

M  m


 2 

M  m

(°K)

(°K)

293,8

25,8

Q2

47,71

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε ε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζε εκίμεξν
βηνθιηκαηηθφ φξνθν κε ρεηκψλα ήπην (Δηθφλα 2.1.5-2).
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Κιηκαηηθφ Γηάγξακκα Emberger - Sauvage
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Δηθφλα 2.1.5-2: Κιηκαηηθφ Γηάγξακκα Emberger – Sauvage κε ηνλ Μ.. 732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθαο

Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο κεηά ην 1990.
χκθσλα κε ηελ Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε παγθχπξηα θαηά ηελ
πεξίνδν 1991/92 κέρξη 2007/08 ήηαλ 457 mm ή 9% ρακειφηεξε ηεο θαλνληθήο (503 mm γηα ηελ
πεξίνδν 1961-1990). Ο Πίλαθαο 2.1.5-5 παξνπζηάδεη ηηο εηήζηεο βξνρνπηψζεηο παγθχπξηα θαη
εθηίκεζε ησλ πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ θάζε ρξνληάο ηεο πξφζθαηεο δεθαεηίαο. Γχν ρξνληέο
(ζπλερφκελεο) ραξαθηεξίδνληαη ζαλ «αλνκβξία» θαη κία ζαλ «ζνβαξή αλνκβξία», γεγνλφο πνπ
ζπλέβαιε ζηελ μήξαλζε αηφκσλ ζην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο.
ηελ Δηθφλα 2.1.5-3 παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα βξνρφπησζε γηα ηηο ειεγρφκελεο πεξηνρέο ηεο
Κχπξνπ γηα ηελ πεξίνδν 1901-2008 κε κηα πησηηθή ηάζε ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ
αλά ηξηαθνληαεηία.
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Ζ κεληαία θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο γηα ηηο πεξηφδνπο 1980 -2001 θαη 2002-2009 ζε
αληηπαξαβνιή κε εθείλε ηεο ηξηαθνληαεηίαο 1961-1990 ζηελ πεξηνρή κειέηεο παξνπζηάδεηαη ζηελ
Δηθφλα 2.1.5-4.
Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία γηα ηελ ίδηα πεξίνδν (1991-2007) ήηαλ 17.7 0C ή 0.50C ςειφηεξε απφ
ηελ θαλνληθή (17.2 0C γηα ηελ πεξίνδν 1961-1990). ηελ Δηθφλα 2.1.5-5 παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα
ζεξκνθξαζία ζηε Λεπθσζία κε εκθαλή απμεηηθή ηάζε ζηηο ηηκέο θηλεηνχ κέζνπ φξνπ αλά
ηξηαθνληαεηία.
Ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο ε κέζε βξνρφπησζε αλά δεθαεηία γηα ηελ πεξίνδν αξρείνπ ηνπ
Μ. . 732 είλαη: 349, 345.1, θαη 332,9 mm γηα ηηο πεξηφδνπο 1975 – 84, 1985-94 θαη 1995 -04,
αληίζηνηρα. Ζ ηάζε κείσζεο ηεο βξνρφπησζεο είλαη πνιχ κηθξή αιιά ζπλάδεη κε ηε γεληθή ηάζε
παγθχπξηα γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
Πίλαθαο 2.1.5-5: Δηήζηα βξνρφπησζε θαη εθηίκεζε αλνκβξηψλ 2002-2009
Ημεπολογιακό
Δηήζια
% Κανονικήρ
Τδπολογική σπονιά*
Έηορ
Βποσόπηυζη
(1961 – 1990)
(mm)
(%)
2002
474.0
93.1
Πεξίπνπ θαλνληθή
2003
536.2
105.3
Πεξίπνπ θαλνληθή
2004
538.4
105.8
Πεξίπνπ θαλνληθή
2005
384.3
75.5
Αλνκβξία
2006
388.1
76.2
Αλνκβξία
2007
461.6
90.7
Πεξίπνπ θαλνληθή
2008
271.8
53.4
νβαξή αλνκβξία
2009
624.8
122.8
Μεγάιε πνιπνκβξία
Μέζη ηιμή
459.9
90.3
πεπιόδος
* Βάζεη θαηαλνκήο απφ Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία

Δηθφλα 2.1.5-3 Δηήζηα βξνρφπησζε παγθχπξηα (ειεγρφκελεο πεξηνρέο) γηα ηελ πεξίνδν 1901 -2008
(Καλνληθή γηα 1961 -1990 = 503mm)
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Δηθφλα 2.1.5-4: πγθξηηηθφ Γηάγξακκα ηεο κεληαίαο βξνρφπησζεο ησλ πεξηφδσλ 1961 – 1990, 1980
– 2001 θαη 2002 – 2009 γηα ην Μ. . 731 ζην Αεξνδξφκην Λάξλαθαο

0

Δηθφλα 2.1.5-5: Δηήζηα Θεξκνθξαζία (Λεπθσζία – θαλνληθή 1960-90 = 19.5 C)

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

26 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

2.1.6 Τδξνινγία θαη πδάηηλνη πφξνη
Τδξνινγία
Ζ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ απνηειεί ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ πδξνθξίηε ηεο ιεθάλεο
πνπ πξνζθέξεη απνξξνή ζε κηθξφ ρείκαξξν πνπ δηέξρεηαη ηεο πεξηνρήο «Κακάξεο», ζπλερίδεη
αλαηνιηθά ηεο Αιπθήο θαη θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα. Μέξνο ηεο πεξηνρήο δίδεη ξνή θαη ζε ππνιεθάλε πνπ θαηαιήγεη ζηνλ πνηακφ Αξαδίππνπ, κεηά ζηελ ζπκβνιή ησλ παξαπνηάκσλ
Αξράγγεινπ θαη Κακκίηζε.
Δληφο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ ην πδξνινγηθφ δίθηπν είλαη
ππνηππψδεο εθφζνλ ε κηθξή πεξηνρή κειέηεο απνηειεί ηελ απαξρή ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο κε
απνηέιεζκα νη απνξξνέο λα είλαη κηθξέο (Δηθφλα 2.1.6-1). ηα ξπάθηα παξαηεξείηαη ξνή λεξνχ
κφλν ζε πεξηφδνπο έληνλεο βξνρφπησζεο θαη γηα φζε ψξα απηή δηαξθεί ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ
ζπγθέληξσζεο ηεο ξνήο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ρείκαξξνη είλαη πεξηνξηζκέλεο ζεκαζίαο, δίρσο ηνπηθέο
νλνκαζίεο ζηα θηεκαηνινγηθά ζρέδηα θιίκαθαο 1:5000 ή θαη 1:2500 φπνπ πθίζηαληαη.
ηελ πεξηνρή δηαθξίλνληαη 4 ιεθάλεο απνξξνήο κηθξήο έθηαζεο κε κέζε θιίζε ηεο ηάμεο ησλ 7 –
8%. Οη ηξεηο ιεθάλεο Α, Β θαη Γ (βιέπε Δηθφλα 2.1.6-1) έρνπλ έθηαζε 0.44, 0.29 θαη 0.45 km2
αληίζηνηρα θαη αλαθέξνληαη ζε κηθξά ξπάθηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε κηθξφ ρείκαξξν πνπ εθβάιιεη ζηε
ζάιαζζα ζηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Αιπθήο Λάξλαθαο. Ζ ηέηαξηε ιεθάλε, Γ κε έθηαζε 0.28 km 2
θαιχπηεη ξπάθη πνπ ξέεη ζηνλ πνηακφ Αξαδίππνπ ζηα βφξεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.

Δηθφλα 2.1.6-1: Τδξνινγηθφο Υάξηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο
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Τδάηηλνη Πόξνη
Οη γχςνη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο Καιαβαζνχ, ζεσξνχληαη ζαλ ζρεκαηηζκνί πςειήο
πδξνπεξαηφηεηαο. Αληίζεηα, νη «θαηψηεξεο κάξγεο» θαη νη «κάξγεο θαη θξεηίδεο» ηνπ
ζρεκαηηζκνχ Λεπθάξσλ είλαη πδαηνζηεγαλνί ζρεκαηηζκνί.
Παξφια απηά θαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ζρεκαηηζκφ Καιαβαζνχ ζηελ πεξηνρή Μαξσλίνπ θαη Επγίνπ
φπνπ πθίζηαηαη έλαο πδξνθνξέαο γχςνπ κε ζεκαληηθή πδξνθνξία, ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή ε
πδξνθνξία απνπζηάδεη εληειψο ή απνδίδεη ειάρηζηα.
Ζ δηεξεπλεηηθή γεψηξεζε ΔΒ115 (Ν42900:Δ23000) ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο
(Δηθφλα 2.1.3-2) εληφπηζε ίρλε λεξνχ κε ριψξην 850 ppm θαη νιηθή ζθιεξφηεηα 1625 ppm. Ζ
γεψηξεζε απηή δηήιζε δηακέζνπ 49 κέηξσλ θξπζηαιιηθνχ γχςνπ, θαη καξγατθέο θξεηίδεο θαη
ιεπθέο κάξγεο κέρξη ηα 79 κέηξα. Ζ γεψηξεζε ΔΒ 116 (Ν42900:Δ23800) 750 κέηξα ζηα
αλαηνιηθά απφ ηελ ΔΒ115 θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο, εληφπηζε ίρλε λεξνχ κε ριψξην 1090 ppm θαη
νιηθή ζθιεξφηεηα 2520 ppm αθνχ δηήιζε δηακέζνπ 42.5 κέηξσλ πιεηφθαηλεο κάξγαο, 27.5
κέηξσλ γπςνχρνπ κάξγαο, 27.5 κέηξσλ θξεηηδηθήο κάξγαο θαη θαηέιεμε ζε ζηξψκαηα καξγατθήο
θξεηίδαο θαη κάξγαο. Ζ γεψηξεζε 94/84 ζηα 600 κέηξα αλαηνιηθά ηεο ΔΒ115 θαη εθηφο ηεο
πεξηνρήο, αθνχ δηήιζε νξίδνληεο κάξγαο (40 κ.), γπςνχρνπ κάξγαο (3 κ.), γχςνπ (15.2 κ.),
γπςνχρνπ κάξγαο (9.1 κ.), γθξίδαο κάξγαο (54.9 κ.) θαη θαηέιεμε ζε γθξίδεο καξγατθέο θξεηίδεο
(24.5 κ.) δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε πδξνθνξία (Δηθφλα 2.1.6-1).
Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν θαη νη ιεθάλεο απνξξνήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο απνηππψλνληαη
ραξηνγξαθηθά ζε ςεθηαθή κνξθή απφ ηνλ ράξηε 07 (‘Τδξνινγηθφο Υάξηεο’).

2.2 Βηνηηθφ Πεξηβάιινλ
2.2.1 Βιάζηεζε θαη θπζηθνί νηθφηνπνη
ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο πξηλ ηελ αλζξσπνγελή παξέκβαζε (πξηλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε αλαδαζψζεσλ) επηθξαηνχζαλ ηα θξχγαλα κε πην αληηπξνζσπεπηηθά ηα είδε:
Thymus capitatus, Phagnalon rupestre, Asphodelus aestivus, Allium cupan subsp. Cyprium. Σελ
πεξίνδν 1974 – 1977 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδάζσζε ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα ηα θξχγαλα
λα θαηαιακβάλνπλ πιένλ ην ππφξνθν θαη ηηο κε αλαδαζσηέεο εθηάζεηο. Με ηελ αλαδάζσζε
θπηεχηεθαλ κνλνεηή θαη δηεηή θπηά απφ Pinus pinea, Cupressus sempervirens θαη Acacia
cyanophylla.
Οη αλαδαζσηηθέο εξγαζίεο έγηλαλ θπξίσο ζε αλαβαζκίδεο, πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ κε κεραληθά
κέζα θαη είραλ πνιιαπιέο αξλεηηθέο γηα ηελ πεξηνρή επηδξάζεηο ( αιινίσζε ηνπίνπ, ζπκπίεζε
εδάθνπο, πεξηνξηζκφο γπςφθηιεο βιάζηεζεο θ.ά.). Ζ αιινίσζε σο πξνο ηε βιάζηεζε, ηε
ζχλζεζε θαη εμέιημή ηεο νινθιεξψζεθε βέβαηα κε ηελ εηζαγσγή μεληθψλ θαη εηζβιεηηθψλ
(επηζεηηθψλ γηα ηελ απηφρζνλε βιάζηεζε) εηδψλ, φπσο ε θπαλφθπιιε Αθαθία, ε Γσδνλέα θ.ά. Σα
μεληθά θαη επηγελή απηά είδε θαηαιακβάλνπλ πιένλ θαη ζθηάδνπλ κεγάιεο επηθάλεηεο κε
απνηέιεζκα λα εκπνδίδνπλ ηελ αλαγέλλεζε θαη επέθηαζε ησλ απηφρζνλσλ εηδψλ θαη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ θξπγάλσλ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο βαζκίδσζεο ηνπ εδάθνπο
εληνπίδεηαη ζηε κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο δηάβξσζεο.
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Οη πεξηνρέο πνπ απαιινηξηψζεθαλ ηελ πεξίνδν 2002 – 2003, αλαδαζψζεθαλ κε είδε πνπ
αλήθνπλ ζηελ ηνπηθή ρισξίδα, θαη εηδηθφηεξα κε: Pinus brutia, Cupressus sempervirens, Olea
europaea, Pistacia terebinthus θαη Pistacia lentiscus.
Σν 2005-2007 ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ ην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο κε είδε ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο κε ζθνπφ αθελφο ηε βειηίσζε ηεο
εδαθνθάιπςεο θαη αθεηέξνπ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ λεθξψλ δέληξσλ.
Όζν αθνξά ζηα δαζχιιηα Άισλαο θαη Μειηζζηψλ, ζε απηά πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδάζσζε ην
2005 θαη ην 2006 αληίζηνηρα θαη θπηεχηεθαλ ηα είδε Pinus brutia, Cupressus sempervirens,
Ceratonia siliqua, Olea europaea, Pistacia lentiscus θαη Pistacia atlantica κε θπηεπηηθφ ζχλδεζκφ
πεξίπνπ 6x6 m.
Βαζηθή πεγή γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απνηέιεζαλ ν ράξηεο
νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα πνπ καο παξαρσξήζεθε απφ ην Σκήκα
Γαζψλ, θαζψο θαη ε επί ηφπνπ κειέηε απφ ηνλ θ. Εαραξία Κππξησηάθε ζηελ πεξηνρή θαη
δεηγκαηνιεςία ρισξίδαο θαη αλαγλψξηζε ησλ νηθνηνπσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο (25-28 Απξηιίνπ
2010).
Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ νηθνηφπσλ θαη ε νκαδνπνίεζή ηνπο ζε επξχηεξεο νηθνινγηθέο κνλάδεο κε ηηο
αληηζηνηρήζεηο ηνπο ζε νηθνηφπνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ έγηλε ζχκθσλα
κε ηηο πεγέο EUR 25 (2003), European Nature Information System θαη Dellivers – Terschuren &
Dellivers (2003).
Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θπηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιείδεο εηδψλ ηεο Flora of Cyprus ηφκνο Η
θαη ΗΗ ηνπ R. Meikle. Ζ νλνκαηνινγία ηεο ρισξίδαο είλαη ζχκθσλα κε ηε Flora of Cyprus θαη ηηο
πξνζζήθεο απφ ηνπο R. Hand Chrtek & Slavik, G. Hadjikyriakos, Ch.Makris.
ηελ πεξηνρή απαληψληαη 179 ηζαγελή είδε εθ ησλ νπνίσλ 12 είλαη ελδεκηθά. Σν ζεκαληηθφ
ζηνηρείν ην νπνίν πξνζδίδεη ζεκαληηθφηεηα ζην Δζληθφ Πάξθν Ρηδνειηάο είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα
ζπληεξεί επαξθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά γπςφθηια είδε (ηχπνο νηθνηφπνπ 1520*).
Σν Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο επξηζθφκελν ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ πνιπάλζξσπεο θαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο (Λάξλαθα, Αξαδίππνπ) έρεη ππνζηεί ηηο αλζξψπηλεο επηδξάζεηο ζε κεγάιε θιίκαθα. Ζ
ρεηξφηεξε επίδξαζε πξνήιζε απφ ηελ επέκβαζε πνπ έγηλε πξηλ απφ 45 πεξίπνπ ρξφληα, κε ηε
δελδξνθχηεπζε ηνπ πάξθνπ.
Καηά ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπ Braun-Blaquet θαη ηελ θαηά Horvat δηάξζξσζε ηεο βιάζηεζεο
ζε δψλεο (νξφθνπο) θπζηθήο βιάζηεζεο, ε πεξηνρή ηνπ Δ.Γ.Π.-Ρηδνειηάο αλήθεη ζε δψλε
βιάζηεζεο πνπ είλαη ε «ζεξκνκεζνγεηαθή δψλε» (Oleo ceratonion) κε πςφκεηξν 0-650κ. Ζ δψλε
απηή ρσξίδεηαη ζε δπν ππνδψλεο, ζηελ θαηψηεξε πνπ είλαη ε ζεξκφηεξε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηε θπηνθνηλσλία Oleo-ceratonietum θαη ηε ζρεηηθά πςειφηεξε θαη ςπρξφηεξε πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηε θπηνθνηλσλία Oleo –lentiscetum.
Ζ Δ.Γ.Π. –Ρηδνειηάο ηνπνζεηείηαη ζηελ πξψηε ππνδψλε δει. ηελ Oleo ceratonietum πνπ θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε γεληθή ππνβάζκηζε ησλ θπηνθνηλσληψλ ηεο ζε φιε ηνπο ζρεδφλ ηελ
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έθηαζε. ηελ ππνδψλε απηή επηθξαηνχλ ηα θξχγαλα κε θπξίαξρα είδε ην ζπκάξη (Thymus
capitatus), ηελ αζηνηβή (Sarcopoterium spinosum), Phagnalon rupestre θ.α. Παξ’ φιε ηελ
μεξφηεηα ηνπ θιίκαηνο θαη ην ξερφ εδαθηθφ ππφζηξσκα ηα θξχγαλα εκθαλίδνπλ θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο αλζνθνξίαο έλα παλέκνξθν ηνπίν.
Δλδηαθέξνπζα βιάζηεζε (Mattorrals) είλαη απηή κε ραξαθηεξηζηηθφ ην θπηφ Παιινχξα (Ziziphus
lotus). Δίλαη έλαο θπιινβφινο ζάκλνο 1-2κ. χςνο πνπ θπηξψλεη καδί κε ζπκάξηα (Thymus
capitatus, Noaea mucronata, Hyparrhenia hirta) θαη ην σξαηφηαην ελδεκηθφ Onobrychis venosa. Ζ
Παιινχξα είλαη ην θπηφ «ισηφο» ησλ αξραίσλ θαη νη θαξπνί ηνπ (ηα θφλλαξα) ήηαλ θαηά ηελ
Οκεξηθή επνρή ε θχξηα ηξνθή ησλ θαηνίθσλ ζηελ «ρψξα ησλ Λσηνθάγσλ» ηνπο νπνίνπο
επηζθέθζεθε ν Οδπζζέαο (βι. Λεμηθφ Γελλαδίνπ)
Έλα άιιν ζηνηρείν ηεο βιάζηεζεο είλαη νη γπςνχρεο ζηέππεο, κε ραξαθηεξηζηηθά θπηά ηε
Herniaria hemistemon θαη Gypsophila linearifolia, αλαθεξφκελα θαη ηα δπν ζην Κφθθηλν Βηβιίν ηεο
Υισξίδαο ηεο Κχπξνπ.
Ο ράξηεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ν ράξηεο 08 (‘Υάξηεο ΒιάζηεζεοΟηθνηφπσλ’), πνπ πεξηιακβάλεηαη ςεθηαθά ζηελ παξνχζα.
Πνηόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο έγθεηηαη ζηελ παξνπζία 4 ηχπσλ
νηθνηφπσλ εθ ησλ νπνίσλ νη 3 είλαη πξνηεξαηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ν ηχπνο 1520* είλαη πνιχ
ζπάληνο θαη πεξηιακβάλεη γπςφθηια είδε θπηψλ. Δπηπξνζζέησο, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο γχςνπ ζην
ππφζηξσκα αλαπηχζζνληαη θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο ηα είδε Gypsophila lineariifolia
(Κξηζίκσο Κηλδπλεχνλ) θαη Herniaria hemistemon (Δχηξσην).

Σύπνη Οηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο
ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο παξαηεξείηαη ελαιιαγή ηχπσλ νηθνηφπσλ κε δηαηαξαγκέλα
εδάθε, ηκήκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο θαζψο θαη θπηεχζεηο.
Οη νηθφηνπνη πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη νη αθφινπζνη:

5420

Φξχγαλα κε Sarcopoterium spinosum:
Πξφθεηηαη γηα ρακεινχο εκηζθαηξηθνχο ζάκλνπο πνπ εκθαλίδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ
επνρηθνχ δηκνξθηζκνχ δειαδή φηαλ ην θαινθαίξη έρνπλ έιιεηςε λεξνχ ξίρλνπλ ηα
θχιιά ηνπο θαη ηα μαλαβγάδνπλ πάιη ην θζηλφπσξν. Απαληάηαη ηφζν
κεκνλσκέλνο θαηά ηφπνπο, φζν θαη αλάκηθηνο κε ηνπο άιινπο ηχπνπο νηθνηφπσλ
(5220*,6220* θαη 1520*)
Κπξίαξρα είδε είλαη ηα: Sarcopoterium spinosum,Thymus capitatus, Phagnalon
rupestre, Asphodelus aestivus, θ.ά.

5220*

Γελδξνεηδή Mattorals κε Ziziphus
Πξν-εξεκηθνί θπιινβφινη ζάκλνη πνπ αλαπηχζζνληαη ζε μεξνθπηηθφ βηνθιίκα θαη
ζε θησρά ςακκηηηθά ππνζηξψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά είδε είλαη: Ziziphus lotus,
Noaea mucronata, Thymus capitatus, Phagnalon rupestre, Asparagus stipularis
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θ.ά. Αλάκεζα ηνπο αλαπηχζζνληαη πνιιά ζεξφθπηα φπσο Stipa capensis, Lotus
peregrinus, Trifolium campestre θ.ά.

6220*

Φεπδν-ζηέππεο κε γξάζηεηο θαη εηήζηεο πφεο. Απαληάηαη αλάκηθηνο κε ηνλ ηχπν
5420, δειαδή αλάκεζα ζηα θξχγαλα. Σα ππνζηξψκαηα είλαη πησρά αζβεζηνιηζηθά
εδάθε. Υαξαθηεξηζηηθά είδε είλαη: Trachynia distachya (Brachypodium
distachyum), Stipa capensis, Bromus ssp., Briza maxima, Trifolium scabrum, T.
campestre θ.ά.

1520*

Γπςνχρεο ζηέππεο
Φξχγαλα θαη ζεξφθπηα πνπ θπηξψλνπλ ζε εδάθε πινχζηα ζε γχςν.
Υαξαθηεξηζηηθά θπηά είλαη:Gypsophila linearifolia, Campanula fastigiata. ηηο
γπςνθηιεο θνηλφηεηεο ζπκκεηέρνπλ ζπρλά, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο θαη ηα
γπςνπιαλφδηα είδε Herniaria hemistemon, Onobrychis venosa, Helianthemum
stipulatum, Helianthemum obtusifolium, Thymus capitatus, Valatia hispida θαη Evax
erioshaera.
Απηφο ν ηχπνο νηθνηφπνπ πεξηιακβάλεη γπςφθηια είδε κε κεγάιε νηθνινγηθή αμία
ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο. Απαληάηαη ζην ΔΓΠ Ρηδνειηάο αλάκηθηνο
κε ηνλ ηχπν νηθνηφπνπ 5420. Απαληάηαη δηάζπαξηνο ζ’ φιε ηελ έθηαζε ηνπ
πάξθνπ θαη ηδηαηηέξσο ζην Β. ηκήκα ηνπ.

2.2.2 Υισξίδα
Ζ ρισξίδα ηνπ Δζληθφ Γαζηθνχ Πάξθνπ (Δ.Γ.Π.) Ρηδνειηάο κειεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα
εηνηκαζίαο ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηνπ πάξθνπ ην 1999-2000 θαη ηελ πεξίνδν 2000-2001 ζην
πιαίζην ηεο εηνηκαζίαο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Γειηίνπ Γεδνκέλσλ θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο ηεο
βιάζηεζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην Γίθηπν Φύζε 2000. Δπηπξφζζεηα, ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο, κε έκθαζε ζηα ζπάληα θαη απεηινχκελα θπηά, ζπιιέρζεθαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα
εηνηκαζίαο ηνπ Κόθθηλνπ Βηβιίνπ ηεο Υισξίδαο ηεο Κύπξνπ. ην έξγν Flora of Cyprus (Meikle
1977 & 1985), πνπ ζπλνςίδεη φιεο ηηο παιαηφηεξεο αλαθνξέο γηα ηε ρισξίδα ηνπ λεζηνχ,
ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ζπιινγέο θπηψλ κφλν απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή Λάξλαθαο θαη ησλ
γεηηνληθψλ ρσξηψλ (Αξαδίππνπ, Καιφ Υσξηφ) θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ
θαηάινγν ρισξίδαο ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο. Αλαθνξέο θπηψλ γηα ην Δ.Γ.Π. γίλνληαη ζε
κεηαγελέζηεξεο δεκνζηεχζεηο γηα ηε ρισξίδα ηεο Κχπξνπ (Hand 2006, 2009) νη νπνίεο
πεξηιήθζεθαλ ζηνλ θαηάινγν ρισξίδαο.
Με βάζε ηηο κέρξη ηψξα θαηαγξαθέο ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο απαληνχλ 202 taxa (κέρξη επίπεδν
πνηθηιίαο) απφ ηα νπνία 179 είλαη ηζαγελή θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 10,23% ηεο ηζαγελνχο
ρισξίδαο ηνπ λεζηνχ.
Δληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο έρνπλ θαηαγξαθεί 12 ελδεκηθά taxa (7,3% ηεο ελδεκηθήο
ρισξίδαο). εκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ρισξίδαο ηνπ Δ.Γ.Π. απνηειείηαη απφ μεληθά (π.ρ Acacia
cyanophylla, Pinus pinea) θαη ηζαγελή (π.ρ Pinus brutia, Ceratonia siliqua) είδε πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θπηεχζεηο, θαζψο θαη μεληθά (π.ρ Amaranthus albus, Oxalis pes-caprae,
Dodonaea viscosa ) πνπ επλννχληαη απφ ηε δηαηάξαμε θαη εμαπιψλνληαη εηο βάξνο ησλ ηζαγελψλ
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εηδψλ. Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ θπηψλ ηνπ πάξθνπ 19 είδε έρνπλ εηζαρζεί κε θχηεπζε . Ο πίλαθαο
ρισξίδαο ηνπ Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο.(Πίλαθαο IV-1)

Απεηινχκελα θαη ζεκαληηθά είδε ρισξίδαο
ην Κόθθηλν Βηβιίν ηεο Υισξίδαο ηεο Κύπξνπ (Σζηληίδεο θαη ζπλ. 2007) αλαθέξνληαη πέληε
απεηινχκελα είδε (θαηεγνξίεο IUCN, version 3.1) γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο:
 Daucus guttatus (Δχηξσην),
 Erodium crassifolium (Δχηξσην),
 Gypsophila linearifolia (Κξηζίκσο Κηλδπλεχνλ),
 Herniaria hemistemon (Δχηξσην) θαη
 Ornithogalum trichophyllum (Δχηξσην).
Δπηπξφζζεηα, πξφζθαηα έρεη εληνπηζζεί θαη ην είδνο Chaenorhinum rubrifolium (Κηλδπλεχνλ).
εκαληηθή πξνζζήθε ζηε γπςφθηιε ρισξίδα ηεο Κχπξνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο Ρηδνειηάο
απνηειεί ν εληνπηζκφο ηνπ είδνπο Campanula fastigiata, ην νπνίν είλαη είδνο πξψηεο αλαθνξάο
(Christodoulou & Hand 2009). Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο
απνηππψλεηαη ζηνλ ράξηε 09, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ παξνχζα.

Gypsophila linearifolia ((Fisch. & C.A. Mey.) Boiss) (RED DATA BOOK)
Πεξηγξαθή
Πξφθεηηαη γηα κνλνεηή πφα χςνπο 3 – 25 cm κε βιαζηνχο αδελψδεηο – ρλνπδσηνχο ζην θάησ
κέξνο θαη άηξηρνπο ζην πάλσ. Σα θχιια είλαη γξακκνεηδή – ζπαηνπινεηδή θαη ρλνπδσηά. Σα άλζε
είλαη κηθξά ζε πιαηηέο, αξαηέο ηαμηαλζίεο, βξάθηηα γξακκνεηδή, θπιινεηδή. Σα πέηαιια είλαη ιεπθά,
αθξφθνηια έσο δίβνια.

© Υ.. Υξηζηνδνύινπ
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Δμάπισζε
ηελ Κχπξν εληνπίζζεθε ην 1999 κφλν ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο θαη ην 2009 θνληά ζην ρσξηφ
Μάλδξεο Ακκνρψζηνπ.
Δλδηαίηεκα
Απαληάηαη ζε μεξέο ζέζεηο κε γπςνχρα εδάθε ζε πςφκεηξν 60 – 90 m, κε γπςφθηιε βιάζηεζε κε
αξαηά θξχγαλα θαη πφεο φπσο Herniaria hemistemon, Onobrychis venosa, Helianthemum
stipulatum, Thymus capitatus, Allium lefkarense, Allium cupan subsp. Cyprium subsp. Cyprium
θαη αγξσζηψδε.
Βηνινγία
Αλζίδεη ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Μαΐνπ θαη θαξπνθνξεί ηελ πεξίνδν Μαΐνπ – Ηνπλίνπ.
Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο – Απεηιέο
O κνλαδηθφο κηθξφο ππνπιεζπζκφο (πεξίπνπ 200 άηνκα) βξίζθεηαη ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν.
Παξφια απηά ην ελδηαίηεκά ηνπ έρεη ππνβαζκηζηεί απφ παιαηφηεξεο δαζηθέο εξγαζίεο αλάπηπμεο
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ κε απνηέιεζκα λα επλννχληαη άιια είδε ηα νπνία δξνπλ
αληαγσληζηηθά πξνο ηε γπςφθηιε βιάζηεζε. Δλδέρεηαη νη θνηλφηεηέο ηνπ λα είλαη απνκεηλάξη
θπζηθήο βιάζηεζεο πνπ πηζαλφηαηα θάιππηε παιαηφηεξα κεγάιε έθηαζε.
Τθηζηάκελα Μέηξα Πξνζηαζίαο
Ο πιεζπζκφο βξίζθεηαη εληφο Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ πνπ είλαη πεξηνρή NATURA 2000 θαη ην
θπηφ είλαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ πξνηεξαηφηεηαο 1520* (γπςνχρεο
ζηέππεο – Gypsophiletalia).
Πξνζηαζία: ΚΑΣΑΣΑΞΖ IUCN, ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΤΠΡΟ: CR:B1ab(iii)+2ab(iii);C2a(ii), Δλδεκηζκφο:
E
Herniaria hemistemon(J. Gay) (RED DATA BOOK)
Πεξηγξαθή
Πξφθεηηαη γηα κία πνιπεηή, θαηαθείκελε, πνιχθιαδε, ρλνπδσηή πφα χςνπο 3 – 8 cm κε θχιια
επηκήθε – ειιεηπηηθά, ζρεδφλ επηθπή παξάθπιια σνεηδή – ηξηγσληθά ρξψκαηνο
θνθθηλνθάζηαλνπ. Σα άλζε είλαη κηθξά επηθπή ή ζρεδφλ επηθπή, ζε καζραιηαίεο δέζκεο. Οη
ζηήκνλεο είλαη 2 ζπάληά 4 θαη ν θαξπφο είλαη σνεηδήο – ειιεηςνεηδήο θαη εγθιεηζκέλνο ζηνλ
θάιπθα.
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Δμάπισζε
ηελ Κχπξν εληνπίδεηαη ζε 5 ζέζεηο: Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο, 2,4 km αλαηνιηθά ηεο Κφζηεο, Κάησ Μνλή,
Υεξζφλεζνο Αθξσηεξίνπ θαη κεηαμχ Σδηάνπο – Κλσδάξσλ.
Δλδηαίηεκα
Φχεηαη ζε μεξά, άγνλα εδάθε κε αξαηά θξχγαλα θαη πφεο, ζε θνηλφηεηεο κε Onobrychis venosa,
Helianthemum stipulatum, Thymus capittus, Allium lefkarense, Allium cupan subsp. Cyprium
subsp. cyprium, θαη θαηά κήθνο ρσκάηηλσλ δξφκσλ ζπλήζσο ζε γχςνπο (πςφκεηξν 30 – 370 m)
Βηνινγία
Αλζίδεη ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ – Απξηιίνπ θαη θαξπνθνξεί ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ – Μαΐνπ.
Δίλαη αλζεθηηθφ ζηελ μεξφηεηα θαη ζηελ αιαηφηεηα.
Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο – Απεηιέο
Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο αξηζκεί πεξίπνπ 850 θπηά. Ο ππνπιεζπζκφο ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο είλαη
πεξίπνπ 250 θπηά, αιιά έρεη ππνβαζκηζηεί εμαηηίαο παιαηφηεξσλ δαζηθψλ εξγαζηψλ.
Τθηζηάκελα Μέηξα Πξνζηαζίαο
Ο ππνπιεζπζκφο ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή NATURA 2000. εκεηψλεηαη φηη ην
θπηφ απηφ είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ πξνηεξαηφηεηαο 1520*
(γπςνχρεο ζηέππεο – Gypsophiletalia).
Πξνζηαζία: ΚΑΣΑΣΑΞΖ IUCN, ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΤΠΡΟ: VU: D1+2, Δλδεκηζκφο: Γ(+)
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2.2.3 Μαθξνκχθεηεο
Δίδε ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηα ρακειφηεξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο, θαη επνκέλσο ζε ζέζεηο κε
πεξηζζφηεξε πγξαζία, αιιά ζε πνιχ κηθξνχο πιεζπζκνχο, κέρξη θαη ζπάληα, είλαη ηα εμήο:


Tricholoma terreum : Απαληάηαη ζε δάζε θσλνθφξσλ, φπνπ βξίζθεηαη θπξίσο ζηα
δηάθελα, αιιά θαη ζε εδάθε κε αξαηή ρακειή βιάζηεζε. Παξαηεξείηαη αθφκε ζε εδάθε
πνπ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ππνζηεί ειαθξηά θαηεξγαζία θαη ζε ιηβάδηα.
Pleurotus eryngii var ferulae : Δίλαη έλα απφ ηα πην λφζηηκα καληηάξηα θαη ζρεδφλ ην
κεγαιχηεξν φισλ ησλ ππνινίπσλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο.
Rhιzopogon luteolus: Σν επνλνκαδφκελν θαη Yellow False Truffle ρσξίο φκσο λα είλαη
ηδηαίηεξα θαγψζηκν. Γελ ελδείθλπηαη ε θαηαλάισζε ηνπ. Δκθαλίδεηαη ζε δάζε θσλνθφξσλ
ηελ πεξίνδν ηνπ θζηλνπψξνπ.
Suillus granulatus :
Απαληάηαη απνθιεηζηηθά ζε δάζε θσλνθφξσλ, φρη ηδηαίηεξεο
γεπζηηθήο αμίαο.
Morchella elata : Ο κχθεηαο απηφο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Morchellaceae, φπσο θαη
ην είδνο M. conica.
Πξφθεηηαη γηα έλα θαγψζηκν είδνο, ην νπνίν φκσο ζε κεξηθά άηνκα
πξνθαιεί αιιεξγηθά θαηλφκελα, θαη ην νπνίν δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
ηξψγεηαη σκφ. Σα αζθνθάξπηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε gourmet θνπδίλεο, φπσο ζηελ
γαιιηθή. πλήζσο βξίζθεηαη ζπνξαδηθά ζε δαζηθά εδάθε, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κεηά απφ ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ζε πνιχ κεγάινπο αξηζκνχο, θαη γηα
ην ιφγν απηφ θαιείηαη θαη Fire Morel. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ζε αλακνριεπκέλα εδάθε, θαηά
πξνηίκεζε ζε θνξκνπιαηείεο ζε δάζε, θαζψο επίζεο θαη ζε θνξκνηεκάρηα θσλνθφξσλ
εηδψλ.







Ζ απμεκέλε πγξαζία είλαη ε ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εκθάληζε καληηαξηψλ. ε γεληθέο
γξακκέο, έλα έληνλν αλάγιπθν, πεξηιακβάλεη ζέζεηο απμεκέλεο πγξαζίαο θπξίσο ζηηο
ραξαδξψζεηο. Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ηνπ Γάζνπο
Ρηδνειηάο ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά ζε φηη αθνξά ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ εηδψλ .

2.2.4 Παλίδα
Πηελά
Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά 40 είδε πηελψλ (Πίλαθαο 2.2.4-2) απφ ηα νπνία ηα 14
(35,0%) ζπλαληψληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (κφληκα), ηα 19 (47,5%) είλαη κεηαλαζηεπηηθά
θαη ζπλαληψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ απφ ηηο αξρέο άλνημεο κέρξη
αξρέο θζηλνπψξνπ θαη 7 (17,5%) δηαρεηκάδνπλ ζηελ πεξηνρή.
εκαληηθφ κέξνο (70,0%) ηεο νξληζνπαλίδαο πεξηιακβάλεηαη ζε θαηαιφγνπο Γηεζλψλ πκβάζεσλ
θαη Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ, θαζψο επίζεο πξνζηαηεχνληαη θαη απφ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία. Δλλέα
(9) είδε πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΔ. Σα είδε απηά είλαη:
Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Emberiza caesia, Lanius collurio, Lanius minor,
Lanius nubicus, Lulula arborea, Oenanthe cypriaca θαη Sylvia melanothorax. Σα είδε Oenanthe
cypriaca θαη Sylvia melanothorax είλαη ελδεκηθά ηεο Κχπξνπ, κεηαλαζηεχνπλ ηελ άλνημε ζηελ
πεξηνρή θαη αλαπαξάγνληαη ζε κεγάιε πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ. Σν είδνο Sylvia melanothorax
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πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Βέξλεο (Παξάξηεκα ΗΗ). Σν είδνο Coracias
garrulus επηζθέπηεηαη θπξίσο ηελ Κχπξν θαηά ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ηνπ κεηαθηλήζεηο ηελ άλνημε
(Μάξηην-Απξίιην) θαη θζηλφπσξν (επηέκβξην). Σν είδνο Caprimulgus europaeus είλαη
κεηαλαζηεπηηθφ θαη ηα είδε Lanius collurio, Lanius minor, θαη Lanius nubicus ζηαζκεχνπλ ζηελ
πεξηνρή θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη ην είδνο Lulula arborea θπξίσο δηαρεηκάδεη ζηελ πεξηνρή.

Έλα (1) είδνο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ/1 ηεο Οδεγίαο 2009/147/EE θαη είλαη ε Φάζα
(Columba palumbus) θαη επηηξέπεηαη ε ζήξεπζε ζε φια ηα θξάηε, θαη πέληε (5) είδε
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ/2 ηεο Οδεγίαο 2009/147/EE (επηηξέπεηαη ε ζήξεπζή ηνπο ζε
νξηζκέλα θξάηε) θαη είλαη Corvus corone, Corvus monedula, Pica pica, Streptopelia turtur θαη
Turdus philomelos.
Γεθαηέζζεξα (14) είδε πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζεο ηεο Βέξλεο (Παξάξηεκα ΗΗ). Σα είδε
Carduelis canabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris θαη Parus major είλαη κφληκα ζηελ
πεξηνρή, ηα είδε Miliaria calandra, Sylvia conspicillata θαη Sylvia melanothorax επηζθέπηνληαη ηελ
πεξηνρή ηελ άλνημε γηα λα αλαπαξαρζνχλ, θαη ηα είδε Motacila alba, Saxicola torquata θαη Serinus
serinus δηαρεηκάδνπλ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, ηα είδε Athene noctua, Otus scops cyprius, Tyto alba
θαη Falco tinnunculus είλαη κφληκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηξνθνιεςία
νξηζκέλα ελδηαηηήκαηα ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο. Απηά ηα ηέζζεξα είδε αξπαθηηθψλ
(ηξία λπθηφβηα θαη έλα εκεξφβην, αξπαθηηθά πηελά) πξνζηαηεχνληαη θαη απφ ηε χκβαζε γηα ην
Γηεζλέο Δκπφξην Δηδψλ Υισξίδαο θαη Παλίδαο (CITES, Παξάξηεκα Η θαη ΗΗ).
Ζ Υαιθνθνπξνχλα (Coracias garrulus) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο πηελφ πνπ θσιηάδεη θπξίσο ζε
ζηνέο ζε ςειά επηθιηλή πξαλή ηνπ εδάθνπο θαη ζπαληφηεξα ζε δέληξα. Πξνηηκά θπξίσο
ελδηαηηήκαηα κε ρακειή θαη αξαηή βιάζηεζε (αλνηρηνχ ηχπνπ) γηα ηξνθνιεςία φπνπ ζπιιακβάλεη
θνιεφπηεξα (ζθαζάξηα), αθξίδεο, βαηξάρηα θαη γεσζθψιεθεο (Μπαθαινχδεο 2008).
Ο Αεηνκάρνο (Lanius collurio) θαη ν Γατδνπξνθεθαιάο (Lanius minor) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο πηελά
θαη αλαπαξάγνληαη ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα, φπσο ζε κε-εληαηηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο
θαη ζε δηάθελα ηνπ δάζνπο. Φσιηάδνπλ είηε ζε κέζνπ χςνπο ζάκλνπο ή ζε κηθξήο δηακέηξνπ
δέληξα. Σξέθνληαη θπξίσο κε έληνκα κεγάινπ κεγέζνπο φπσο θνιεφπηεξα (ζθαζάξηα) θαη
αθξίδεο, αιιά ζπιιακβάλνπλ κηθξέο ζαχξεο, κηθξά ηξσθηηθά θαη κηθξά πηελά. ηελ πεξηνρή,
ζπλήζσο ζπλαληψληαη θαηά ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ηνπο κεηαθηλήζεηο.
Ζ Γεληξνζηαξήζξα (Lulula arborea) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο πηελφ θαη αλαπαξάγεηαη θπξίσο ζε
πεξηνρέο κε έληνλν αλάγιπθν. Πξνηηκά αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα φπσο πννιίβαδα,
ζακλνηφπηα, λεαξέο αλαδαζψζεηο, αιιά κε δηάζπαξηα δέληξα. Δίλαη εληνκνθάγν είδνο αιιά
κεξηθψο ηξέθεηαη θαη κε ζπφξνπο. ηελ πεξηνρή ζπλαληψληαη δηαρεηκάδνληα άηνκα.
Ζ θαιηθνχξηα (Oenanthe cypriaca) είλαη πηελφ κηθξνχ κεγέζνπο, ελδεκηθφ θαη ζρεηηθά θνηλφ
είδνο ηεο Κχπξνπ θαη αλαπαξάγεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ κε έληνλν αλάγιπθν.
Μεηαλαζηεχεη ζηελ Κχπξν ηνλ Απξίιην θαη αλαρσξεί γηα ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο ζηελ Αθξηθή
ηνλ επηέκβξην-Οθηψβξην. Πξνηηκά αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα (γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο,
ακπειψλεο, ειαηψλεο, πννιίβαδα, αξαηά ζακλνηφπηα, αξαηά δάζε, λεαξέο αλαδαζψζεηο) κε
παξνπζία βξάρσλ ή άγνλσλ γπκλψλ εθηάζεσλ. Ζ παξνπζία δέληξσλ ή ηειεγξαθηθψλ ζηχισλ θαη
γεληθά ππεξπςσκέλσλ ζεκείσλ κέζα ζηα φξηα ηεο ρσξνθξάηεηαο θάζε δεπγαξηνχ ζεσξείηαη
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ζεκαληηθή, θαζψο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην αξζεληθφ σο ζέζεηο πξνζέιθπζεο ηνπ
αληίζεηνπ θχινπ. Φσιηάδεη ζε ζηνέο ζην έδαθνο, ζε ζσξνχο απφ βξάρηα ή πέηξεο, ζε πξαλή
δξφκσλ, ζε θνξκνχο δέληξσλ θαη ζε θηίξηα. Δίλαη εληνκνθάγν είδνο θαη ηξέθεηαη κε κηθξά
αζπφλδπια πνπ ζπιιακβάλεη ζην έδαθνο, αιιά πεξηζηαζηαθά ηξέθεηαη θαη κε ζαξθψδεο
θαξπνχο.
Ο Κππξνηζηξνβάθνο (Sylvia melanothorax) είλαη ζηξνπζηφκνξθν πηελφ κεζαίνπ κεγέζνπο,
ελδεκηθφ θαη ζρεηηθά θνηλφ είδνο ηεο Κχπξνπ. Δίλαη κεξηθψο κεηαλαζηεπηηθφ είδνο, θαζψο έλα
κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ παξακέλεη θαη δηαρεηκάδεη ζηελ Κχπξν. Μεηαλαζηεχεη ζηελ Κχπξν ην
Μάξηην θαη αλαρσξεί ηνλ Οθηψβξην γηα ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο (Ηζξαήι, Ηνξδαλία θαη ρεξζφλεζν
ηλά). Αλαπαξάγεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ, πξνηηκά φκσο ππθλά ζακλνηφπηα κε
ρακεινχο ζάκλνπο Cistus spp. Δπίζεο απαληάηαη ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα. Φσιηάδεη ζην
θάησ κέξνο ησλ ζάκλσλ Cistus spp., Genista spp. θαη Calycotome villosa. Σξέθεηαη θπξίσο κε
θάκπηεο εληφκσλ θαη άιια έληνκα, ελψ ην θζηλφπσξν ηξέθεηαη κε ζαξθψδεο θαξπνχο ησλ εηδψλ
Myrtus communis, Pistacia lentiscus, P. terebinthus θαη Ficus carica (Κνπξηειαξίδεο 1997).
Ο Ηζπαλνηζηξνβάθνο (Sylvia conspicillata) είλαη πηελφ κηθξνχ κεγέζνπο θαη αλήθεη ζηα
ηξνπζηφκνξθα. Απαληάηαη θπξίσο ζηελ Κχπξν, ζηε Ν. Ηηαιία θαη Ν. Ηζπαλία. Εεη κφληκα ζηελ
Κχπξν θαη αλαπαξάγεηαη ζε αλνηρηά ελδηαηηήκαηα, ζε αξαηά ζακλνηφπηα πνπ ζπληίζεληαη απφ
ρακεινχ χςνπο ζάκλνπο θαη πννιίβαδα. Πξνηηκά ηα θξχγαλα θαη ηηο εκη-εξεκηθέο πεξηνρέο.
Σξέθεηαη θπξίσο κε κηθξά ζαιηγθάξηα θαη έληνκα.
Ο Γθηψλεο (Otus scops cyprius) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, λπθηφβην αξπαθηηθφ πηελφ. Δίλαη ελδεκηθφ
ππνείδνο θαη παξακέλεη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηελ Κχπξν (κφληκν είδνο). Πξνηηκά
αλνηρηνχ θαη εκη-αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα, αιιά απαληάηαη θαη ζε πάξθα πφιεσλ, ζε
δελδξνζηνηρίεο θαη ζε δελδξψδεο θαιιηέξγεηεο θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Γεληθά, απαληάηαη
ζε πεξηνρέο κε θάιπςε απφ δέληξα, γηα λα θσιηάδεη θαη λα θνπξληάδεη, κε παξαθείκελεο αλνηρηέο
πεξηνρέο γηα λα ζπιιακβάλεη ηελ ηξνθή ηνπ. Φσιηάδεη ζε ζηνέο δέληξσλ, ζε θνηιψκαηα ηνίρσλ
θηηξίσλ, ελψ ζπάληα ρξεζηκνπνηεί θαη θσιηέο άιισλ εηδψλ (ηεο Καξαθάμαο ή κηθξψλ αξπαθηηθψλ
πηελψλ). Δίλαη θπξίσο εληνκνθάγν είδνο θαη πξνηηκά αθξίδεο (Orthoptera), ζθαξαβαίνπο
(Carabeidae) θαη λπρηνπεηαινχδεο. Δπίζεο ηξέθεηαη κε γαηνζθψιεθεο, κηθξέο αξάρλεο, θαη
πεξηζηαζηαθά κε κηθξά πηελά, εξπεηά, ακθίβηα θαη κηθξά ζειαζηηθά.

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

37 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

Πίλαθαο 2.2.4-2: Πηελά ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1

2

Athene noctua (Κνπθνπβάγηα)
Caprimulgus europaeus (Γηδνβπδάρηξα)
Carduelis cannabina (Φαλέην)
Carduelis carduelis (Καξδεξίλα)
Carduelis chloris (Φιψξνο)
Columba palumbus (Φάζα)
Coracias garrulus (Υαιθνθνπξνχλα)
Corvus corone (ηαρηνθνπξνχλα)
Corvus monedula (Κάξγα)
Cuculus canorus (Κνχθνο)
Emberiza caesia (Φξπγαλνηζίρινλν)
Falco tinnunculus (Βξαρνθηξθίλεδν)
Hirundo rustica (Υειηδφλη)
Lanius collurio (Αεηνκάρνο)
Lanius minor (Γατδνπξνθεθαιάο)
Lanius nubicus (Παξδαινθεθαιάο)
Lanius senator (Κνθθηλνθεθαιάο)
Lullula arborea (Γελδξνζηαξήζξα)
Merops apiaster (Μειηζζνθάγνο)
Miliaria calandra (Σζηθηάο)
Motacilla alba (Λεπθνζνπζνπξάδα)
Motacilla flava (Κηηξηλνζνπζνπξάδα)
Oenanthe cypriaca (θαιηθνχξηα)
Otus scops cyprius (Γθηψλεο)
Parus major (Καιφγεξνο)
Passer domesticus (πηηνζπνπξγίηεο)
Pica pica (Καξαθάμα)
Saxicola rubetra (Καζηαλνιαίκεο)
Saxicola torquata (Μαπξνιαίκεο)
Serinus serinus (θαξζάθη)
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4

5

6
ΗΗ

ΗΗ
Η

ΗΗ
ΗΗ
ΗΗ
ΗΗ/1
Η
ΗΗ/2
ΗΗ/2
Η

ΗΗ

ΗΗ
Η
Η
Η
Η

ΗΗ
ΗΗ
Η

ΗΗ
ΗΗ

Δ
Δ

ΗΗ

ΗΗ/2

ΗΗ
ΗΗ
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Πίλαθαο 2.2.4-2: Πηελά ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο (ζπλέρεηα)

α/α
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1

2

Streptopelia turtur (Σξπγφλη)
Sturnus vulgaris (Φαξφλη)
Sylvia atricapilla (Μαπξνζθνχθεο)
Sylvia borin (Κεπνηζηξνβάθνο)
Sylvia communis (Θακλνηζηξνβάθνο)
Sylvia conspicillata (Ηζπαλνηζηξνβάθνο)
Sylvia melanocephala (Μαπξνηζηξνβάθνο)
Sylvia melanothorax (Κππξνηζηξνβάθνο)
Turdus philomelos (Κειαεδφηζηρια)
Tyto alba (Πεπιφγιαπθα)

3

4

5

6

7

Η

Α
Γ
Α
Α
Α
Μ
Α
Α
Γ
Μ

ΗΗ/2

ΗΗ
Η
ΗΗ/2

ΗΗ

Δ

ΗΗ

1: Δπιζηημονική ονομαζία (ζε παπένθεζη η ελληνική ονομαζία).
2: Πποζηαηεύεηαι από ηην Οδηγία 92/43/ΔΟΚ (Α: παπάπηημα ΙΙ Οδηγίαρ 92/43/ΔΟΚ είδορ πποηεπαιόηηηαρ, Β: παπάπηημα ΙΙ Οδηγίαρ 92/43/ΔΟΚ, Γ: παπάπηημα ΙV Οδηγίαρ
92/43/ΔΟΚ).
3: Πποζηαηεύεηαι από ηην Οδηγία 2009/147/ΔΔ (Ι: παπάπηημα Ι Οδηγίαρ 2009/147/ΔΔ [πποζηαηεύονηαι], ΙΙ/1: παπάπηημα ΙΙ/1 Οδηγίαρ 79/409/ΔΟΚ [θηπεύονηαι ζε όλα ηα
κπάηη] και ΙΙ/2: παπάπηημα ΙΙ/2 Οδηγίαρ 2009/147/ΔΔ [θηπεύονηαι ζε οπιζμένα κπάηη].
4: Πποζηαηεύεηαι από ηη Γιεθνή Σύμβαζη ηηρ Βέπνηρ (ΙΙ: παπάπηημα ΙΙ Σύμβαζηρ Βέπνηρ).
5: Δνδημικό είδορ ηηρ Κύππος (Δ).
6: Πποζηαηεύεηαι από ηη Γιεθνή Σύμβαζη για ηην Δμποπία CITES (Ι: παπάπηημα Ι CITES, ΙΙ: παπάπηημα ΙΙ CITES).
7: Παποςζία ζηην πεπιοσή (Μ: μόνιμη παποςζία, Α: αναπαπαγυγή, Σ: ζηάθμεςζη, Γ: διασείμαζη).
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Θειαζηηθά
Ζ πεξηνρή δελ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα ζε παλίδα, αιιά παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα
θάπνηα είδε αλνηθηψλ θαη εκηεξεκηθψλ πεξηνρψλ. ηε πεξηνρή απαληψληαη 8 είδε ζειαζηηθψλ ηα
νπνία είλαη θνηλά ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν (Πίλαθαο 2.2.4-1). Έλα (1) είδνο είλαη ελδεκηθφ ηεο
Κχπξνπ (Πνληηθφο ηεο Κχπξνπ Mus cypriacus), ελψ έλα (1) απφ απηά είλαη ελδεκηθφ ππνείδνο
(θαληδφρνηξνο Hemiechinus auritus dorothae).
Ο Πνληηθφο ηεο Κχπξνπ (Mus cypriacus) είλαη κηθξνχ κεγέζνπο ηξσθηηθφ, λπθηφβην αιιά
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Απαληάηαη θπξίσο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ
ελδηαηηήκαηα, φπσο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε θπζηθνχο θπηνθξάρηεο ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ.
πλαληάηαη επίζεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζε γεσξγηθέο απνζήθεο θαη ζε θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο. Σξέθεηαη θπξίσο κε ζπφξνπο θαη πεξηζηαζηαθά κε ππνιείκκαηα ηξνθήο πνπ βξίζθεη
ζε ζθνππηδφηνπνπο. Ζ κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε ηξνθήο δελ μεπεξλά ηα 3,5 γξ. θαη κπνξεί λα
επηβηψλεη κε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ. Σν ζειπθφ αλαπαξάγεηαη αξθεηέο θνξέο ην ρξφλν (510 θνξέο) αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο. Σν κέζν κέγεζνο ηεο ηνθεηνκάδαο είλαη πεξίπνπ 5
κηθξά. Απνηειεί ηξνθή γηα αξθεηά είδε αξπαθηηθψλ πηελψλ (π.ρ. Πεπιφγιαπθα, Κνπθνπβάγηα,
Βξαρνθηξθίλεδν) θαη νξηζκέλσλ ζειαζηηθψλ (Αιεπνχ).
Ο θαληδφρνηξνο (Hemiechinus auritus dorothae) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζνρνηξφκνξθν.
Δίλαη λπθηφβην είδνο, αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη ην ζνχξνππν θαη ηε ραξαπγή. Απαληάηαη θπξίσο ζε
αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα φπσο ζε αξαηά ζακλνηφπηα, ζε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε
θπηνθξάρηεο ζηα θξάζπεδα θαη ζε πάξθα κε επαξθή ρακειή βιάζηεζε γηα θάιπςε. Σξέθεηαη κε
αζπφλδπια, έληνκα, ζαιηγθάξηα, γεσζθψιεθεο θαη κε ηέιεηα ή κε ιάξβεο θνιενπηέξσλ.
Πεξηζηαζηαθά ηξέθεηαη κε ζαξθψδεο θαξπνχο ζάκλσλ. Σν ζειπθφ ζπλήζσο έρεη 1-2 γέλλεο ην
έηνο. Σν κέζν κέγεζνο ηεο ηνθεηνκάδαο είλαη 4-5 κηθξά. Απνηειεί ηξνθή γηα νξηζκέλα αξπαθηηθά
πηελά (Αεηνγεξαθίλα, Πεπιφγιαπθα) θαη γηα ηελ Αιεπνχ.
Ο Λαγφο (Lepus europaeus) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο ιαγφκνξθν. Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ηηο
πξψηεο βξαδηλέο θαη πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Απαληάηαη θπξίσο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα
φπσο πννιίβαδα, αξαηά ζακλνηφπηα, αξαηά δάζε θαη ζε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε αξθεηνχο
θπηνθξάρηεο. Σξέθεηαη κε ρακειέο πφεο θαη γξάζηεηο θαη εκθαλίδεη ην θαηλφκελν ηεο
θνπξαλνθαγίαο γηα ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ δχζπεπησλ θπηηαξηλνχρσλ εηδψλ ηξνθήο
ηνπ. Πεξηζηαζηαθά ηξέθεηαη κε ην θινηφ λεαξψλ δέληξσλ θαη κεξηθψλ ζάκλσλ. Σν ζειπθφ
ζπλήζσο έρεη 4-5 γέλλεο ην ρξφλν, ελψ κπνξεί λα αλαπαξάγεηαη θαη νιφθιεξν ην έηνο. Χζηφζν ην
πνζνζηφ ησλ ζειπθψλ πνπ αλαπαξάγνληαη ην θζηλφπσξν είλαη ζρεηηθά ρακειφ ζε ζρέζε κε ηνλ
ππφινηπν ρξφλν. Σν κέγεζνο ηεο ηνθεηνκάδαο θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 5 κηθξά αλάινγα κε ηελ
επνρή, κε κεγαιχηεξν αξηζκφ λενγλψλ λα παξαηεξείηαη ηελ άλνημε. Απνηειεί ηξνθή γηα ηελ
Αιεπνχ, θαη ζεσξείηαη απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ζεξακαηηθά είδε ζηελ Κχπξν.
Ζ Αιεπνχ (Vulpes vulpes) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο παλθάγν. Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ηηο πξψηεο
λπρηεξηλέο θαη πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Δίλαη είδνο επξχηνπν θαη απαληάηαη ζε κεγάιε πνηθηιία
ελδηαηηεκάησλ, απφ ζακλνηφπηα, δάζε, πννιίβαδα, έιε, γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη θαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο. Δίλαη επξπθάγν θαη θαηξνζθνπηθφ είδνο θαη ηξέθεηαη κε κεγάιν εχξνο εηδψλ ηξνθήο:
κηθξά ζειαζηηθά, απγά πηελψλ, πηελά, ζαιηγθάξηα, γεσζθψιεθεο, θξνχηα, θαξπνχο, πξάζηλε
βιάζηεζε, ζθνππίδηα θαη πεξηζηαζηαθά κε πηψκαηα δψσλ. Ζ δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο κεγάινπ
θάζκαηνο εηδψλ ηξνθήο θαη ε ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ
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ελδηαηηήκαηνο, ηελ θαζηζηνχλ ζρεηηθά θνηλφ είδνο ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο λα εκθαλίδεη ζρεηηθά κεγάιεο ππθλφηεηεο (π.ρ. θνληά ζε ζθνππηδφηνπνπο). Σν
ζειπθφ γελλά κηα θνξά ην ρξφλν 3-5 κηθξά. Ζ Αιεπνχ είλαη ν θνξπθαίνο άξπαγαο ζηελ Κχπξν
θαη δελ έρεη άιινπο ερζξνχο πςειφηεξνπ επηπέδνπ. εκαληηθή απεηιή ηνπ ππνείδνπο είλαη ε
πςειή ζλεζηκφηεηα ησλ κηθξψλ απφ πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα, θαζψο επίζεο θαη ε παξάλνκε
ρξήζε ησλ δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.
Πίλαθαο 2.2.4-1: Θειαζηηθά ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

1
Crocidura suaveolens (Κεπνκπγαιίδα)
Hemiechinus auritus dorotheae (θαληδφρνηξνο)
Lepus europaeus (Λαγφο)
Mus cypriacus (Πνληηθφο ηεο Κχπξνπ)
Mus musculus (πηηνπνληηθφο)
Rattus rattus (Μαπξνπνληηθφο)
Suncus etruscus (Δηξνπζθνκπγαιίδα)
Vulpes vulpes (Αιεπνχ)

2

3

Δ

4
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
M

1: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία (ζε παξέλζεζε ε ειιεληθή νλνκαζία).
2: Καζεζηώο πξνζηαζίαο (Α: παξάξηεκα ΗΗ Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ είδνο πξνηεξαηόηεηαο, Β: παξάξηεκα ΗΗ
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, Γ: παξάξηεκα ΗV Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, Γ: παξάξηεκα ΗΗ ύκβαζεο Βέξλεο, Δ:
πξνζηαηεύεηαη από άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο, Σ: πξνζηαηεύεηαη από ηελ Κππξηαθή λνκνζεζία).
3: Δλδεκηθό είδνο ηεο Κύπξνπ (Δ).
4: Παξνπζία ζηελ πεξηνρή (Μ: κόληκε παξνπζία, Α: αλαπαξαγσγή, : ζηάζκεπζε, Γ: δηαρείκαζε).

Ακθίβηα θαη Δξπεηά
ηελ πεξηνρή ηνπ «Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο» απαληψληαη ζπλνιηθά 16 είδε εξπεηψλ,
απφ ηα νπνία 10 αλήθνπλ ζηηο αχξεο (Sauria) θαη 6 αλήθνπλ ζηα Φίδηα (Serpentes) (Πίλαθαο
2.2.4-3). ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξπεηψλ (93,8%) πξνζηαηεχεηαη απφ Γηεζλείο πκβάζεηο. Έλα (1)
είδνο (ν Αθαλζνδάθηπινο Acanthodactylus schreiberi) πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. Γεθαηέζζεξα (14) είδε (87,5%) πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ελλέα (9) είδε (56,3%) πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο χκβαζεο
ηεο Βέξλεο. Γχν (2) είδε είλαη ελδεκηθά ηεο Κχπξνπ, ν Άγακα-Κνπξθνπηάο (Laudakia stellio
cypriaca) θαη ε αχξα ηνπ Σξνφδνπο (Phoenicolacerta troodica). Ο Αθαλζνδάθηπινο επίζεο
θαηαηάζζεηαη σο «Κηλδπλεχσλ είδνο» (ΔΝ) ζηελ ΔΔ-27 ζχκθσλα κε ηελ IUCN (Cox & Temple
2009).
Ο Αθαλζνδάθηπινο (Acanthodactylus schreiberi) είλαη εδαθφβηα ζαχξα πνπ απαληάηαη θπξίσο ζε
παξάθηηεο θαη παξφρζηεο πεξηνρέο. Πξνηηκά ακκνζίλεο, ακκψδε εδάθε, γεσξγηθέο θαη δαζηθέο
εθηάζεηο πνπ εδξάδνληαη ζε εδάθε κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα άκκνπ. Γελ είλαη αλεθηηθφ ζηελ
αλζξψπηλε παξνπζία θαη ζηηο ζπλερφκελεο νριήζεηο απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σξέθεηαη
κε έληνκα. Ζ κεγαιχηεξε απεηιή ζεσξείηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ελδηαηηήκαηνο απφ ηελ αλάπηπμε
νηθηζκψλ θαη ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Δπίζεο, ε ζπιινγή άκκνπ
απφ παξφρζηεο πεξηνρέο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζηελ νηθνδνκηθή (IUCN 2010).
Ο Άγακα-Κνπξθνπηάο (Laudakia stellio cypriaca) είλαη εδαθφβηα ζαχξα πνπ απαληάηαη ζε κεγάιν
εχξνο ελδηαηηεκάησλ απφ δάζε, γεσξγηθέο εθηάζεηο, ζακλνηφπηα, πννιίβαδα, αιιά απαξαίηεηε
είλαη ε παξνπζία βξάρσλ θαη ιίζσλ ζ’ απηά. Πξνηηκά μεξέο θαη αλνηρηέο πεξηνρέο. Σξέθεηαη
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θπξίσο κε αζπφλδπια θαη ζπνξαδηθά κε κηθξέο ζαχξεο θαη δηάθνξα είδε θπηηθήο πξνέιεπζεο
(Γεκεηξφπνπινο & Ησαλλίδεο 2002).
Ζ αχξα ηνπ Σξνφδνπο (Phoenicolacerta troodica, πξψελ Lacerta troodica) είλαη θπξίσο
εδαθφβηα ζαχξα αιιά αλαξξηράηαη κε επθνιία θαη ζε ζάκλνπο. Απαληάηαη ζε ακκψδε εδάθε, ζε
μεξέο πεξηνρέο κε ρακειή βιάζηεζε, ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ζε αλνηρηέο πεξηνρέο κε
παξνπζία βξάρσλ θαη ιίζσλ. Σξέθεηαη κε έληνκα (Γεκεηξφπνπινο & Ησαλλίδεο 2002).
Πίλαθαο 2.2.4-3: Δξπεηά ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
ΑΤΡΔ
Hemidactylus turcicus (ακηακίδη)
Cyrtopodion kotschyi (Κπξηνδάθηπινο)
Laudakia stellio cypriaca (Άγακα)
Chamaeleo chamaeleon (Υακαηιένληαο)
Ophisops elegans schlueteri (Όθηζσς)
Acanthodactylus schreiberi (Αθαλζνδάθηπινο)
Phoenicolacerta troodica (αχξα ηνπ Σξνφδνπο)
Ablepharus kitaibelii (Αβιέθαξνο)
Chalcides ocellatus (Ληαθφλη)
Mabuyia vittata (Ραβδσηή αχξα)

11
12
13
14
15
16

ΦΗΓΗΑ
Telescopus fallax (Αγηφθηδν)
Macrovipera lebetina (Ορηά, Φίλα)
Malpolon monspessulanus (απίηεο)
Dolichophis jugularis (Μαχξνο Όθεο)
Typhlops vermicularis (θνπιεθφθηδν)
Hemorrhois nummifer (Εακελήο ηεο Ρφδνπ)

2

3

Γ
Γ, Γ
Γ, Γ
Γ, Γ
Γ, Γ
Β, Γ, Γ
Γ
Γ, Γ
Γ
Γ
Γ, Γ
Γ

B

Γ(ΔΝ)
B

4
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ

Γ, Γ
Γ
Γ

1: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία (ζε παξέλζεζε ε ειιεληθή νλνκαζία).
2: Καζεζηώο πξνζηαζίαο (Α: παξάξηεκα ΗΗ Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ είδνο πξνηεξαηόηεηαο, Β: παξάξηεκα ΗΗ
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, Γ: παξάξηεκα ΗV Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, Γ: παξάξηεκα ΗΗ ύκβαζεο Βέξλεο, Δ:
πξνζηαηεύεηαη από άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο, Σ: πξνζηαηεύεηαη από ηελ Κππξηαθή λνκνζεζία).
3: Καηάζηαζε δηαηήξεζεο ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν (Α: πεξηιακβάλεηαη ζην Δζληθό Κόθθηλν Βηβιίν, Α1:
θηλδπλεύσλ είδνο (Δ), Α2: ηξσηό (V), Α3: ζπάλην είδνο (R), Α4: απξνζδηόξηζην είδνο (Η), Β: ελδεκηθό, Γ:
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν IUCN EN: θηλδπλεύσλ).
4: Παξνπζία ζηελ πεξηνρή (Μ: κόληκε παξνπζία, Α: αλαπαξαγσγή, : ζηάζκεπζε, Γ: δηαρείκαζε).

Αζπόλδπια / Έληνκα
Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εληφκσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν ηεο Ρηδνειηάο,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Πίλαθα αμηνιφγεζεο ηεο
εληνκνπαλίδαο (θεθ. 5.1.3). ην παξαθάησ Πίλαθα απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο θαη ε ηαμηλφκεζε
(ηάμε, νηθνγέλεηα) ησλ εληφκσλ:
Πίλαθαο 2.2.4-4: Αζπφλδπια ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
α/α
1
2

Δίδνο
Potosia cuprea ikonomowi
(Miksic, 1958)
Raiboscelis cyprius
(Allard, 1876)
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Δίδνο

α/α
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anoxia (Masanoxia) cypria
(Zurcher, 1911)
Achmaeodera flavolineata cypricola
Volkovitsh, 1983
Anthaxia brevis cypriota
(Obenberger, 1938)
Stenosis sulcata
(Miller, 1861)
Tentyria cypria
(Kraatz, 1865)
Procrustes anatolicus cypricus *
(Roeschke, 1915)
Acmaeodera quadrizonata
(Abeille de Perrin, 1891)
Tentyria cylindrica
(Solier, 1835)
Notiophilus danieli
(Reitter, 1897)
Apentanodes globosus
(Reiche & Saulcy, 1857)
Opatroides punctulatus
(Brullé, 1832)
Zophosis punctata
(Brullé, 1832)
Tropinota hirta subsp. suturalis
(Reitter, 1913)
Laena clivinoides
(Baudi, 1876)
Thorictus pilosus
(Peyron, 1860)
Catomus hesperides
(Reiche, 1861)
Agapanthia cardui
(Linnaeus, 1767)
Bolbelasmus unicornis
(Schrank, 1789)
Amara (Celia) sabulosa
(Audinet-Serville, 1821)
Adelostoma sulcatum
(Duponchel, 1827)
Trachyderma philistina
Reiche & Saulcey, 1857
Exsosoma thoracicum
(Redtenbacher, 1843).
Ablattaria arenaria
(Kraatz 1876)
Coccinella septempunctata
(Linnaeus, 1758)
Trechus saulcyanus
(Csiki, 1928)
Syntomus fuscomaculatus
(Motschulsky, 1844)
Bembidion leucoscelis leucoscelis
(Chaudoir 1850)
Malvaevora timida
(Rossi, 1792).
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Σάμε

Οηθνγέλεηα

Coleoptera

Melolonthidae

Coleoptera

Buprestidae

Coleoptrera

Buprestidae

Coleoptrera

Tenebrionidae

Coleoptrera

Tenebrionidae

Coleoptrera

Carabidae

Coleoptera

Buprestidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Carabidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Cetoniidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Dermestidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Cerambycidae

Coleoptera

Geotrupidae

Coleoptera

Carabidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Tenebrionidae

Coleoptera

Chrysomelidae

Coleoptera

Silphidae

Coleoptera

Coccinellidae

Coleoptera

Carabidae
Carabidae

Coleoptera
Coleoptera

Carabidae

Coleoptera

Curculionidae
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α/α
31
32
33
34
35
36
37

Δίδνο

Σάμε

Οηθνγέλεηα

Psallidium (Psallidium) aurigerum
Maniola cypricola
(Graves 1928)
Hyponephele lupina cypriaca
(Riley 1921)
Lycaena thersamon

Coleoptera

Curculionidae

Lepidoptera

Nymphalidae

Lepidoptera

Satyridae

Lepidoptera

Lycaenidae

Lepidoptera

Satyridae

Lepidoptera

Satyridae

Lepidoptera

Lycaenidae

Dictyoptera

Mantidae

Dictyoptera

Empusidae

Neuroptera

Ascalaphidae

(Esper, 1784)
Hipparchia pellucida cypriensis
(Parker, 1983)
Chazara briseis larnacana
Oberthür, 1909
Zizeeria karsandra
(Moore, 1865)
Sphodromantis viridis

38

39
40

(Forskal, 1775)
Empusa fasciata
(Brullé, 1839)
Libelloides macaronius
(Scopoli, 1763)

* εκεηψλεηαη φηη: Ζ θαηαγξαθή Procrustes anatolicus cypricus παξνπζηάδεηαη ζε πνιιέο πεγέο ηνπ
δηαδηθηχνπ, αιιά αθφκα:
 ην θπξηφηεξν ζηελ κειέηε NATURA 2000, Standard Data Form ηεο Ρηδνειηάο (πίλαθαο 3.3: Other
Important Species of Flora and Fauna), αθφκα
 ζην NATURA 2000, Standard Data Form γηα ην Γάζνο ηεο Πάθνπ,
 ζην ρέδην Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο ΥΑ-Πνηάκη. (ζειίδα 56, α.α18), θαη ηέινο
 ζην NATURA 2000, Standard Data Form γηα ην Γάζνο Μαραηξά

Αλάκεζα ζηα θαηαγεγξακκέλα απηά 40 είδε εληφκσλ ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο
ζπκπεξηιακβάλεηαη κε α/α 20, θαη ην θνιεφπηεξν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Geotrupidae, Bolbelasmus
unicornis (Schrank 1789), ην νπνίν έρεη θαηαγξαθεί πξφζθαηα θαη γηα πξψηε θνξά ζε
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ Κχπξνπ.

Bolbelasmus unicornis Schrank 1789
Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο αλήθεη αλάκεζα ζε εθείλα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ θαη
IV ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο πξνζζήθεο πνπ έγηλαλ ζε απηά. Ζ εκθάληζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θνιεφπηεξνπ θαηαγξάθεθε κέρξη ζήκεξα ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, ελψ ηα φξηα
εμάπισζεο ηνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο Νφηην Δπξσπατθέο ρψξεο κέρξη ηε Κεληξηθή Γαιιία.

πζηεκαηηθή Σαμηλφκεζε
Φχιν
ΑΡΘΡΟΠΟΓΑ
Οκνηαμία
ΔΝΣΟΜΑ
Σάμε

ΚΟΛΔΟΠΣΔΡΑ

Οηθνγέλεηα
Δίδνο

GEOTRUPIDAE
Bolbelasmus unicornis

Φση. Ζξόδνηνο Καθνύξεο
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Πξφθεηηαη γηα έλα θνιεφπηεξν (10-15 mm), κε ζθνχξνρξσκν θαθεηί ζηξνγγπιφ ζψκα. Οη ηαξζνί
ηνπ (θλήκεο) ραξαθηεξίδνληαη απφ αθαλζψδεηο πξνεμνρέο, ηηο νπνίεο θέξνπλ ζηηο εμσηεξηθέο
αθκέο ηνπο, ελψ νη θεξαίεο ηνπ είλαη ειαζκαηνεηδήο. Σα ελήιηθα αξζεληθά θέξνπλ ζην θεθάιη ηνπο
έλα ζαθέζηαηα δηαθξηλφκελν ‘θέξαην’. ε φηη αθνξά ζηελ Βην-νηθνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
εληφκνπ, είλαη πάξα πνιχ ιίγα γλσζηά. Ζ ζχδεπμε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο, ηνλ Μάην κε Ηνχιην, θαηά ηηο λπθηεξηλέο θαη πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Σα δχν γέλε
ζπλαληψληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ βνήζεηα ‘ηζηξηγκάησλ’ ηζρπξήο έληαζεο.

Σν ζπάλην απηφ θνιεφπηεξν εκθαλίδεηαη ζε ειηαδφκελεο, ζεξκέο θαη μεξέο πεξηνρέο δξπνδαζψλ,
θαζψο επίζεο θαη ζε ειηαδφκελνπο αζβεζηνιηζηθνχο ινθίζθνπο κε αξαηά θπηνθάιπςε. ε φηη
αθνξά ηηο ηξνθηθέο ηνπ απαηηήζεηο, ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα θνπξνθάγα θαη κπθεηνθάγα
έληνκα. Γηα ηελ δηαηξνθή ηνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο ππφγεηνπο κχθεηεο, δειαδή εθείλνπο πνπ
ζρεκαηίδνπλ θαξπνζψκαηα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (πρ. ηηο γλσζηέο ηξνχθεο, αιιά
θαη άιινπο παξφκνηα κε απηέο αλαπηπζζφκελνπο κχθεηεο).
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3.ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΡΗΕΟΔΛΗΑ ΚΑΗ ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ
ΓΑΤΛΛΗΧΝ
3.1 Αλζξψπηλνη πιεζπζκνί
Ζ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο θαη ησλ γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ εθηείλεηαη ζηα
δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ ηεο Eπαξρίαο Λάξλαθαο. Κνηλφηεηεο πνπ είλαη πιεζίνλ
ηεο πεξηνρήο απηήο είλαη θαη νη Κνηλφηεηεο Λεηβαδηψλ θαη Καινχ Υσξηνχ, θαζψο επίζεο θαη ν
Γήκνο Λάξλαθαο.
Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ εκπίπηεη ην Δζληθφ Γαζηθφ
Πάξθν Ρηδνειηάο θαη ηα γεηηνληθά δαζχιιηα, θαζψο επίζεο ν πιεζπζκφο ησλ γεηηνληθψλ Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ αθνινπζνχλ αλνδηθή ηάζε εμέιημεο φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1-1
πνπ αθνινπζεί.
Πίλαθαο 3.1-1: Δθηηκήζεηο πιεζπζκνχ ησλ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
απνγξαθήο ηνπ 2001 θαη ηεο ηάζεο εμέιημεο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο
Απνγξαθή 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Γήκνο Αξαδίππνπ

11448

11636

11900

12224

12534

12752

12955

13112

Γήκνο Λάξλαθαο

46666

47431

48508

49830

51092

51982

52809

53447

Καιφ Υσξηφ

1343

1360

1387

1421

1447

1465

1479

1491

Λεηβάδηα

4883

4947

5041

5167

5261

5325

5378

5421

χλνιν

64340

67376

68839

70646

72339

73530

74628

75479

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ηάζε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαηά
ηελ πεξίνδν 2001 – 2008. Ζ αλνδηθή ηάζε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απεηθνλίδεηαη θαη ζην
δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 3.1-1)
90000
80000
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Πιεζπζκφο

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
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2008

Έηε

Δηθφλα 3.1-1: Γηάγξακκα Πιεζπζκηαθήο Δμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηελ πεξίνδν
2001 – 2008
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απφ ηελ Απνγξαθή
ηνπ 2001 πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.1-2 ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ θαηνηθηψλ
ζηνπο Γήκνπο / Κνηλφηεηεο πνπ εληάζζνληαη (Γήκνο Αξαδίππνπ) θαη γεηηληάδνπλ (Γήκνο
Λάξλαθαο, Κνηλφηεηα Καιφ Υσξηφ, Κνηλφηεηα Λεηβάδηα) ζηε πεξηνρή κειέηεο.
Πίλαθαο 3.1-2: Καηνηθίεο, λνηθνθπξηά θαη ηδξχκαηα ηεο επαξρίαο Λάξλαθα θαη ησλ θνηλνηήησλ πνπ
ζπλνξεχνπλ κε ην δάζνο (Απνγξαθή 2001)
ΚΑΣΟΗΚΗΔ
ΓΖΜΟ/
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,
ΔΝΟΡΗΑ
ΔΠΑΡΥΗΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
Γήκνο Αξαδίππνπ
Γήκνο Λάξλαθαο
Λεηβάδηα
Καιφ Υσξηφ

χλνιν

πλήζνπο
δηακνλήο

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ
ΗΓΡΤΜΑΣΑ
Κελέο
θαη
Πξνζσξηλήο
Γηακνλήο ( 1 ) Αξηζκφο Πιεζπζκφο Αξηζκφο Πιεζπζκφο

48 953

36 254

12 699

36 302

114 745

28

523

3.347
20.711
1.801
452

3.036
15.931
1.454
409

311
4.780
347
43

3.041
15.948
1.454
410

11.425
46.324
4.854
1.343

1
16
1

23
342
29

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

Ζ ειηθηαθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο απνγξαθήο δηφηη είλαη ε
παξάκεηξνο πνπ θαλεξψλεη ηελ ηάζε εμέιημήο ηνπ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ειηθία θαη θχιν ηεο Δπαξρίαο ηεο Λάξλαθαο παξνπζηάδνληαη ζην
Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
πλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Δπαξρίαο ηεο Λάξλαθαο είλαη πην έληνλε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ηηο αγξνηηθέο. Δπίζεο,
ζπλνιηθά ην 67,3% ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ παξαγσγηθή θαη ελ δπλάκεη παξαγσγηθή
ειηθία. Ζ ειηθηαθή δνκή θαη ε απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ δειψλεη φηη ν Γήκνο Λάξλαθαο είλαη
κία αλαπηπζζφκελε πεξηνρή.
χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ αλέξρνληαη ζε 11.448
άηνκα. ην Γήκν ππάξρνπλ 3.347 θαηνηθίεο, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξεο (3.036) είλαη
ζπλήζνπο δηακνλήο, ελψ κφιηο νη 311 είλαη θελέο θαη πξνζσξηλήο δηακνλήο.
Σα Λεηβάδηα θαη ην Καιφ Υσξηφ εληάζζνληαη ζηελ Δπαξρία ηεο Λάξλαθαο, επνκέλσο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία απνγξαθψλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ
Δπαξρία Λάξλαθαο. Δλδεηθηηθά, απφ ηνλ πίλαθα 3.1-3, ν νπνίνο απεηθνλίδεη πιεζπζκηαθά ζηνηρεία
ηεο Κνηλφηεηαο Λεηβαδηψλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1946-2001, πξνθχπηεη φηη ν πιεζπζκφο
παξνπζηάδεη κεγάιε απμεηηθή ηάζε κεηαμχ ησλ εηψλ 1960 σο 2001.
Πίλαθαο 3.1-3: Πιεζπζκφο Λεηβαδηψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1946-2001
Έηνο

Αξηζκφο Καηνίθσλ

1946

1086

1960

1329

1982

2968
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Έηνο

Αξηζκφο Καηνίθσλ

1992

3936

2001

4483

πλππνινγίδνληαο ηα αλσηέξσ πιεζπζκηαθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρή κειέηεο (θεθάιαην 3.2), θαζψο θαη ηε θαίξηα
γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Δ.Γ.Π.
ζε φηη αθνξά ηελ αλαςπρηθή ηνπ αμία, αιιά θαη ηελ ζπλεηζθνξά απηνχ ζηελ βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο.
Σν Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο απνηειεί ζεκαληηθφ πφιν έιμεο επηζθεπηψλ κε ζθνπφ ηελ άζθεζε
αλαςπρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σφζν ε αλαγλσξηζηκφηεηα φζν θαη ε επηζθεςηκφηεηα θπκαίλνληαη
ζε πςειά επίπεδα γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε πεξηνρή κειέηεο παίδεη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ξφιν
θαη νη πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ απφ απηή είλαη πςειέο. Με ηελ απμεηηθή κάιηζηα πιεζπζκηαθή
ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ Δπαξρία Λάξλαθαο, πξφζζεηεο αλάγθεο γηα αλαςπρή,
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ γίλνληαη πην
επηηαθηηθέο.
Σα ζηνηρεία ησλ αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ-δξαζηεξηνηήησλ απεηθνλίδνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή
απφ ην ράξηε 10 (‘Υάξηεο Αλζλξψπηλσλ Πιεζπζκψλ’). Πίλαθεο κε ζηνηρεία απνγξαθψλ ηεο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ ηελ Δπαξρία Λάξλαθαο
παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ.

3.2 Υξήζεηο γεο θαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο
Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο απεηθνλίδεηαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.2-1)
Πίλαθαο 3.2-1: Οηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο αλά Γήκν/ Κνηλφηεηα ζηε πεξηνρή κειέηεο
Γήκνη/ Κνηλφηεηεο
Γήκνο
Αξαδίππνπ
Γήκνο
Λάξλαθαο
Λεηβάδηα
Καιφ Υσξηφ

χλνιν
Οηθνλνκηθά
Δλεξγνχ
Πιεζπζκνχ

Άλεξγνη

χλνιν
Δξγαδφκελσλ

4602

90

20185
1965
549

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα
Α-γελήο
Σνκέαο

Β-γελήο
Σνκέαο

Γ-γελήο
Σνκέαο

Γε
δειψζεθε

4512

186

1190

3130

6

816

19369

163

4084

15081

41

43
20

1922
529

22
64

599
174

1294
291

7

Σν Γαζχιιην Άισλα Η εκπίπηεη ζε «Πεξηνρέο πξνζηαζίαο (αιπθψλ, θξαγκάησλ, πνηακψλ,
απηνθηλεηφδξνκσλ θιπ)», «Πεξηνρέο Αλαδάζσζεο» θαη «Απνκνλσηηθή Λσξίδα (Κηελνηξνθηθψλ/
Βηνκεραληθψλ/ Πεξηνρψλ/ Εσλψλ)».
Σν Γαζχιιην Άισλα ΗΗ εκπίπηεη ζε «Πεξηνρέο πξνζηαζίαο (αιπθψλ, θξαγκάησλ, πνηακψλ,
απηνθηλεηφδξνκσλ θιπ)» θαη «Ύπαηζξνο – Πεξηνρή εθηφο νξίνπ αλάπηπμεο».
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Σν Γαζχιιην Μειίζζηα εκπίπηεη ζε «Ύπαηζξν – Πεξηνρή εθηφο νξίνπ αλάπηπμεο» θαη «Πεξηνρέο
πξνζηαζίαο (αιπθψλ, θξαγκάησλ, πνηακψλ, απηνθηλεηφδξνκσλ θιπ)», ελψ ην Γαζχιιην
Μειίζζηα Η εκπίπηεη κφλν «Ύπαηζξν – Πεξηνρή εθηφο νξίνπ αλάπηπμεο».
Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο Δηθφλεο 3.2-1 θαη 3.2-2, λνηηναλαηνιηθά ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ
Πάξθνπ Ρηδνειηάο ππάξρνπλ «Βηνηερληθέο θαη Βηνκεραληθέο Εψλεο».
Βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο ππάξρεη «Οηθηζηηθή Αλάπηπμε» ε νπνία
βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ. Ζ πεξηνρή δπηηθά απφ ηα Γαζχιιηα είλαη θαη απηή
«Ύπαηζξνο – Πεξηνρή εθηφο νξίνπ αλάπηπμεο». Πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ
Δ.Γ.Π απνηειεί ε χπαξμε θαη ρξήζε νηθηψλ εληφο ηνπ Πάξθνπ.
Οη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο απνηππψλνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζην ράξηε 11 (‘Υάξηεο
Υξήζεσλ Γεο’). ηελ εηθφλα 3.2-1 πνπ αθνινπζεί, απνδίδνληαη νη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο.

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

49 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

Δηθφλα 3.2-1: Υάξηεο Υξήζεο Γεο επξχηεξεο πεξηνρήο Γάζνπο Ρηδνειηάο (πηγή: Σοπικό σέδιο Λάπνακαρ)
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Δηθφλα 3.2-2: Τπφκλεκα Υάξηε Υξήζεο Γεο επξχηεξεο πεξηνρήο Γάζνπο Ρηδνειηάο
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Δηθφλα 3.2-3: Δπξχηεξε πεξηνρή Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ
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Γήκνο Αξαδίππνπ
Ζ Αξαδίππνπ θηινμελεί κέζα ζηα δεκνηηθά φξηα ηεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ βηνκεραληθψλ
δσλψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ αζηηθνχ ζπκπιέγκαηνο θαη νιφθιεξε ηελ
Κχπξν. Απηέο είλαη:




ε δψλε Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, λφηηα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Λάξλαθαο- Λεκεζνχ,
ε βηνκεραληθή δψλε πεξηνξηζκέλνπ βαζκνχ φριεζεο (Εψλε Βα3) λφηηα ηνπ
απηνθηλεηφδξνκνπ Λάξλαθαο – Κνθίλνπ θαη
ε θπβεξλεηηθή βηνκεραληθή πεξηνρή Λάξλαθαο πνπ παξφιν φηη έρεη εληαρζεί ζηα δεκνηηθά
φξηα ηεο Λάξλαθαο, απφ απφςεσο ηνπνζεζίαο, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αξαδίππνπ.

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ νηθνλνκία ησλ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο
θαζψο πξφθεηηαη γηα αζηηθέο πεξηνρέο κε βηνκεραληθέο δψλεο. Αθνινπζεί ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο,
ν νπνίνο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο κεηά ηνλ ηξηηνγελή γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Σέινο, ν
πξσηνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη κε κηθξά πνζνζηά.

3.3 Πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία
Δληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο θαη ησλ γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ δελ ππάξρνπλ
αξραηνινγηθνί ρψξνη ή κλεκεία. ηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο βξίζθεηαη ν Γήκνο
Αξαδίππνπ ελψ ζε κηθξή απφζηαζε ζηα λφηηα βξίζθεηαη ν πφιε ηεο Λάξλαθαο, πεξηνρέο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ αμηφινγα πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία.
Ηζηνξία Γήκνπ Αξαδίππνπ – Αμηνζέαηα – Πνιηηηζκόο
Ζ πφιε πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ νηθηζηή ηεο, βαζηιηά Αξάδηππν. Ζ αξραηνινγηθή ζθαπάλε
έθεξε ζην θσο αξρηηεθηνληθά θαη άιια επξήκαηα, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ επνρή ησλ
Αραηψλ. ην Μεζαίσλα ε Αξαδίππνπ ήηαλ πεξίθεκε εμαηηίαο ηεο βαζηιηθήο έπαπιεο πνπ ηελ
απνθαινχζαλ «Απιή ηεο Γεζπφηηζζαο». Πξνζηάηεο ηνπ δήκνπ Αξαδίππνπ είλαη ν Απφζηνινο
Λνπθάο.
ήκεξα, ε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο ζπληειείηαη κεζνδηθά θαη νξγαλσκέλα κε ηηο
δηάθνξεο ηηκεηηθέο εθδειψζεηο γηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηαθξηζεί θαη πξνζθέξεη ζηελ
Αξαδίππνπ, κε δηαιέμεηο, επεηεηαθέο εθδειψζεηο, εθζέζεηο, εθδφζεηο θ.α. Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ
γηα πνιηηηζηηθή αλάπηπμε απνηειεί ε θαζηέξσζε θαιιηηερληθήο – Λανγξαθηθήο εθδήισζεο (ζηηο 18
Οθησβξίνπ) πνπ έρεη βαζηθά ιανγξαθηθφ ραξαθηήξα. πζηάζεθαλ επίζεο δηάθνξεο επηηξνπέο γηα
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλφηεηαο κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ
δεκνηψλ. Αμηφινγν ζεσξείηαη επίζεο ην Μλεκείν πεζφλησλ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο λεθξνχο
ηνπ 1964 θαη 1974 ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ νινθιεξψζεθε ην 1989.
Δθθιεζίεο Αξαδίππνπ
H Αξαδίππνπ θεκίδεηαη θαη γηα ηηο πνιιέο εθθιεζίεο θαη μσθιήζηα ηεο.
Απφζηνινο Λνπθάο: Δίλαη ε παιαηφηεξε εθθιεζία ηεο Αξαδίππνπ. Ζ ζεκεξηλή εθθιεζία είλαη ε
ηξίηε ζηε ζεηξά θαη ρηίζηεθε ην 1939 γηα λα θαιχςεη ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ
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πξψηε εθθιεζία θηίζηεθε ην 1700κ.Υ ζηνλ ίδην ρψξν πνιχ πην κηθξή θαη ε δεχηεξε ην 1851 κ.Υ.
ζηα ζεκέιηα ηεο πξψηεο.
Παλαγία ε Υξπζνξνγηάηηζζα ή Παλαγία ηεο Οπξαλίαο: Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ε εηθφλα ηεο
Παλαγίαο ηεο Υξπζνξνγηάηηζζαο ή ηεο Παλαγίαο ηεο Οπξαλίαο, φπσο είλαη πην γλσζηή,
ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 12ν αηψλα κ.Υ. χκθσλα κε εηδηθνχο αγηνγξάθνπο, είλαη ε πην παιηά
εηθφλα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξαδίππνπ.
Αξραηνινγηθνί Υώξνη Αξαδίππνπ
Αξραηνινγηθέο Αλαζθαθέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Παλαγίαο Αηκαηνχζαο απφ ην
παλεπηζηήκην ηεο Κνπεγράγεο ζε ηξεηο θάζεηο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1996, ην 1997 θαη ην 1998.
εκαληηθά επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ είλαη ηα εξγαιεία πεηξψλ, ηα θχπειια θαη νη ιεθάλεο, ηα
κεγάια ζχλνια δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ακθνξέσλ θαη ηα δνρεία καγεηξέκαηνο, ηα νπνία καξηπξνχλ
φηη ήηαλ αγξνηηθή θνηλφηεηα ηεο πξφζθαηεο Διιεληζηηθήο κε πξφσξεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ, ε
νπνία δελ είλαη κέρξη ηψξα ηεθκεξησκέλε ζηελ Κχπξν. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ηεο
αγγεηνπιαζηηθήο πνπ βξέζεθε ζε απηή ηελ πεξηνρή ρξνλνινγείηαη ζηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν,
αιιά ηα ρακειφηεξα θνηηάζκαηα ζε κεξηθέο πεξηνρέο πεξηείραλ Αξρατθή αγγεηνπιαζηηθή.
Ζ ηειεπηαία αλαζθαθή ην 1998 ζηελ Αξαδίππνu – Παλαγία Αηκαηνχζα ζπγθεληξψζεθε ζην
βφξεην κέξνο ηεο θχξηαο πεξηνρήο ηεο αλαζθαθήο θαη πξνο ην λφην. Οη έξεπλεο απηήο ηεο επνρήο
επηβεβαηψλνπλ φηη έλα ρσξηφ βξέζεθε επί ηνπ ηφπνπ. Λεηηνχξγεζε πηζαλψο σο κηα ζέζε ηεο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ πφιεσλ ηεο αθηήο. Πάιη ηα άθζνλα ζηνηρεία ηεο
εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο βξέζεθαλ, θαη άιια 10 λνκίζκαηα ραιθνχ έρνπλ πξνζηεζεί ζηε ζεηξά
λνκηζκάησλ πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ ηφπνπ, ηα νπνία θαιχπηνπλ κηα ρξνληθή έθηαζε απφ ηελ
θιαζζηθή ζηε βπδαληηλή πεξίνδν, αιιά κε ηελ πιεηνςεθία πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ Πηνιεκατθή
πεξίνδν.
Ηζηνξία Γήκνπ Λάξλαθαο – Αμηνζέαηα – Πνιηηηζκόο
Ζ Λάξλαθα είλαη θηηζκέλε ζηε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο ηνπ Κηηίνπ, ε νπνία ζηελ αξραηφηεηα
απνηεινχζε κία απφ ηηο πφιεηο – βαζίιεηα θαη ζηα πξψηα ρξηζηηαληθά ρξφληα έδξα ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ. Tν Kίηην είλαη ε γελέηεηξα ηνπ ησηθνχ θηιφζνθνπ Zήλσλα θαη δεχηεξε παηξίδα
ηνπ θίινπ ηνπ Xξηζηνχ, ηνπ Aγίνπ Λαδάξνπ. H εθθιεζία πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ είλαη θηηζκέλε
αθξηβψο εθεί φπνπ βξέζεθε ν ηάθνο ηνπ Aγίνπ.
ήκεξα ε πφιε ηεο Λάξλαθαο απνηειεί έλα δπλακηθά εμειηζζφκελν θέληξν θαη θηινμελεί ην
Γηεζλέο Αεξνδξφκην ζην νπνίν θαηαθζάλνπλ ρηιηάδεο ηαμηδηψηεο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα
αμηνζέαηα ηεο πφιεο είλαη: H πξνηνκή ηνπ Kίκσλα, Δπαξρηαθφ Aξραηνινγηθφ Mνπζείν, Mνπζείν
Πηεξίδε, Mεζαησληθφ Mνπζείν - Φξνχξην Λάξλαθαο, Eθθιεζία Aγίνπ Λαδάξνπ, Kίηην, Kακάξεο –
Yδξαγσγείν, Σεθέο Xαιά νπιηάλ.
Δθθιεζίεο Λάξλαθαο
Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Λαδάξνπ: Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραίνπο ρξηζηηαληθνχο λανχο ηεο
Κχπξνπ. Κηίζηεθε ζην ηέινο ηνπ 9νπ αηψλα (γχξσ ζηα 890-900 κ.Υ.) απφ ηνλ Απηνθξάηνξα ηνπ
Βπδαληίνπ Λένληα η’ ηνλ νθφ πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ Αγίνπ, ζε αληάιιαγκα γηα ηε κεηαθνξά ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ ηεξνχ ιεηςάλνπ ηνπ πνπ είρε ηφηε βξεζεί ζηνλ ηάθν ηνπ. ηε Γπηηθή
πιεπξά ηνπ πεξηβφινπ πςψλεηαη ην θηίξην ηνπ «Γεκνζίνπ Αιιεινδηδαθηηθνχ ρνιείνπ», πνπ
ίδξπζε ν λαφο ην 1857.
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Άιιεο ζεκαληηθέο εθθιεζίεο είλαη: ηεο Παλαγίαο Υξπζνπνιηηίζζεο, Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ,
ν Μεηξνπνιηηηθφο λαφο σηήξνο, ε Ηεξά Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ Κνληνχ, Αγίνπ Γεσξγίνπ Μαθξή,
Σηκίνπ Πξνδξφκνπ, Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο, αξκεληθφο λαφο Αγίνπ ηεθάλνπ
Αξραηνινγηθνί Υώξνη Λάξλαθαο
ήκεξα, ζψδνληαη ειάρηζηα εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεο ηνπ Κηηίνπ, δηφηη ν ρψξνο πνπ
θαηαιακβάλεη θαηνηθείηαη ζπλερφκελα γηα ρηιηάδεο ρξφληα κε απνηέιεζκα νη αλαζθαθέο λα
πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο (εξείπηα ζηηο ηνπνζεζίεο Καζαξή, Πακπνχια, ηεο
εθθιεζίαο ηεο Υξπζνπνιίηηζζαο, πξντζηνξηθή πφιε ζηελ πεξηνρή ηνπ Hala Sultan Tekke θαη
θηηζηνί κλεκεηαθνί ηάθνη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο).
Ζ απεηθφληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο,
απνδίδεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή απφ ην ράξηε 12 (‘Υάξηεο Πνιηηηζηηθψλ ηνηρείσλ’).

3.4 Τπνδνκέο
Οδηθό Γίθηπν
Αλαηνιηθά ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο εληνπίδεηαη ν θεληξηθφο δξφκνο Λάξλαθαο – Λεπθσζίαο θαη λφηηα
εληνπίδεηαη ν δξφκνο πνπ νδεγεί πξνο ηε βηνκεραληθή πεξηνρή.
Μέζα ην Πάξθν Ρηδνειηάο ππάξρεη έλα ζρεηηθά ππθλφ νδηθφ δίθηπν ρσκαηφδξνκσλ πνπ
δεκηνπξγήζεθε θπξίσο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αλαδαζσηηθψλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ δάζνπο απφ ηηο ππξθαγηέο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ δαζηθψλ δξφκσλ (γηα δηέιεπζε Η.Υ) ηνπ
Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο, ζχκθσλα κε ην ράξηε 13 (‘Υάξηεο Τπνδνκψλ’), είλαη 2523m. Αληίζηνηρα, ζηα
δαζχιιηα Άισλα θαη Μειηζζηψλ, ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ δαζηθψλ ρσκαηφδξνκσλ είλαη 11297m.
Ζ νδηθή ππθλφηεηα γηα ην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο είλαη 25,7m/ha, ελψ γηα ηα δαζχιιηα Άισλα θαη
Μειηζζηψλ είλαη 186,7m/ha.
Υώξνη Αλαςπρήο
ην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ππνδνκέο κε ζθνπφ αθελφο ηελ αλαςπρή θαη ηελ
αλάπηπμε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη αθεηέξνπ ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε
ηεο πεξηνρήο θαη ηε πξνζηαζία ηνπ δάζνπο, ην νπνίν απνηειεί πλεχκνλα πξαζίλνπ γηα ηελ
επξχηεξε πεξηνρή.
Οη ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα:









Δθδξνκηθφο ρψξνο
Υψξνη ζηάζκεπζεο
Παηδηθή ραξά
Σξαπέδηα, παγθάθηα θαη θαλαπέδεο
Κάδνη απνξξηκκάησλ
Ξχιηλε βξχζε κε δχν παξνρέο
Φεζηαξηά
Σνπαιέηεο
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Μνλνπάηη πεξηπάηνπ
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Θέζεηο ζέαο
Πηλαθίδεο
Πεξίθξαμε ηνπ Δ.Γ.Π
Γχν είζνδνη επηζθεπηψλ

Αληηππξηθά έξγα
Σα θχξηα αληηππξηθά έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα πξνζηαζία ησλ Γάζνπο Ρηδνειίαο είλαη ε
αληηππξηθή ισξίδα πεξηκεηξηθά ηνπ δάζνπο θαη νη δηαρεηξηζηηθνί δξφκνη. Δπίζεο εληφο ηνπ δάζνπο
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε Κνηλφηεηα Αξαδίππνπ κηα πδαηνδεμακελή ε νπνία ρξεζηκεχεη γηα ηελ
απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά λεξνχ ζηελ θνηλφηεηα. ηνλ αγσγφ πνπ δηνρεηεχεη ην λεξφ ζηε
Κνηλφηεηα Αξαδίππνπ έρεη ηνπνζεηεζεί πδξνζηφκην απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαη ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνκήζεηα λεξνχ ζε ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ζε πεξίπησζε έθξεμεο δαζηθήο
ππξθαγηάο.
Σέινο, ζηηο ππνδνκέο πεξηιακβάλεηαη ν Γαζηθφο ηαζκφο Ρηδνειηάο, ν νπνίνο απνηειεί βαζηθή
ππνδνκή γηα ηε δηαρείξηζε – δηνίθεζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο θαη νη δχν θιεηζηέο
πδαηνδεμακελέο γηα ηε ππξνπξνζηαζία ηνπ δάζνπο.
Οη ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε 13 (‘Υάξηεο Τπνδνκψλ’) πνπ
επηζπλάπηεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ παξνχζα.
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4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΓΗΟΗΚΖΖ-ΑΠΔΗΛΔ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΓΖ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΡΗΕΟΔΛΗΑ ΚΑΗ
ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΓΑΤΛΛΗΧΝ
4.1 Ηζηνξηθφ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο
Ηζηνξηθό Γηνίθεζεο
Σν Γάζνο Ρηδνειηάο θεξχρζεθε Γεπηεξεχνλ Κξαηηθφ Γάζνο ην 1940 κε ην αξηζκ. 1999 Γηάηαγκα.
ηηο 10/12/1997 ην Σκήκα Γαζψλ θήξπμε ην ελ ιφγσ δάζνο ζε Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν (Δ.Γ.Π)
αλαγλσξίδνληαο ηε κεγάιε νηθνινγηθή ηνπ αμία θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ σο πεξηαζηηθφ δάζνο
ζηελ αλαςπρή θαη άζιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ θήξπμε απηή είρε σο ζηφρν
αθελφο ηελ πξνζθνξά αλαςπρήο θαη άζιεζεο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ πεξηνρψλ θαη αθεηέξνπ
ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ αιιαγή ρξήζεο. Δληφο ηνπ Δ.Γ.Π. ππήξραλ ηδησηηθά ηεκάρηα έθηαζεο
1,965 ha, ηα νπνία απαιινηξηψζεθαλ ζηηο 20/7/2001 κε ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε αξ. 684.
Σα Γαζχιιηα Άισλαο θαη Μειηζζηψλ απνηεινχλ Κξαηηθή Γε πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ (ραιίηηθε γε) θαη βξίζθνληαη απφ ηηο 26/4/2007 ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε Κξαηηθή
Γαζηθή Γε. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ην 2007 ε δηαρείξηζε ηνπο ππάγεηαη ζην Σκήκα Γαζψλ. Χζηφζν,
πξηλ ηεζνχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο, απνηεινχζαλ βνζθνηφπνπο θαη βξίζθνληαλ ππφ ηε δηαρείξηζε
ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο.
Ηζηνξηθό Γηαρείξηζεο
ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο πξηλ ηελ αλζξσπνγελή παξέκβαζε (πξηλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε αλαδαζψζεσλ) επηθξαηνχζαλ ηα θξχγαλα κε πην αληηπξνζσπεπηηθά ηα είδε:
Thymus capitatus, Phalcon rupestre, Asphodelus aestivus, Allium cupan subsp. Cyprium. Σελ
πεξίνδν 1974 – 1977 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδάζσζε ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα ηα θξχγαλα
λα θαηαιακβάλνπλ πιένλ ηνλ ππφξνθν θαη ηηο κε αλαδαζσηέεο εθηάζεηο.
Γηα ηελ αλαδάζσζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεραληθά κέζα, θαη εηδηθφηεξα πξνσζεηήξεο γαηψλ
(κπνπιληφδεο) θαη θαηαζθεπάζηεθαλ αλαβαζκίδεο ζηηο νπνίεο έγηλε βαζηά άξνζε θαη επαθφινπζα
θχηεπζε κε κνλνεηή θαη δηεηή θπηά, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ εηδψλ Pinus pinea, Cupressus
sempervirens θαη Acacia cyanophylla.
Δπίζεο, νη πεξηνρέο πνπ απαιινηξηψζεθαλ ηελ πεξίνδν 2002 – 2003, αλαδαζψζεθαλ κε είδε
πνπ αλήθνπλ ζηελ ηνπηθή ρισξίδα, θαη εηδηθφηεξα κε ηα εμήο: Pinus brutia, Cupressus
sempervirens, Olea europaea, Pistacia terebinthus θαη Pistacia lentiscus.
Σν 2005-2007 ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ ην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο κε είδε ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο κε ζθνπφ αθελφο ηε βειηίσζε ηεο
εδαθνθάιπςεο θαη αθεηέξνπ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ λεθξψλ δέληξσλ.
Όζν αθνξά ηα δαζχιιηα Άισλαο θαη Μειηζζηψλ, ζε απηά πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδάζσζε ην 2005
θαη ην 2006 αληίζηνηρα. Ζ αλαδάζσζε έγηλε κε ζπλδπαζκφ ζπνξάο θαη θχηεπζεο ζε ιάθθνπο. ηηο
πεξηνρέο κε ζρεηηθά αλψκαιν αλάγιπθν δηαλνίρηεθαλ αλαβαζκίδεο κε κεραληθά κέζα. ηηο
αλαβαζκίδεο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ηα εδάθε δελ ήηαλ ρνξηνβξπζή έγηλε βαζηά άξνζε θαη
αθνινχζεζε ζπνξά κε ηξαρεία πεχθε θαη θππαξίζζη, ελψ ζηηο πεξηνρέο κε ρνξηνβξπζή εδάθε
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δηαλνίρηεθαλ ιάθθνη βάζνπο 50-70 cm θαη δηακέηξνπ 40 cm κε πδξαπιηθφ ηξππάλη κέζα ζηνπο
νπνίνπο θπηεχηεθαλ ηα είδε Pinus brutia, Cupressus sempervirens, Ceratonia sIliqua, Olea
europaea, Pistacia lentiscus θαη Pistacia atlantica κε θπηεπηηθφ ζχλδεζκφ πεξίπνπ 6x6 m.

4.2 Παξνχζα δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε
Παξνύζα Γηνίθεζε
Σν Σκήκα Γαζψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, δειαδή ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο θαη ησλ δαζπιιίσλ Άισλαο θαη Μειηζζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάγνληαη ζηε Γαζηθή
Πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο/Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηε Γαζηθή Τπνπεξηθέξεηα
Λάξλαθαο. Ο Γαζηθφο ηαζκφο Ρηδνειηάο, πνπ εδξεχεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο, έρεη
ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Δ.Γ.Π θαη ησλ άιισλ δαζπιιίσλ.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Γαζηθφο ηαζκφο Ρηδνειηάο επαλδξψλεηαη κε απνθνίηνπο ηνπ Γαζηθνχ
Κνιεγίνπ Κχπξνπ θαη εηδηθφηεξα απαζρνιεί έλαλ (1) Γαζηθφ Λεηηνπξγφ Πξψηεο Σάμεο, δχν (2)
Γαζηθνχο Λεηηνπξγνχο, δχν (2) κφληκνπο εξγάηεο θαζψο επίζεο θαη 16 Γαζνππξνζβέζηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ (πεξίνδνο ππξνπξνζηαζίαο). Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο πνπ
δηαζέηεη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη έλα (1) κεγάιν
ππξνζβεζηηθφ φρεκα, δχν (2) κηθξά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη πνηθίια κεραλνθίλεηα θαη
ρεηξνθίλεηα εξγαιεία.
Παξνύζα Γηαρείξηζε
Ζ δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηφζν ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
ππξνπξνζηαζία φζν θαη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ. Ζ δαζηθή αλαςπρή εληάζζεηαη ζηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο ηνπ Δ.Γ.Π
Ρηδνειηάο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ πξναλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ.
Δλέξγεηεο Ππξνπξνζηαζίαο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ θαη ζε εηήζηα βάζε ην Σκήκα Γαζψλ ιακβάλεη φια
ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο. Δηδηθφηεξα,
πξαγκαηνπνηνχληαη πξνιεπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο:









πληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ησλ αληηππξηθψλ ισξίδσλ θαη δξφκσλ
Αθαίξεζε ρφξησλ θαηά κήθνο φισλ ησλ ππνδνκψλ (αληηππξηθέο ισξίδεο, κνλνπάηηα,
πνδειαηφδξνκνη θηι) πξηλ ηε θαινθαηξηλή πεξίνδν γηα κείσζε ηεο θαχζηκεο χιεο
Καιιηέξγεηα ζηελήο ισξίδαο, εληφο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, θαηά κήθνο ηεο νξνζεηηθήο
γξακκήο ηνπ δάζνπο κεηά ην ζέξηζκα ησλ ζπαξηψλ γηα αλαθνπή ηεο πνξείαο ηεο
ππξθαγηάο απφ ηηο ηδησηηθέο εθηάζεηο πξνο ην Δ.Γ.Π.
Πεξηπνιίεο απφ δαζνππξνζβέζηεο θαη ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ θαηά ηελ
πεξίνδν ησλ ππξθαγηψλ
Σήξεζε επηθπιαθήο
Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ
Δθαξκνγή ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο

Δπηπξνζζέησο, απφ πιεπξάο ππνδνκψλ εληφο ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο ππάξρνπλ δπν θιεηζηέο
πδαηνδεμακελέο ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ, ε κία είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κπεηφλ, έρεη
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ρσξεηηθφηεηα 500 m3 θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χδξεπζε, ελψ ε άιιε είλαη κεηαιιηθή θαη επί ηνπ
παξφληνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη. ηα πιαίζηα ηεο ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ ζε παξνρή ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο πδαηνδεμακελήο έρεη εγθαηαζηαζεί πδξνζηφκην γηα πξνκήζεηα λεξνχ ζε
ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ζε πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο.
Μηα αθφκε ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ηεο πεξηνρήο είλαη θαη ην
ειηθνδξφκην πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο.
Γαζνθνκηθέο Δξγαζίεο
Οη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή απνζθνπνχλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο γηα επηβίσζε ησλ εηδψλ πνπ θπηεχηεθαλ, λα βειηηψζνπλ ηελ αηζζεηηθή αμία ηεο
πεξηνρήο θαη λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Οη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη:
 Κιαδεχζεηο
 Δκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο θαη θπηεχζεηο γηα αληηθαηάζηαζε λεθξψλ δέληξσλ
 Πφηηζκα
 Κφςηκν ρφξησλ γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο
Σα θχξηα είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο
λεθξψλ δέληξσλ είλαη ε ηξαρεία πεχθε, ην θππαξίζζη, ε αγξηειηά, ε ραξνππηά, ε ζρνηληά είδε
δειαδή πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή.
Αλαςπρηθέο δηεπθνιχλζεηο:
Δθφζνλ ε αλαςπρή απνηειεί βαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ γηα ην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο, έρνπλ
δεκηνπξγήζεί θαηάιιειεο ππνδνκέο, νξγαλσκέλεο ψζηε λα θαιχπηνπλ κε πιεξφηεηα ηηο
αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ:







Δθδξνκηθνί ρψξνη
Παηδηθή ραξά
Μνλνπάηηα πεξηπάηνπ θαη άζιεζεο
Πνδειαηφδξνκνο
εκεία Θέαο
Γήπεδα αζινπαηδηψλ

Τπάξρνπλ έλαο εθδξνκηθφο ρψξνο θαη ππάξρεη κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή δεχηεξνπ, αλ ππάξρεη
δήηεζε. Πεξηνδηθά, νη αλαςπρηθέο ππνδνκέο επνπηεχνληαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο
ηνπο.
Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλαςπρή θαη ηνλ δαζνηνπξηζκφ, θαζψο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο
ππνδνκέο γηα ηελ άζθεζε απηψλ, αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 4.6 «Αλαςπρή θαη δαζνηνπξηζκφο».
Οηθνλνκηθφ Κφζηνο Γηαρείξηζεο
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ηφζν γηα ην Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο φζν θαη γηα ηα δαζχιιηα Άισλαο θαη Μειηζζηψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηα πην θάησ θφζηε
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ.
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Πίλαθαο 4.2-1: Οηθνλνκηθφ Κφζηνο Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηεο πεξηφδνπ 2000 - 2009
Έηνο
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
£20. 500,00
£20. 500,00
£58. 300,00
£44. 700,00
£34. 500,00
£36. 100,00
£64. 600,00
£34. 200,00
€57. 300,00
€37. 200,00

Άισλα
£6.500,00
£5.000,00
£5.000,00
€6.000,00
€6.000,00

Μειίζζηα
£13.500,00
£10.000,00
€14. 000,00
€14. 000,00

Πεγή: Σκήκα Γαζώλ

4.3 Απεηιέο θαη κέηξα πξνζηαζίαο
Οη θχξηεο απεηιέο ηνπ δάζνπο είλαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε παξαηεηακέλε μεξαζία πνπ
παξαηεξήζεθε ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, νη δαζηθέο ππξθαγηέο, νη πξνζβνιέο απφ πηηπνθάκπε, νη
ζπλέπεηεο απφ ηελ άζθεζε ηεο αλαςπρήο θαη ε δήηεζε απφ νξγαλσκέλα ζχλνια γηα αιιαγή
ρξήζεο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο αθνινπζεί αλάιπζε ησλ απεηιψλ θαη ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη.
4.3.1 Γαζηθέο ππξθαγηέο
Ζ πξνζηαζία απφ ηε θσηηά ήηαλ ην θχξην κέιεκα δηαρείξηζεο ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο. Ο θίλδπλνο
έλαξμεο θαη κεηάδνζεο ηεο θσηηάο είλαη πνιχ πςειφο ζηελ πεξηνρή εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο
μεξήο πεξηφδνπ, ηεο παξνπζίαο πνψδνπο θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη ηνπ γεηηληαζκνχ ηνπ
δάζνπο κε αγξνηεκάρηα πνπ ζπλήζσο ζπέξλνληαη κε δεκεηξηαθά. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη
εθδεισζεί νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ζην δάζνο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλεη ην Σκήκα
Γαζψλ θαηά ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο θαη γηα ηε θαηαζηνιή ηπρφλ ππξθαγηάο είλαη:











πληήξεζε (θαζάξηζκα) ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ αληηππξηθψλ ισξίδσλ θαη ηνπ δηθηχνπ
δαζνδξφκσλ
Αθαίξεζε ρφξησλ θαηά κήθνο φισλ ησλ ππνδνκψλ (αληηππξηθέο ισξίδεο, κνλνπάηηα,
πνδειαηφδξνκνη θηι) πξηλ ηε θαινθαηξηλή πεξίνδν γηα κείσζε ηεο θαχζηκεο χιεο
Καιιηέξγεηα ζηελήο ισξίδαο, εληφο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, θαηά κήθνο ηεο νξνζεηηθήο
γξακκήο ηνπ δάζνπο κεηά ην ζέξηζκα ησλ ζπαξηψλ γηα αλαθνπή ηεο πνξείαο ηεο
ππξθαγηάο απφ ηηο ηδησηηθέο εθηάζεηο πξνο ην Δ.Γ.Π. ΡΗδνειηάο
Σαθηηθέο πεξηπνιίεο απφ δαζνππξνζβέζηεο θαη ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππξνπξνζηαζίαο
Σήξεζε επηθπιαθήο
πλεξγαζία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο Αζηπλνκίαο
Γηάζεζε ελφο κεγάινπ θαη δχν κηθξψλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν
πςειήο επηθηλδπλφηεηαο εκθάληζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Δλεκέξσζε-Γηαθψηηζε ηνπ θνηλνχ
Δθαξκνγή ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο
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χκθσλα ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ απφςεσο
επθιεθηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ νη ζακλψλεο αείθπιισλ πιαηχθπιισλ φπσο θαη νη θξπγαλφηνπνη
θαη ηα ρνξηνιίβαδα πνπ απνηεινχλ άξηζην κέζν αξρήο, δηάδνζεο θαη επέθηαζεο ππξθαγηψλ.
4.3.2 Άιιεο απεηιέο
Πηηπνθάκπε (Thaumetopoea wilkinsonii Tams)
Ζ χπαξμε ηεο πηηπνθάκπεο είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ απεηιεί ηα δάζε ηεο πεξηνρήο. ηε
Κχπξν είλαη θνηλφ έληνκν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ επηβιαβέο, φηαλ αλαπηχζζεη κεγάινπο
πιεζπζκνχο. Απφ ηελ πηηπνθάκπε πξνζβάιιεηαη πεξηζζφηεξν ε Σξαρεία (P. brutia), είδνο πνπ
απαληάηαη ζηε πεξηνρή κειέηεο, φπσο θαη ε Κνπθνπλαξηά (P. pinea), είδνο αθαηάιιειν γηα ηηο
ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν βεινλνθάγν
έληνκν.
Ζ πηηπνθάκπε ηξψεη ηηο βειφλεο ησλ πεχθσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαη πεξηνδηθά εκθαλίδεηαη ζε
επηδεκηθή κνξθή, πεξηζζφηεξν ζηηο εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρνπλ λεαξέο
αλαδαζψζεηο κε απνηέιεζκα λα απνγπκλψλνληαη νη θφκεο ησλ δέληξσλ. Δπηπιένλ, επεξεάδεη
αξλεηηθά ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ησλ πεχθσλ, κεηψλεη πξνζσξηλά, κέρξη θαη 45% ηελ αλάπηπμή
ηνπο. Ο ρξφλνο πξνζβνιήο ζηα πεχθα πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ην
πςφκεηξν. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο αξρίδεη ηνλ Οθηψβξην ελψ ζηηο πεδηλέο θαη παξαζαιάζζηεο ην
Ννέκβξην. Ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ηνπο νη λεαξέο πξνλχκθεο αξρίδνπλ λα ηξέθνληαη κε ηηο
βειφλεο ησλ πεχθσλ, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, θαηαζθεπάδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο
θσιηέο ηνπο, κε λήκαηα πνπ παξάγνπλ νη ίδηεο, κέζα ζηηο νπνίεο θξχβνληαη ηελ εκέξα. Καηά ηελ
πεξίνδν Μαξηίνπ – Απξηιίνπ εγθαηαιείπνπλ ηα θπηά - μεληζηέο θαη κεηαθηλνχκελεο κέζα ζην
έδαθνο λπκθψλνληαη.
Ζ θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζηαδίνπ εθθφιαςεο ησλ αβγψλ θαη ησλ πξψησλ πξνλπκθηθψλ ζηαδίσλ, δειαδή ε πεξίνδνο
Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε πηηπνθάκπε είλαη ην κνλαδηθφ επηβιαβέο δαζηθφ
έληνκν πνπ θαηαπνιεκείηαη ζπζηεκαηηθά ζηε Κχπξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην έιεγρν ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ ην Σκήκα Γαζψλ δηεμάγεη θάζε ρξφλν επηιεθηηθνχο ελαέξηνπο θαη
επίγεηνπο κε ηελ ρξήζε βην-παξαζθεπαζκάησλ, ηα νπνία ηα νπνία είλαη θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ην βηνινγηθφ ζθεχαζκα Foray 48b κε θχξηα
δξαζηηθή νπζία ην Bacillus thuringiesis subsp. kurstaki. Οη ελαέξηνη ςεθαζκνί δηελεξγνχληαη ζε
εθηεηακέλεο δαζηθέο πεξηνρέο, ελψ νη επίγεηνη θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ, θνληά ζε θαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο θαη κεκνλσκέλα πεχθα. Σν Σκήκα Γαζψλ Κχπξνπ δηαζέηεη δχν αεξνπιάλα, ην δεχηεξν
απφ ηα νπνία πξνκεζεχζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2009, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηνπο
ςεθαζκνχο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο, φζν θαη γηα θαηάζβεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ.

Phloeosinus armatus (Reitt.)
Πνιχ θνηλφ έληνκν πνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά θαη ηνπηθά ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ζην Δ.Γ.Π
Ρηδνειηάο, κε απνηέιεζκα λα πξνζβάιεη θαη λεθξψλεη ηνπο λεαξνχο βιάζηνχο ησλ αηφκσλ
θππαξηζζηνχ, θαηά ηελ πεξίνδν γελεηηθήο σξίκαλζεο ησλ ελήιηθσλ εληφκσλ.

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

61 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

Σν θνιεφπηεξν απηφ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Scolytidae πάξρεη ζηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο
ηεο Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο, θαη πξνζβάιιεη ην θππαξίζζη δεπηεξνγελψο.
Σν ελήιηθν άηνκν έρεη θαζηαλφ ζθνχξν ρξψκα θαη κήθνο ζψκαηνο 4.0 – 4.5 ρηιηνζηά. Δίλαη έλα
ζρεηηθά κεγάιν θνιεφπηεξν. Σν επάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ είλαη ζθεπαζκέλν κε ιεπηά θνληά
ηξηρίδηα, αλάκεζα ζηα νπνία ππάξρνπλ δηάζπαξηα άιια κεγαιχηεξνπ χςνπο. Σα αξζεληθά ζην
πίζσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπο θέξνπλ πάλσ ζε θάζε έιπηξν απφ έλα δεπγάξη δφληηα, ηα νπνία
είλαη θπξησκέλα, ην έλα πξνο ην άιιν.
Έρεη δχν γεληέο ην ρξφλν κε επνρέο πηήζεο ηνλ Μάξηην–Απξίιην θαη Αχγνπζην–επηέκβξην. Σα
ελήιηθα έληνκα αλνίγνπλ ζηνέο κεηαμχ θινηνχ θαη μχινπ, νη νπνίεο έρνπλ κήθνο 15 – 30 εθαηνζηά
θαη δηάκεηξν 2– 2.5 ρηιηνζηά. Οη ζηνέο απηέο έρνπλ δχν δηαθιαδψζεηο θαη ζπάληα ηξεηο. Οη
ζπγαηξηθέο ζηνέο ζηελ αξρή αλνίγνληαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηνπ δέλδξνπ θαη αξγφηεξα κε κηα
ζηξνθή γίλνληαη παξάιιειεο πξνο απηφλ. Αλάκεζα ζηα ζεκεία απφζεζεο απγψλ ζηε κεηξηθή
ζηνά ππάξρνπλ άιιεο ελδηάκεζεο ζηνέο ηηο νπνίεο αλνίγεη ην κεηξηθφ άηνκν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ ηξνθηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ. Ζ λχκθσζε γίλεηαη ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ μχινπ.
Σα ελήιηθα έληνκα είλαη κεηά ηελ εκθάληζή ηνπο γελεηηθά αλψξηκα. Ζ σξίκαλζή ηνπο γίλεηαη ή
ζηνλ ηφπν ηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζηνέο) ή ζε λεαξνχο βιαζηνχο πγηψλ δέλδξσλ. ε απηνχο
αλνίγεη ζηνέο (θάγσκα σξίκαλζεο) φκνηεο κε εθείλεο ηνπ B. piniperda. Οη λεαξνί βιαζηνί
μεξαίλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζπάδνπλ.
Ζ δηαρείκαζε γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην ζηάδην ηνπ ελήιηθνπ, θαη ζπάληα ζαλ πξνλχκθε κέζα
ζηηο ζηνέο κεηαμχ θινηνχ θαη μχινπ.
Σν θνιεφπηεξν απηφ είλαη έλα δεπηεξνγελέο βιαπηηθφ, ην νπνίν πξνζβάιιεη αζζεληθά άηνκα θαη
γεληθά φρη θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελα θππαξίζζηα. Σα θπηά απηά ζπλήζσο ππνθέξνπλ εμαηηίαο
ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Αθφκα ην ‘’θάγσκα σξίκαλζεο’’ ζε πγηή άηνκα είλαη έλαο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ηφζν κείσζεο ηεο αχμεζεο ησλ αηφκσλ απηψλ, φζν θαη θαηαζηξνθήο
ηεο κνξθήο ηνπο (κείσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπο αμίαο). Σέινο ζε πεξηνρέο φπνπ ηα θππαξίζζηα
πξνζβάιινληαη απφ ηνλ κχθεηα Seiridium (Coryneum) cardinale, ν νπνίνο πξνθαιεί ηνλ γλσζηφ
ζηελ κεζνγεηαθή ιεθάλε θαξθίλν ηνπ θππαξηζζηνχ, ηα γελεηηθά αλψξηκα ελήιηθα άηνκα ηνπ
θνιεφπηεξνπ απηνχ, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαγψκαηνο σξίκαλζεο, κεηαθέξνπλ ηα ζπφξηα ηνπ
κχθεηα απφ ηα πξνζβεβιεκέζα ζηα πγηή άηνκα ηνπ θππαξηζζηνχ, δηεπθνιχλνληαο κε ηελ ελέξγεηα
απηή ηελ δηαζπνξά ηνπ.
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Ξεξαζία
Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα παξαηεξήζεθε ζ΄ νιφθιεξν ην λεζί παξαηεηακέλε μεξαζία κε
απνηέιεζκα λα παξαηεξεζνχλ πάξα πνιιέο λεθξψζεηο ζάκλσλ θαη δέληξσλ ζηηο πεδηλέο θαη
εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο Λεπθσζίαο θαη ηεο Λάξλαθαο. ηελ πεξηνρή ηεο Ρηδνειηάο νη
πεξηζζφηεξεο λεθξψζεηο παξαηεξήζεθαλ ζην δαζνπνληθφ είδνο Pinus pinea, ην νπνίν είλαη
απαηηεηηθφ σο πξνο ηελ εδαθηθή πγξαζία. Σνλ Ηνχιην 2009 ην Σκήκα Γαζψλ ζηελ πξνζπάζεηα
ηνπ λα πεξηνξίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο μεξαζίαο ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο πφηηζε φια ηα δέληξα ηνπ
Πάξθνπ κε ηε ρξήζε βπηηνθφξνπ. Σα άηνκα ηνπ είδνπο Pinus pinea πνπ επηβίσζαλ,
παξνπζηάδνπλ ζήκεξα κηα λαλψδε κνξθή κε κηθξέο βειφλεο θαη ρακειφ χςνο, ζηελ πξνζπάζεηα
ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζκελείο θιηκαηνεδαθηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε ρακειή βξνρφπησζε
πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή.
Ζ πεξηνρή ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο βξίζθεηαη ζε κηα εκηεξεκηθή πεξηνρή ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ
εδάθνπο θαη ηνπ ρακεινχ χςνπο βξνρήο. Ζ επηηπρία νπνηαζδήπνηε δάζσζεο ή αλαδάζσζεο ζε
νπνηαδήπνηε πεξηνρή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα είδε πνπ επηιέγνληαη. Ζ επηινγή ηνπ
είδνπο Pinus pinea ζηελ αλαδάζσζε ηνπ δάζνπο Ρηδνειηάο απνδεηθλχεηαη ζήκεξα φηη ήηαλ
ιαλζαζκέλε, δηφηη εθηφο ηνπ φηη είλαη έλα μεληθφ είδνο γηα ηελ Κχπξν, είλαη θαη είδνο απαηηεηηθφ σο
πξνο ην έδαθνο θαη ηελ εδαθηθή πγξαζία.
Εήηεζε γεο από νξγαλσκέλα ζύλνια
Μηα άιιε ζεκαληηθή απεηιή γηα ην δάζνο ηεο Ρηδνειηάο είλαη ε δήηεζε δαζηθήο γεο απφ
νξγαλσκέλα ζχλνια γηα ρξεζηκνπνίεζε ηεο γηα άιιεο ρξήζεηο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθκηζζσζεί
3,26 ha ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα αλέγεξζε ζρνιείνπ, 0,81 ha ζηελ Αζηπλνκία εληφο ηνπ
νπνίνπ αλεγέξζε ν Αζηπλνκηθφο ηαζκφο Αξαδίππνπ, 0,0024ha ζηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ θαη 2,6
ha έρνπλ παξαρσξεζεί ζην Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αζιεηηζκνχ γηα θαηαζθεπή αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. Οη πηέζεηο γηα παξαρψξεζε δαζηθήο γεο γηα άιιεο ρξήζεηο κεηψζεθαλ αξθεηά
κεηά ηελ θήξπμε ηνπ δάζνπο ζε Δ.Γ.Π. θαη ηαπηφρξνλα απμήζεθαλ νη αληηζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο
Γαζψλ ζηηο πηέζεηο πνπ ηνπ αζθνχληαη. Ζ έθηαζε θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ελ ιφγσ
παξαρσξήζεσλ δαζηθήο γεο γηα άιιεο ρξήζεηο, πξνθχπηεη απφ ηνλ ράξηε 01, πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ παξνχζα κειέηε. ηνλ ίδην ράξηε απεηθνλίδνληαη θαη νη
απαιινηξησκέλεο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 19647 η.κ., φπσο θαη
γεσηεκάρηα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «εγθισβηζκέλα ηεκάρηα» (enclave) ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 38589
η.κ.
Άζθεζε ηεο αλαςπρήο
Σν Δ.Γ.Π ηεο Ρηδνειηάο, σο δάζνο αλαςπρήο, πεξηιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο ππνζηεξηθηηθέο
ππνδνκέο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ε
πεξηνδηθή επνπηεία ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, απνηξέπεη ζεκαληηθέο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ
δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ άζθεζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο ζηε πεξηνρή.
πλεπψο, ιφγσ ηεο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο αλαςπρήο, δελ εληνπίδνληαη ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα πνπ λα απεηινχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
Αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ειαθξάο κνξθήο θαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο, είλαη ε ξχπαλζε πνπ

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

63 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ απνξξίκαηα πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο νη επηζθέπηεο θαη ην θφςηκν ησλ
θπηψλ ή κεξψλ (άλζε, θιαδηά θιπ), ηα νπνία πνιιέο θνξέο ζαπκάδνπλ νη επηζθέπηεο.
4.4 Παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ
Ζ παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ δελ εληάζζεηαη ζηνπο ζθνπνχο δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο, εθφζνλ ν ιεηηνπξγηθφο ηνπ ξφινο είλαη ε αλαςπρή θαη ε εμηζνξξφπεζε ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο. Έκκεζα φκσο, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαζνθνκηθψλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ θνπή θαη ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηεο θνπθνπλαξηάο (Pinus pinea), δηελεξγείηαη
παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηελ θαχζε, εθφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν δαζνπνληθφ
είδνο απνκαθξχλεηαη γηα ιφγνπο μήξαλζεο θαη αηξνθηθήο αλάπηπμεο.
4.5 Γαζνθνκία
Ζ Γαζνθνκία πνπ αζθείηαη ζήκεξα ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο θαη ησλ άιισλ δαζπιιίσλ, ζπλνιηθήο
έθηαζεο 159,8 εθηάξηα εκπεξηέρεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία, πνπ βαζηζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθηθέο
θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, επηδηψθνπλ ην κέγηζην θαη βέιηηζην δπλαηφ θνηλσληθφ,
νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ απνηέιεζκα.
Παξάιιεια ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ζηαδηαθά θαη λα αληηθαζίζηαληαη ηα
αθαηάιιεια γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο είδε (θνπθνπλαξηά, αθαθία θπαλφθπιιε),πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ κε ηηο αλαδαζψζεηο ηεο πεξηφδνπ 1974-77 θαη ζήκεξα μεξαίλνληαη ή εκθαλίδνπλ
θαθή (αηξνθηθή) αλάπηπμε.
Οη ζπνπδαηφηεξεο δαζνθνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο είλαη:






απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ θαη αηξνθηθψλ δέληξσλ
εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο ζε αληηθαηάζηαζε ησλ λεθξψλ δέλδξσλ
θιαδεχζεηο
πνηίζκαηα ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο
θφςηκν ρφξησλ γηα πεξηνξηζκφ θηλδχλνπ ππξθαγηάο

Ζ απνκάθξπλζε λεθξψλ δέλδξσλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα είδε Κνπθνπλαξηάο, θαη Κπαλφθπιιεο
αθαθίαο, ελψ παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηεο βιάζηεζεο κε πξνζαξκνζκέλα
ζηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο απηνθπή είδε, φπσο ε Σξαρεία πεχθε, ην Κππαξίζζη, ε Αγξηειηά, ε
Υαξνππηά θαη ν ρίλνο. Κιαδεχζεηο θαη άιιεο πεξηπνηήζεηο ηεο βιάζηεζεο απνζθνπνχλ ζηε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αλαςπρήο, πεξηπάηνπ, άζιεζεο, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ
ππξθαγηάο.
4.6.Αλαςπρή θαη δαζνηνπξηζκφο
Σν Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο εμππεξεηεί αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηαο θαη έρεη σο θχξηνπο ζθνπνχο :
-

ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο άζθεζεο αλαςπρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ν πεξίπαηνο
ζηε θχζε, ε εθδξνκή, ε ζπλεζηίαζε, ε απφιαπζε ηεο ζέαο.
ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο άζθεζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπ ζαλ πλεχκνλα πξαζίλνπ
ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απφ άιιεο ρξήζεηο
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Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο αιιά θαη ησλ αλαςπρηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη, ην
Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο απνηειεί δεκνθηιή αλαςπρηθφ πξννξηζκφ κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηεο άκεζεο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
4.6.1 Δθδξνκηθνί ρψξνη
ην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο έρνπλ κειεηεζεί δχν εθδξνκηθνί ρψξνη. Ο έλαο βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθφ
άθξν ηνπ πάξθνπ θαη ν έηεξνο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ. Απφ απηνχο έρεη νινθιεξσζεί ν πξψηνο θαη
πεξηιακβάλεη ηξαπέδηα θαη παγθάθηα, βξχζε, θάδνπο απνξξηκκάησλ, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη
ηνπαιέηεο. Δπίζεο ππάξρεη θαη κία παηδηθή ραξά. ηελ ππφ κειέηε πεξηνρή δελ πθίζηαληαη
θαηαζθελσηηθνί ρψξνη.
Ο εθδξνκηθφο ρψξνο ηεο Ρηδνειηάο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 100m, 2 km απφ ην ρσξηφ Αξαδίππνπ
ζηα δπηηθά ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Λεπθσζίαο – Λάξλαθαο, εληφο ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ
Ρηδνειηάο. Ο εθδξνκηθφο ρψξνο έρεη κέγηζηε δπλακηθφηεηα 150 άηνκα.
ην Υάξηε πνπ αθνινπζεί κε ηνλ αξηζκφ 38 απεηθνλίδεηαη ν εθδξνκηθφο ρψξνο ηεο Ρηδνειηάο.

Δηθφλα 4.6.1-1: Σκήκα 6 ηνπ ράξηε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ γηα ηνπο εθδξνκηθνχο θαη θαηαζθελσηηθνχο
ρψξνπο

4.6.2 Μνλνπάηηα
ην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο έρεη δηακνξθσζεί έλα ζρεηηθά ππθλφ δίθηπν κνλνπαηηψλ ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:

 Μνλνπάηη πξνζπέιαζεο
Σν κνλνπάηη απηφ αξρίδεη απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηα αλαπεξηθά
ηξαπέδηα θαη ηα απνρσξεηήξηα. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 30 m θαη θχξην ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ
αλαπήξσλ.
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 Μνλνπάηηα πεξηπάηνπ
Έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 6,705 km θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε ήδε πθηζηάκελνπο δαζηθνχο
δξφκνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηακνξθσζεί θαηάιιεια κε κηθξνβειηηψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ
ζπλίζηαληαη ζηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ επίζηξσζεο ηεο πεξηνρήο.
 Αζιεηηθφ Μνλνπάηη
Καηαζθεπάζηεθε ζε πθηζηάκελν δαζηθφ δξφκν θαη έρεη κήθνο πεξίπνπ 840 m. Βξίζθεηαη ζην λφηην
ηκήκα ηνπ πάξθνπ θαη πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ππφζηξσκα γηα ηξέμηκν θαη δηάθνξεο εηδηθέο
θαηαζθεπέο γηα γπκλαζηηθή. Δπίζεο, έρεη νκαιή θιίζε ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ θαη
απφ άηνκα κε αλαπεξίεο.
 Δπξσπατθφ Μνλνπάηη Δ4
Σν Δπξσπατθφ Μνλνπάηη Δ4 πνπ ε θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξψζεθε ην 2004 εληάζζεηαη ζην
Δπξσπατθφ Γίθηπν Μνλνπαηηψλ κεγάινπ κήθνπο.
Ο ράξηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Μνλνπαηηνχ ζηε Κχπξν ρσξίδεηαη ζε επηά θχιια (Φχιια Η έσο VII,
φπνπ ζην Φχιιν Η βξίζθεηαη ε ππφ κειέηε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο θαη
ησλ γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ). Ζ θαηαζθεπή ηνπ έγηλε απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζηελ Κχπξν
μεπεξλά ηα 500 km θαη κεγάιν κέξνο αθνινπζεί πθηζηάκελα κνλνπάηηα, δαζηθνχο θαη αγξνηηθνχο
δξφκνπο.
Σν Δπξσπατθφ Μνλνπάηη Δ4, γηα ηε δηαδξνκή πνπ δηαζρίδεη ηελ Κχπξν (Λάξλαθα-Ακκόρσζηνο),
έρεη ρσξηζηεί ζε επηά ηκήκαηα. Έλα ηκήκα ηνπ κνλνπαηηνχ, ην πξψην, μεθηλάεη απφ ην
αεξνδξφκην ηεο Λάξλαθαο θαη θαηαιήγεη ζηελ αλαηνιηθή είζνδν ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ
Ρηδνειηάο ελψ ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ (Ρηδνειηά – Παλαγία Ακπειηώλ – Κειιηά – Βνξόθιελε – Πύια)
πεξλάεη κέζα απφ ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο. ηνλ Υάξηε πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 4.6.21) θαίλεηαη ην Φχιιν Η, απφ ηα επηά θχιια ηα νπνία απαξηίδνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδξνκή ηνπ
Δπξσπατθνχ Μνλνπαηηνχ ζηε Κχπξν,πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο.
Δηδηθφηεξα, ην πξναλαθεξφκελν δεχηεξν ηκήκα (Ρηδνειηά – Παλαγία Ακπειηώλ – Κειιηά –
Βνξόθιελε – Πύια), έρεη κήθνο 28 km θαη ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 9 έσο 12 ψξεο γηα λα ην δηαζρίζεη ν
πεξηεγεηήο.
ην πξψην κέξνο ηεο δηαδξνκήο ν πεξηπαηεηήο δηαζρίδεη ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο,
φπνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο, φπσο πνδειαηφδξνκνο, κνλνπάηηα
πεξηπάηνπ, γήπεδα αζινπαηδηψλ θαη ζεκεία ζέαο. Απφ ηα ζεκεία ζέαο ν πεξηπαηεηήο κπνξεί λα
ζαπκάζεη ηε ζέα πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη: αλαηνιηθά ε πφιε ηεο Λάξλαθαο, ε Αιπθή, ην αεξνδξφκην,
ε θσκφπνιε ηεο Αξαδίππνπ θαη δπηηθά ε πεξηνρή ηαπξνβνπλίνπ.
Ζ δαζηθή βιάζηεζε πνπ θπξηαξρεί ζε φιε ηε δηαδξνκή ηνπ πάξθνπ απνηειείηαη απφ θππαξίζζη,
ήκεξε πεχθε, αθαθία, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ρακεινχο ζάκλνπο, θξχγαλα – θπξίσο ζπκάξη, καδί,
αγξειηά, θάππαξε θηι. Σα πεηξψκαηα απνηεινχληαη απφ γχςν, θξεηηδηθέο κάξγεο, απνζέζεηο
αιινπβηαθψλ θαη πνηάκησλ αλαβαζκίδσλ, κάξγεο θαη αζβεζηνιηζηθφ ςακκίηε. ζηελ έμνδν ηνπ
Πάξθνπ απφ ηε βφξεηα είζνδν ε δηαδξνκή αθνινπζεί κία πνξεία πξνο ηελ Παλαγία ησλ Ακπειηψλ
ή Παλαγία Αηκαηνχζα.
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Δηθφλα 4.6.2-1: Φχιιν Η ηνπ Υάξηε ηνπ Δπξσπατθνχ Μνλνπαηηνχ Δ4 ζηελ Κχπξν

Σα κνλνπάηηα θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ έρνπλ απνηππσζεί, ζε ςεθηαθή
κνξθή, ζην ράξηε 13 (‘Υάξηεο Τπδνκψλ’).
4.6.3 Άιιεο κνξθέο αλαςπρήο
Παηδηθή Υαξά
Ζ παηδηθή ραξά εληνπίδεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ, δειαδή ζην λνηηνδπηηθφ
ηκήκα ηνπ πάξθνπ. Πεξηιακβάλεη δχν δηπιέο θνχληεο, κία γηα κηθξά παηδηά θαη κία γηα κεγαιχηεξα,
κία ηζνπιήζξα, έλα δίδπγν θαη δχν ηξακπάιεο.
Δθδξνκηθόο Υώξνο
Δληνπίδεηαη ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ πάξθνπ θαη πεξηιακβάλεη, ηξαπέδηα, παγθάθηα, παηδηθή
ραξά, βξχζε, ηνπαιέηεο, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ςεζηαξηά. Δπίζεο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάδνη
απνξξηκκάησλ πξνο απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Γήπεδα Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ πάξθνπ έρνπλ δηακνξθσζεί δχν γήπεδα, ην έλα κπάζθεη θαη ην άιιν
βφιετ. Σα γήπεδα έρνπλ δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ ηηο θαλνληθέο θαη ε πξφζβαζε κε απηνθίλεην
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε δεχηεξε είζνδν πνπ εληνπίδεηαη ζην δξφκν ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο,
λφηηα ηνπ πάξθνπ. ην ρψξν ησλ γεπέδσλ ππάξρεη έλαο κηθξφο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα 20
απηνθίλεηα θαη 2 ιεσθνξεία, πνδειαηνζηάηεο γηα 20 πνδήιαηα, θαλαπέδεο θαη βξχζε κε πφζηκν
λεξφ.
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Πνδειαηόδξνκνη
Οη πνδειαηφδξνκνη θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 5,224 m θαη γηα ηε δηακφξθσζή ηνπο έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί πθηζηάκελνη δαζηθνί δξφκνη.
Θέζεηο Θέαο
Γεληθά ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ πάξθνπ εμαηηίαο ηνπ πςνκέηξνπ απνηεινχλ ζέζεηο ζέαο. Απφ
ην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο δηαθξίλεηαη ε πφιε ηεο Λάξλαθαο, ε Αξαδίππνπ, ην αεξνδξφκην ηεο Λάξλαθαο
θαη ην ηαπξνβνχλη. Όκσο, ππάξρνπλ δχν νξγαλσκέλεο ζέζεηο ζέαο, ε κία εληνπίδεηαη επί ηνπ
πςψκαηνο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ πάξθνπ θαη ε έηεξε ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ πάξθνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε ζέζε ζέαο βξίζθεηαη δίπια ζην ληεπφδηην λεξνχ χδξεπζεο ηεο
Αξαδίππνπ, θαη πεξηιακβάλεη μχιηλν εμαγσληθφ ζηέγαζηξν κε θαλαπέδεο θαη έλα κηθξφ ρψξν
ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα αλάπεξνπο ρσξεηηθφηεηαο ηξηψλ απηνθηλήησλ. Ζ έηεξε ζέζε ζέαο
βξίζθεηαη δίπια ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν θαη πεξηιακβάλεη επίζεο μχιηλν εμαγσληθφ ζηέγαζηξν κε
θαλαπέδεο.
4.7 Θήξα
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ Θήξαο, ε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο αλήθεη ζηηο
«πξνζσξηλά απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο θπλεγηνχ». Λφγσ ηεο απαγφξεπζεο θπλεγίνπ ζην Γάζνο
Ρηδνειηάο, αξθεηά είδε ηεο άγξηαο παλίδαο (ζεξακαηηθά θαη κε-ζεξακαηηθά είδε) βξίζθνπλ
θαηαθχγην κέζα ζην Γάζνο Ρηδνειηάο απφ ηελ φριεζε ηεο άζθεζεο θπλεγίνπ ζηηο παξαθείκελεο
πεξηνρέο.
4.8 Άιιεο ρξήζεηο
Ζ δήηεζε δαζηθήο γεο απφ νξγαλσκέλα ζχλνια γηα ρξεζηκνπνίεζε ηεο γηα άιιεο ρξήζεηο έρεη
ήδε θαηαγξαθεί αλάκεζα ζηηο απεηιέο γηα ην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο, ζηελ ελφηεηα 4.3.2. Μέρξη
ζήκεξα έρνπλ εθκηζζσζεί εθηάζεηο δαζηθήο γεο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζηνλ Αζηπλνκηθφ
ηαζκφ Αξαδίππνπ, ζηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ θαη ζηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αζιεηηζκνχ. Δπίζεο,
εληφο ηνπ Γάζνπο Μειίζζηα Η ππάξρεη θαη έλα ιαηνκείν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα, ελ
κέξεη. Ζ παξαγσγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα είλαη κηθξή θαη ην πξντφλ είλαη ην παξαδνζηαθφ κάξκαξν
δαπέδνπ.
Αλαιπηηθφηεξα, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην :
i. Με απφθαζε ηνπ κε αξ. 53634 ζηηο 9/5/2001 ελέθξηλε ηελ παξαρψξεζε δαζηθήο γεο έθηαζεο
νθηψ (8) δεθαξίσλ ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο εληφο ησλ νπνίσλ αλεγέξζε ν
Αζηπλνκηθφο ηαζκφο.
ii. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ ελέθξηλε ηελ θήξπμε δεκφζηνπ δξφκνπ εληφο ηεο δαζηθήο γεο γηα
εμππεξέηεζε ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ θαη Λπθείνπ Αξαδίππνπ.
iii. Με ηελ απφθαζή ηνπ κε αξ. 57458 ζηηο 24/2/2003 ελέθξηλε ηελ εθκίζζσζε δαζηθήο γεο
έθηαζεο 24,75 m2 ζηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ γηα αλέγεξζε ππνζηαζκνχ παξνρήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο καδί κε απξφζθνπην δηθαίσκα πξφζβαζεο πιάηνπο 3 m θαζψο θαη ην
δηθαίσκα ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο ππφγεησλ θαισδίσλ.
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iv. Με ηελ απφθαζε ηνπ κε αξ. 68.183 ζηηο 30/12/2006 ελέθξηλε ηελ παξαρψξεζε δαζηθήο γεο
έθηαζεο 32,570 δεθαξίσλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ εληφο ηεο νπνίαο αλαγέξζεθε
ην Λχθεην ηεο Αξαδίππνπ.
v. Με ηελ ίδηα απφθαζε ελέθξηλε ηελ εθκίζζσζε δαζηθήο γεο έθηαζεο 26,250 δεθαξίσλ ζηνλ
Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αζιεηηζκνχ κε δηθαίσκα εθκίζζσζεο ηεο ζην Γήκν Αξαδίππνπ γηα
ζθνπνχο αλέγεξζεο βνεζεηηθψλ γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ θαη αληηζθαίξηζεο
vi. Eληφο ηνπ δάζνπο Μειίζζηα Η έρεη εθδνζεί Πξνλφκην Λαηνκείνπ θαηεγνξίαο Β γηα έθηαζε 460
m2 κε αξηζκφ πξνλνκίνπ ΑΛ384/ΛΑΡ/2010/0, γηα εμφξπμε παξαδνζηαθνχ καξκάξνπ δαπέδνπ.
Δηθφλα 4.8-1: Υάξηεο δηαθφξσλ ρξήζεσλ γεο ζηε πεξηνρή ηεο Ρηδνειηάο (Μηζζψζεηο – ζέζε
Λαηνκείνπ)
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5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΡΗΕΟΔΛΗΑ ΚΑΗ ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΓΑΤΛΛΗΧΝ
5.1 Σν Γάζνο σο θπζηθφ νηθνζχζηεκα
5.1.1 Αμηνιφγεζε θπζηθψλ νηθνηφπσλ
Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο πεξηνρήο ηεο Ρηδνειηάο, είλαη ην γεγνλφο
φηη ππνζηεξίδεη ηθαλνπνηεηηθά αληηπξνζσπεπηηθά ηκήκαηα γπςφθηισλ θνηλνηήησλ. Σέηνηεο
πεξηνρέο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ζπάληεο ζηελ Κχπξν, αθνχ εκθαλίδνληαη κφλν ζε ζρεκαηηζκνχο
γχςσλ ηεο Κεληξηθήο Κχπξνπ θαη ζε βνξεηφηεξεο εθηάζεηο (Πεληαδάθηπινο). ηελ Κεληξηθή
Κχπξν έρεη δηαζσζεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ζρεκαηηζκψλ ησλ γχςσλ, σζηφζν νη γπςφθηιεο
θνηλσλίεο έρνπλ ειαηησζεί θαη ηείλνπλ πξνο εμαθάληζε. Ζ γπςφθηιε βιάζηεζε ζεσξείηαη
απεηινχκελε ιφγσ απψιεηαο κεγάινπ κέξνπο ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηεο, απνηέιεζκα θπξίσο ηεο
αλαδάζσζεο κε αλαβαζκίδεο θαη επεξεαζκφο ησλ κηθξψλ ζε έθηαζε ελδηαηηεκάησλ πνπ
απέκεηλαλ απφ ηελ εηζβνιή μεληθψλ εηδψλ, φπσο ε Αθαθία, ε Γσδφληα θ.ά. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο
πεξηνρήο σο Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν, αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζηελ δηαηήξεζε απηψλ ησλ
ελδηαηηεκάησλ. Αλ θαη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο έρνπλ ππνζηεί έληνλεο
παξεκβάζεηο, πξνζθέξνπλ ελδηαίηεκα ζε 31 ζεκαληηθά είδε παλίδαο θαη ζε έλα ζχλνιν 179
ηζαγελψλ θπηψλ, 12 απφ ηα νπνία είλαη ελδεκηθά.
Δηδηθφηεξα ε Gypsophila linearifolia είλαη έλα γπςφθηιν είδνο κε Ηξαλνηνπξαληθή (Irano-Turanian)
θαηαλνκή θαη ε Κχπξνο είλαη ην δπηηθφηεξν άθξν(φξην) θαηαλνκήο ηεο. Ζ Herniaria hemistemon,
αραξν-Αξαβηθφ (Saharo-Arabian) είδνο θαη ε Κχπξνο απνηειεί ην βνξεηφηεξν άθξν εμάπισζήο
ηεο. Καη ηα δχν απηά είδε, πξφζθαηα θαηαγξάθεθαλ ζηε Κχπξν, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηεο
Ρηδνειηάο, φπνπ είλαη ηζαγελή θαη ζπάληα, πεξηνξηζκέλα ζε γχςηλα ζψκαηα. Μπνξεί λα
ζεσξεζνχλ απεηινχκελα ιφγσ απψιεηαο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, απνηέιεζκα θπξίσο ηεο
αλαδάζσζεο ησλ πεξηνρψλ κε ππφζηξσκα ζεηηθνχ αζβεζηίνπ φπσο θαη ηεο εηζβνιήο άιισλ
εηδψλ.
Ζ κεγάιε αμία ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο έγθεηηαη ζηελ χπαξμε ηεζζάξσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ απφ ηνπο
νπνίνπο νη ηξεηο είλαη πξνηεξαηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ν ηχπνο 1520* πνπ πεξηιακβάλεη γπςφθηια
είδε θαη παξνπζηάδεηαη κφλν ζηε πεξηνρή ηεο Ρηδνειηάο θαη πνπζελά αιινχ ζηηο ειεχζεξεο
πεξηνρέο. Όζνλ αθνξά ζηνλ νηθφηνπν Zizyphus (5220*), απηφο εκθαλίδεηαη ππνβαζκηζκέλνο,
ιφγσ ηεο αηξνθηθήο αλάπηπμεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είδνπο ρισξίδαο ηνπ νηθνηφπνπ, ηεο
παιινχξαο (Zyziphus lotus). ην ζχλνιφ ηεο ε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Ρηδνειηάο, εθηηκάηαη
ηθαλνπνηεηηθή, κε ηάζε αξαίσζεο φκσο, ιφγσ ησλ ηκεκαηηθά ππνβαζκηζκέλσλ νηθνηφπσλ.
Όιε ε έθηαζε ηνπ πάξθνπ πξέπεη ζηαδηαθά λα απαιιαγεί απφ ηα θπηεκέλα μεληθά (Αθαθία
θπαλφθπιιε) ή θαη επηγελή (Γσδφληα) είδε, ψζηε ρσξίο εκπφδηα λα εμειηρζνχλ κφλεο ηνπο νη
θπζηθέο θπηνθνηλσλίεο. Δπίζεο δελ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλνπλ άιια ηερληθά έξγα, φπσο
ρψξνη αλαςπρήο θαη αζινπαηδηψλ. Οη ππάξρνπζεο ππνδνκέο είλαη ππεξαξθεηέο.
ηα δπηηθά ηνπ πάξθνπ, ζηηο πεξηνρέο Άισλα Η θαη Μειίζζηα ππάξρεη αξθεηή έθηαζε φπνπ
κπνξνχλ λα γίλνπλ έξγα γηα ρψξνπο αλαςπρήο θαη αζινπαηδηψλ. ηελ πεξηνρή απηή έλα κεγάιν
κέξνο ζπέξλεηαη κε ζηηεξά ή θπηξψλνπλ κφλν καξγαξίηεο (Crysanthemum coronarium).
Τπάξρνπλ φκσο θαη εδψ κηθξέο λεζίδεο κε απηνθπή βιάζηεζε πνπ δελ πξέπεη λα ζηγνχλ.
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Πίλαθαο 5.1.1-1: Αμηνιφγεζε Σχπσλ Οηθνηφπσλ ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
Παξάξηεκα Η

Κσδηθφο
1520*
5220*

5420

6220*

Πεξηγξαθή
Γπςνχρεο
ηβεξηθέο ζηέπεο
Γελδξνεηδή
Mattorrals
κε
Zyziphus
Φξχγαλα
κε
Sarcopoterium
spinosum
Φεπδν-ζηέππεο
κε γξάζηεηο θαη
εηήζηεο
πφεο.
(TheroBrachypodietea)

Κάιπςε
%

Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα

ρεηηθή
Δπηθάλεηα

Καζεζηψο
Γηαηήξεζεο

Παγθφζκηα
Δθηίκεζε

0

Β

A

B

A

3

C

C

B

B

23

B

C

B

B

6

A

C

B

A

Πεγή: Standard Data Form

5.1.2 Αμηνιφγεζε ρισξίδαο
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο θαιχπηεηαη απφ απνηθίεο Pinus brutia, Cupressus
sempervirens, Pinus pinea, Acacia cyanophylla θ.ι.π., ελψ ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ηκήκαηα φπνπ
αλαπηχζζνληαη θπζηθά θάπνηα ελδηαηηήκαηα. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, φπνπ ε αλαδάζσζε
δελ απνδείρζεθε επηηπρήο, ηα δέληξα θπξίσο ηεο Κνπθνπλαξηάο έρνπλ αξρίζεη λα μεξαίλνληαη,
δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε εηζβιεηηθά είδε θαη θπξίσο ζηελ Αθαθία, ζηε Γσδφληα θ.α. Απηά
θαηαιακβάλνπλ θαη ζθηάδνπλ κεγάιεο επηθάλεηεο, ππάξρεη αιιεινπάζεηα θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ
αλάπηπμε νξηζκέλσλ άιισλ θπηψλ π.ρ ε θπιιάδα ησλ πεχθσλ θαιχπηεη ην έδαθνο θαη αθήλεη
ξεηίλε πνπ δελ επηηξέπεη ην θχηξσκα άιισλ θπηψλ. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ χπαξμε ησλ
απμαλφκελσλ επηγελψλ θπηψλ ζε αξηζκφ θαη ζε κέγεζνο. Ηδηαίηεξα επηθίλδπλα είλαη απηά πνπ
απηνπνιιαπιαζηάδνληαη φπσο Αθαθία ε θπαλφθπιιε θ. ά
Ζ εηζβνιή θαη επέθηαζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη πεξηνξηζζεί πξνο
φθεινο ησλ θξπγάλσλ, εθφζνλ ην θπξίαξρν νηθνζχζηεκα ζε απηφ ην ηκήκα είλαη ην θξπγαληθφ, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα είδε Thymus capitatus, Phagnalon rupestre, Asphodelus aestivus,
Allium cupan subsp. Cyprium, Stipa barbata, Atractyluis canselata, Onobrychis venosa,
Helianthemum obtusifolium, Asparagus stipularis, Echium angustifolium, Carlina involucrate θαη
πνιχ δηαζθνξπηζκέλα άηνκα Zizipus lotus πηζαλφλ ππνιείκκαηα παιαηψλ ζάκλσλ. Μηθξά
ηκήκαηα κε εηήζηα θπηά θαη αγξνζηψδε αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ θξπγάλσλ.
Δληφο ηεο πεξηνρήο ππάξρνπλ πξφζθαηεο απνηθίεο Acacia cyanophylla, Pinus pinea, Cupressus
sempervirens, Schinus terebintholius θ.ι.π.
Σν βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο θπξηαξρείηαη επίζεο απφ παξφκνηα θξχγαλα ζε ελαιιαγή κε
ιηβάδηα. ε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο εκθαλίδεηαη ζε αθζνλία ην θπηφ Salsona kali.
Γπςφθηιε βιάζηεζε αλαπηχζζεηαη ζε δηαζθνξπηζκέλα ηκήκαηα ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο,
εηδηθφηεξα ζε αλνηρηά ζεκεία, ηα νπνία έρνπλ θαηά έλα βαζκφ δηαηαξαρζεί απφ απνηθίεο μεληθψλ
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πξνο ην νηθνζχζηεκα απηφ εηδψλ, θαζψο θαη ζηηο παξπθέο ησλ δξφκσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά είδε
ηεο πεξηνρήο, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, είλαη Herniaria hemistemon, Gypsophyla linearifolia
θαη Onobrychis venosa. Φαίλεηαη φηη απηέο νη θπηνθνηλσλίεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θπζηθή
βιάζηεζεο πνπ ζήκεξα έρεη ππνβαζκηζηεί ιφγσ ηεο απψιεηαο ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ
πξνθιήζεθε απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο θαη ηελ εηζβνιή άιισλ εηδψλ (θξπγάλσλ,
ληηξφθηισλ, δηδαλίσλ). Σν ππφζηξσκα θαη νη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ππνδεηθλχνπλ κία δπλακηθή
εμάπισζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ, αλ εθαξκνζηεί δηαρείξηζε πξνζηαζίαο ηνπ νηθνηφπνπ. Ο
Πίλαθαο ηεο θαηαγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γπςφθηισλ εηδψλ ζην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο, παξαηίζεηαη
ζην Παξάξηεκα IV (Πίλαθαο IV-2).
Ο επνηθηζκφο απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ηηο γπςφθηιεο θνηλσλίεο, νη νπνίεο έρνπλ
κεησζεί θαηφπηλ θαιχςεσο ηεο πεξηνρήο κε δέληξα. Tν νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο,
θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλαδάζσζεο, είλαη αξθεηά ππθλφ θαη επεξεάδεη
ηα ιίγα ηκήκαηα κε θπζηθά ελδηαηηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπληήξεζε ησλ δξφκσλ είλαη κία
επηπιένλ απεηιή γηα ηηο γπςφθηιεο θνηλσλίεο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρεη βηνκεραληθή δψλε
ε νπνία πεξηιακβάλεη εξγνζηάζην παξαγσγήο γχςνπ, απ’ φπνπ παξάγεηαη κεγάιε πνζφηεηα
ζθφλεο θαη επηδξά αξλεηηθά ζηε θπζηθή βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο.
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Πίλαθαο 5.1.2-1:εκαληηθά θπηηθά είδε ρισξίδαο Ρηδνειηάο- Αλάιπζε ζηνηρείσλ

Καζεζηψο
πξνζηαζίαο

Καηάζηαζε
Γηαηήξεζεο

Δλδεκηζκφο

Οηθφηνπνη πνπ
παξαηεξνχληαη

Natura 2000

B

B

5420, 5220

Άιιηνλ ησλ Λεπθάξσλ

Natura 2000

B

B

5420, 5220

Anthemis tricolor

Αλζεκίο ε ηξίρξσκε

Natura 2000

B

B

5220, 5420

4.

Astragalus cyprius

Αζηξάγαινο ν θππξηαθφο

Natura 2000

B

B

5420, 6220

5.

Campanula fastigiata

Κακπαλνχια ε δεζκησεηδήο

Natura 2000

ΝΔΟ

Δ

1520

Natura 2000

B

Γ

5420, 6220

Δ

5420

Γ

5420, 6220

α/α

Δίδνο θπηνχ

Διιεληθφ ηνπηθφ φλνκα

Allium cupan subsp. Cyprium

Άιιηνλ ην θνππάλεην

ssp. cyprium

ππνείδνο ην θππξηαθφ

2.

Allium lefkarense

3.

1.

Καξιίλα ε
6.

Carlina involucrate ssp. cyprica

πεξηβιεκαηνθφξνο
ππνείδνο ε θππξηαθή

7.

Chenorhinum rubrifolium

Υελφξρηλν ην εξπζξφθπιιν

Natura 2000

8.

Daucus guttatus

Γαχθνο ν ζηηθηφο

Natura 2000

A
EN:D1
A

9.

Dianthus strictum ssp. troodi

ππνείδνο ν Σξνφδηνο

Natura 2000

B

B

5420, 6220

10.

Erodium crassifolium

Δξσδηφο ν παρχθπιινο

Natura 2000

Γ

1520,5420

11.

Gypsophila linearifolia

Γπςφθηιε ε καθξφθπιιε

Natura 2000

Δ

1520

12.

Helianthemum obtusifolium

Ζιηάλζεκνλ ην ακβιχθπιιν

Natura 2000

A
VU:D2
CR:B1αβ (iii)+2αβ
(iii); C2α (ii)
B

B

5420

13.

Herniaria hemistemon

Υεξληάξηα ε εκηζηήκνλνο

Natura 2000

VU:D 1+2

Γ

1520

14.

Hyacinthella millingenii

Ταθπλζέιια ε κηιιηγθηέλεηνο

Natura 2000

D

Β

5420, 1520

15.

Onobrychis venosa

Ολνβξπρίο ε θιεβψδεο

Natura 2000

Onopordum cypricum

Ολφπνξδν ην θππξηαθφ

Natura 2000

Β
B

1520, 5420

16.

B
B

17.

Onosma fruticosa

Όλνζκα ην ζακλψδεο

Natura 2000

B

B

5420, 6220

Γίαλζνο ν άθακπηνο
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Δίδνο θπηνχ

Διιεληθφ ηνπηθφ φλνκα

Καζεζηψο
πξνζηαζίαο

18.

Ornithogalum trichophyllum

Οξληζφγαιν ην ηξηρφθπιιν

19.

Teucrium micropodiodes

α/α

Καηάζηαζε
Γηαηήξεζεο

Δλδεκηζκφο

Οηθφηνπνη πνπ
παξαηεξνχληαη

Natura 2000

A*
VU:D2

Γ

5420, 6220

Natura 2000

B

B

5420

Σεχθξηνλ ην
κηθξνπνδηνεηδέο

Βξαρπγξαθίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ην πίλαθα
Καζεζηψο πξνζηαζίαο ζεκαίλεη απφ πνηεο δηεζλείο ζπκβάζεηο ή ζπλζήθεο πξνζηαηεχνληαη, θαη αλ αλαγξάθνληαη ζε θαηαιφγνπο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ.
Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο:
Α:

Αλαθέξνληαη ζε θαηαιφγνπο Κφθθηλσλ Βηβιίσλ

Α*:

ζεκαίλεη φηη ην θπηφ είλαη ζπγρξφλσο θαη ελδεκηθφ

Β:

Δλδεκηθά είδε

C:

Πξνζηαηεπφκελα κε δηεζλείο ζπκβάζεηο ή ζπλζήθεο
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5.1.3 Αμηνιφγεζε παλίδαο
ηελ πεξηνρή ηνπ «Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο» απαληψληαη ζπλνιηθά 64 είδε
ζπνλδπισηψλ θαη ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ (43 είδε, 67,2%) πεξηιακβάλεηαη ζε θαηαιφγνπο
Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη Οδεγηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. Αλαιπηηθά νη ηξεηο
ηάμεηο ζπνλδπισηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή έρνπλ σο εμήο:
Σα πηελά είλαη είδε ησλ αλνηρηψλ πεξηνρψλ. Χζηφζν πξνηηκνχλ πνηθηιία ζηελ θαηαθφξπθε δνκή,
θαζψο νξηζκέλα είδε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θφκε ησλ δέληξσλ ή ησλ πςειψλ ζάκλσλ γηα ηηο
αλαπαξαγσγηθέο ηνπο επηδείμεηο (θειάεδεκα, εξσηνηξνπία), ην εζσηεξηθφ ηεο θφκεο δέληξσλ θαη
ζάκλσλ γηα ηξνθνιεςία, θαη ρακεινχο ζάκλνπο γηα θσιενπνίεζε. Δάλ θαη νη ραξαθηεξηζηηθνί
ηχπνη ησλ ελδηαηηεκάησλ (θξχγαλα, ζηέπεο κε εηήζηεο πφεο) δελ θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ζηελ πεξηνρή (32%), ε παξνπζία ηνπο ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηαηί ππάξρεη ζηελή
εμάξηεζε νξηζκέλσλ εηδψλ γηα ηξνθνιεςία (π.ρ. Lanius spp., Oenanthe cypriaca) ή γηα
θσιενπνίεζε (π.ρ. Sylvia melanothorax). εκαληηθνί πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ παξνπζία
ή θαη αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ νξηζκέλσλ εηδψλ πηελψλ, απνηεινχλ ε απνπζία λεξνχ θαη ε
έιιεηςε θαηάιιεινπ ππνζηξψκαηνο θσιενπνίεζεο. Ηδηαίηεξα ην δεχηεξν, σζεί αξθεηά πηελά λα
θσιηάδνπλ ζε ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ελδηαίηεκα (π.ρ. πξαλή δξφκσλ, νηθφηνλνπο θιπ) κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξε αξπαθηηθφηεηα απφ φηη νη πεξηνρέο κε θαιχηεξεο
πνηφηεηαο ελδηαίηεκα θσιενπνίεζεο. Σν ππθλφ νδηθφ δίθηπν δηαζπά αξθεηά ηε ζπλνρή ησλ
ελδηαηηεκάησλ, σζηφζν ηα πξαλή πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο δξφκνπο ζε αξθεηέο ζέζεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζέζεηο θσιενπνίεζεο απφ ηε θαιηθνχξηα. Σν κεγάιν κήθνο ηνπ νηθνηφλνπ
πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην νδηθφ δίθηπν πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηελ αξπαθηηθφηεηα ζηα είδε πνπ
αλαπαξάγνληαη ζην έδαθνο απφ κεζνάξπαγεο (π.ρ. ηελ Αιεπνχ) ή απφ άιια ζειαζηηθά (π.ρ.
Rattus rattus).
Σα πεξηζζφηεξα είδε ησλ ζειαζηηθψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ
Πάξθνπ Ρηδνειηάο είλαη λπθηφβηα, θπηνθάγα-ζπνξνθάγα (50%) θαη εληνκνθάγα (40%) θαη
απαληψληαη ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα. Ζ παξνπζία αξαηήο ρακειήο ζακλψδνπο
βιάζηεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θάιπςε θαη πξνζηαζία ηνπο απφ άξπαγεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο. Σν κέγεζνο ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ θαη ε ζέζε ηνπο δελ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά γηα ηα ζειαζηηθά ηεο πεξηνρήο, φζν ε δνκή θαη ε ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο είλαη απηή
πνπ θαζνξίδεη πεξηζζφηεξν ηελ παξνπζία θαη ηελ αθζνλία ηνπο.
Σα εξπεηά πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή είλαη είδε ησλ αλνηρηψλ πεξηνρψλ θαη πξνηηκνχλ
ακκψδε εδάθε θαη ακκνζίλεο. Δπίζεο ε παξνπζία βξάρσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
ζαχξεο επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζέζεηο ειηάζκαηνο θαη νη ζρηζκέο ησλ βξάρσλ σο θαηαθχγηα
γηα ηελ απνθπγή αξπαθηηθφηεηαο απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα είδε ζαπξψλ είλαη
εληνκνθάγα, ελψ ηα πεξηζζφηεξα είδε θηδηψλ ηξέθνληαη κε κηθξά ζειαζηηθά (ηξσθηηθά), κε κηθξέο
ζαχξεο θαη κε απγά θαη λενζζνχο εδαθφβησλ πηελψλ. Όια ηα είδε ησλ εξπεηψλ πνπ απαληψληαη
ζηελ πεξηνρή ζεσξνχληαη σθέιηκα θαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν, εθηφο απφ ηελ Ορηά
(Macrovipera lebetina) ηεο νπνίαο ην δειεηήξην είλαη ηζρπξά ηνμηθφ γηα ηνλ άλζξσπν θαη πξνθαιεί
ζάλαην.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Athene noctua
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Columba palumbus
Coracias garrulus
Corvus corone
Corvus monedula
Cuculus canorus
Emberiza caesia
Falco tinnunculus
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Lanius senator
Lullula arborea
Merops apiaster
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla flava
Oenanthe cypriaca
Otus scops cyprius
Parus major
Passer domesticus
Pica pica
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Serinus serinus

1

1

1

1
1
1
1

1
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12

11

10

9

8

7

3
2*
3*
3*
3*
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2*
2
2
2
4
4
2
3
3
1
1
3*

6

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

5

Γαζφβην: 2
Ζκη-δαζφβην:1

Πεξίνδνο Παξνπζίαο

4

Παξ. Η+ ΗΥ: 3
Παξ. ΗΥ: 2
Παξ. Η: 1

Δλδεκηθφ: 4
Μφλ. Κάηνηθ: 3
Μεη. Αλαπ:2
Μεηαλαζη: 1

3

Δίδνο

Παξνπζία:

2

Α/Α

Βαζκφο
Δμάξηεζεο απφ
ην Γάζνο:

1

Καζεζηψο
Πξνζηαζίαο Ν 152(Η)2003:

Γείθηεο
εκαληηθφηεηαο

Πίλαθαο 5.1.3-1: Αμηνιφγεζε ηεο Πηελνπαλίδαο ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο

4
5
4
4
3
5
4
4
4
4
5
4
3
4
4
4
3
5
3
3
3
3
6
6
3
4
4
3
2
4
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia melanothorax
Turdus philomelos
Tyto alba

1

12

11

10

9

8

7

2
1
1
1
1
1
2
4
1
3

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

Γαζφβην: 2
Ζκη-δαζφβην:1

Δλδεκηθφ: 4
Μφλ. Κάηνηθ: 3
Μεη. Αλαπ:2
Μεηαλαζη: 1

4

Παξ. Η+ ΗΥ: 3
Παξ. ΗΥ: 2
Παξ. Η: 1

Πεξίνδνο Παξνπζίαο

3

Δίδνο

Παξνπζία:

2

Α/Α

Βαζκφο
Δμάξηεζεο απφ
ην Γάζνο:

1

Καζεζηψο
Πξνζηαζίαο Ν 152(Η)2003:

Γείθηεο
εκαληηθφηεηαο

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

3
2
2
2
2
2
3
6
2
4

* Αξθεηά άηνκα ησλ εηδώλ απηώλ είλαη κεηαλαζηεπηηθά αιιά θάπνηνη αξηζκνί δνπλ ζηελ Κύπξν νιόρξνλα όπνπ θαη αλαπαξάγνληαη.
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ε φηη αθνξά ηελ εληνκνπαλίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ
Πάξθνπ Ρηδνειηάο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο Standard Data Forms ησλ πεξηνρψλ Natura 2000
ηεο πεξηνρήο, θαη βάζεη ηνπ European Red List of globally Threatened Animals and Plants, απηή
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο (Πίλαθαο
5.1.3-2).
Αλάκεζα ζην έληνκα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 5.1.3-2 πνπ αθνινπζεί, είλαη ζθφπηκν λα
γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε νξηζκέλα είδε, γηα ην ξφιν ηνπο, ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ αηζζεηηθή
αλαβάζκηζε, φζν θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα.

Λεπηδφπηεξα
Πξφθεηηαη γηα έληνκα ηα νπνία αλαβακίδνπλ αηζζεηηθά ην ηνπίν, θαη ε παξνπζία ηνπο ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξέπεη λα εληζρχεηαη κε θάζε ηξφπν. Μηα ηέηνηα δπλαηφηεηα πξνζθέξεη ε
πξνζηαζία ησλ θπηηθψλ εηδψλ ηα νπνία απνηεινχλ ηνπ μεληζηέο ηνπο.
1. Maniola cypricola: Σξέθεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ αγξσζηψδε, θαη έιθεηαη ηδηαίηεξα απφ
ην Cistus creticus θαη βάηα Rubus sanctus. Πξφθεηηαη γηα ελδεκηθφ ηεο Κχπξνπ.
2. Hipparchia pellucida cypriensis: Σξέθεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ αγξσζηψδε, θαη έιθεηαη
ηδηαίηεξα απφ ην Cistus creticus. Πξφθεηηαη γηα ελδεκηθφ ππνείδνο ηεο Κχπξνπ.
3. Hyponephele lupinus cyriaca: Σξέθεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ αγξσζηψδε, θαη έιθεηαη
ηδηαίηεξα απφ ην Cistus creticus θαη βάηα Rubus sanctus. Αξέζθεηαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ
ζεξηλή πεξίνδν λα θηλείηαη ζε δξπνδάζε. Πξφθεηηαη γηα ελδεκηθφ ππνείδνο ηεο Κχπξνπ.
4. Chazara briseis lamacana: Πξφθεηηαη γηα ελδεκηθφ ππνείδνο ηεο Κχπξνπ. Γηα ηελ
δηαηξνθή ηνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θχξην ιφγν δηάθνξα compositae φπσο είλαη ην θνηλφ
γατδνπξάγθαζν (Onopordum cyprium) θαη ην Ptilostemon chamaepeuce.
5. Zizeeria karsandra: Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλφηαην έληνκν ηεο Κχπξνπ. Έιθεηαη ηδηαίηεξα
απφ ηα ινπινχδηα ηνπ πνιπγφλαηνπ (Polygonum equisetiforme), θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ
δηαηξνθή ηεο ινπινχδηα δηαθφξσλ κηθξνχ χςνπο γεληθά θπηψλ, φπσο ηνπ ηξηθπιιηνχ
(Trifolium fragiferum), ηνπ ακάξαλζνπ (Amaranthus blitum) θιπ.
6. Lycaena thersamon: Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλφηαην έληνκν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κε
κηα δψλε εμάπισζεο επεθηεηλφκελε απφ ηελ Νφηηα Γαιιία κέρξη ην Ηξάθ. Κχξην θπηφ
μεληζηήο ηνπ ιεπηδφπηεξνπ απηνχ είλαη ην πνιπγφλαην (Polygonum equisetiforme).
Νεπξφπηεξα
1. Libelloides macaroni: Πξφθεηηαη γηα έλα σθέιηκν είδνο αξπαθηηθνχ, ην νπνίν ζην ζηάδην
ηνπ ελήιηθνπ αιιά θαη ηεο πξνλχκθεο (θάκπηαο) ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ
ηξνθηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ άιια έληνκα.
Κνιεφπηεξα
Σν θνιεφπηεξν Bolbelasmus unicornis, ην νπνίν έρεη πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν 2.2.4,
απαληάηαη ζηελ Κχπξν θαη ζεσξείηαη ζπάλην αθνχ έρεη αλαθεξζεί ζε πξφζθαηε δεκνζίεπζε
(2002) σο πξψηε αλαθνξά γηα ηελ Κχπξν ζε κηα κφλν πεξηνρή εθηφο πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ. Πεξηιακβάλεηαη σο είδνο πξνηεξαηφηεηαο (αθνξά ζπάληα ή/θαη εππξφζβιεηα είδε) ζην
Παξάξηεκα II ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ (92/43/ΔΟΚ) κέζσ ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ν
θαζνξηζκφο Δηδηθήο Εψλεο Γηαηήξεζεο (Special Area of Conservation - SAC) γηα ηελ πξνζηαζία
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ηνπο. Έρεη θαηαγξαθεί πξφζθαηα ζην Γάζνο Ρηδνειηάο, ε νπνία είλαη ε πξψηε θαηαγξαθή ζε
πξνζηαηεπφκελε θάησ απφ νπνηνδήπνηε θαζεζηψο πεξηνρή. Ζ χπαξμε ηνπ Ζιηάλζεκνπ
(Hellianthemum sp.) ζηε πεξηνρή, είλαη αμηνζεκείσηε αθνχ πηζηεχεηαη φηη απηφ δεκηνπξγεί
ζπκβηψζεηο κε ηξνχθεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ Bolbelasmus.
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Πίλαθαο 5.1.3-2: Αμηνιφγεζε Αζπνλδχισλ ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο

α/α

1

2

Δίδνο
Potosia cuprea ikonomowi
(Miksic, 1958)

Raiboscelis cyprius
(Allard, 1876)

Πεξηνδ/ηα
εκθάληζεο

Παξνπζία
ζε εζληθφ
επίπεδν

M

Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)

Καζεζηψο
πξνζηαζίαο

Αμηνπ/ζε
ηνπ
Δλδηαη-ηήκαηνο

Πεγή
πιεξ/ζεο

Απεηιέο

Σ.Α.Γ.

N2000, SDF

Α.Δ.

M

Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)

Σ.Α.Γ.

3

Anoxia (Masanoxia) cypria
(Zurcher, 1911)

M

Δλδεκηθφ
(D-M)

Σ.Α.Γ.

4

Achmaeodera flavolineata cypricola
(Volkovitsh, 1983)

M

Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)

Σ.Α.Γ.

Anthaxia brevis cypriota,
(Obenberger, 1938)

M

5

Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)
Δλδεκηθφ
(X-Π)

6

Stenosis sulcata
(Miller, 1861)

M

7

Tentyria cypria
(Kraatz, 1865)

M

Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)

M

Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)

Procrustes anatolicus cypricus*
8

(Roeschke, 1915)

9

Acmaeodera quadrizonata
(Abeille de Perrin, 1891)

M

10

Tentyria cylindrica
(Solier, 1835)

Μ
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Σ.Α.Γ.

N2000 SDF,
Σ.Γ.Κ.

Σ.Α.Γ.

Kloet/Hincks
Σ.Γ.Κ.
N2000 SDF,
Kloet/Hincks,
IUCN-2010,
Σ.Γ.Κ.

Σ.Α.Γ.

Όξηα εμάπισζεο
(N2000 SDF,
X-Π)

Α.Δ.

Α.Δ.

Α.Δ.

Α.Δ.
Α.Δ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

N2000 SDF,
Π.Γ.. (Υ-Π)

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

N2000 SDF,
Kloet/Hincks,
IUCN-2010,
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.
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Kloet/Hincks,
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F.E (2005),
Σ.Γ.Κ.
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Kloet/Hincks,
F.E.,
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α/α

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Αμηνπ/ζε
ηνπ
Δλδηαη-ηήκαηνο

Πεγή
πιεξ/ζεο

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Tropinota hirta subsp. suturalis
(Reitter, 1913)

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Laena clivinoides
(Baudi, 1876)

M

Σ.Α.Γ.

Thorictus pilosus
(Peyron, 1860)

M

Σ.Α.Γ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Δίδνο
Notiophilus danieli
(Reitter, 1897)
Apentanodes globosus
(Reiche & Saulcy, 1857)
Opatroides punctulatus
(Brullé, 1832)
Zophosis punctata
(Brullé, 1832)

Catomus hesperides
(Reiche, 1861)
Agapanthia cardui
(Linnaeus, 1767)
Bolbelasmus unicornis
(Schrank, 1789)
Amara (Celia) sabulosa
(Audinet-Serville, 1821)
Adelostoma sulcatum
(Duponchel, 1827)
Trachyderma philistina
(Reiche & Saulcey, 1857)

Πεξηνδ/ηα
εκθάληζεο

Καζεζηψο
πξνζηαζίαο

M

M
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ζε εζληθφ
επίπεδν
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Α.Δ.
Α.Δ.

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

81 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

α/α

24

25

Δίδνο
Exsosoma thoracicum
(Redtenbacher, 1843)
Ablattaria arenaria
(Kraatz 1876)

Αμηνπ/ζε
ηνπ
Δλδηαη-ηήκαηνο

Πεγή
πιεξ/ζεο

Απεηιέο

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Telfer 2010,
T.Γ.Κ.

Α.Δ.

Μ

Σ.Α.Γ.

Telfer 2010,
T.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

Telfer 2010,
T.Γ.Κ.

Α.Δ.

M

Σ.Α.Γ.

T.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

T.Γ.Κ.

Α.Δ.

Πεξηνδ/ηα
εκθάληζεο

Παξνπζία
ζε εζληθφ
επίπεδν

Καζεζηψο
πξνζηαζίαο

Coccinella septempunctata
26

27
28

29

(Linnaeus, 1758)
Trechus saulcyanus
(Csiki, 1928)
Syntomus fuscomaculatus (Motschulsky,
1844)
Bembidion leucoscelis leucoscelis
(Chaudoir 1850)

30

Malvaevora timida
(Rossi, 1792).

31

Psallidium (Psallidium) aurigerum

32

Maniola cypricola
(Graves 1928)

33

M

M

Hyponephele lupina cypriaca
(Riley 1921)

Δλδεκηθφ
(X-Π)

Δλδεκηθφ
(X-Π, D-M)
Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)

Σ.Α.Γ.

N2000 SDF,
Kloet/Hincks,
IUCN-2010,
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

N2000 SDF
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

N2000 SDF
Kloet/Hincks
IUCN-2010
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Lycaena thersamon
34

(Esper, 1784)

M
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α/α

35

Δίδνο
Hipparchia pellucida cypriensis
(Parker, 1983)

36

Chazara briseis larnacana
(Oberthür, 1909)

37

Zizeeria karsandra
(Moore, 1865)

38

Sphodromantis viridis
(Forskal, 1775)

Πεξηνδ/ηα
εκθάληζεο

M
M
M

Μ

Παξνπζία
ζε εζληθφ
επίπεδν

Καζεζηψο
πξνζηαζίαο

Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)
Δλδεκηθφ
(X-Π, M-D)
Όξηα εμάπισζεο
(X-Π)

Απεηινχκελν
(Heath, 1981)

Όξηα εμάπισζεο
(N2000 SDF,
X-Π)

39

Empusa fasciata
(Brullé, 1839)

M

Απεηινχκελν
(European Red List)

40

Libelloides macaronius
(Scopoli, 1763)

M

Απεηινχκελν
(IUCN Red List)

Αμηνπ/ζε
ηνπ
Δλδηαη-ηήκαηνο

Πεγή
πιεξ/ζεο

Απεηιέο

Σ.Α.Γ.

N2000 SDF
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

N2000 SDF
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

Heath (1981)
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

N2000 SDF,
Kloet/Hincks,
F.E.,
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

N2000 SDF,
F .E. (2005),
IUCN-2010,
Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

Σ.Α.Γ.

Σ.Γ.Κ.

Α.Δ.

* εκεηψλεηαη φηη: Ζ θαηαγξαθή Procrustes anatolicus cypricus παξνπζηάδεηαη ζε πνιιέο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά αθφκα:
 ην θπξηφηεξν ζηελ κειέηε NATURA 2000, Standard Data Form ηεο Ρηδνειηάο (πίλαθαο 3.3: Other Important Species of Flora and Fauna), αθφκα
 ζην NATURA 2000, Standard Data Form γηα ην Γάζνο ηεο Πάθνπ,
 ζην ρέδην Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο ΥΑ-Πνηάκη. (ζειίδα 56, α.α18), θαη ηέινο
 ζην NATURA 2000, Standard Data Form γηα ην Γάζνο Μαραηξά
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Βξαρπγξαθίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ην πίλαθα
Πεξηνδηθφηεηα εκθάληζεο: Μ: Μφληκε εκθάληζε
Αμηνπφίεζε ελδηαηηήκαηνο: Σ.Α.Γ.: Σξνθηθή θαη Αλαπαξαγσγηθή Γξαζηεξηφηεηα
Καζεζηψο πξνζηαζίαο:
1. Heath,1981: Heath J., 1981: Threatened Rhopalocera (butterflies)of Europe. Council
of Europe, Nature and Environment, no 23, pp. 157.
2. European Red List: European Red List of Globally threatened Animals and Plants.
3. IUCN Red List: IUCN Red List of threatened Animals (1988).
Απεηιέο: Α.Δ.: (Αλζξψπηλεο επεκβάζεηο, φπσο αιιαγή ηνπ ρισξηζηηθνχ πξνθίι ηεο πεξηνρήο
κε δελδξνθπηεχζεηο, δηαλνίμεηο δξφκσλ, θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ
πεξηνρή)
Πεγέο:
1. N2000 SDF: Natura 2000, Standard Data Form, CY 6000006
2. Kloet, G.S. and Hincks, W.D.: (1964-77) A check list of British Insects (2nd edn) London
Royal Entomological Society
3. IUCN 2010: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.2. . Downloaded in
August 2010.
4. F .E.-2005: Fauna Europea: http://www.fauneur.org
5. Telfer 2010: Mark Telfer, 2010, Cyprus Carabid Records
6. Σ.Γ.Κ.: Σκήκα Γαζψλ Κχπξνπ
7. Υ-Π: ρέδην Γηαρείξηζεο πεξηνρήο «CY 4000002 ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ»
8. D-M: Dasos Machaira. Ecological information: Fauna and Flora mentioned in site
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5.1.4 Αμηνιφγεζε αηζζεηηθψλ αμηψλ θαη ηνπίσλ
Σν Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο βιάζηεζεο
ζπλζέηεη έλα ηδηαίηεξν θαη ζεκαληηθφ αηζζεηηθήο αμίαο ηνπίν.
Βξίζθεηαη 3 ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηνπ θέληξνπ ηνπ ρσξηνχ Αξαδίππνπ θαη 7 ρηιηφκεηξα
βνξεηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Λάξλαθαο. Σα λφηηα φξηα ηεο πεξηνρήο θαζνξίδνληαη απφ ηα φξηα ηνπ
βηνκεραληθνχ πάξθνπ ηεο Λάξλαθαο θαη ηνπ Αξαδίππνπ, ελψ ηα αλαηνιηθά φξηα απφ ηνλ δξφκν
Λάξλαθαο-Λεπθσζίαο θαη ηα δπηηθά απφ ην δξφκν Κφζηε έσο ην αεξνδξφκην ηεο Λάξλαθαο. Ζ
χπαξμε ινηπφλ, ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο ελαιιάζζεη ην ηνπίν, παξέρνληαο νπηηθή πςειήο
πγηεηλήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο θπζηθνχ πινχηνπ. Δπηπιένλ, ε αμία ηνπ δάζνπο γηα ηνλ πνιίηε, δελ
βξίζθεηαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο θαη ηνπο δξπκνχο, αιιά ζηα επηζθέςηκα θαη αλζξσπνθεληξηθά
δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία πεξηβάιινπλ ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπ.
Ζ νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο, σο απνηέιεζκα ηεο ρισξηδηθήο
ζχλζεζεο, ζπλζέηεη ην εθπιεθηηθφ ηνπίν πνπ απνηειεί πφιν έιμεο αλαςπρηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ
ελαιιαγή βεινλφθπιισλ θαη πιαηχθπιισλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, ν πινχζηνο θξπγαληθφο
ππφξνθνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζακλψδε κνξθή αείθπιισλ πιαηχθπιισλ θαη ε παξεκβνιή
γπςφθηισλ θνηλσληψλ, πξνζδίδνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή πνιχρξσκε νκνξθηά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ
ηνπ δάζνπο. Σν αμηνζεκείσην αηζζεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζηνηρείν ηνπ Πάξθνπ είλαη ε παξνπζία
γχςσλ, σο πεηξψκαηα. Ο επηζθέπηεο, θαηά ηε πεξηήγεζή ηνπ ζην δάζνο, αληηθξχδεη ην πην
δηαδεδνκέλν απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, νξπθηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ηέρλε θαη ηε
δηαθφζκεζε, ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή, αθαηέξγαζην θαη ελζσκαησκέλν κε ηε θχζε.
Σν αμηφινγν αηζζεηηθά νπηηθφ απνηέιεζκα θαη νη παξεκβνιέο ησλ αλαςπρηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ζην ηνπίν (εθδξνκηθνί ρψξνη, κνλνπάηηα, ζέζεηο ζέαο, πνδειαηφδξνκνη, παηδηθή ραξά)
θηλεηνπνηνχλ ηελ επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ θχζε. πλνιηθά, ε νπηηθή επαθή κε ην επξχηεξν
ηνπίν ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο, πεξηιακβάλεη ηελ ραξαθηεξηζηηθή ελαιιαγή δαζηθήο, θξπγαληθήο
βιάζηεζεο, ηκεκάησλ πνψδνπο θαη αγξνζηψδνπο βιάζηεζεο θαη ιηβαδηψλ πνπ εληνπίδνληαη
θπξίσο ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Αιιαγή ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ ζέα ηνπ ιαηνκείνπ, ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ πνψδε βιάζηεζε, σζηφζν φκσο δηαηεξεί
δσληαλφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ σο ζεκάδη αλζξσπνγελνχο παξέκβαζεο.
Οπζηαζηηθά, ην ιαηνκείν δελ πξνθαιεί αηζζεηηθφ «ράζκα», εθφζνλ αλζξσπνγελείο νληφηεηεο
πεξηβάιινπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο. Αληίζεηα, ε χπαξμε αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ ζηα φξηα
ηνπ δάζνπο, πνιιαπιαζηάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα εξεκίαο θαη ραιάξσζεο ηνπ πεξηεγεηή πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή επαθή ηνπ κε ην επξχηεξν ηνπίν, δίλνληαο ηελ
αίζζεζε ηνπ θπζηθνχ θαηαθπγίνπ απφ ηνλ ζφξπβν , ηελ ξχπαλζε θαη ηελ κνξθνινγηθή-ρξσκαηηθή
κνλνηνλία. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εξεκία πξνθαιείηαη επίζεο θαη απφ ηελ ήπηα φςε ηνπ αλαγιχθνπ
ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο.
εκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο, δελ είλαη κφλν ε
αλαςπρή, αιιά θαη πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε, εθφζνλ είλαη ε θπζηθή
δηαρσξηζηηθή δψλε βηνκεραληθήο θαη νηθηζηηθήο πεξηνρήο.
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5.1.5 Αμηνιφγεζε άιισλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θήξπμε ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο σο Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν (6-2-1998)
θαη ηελ έληαμή ηνπ ζην Γίθηπν ΦΤΖ 2000 κε θσδηθφ CY6000006, σο Σφπνο Κνηλνηηθήο
εκαζίαο, εθηηκάηαη φηη ε νηθνινγηθή αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δάζνπο είλαη αλππνιφγηζηε.
Τπάξρνπλ ηξεηο νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη ζπάληνο ιφγσ ηεο
χπαξμεο γχςνπ ζην ππφζηξσκα φπνπ αλαπηχζζνληαη θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο ηα είδε
Gypsophyla lineariifolia (Κξηζίκσο Κηλδπλεχνλ) θαη Herniaria hemistemon (Δχηξσην).
Σα δαζχιιηα Άισλαο θαη Μειηζζηψλ, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία έληαμεο σο Κχξηα Κξαηηθά Γάζε,
κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ρισξίδαο θαη παλίδαο, σο γεηηνληθά δαζχιιηα νηθνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο. ην ράξηε 08 (‘Υάξηεο βιάζηεζεο θαη Φπζηθψλ Οηθνηφπσλ’), εληνπίδνληαη
γπςφθηιεο θνηλσλίεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ νηθνινγηθή ζεκαζία ησλ δαζπιιίσλ.
Σα ζηνηρεία ηεο θχζεο πνπ ζπλζέηνπλ ην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο, εθηφο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αμία,
εληζρχνπλ θαη ηνλ αλαςπρηθφ ξφιν ηνπ Γάζνπο. Κηλεηνπνηνχλ ηνλ επηζθέπηε γηα ζεκαληηθέο
αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε θσηνγξάθεζε, ε πεξηήγεζε, ε πεξηζπιινγή θπηψλ, ε
άζιεζε.
5.1.6 Αμηνιφγεζε ησλ πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ κε δεζηφ θαη μεξφ θαινθαίξη απφ ην Μάην σο
ηα κέζα ηνπ Οθηψβξε, θαη βξνρεξφ αιιά ήπην ρεηκψλα απφ ηνλ Ννέκβξην σο ηα κέζα ηνπ
Μαξηίνπ.
Ζ κέζε κεληαία βξνρφπησζε (1991-2004) είλαη 359 mm, ελψ ζρεδφλ ην 65% πέθηεη κεηαμχ
Ννεκβξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Ο Ηνχιηνο είλαη ν μεξφηεξνο κήλαο (0,2 mm) θαη ν Γεθέκβξηνο ν
πγξφηεξνο (99,6 mm).
χκθσλα κε ην νκβξνζεξκηθφ πειίθν Emberger (Μ.. 732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθαο) ε πεξηνρή
βξίζθεηαη ζε εκίμεξν βηνθιηκαηηθφ φξνθν κε ρεηκψλα ήπην.
Δληφο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ ην πδξνινγηθφ δίθηπν είλαη
ππνηππψδεο εθφζνλ ε κηθξή πεξηνρή κειέηεο απνηειεί ηελ απαξρή ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο κε
απνηέιεζκα νη απνξξνέο λα είλαη κηθξέο. ηα ξπάθηα παξαηεξείηαη ξνή λεξνχ κφλν ζε πεξηφδνπο
έληνλεο βξνρφπησζεο, θαη γηα φζε ψξα απηή δηαξθεί, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ ζπγθέληξσζεο ηεο
ξνήο. Ζ άκεζε πεξηνρή κειέηεο πξνζθέξεη απνξξνή ζε 3 κηθξά ξπάθηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε κηθξφ
ρείκαξξν πνπ δηέξρεηαη αλαηνιηθά ηεο Αιπθήο θαη θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα. ηα βφξεηα ηεο
πεξηνρήο ε απνξξνή θαηαιήγεη ζε ξπάθη πνπ θαηαιήγεη ζηνλ πνηακφ ηεο Αξαδίππνπ.
ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο επηθξαηνχλ ηα πεηξψκαηα ηνπ
ζρεκαηηζκνχ ηεο «Καιαβαζνχ» (γχςνη, γπςνχρεο κάξγεο θαη ελαιιαγέο θξεηηδηθψλ καξγψλ). Σν
ζπλνιηθφ πάρνο ησλ νξηδφλησλ γχςνπ, πνπ ζεσξνχληαη ζαλ ζρεκαηηζκνί πςειήο
πδξνπεξαηφηεηαο, δελ ππεξβαίλεη ηα 40 m, ελψ ην ππφινηπν πάρνο απνηειείηαη απφ παξεκβνιέο
καξγψλ θαη γπςνχρσλ καξγψλ πνπ είλαη πδαηνζηεγαλνί ζρεκαηηζκνί.
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Παξφια απηά ζηελ πεξηνρή δελ πθίζηαηαη έλαο πδξνθνξέαο γχςνπ θαη ε πδξνθνξία απνπζηάδεη
εληειψο ή απνδίδεη ειάρηζηα ζχκθσλα κε γεσηξήζεηο (ΔΒ115, ΔΒ 116, 94/84) πνπ έρνπλ γίλεη
ζηελ πεξηνρή.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ ε πεξηνρή κειέηεο δελ δηαζέηεη νπνηαδήπνηε επηθαλεηαθή
απνξξνή εθηφο θαηά ηελ δηάξθεηα βξνρήο ελψ ε πδξνθνξία ησλ πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο είλαη
αζήκαληε.
5.1.7 Αμηνιφγεζε άιισλ ζηνηρείσλ
Όζνλ αθνξά ζην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθχπηεη απφ
ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ο Γήκνο Αξαδίππνπ θαη ν Γήκνο Λάξλαθαο πνπ πιαηζηψλνπλ γεσγξαθηθά
ην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο δηαζέηνπλ πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη θαη αμηνπνηείηαη
επαξθψο κε θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη επηηξνπέο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο.
Σα πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ Γήκσλ Αξαδίππνπ θαη Λάξλαθαο έρνπλ ιεπηνκεξψο
αλαιπζεί ζην θεθάιαην 3.3. Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηηο αλαζθαθέο ζηελ
πεξηνρή Παλαγίαο Ακπειηψλ ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ θαη ζηε πεξηνρή ηεο Λάξλαθαο, ηα κλεκεία
κεζαησληθήο επνρήο θαζψο θαη νη εθθιεζίεο θαη ηα μσθιήζηα, ζπλζέηνπλ κία ηζηνξηθή ζπλέρεηα
πνιηηηζκνχ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο ζεκαηνδνηνχλ κία πεξηνρή
ηδηαίηεξνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Κχπξνπ.

5.2 Σν Γάζνο σο νηθνζχζηεκα αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ
5.2.1 Αμηνιφγεζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ
Ζ παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ πξνθχπηεη απφ ηηο δαζνθνκηθέο εξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ απνκάθξπλζε αηξνθηθψλ εηδψλ ιφγσ μεξαζίαο θαη απψηεξν ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε
ηζνξξνπίαο ηνπ νηθφηνπνπ. Δπνκέλσο, ε παξαγσγή μπιείαο ραξαθηεξίδεηαη πεξηνξηζκέλε εθφζνλ
δελ απνηειεί θχξην δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο.
5.2.2 Αμηνιφγεζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη δαζνηνπξηζκνχ
Ζ αλάπηπμε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη ηνπ δαζνηνπξηζκνχ νξίδνπλ ηνλ θχξην δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ
ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο. Ζ θήξπμε ηνπ δάζνπο σο Δ.Γ.Π. θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ
ππνδνκψλ πινπνηνχλ ηνλ ζθνπφ απηφ κε επάξθεηα θαη επηηπρία.
Οη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο, νη νπνίεο έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ
ελφηεηα 4.6, νξίδνπλ έλα πιαίζην δαζηθήο αλαςπρήο, κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ
άλζξσπν. Αμηνιφγεζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ κειεηεκέλε ρσξνζέηεζε ησλ εθδξνκηθψλ
ρψξσλ, ησλ ζέζεσλ ζέαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαζηθψλ δξφκσλ γηα ηελ
δεκηνπξγία κνλνπαηηψλ. Δηδηθφηεξα, ην ππθλφ δίθηπν κνλνπαηηψλ πεξηιακβάλεη κνλνπάηη
πεξηπάηνπ, θαηαζθεπαζκέλν κε κηθξή θιίζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε αλαπήξσλ, κνλνπάηη
πεξηπάηνπ, αζιεηηθφ κνλνπάηη, ην νπνίν επίζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ αλζξψπνπο κε εηδηθέο
αλάγθεο θαη Δπξσπατθφ κνλνπάηη Δ4. ηα ρσξηά πνπ δηέξρεηαη ην κνλνπάηη ππάξρνπλ
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αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
πεξηπαηεηψλ.
ηηο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη πνδειαηφδξνκνη, νη νπνίνη εμππεξεηνχλ
κία αλζξψπηλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θχζε είλαη αζθαιήο θαη
απνιαπζηηθή. Ζ κέξηκλα γηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζέα ηε θχζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ
παξνπζία νξγαλσκέλσλ γεπέδσλ. Οξγαλσκέλεο ζέζεηο ζέαο ππάξρνπλ δχν, αλ θαη πνιιά
πςνκεηξηθά ζεκεία εληνπίδνληαη πνπ πξνζθέξνπλ άπνςε ζέαο. Πξνβιεπφκελνη εθδξνκηθνί ρψξνη
είλαη επίζεο δχν, εθ ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ζήκεξα έλαο, ζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο πεξηνρήο,
πξνζεθηηθά δηακνξθσκέλνο κε παγθάθηα, ηξαπέδηα, ςεζηαξηά, βξχζε, θάδνπο απνξξηκκάησλ,
ηνπαιέηα θαη παηδηθή ραξά.
Σειηθά, ε νξγάλσζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο, εθηφο απφ ηελ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ, δίλεη θαη
κία ζεκαληηθή θνηλσληθή δηάζηαζε ζην δάζνο, σο θνηλσληθφ ζεκείν ζπγθέληξσζεο δηαθφξσλ
ειηθηψλ θαη νκάδσλ.
5.2.3 Αμηνιφγεζε ηεο ζήξαο
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ Θήξαο, ε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο αλήθεη ζηηο
«πξνζσξηλά απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο θπλεγηνχ».
Ζ άζθεζε ηεο ζήξαο (αλνηρηέο πεξηφδνπο θπλεγηνχ) σο πξνο ην βαζκφ έληαζεο ζεσξείηαη ραιαξή
πξνο κέηξηα. Σα θχξηα ζεξακαηηθά είδε ζηελ πεξηνρή είλαη ν Λαγφο (Lepus europaeus) θαη ε
Νεζησηηθή Πέξδηθα (Alectoris chukar). Ζ ζήξα αζθείηαη ζηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο ηνπ Γάζνπο
Ρηδνειηάο, θπξίσο απφ θπλεγνχο ηεο Λάξλαθαο.
5.2.4 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα νη βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη
απεηινχλ ην ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα είλαη ε πηηπνθάκπε (θεθ. 4.3.2 ), ην έληνκν Phloeosinus
armatus θαη νη Γαζηθέο Ππξθαγηέο (θεθ. 4.3.1), κε ηειείσο δηαθνξεηηθή έληαζε, δνκή θαη
ζπγθξφηεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θαζελφο απφ απηνχο.
Βηνηηθνί Παξάγνληεο
Α) Πηηπνθάκπε (Thaumetopoea wilkinsonii Tams)
Εεκίεο
Σν βεινλνθάγν απηφ έληνκν, θνηλφηαην ζηα πεπθνδάζε ηνπο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ερζξνχο ηνπο.
Ζ ηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνλπκθψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα αχμεζεο ηνπο ηάμεο
ηνπ 20-45%. Δθηφο ηνπο απφ ηελ ζνβαξφηαηε απηή απψιεηα αλάπηπμεο, ε δξάζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εληφκνπ πάλσ ζε λεαξήο ειηθίαο άηνκα πεχθνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη
ζηελ λέθξσζε ηνπο. Ο θίλδπλνο ηνπο πθίζηαηαη ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ
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αλαδάζσζε φηαλ ηα λεαξά δελδξχιιηα δελ έρνπλ ζπλέιζεη αθφκα απφ ην ζηξεο ηεο θχηεπζεο, θαη
ηδηαίηεξα φηαλ ε αλαδαζσηηθή δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξηαθά εδάθε.
Σέινο ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα πγείαο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ηξίρεο ησλ πξνλπκθψλ.
Απηέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζηνλ άλζξσπν εθδέκαηα, δηάθνξα εμαλζήκαηα, αλαπλεπζηηθέο
δηαηαξαρέο θαη πξνβιήκαηα ζηελ φξαζή ηνπ. Σα ηξηρίδηα απηά, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα απφ ην 3ν πξνλπκθηθφ ζηάδην θαη κεηά, είλαη ρξπζνθίηξηλα ζπγθεληξσκέλα ζε εηδηθέο
ζπξίδεο, ζαλ βνχξηζεο, ζηελ ξάρε ηεο πξνλχκθεο. Οη ζπξίδεο απηέο φηαλ εξεζηζηεί ε πξνλχκθε
αλνίγνπλ θαη αθήλνπλ ηνπο ηξίρεο λα δηαζπαξνχλ ζην πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ ηέηνηεο ζπξίδεο ζηε
ξάρε ηνπ 4νπ κέρξη 11νπ θνηιηαθνχ ηκήκαηνο. Οη ηξίρεο απηέο πνπ πξνθαινχλ θαγνχξα, εζσηεξηθά
έρνπλ κηα θνηιφηεηα γεκάηε πηζαλφλ απφ κπξκεγθηθφ νμχ.
Αμηνιφγεζε ηεο απεηιήο πνπ ζπληζηά ε εκθάληζε ηεο πηηπνθάκπεο
Αλαηξέρνληαο ζην θεθάιαην ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαιεί ην ζπγθεθξηκέλν βεινλνθάγν έληνκν είλαη
ζρεηηθά εχθνιε ε ζηνηρεηνζέηεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
εληφκνπ.
Πξψηα απφ φια ζε φηη αθνξά ηελ πγεία ησλ δελδξπιιίσλ, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα
κεηά ηελ θχηεπζε ηνπο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε νπνία γηα ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ βηφηνπνπ, αιιά θαη ηνπ Νεζηνχ γεληθφηεξα, είλαη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηήο, ηα λεαξά
δελδξχιιηα πξνζπαζνχλ λα ζπλέιζνπλ απφ ην ζηξεο ηεο θχηεπζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαη πνιχ
ζσζηά, πξαγκαηνπνηνχληαη πνηίζκαηα, ηδηαίηεξα θαηά ηελ μεξνζεξκηθή πεξίνδν ηνπ έηνπο. Αλ
θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα κεηά ηελ θχηεπζε παξνπζηαζζεί πξνζβνιή απφ ηελ πηηπνθάκπε
ζηα λεξά θπηά ηφηε, εμαηηίαο ηεο απψιεηαο ηεο αθνκνησηηθήο κάδαο ηνπ θπηνχ πνπ πξνθαιεί ε
ηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληφκνπ, ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λέθξσζεο ησλ θπηψλ .
Μηα άιιε άκεζε απεηιή πνπ απνξξέεη απφ ηελ εκθάληζε ηεο πηηπνθάκπεο είλαη ε κείσζε ηεο
αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γάζνπο, εθφζνλ απηφ εμππεξεηεί θαζαξά ζθνπνχο
αλαςπρήο.
Αμηνινγνχκελεο νη απεηιέο απηέο ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηφζν κε ηηο επαπεηινχκελεο
θιηκαηηθέο αιιαγέο (εξεκνπνίεζε), φζν θαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηφηνπνπ,
ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα απμεκέλεο επηηήξεζεο ηεο πεξηνρήο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηνλ βηφηνπν, κεηά ηηο ελδεδεηγκέλεο αλαδαζσηηθέο
θαη θαιιηεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ε φηη αθνξά ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ
πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε ηεο πηηπνθάκπεο, απηά πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα, κε
ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ απαζρνινχκελσλ κε ηελ δαζηθή πξνζηαζία.
Β) Phloeosinus armatus
Εεκίεο
Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ην έληνκν απηφ είλαη ε κεηαθνξά ζπνξίσλ ηνπ
κχθεηα Seiridium (Coryneum) cardinale, θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ θαγψκαηνο σξίκαλζεο ζε πγηή
άηνκα. Ο κχθεηαο απηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζηαδηαθή εμαθάληζή ηνπ Κππαξηζζηνχ απφ ηνλ
ρψξν ηεο θπζηθήο ηνπ εμάπισζεο, δειαδή απφ ηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, γηαηί πξνθαιεί ηελ
αζζέλεηα ε νπνία είλαη γλσζηή κε ην φλνκα ΄θαξθίλνο ηνπ Κππαξηζζηνχ.
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Αμηνιφγεζε ηεο απεηιήο πνπ ζπληζηά ε εκθάληζε ηνπ Phloeosinus armatus
Σν γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν έληνκν παξνπζηάδεηαη ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ζηελ πεξηνρή
απνηειεί ελ δπλάκεη απεηιή γηα ηελ λέθξσζε ησλ λεαξψλ δελδξπιιίσλ ηνπ Κππαξηζζηνχ. Αλ
φκσο ιεθζεί ππφςε φηη ην έληνκν απηφ δηεπθνιχλεη ηελ κεηάδνζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ Κππαξηζζηνχ
κε ηα θαγψκαηα σξίκαλζεο πνπ πξνθαιεί, ηφηε ε απεηιή απηή κεγηζηνπνηείηαη. Βέβαηα είλαη επρήο
έξγνλ ην φηη κέρξη ζηηγκήο δελ εληνπίζζεθε αθφκα ζην Νεζί ν κχθεηαο. Με δεδνκέλε φκσο ηνλ
θίλδπλν αθαληζκνχ ηνπ Κππαξηζζηνχ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο θπζηθήο ηνπ εμάπισζεο, θαη φρη
κφλν, εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηνπ κχθεηα, ν θίλδπλνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε ζε κεγάινπο
πιεζπζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θινηνθάγνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θνξέαο κεηάδνζεο ηνπ,
ζηνηρεηνζεηεί θαη ην κέγεζνο ηεο απεηιήο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε ηνπ ζηελ πεξηνρή.
Βέβαηα, θαη πνιχ ζσζηά, ε Κππξηαθή Γαζηθή Τπεξεζία ιεηηνπξγψληαο πξνιεπηηθά ζηα πιαίζηα
θπην-πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ηνπ κχθεηα. Οη ελέξγεηεο απηέο
πξέπεη φρη κφλν λα ζπλερηζζνχλ, αιιά θαη λα εληαηηθνπνηεζνχλ, κε ηαπηφρξνλε φκσο κείσζε ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ κε ηα αληίζηνηρα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηνπ.
Αβηνηηθνί παξάγνληεο

Γ) Γαζηθέο Ππξθαγηέο ζην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο
Μνινλφηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δάζνο αλαςπρήο δελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο δαζηθέο
ππξθαγηέο, νη νπνίεο απείιεζαλ δηαρξνληθά ηελ χπαξμε ηνπ, νη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ
αλάπηπμή ηνπο:



νη θιηκαηηθέο αιιαγέο,



ην είδνο ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο ζηε πεξηνρή, αιιά θαη



ηα μεξνζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο,

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ζπλερή επαγξχπλεζε, ζε δσδεθάκελε βάζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, ην
νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ δάζνπο. Αζθαιψο ν βαζκφο
επαγξχπλεζεο δελ πξέπεη θαη δελ κπνξεί λα είλαη ίδηνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
ίγνπξα φκσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη εθεζπραζκφο. Ζ δαζηθή ππξθαγηά ζα παξνπζηαζζεί κηα
θνξά γηα λα απεηιήζεη κε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ην δάζνο. Αλ απηή ηελ κηα θνξά ηα κέηξα
επαγξχπλεζεο είλαη ραιαξά, ηφηε ν θίλδπλνο ζα είλαη ηεξάζηηνο, θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο βιάζηεζεο θαη θιίκαηνο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ.
Κίλδπλνη
Οη παξάλνκεο επεκβάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη θαηαγγέιζεθαλ ζην Γάζνο Ρηδνειίαο είλαη ε
αλφξπμε κηαο γεψηξεζεο εληφο ηνπ δάζνπο ην 2006. Ο παξαβάηεο θαηεγνξήζεθε θαη
θαηαδηθάζηεθε απφ ην δηθαζηήξην επηβάιινληαο ηνπ ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ £60,00.
Πξηλ ηελ απαιινηξίσζε ζε δπν ηεκάρηα είραλ εγεξζεί παξάλνκα δπν θαηνηθίεο απφ ηνπο
ηδηνθηήηεο ησλ ηεκαρίσλ. Αλ θαη πέξαζαλ 10 ρξφληα απφ ηελ απαιινηξίσζε, εληνχηνηο αθφκε
ζπλερίδεηαη ε ρξήζε ησλ θαηνηθηψλ.
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Απεηιέο
ηηο απεηιέο εληάζζνληαη θαη νη επηπηψζεηο ηεο δαζηθήο αλαςπρήο πνπ έρνπλ ζρνιηαζηεί ζηελ
παξάγξαθν 4.3.2. ε ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε αλαςπρηθή δξαζηεξηφηεηα
εληαηηθνπνηείηαη, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πξνζηαζία ηνπ δάζνπο κε θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα,
ψζηε ε αλαςπρή λα κελ έρεη ηελ κνξθή εηζβνιήο ζην δάζνο.

5.2.5 Αμηνιφγεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γάζνπο
Ζ πξνζπέιαζε ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ πφιε ηεο Λάξλαθαο,
δηεπθνιχλεηαη απφ έλα ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν δαζνδξφκσλ 7,0 km πεξίπνπ. ηα φξηα ηνπ δάζνπο –
πάξθνπ θζάλεη θαλείο εχθνια κε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο.
Πέξαλ ησλ δαζνδξφκσλ αμηνκλεκφλεπηεο ππνδνκέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ
δάζνπο είλαη:









ν νκψλπκνο δαζηθφο ζηαζκφο, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην πάξθν
νη αληηππξηθέο ισξίδεο
ε ρξεζηκνπνίεζε δχν θιεηζηψλ δεμακελψλ ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ
ηα ηξία ( 3) ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, ηα νπνία δηαζέηεη ν ζηαζκφο
αξθεηά κνλνπάηηα πεξηπάηνπ, άζιεζεο, πξνζέγγηζεο θαη κειέηεο ηεο θχζεο, ηα νπνία
παξάιιεια δηεπθνιχλνπλ θαη ηελ επνπηεία, θχιαμε θαη έγθπξε επέκβαζε, φηαλ απηφ
απαηηεζεί
ειηθνδξφκην, πνπ βξίζθεηαη επίζεο κέζα ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
θαη ηέινο ζηηο ππνδνκέο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα κλεκνλεχζνπκε ηα δχν ππξνζβεζηηθά
αεξνζθάθε πνπ ζηαζκεχνπλ ζε εηνηκφηεηα ζην αεξνδξφκην ηεο Λάξλαθαο, έηνηκα λα
επέκβνπλ, εληφο νθηψ ιεπηψλ, φηαλ απηφ απαηηεζεί.

πλνιηθά αμηνινγψληαο ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο ππνδνκέο εθηηκάηαη φηη απηέο
βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ηφζν απφ άπνςε πνζφηεηαο, αιιά θαη αλάινγεο πνηφηεηαο.
Σν κφλν πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζα είλαη κηθξνβειηηψζεηο θαη
ζπληεξήζεηο ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ.
5.2.6 Αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο
Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Γαζψλ Ρηδνειηάο, Άισλαο θαη Μειηζζίσλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ
δαζηθνχ ζηαζκνχ Ρηδνειηάο, πνπ ππάγεηαη ζηελ ππνπεξηθέξεηα Λάξλαθαο.
Ζ χπαξμε δαζηθνχ ζηαζκνχ, πνπ εδξεχεη εληφο νξίσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαηάιιεια
επαλδξσκέλνο κε δαζηθνχο ιεηηνπξγνχο, κφληκνπο εξγάηεο θαη δαζνππξνζβέζηεο θαηά ηελ
πεξίνδν ππξνπξνζηαζίαο, απνδεηθλχεη φηη ε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ζην Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο είλαη
ελεξγνπνηεκέλε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο απνζθνπεί ζηελ ππξνπξνζηαζία, ζηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ πξνζθνξά αλαςπρήο. Καηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν
ιακβάλνληαη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα πξνζηαζία απφ ππξθαγηέο, ζπληήξεζε δξφκσλ θαη
αληηππξηθέο ισξίδεο, πεξηπνιίεο, θαζαξηζκφο ππνβιάζηεζεο θ.ι.π. Οη δαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί
πεξηνξίδνληαη ζηηο εκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο, θιαδεχζεηο θαη πφηηζκα ησλ λεαξψλ θπηαξίσλ.
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Ζ δηνίθεζε θαη ε νξγάλσζε ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο εθηηκάηαη επαξθψο πξνζαξκνζκέλε ζηηο
αλάγθεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απεηιέο ηνπ δάζνπο. Οη δηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη πινπνηνχληαη κε
δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο, πξνιεπηηθά κέηξα, ελεκεξψζεηο, ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή έξγσλ
ππνδνκήο θαη δηελέξγεηα ειέγρσλ. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαρείξηζεο είλαη δηαηήξεζε ηεο
νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ε απνηξνπή παξάλνκσλ επεκβάζεσλ.
Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζην Γίθηπν Φχζε 2000, πξνθχπηεη ε αλάγθε
αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ
ρισξίδαο, αιιά θαη ραξηνγξάθεζεο νηθνηφπσλ.

6. ΚΟΠΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Αξρέο θαη γεληθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο
Ο γεληθφο ζθνπφο δηαρείξηζεο ελφο Σφπνπ Κνηλνηηθήο εκαζίαο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ
θαλνληζηηθή πξάμε θήξπμήο ηεο ή άιιν ζρεηηθφ επίζεκν έγγξαθν ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο γεληθφο
ζθνπφο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην ζθεπηηθφ θαη ηε θηινζνθία θήξπμεο ηεο
πεξηνρήο θαη λα βαζίδεηαη φρη κφλν ζηα νηθνινγηθά αιιά θαη ζηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη
πνιηηηζηηθά δεδνκέλα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, φπσο θαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο ηνπ αξκφδηνπ
θνξέα δηαρείξηζεο.
Σν Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο, κε βάζε ηνπο «Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο
Άγξηαο Εσήο» Νφκνπο 153(Η)/2003 θαη 2006 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, έρεη θεξπρζεί Σφπνο
Κνηλνηηθήο εκαζίαο (SCI) κέζα ζηα Κξαηηθά Γάζε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο είλαη
αξκνδηφηεηα ηεο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ.
Δηδηθφηεξα, ην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο αιιά θαη ησλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηα φξηά ηνπ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ
πνηθηιία ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο πνπ θηινμελεί.
Ζ αλαγλψξηζε ηεο νηθνινγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο, βεβαηψλεηαη απφ ηε
θαλνληζηηθή πξάμε θήξπμεο ηεο πεξηνρήο, ε νπνία ζπλδέεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο πεξηνρήο,
κε ηνπο ζθνπνχο ησλ «Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο» Νφκσλ
ηνπ 2003 θαη 2006, κε ηνπο νπνίνπο ελαξκνλίζηεθε ε Οδεγία 92/43/ΔΟΚ ζηε Κππξηαθή έλλνκε
ηάμε. πγθεθξηκέλα νη ζθνπνί θήξπμεο γηα ην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο είλαη:



Ζ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ
θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ή ε απνθαηάζηαζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ
θπζηθώλ νηθνηόπσλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ εηδώλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο.

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο έγθεηηαη ζηελ παξνπζία 4 ηχπσλ νηθνηφπσλ εθ ησλ
νπνίσλ νη 3 είλαη πξνηεξαηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ν ηχπνο 1520*, πνπ πεξηιακβάλεη γπςφθηια είδε
θπηψλ θαη είλαη πνιχ ζπάληνο. Δθηφο απφ ηνπο νηθφηνπνπο πξνηεξαηφηεηαο, αμηνζεκείσηε είλαη ε
πινχζηα ρισξίδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη απεηινχκελα θαη ζεκαληηθά είδε. Ζ κέρξη ηψξα
δηαρείξηζε ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο, είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο
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θαλνληζηηθήο πξάμεο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο. ηνρεχεη ζηελ πνιπιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ
δάζνπο, ζέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηεο ηηο αθφινπζεο:




Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο,
Πξναγσγή ηεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη
Ππξνπξνζηαζία.

Δπηπξφζζεηα, ην Γάζνο ηεο Ρηδνειηάο, είλαη θεξπγκέλν σο Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν κε ηελ απφ
06/02/1998 απφθαζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Οη ζθνπνί θήξπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
δάζνπο σο ΔΓΠ, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί είλαη:





Ζ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπ σο πλεύκνλα πξαζίλνπ
Ζ πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ από άιιεο ρξήζεηο
Ζ επθαηξία άζιεζεο
Ζ πξνζθνξά αλαςπρήο

πλνςίδνληαο, νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο ζθνπνχο θήξπμεο ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο σο Σφπν
Κνηλνηηθήο εκαζίαο, σο Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν θαη νη κέρξη ζήκεξα δηαρεηξηζηηθνη ζηφρνη ηνπ
αξκφδηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, απνηεινχλ ηνπο γεληθνχο άμνλεο θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ ζθνπψλ
νη νπνίνη είλαη:


Ζ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο
ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο θαη ησλ γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ, απφ ηελ άπνςε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο (βηφηνπνη, είδε, θ.ιπ.), ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ
ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, ζε αξκνλία κε ηελ άζθεζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο.

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηνρήο νθείιεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα
νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Καηά ζπλέπεηα ε δηαρείξηζή ηνπ Γάζνπο
ηεο Ρηδνειηάο θαη ησλ γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο νηθνινγηθέο
αληηιήςεηο θαη αξρέο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αμηψλ ηνπ. Ζ εμαζθάιηζε
ησλ αμηψλ απηψλ απαηηεί βαζηά γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ
κεηαβνιψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, κέζα απφ ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη κειέηε, απφ ηελ νπνία ζα
πξνθχπηνπλ νη παξεκβάζεηο πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ. ήκεξα, ε αλάπηπμε ήπηαο κνξθήο
ηνπξηζκνχ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί βαζηθφ πεδίν δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ
θαη εμαζθαιίδεη αθελφο ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ, κε ηε δεκηνπξγία επηιεγκέλσλ πφισλ θαη
δηεπθνιχλζεσλ, αθεηέξνπ δηαζθαιίδεη ηηο αμίεο ηεο πεξηνρήο, επηηπγράλνληαο ηελ αεηθνξηθή
δηαρείξηζή ηνπο.


Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ πεξηνρή θαη ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ
θαηνίθσλ, κε ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πνιχηηκσλ
σθειεηψλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ δηαηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ ηνπ δάζνπο.

Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο.
Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο ελίζρπζεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην
πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν θαη ν έιεγρνο ησλ ηάζεσλ γηα αζχκβαηεο πξνο ηελ επηζπκεηή
πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηεο.
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Δηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο
Οη εηδηθνί ζθνπνί ηεο δηαρείξηζεο, πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ
πξνεγήζεθε θαη απνηεινχλ εμεηδίθεπζε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο
ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο. Οη εηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο θαη ησλ
γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ είλαη:
1. Ζ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο (1520*, 5220* θαη 6220*) κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θπηνθνηλφηεηεο ησλ «ζηεπψλ γχςνπ» θαη ζηε γπςφθηιε βιάζηεζε.
2. Ζ δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ θαη ζπάλησλ θπηψλ κε έκθαζε ζηα θηλδπλεχνληα είδε ρισξίδαο,
κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηα είδε Herniaria hemistemon, Ornithogalum trichophyllum, Erodium
crassifolium, Daucus guttatus, Chaenorhinum rubrifolium ηα ζπάληα είδε Gypsophyla
linearifolia, Campanula fastigiata, θαζψο θαη ηα βφηαλα Allium lefkarense, Allium cupan subsp.
cyprium.
3. Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ, ησλ ρψξσλ κε αξαηή θπηνθάιπςε θαη
αληίζηνηρσλ ελδηαηηεκάησλ, ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζηελ πεξηνρή κηα ελδηαθέξνπζα πνηθηιφηεηα,
ζπρλέο ελαιιαγέο θαη έλα άξηζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν άλζεζεο ησλ
δηαθφξσλ εηδψλ. Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ νηθνηφπσλ, εμαηηίαο άζηνρσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο αλζξψπηλσλ επεκβάζεσλ, δεκηνχξγεζε ην κσζατθφ απηφ ελδηαηηεκάησλ, ζην
νπνίν πεξηθιείεηαη κηα ελδηαθέξνπζα βηνπνηθηιφηεηα, ε νπνία θαη ηειηθά πξέπεη λα δηαηεξεζεί.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη νη φπνηεο δηαρεηξηζηηθέο επεκβάζεηο ζην κέιινλ λα είλαη
ζηνρεπκέλεο ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ πνηθηιφηεηα.
4. Ζ πξνζηαζία ηεο εληνκνπαλίδαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην είδνο
Bolbelasmus unicornis θαη ηνπ Ζιηάλζεκνπ (Hellianthemum sp.), πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε
δηαηήξεζε ηνπ Bolbelasmus.
5. Ζ δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εξπεηψλ, ησλ ζειαζηηθψλ θαη ησλ πηελψλ, θαη
ηδηαίηεξα ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ αλαπαξάγνληαη ζηελ πεξηνρή κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηα ελδεκηθά είδε θαιηθνχξηα (Oenanthe cypriaca) θαη Κππξνηζηξνβάθνο (Sylvia
melanothorax), θαζψο θαη ζηα είδε Φξπγαλνηζίρινλν (Emberiza caesia), Αεηνκαρίδεο (Lanius
spp.), Γελδξνζηαξήζξα (Lullula arborea) θαη Γηδνβπδάρηξα (Caprimulgus europaeus).
6. Ζ απνηξνπή ηεο αλεμέιεγθηεο πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο παξάλνκεο ζπιινγήο
θπηηθψλ εηδψλ.
7. Ζ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη
εθπαίδεπζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο
πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο.
8. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ παξαθείκελσλ θνηλνηήησλ, κέζα απφ ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ην δάζνο Ρηδνειηάο πξνζθέξεη, φπσο
αλαςπρή, αηζζεηηθή, πξνζηαζία εδαθψλ θαη θαιιηεξγεηψλ, βειηίσζε ησλ πδξνινγηθψλ
ζπλζεθψλ θαη εμηζνξξφπεζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο.
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7. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Ζ ηδηαίηεξε αμία ηεο πεξηνρήο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο νηθνηφπσλ (1520,
5220, 5420 θαη 6220) ηνπ παξαξηήκαηνο I ηεο Οδεγίαο, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο (5220*, 6220*
θαη 5220*) είλαη πξνηεξαηφηεηαο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ζπάληα είδε θπηψλ θαη ην κεγάιν αξηζκφ
πηελψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, φπσο θαη
αξθεηψλ εξπεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ θαη IV ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ.
Σα κέηξα δηαρείξηζεο απνηεινχλ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ ηνπ ρεδίνπ
Γηαρείξηζεο. Ζ ζρέζε ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ θαη ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο είλαη ζθφπηκν λα ειέγρεηαη
γηα ην θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο, θαζφηη γίλνληαη
εκθαλή ηα κέηξα πνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Ζ ζρέζε ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ θαη
ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο, ζπλνπηηθά απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα (Πίλαθαο 7-1):
Πίλαθαο 7-1: πλδεζηκφηεηα εηδηθψλ ζθνπψλ θαη κέηξσλ δηαρείξηζεο ζην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν
Ρηδνειηάο.
Δηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο

Μέηξα δηαρείξηζεο
1

2

3

4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5

6

7

8

7.1.1-1: Απνθαηάζηαζε ηνπ
νηθνηφπνπ «Γπςνχρεο
ηβεξηθέο ζηέππεο»
7.1.1-2: Απνθαηάζηαζε ηνπ
νηθνηφπνπ «Γελδξνεηδή
Mattorals κε Zyziphus»
7.1.1-3: Πξνζηαζία θαη
δηαηήξεζε ησλ νηθνηφπσλ
«Φεπδν-ζηέππεο κε γξάζηεηο
θαη εηήζηεο πφεο» θαη
Φξπγάλσλ
7.1.2-1: Απνθαηάζηαζε θαη
δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ θαη
ζπάλησλ θπηψλ κε έκθαζε
ζηα θηλδπλεχνληα είδε
ρισξίδαο
7.1.3-1: Βειηίσζε ζπλζεθψλ

√

ελδηαηηήκαηνο ηεο άγξηαο
παλίδαο
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Δηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο

Μέηξα δηαρείξηζεο
1

2

3

4

5

6

7

8

√

√

√

√

√

√

7.1.3-2: Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ

√

ελδηαηηήκαηνο ηεο
εληνκνπαλίδαο
7.1.4-1: Δλίζρπζε ελεκέξσζεο
θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ
θνηλνχ
7.4.1-2: Αλάιπζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
επηζθεςηκφηεηαο
7.1.5-1: Απνθαηάζηαζε ηεο
βιάζηεζεο. Αξαηψζεηο,
απνκάθξπλζε λεθξψλ θαη

√

√

√

√

√

√

√

αηξνθηθψλ δέληξσλ
7.1.5-2: Δκπινπηηζηηθέο
θπηεχζεηο κε ελδεκηθά είδε,
πξνζαξκνζκέλα ζηηο

√

√

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο
7.1.5-3: Υεηξηζκφο, πεξηπνίεζε
θπηεχζεσλ θαη βιάζηεζεο

√

√

√
√

7.1.8-1: Δλίζρπζε επφπηεπζεο

√

7.1.8-2: Δλίζρπζε ηεο

√

πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο
7.1.8-3: Πξνψζεζε λνκνζεηηθήο
ξχζκηζεο γηα ηελ

√

απνκάθξπλζε ησλ νηθηψλ
εληφο ηνπ Πάξθνπ
7.1.8-4: Πξνζηαζία απφ
επηβιαβείο νξγαληζκνχο
7.1.8-5: Πξνζηαζία απφ ηηο
θιηκαηηθέο αιιαγέο

√

√

√

√

√

7.1.9-1: Αλάδεημε θαη βηψζηκε

√

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
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Δηδηθνί ζθνπνί δηαρείξηζεο

Μέηξα δηαρείξηζεο
1

2

7.1.10-1: Γηαρείξηζε πξφζβαζεο

ηχπσλ νηθνηφπσλ

4

5

√

θαη βειηίσζε εηζφδσλ
7.1.1-2: ήκαλζε ζεκαληηθψλ

3

√

√

6

7

8

√

√

√

√

√

πκπεξαζκαηηθά, ν παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα κέηξα πνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά
απνηειέζκαηα. Όια ηα κέηξα ηθαλνπνηνχλ ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο, άκεζα ή έκκεζα. Ο
ζπζρεηηζκφο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ δηαρείξηζεο πνπ απεηθνλίδεη ν
αλσηέξσ πίλαθαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ άκεζνπ απνηειέζκαηνο ελφο κέηξνπ δηαρείξηζεο.
Χζηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ελφο κέηξνπ (πςειή, κεζαία) ζπλεθηηκψληαη θαη
άιινη παξάγνληεο φπσο ε νηθνινγηθή αμία ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηπρφλ ηερληθέο ή
νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ή δπζθνιίεο θνηλσληθήο απνδνρήο ηνπο.

7.1 Μέηξα Γηαρείξηζεο
7.1.1 Φπζηθνί νηθφηνπνη
7.1.1-1 Μέηπα πποζηαζίαρ και αποκαηάζηαζηρ ηος οικοηόπος «Γςτούσερ ιβηπικέρ ζηέππερ
(Gypsophiletalia)» (Κυδ. Nat: 1520*)
θνπνί:
 Ζ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ νηθφηνπνπ
πξνηεξαηφηεηαο (1520*).
 Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ θηλδπλεπφλησλ εηδψλ
 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ
επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο.
 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ο νηθφηνπνο ησλ Γπςνχρσλ ηβεξηθψλ ζηεππψλ, εθηφο απφ
νηθφηνπνο πξνηεξαηφηεηαο είλαη θαη ν κνλαδηθφο πνπ ππάξρεη ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο ηεο
Κχπξνπ. πκπεξαζκαηηθά, είλαη ε κνλαδηθή πεξηνρή πνπ απαληάηαη ην γπςφθηιν είδνο
Gypsophila linearifolia, είδνο θξηζίκσο θηλδπλεχνλ, φπσο θαη ην γπςφθηιν εχηξσην είδνο Herniaria
hemistemon. Ζ χπαξμε ησλ γπςφθηισλ θνηλσληψλ, κε ηε παξνπζία ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηδψλ
ρισξίδαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «Κφθθηλν Βηβιίν Υισξίδαο» ηεο Κχπξνπ, πξνζδίδεη ηδηαίηεξε
πεξηβαιινληηθή αμία ζην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο θαη ηεθκεξηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ νηθφηνπνπ.
Γπςφθηιε βιάζηεζε αλαπηχζζεηαη ζε δηαζθνξπηζκέλα ηκήκαηα ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο,
εηδηθφηεξα ζε αλνηρηά ζεκεία, ηα νπνία έρνπλ θαηά έλα βαζκφ δηαηαξαρζεί απφ απνηθίεο μεληθψλ
πξνο ην νηθνζχζηεκα απηφ εηδψλ, θαζψο θαη ζηηο παξπθέο ησλ δξφκσλ. Ο επνηθηζκφο απνηειεί
ηελ ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ηηο γπςφθηιεο θνηλσλίεο, απφ πιεπξάο ζχλζεζεο νηθνηφπσλ. Ζ
εηζβνιή θπηεπζέλησλ θπηηθψλ εηδψλ, μέλσλ πξνο ηνλ νηθφηνπν πεξηφξηζε ηα θπζηθά ελδηαηηήκαηα
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ησλ γπςφθηισλ θπηνθνηλσληψλ. Δηδηθφηεξα, ηα ζακλψδε – έξπνληα (πρ ζρνίλνο), θαηαιακβάλνπλ
ηηο ζέζεηο ησλ γπςφθηισλ εηδψλ θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ PH ηνπ εδάθνπο. Δπηπιένλ,
ζπλέπεηα ηεο εηζβνιήο εηδψλ είλαη θαη ην θαηλφκελν ηεο αιιεινπάζεηαο, θαηά ην νπνίν ηα
εηζβιεηηθά είδε δελ επηηξέπνπλ λα αλαπηπρζεί θαλέλα ή ειάρηζηα θπηά δίπια ηνπο ή θάησ απφ ηε
θφκε ηνπο.
Άιιεο απεηιέο γηα ηνλ νηθφηνπν είλαη ε πηζαλφηεηα ππξθαγηάο, ιφγσ ησλ εχθιεθησλ θπηεπζέλησλ
θσλνθφξσλ, ε θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ν κεγάινο αξηζκφο επηζθεπηψλ, ηηο
πεξηφδνπο εληαηηθνπνίεζεο ηεο αλαςπρήο.
Πεξηγξαθή: Σν κέηξν απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθφηνπνπ πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε
απνκάθξπλζε νξηζκέλσλ θπηεπζέλησλ ζάκλσλ, θαηφπηλ επηηφπηαο έξεπλαο φζνλ αθνξά ζηε
ππθλφηεηά ηνπο θαη ζηε γεηηλίαζή ηνπο κε ηα πξναλαθεξζέληα ζπάληα είδε.
Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νηθφηνπνπ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, θαιφ είλαη λα απνθεπρζεί
νπνηαδήπνηε θχηεπζε θαιισπηζηηθψλ ή άιισλ θπηψλ μέλσλ πξνο ηε απηφρζνλε ρισξίδα θαη λα
απνκαθξπλζνχλ ηα λεαξά θπηάξηα ησλ εηζβιεηηθψλ θπηεπζέλησλ εηδψλ.
Όιεο νη εξγαζίεο θαη νη επεκβάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο γηα λα κελ
θαηαπαηνχληαη ηα ζπάληα είδε, δεδνκέλνπ φηη ην θαινθαίξη έρεη νινθιεξσζεί ν θχθινο ηεο
αλαπαξαγσγήο άλζεζεο - θαξπνθνξίαο. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα απνηξνπήο ηεο
ππνβάζκηζεο απφ ηε δηάβξσζε ζε κηθξνπεξηνρέο κε κεγάιεο θιίζεηο, φπνπ απαληά ν νηθφηνπνο.
Σα κέηξα πνπ ζα ιακβάλνληαη πξέπεη λα είλαη πεηξακαηηθά θαη ζε κηθξή έθηαζε θαη αλάινγα κε ηα
απνηειέζκαηα λα επεθηείλνληαη ή λα δηαθνξνπνηνχληαη. Ζ πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ
είλαη αλαγθαία θαζψο δελ είλαη γλσζηή θαιά ε νηθνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθφηνπνπ.
πκπεξαζκαηηθά, γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθφηνπνπ πξνηείλεηαη ε
παξάιιειε
παξαθνινχζεζε
(Monitoring)
(πξνεηνηκαζία
θαη
εθαξκνγή
ρεδίνπ
Παξαθνινχζεζεο) κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θπζηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ ελ
ιφγσ ηχπνπ νηθνηφπνπ.
Χξηκφηεηα: Οη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ άκεζα απφ ην Σκήκα
Γαζψλ κε ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο θπηεπζέλησλ εηδψλ πνπ απνκαθξχλνληαη, 2. παξάκεηξνη
παξαθνινχζεζεο (θεθ 12.2-12.3.1)
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή
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7.1.1-2 Μέηπα πποζηαζίαρ και αποκαηάζηαζηρ ηος οικοηόπος «Γενδποειδή Mattorals με
Zizyphus» (Κυδ. Nat: 5220*)
θνπνί:
 Ζ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ νηθφηνπνπ
πξνηεξαηφηεηαο (5220*).
 Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο.
 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ
επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο.
 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Σν ραξαθηεξηζηηθφ είδνο ρισξίδαο ηνπ νηθφηνπνπ πξνηεξαηφηεηαο
5220*, είλαη ε παιινχξα (Zizyphus lotus), έλαο θπιινβφινο πξνεξεκηθφο ζάκλνο. πλαληάηαη
αλάκεζα ζε θξχγαλα ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ 5420, αιιά θαη αλάκεζα ζε άιια είδε πνπ
αλαπηχζζνληαη ζε θησρά ςακκηηηθά ππνζηξψκαηα. Σα θπξηφηεξα είδε πνπ ζπλνδεχνπλ ηε
παιινχξα είλαη ηα: Thymus capitata, Phagnalon rupestre, Asparagus stipularis, Nonnea
mucronata, Stipa capensis, Lotus pelegrinus, Trifolium scabrum, Trifolium campestre, Valantia
hispida θ.ά
Ζ ππνβάζκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνηφπνπ θαίλεηαη απφ ηελ αξαηή εκθάληζε θαη ζρεηηθά
αηξνθηθή αλάπηπμε (ρακειφ χςνο) ηνπ θπηνχ παιινχξα. Ζ ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηνπ
νηθνηφπνπ νθείιεηαη ζην θησρφ έδαθνο θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ αζθνχλ ηα θπηεκέλα
είδε.
Οξηζκέλα εηζβιεηηθά είδε φπσο Αθαθία ε θπαλφθηιε, ε Γσδσλαία, έρνπλ εγθαηαζηαζεί πιήξσο,
απηνπνιιαπιαζηάδνληαη, επηθξαηνχλ θαη εθδηψρλνπλ αληαγσληζηηθά ηα είδε ηεο απηφρζνλεο
βιάζηεζεο. Δηδηθφηεξα ε Γσδσλαία έρεη θχιια πνπ εθξίλνπλ ειαηνξεηηλψδεηο νπζίεο πνπ
απμάλνπλ ηελ αιιεινπάζεηα.
Άιιεο απεηιέο γηα ηνλ νηθφηνπν είλαη ε πηζαλφηεηα ππξθαγηάο, ιφγσ ησλ εχθιεθησλ θπηεπζέλησλ
θσλνθφξσλ, ε θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ν κεγάινο αξηζκφο επηζθεπηψλ, ηηο
πεξηφδνπο εληαηηθνπνίεζεο ηεο αλαςπρήο.
Πεξηγξαθή: Σα κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθφηνπνπ πξνηεξαηφηεηαο είλαη:
 ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ μεληθψλ πξνο ηνπο ζηαζκνχο εηδψλ, ηα νπνία είηε
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα μήξαλζεο θαη αηξνθηθήο αλάπηπμεο (Κνπθνπλαξηά), είηε
ζπκπεξηθέξνληαη επηζεηηθά (δηεηζδπηηθά) πξνο ηελ απηφρζνλε βιάζηεζε
 πνξά ζπεξκάησλ ή λεαξψλ θπηψλ παιινχξαο (ζε εηδηθέο ζέζεηο, καθξηά απφ
αληαγσληζηηθά θπηά)
 Παξαθνινχζεζε νηθνηφπνπ (Monitoring) (πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ρεδίνπ
Παξαθνινχζεζεο)
Χξηκφηεηα: Οη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ άκεζα απφ ην Σκήκα
Γαζψλ κε ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.
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Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο θπηεπζέλησλ εηδψλ πνπ απνκαθξχλνληαη, 2. αλάπηπμε
Zizyphus , 3. παξάκεηξνη παξαθνινχζεζεο (θεθ 12.2)
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή
7.1.1-3 Πποζηαζία και διαηήπηζη ηυν οικοηόπυν «Φεςδο-ζηέππερ με γπάζηειρ και εηήζιερ
πόερ (Thero-brachypodietea)» (Κυδ. Nat: 6220*) και ηυν Φπςγάνυν (Κυδ. Nat: 5420)
θνπνί:
 Ζ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ νηθφηνπνπ
πξνηεξαηφηεηαο (6220*).
 Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο.
 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ
επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο.
 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ο νηθφηνπνο πξνηεξαηφηεηαο 6220* απνηειείηαη απφ μεξνθπηηθά
ιεηκψληα είδε πνπ είλαη θπξίσο εηήζηα αγξσζηψδε. Υαξαθηεξηζηηθά είδε είλαη ηα: Trachynia
distachya (Brachypodium distachyum), Stipa capensis, Bromus rubens, Bromus intermedia,
Hordeum leporinum, Briza maxima, Trifolum campestre, Trifolium scabrum.
Σα πξναλαθεξζέληα είδε εληνπίδνληαη αλάκεζα ζε θξχγαλα θαη πςειφηεξνπο ζάκλνπο, ρσξίο λα
νξηνζεηνχλ έλα ηδηαίηεξν θαη απνθιεηζηηθφ ρψξν. Αληίζηνηρε εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν νηθφηνπνο
ησλ θξπγάλσλ (5420). Απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ ελ ιφγσ νηθνηφπσλ είλαη ην
κσζατθφ νηθνηφπσλ θαη ελδηαηηεκάησλ ζην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο.
Πεξηγξαθή: Με ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ νηθνηφπσλ (1520*, 5220*)
ηαπηφρξνλα δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε νη νηθφηνπνη 6220* θαη 5420. Γηα ηνπο
νηθφηνπνπο απηνχο δελ πξνηείλεηαη θαλέλα ηδηαίηεξν κέηξν.
Χξηκφηεηα: Γηα ηνπο νηθφηνπνπο 6220* θαη 5420 δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα δηαρεηξηζηηθά κέηξα
πξνζηαζίαο. Ζ δηαηήξεζε ησλ ελ ιφγσ νηθνηφπσλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε απνηειεί κέξηκλα
ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. παξάκεηξνη παξαθνινχζεζεο νηθνηφπσλ (θεθ 12.2)
7.1.2 Υισξίδα
7.1.2-1 Μέηπα αποκαηάζηαζηρ και διαηήπηζηρ ηυν ενδημικών και ζπάνιυν θςηών με
έμθαζη ζηα κινδςνεύονηα είδη σλυπίδαρ
θνπνί:
 Ζ δηαηήξεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ νηθφηνπσλ πξνηεξαηφηεηαο.
 Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ ζπάλησλ θαη θηλδπλεπφλησλ εηδψλ ρισξίδαο.
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 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ
επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο.
 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ νηθνινγηθή αμία ηεο ρισξίδαο ηνπ πάξθνπ νθείιεηαη ζηε
πνηθηινκνξθία ησλ εηδψλ, ζηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηε ζπαληφηεηα ησλ θπηηθψλ εηδψλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ έθηαζε θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε.
Αλαιπηηθφηεξα, ε έθηαζε ηνπ πάξθνπ είλαη 970 δεθάξηα θαη απαληνχλ 202 ΣΑΥΑ (είδε θαη
ππνείδε) απφ ηα νπνία 179 ηζαγελή θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 10,23% πεξίπνπ ηεο ηζαγελνχο
ρισξίδαο ηνπ λεζηνχ. Δπίζεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο έρνπλ θαηαγξαθεί 11 ελδεκηθά taxa
(7,3% ηεο ελδεκηθήο ρισξίδαο) θαη 5, απφ ηα 238 απεηινχκελα είδε ηνπ «Κφθθηλνπ Βηβιίνπ ηεο
ρισξίδαο ηεο Κχπξνπ». πκπεξαζκαηηθά απηή ε κηθξή έθηαζε, πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,0001 ηεο
έθηαζεο ηεο Κχπξνπ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θέληξν βηνπνηθηιφηεηαο θαη εζληθνχ απνζέκαηνο.
εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ρισξηδηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο είλαη ε χπαξμε ηνπ γπςφθηινπ θπηνχ
Gypsophila linearifolia, πνπ ζηελ Κχπξν απαληάηαη κφλν ζην πάξθν ηεο Ρηδνειηάο, ελψ ζηε γχξσ
πεξηνρή ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ δελ μεπεξλά ηα 300 άηνκα θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί «θξηζίκσο
θηλδπλεχνλ» ζην «Κφθθηλν βηβιίν» (Υξηζηνδνχινπ 2007). Δίλαη είδνο Ηξαλν-Σνπξαληθήο
πξνέιεπζεο πνπ απαληάηαη απφ ηελ Καζπία ζάιαζζα κέρξη ηνλ Δπθξάηε πνηακφ. Ζ αμία ηνπ
νθείιεηαη ζηε θπηνγεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ζηελ Κχπξν αιιά θαη ζηελ πηζαλή
θαξκαθεπηηθή αμία ηνπ. Πξφζθαηα αλαθάιπθζεθε φηη νξηζκέλα είδε γπςφθηισλ επαπμάλνπλ ηε
δξάζε θάπνησλ αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ έσο 1000 θνξέο πεξηζζφηεξν (βι. εθεκ. «Σν Βήκα» 15-2010)
Δπίζεο έλα άιιν ζπάλην γπςφθηιν είδνο είλαη ε Herniaria hemistemon κεζνγεηαθφ είδνο πνπ
απαληάηαη εθηφο απφ ην πάξθν «Ρηδνειηά» θαη ζε ηέζζεξηο άιιεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ αιιά ζε
κηθξνχο πιεζπζκνχο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ είδνο κηαο γπςφθηινπ θπηνθνηλσλίαο κε Chenole
arabica, πνπ απαληάηαη ζηε αραξν-Αξαβηθή πεξηνρή θαη ην Βνξεηφηεξν ηεο φξην είλαη ε Κχπξνο.
Έρεη ραξαθηεξηζηεί «ηξσηφ» ζην «Κφθθηλν βηβιίν» (Υξηζηνδνχινπ 2007)
Άιιν ζεκαληηθφ είδνο είλαη ην Chaenorhinum rubrifolium κε εμάπισζε Ν. Δπξψπε, Γ. Μεζφγεην
θαη θηάλεη κέρξη θαη ην Ηξάλ. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Δξπζξνχ θαηαιφγνπ ηεο Κχπξνπ είλαη
θηλδπλεχνλ είδνο (En:D1). Αλ θαη απαληάηαη ζ’ άιιεο ηέζζεξηο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ ν ζπλνιηθφο
πιεζπζκφο ηνπ ζ’ απηέο δελ μεπεξλά ηα 400 άηνκα (Υξηζηνδνχινπ 2007)
Έλα άιιν κεζνγεηαθφ είδνο, ην Daucus gutattus βξίζθεηαη κφλν ζην ΔΓΠ Ρηδνειηάο ζε κεγάιν
πιεζπζκφ, ηεο ηάμεο ησλ 6.000 αηφκσλ. ην βηβιίν ησλ Δξπζξψλ δεδνκέλσλ (Υξηζηνδνχινπ
2007) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηξσηφλ (Vu:D2). εκαληηθφ εχηξσην είδνο πνπ θχεηαη ζην ΔΓΠ
Ρηδνειηάο είλαη θαη ην Erodium crasifolium.
Σν Ornithogalum trichophyllum είλαη έλα απφ ηα απεηινχκελα θπηά ηεο Κχπξνπ πνπ θπηξψλνπλ
ζην ΔΓΠ Ρηδνειηά κε πιεζπζκφ 200-250 άηνκα. Έρεη εηζαρζεί ζην Κφθθηλν βηβιίν ηεο Κχπξνπ
(Υξηζηνδνχινπ 2007) θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηξσηφ (Vu:D2) Αλ θαη απαληά ζε νθηψ πεξηνρέο
ηνπ λεζηνχ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ είλαη πςειφο (6000 άηνκα), νη επηά πεξηνρέο είλαη
ηδησηηθέο θαη κφλν κηα, ην ΔΓΠ Ρηδνειηάο είλαη δεκφζηα έθηαζε.

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

101 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

Σν κεζνγεηαθφ-αζηαηηθφ είδνο Campanula fastigiata, κε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή «θακπαλνχιαο»,
αλαθαιχθζεθε πξφζθαηα (Christodoulou 2009) ζην ΔΓΠ Ρηδνειηάο. Βξέζεθε επίζεο θνληά ζηε
Μαξφλη (Λεκεζφο), ζηνλ Άγην Ηάθσβν θνληά ζηε Κπξήλεηα θαη ΝΓ ηνπ Αξαδίππνπ.
Πεξηγξαθή: Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηνπ ΔΓΠ Ρηδνειηάο ζπκβάιιεη ζηε
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ, ζπάλησλ θαη θηλδπλεπφλησλ εηδψλ ρισξίδαο.
Πηζαλφηαηα, ηα είδε Gypsophila linearifolia θαη Chaenorhinum rubrifolium, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηνπ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ. Γηα ηελ
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο πξνηείλνληαη:



πνξά ζπεξκάησλ ζε ειεγρφκελεο ζέζεηο ή
Παξαγσγή θπηαξίσλ ζε θχβνπο θαη θαηφπηλ θχηεπζε

Γεδνκέλνπ φηη ηα δχν παξαπάλσ είδε είλαη εηήζηα, ελδεηθηηθφηεξε κέζνδνο είλαη ε απεπζείαο
ζπνξά. Σα ζπέξκαηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ πεξηνρέο εθηφο πάξθνπ ή ζηηο παξπθέο ηνπ. Ζ
πνζφηεηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο παξαγφκελεο εηήζηαο πνζφηεηαο ηνπ
πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο WWF θαη IUCN (1988) γηαηί έηζη δελ επεξεάδεηαη ε
αλαγέλλεζε ηνπ είδνπο. Ζ ζπιινγή ησλ ζπεξκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ σξίκαλζε
ηνπο.
Γηα ην ζχλνιν ησλ απεηινχκελσλ είδψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κφθθηλν Βηβιίν, είλαη
ζθφπηκν κηα πνζφηεηα ζπεξκάησλ λα θπιάζζεηαη ζε Σξάπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ (Καδήο
1995).
Όζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ εηδψλ ρισξίδαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, απηά ζαθψο θα
απνηεινχλ αληηθείκελν ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ δηαρείξηζεο, ηα νπνία είλαη:






Δλεκέξσζε / εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ θπηηθψλ
εηδψλ θαη απφθηεζε θαιήο γλψζεο ηεο πεξηνρήο εμάπισζεο θαη ηεο βηνινγίαο ηνπο.
Απνθπγή δηαηάξαμεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ θπηψλ ή θαηαζηξνθήο ηνπο, απφ δαζηθέο
εξγαζίεο φπσο θαζάξηζκα δξφκσλ, ρφξησλ, θπηεχζεηο θ.α.
Παξαθνινχζεζε (Monitoring) ησλ πιεζπζκψλ ησλ θπηψλ
Αθαίξεζε ηεο βιάζηεζεο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επέθηαζε ησλ θπηψλ.
Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλσηέξσ εηδψλ. Γηα ηα πνιπεηή κε ηε παξαγσγή θπηψλ θαη
θχηεπζε ή θαη ζπνξά, ελψ γηα ηα κνλνεηή κε ηε ζπιινγή ζπεξκάησλ θαη ζπνξά ζε
θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζέζεηο.

Χξηκφηεηα: Ζ ηερληθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπνξά ζπεξκάησλ θαη ζηελ
ππνβνήζεζε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ησλ δχν εηδψλ ρισξίδαο, κπνξεί λα εθαξκνζζεί άκεζα
απφ ην Σκήκα Γαζψλ, θαζψο ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη ν επαθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ ζέζεσλ
εθαξκνγήο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελαιιαθηηθνχ κέξνπο ηνπ κέηξνπ (παξαγσγή θπηαξίσλ),
απαηηείηαη ε αλάπηπμε θπηαξίσλ ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζην θπηψξην ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ.
Υξνλνδηάγξακκα: έσο ην ηέινο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. έθηαζε θπηεπζείζαο πεξηνρήο, 2. ξπζκφο αχμεζεο ησλ αηφκσλ
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Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή (Λφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ εηδψλ)

7.1.3 Παλίδα
7.1.3-1 Βεληίυζη ζςνθηκών ενδιαιηήμαηορ ηηρ άγπιαρ πανίδαρ
θνπνί:
 Ζ δηαηήξεζε ή θαη ε βειηίσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηδηαίηεξα
ηεο νξληζνπαλίδαο.
 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ
επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: ηελ πεξηνρή αλαπαξάγεηαη ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο πηελψλ,
ελψ απαληψληαη αξθεηά εξπεηά, ζειαζηηθά θαη κηθξνζειαζηηθά. εκαληηθνί πεξηνξηζηηθνί
παξάγνληεο γηα ηε βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απνηεινχλ ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ε
έιιεηςε επαξθψλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο γηα νξηζκέλα είδε πηελψλ.
Ηδηαίηεξα ε παξνρή λεξνχ ζηα μεξά θαη ππν-εξεκηθά πεξηβάιινληα, φπσο απηφ ηεο Κχπξνπ, είλαη
ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Γηα ηα
ζπνξνθάγα είδε πηελψλ θαη γηα φια ηα ακθίβηα ε χπαξμε ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ λεξνχ θαη
θπξίσο απηψλ ρσξίο ξνή, απνηεινχλ ην ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπο θαη είλαη
πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηελ παξνπζία ηνπο, αιιά θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ
βηνινγηθνχ ηνπο θχθινπ. Δπηπιένλ, ε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεισλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο
θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ππθλφηεηα θαη ρσξνδηάηαμε ησλ αηφκσλ κέζα ζηνλ πιεζπζκφ θαη
θαη' επέθηαζε ηε γεληθφηεξε πνηθηιφηεηα ζηελ πεξηνρή. Ζ ηνπνζέηεζε ηερλεηψλ ζέζεσλ
θσιενπνίεζεο απνηειεί δηεζλψο έλα επξέσο δηαδεδνκέλν κέηξν γηα ηελ επλφεζε ησλ εηδψλ κε
κηθξνχο πιεζπζκνχο, φπσο ηε θαιηθνχξηα, θαη ησλ εηδψλ πνπ θσιηάδνπλ ζε ζηνέο, φπσο ηα
λπθηφβηα αξπαθηηθά πηελά (Πεπιφγιαπθα Tyto alba, Κνπθνπβάγηα Athene noctua θαη Γθηψλεο
Otus scops cyprius). Δθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηθηιφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ
πξνζέιθπζε λέσλ εηδψλ ζηελ πεξηνρή, ε παξνπζία ησλ λπθηφβησλ ζε πεξηαζηηθά δάζε ζεσξείηαη
απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλεπηζχκεησλ κηθξνζειαζηηθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ
ηξσθηηθψλ. Ζ δηαλνκή ζην ρψξν θαη ν αξηζκφο ησλ πδαηνζπγθεληξψζεσλ θαη ησλ ηερλεηψλ
θσιηψλ πξέπεη λα επηιεγνχλ κε θξηηήξηα νηθνινγηθά, φπσο ην κέγεζνο ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ησλ
εηδψλ, θαη ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηελ αλεθηηθφηεηα ησλ εηδψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ άλζξσπν, γηα
λα επηηεπρζεί ε άξηζηε ππθλφηεηα αλνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (Μπαθαινχδεο 2008). Ζ
παξνπζία πδαηνζπγθεληξψζεσλ θαη ηερλεηψλ θσιηψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ επηζθεπηψλ, κε ηελ παξαηήξεζε ησλ εηδψλ θαη ηελ αλάδεημε
ηνπ νηθνινγηθνχ ηνπο ξφινπ ζην νηθνζχζηεκα.
Δπίζεο, ην ππθλφ νδηθφ δίθηπν ζηε πεξηνρή είλαη αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παλίδα, ιφγσ ηεο
εχθνιεο πξφζβαζεο πνιιψλ επηζθεπηψλ κε απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε πνιιψλ εηδψλ θαηά ηελ
αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν.
Όζνλ αθνξά ζηα ζειαζηηθά, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε
ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Λαγνχ, ηεο Αιεπνχο, ηνπ ελδεκηθνχ Πνληηθνχ θαη ηνπ θαληδφρνηξνπ κέζσ
ηεο Παξαθνινχζεζεο (θεθ 12), ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηε
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πξνζηαζία ησλ εηδψλ απηψλ. Δπίζεο, ε δηαρείξηζε ησλ εξπεηψλ ηεο πεξηνρήο απαηηεί ηελ
θαηαγξαθή ηεο παξνπζίαο ηνπο θαη εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (θεθ 12).
Πεξηγξαθή: Σα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηερλεηψλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο θαη
παξνρήο λεξνχ είλαη:
 Σεσνηηέρ θέζειρ θυλεοποίηζηρ: Ζ πξαθηηθή ηνπνζέηεζεο ηερλεηψλ θσιηψλ γηα
λπθηφβηα αξπαθηηθά ήδε εθαξκφδεηαη ζηελ Κχπξν απφ ην Σακείν Θήξαο κε ζρεηηθά
κεγάιε επηηπρία. Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζπλνιηθά 6-8 μχιηλσλ θηβσηίσλ γηα ηα
λπθηφβηα: 1-2 γηα ηελ Πεπιφγιαπθα (ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: επηθάλεηα δαπέδνπ Δ = 25Υ45
εθ., χςνο Τ = 40 εθ., δηάκεηξνο εηζφδνπ δ = 15 εθ., θαη χςνο απφ ην έδαθνο Α = 5 κ.), 2-3
γηα ηελ Κνπθνπβάγηα (ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: Δ = 20Υ80 εθ., Τ = 20 εθ., δ = 7 εθ., θαη Α =
3-4 κ.), θαη 2-3 γηα ην Γθηψλε (παξφκνηεο δηαζηάζεηο κε απηέο ηεο Κνπθνπβάγηαο). Γηα ηε
θαιηθνχξηα πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 30-40 πιαζηηθψλ θπιίλδξσλ (ελδεηθηηθέο
δηαζηάζεηο: κήθνο 20-30 εθ, δηάκεηξνο 10-15 εθ.) ζηα πξαλή ησλ δξφκσλ πνπ δηαζρίδνπλ
ηελ πεξηνρή.
 Γημιοςπγία ςδαηοζςγκενηπώζευν: ηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο ελδείθλπηαη ε
ηνπνζέηεζε δχν ή ηξηψλ πδαηνδεμακελψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο πνηίζηξεο γηα ηελ
θάιπςε αλαγθψλ ζηα είδε πνπ έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο ζε λεξφ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο
πξέπεη λα γίλεη ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη καθξηά απφ ηηο
ππφινηπεο ππνδνκέο γηα λα απνθεχγεηαη ε φριεζε ησλ εηδψλ ζηηο πνηίζηξεο. Σα ζεκεία
ηνπνζέηεζεο ησλ πνηίζηξσλ κπνξεί λα επηιεγνχλ ζε ηέηνηεο ζέζεηο ψζηε λα είλαη ζρεηηθά
εχθνιε ε ηξνθνδφηεζή ηνπο κε λεξφ απφ ην πθηζηάκελν πδξεπηηθφ δίθηπν ή λα
πξνζεγγίδνληαη εχθνια θαη λα πιεξψλνληαη απφ ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα.
Άιια πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο
είλαη:
 Απαγφξεπζε πξφζβαζεο ηνπ δεπηεξεχνληνο νδηθνχ δηθηχνπ γηα ην θνηλφ (ρξήζε κφλν
απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ)
 Απζηεξή απαγφξεπζε ρξήζεο δνισκάησλ
 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ δνισκάησλ ζηελ άγξηα παλίδα
 Πξνζηαζία ησλ ελδηαηηεκάησλ φπνπ αλαπαξάγνληαη επαίζζεηα είδε
 Γηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο ησλ εηδψλ
 Γηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ θαξπνθφξσλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ γηα εμαζθάιηζε
ηξνθήο γηα ηελ παλίδα.
Χξηκφηεηα: Απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηερλεηψλ θσιηψλ, ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ
αξηζκνχ θαη ε ρσξνζέηεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ (γηα ηε
θαιηθνχξηα) θαη ηνπ Σακείνπ Θήξαο (γηα ηα λπθηφβηα αξπαθηηθά). Γηα ηηο πνηίζηξεο απαηηείηαη ε
ρσξνζέηεζή ηνπο απφ ην Σκήκα Γαζψλ.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Αξηζκφο ηερλεηψλ θσιηψλ πνπ θαηαιήθζεθαλ, 2. Ρπζκφο
θαηάιεςεο ηερλεηψλ θσιηψλ αλά έηνο, 3. Αξηζκφο πηελψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πνηίζηξεο.
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.
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7.1.3-2 Βεληίυζη ζςνθηκών ενδιαιηήμαηορ ηηρ ενηομοπανίδαρ
θνπνί:
 Ζ δηαηήξεζε ή θαη ε βειηίσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ ηεο εληνκνπαλίδαο, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζην είδνο Bolbelasmus unicornis.
 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ
επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ πξνζηαζία ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ εληφκσλ πνπ εληνπίδνληαη
ζην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε θαη άιισλ θνηλψλ γηα ηελ Νφηηα-Αλαηνιηθή
Εψλε ηεο Μεζνγείνπ εηδψλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, απαηηεί ηελ ιήςε δαζνθνκηθψλ κέηξσλ κε ζηφρν
ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο. Σν θέληξν βάξνπο ηεο ιήςεο ησλ δαζνθνκηθψλ απηψλ
κέηξσλ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηνρή, ε νπνία δηαηαξάρζεθε
κε φρη θαιά ζηνρεπκέλεο αλαδαζσηηθέο ελέξγεηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1974–1977, θαηά ηηο νπνίεο
εηζήρζε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμαηξεηηθά απαηηεηηθή Pinus pinea, ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα
θησρά εδάθε. Σαπηφρξνλα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εξγαζηψλ απηψλ πεξηνξίζζεθαλ, φπσο δελ ζα
έπξεπε λα γίλεη, ηα αληηπξνζσπεπηηθά είδε θξπγάλσλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή (Thymus
capitatus, Phagnalcon rupestre, Asphodelus aestivus, Αllium cupani θιπ), θαη ηα νπνία
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο πεξηνρήο γεληθά.
Πεξηγξαθή: Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φηη αθνξά ηελ
πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή ζε πξψηε θάζε ε απνθαηάζηαζε ηεο ρισξηζηηθήο πνηθηιφηεηαο, αθφκα θαη κε
θπηεχζεηο ή ζπνξέο γεγελψλ θπηηθψλ εηδψλ. Δηδηθφηεξα, νη θπηεχζεηο ησλ εηδψλ
Helianthemum θαη ε δηαηήξεζε ησλ ρψξσλ κε αξαηή θπηνθάιπςε, είλαη ηδηαίηεξα επλντθέο
δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ είδνπο Bolbelasmus unicornis.
Χξηκφηεηα: Ζ ηερληθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπνξά ζπεξκάησλ θαη ζηελ
ππνβνήζεζε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ησλ εηδψλ ρισξίδαο, κπνξεί λα εθαξκνζζεί άκεζα απφ
ην Σκήκα Γαζψλ, θαζψο ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη ν επαθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ ζέζεσλ
εθαξκνγήο.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο θπηεπζέλησλ εηδψλ, 2. έθηαζε θπηεπζείζαο πεξηνρήο, 3.
πιεζπζκνί εληφκσλ
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.
7.1.4 Γαζηθή αλαςπρή θαη δαζνηνπξηζκφο
7.1.4-1 Δνίζσςζη ηηρ ενημέπυζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ ηος κοινού
θνπνί:
 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο
θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο.
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 Απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο απφ θάζε είδνπο θηλδχλνπο θαη ππνβαζκηζηηθνχο
ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο παξάγνληεο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή
ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
 Δλίζρπζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο είλαη ζρεηηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο Natura 2000. Ζ πεξηνρή κειέηεο δελ αληηκεησπίδεη
ζήκεξα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα απνηεινχζαλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ ηεο.
Χζηφζν, πξφβιεκα απφ πιεπξάο ρξήζεσλ γεο απνηειεί ε χπαξμε νηθηψλ εληφο ηνπ Πάξθνπ, δηφηη
δπζρεξαίλεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ. Δπνκέλσο, ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο, πξσηίζησο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη δεπηεξεπφλησο φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζπκβάιιεη ζηε ξχζκηζε νξηζκέλσλ ρξήζεσλ γεο θαη
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ πεγή πξνβιεκάησλ θαη αληηπαξαζέζεσλ ζηελ
εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.
Ζ ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ απνηειεί ζεκαληηθφ κέηξν εθαξκνγήο ηνπ γεληθνχ
ζθνπνχ δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, εθφζνλ ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο
θαη αλαςπρηθήο ηεο αμίαο θαη ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ζθνπψλ ελεκέξσζεο
κε ηνπ εηδηθνχο ζθνπνχο δηαρείξηζεο.
Πεξηγξαθή: Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ θνηλνχ
πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ηα αθφινπζα:
 Παπαγυγή ενημεπυηικού ςλικού. Έληππεο θαη ςεθηαθή κνξθήο (π.ρ. νηθνηνπξηζηηθφο
νδεγφο ηεο πεξηνρήο, κνλνπάηηα, δηαδξνκέο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ είηε γεληθά ζέκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο είηε αθηεξψκαηα
εμεηδηθεπκέλα γηα ηα ελδηαηηήκαηα, ηνπο νηθνηφπνπο, ηα είδε ηεο πεξηνρήο, δεκηνπξγία
ηζηνζειίδαο θ.ι.π),
 Γπάζειρ δημοζιοποίηζηρ ζηον ηύπο. πγγξαθή θαη δεκνζίεπζε άξζξσλ, παξνρή
ζπλεληεχμεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ (έληππα θαη ειεθηξνληθά). Ζ
δεκνζηνπνίεζε απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ζεκαζία
ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο.
Χξηκφηεηα: Οη ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ έρνπλ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ζηε ζχληαμε
ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηα αληηθεηκέλα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ελ ιφγσ πεξηνρή.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 2 έηε (1 έηνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ελεξγεηψλ θαη 1 έηνο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ)
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Αξηζκφο ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο / επαηζζεηνπνίεζεο, 2. Απνδνρή
ηεο πεξηνρήο Natura 2000 απφ ηνπο θαηνίθνπο φπσο ζα εθθξαζηεί ζηηο κειέηεο άπνςεο θνηλνχ
πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή κέηξνπ.
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.
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7.1.4-2 Ανάλςζη ηυν σαπακηηπιζηικών επιζκετιμόηηηαρ
θνπνί:
 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
κειέηεο.
 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αλαςπρήο
 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ επηζθεπησλ, κε γλψκνλα ηε πξνζηαζία ησλ νηθνηφπσλ θαη
ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ πεξηεγεηηθή ρσξεηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην κέγηζην
δπλάκελν αξηζκφ "εκεξψλ επηζθέπηε" πνπ κπνξεί κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή λα δερζεί θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εμαζθαιίδνληαο ζην δηελεθέο ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ζηνλ επηζθέπηε
άξηζηεο πνηφηεηαο αλαςπρή, ρσξίο φκσο λα κεηψλεηαη ε αμία ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ
(Ληάθνο 1985). Ηδηαίηεξα νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλέο απνζηάζεηο
απφ πφιεηο, αλακέλεηαη λα δέρνληαη κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ, θαη θάζε αχμεζε πέξα απφ ην
φξην ηεο πεξηεγεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο κπνξεί ηαπηφρξνλα λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο αλαςπρήο, αιιά θαη ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε πξνο ην ζθνπφ θήξπμεο ηεο πεξηνρήο σο
πξνζηαηεπφκελεο. πλεπψο, ζε θάζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαςπρή, είλαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
επηζθεςηκφηεηαο, γηα ηε ξχζκηζε ηεο θαηά ρψξνπ θαη ρξφλνπ άζθεζεο ηεο αλαςπρήο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξρέο αλαθήξπμεο ηεο πεξηνρήο ζην δίθηπν NATURA 2000. Ζ αλάγθε
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο είλαη ζθφπηκν λα απνηειέζεη ηε βάζε θαζνξηζκνχ νπνηαζδήπνηε
επέκβαζεο γηα ήπηα αλάπηπμε, πεξηεγεηηθφ ή εξεπλεηηθφ ηνπξηζκφ θαζψο θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο
ειεχζεξνπ ρξφλνπ.
Πεξηγξαθή: Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηζθεπηψλ είλαη ε
ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο (αξηζκφο επηζθεπηψλ, ηππνινγία, πξνηηκήζεηο,
απαηηήζεηο θιπ). Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κε:
 χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ θαη
 Καηαγξαθή ησλ επηζθεπηψλ
Απφ ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζα πξνθχςνπλ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο φπσο:
 Ζ αλάιπζε ησλ γλσξηζκάησλ ησλ επηζθεπηψλ
 Σα πξφηππα επηζθεςηκφηεηαο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε πεξηνρή
 Οη πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ν βαζκφο πιήξσζήο ηνπο
 Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθεςηκφηεηαο
Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη ζθφπηκν λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε θαη αλάδεημε ηνπ Δ.Γ.Π
ηεο Ρηδνειηάο, κε γλψκνλα ηνπ γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζθνπνχο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξα
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
επηζθεςηκφηεηαο είλαη ε ξχζκηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη θξίζηκεο γηα ηε
δηαηήξεζε νξηζκέλσλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, φπσο θαη ν πξνζδηνξίζκφο ησλ ζέζεσλ
ησλ δηάθνξσλ ππνδνκψλ (ζέζεηο ζέαο, ζέζεηο αλάπαπζεο, ζέζεηο εζηίαζεο, κνλνπάηηα
πεξηήγεζεο, δξφκνη πξφζβαζεο θιπ) θαη βειηηψζεσλ ηνπ ηνπίνπ (ρεηξηζκφο βιάζηεζεο,
θπηεχζεηο, δηαζεζηκφηεηα λεξνχ, θιπ). Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
επηζθεςηκφηεηαο ζα πξνθχςνπλ νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
ηεο πεξηνρήο γηα ηνπο επηζθέπηεο, ν νπνίνο είλαη απαξαίηεην λα εθδνζεί.
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Χξηκφηεηα: Οη ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ έρνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ζηε ζχληαμε
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγξαθήο ησλ
επηζθεπηψλ. ηε ζπλέρεηα λα εθδνζεί ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο γηα ηνπο επηζθέπηεο.
Υξνλνδηάγξακκα: 1 έηνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Καηαγξαθή ησλ επηζθεπηψλ γηα
1 νιφθιεξν έηνο αλά πεληαεηία.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο επηζθεπηψλ, 2. είδνο αλαςπρήο, 3. θαλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο.
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.
7.1.5 Γαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί
7.1.5-1 Μέηπα αποκαηάζηαζηρ ηηρ βλάζηηζηρ. Απαιώζειρ, απομάκπςνζη νεκπών και
κασεκηικών (αηποθικών) δένδπυν
θνπνί:
 Ζ δηαηήξεζε, αλφξζσζε, επέθηαζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη
ζπλζεθψλ, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θπηνθνηλνηήησλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ
 Ζ ππνβνήζεζε ηεο θπζηθήο δηαδνρήο κε ηελ απειεπζέξσζε δσηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ
επέθηαζε ηεο πξσηνγελνχο βιάζηεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπηθψλ εηδψλ
 Δμπγίαλζε ζπζηάδσλ κε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε λεθξψλ, θαρεθηηθψλ θαη αλεπηζχκεησλ
εηδψλ
 H ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ
επηζθεπηψλ, θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Όπσο πξναλαθέξζεθε ην Γάζνο Πάξθν Ρηδνειηάο, παξά ηα
επηκέξνπο πξνβιήκαηα ζχλζεζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ νηθνηφπσλ ηνπ,
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ άπνςε βηνινγηθή, νηθνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή. Πέξα
φκσο απφ ηνπο νηθφηνπνπο πξνηεξαηφηεηαο, αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ππφινηπε βιάζηεζε, ζην
ζχλνιφ ηεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη απεηινχκελα, ζεκαληηθά είδε.
Σν Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο πξνζθέξεη πνηθηιία πνιχηηκσλ ππεξεζηψλ θαη σθειεηψλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο
Λάξλαθαο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ θαη επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο.
Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ πξέπεη λα αλνξζσζνχλ θαη
απνθαηαζηαζνχλ νη θπηνθνηλφηεηεο θαη νη νηθφηνπνη ηεο πεξηνρήο, πνπ έρνπλ θαηά ην παξειζφλ
δεκησζεί απφ αιφγηζηεο αλαδαζσηηθέο επεκβάζεηο.
Ζ πξνηίκεζε μεληθψλ θπξίσο εηδψλ (Κπαλφθπιιε αθαθία, Κνπθνπλαξηά), εηο βάξνο ελδεκηθψλ,
νδήγεζε ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο ζε αιινίσζε, δηάζπαζε, θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηειηθά ζε
ππνβάζκηζε. Δίλαη αλαγθαία επνκέλσο ε αλαζπγθξφηεζε βιάζηεζεο θαη νηθνηφπσλ, κε
θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο επεξγεηηθέο
επηπηψζεηο, ηφζν ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ.
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Ζ ιαλζαζκέλε απηή εηζαγσγή μεληθψλ πξνο ηελ πεξηνρή εηδψλ –Κνπθνπλαξηάο θαη Αθαθίαο
θπαλφθπιιεο- ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί κε ζηαδηαθή απνκάθξπλζή ηνπο. Δμάιινπ πνιιά απφ ηα
άηνκα ηεο Κνπθνπλαξηάο είλαη ήδε λεθξά ή θαρεθηηθά, εκθαλίδνληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα
ηξνθνπελίαο. Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε βιάζηεζε, εμαηηίαο ησλ λεθξψλ απηψλ αηφκσλ, δελ
είλαη θαζφινπ επράξηζηε, ηφζν γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, φζν θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ πάξθνπ.
Απμεηηθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδεη ζε πνιιέο ζέζεηο θαη ε Κπαλφθπιιε αθαθία, ελψ ζε θάπνηεο
άιιεο εμειίζζεηαη θαιά θαη κάιινλ επηζεηηθά γηα ηα απηφρζνλα είδε.
Δίλαη αλάγθε επνκέλσο λα απνκαθξπλζνχλ ηα λεθξά θαη πξνβιεκαηηθά ζηελ εμέιημή ηνπο άηνκα
ηεο Κνπθνπλαξηάο, αιιά θαη ηεο Αθαθίαο, θαζψο θαη λα απειεπζεξσζνχλ ζέζεηο (θσιηέο), φπνπ ε
Κπαλφθπιιε αθαθία παξνπζηάδεηαη δηεηζδπηηθή θαη επηζεηηθή πξνο ηα απηφρζνλα είδε. Με ηηο
επεκβάζεηο απηέο ζα δεκηνπξγεζεί ν απαξαίηεηνο απμεηηθφο ρψξνο γηα ηελ εηζαγσγή ή θπζηθή
επέθηαζε ησλ απηφρζνλσλ εηδψλ. Δπίζεο ζα βειηησζεί αηζζεηά ην ηνπίν θαη ε γεληθφηεξε εηθφλα
πνπ παξνπζηάδεη ε βιάζηεζε.
Πεξηγξαθή: Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ ηα αθφινπζα
κέηξα:
 ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ μεληθψλ πξνο ηνπο ζηαζκνχο εηδψλ, ηα νπνία είηε
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα μήξαλζεο θαη αηξνθηθήο αλάπηπμεο (Κνπθνπλαξηά), είηε
ζπκπεξηθέξνληαη επηζεηηθά (δηεηζδπηηθά) πξνο ηελ απηφρζνλε βιάζηεζε.
 ε επηιεγκέλεο ζέζεηο, φπνπ ε Αθαθία εκθαλίδεηαη δηαξθψο επεθηεηλφκελε, ζα
επηδησρζεί ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζή ηεο θαη ε πξνζθνξά ρψξνπ ζηελ απηφρζνλε
βιάζηεζε. Σν έξγν απηφ δελ είλαη εχθνιν, απαηηεί επηκέιεηα θαη θαιφ ζρεδηαζκφ ζην
ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Ζ επθνιία πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο Αθαθίαο (αγελψο θαη εγγελψο)
δπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ δηαρεηξηζηψλ. Χζηφζν ε ρξνληθή ζηηγκή, απφ ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ είδνπο, είλαη αθφκε επλντθή θαη ε θαηάζηαζε δηαρεηξίζηκε, θάηη πνπ δελ ζα ηζρχεη κεηά
απφ κεξηθά αθφκε ρξφληα.
Χξηκφηεηα: Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ θαη επεκβάζεσλ απαηηείηαη
θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Σα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ έρνπλ ηελ
εκπεηξία θαη γλψζε γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη εθαξκφζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαρεηξηζηηθέο
εξγαζίεο.
πγθεθξηκέλα απαηηείηαη ζχληαμε κειέηεο αλαδάζσζεο κε ηνπηθά είδε, πνπ κεηέρνπλ ζηε
ζχλζεζε ηεο πξσηνγελνχο βιάζηεζεο θαη ζα βειηηψζνπλ ηε δνκή θαη αλαζπγθξφηεζε ησλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ.
Σα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ηελ θαιή
ζπλεξγαζία κε ην δαζεξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ Ρηδνειηάο θαη βέβαηα κε ηελ
ελίζρπζε ηεο Πνιηηείαο, σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζθέινο, κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζχλζεην
έξγν ηεο αλφξζσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο θαη πεξηνρήο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ
ζα γίλεη εκθαλήο γηα ηνπο κε εηδηθνχο ζε βάζνο ρξφλνπ.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη ην ηέινο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.
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Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1.αξηζκφο λεθξψλ, θαρεθηηθψλ θαη μεληθψλ εηδψλ δέλδξσλ πνπ ζα
απνκαθξπλζνχλ, 2. ζέζεηο θαη έθηαζε πνπ ζα απειεπζεξσζνχλ απφ μεληθά πξνο ηνπο ζηαζκνχο
είδε θαη ηε δηείζδπζε ηεο Αθαθίαο.
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.

7.1.5-2: Δμπλοςηιζηικέρ θςηεύζειρ με ενδημικά είδη, πποζαπμοζμένα ζηιρ ζςνθήκερ ηηρ
πεπιοσήρ
θνπνί:
 Δκπινπηηζκφο ησλ ζπζηάδσλ
 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ ελδνδαζνγελνχο θιίκαηνο
 Γηεπθφιπλζε επαλάθακςεο ηεο πξσηνγελνχο βιάζηεζεο
 Βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ
 Δπέθηαζε θπηεχζεσλ θαη ζπνξψλ ζε 1400 m δξφκσλ
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ θαη αηξνθηθψλ αηφκσλ,
θαζψο θαη απφ ηελ αληίζηνηρε θσιεψλ Αθαθίαο θπαλφθπιιεο, ζα δεκηνπξγεζνχλ κηθξά δηάθελα
ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε απηφρζνλα είδε γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη ηαρχηεξε
αλαζπγθξφηεζε ηνπ δάζνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηνξζσζνχλ απφ ηε κηα ηα ζθάικαηα ηνπ
παξειζφληνο θαη απφ ηελ άιιε ζα βνεζεζεί ε απηφρζνλε βιάζηεζε λα αλαθαηαιάβεη ηελ έθηαζε
πνπ ηεο αλήθεη. Ζ ελέξγεηα απηή ζα έρεη πνιιαπιέο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ
αλαζπγθξφηεζε ησλ πξσηνγελψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ νηθνηφπσλ θαη ηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο βιάζηεζεο.
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζα ζπκβάιιεη θαη ε θαηάξγεζε 1400 m δξφκσλ, δεδνκέλνπ φηη ην νδηθφ
δίθηπν είλαη ηδηαίηεξα ππθλφ, εθπιήξσζε ηνπο φπνηνπο αλαδαζσηηθνχο ζθνπνχο θαηά ηε δηάξθεηα
ησ θπηεχζεσλ, ψζηε ζήκεξα λα ζεσξείηαη ππεξβνιηθφ, λα θαηαθεξκαηίδεη ην δάζνο πάξθν θαη λα
δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο, παξά επθνιίεο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο.
Πεξηγξαθή: ηηο απειεπζεξσκέλεο απφ άηνκα Κνπθνπλαξηάο θαη Αθαθίαο ζέζεηο ζα
εγθαηαζηαζνχλ κε θπηεχζεηο ζε ιάθθνπο θπηάξηα Αγξηειηάο, Υαξνππηάο, θνίλνπ, Κππαξηζζηνχ,
αιιά θαη Σξαρείαο πεχθεο. Οη ζέζεηο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηα δηάθνξα είδε ζα εμαξηεζεί θάζε θνξά
απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζε θάζε απειεπζεξσκέλε ζέζε εδαθηθέο θαη γεληθφηεξα ζηαζκηθέο
ζπλζήθεο. Απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην ιφγν φηη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή
δελ είλαη ηδηαίηεξα επλντθέο γηα ηελ επδνθίκεζε δελδξψδνπο βιάζηεζεο.
Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε 1400 m δξφκσλ, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί
(Υάξηεο 7.1.5.2-1 ), νη νπνίνη πιένλ δελ εμππεξεηνχλ θάπνην ζθνπφ θαη κάιινλ δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο. ηνπο δξφκνπο απηνχο ζα πξέπεη πξψηα λα γίλεη βαζεηά
θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο, κε ξίπεξ ή κνλφπλν άξνηξν, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζε θάζε
θαηαξγνχκελν δξφκν επηθξαηνχλ, γηα λα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα κε επθνιία νη εθηάζεηο απηέο
(0,4 πεξίπνπ εθηαξίσλ) λα θπηεπζνχλ, λα ζπαξνχλ ή θαη λα αλαδαζσζνχλ ζπλδπαζηηθά κε
θπηεχζεηο θαη ζπνξέο. Χο πξνο ηα είδε ηζρχνπλ φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηηο θπηεχζεηο ησλ
ζέζεσλ πνπ ζα απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ Κνπθνπλαξηά θαη ηελ Αθαθία.
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Θέζεηο νη νπνίεο γεηηνλεχνπλ κε γπςφθηιε βιάζηεζε θξίλεηαη ζθφπηκν λα κε θπηεπηνχλ νχηε λα
ζπαξνχλ γηα λα δνζεί έηζη ε δπλαηφηεηα ζηε βιάζηεζε απηή λα επεθηαζεί θαη λα δηεπξχλεη ηνπο
νηθνηφπνπο ηεο, φπνπ βέβαηα απηφ είλαη δπλαηφ (ππφζεκα γχςνο).
Υάξηεο 7.1.5.2-1: Πξνηεηλφκελνη δξφκνη πξνο θαηάξγεζε

Χξηκφηεηα: Οη εκπινπηηζηηθέο γηα ηελ πεξηνρή Ρηδνειηάο θπηεχζεηο απαηηνχλ ιεπηνκεξή
ζρεδηαζκφ, γηα ηνλ νπνίν ηελ επζχλε ζα έρνπλ βέβαηα ηα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. Απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην εηδηθά γηα ηελ εθινγή εγθαηάζηαζεο δηαθφξσλ εηδψλ, αλάινγα κε ηηο
ζηαζκηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ζθνπνχο δηαηήξεζεο νηθνηφπσλ θαη βιάζηεζεο. Γελ πξέπεη απιά
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λα θπηεπηνχλ λέα θπηάξηα, ζηα δηάθνξα δηάθελα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, αιιά ζα πξέπεη λα
θπηεπηεί ην θάζε θπηάξην θαη είδνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε, πνπ ηνπ ηαηξηάδεη ζηαζκηθά θαη
ζπκβάιιεη ζηελ αλφξζσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο απηφρζνλεο βιάζηεζεο θαη ζηε δηαηήξεζε θαη
επέθηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ελδηαθέξνληνο.
Ζ ίδηα ινγηθή πξέπεη λα επηθξαηήζεη θαη ζηηο θπηεχζεηο ή ζπνξέο ησλ θαηαξγνχκελσλ δξφκσλ,
φπνπ νη ζπλζήθεο ζα είλαη αθφκε δπζκελέζηεξεο, παξά ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο. Ζ έθηαζε
απηή ησλ ηεζζάξσλ ζηξεκκάησλ ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλφξζσζε ηεο πεξηνρήο, αιιά
θαη ζηελ νπηηθή εηθφλα ηεο βιάζηεζεο πνπ ηελ θαιχπηεη.
Ζ ζπιινγή, απνζήθεπζε θα παξαγσγή ηνπ δαζηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, πνπ θαιχπηεη ηηο
αλάγθεο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί επηηπρψο απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαη ζηηο θπηεχζεηο ζα πξέπεη λα
αθνινπζεζεί ε λέα πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 10 έηε
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο λέσλ αηφκσλ πνπ ζα θπηεπηνχλ, 2. έθηαζε πνπ ζα
θαιπθζεί, απνθαηαζηαζεί, 3. βειηίσζε, απνθαηάζηαζε ηνπίνπ
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή
7.1.5-3: Υειπιζμόρ, πεπιποίηζη θςηεύζευν και βλάζηηζηρ
θνπνί:
 Δπηηπρήο εγθαηάζηαζε θαη εμέιημε λέσλ θπηεχζεσλ
 Πξφιεςε αζζελεηψλ θαη άιισλ θηλδχλσλ
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο βιάζηεζεο ζε κηα πεξηνρή δελ
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζσζηή εθινγή εηδψλ θαη ηηο θαιά ζρεδηαζκέλεο θπηεχζεηο. Σα λεαξά θπηάξηα
έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο (πνηίζκαηα, βνηαλίζκαηα θ.ά.) γηα ηα επφκελα ηξία ηνπιάρηζηνλ
ρξφληα. Ηδηαίηεξα ζε πεξηβάιινληα, φπσο απηά ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη ηεο Ρηδνειηάο εηδηθφηεξα, ε
επηηπρία εγθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε λενθπηείαο εμαξηάηαη απφ ηηο ελέξγεηεο πεξηπνίεζεο ηεο.
Πεξά απφ ηα λεαξά δελδξχιιηα, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη ηελ πγηεηλή
θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο βιάζηεζεο θαη λα επεκβαίλεη, φπνηε θαη φπνπ απαηηείηαη, παίξλνληαο
ηα θαηάιιεια κέηξα. Γηνξζψζεηο επηθφξπθνπ, θνξκνχ, θφκεο θαη αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ ζα
είλαη ζπρλά απαξαίηεηεο.
Πεξηγξαθή: Σα λεαξά δελδξχιιηα, γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα, ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ κε
ηνπιάρηζηνλ 10 πνηίζκαηα/έηνο θαηά ηελ άλνκβξε μεξνζεξκηθή πεξίνδν (Μάην έσο επηέκβξην).
Αλαινγνχλ δχν πεξίπνπ πνηίζκαηα/κήλα θαη βέβαηα εθφζνλ επηθξαηεί αλνκβξία θαηά ηνπο κήλεο
πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Πεξηκεηξηθά ησλ θπηαξίσλ, ζηα νπνία εθαξκφζζεθε έηζη θαη αιιηψο ρακειή θχηεπζε, ζα
δηακνξθψλεηαη θάζε Άλνημε ν ιάθθνο ζπληήξεζεο, κε παξάιιειε απνκάθξπλζε ηεο
αληαγσληζηηθήο βιάζηεζεο.
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Οη δηαρεηξηζηέο, θαιιηεξγεηέο ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ δηαξθψο
ηελ εμέιημε ηεο βιάζηεζεο, λα αμηνινγνχλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα δξνκνινγνχλ ηελ
ππνζηήξημή ηεο, φπνπ θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη.
Ζ εηθφλα ηεο βιάζηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη
απηή λα παίμεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη δελ παξαβηάδνληαη
επηζηεκνληθνί θαλφλεο θαη αξρέο.
Χξηκφηεηα: Ο Γαζηθφο ηαζκφο Ρηδνειηάο δηαζέηεη ην απαξαίηεην, θαιά εθπαηδεπκέλν,
πξνζσπηθφ γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο βιάζηεζεο θαη λα επνπηεχζεη κε επηηπρία ην
έξγν ηεο πεξηπνίεζεο θαη ηνπ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ ηεο.
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 10 έηε. Πξνηείλνληαη δέθα πνηίζκαηα/έηνο γηα ηα πξψηα ηξία ρξφληα θαη
ζηε ζπλέρεηα ηξία πνηίζκαηα/έηνο.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο πνηηζκάησλ θαη δελδξχιιηα πνπ πνηίζζεθαλ θάζε
πεξίνδν, 2. ιάθθνη ζπληήξεζεο πνπ επαλαδηακνξθψζεθαλ, 3. αξηζκφο δέλδξσλ πνπ δέρζεθαλ
άιιεο πεξηπνηήζεηο (εθηφο απφ πνηίζκαηα)
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή

7.1.6 Γαζηθά πξντφληα
Ζ παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ θαη θπξίσο μχινπ δελ πξέπεη λα απαζρνιεί ηνπο δηαρεηξηζηέο
ηνπ Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο. Έρνπλ πνιχ ζεκαληηθφηεξν έξγν λα επηηειέζνπλ ζε κία πεξηνρή ε νπνία,
παξφηη αμηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα αλαςπρή, έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν πεξηνρψλ Natura ηνπ
λεζηνχ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ηεο βιάζηεζεο πνπ
εθεί εκθαλίδεηαη.
Δπνκέλσο ε παξαγσγηθή, κε ηελ επξεία έλλνηα, ιεηηνπξγία ηνπ Γάζνπο Ρηδνειηάο απνζθνπεί
ζηελ παξαγσγή θπξίσο σθειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνιχηηκσλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λάξλαθαο,
αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ.
Σα ιίγα πξντφληα μχινπ (απνκάθξπλζε λεθξψλ δέλδξσλ) θαη ε πεξηνξηζκέλε, απφ ηελ ίδηα ηε
θχζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δάζνπο, ζπιινγή αξσκαηηθψλ θπηψλ δελ πξέπεη λα απαζρνινχλ ηνπο
δηαρεηξηζηέο, γη απηφ θαη δελ ζα πξνβιεθζεί θάπνην ηδηαίηεξν δηαρεηξηζηηθφ έξγν πξνο εθηέιεζε.
7.1.7 Θήξα
Γεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή κειέηεο εκπίπηεη ζηηο «πξνζσξηλά απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο θπλεγηνχ»
θαη φηη ε άζθεζε ηεο ζήξαο είλαη αζχκβαηε κε ηελ θήξπμε ηεο Ρηδνειηάο σο Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν,
δελ πξνηείλεηαη θάπνην δηαρεηξηζηηθφ κέηξν. Δίλαη ζθφπηκν φκσο λα ζπλερηζζεί ε επφπηεπζε ηεο
πεξηνρήο, απφ ην Σακείν Θήξαο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ Ρηδνειηάο, γηα ηελ
απνηξνπή πηζαλήο ιαζξνζεξίαο.

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

113 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

7.1.8 Πξνζηαζία
7.1.8-1 Δνίζσςζη ηηρ επόπηεςζηρ - θύλαξηρ
θνπνί:
 Ζ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο (1520*, 5220* θαη 6220*)
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θπηνθνηλφηεηεο ησλ «ζηεπψλ γχςνπ» θαη ζηε γπςφθηιε
βιάζηεζε.
 Ζ δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ θπηψλ θαη άιισλ ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο.
 Ζ δηαηήξεζε ηνπ κσζατθνχ ησλ ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ.
 Ζ δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ ελδεκηθψλ εηδψλ: θαιηθνχξηα (Oenanthe
cypriaca) θαη Κππξνηζηξνβάθνο (Sylvia melanothorax).
 Ζ απνηξνπή ηεο αλεμέιεγθηεο πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ηεο παξάλνκεο ζπιινγήο
θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ επφπηεπζε θαη ε θχιαμε ησλ δεκφζησλ δαζψλ αζθείηαη απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. Χζηφζν ε επφπηεπζε κηαο πεξηνρήο κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή
αμία ρξήδεη ηεο κφληκεο παξνπζίαο αηφκσλ κε γλψζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Σν Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο ήδε δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο θηινμελίαο θαη αλάπαπζεο επηζθεπηψλ, θαη δέρεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ
επηζθεπηψλ θάζε έηνο. Αλακέλεηαη κειινληηθά κηα αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ ιφγσ ηεο αλάδεημεο
ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο κηθξήο ζρεηηθά απφζηαζεο απφ ηε Λάξλαθα.
Πεξηγξαθή: Λφγσ ηεο κηθξήο έθηαζεο ηνπ ρψξνπ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ελδείθλπηαη ε
εθπαίδεπζε ελφο ππαιιήινπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επφπηεπζεο/θχιαμεο, αιιά θαη
μελάγεζεο. ηα θαζήθνληα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο (απνηξνπή ζπιινγήο ζπάλησλ θπηηθψλ εηδψλ, απνηξνπή άζθνπεο
πεξηήγεζεο ζε ηδηαίηεξα επαίζζεηεο πεξηνρέο, έιεγρνο παξάλνκνπ αλάκαηνο θσηηάο, θιπ), ηελ
ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηελ πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηελ πεξηνρή θαη
ηελ νηθνινγηθή ηεο αμία. Δπηπιένλ, ζα δηαηεξεί δειηία κε ηηο ηάζεηο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ ζα
πινπνηεί ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην παξαθνινχζεζεο ηεο πεξηνρήο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ είλαη αλαγθαία ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ, ζε ζέκαηα ρισξίδαο, παλίδαο θαη ζηνπο ηξφπνπο μελάγεζεο.
Χξηκφηεηα: Ζ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο πξέπεη λα ζπληαρζεί απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαη
αλάινγα κε ην ππάξρνλ νξγαλφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο, λα απνζπαζζεί ν θαηάιιεινο ππάιιεινο
απφ ην πξνζσπηθφ.
Υξνλνδηάγξακκα: 4 έηε κέρξη λα πινπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο νξγάλσζεο
(εθπαίδεπζε-επηινγή) απφ ην Σκήκα Γαζψλ. Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο κέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Δμακεληαίεο εθζέζεηο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηάζεσλ ησλ
επηζθεπηψλ. 2. Δηήζηεο αλαθνξέο απνηειεζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο ησλ
βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο πεξηνρήο.
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Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.
7.1.8-2 Δνίζσςζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ
θνπφο:
 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ δηακφξθσζε πνιηηψλ κε ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή
ζπκπεξηθνξά, απνηειεί ην ηζρπξφηεξν κέηξν πξνζηαζίαο ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο. Άιισζηε, ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, σο θαηεμνρήλ
κέηξν πξνζηαζίαο κε δηαρξνληθά απνηειέζκαηα, πάλσ απφ νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε
θαίλεηαη απφ ηε ςήθηζε, πηνζέηεζε θαη δέζκεπζε, ζην Vilnius ηεο Ληζνπαλίαο (17-18 Μαξηίνπ
2005), απφ ην ζχλνιν ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηη κέρξη ην 2015 ζα
έρνπλ ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη Δζληθά ηξαηεγηθά ρέδηα Γξάζεο, βαζηζκέλα ζηηο ππνδείμεηο ηνπ
ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ Δθπαίδεπζε θα ηελ Αεηθνξία (ΔΑ) ζηελ Δπξψπε. Ζ ηξαηεγηθή
απνζθνπεί ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα θηλεηνπνηεζνχλ ζε
ελέξγεηεο θαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ, εμέδσζε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ
Δθπαίδεπζε θαη Αεηθνξία (2007), βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ επξσπατθήο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πινπνηνχληαη εηεζίσο αξθεηά πξνγξάκκαηα θαη
δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, θξίλεηαη αλαγθαία ε
χπαξμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πεξηγξαθή: Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο:
 Γηα ηα ηξία επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο (πξνδεκνηηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα)
πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηα
νπνία ζα εζηηάδνπλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη ηα νπνία ζα δηαλεκεζνχλ ζηα ζρνιεία ηεο
πεξηνρήο.
 Πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξήζεο ηνπ πιηθνχ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζεκηλάξην επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.
 Οξγάλσζε κνλνήκεξσλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο αιιά
θαη φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ, γηα καζεηέο ηεο δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο. Ζ
πεξηήγεζε κε νξγαλσκέλν ηξφπν ζηε πεξηνρή, βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε
ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο θαη ζηελ εμνηθείσζε ελλνηψλ φπσο
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, δηαρείξηζε, πξνζηαζία.
 πιινγή απνμεξακέλσλ θπηηθψλ taxa πνπ απαληψληαη ηφζν ζηε πεξηνρή κειέηεο, φζν
θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ βνηαληθή απηή ζπιινγή ζα πξέπεη λα απνζεθεπηεί ζε έλα
Κέληξν Δλεκέξσζεο θαη ε ζπληήξεζε – ρξήζε ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε επαγγεικαηηθφ
ηξφπν. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Πεξηπηέξνπ Δλεκέξσζεο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο φρη κφλν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζηα πιαίζηα ηεο
επηζθεςηκφηεηαο ζηε πεξηνρή κειέηεο.
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Χξηκφηεηα: Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ρξεηάδεηαη:
 Ζ βνηαληθή ζπιινγή λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπ εξεπλεηέο ή απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
Σκήκαηνο Γαζψλ.
 Ζ δεκηνπξγία ηνπ Πεξηπηέξνπ Δλεκέξσζεο (δηαρ. κέηξν 7.1.9-1).
Υξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 3 έηε
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ, 2. Γηάξθεηα εθαξκνγήο, 3. Αξηζκφο
ζρνιείσλ πνπ εθάξκνζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πιηθφ.
Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία

7.1.8-3 Πποώθηζη νομοθεηικήρ πύθμιζηρ για ηην απομάκπςνζη ηυν οικιών ενηόρ ηος
Πάπκος
θνπνί:
 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ Δ.Γ.Π ηεο Ρηδνειηάο
 Πξνψζεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζθνπψλ δηαρείξηζεο
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ χπαξμε δχν νηθηψλ εληφο ηνπ Πάξθνπ δπζρεξαίλεη ηε δηαρείξηζε
αιιά θαη ηε πξνζηαζία ηνπ Πάξθνπ. Απνηειεί αλζξσπνγελή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δελ
εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο.
Πεξηγξαθή: Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ είλαη αλαγθαία ε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ
λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, ψζηε λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια
εκπιεθφκελα θπβεξλεηηθά ηκήκαηα, γηα άξζε ησλ παξαλνκεκάησλ εληφο ηνπ Δ.Γ.Π.
Χξηκφηεηα: Σν Σκήκα Γαζψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, θαζψο
θαη ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, κπνξεί λα πξνσζήζεη φια ηα ελδεηθλπφκελα λνκνζεηηθά κέηξα.
Υξνλνδηάγξακκα: Δψο 3 έηε.
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή
7.1.8-4 Πποζηαζία από επιβλαβείρ οπγανιζμούρ
θνπνί:
 Ζ δηαηήξεζε, αλφξζσζε, επέθηαζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη
ζπλζεθψλ, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θπηνθνηλνηήησλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ
 Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, κε έκθαζε ζηε πηηπνθάκπε θαη ζην
θινηνθάγν έληνκν Phloeosinus armatus.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ εκθάληζε ηεο πηηπνθάκπεο θαη ηνπ θινηνθάγνπ εληφκνπ
Phloeosinus armatus, ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ζηε πεξηνρή απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή ζε
βάζνο ρξφλνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηφζν κε ηηο επαπεηινχκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο (εξεκνπνίεζε),
φζν θαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηφηνπνπ, ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα
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απμεκέλεο επηηήξεζεο ηεο πεξηνρήο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο
ηζνξξνπίαο ζηνλ βηφηνπν, κεηά ηηο ελδεδεηγκέλεο αλαδαζσηηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Πεξηγξαθή: Όζνλ αθνξά ζηε θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο νη ελδεδεηγκέλνη κέζνδνη είλαη ε
κεραληθή θαη ε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη αμηνινγνχληαη.


Μησανική καηαπολέμηζη: ε ζπιινγή θσιεψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαζηξνθή ηνπο κε
θσηηά είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο πηηπνθάκπεο. Ο
ηξφπνο θαηαπνιέκεζεο ηεο πηηπνθάκπεο (κε θνπή θαη θάςηκν ηεο ηειηθήο θσιηάο), φζν
θαη αλ απφ πξψηε άπνςε θαίλεηαη αλαρξνληζηηθφο, φηαλ εθαξκφδεηαη θάησ απφ
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα.
Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο πηηπνθάκπεο κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη:
 Οη πξνλχκθεο λα βξίζθνληαη κέζα ηνπο θσιηέο ηνπο, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο λα
θφβνληαη θαη λα θαίγνληαη άδεηεο θσιηέο, ελψ απηέο, νη πξνλχκθεο, ζα βξίζθνληαη ήδε ζην
έδαθνο γηα λχκθσζε. Ο ρξφλνο ηεο επέκβαζεο είλαη ζίγνπξα έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ,
ελψ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θαηά πεξηνρή θιηκαηνινγηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο, κπνξεί
λα παξαηαζεί κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ-αξρέο Απξηιίνπ.
 Σν χςνο ησλ δέληξσλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 3-4 κέηξα. Έηζη ν εξγάηεο ζα
κπνξεί απαιιαγκέλνο απφ ζθάιεο λα θηλείηαη άλεηα ζηηο βαζκίδεο.
 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, απφ πιεπξάο θπηνθάιπςεο, θαη ν βαζκφο ζπγθφκσζεο
πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αλεκπφδηζηε κεηαθίλεζε ησλ ζπλεξγείσλ θνπήο.
 Ζ χπαξμε δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
 Ζ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ ( έληαζε πξνζβνιήο) λα είλαη ηέηνηα, ψζηε θαηά
κέζν φξν λα κελ ρξεηάδεηαη ν εξγάηεο γηα θαζαξηζκφ έθηαζεο 0,1 εθηαξίνπ πεξηζζφηεξν
απφ 1½ ψξα.
Σν πιενλέθηεκα ηεο θνπήο θαη θαχζεο ησλ θσιεψλ ηεο πηηπθάκπεο (εθφζνλ είλαη δπλαηή θαη
ζπκθέξεη απφ νηθνλνκηθή άπνςε ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αεξνςεθαζκφ,
είλαη ην πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο, ην νπνίν κπνξεί λα θζάζεη θαη 100%. Ζ επηηπρία εμαξηάηαη
θπξίσο απφ ηνλ παξάγνληα επηκειεκέλε εξγαζία. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ αεξνςεθαζκψλ
ν παξάγνληαο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παίδεη ηνλ ζπνπδαηφηεξν ξφιν, απνηειψληαο ηνλ
θπξηφηεξν, αιιά ηειείσο αλεπεξέαζην, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ξπζκηζηή ηνπ πνζνζηνχ ηνπο
επηηπρίαο.
Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ ηξφπνπ απηνχ κεραληθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο
πηηπνθάκπεο, είλαη ην φηη νη επεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ
αλαδάζσζε, ηφηε αθξηβψο πνπ ην λεαξφ δελδξχιιην θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ζην
λέν πεξηβάιινλ, θαη πνπ αθξηβψο ιφγσ ηνπ κηθξνχ φγθνπ ηεο αθνκνησηηθήο κάδαο ηνπ, δηαηξέρεη
θίλδπλν λέθξσζεο κεηά απφ ζπλερείο πξνζβνιέο.
Σέινο ε κεραληθή θαηαπνιέκεζε, φηαλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο, επηβάιιεηαη θαη
γηα ιφγνπο Γαζηθήο Πνιηηηθήο. Γηφηη ζε ρξνληθή πεξίνδν λεθξή απφ γεσξγηθέο εξγαζίεο
πξνζθέξεη απαζρφιεζε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ παξαθείκελσλ θνηλνηήησλ.
πκπεξαζκαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, εθφζνλ ε κεραληθή απηή κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζηηο
λέεο αλαδαζψζεηο ακέζσο κεηά απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ πξνζβνιψλ, είλαη δπλαηφ
θαηαβάιινληαο έλα κηθξφ ρξεκαηηθφ πνζφ θάζε ρξφλν γηα κεραληθή θαηαπνιέκεζε, θαη ην δαζηθφ
πεξηβάιινλ λα δηαηεξείηαη θαζαξφ ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εληνκνθηφλσλ νπζηψλ, θαη νη
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αλαδαζψζεηο λα είλαη ζίγνπξα απαιιαγκέλεο απφ πηηπνθάκπε γηα 5-10 ρξφληα. Ο ρξφλνο απηφο
είλαη πνιχηηκνο, ηφζν γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δελδξπιιίσλ ζην λέν πεξηβάιινλ, φζν θαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηνρή, κε ηελ εκθάληζε θαη ησλ άιισλ κειψλ
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη θαη ε ππηπνθάκπε, ψζηε λα αξρίζεη ν θπζηθφο πιένλ
πεξηνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο.


Βιολογική καηαπολέμηζη: Ο ηξφπνο απηφο θαηαπνιέκεζεο πεξηιακβάλεη ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηψλ θαη βαθηεξίσλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαηαπνιέκεζεο κε ηνχο
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα εμ αηηίαο ησλ δπζθνιηψλ ζηελ ηερληθή παξαγσγήο
ηνπο.

Αληίζεηα ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Bacillus thuringiensis βξήθε ηεξάζηηα εθαξκνγή ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο. Σα βην-παξαζθεπάζκαηα απηά δξνπλ ζαλ παζνγφλα
κφλν ζε πξνλχκθεο ιεπηδφπηεξσλ. Σα βην-παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ην B. thuringiensis
είλαη απφ ηα παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Απηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη:
 ηα θαιά απνηειέζκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά.
 ην φηη είλαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν, ηα ζεξκφαηκα δψα θαη ηνπο θπζηθνχο ερζξνχο ηεο
πηηπνθάκπεο.
Παξνπζηάδνπλ φκσο θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα:



ε δξάζε ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη
εθπιχλνληαη ζρεηηθά εχθνια απφ ηελ ςεθαδφκελε επηθάλεηα (ην πξφβιεκα απηφ
πεξηνξίδεηαη κε ηα πξνζζήθε πξνζθνιιεηηθψλ νπζίψλ π.ρ Πηλνιίλε).

Ζ θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο γηα ηελ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ηεο πηηπνθάκπεο είλαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εθθφιαςεο, δειαδή ε πεξίνδνο Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ, κε επηιεθηηθνχο
ελαέξηνπο θαη επίγεηνπο ςεθαζκνχο ησλ βην-παξαθεπαζκάησλ ζε εηήζηα βάζε, φπσο ήδε
δηελεξγνχληαη απφ ην Σκήκα Γαζψλ.
Όζνλ αθνξά ζηε θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ Phloeosinus armatus, πξνηείλεηαη φπσο
επηρεηξεζεί ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ. Δθηηκάηαη φηη ε
πηινηηθή ηνπνζέηεζε δέθα εληνκνπαγίδσλ ζην ρψξν ηνπ Πάξθνπ, κε ελδερφκελν εθαξκνγήο ηνπ
κέηξνπ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πηινηηθήο
εθαξκνγήο, απνηειεί κηα πνιχ θαιή αξρή ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο.
Χξηκφηεηα: Σα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη γλψζε, ηφζν
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ επηβιαβψλ εληφκσλ, φζν θαη
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπο.
Υξνλνδηάγξακκα: έσο ην ηέινο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

118 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

7.1.8-5 Πποζηαζία από ηιρ κλιμαηικέρ αλλαγέρ
θνπνί:
 Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο επεξρφκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο
 Ζ δηαηήξεζε, αλφξζσζε, επέθηαζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη
ζπλζεθψλ, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θπηνθνηλνηήησλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ
 Γηεπθφιπλζε επαλάθακςεο ηεο πξσηνγελνχο βιάζηεζεο
 Βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ παξαηεηακέλε μεξαζία, πνπ παξαηεξήζεθε ηα ηειεπηαία ηξία
ρξφληα ζηε Κχπξν, πξνθάιεζε πνιιέο λεθξψζεηο ζάκλσλ θα δέληξσλ ζηηο πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο
πεξηνρέο ηεο Λεπθσζίαο θαη ηεο Λάξλαθαο. ηελ πεξηνρή ηεο Ρηδνειηάο νη πεξηζζφηεξεο
λεθξψζεηο παξαηεξήζεθαλ ζην δαζνπνληθφ είδνο Pinus pinea, ην νπνίν είλαη απαηηεηηθφ σο πξνο
ηελ εδαθηθή πγξαζία. Σα άηνκα ηνπ είδνπο Pinus pinea πνπ επηβίσζαλ, παξνπζηάδνπλ ζήκεξα
κηα λαλψδε κνξθή κε κηθξέο βειφλεο θαη ρακειφ χςνο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ
ζηηο δπζκελείο θιηκαηνεδαθηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε ρακειή βξνρφπησζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ
πεξηνρή.
Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή γηα ην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηνπ
εδαθηθνχ ζηξεο πνπ πξνθαινχλ, ηεο ζηαδηαθήο ππνβάζκηζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ηεο ελδερφκελεο
εξεκνπνίεζεο σο απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη
ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζήο ηνπο.
Πεξηγξαθή: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη
αλνκβξίεο ζην Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο, θαζψο θαη ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ
νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
«Μεζνπξφζεζκν ηξαηεγηθφ ρέδην γηα Πξνζαξκνγή ηεο Κππξηαθήο Γαζνπνλίαο ζηηο
Κιηκαηηθέο Αιιαγέο», ην νπνίν αλακέλεηαη λα εηνηκαζηεί απφ ην Σκήκα Γαζψλ ηελ πεξίνδν
2010-2011.
Χξηκφηεηα: Σν ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη γλψζε γηα
ηελ πινπνίεζε θαη επίβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ
αληηκεηψπηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ.
Υξνλνδηάγξακκα: έσο ην ηέινο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή

7.1.9 Τπνζηήξημε ησλ θαηνίθσλ ησλ παξαθείκελσλ θνηλνηήησλ
7.1.9-1 Ανάδειξη και βιώζιμη ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ
θνπφο:
 Ζ δεκηνπξγία φισλ ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ αμηψλ κέζσ ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ.
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Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: Ζ ζπλερφκελε αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ηνπ
βηνηηθνχ επηπέδνπ κε ηελ παξάιιειε αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ε εχθνιε θαη γξήγνξε κεηαθίλεζε κε νρήκαηα ζα απμάλνπλ ζην
κέιινλ ηε δήηεζε γηα αλαςπρή ζε θπζηθά πεξηβάιινληα θαη ηδηαίηεξα ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα κε
πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα. Ζ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Ρηδνειηάο, δέρεηαη ζρεηηθά κηθξφ
αξηζκφ επηζθεπηψλ είηε ζε κηθξέο νκάδεο γηα αλαςπρή είηε κεκνλσκέλνπο πεξηπαηεηέο, θπξίσο
απφ ηε Λάξλαθα. Ζ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ
χπαξμε βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ γηα λα επηηπγράλεηαη έηζη ε βηψζηκε αλάπηπμε ζην
δηελεθέο.
Πεξηγξαθή: Σα κέηξα αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, θαη
πεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο παξνρήο επθαηξηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη ηεο
άλεηεο δηαθίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζην ρψξν. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα πεξηγξαθεί ε ππάξρνπζα
δήηεζε γηα δαζηθή αλαςπρή, λα αμηνινγεζνχλ ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία θπζηθνχ θαη αηζζεηηθνχ
ελδηαθέξνληνο, λα αλαιπζεί ε αλακελφκελε πίεζε κεηά ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, λα
απνηππσζνχλ νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο αλαςπρήο, λα αλαιπζνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ ηα
πξνηεηλφκελα έξγα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Δπίζεο, πξέπεη λα δνζεί
έκθαζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ κέηξσλ θαη ζην πξφγξακκα δξάζεο ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο,
ηελ πεξηήγεζε ησλ επηζθεπηψλ, ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο, κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ
ψζηε λα βειηησζνχλ θαη επεθηαζνχλ νη επθνιίεο αλαςπρήο, πεξηπάηνπ, άζιεζεο, ππαίζξηνπ
γεχκαηνο, παξαηήξεζεο ηεο θχζεο, αλάπαπζεο, ζέαο, δηαθπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο
Δπηπιένλ, είλαη ζθφπηκε ε πεξηγξαθή θαη ρσξνζέηεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ
γηα ηελ εξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ησλ πηλαθίδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ, ησλ πηλαθίδσλ
εξκελείαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα κνλνπάηηα θαη ηηο δηαδξνκέο, ηηο ζέζεηο ζέαο θαη αλάπαπζεο. Ζ
εξγνδφηεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ γχξσ πεξηνρψλ ζηα δηάθνξα έξγα, απνηειεί επσθειή
δηαρεηξηζηηθή δξάζε θαη γηα ηνλ ρψξν ηνπ Πάξθνπ αιιά θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ
θνηλνηήησλ. Με ηελ απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ εληφο ηνπ Πάξθνπ, εληζρχεηαη ε νηθνλνκηθή
πξφζνδνο ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπλείδεζε. Αλαιπηηθφηεξα, νη ππνδνκέο
αλάδεημεο ηνπ Πάξθνπ είλαη:
 Πινακίδερ πποζαναηολιζμού: Ηθαλφο αξηζκφο θαη ζσζηή ρσξνζέηεζε πηλαθίδσλ
θαηάιιεινπ ζρήκαηνο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζην ρψξν. Δπίζεο,
πηλαθίδα κε ην ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη απνηχπσζε κε ζχκβνια φισλ ησλ απαξαίηεησλ θαη
ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πεξηνρή.
 Πινακίδερ επμηνείαρ πεπιβάλλονηορ: Ηθαλφο αξηζκφο θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ηεο
εξκελείαο ηνπ πεξηβάιινληνο (θαηά κήθνο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ)
γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη
ζηε πξνβνιή ησλ ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ησλ ζεκαληηθψλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ζήκαλζεο ησλ θηλδπλεπφλησλ εηδψλ είλαη ε
γλσζηνπνίεζε ηεο νηθνινγηθήο ηνπ ζεκαζίαο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ.
 Μονοπάηια και διαδπομέρ: Βειηηψζεηο ζήκαλζεο ησλ δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο γηα ηελ
θαιχηεξε δηαλνκή ησλ επηζθεπηψλ ζην ρψξν θαη ηελ απνζπκθφξεζε ζπγθεθξηκέλσλ
ζεκείσλ ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νριήζεηο ζηελ παλίδα θαη λα επηηπγράλεηαη ν
βαζηθφο ζθνπφο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο.
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 Θέζειρ θέαρ και ανάπαςζηρ: ρεδηαζκφο θαη ηνπνζέηεζε ζέζεσλ ζέαο (π.ρ. θηφζθηα,
παγθάθηα θιπ θαη θάδνη απνξξηκκάησλ) ζε επηιεγκέλα ζεκεία (π.ρ. θνξπθέο ιφθσλ,
βξαρψδε μέθσηα, θιπ) γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο
θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ςπρηθήο αλάηαζεο.
 Πεπίπηεπο Δνημέπυζηρ: ρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε ελφο Πεξηπηέξνπ Δλεκέξσζεο, ζην
νπνίν ζα ππάξρεη ε ζπιινγή ησλ απνμεξακέλσλ θπηηθψλ taxa πνπ απαληψληαη ζηε πεξηνρή
κειέηεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ράξηεο κνλνπαηηψλ – δηαδξνκψλ, θσηνγξαθίεο ησλ
βηνηφπσλ ησλ εηδψλ, βηβιία ρισξίδαο-παλίδαο ηεο Κχπξνπ θ.α.
Χξηκφηεηα: Ζ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
απφ ην Σκήκα Γαζψλ.
Υξνλνδηάγξακκα: 5 έηε.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο ελεξγεηψλ,
πεξηβάιινληνο.

2. αξηζκφο ππνδνκψλ εξκελείαο

Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία.

7.1.10 Τπνδνκέο
7.1.10-1 Γιασείπιζη ηηρ ππόζβαζηρ και βεληίυζη ειζόδυν
θνπνί:
 Ζ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηνπο νηθφηνπνπο 1520* θαη 5220*.
 Ζ δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ θπηψλ θαη ησλ ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο.
 Ζ δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηδηαίηεξα
ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ αλαπαξάγνληαη ζηελ πεξηνρή κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα
ελδεκηθά είδε θαιηθνχξηα (Oenanthe cypriaca) θαη Κππξνηζηξνβάθνο (Sylvia
melanothorax), θαζψο θαη ζηα είδε Φξπγαλνηζίρινλν (Emberiza caesia), Αεηνκαρίδεο
(Lanius spp.), Γελδξνζηαξήζξα (Lullula arborea) θαη Γηδνβπδάρηξα (Caprimulgus
europaeus).
 Ζ απνηξνπή ηεο αλεμέιεγθηεο πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ηεο παξάλνκεο ζπιινγήο
θπηηθψλ εηδψλ θαη ηεο παξάλνκεο ζήξαο.
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο έρεη δηαλνηρζεί ππθλφ δίθηπν
δαζηθψλ δξφκσλ γηα ηελ θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νρεκάησλ. Σν νδηθφ δίθηπν (δξφκνη,
κνλνπάηηα θιπ) έρνπλ πνηθίιεο επηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα γεληθφηεξα θαη ζε αξθεηά είδε
εηδηθφηεξα. Ζ ζπλερήο θαη έληνλε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζε πεξηβάιινληα
κε ζπάληα ή θαη ελδεκηθά είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο. Σν νδηθφ δίθηπν θαηαθεξκαηίδεη ηε ζπλνρή
ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο άγξηαο παλίδαο, απμάλεη ηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζε απξφζηηεο κέρξη
πξηλ πεξηνρέο, απμάλεη ηελ επηκήθπλζε ηεο εκεξήζηαο παξακνλήο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ χπαηζξν,
επλνεί ηελ πξφζβαζε ιαζξνζήξσλ, θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηελ φριεζε ησλ εηδψλ θαηά ηελ θξίζηκε
πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο (Μπαθαινχδεο θαη Βιάρνο 2009). Αληίζεηα, ε χπαξμε
θαηάιιειεο ππθλφηεηαο θαη θαιήο βαηφηεηαο δαζηθψλ δξφκσλ ζεσξείηαη κεγάιεο ζεκαληηθφηεηαο
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ππνδνκή γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε
εχθιεθηα νηθνζπζηήκαηα, φπσο απηφ ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ηα δεκηνπξγνχκελα πξαλή ζηα
θξάζπεδα ησλ δξφκσλ απνηεινχλ θαηάιιειεο ζέζεηο θσιενπνίεζεο γηα αξθεηά εδαθφβηα πηελά
θαη θπξίσο γηα ηε θαιηθνχξηα, θαη ζέζεηο ειηάζκαηνο γηα ηα πεξηζζφηεξα εξπεηά. πλεπψο,
πξνθχπηεη ε αλάγθε κηαο νξζνινγηθήο δηάλνημεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ δξφκσλ θαη
κνλνπαηηψλ, ψζηε αθελφο λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο κε
πξνηεξαηφηεηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη αθεηέξνπ ηε δηαθχιαμε ησλ ζπάλησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ επίζθεςε ζηελ πεξηνρή κειέηεο δηαπηζηψζεθε φηη ε
ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ είλαη εμαηξεηηθά πςειή, θαη φπσο εθαξκφδεηαη
δηεζλψο ζε άιιεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ
θνηλνχ ζε απηφ, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο.
Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ν ρσκάηηλνο δξφκνο πνπ νδεγεί κέζα απφ ην Πάξθν πξνο ηνλ
εθδξνκηθφ ρψξν, απνηειεί πξφβιεκα γηα ηνπο εθδξνκείο, ιφγσ ηεο ζθφλεο πνπ δεκηνπξγείηαη
απφ ηα δηεξρφκελα νρήκαηα.
Πεξηγξαθή: Σα κέηξα ηεο ξχζκηζεο ηεο πξφζβαζεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο θαη
πεξηιακβάλνπλ ηε ζήκαλζε ησλ θχξησλ θαη δεπηεξεπφλησλ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ θαη ηνπο
φξνπο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ απφ ηνπο επηζθέπηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε
ηαρχηεηα θίλεζεο, ην είδνο εηζεξρφκελνπ νρήκαηνο ζηνλ ρψξν, ηηο ψξεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ,
ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θιπ. Δπίζεο αθνξνχλ ζηε ξπζκηζε ησλ ζέκαησλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο νξηζκέλσλ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ (αζθαιηφζηξσζε 2km ηνπ δξφκνπ πνπ
νδεγεί ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν θαη βειηίσζε 1,4km ηνπ αζιεηηθνχ κνλνπαηηνχ), θαη ζηελ
θαηαξγεζε κε πεξηνδηθφ θιείζηκν νξηζκέλσλ δξφκσλ γηα ην θνηλφ (π.ρ. κε κπάξα, κε
πηλαθίδα απαγφξεπζεο εηζφδνπ, κε κηθξφ αλάρσκα, θιπ). Σέινο, εθηηκάηαη φηη ε δηακφξθσζε
ησλ εηζφδσλ ζην Πάξθν ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ρψξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
δηακνξθψζεηο ζα γίλνπλ κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ.
Χξηκφηεηα: Ζ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηηο βειηηψζεηο ζην
δίθηπν ησλ δξφκσλ, ησλ κνλνπαηηψλ ζηε πεξηνρή θαη ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
απφ ην Σκήκα Γαζψλ.
Υξνλνδηάγξακκα: έσο 5 έηε.
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. αξηζκφο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο. 2. αξηζκφο δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ
κε ειεχζεξε πξφζβαζε. 3. αξηζκφο δξφκσλ κε ειεγρφκελε πξφζβαζε. 4. κήθνο δξφκσλ
ζπληήξεζεο
Πξνηεξαηφηεηα: Τςειή.
7.1.10-2 ήμανζη ζημανηικών ηύπυν οικοηόπυν
θνπνί:
 Γηαηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε νηθνηφπσλ
 Οινθιεξσκέλε ελεκέξσζε επηζθεπηψλ
 Γηεπθφιπλζε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
 Αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο
Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11
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 Απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία
Σεθκεξίσζε - Αλαγθαηφηεηα: εκαληηθφ αμηαθφ παξάγνληα ηνπ Γάζνπο Πάξθνπ Ρηδνειηάο
απνηεινχλ νη ηξεηο ηχπνη νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο (1520*, 5220* θαη 6220*), νη νπνίνη θαη
πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ, πξνζηαηεπζνχλ θαη επεθηαζνχλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Γηα ην ζθνπφ
απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην νη νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο λα ζεκαλζνχλ ζην έδαθνο θαη ζην ράξηε,
ηνπιάρηζηνλ ζηελ θχξηα ζέζε θαη ζηε κεγαιχηεξε έθηαζε εκθάληζήο ηνπο. Με ηε ζήκαλζε ζα
δηεπθνιχλνληαη νη δηαρεηξηζηέο ζηηο δηάθνξεο επεκβάζεηο ηνπο, ζα κπνξεί λα ζρεδηαζζεί θαη
πινπνηεζεί θαιχηεξα ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ θαη βέβαηα ζα
δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά ε πξνζηαζία ησλ νηθνηφπσλ απφ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ
επηζθεπηψλ.
Πεξηγξαθή: Σνπιάρηζηνλ ε θεληξηθή ζέζε (-εηο) εκθάληζεο ηνπ θάζε νηθφηππνπ λα ζεκαλζεί
πεξηκεηξηθά κε θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο, έηζη ψζηε λα νξηνζεηείηαη εκθαλψο ζην έδαθνο ε έθηαζε
ηελ νπνία θαιχπηεη θαη ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ. Γηα
θάζε νηθφηππν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθφ ρξψκα πηλαθίδσλ, ψζηε λα
δηαρσξίδνληαη θαη κεηαμχ ηνπο.
ρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο επηζθέπηεο ζα δίλνληαη κε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ζηα νπνία ζα
γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αμία πνπ έρεη ε θάζε νξηνζεηεκέλε πεξηνρή, ψζηε ε
πξνζηαζία ηνπο λα γίλεη ππφζεζε φρη κφλν ησλ δηαρεηξηζηψλ, αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ.
Χξηκφηεηα: Σα ζηειέρε ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ έρνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηελ επαηζζεζία λα
αλαιάβνπλ θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ απηφ ην έξγν. Ζ ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ θαη εηδηθψλ
επηζηεκφλσλ ζρεηηθψλ κε ηε βιάζηεζε θξίλεηαη επίζεο απαξαίηεηε.
Υξνλνδηάγξακκα: 1 έηνο
Γείθηεο παξαθνινχζεζεο: 1. Αξηζκφο πηλαθίδσλ νξηνζέηεζεο, 2. Αξηζκφο ελεκεξσηηθψλ
πηλαθίδσλ, 3. Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή δεκηψλ
Πξνηεξαηφηεηα: Μεζαία

8. ΤΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο πξφθεηηαη λα έρεη ην
Σκήκα Γαζψλ.
Σν Σκήκα Γαζψλ φπσο κέρξη ζήκεξα, ζα ζπλερίζεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνζσπηθφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη γεληθά ηελ νξγάλσζή ηεο κε ζηφρν ηελ
επίηεπμε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ρεδίνπ. Σν Σκήκα έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία θαζψο θαη ηηο
αλαγθαίεο ππνδνκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ.
Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε Γηυπεξεζηαθήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο κε εθπξνζψπνπο ησλ
ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο Φνξέαο Γηαρείξεζεο κε ηελ ζπκκεηνρή
εθπξνζψπνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Πεξηβαιινληηθήο Οξγάλσζεο Δζληθήο εκβέιεηαο.
Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11
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Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή:



ζα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
ζα δηαζθαιίδεη ηελ δηαβνχιεπζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, φπσο νη θνηλφηεηεο θαη νη ηνπηθέο
νξγαλψζεηο (γεσξγνί, θπλεγνί, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θ.ι.π.).

Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη, φπνηε απηφ ζα θξίλεηαη αλαγθαίν, κε θχξηα αληηθείκελα:




ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ
ηε ιήςε απνθάζεσλ.

9. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Ζ δηνίθεζε θαη ε νξγάλσζε ηνπ Γάζνπο ηεο Ρηδνειηάο εθηηκάηαη επαξθψο πξνζαξκνζκέλε ζηηο
αλάγθεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απεηιέο ηνπ δάζνπο. Σν Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ζα εθαξκνζζεί απφ
ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηεο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο / Λάξλαθαο / Ακκνρψζηνπ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο
Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ, ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζην Γίθηπν Φχζε
2000, πξνθχπηεη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ραξηνγξάθεζεο νηθνηφπσλ αιιά θαη
ζηελ πινπνίεζε ρεδίσλ Παξαθνινχζεζεο.

10. ΔΚΣΗΜΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Αθνινπζεί ελδεηθηηθή εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ
ρεδίνπ, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα. Ζ εθηίκεζε είλαη ελδεηθηηθή, εθφζνλ
απαηηείηαη γηα θάζε δξάζε ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν.
Πίλαθαο 10-1: Γαπάλε Τινπνίεζεο Γηαρεηξηζηηθνχ Μέηξσλ Ρηδνειηάο

Α/Α
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14

Πεξηγξαθή
Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ πνπ νδεγεί
ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν
Βειηίσζε αζιεηηθνχ κνλνπαηηνχ
ήκαλζε αζιεηηθψλ κνλνπαηηψλ
Γηακφξθσζε εηζφδνπ Πάξθνπ
Κιείζηκν δξφκσλ
πληήξεζε δξφκσλ
Απνκάθξπλζε εηζβιεηηθψλ εηδψλ
Μέηξα ελίζρπζεο ζεκαληηθψλ εηδψλ
ρισξίδαο ηνπ πάξθνπ
Μέηξα ελίζρπζεο παλίδαο
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
Δκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο
πληήξεζε λεαξψλ θπηεηψλ
Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11
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Πνζφηεηα

Σηκή
Μνλάδαο (€)

Οιηθφ (€)

Έηνο
Τινπνίεζεο

2 km

150.000/km

300.000

2012-2015

1,4 km
20
1
4
26 km/έηνο

1.000/km
25
5.000
550
100/km
5.000/έηνο

1.400
500
5.000
2.000
26.000
45.000

2011-2012
2011-2012
2012-2013
2012-2015
2011-2020
2011-2019

2.000/έηνο

10.000

2012-2016

1.000/έηνο
-1.000/έηνο
1.500/έηνο

3.000
6.000
9.000
13.500

2012-2014
2012-2015
2012-2020
2012-2020
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Α/Α
15
16
17
18
19
20
21

Πεξηγξαθή

Σηκή
Μνλάδαο (€)

Οιηθφ (€)

Έηνο
Τινπνίεζεο

1000/έηνο

9.000

2012-2020

10

100

3
1

500/έηνο
500
30.000
1.500/έηνο

1.000
5.000
2.500
1.500
30.000
1.500

2012-2020
2012-2013
2012-2016
2011-2012
2012-2016
2012-2013

Πνζφηεηα

Καηαπνιέκεζε πηηπνθάκπεο θαη άιισλ
εληφκσλ
Δληνκνπαγίδεο
Γηαθψηηζε/έθδνζε δηαθσηηζηηθνχ πιηθνχ
Δλεκεξσηηθέο πηλαθίδεο
Πνηίζηξεο
Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο*
χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ

Πεγή: Σκήκα Γαζώλ
(*)Γηα ηελ θνζηνιόγεζε ηεο δαπάλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο θόζηνπο από δηάθνξεο πεγέο θαζώο θαη
εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο, επνκέλσο ην θόζηνο είλαη ελδεηθηηθό.

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο
παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε πέληε ρξφληα. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλεηαη ζην θεθάιαην 12 ηεο
παξνχζαο ελψ αθνινπζεί ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαθνινχζεζεο:

Παπακολούθηζη
Γξάζε 1: Παξαθνινύζεζε ζε επίπεδν πεξηνρήο
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ παξακέηξσλ
ηνπ ηνπίνπ δηαθξίλεηαη ζε (α) θφζηνο εξγαζίαο γξαθείνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή, ηελ
επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ παξαγσγή ησλ ραξηψλ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο
έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, θαη ζε (β) θφζηνο εξγαζίαο πεδίνπ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
εξγαζίεο ζπιινγήο θαη επαιήζεπζεο ησλ ηειεζθνπηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα δεδνκέλα απφ ην πεδίν.
Δλδεηθηηθά ην θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ηνπίνπ ππνινγίδεηαη ζε:
Δξγαζία γξαθείνπ: 1 εξεπλεηήο Υ 15 εκέξεο Υ εκεξήζην θφζηνο εξεπλεηή. (ελδεηθηηθή
δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [1.200€/έηνο]
Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξεπλεηήο Υ 10 εκέξεο Υ εκεξήζην θφζηνο εξεπλεηή. (ελδεηθηηθή
δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [800€/έηνο]
Γξάζε 2: Παξαθνινύζεζε ηύπσλ νηθνηόπσλ
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο νηθνηφπσλ αλά ηξηεηία ζπληίζεηαη
σο εμήο:
Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξεπλεηήο – θπηνθνηλσληνιφγνο Υ 5 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο
εξεπλεηή αλά εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [400€ /έηνο]
Δξγαζίεο γξαθείνπ:: 1 εξεπλεηήο Υ 3 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξεπλεηή αλά εκέξα.
(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [240€/έηνο]

Γξάζε 3: Παξαθνινύζεζε εηδώλ ρισξίδαο
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο ρισξίδαο αλά ηξηεηία ζπληίζεηαη
σο εμήο:
Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
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Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξεπλεηήο – θπηνθνηλσληνιφγνο Υ 3 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο
εξεπλεηή αλά εκέξα. (ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [240€/έηνο]
Δξγαζίεο γξαθείνπ:: 1 εξεπλεηήο Υ 1 αλζξσπνεκέξα Υ θφζηνο εξεπλεηή αλά εκέξα.
(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [80€/έηνο ]
Γξάζε 4: Παξαθνινύζεζε εηδώλ εξπεηώλ
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: Ζ εξγαζία πεδίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν εξπεηνιφγνποεξεπλεηέο πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα είδε κε αθξίβεηα θαη ρσξίο ζθάικα.
Σν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εξπεηνπαλίδαο εηεζίσο εθηηκάηαη σο εμήο:
Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξπεηνιφγνο Υ 3 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξπεηνιφγνπ αλά εκέξα.
(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [240€/έηνο]
Δξγαζία γξαθείνπ: 1 εξπεηνιφγνο Υ 2 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξπεηνιφγνπ αλά εκέξα.
(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [160€/έηνο]
Δμνπιηζκφο γηα πεδίν (εθάπαμ αγνξά): 400€ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
παξαθνινχζεζεο.
Γηα ηελ θάιπςε φιεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ εληνπηζκφ εηδψλ ζε φια ηα ηεηξάγσλα ηνπ θαλάβνπ
εθηηκάηαη ην θφζηνο εηεζίσο σο εμήο:
Δξγαζία πεδίνπ: 1 εξπεηνιφγνο Υ 10 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξπεηνιφγνπ αλά εκέξα.
(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [800€/έηνο]
Δξγαζία γξαθείνπ: 1 εξπεηνιφγνο Υ 5 αλζξσπνεκέξεο Υ θφζηνο εξπεηνιφγνπ αλά εκέξα.
(ελδεηθηηθή δαπάλε αλζξσπνεκέξαο: 80€) [400€/έηνο]
Πίλαθαο 10-2: Δμνπιηζκφο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξπεηψλ
Δμνπιηζκφο

Σηκή κνλάδαο (ζε €)

Μνλάδεο

Κφζηνο (ζε €)

Αλεκφκεηξν

200

1

200

Θεξκφκεηξν - Τγξαζηφκεηξν

200

1

200

εδάθνπο
ΤΝΟΛΟ

400

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ κέηξσλ ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ αλά ηνκέα δξάζεο,
απεηθνλίδεηαη ζπγθεληξσηηθά ζην παξαθάησ Πίλαθα:
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Πίλαθαο 10-3: Δθηίκεζε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ ζην Δζληθφ Γαζηθφ
Πάξθν Ρηδνειηάο.
ΦΤΗΚΟΗ ΟΗΚΟΣΟΠΟΗ – ΥΛΧΡΗΓΑ – ΓΑΟΚΟΜΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ
Φνξέαο
Πξνυπνινγηζκφο
Πξνηεξαηφηεηα
Μέηξα*
(ζε €)
Τινπνίεζεο*
Αξαηψζεηο, κε
ζηαδηαθή
απνκάθξπλζε μεληθψλ
εηδψλ
Αλαδαζσηηθέο
επεκβάζεηο,
εκπινπηηζηηθέο
θπηεχζεηο
Υεηξηζκφο,
πεξηπνίεζε
θπηεχζεσλ θαη
βιάζηεζεο

Σκήκα Γαζψλ
(Γαζηθφο ηαζκφο
Ρηδνειηάο)

45.000

Τςειή

Σκήκα Γαζψλ
(Γαζηθφο ηαζκφο
Ρηδνειηάο)

9.000

Τςειή

Σκήκα Γαζψλ
(Γαζηθφο ηαζκφο
Ρηδνειηάο)

13.500

Τςειή

ΠΑΝΗΓΑ
Φνξέαο
Πξνυπνινγηζκφο
(ζε €)
Τινπνίεζεο*

Μέηξα
Βειηίσζε ζπλζεθψλ
ελδηαηηήκαηνο ηεο
άγξηαο παλίδαο

Βειηίσζε ζπλζεθψλ
ελδηαηηήκαηνο ηεο
εληνκνπαλίδαο

Σακείν Θήξαο
(Σκήκα Γαζψλ)

4.500

Τςειή

Σκήκα Γαζψλ

Δλζσκαηψλεηαη
ζην θφζηνο ησλ
δξάζεσλ γηα ηνπο
νηθνηφπνπο, ηε
ρισξίδα θαη ηνπο
δαζνθνκηθνχο
ρεηξηζκνχο

Τςειή

ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΗ ΓΑΟΣΟΤΡΗΜΟ
Φνξέαο
Πξνυπνινγηζκφο
(ζε €)
Τινπνίεζεο

Μέηξα

Πξνηεξαηφηεηα

Πξνηεξαηφηεηα

Δλίζρπζε
ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ
θνηλνχ

Σκήκα Γαζψλ

5.000

Τςειή

Αλάιπζε
ραξαθηεξηζηηθψλ
επηζθεςηκφηεηαο

Σκήκα Γαζψλ

1.500

Τςειή

ΠΡΟΣΑΗΑ
Φνξέαο
Πξνυπνινγηζκφο
(ζε €)
Τινπνίεζεο*

Μέηξα

Πξνηεξαηφηεηα

Δλίζρπζε επφπηεπζεο

Σκήκα Γαζψλ

6.000

Τςειή

Πξνψζεζε
λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο
γηα ηελ απνκάθξπλζε
ησλ νηθηψλ εληφο ηνπ
Πάξθνπ

Σκήκα Γαζψλ
Σκήκα
(Πνιενδνκίαο θαη
Οηθήζεσο
Δπαξρηαθή
Γηνίθεζε)

Γελ πξνβιέπνληαη
δαπάλεο

Τςειή

Σκήκα Γαζψλ

5.000

Μεζαία

Σκήκα Γαζψλ

10.000

Τςειή

Δλίζρπζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο
Πξνζηαζία απφ
επηβιαβείο
νξγαληζκνχο

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
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ΠΡΟΣΑΗΑ
Φνξέαο
Πξνυπνινγηζκφο
(ζε €)
Τινπνίεζεο*

Μέηξα
Πξνζηαζία απφ
θιηκαηηθέο αιιαγέο

Σκήκα Γαζψλ

Πξνθχπηνπλ απφ
ηελ εηνηκαζία
ρεδίνπ Γξάζεο
(Σκήκα Γαζψλ)

ΤΠΟΓΟΜΔ
Φνξέαο
Πξνυπνινγηζκφο
(ζε €)
Τινπνίεζεο*

Μέηξα
Γηαρείξηζε
πξφζβαζεο θαη
βειηίσζε εηζφδσλ
ήκαλζε ζεκαληηθψλ
ηχπσλ νηθνηφπσλ

Πξνηεξαηφηεηα

Τςειή

Πξνηεξαηφηεηα

Σκήκα Γαζψλ

308.900

Τςειή

Σκήκα Γαζψλ
(Γαζηθφο ηαζκφο
Ρηδνειηάο)

Δλζσκαηψλεηαη
ζην θφζηνο ησλ
ελεξγεηψλ
Αλάδεημεο θαη
βηψζηκεο
αλάπηπμεο

Μεζαία

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ
Φνξέαο
Πξνυπνινγηζκφο
Πξνηεξαηφηεηα
Μέηξν
(ζε €)
Τινπνίεζεο
Αλάδεημε θαη βηψζηκε
αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο

Σκήκα Γαζψλ

32.500

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
Φνξέαο
Πξνυπνινγηζκφο
(ζε €)
Τινπνίεζεο

Γξάζεηο

Μεζαία

Πξνηεξαηφηεηα

Παξαθνινχζεζε
πεξηνρήο

Σκήκα Γαζψλ

4.000

Τςειή

Παξαθνινχζεζε
ηχπσλ νηθνηφπσλ

Σκήκα Γαζψλ

1.280

Τςειή

Παξαθνινχζεζε
εηδψλ ρισξίδαο

Σκήκα Γαζψλ

640

Τςειή

Παξαθνινχζεζε
εηδψλ εξπεηνπαλίδαο

Σκήκα Γαζψλ

3.200 (+400
εθάπαμ αγνξά
εμνπιηζκνχ)

Τςειή

(*) ε παξέλζεζε ε αξκφδηα ππεξεζία κε επηθνπξηθφ ραξαθηήξα.
(*) Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνηφπσλ, ηεο ρισξίδαο θαη νη δαζνθνκηθνί
ρεηξηζκνί ζπλεθηηκψληαη ζηνλ πξνυπινγηζκφ, ιφγσ ηεο αιιεινθάιπςεο ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη

Απφ ην Πίλαθα 10-3 πξνθχπηεη φηη ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ
ρεδίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 450.420 επξψ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ κέηξσλ θαη
ησλ δξάζεσλ ηεο παξαθνινχζεζεο πξνθχπηεη βάζεη ηνπ πίλαθα 10-3 θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ.

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
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11. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΡΧΝ
Σν ρέδην Γηαρείξηζεο ζα έρεη δεθαεηή δηάξθεηα. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δξάζεσλ. Κξίλεηαη αλαγθαία ε αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο νξηζκέλσλ δξάζεσλ κεηά ηα πξψηα πέληε ρξφληα εθαξκνγήο ηνπο, ελψ
πξνηείλεηαη νξηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο λα εθαξκνζηνχλ θαζ’νιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρεδίνπ
Γηαρείξηζεο.
ηηο πεξηνρέο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαρεηξηζηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ζθφπηκν ε έλαξμε ηεο
παξαθνινχζεζεο λα πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο παξέκβαζεο.
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Πίλαθαο 11-1: Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλνπηηθφ πξφγξακκα δξάζεο

ΣΟΜΔΑ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΜΔΣΡΟ

ΓΡΑΖ

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνηφπνπ
«Γπςνχρεο ηβεξηθέο ζηέππεο
(Gypsophiletalia)»

Απνκάθξπλζε νξηζκέλσλ θπηεπζέλησλ
ζάκλσλ

2011-2020

Φπζηθνί νηθφηνπνη
Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνηφπνπ
«Γελδξνεηδή Mattorals κε Zizyphus»

Υισξίδα

Απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ
θαη ζπάλησλ θπηψλ κε έκθαζε ζηα
θηλδπλεχνληα είδε ρισξίδαο

Παξαθνινχζεζε
ηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ μεληθψλ πξνο
ηνπο ζηαζκνχο εηδψλ
πνξά ζπεξκάησλ ή λεαξψλ θπηψλ
παιινχξαο
Παξαθνινχζεζε
πνξά ζπεξκάησλ ζε ειεγρφκελεο ζέζεηο ή
Παξαγσγή θπηαξίσλ ζε θχβνπο θαη θαηφπηλ
θχηεπζε

Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

2011-2019
2012-2016
2012 θαη 2016
2012 θαη 2016

Δλεκέξσζε / εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε
ζέκαηα αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ θπηηθψλ
εηδψλ θαη απφθηεζε θαιήο γλψζεο ηεο
πεξηνρήο εμάπισζεο θαη ηεο βηνινγίαο ηνπο.

2012-2015

Απνθπγή δηαηάξαμεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ
θπηψλ ή θαηαζηξνθήο ηνπο, απφ δαζηθέο
εξγαζίεο φπσο θαζάξηζκα δξφκσλ, ρφξησλ,
θπηεχζεηο θ.α.

2011-2020

Παξαθνινχζεζε
Αθαίξεζε ηεο βιάζηεζεο πνπ επεξεάδεη
αξλεηηθά ηελ επέθηαζε ησλ θπηψλ.
πιινγή θαη δηαηήξεζε ζπεξκάησλ ησλ
απεηινχκελσλ εηδψλ ζε Σξάπεδα Γελλεηηθνχ
Τιηθνχ

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
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ΣΟΜΔΑ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΜΔΣΡΟ

Βειηίσζε ζπλζεθψλ ελδηαηηήκαηνο ηεο άγξηαο
παλίδαο
Παλίδα

Βειηίσζε ζπλζεθψλ ελδηαηηήκαηνο ηεο
εληνκνπαλίδαο
Δλίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ
Αλαςπρή
Αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
επηζθεςηκφηεηαο
Αξαηψζεηο, απνκάθξπλζε λεθξψλ θαη
θαρεθηηθψλ (αηξνθηθψλ) δέλδξσλ
Γαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί

Δκπινπηηζηηθέο θπηεχζεηο κε ελδεκηθά είδε,
πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο
Υεηξηζκφο, πεξηπνίεζε θπηεχζεσλ θαη
βιάζηεζεο

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

ΓΡΑΖ

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Σερλεηέο ζέζεηο θσιενπνίεζεο

2012-2020

Γεκηνπξγία πδαηνζπγθεληξψζεσλ
Απαγφξεπζε πξφζβαζεο ηνπ δεπηεξεχνληνο
νδηθνχ δηθηχνπ γηα ην θνηλφ (ρξήζε κφλν απφ
ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ)
Απζηεξή απαγφξεπζε ρξήζεο δνισκάησλ
Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ησλ δνισκάησλ ζηελ άγξηα παλίδα
Πξνζηαζία ησλ ελδηαηηεκάησλ φπνπ
αλαπαξάγνληαη επαίζζεηα είδε
Γηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο ησλ
εηδψλ
Γηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ θαξπνθφξσλ
δέληξσλ θαη ζάκλσλ γηα εμαζθάιηζε ηξνθήο
γηα ηε παλίδα.
Απνθαηάζηαζε ηεο ρισξηζηηθήο πνηθηιφηεηαο,
κε θπηεχζεηο ή ζπνξέο γεγελψλ θπηηθψλ
εηδψλ.

2012-2020

Παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ

2012-2013

Γξάζεηο δεκνζηνπνίεζεο ζηνλ ηχπν.

2012-2013

χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ

2012-2013

Καηαγξαθή ησλ επηζθεπηψλ
ηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ μεληθψλ πξνο
ηνπο ζηαζκνχο εηδψλ

2012 θαη 2016

Φπηεχζεηο

2012-2020

Καηάξγεζε 1400 m δξφκσλ
Πνηίζκαηα/έηνο, πεξηπνίεζε ιάθθσλ
ζπληήξεζεο, απνκάθξπλζε αληαγσληζηηθήο
βιάζηεζεο

2012-2015
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2012-2020
2012-2020
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ΣΟΜΔΑ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΜΔΣΡΟ

ΓΡΑΖ

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Δλίζρπζε ηεο επφπηεπζεο - θχιαμεο

Δθπαίδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ
ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηφηεησλ θαη
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
εκηλάξην επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Οξγάλσζε κνλνήκεξσλ εθπαηδεπηηθψλ
επηζθέςεσλ
πιινγή απνμεξακέλσλ θπηηθψλ εηδψλ
Λήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ
κέηξσλ
Μεραληθή - Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζεΔληνκνπαγίδεο
Δθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην «Μεζνπξφζεζκν ηξαηεγηθφ ρέδην γηα
Πξνζαξκνγή ηεο Κππξηαθήο Γαζνπνλίαο ζηηο
Κιηκαηηθέο Αιιαγέο»

2012-2015

Πηλαθίδεο πξνζαλαηνιηζκνχ - εξκελείαο

2012-2016

Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο
Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ πνπ νδεγεί ζηνλ
εθδξνκηθφ ρψξν
ήκαλζε αζιεηηθψλ κνλνπαηηψλ
Βειηίσζε αζιεηηθνχ κνλνπαηηνχ
Γηακφξθσζε εηζφδσλ
Πεξηκεηξηθή ζήκαλζε ηεο θεληξηθήο ζέζεο

2011-2013

Δλίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο

Πξνζηαζία

Πξνψζεζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ νηθηψλ εληφο ηνπ Πάξθνπ
Πξνζηαζία απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο

Πξνζηαζία απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο
Τπνζηήξημε ησλ θαηνίθσλ
ησλ παξαθείκελσλ
θνηλνηήησλ

Αλάδεημε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο

Τπνδνκέο

Γηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο θαη βειηίσζε
εηζφδσλ
ήκαλζε ζεκαληηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ
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12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζρεδηάζηεθε γηα λα ηξνθνδνηεί κε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ην
αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο ζψκα-ππεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ην θαζεζηψο ηεο
θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ Οδεγηψλ
92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο είλαη λα αμηνινγεί
εγθαίξσο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ (α) ζπλνιηθά ηελ πεξηνρή, (β) ηνπο ηχπνπο
νηθνηφπσλ, θαη (γ) ηα είδε, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, ζπκβάιινληαο
έηζη ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζήο ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν. Δπίζεο, λα
αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ηηζέκελνπο ζθνπνχο θαη λα
πξνηείλεη αιιαγέο θαηά ηελ εμαεηή αλαζεψξεζή ηνπ.
Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, πεξηγξάθνληαο ηνπο
πεξηζζφηεξν θαηάιιεινπο δείθηεο ηεο πεξηνρήο, κε ην κηθξφηεξν θφζηνο ζπιινγήο-αλάιπζεοεξκελείαο θαη ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη απφ αλζξσπνγελείο θαη κεδηεξγαζίεο (θιηκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο), θαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλάκελεο απεηιέο. Θα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα θαηαγξαθψλ, αλαθνξηθά κε (α) ηελ πεξηνρή, (β) ηνπο ηχπνπο
νηθνηφπσλ, θαη (γ) ηα είδε.
12.1 Παπακολούθηζη ζε επίπεδο πεπιοσήρ
Ο ηξφπνο ηεο νξηδφληηαο δηάηαμεο ηεο θπηνθνηλφηεηαο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο ζε κηα πεξηνρή,
επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ παξνπζία θαη δηακνξθψλεη ηελ πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο
παλίδαο (Forman & Godron 1986). Δπηπιένλ, ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο (ΠΠ), φπσο επίζεο θαη ε εκθάληζε νριήζεσλ
ζε ΠΠ θαη ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο πνπ ηδξχζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ γηα
αλαςπρή, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ
θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηα
βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία κηαο ΠΠ απαηηεί ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θπξίσο ηεο
βιάζηεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κ' απηή κεηαβιεηψλ ηφζν κέζα ζηα φξηα ηεο ΠΠ φζν θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ ηνπίνπ παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
ηξφπν, ηε ρσξνδηάηαμε θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ κνλάδσλ ηνπ ηνπίνπ. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαο
ηηο δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ κνλάδσλ ηνπ ηνπίνπ εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην
βαζκφ θαη ηελ έληαζε ησλ δηαθφξσλ κνξθήο νριήζεσλ θαη αλζξσπνγελψλ επηδξάζεσλ ζηνπο
θπζηθνχο πφξνπο κηαο ΠΠ. Ζ Σειεπηζθφπεζε θαη ε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηψλ (GIS) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ απάληεζε ηέηνησλ εξσηεκάησλ θαη ηελ θαηά
ρψξν θαηαλφεζε ζχλζεησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζεκάησλ θαη επηπιένλ ζηελ ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ηεο
θάιπςεο ηεο γεο (land cover classification), ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (ecosystem
function), ζηελ έγθαηξε επηζήκαλζε κεηαβνιψλ (change detection), θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή
παξαθνινχζεζε ησλ δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (monitoring processes)
(Kerr & Ostrovsky 2003).
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κοποί:
 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαβνιψλ ηεο θαηά ρψξνπ δνκήο ηνπ ηνπίνπ.
 Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δπλεηηθά επεξεάδνπλ ηα βηνηηθά ζηνηρεία ηεο
πεξηνρήο.
 Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ζηελ πεξηνρή.
Πποϋπόθεζη: πλνιηθά ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηε δνκή ηνπ θαη ηε ζχλζεζή ηνπ ζα
δηαηεξεζεί ή θαη ζα βειηησζεί κεζνπξφζεζκα. Οη πθηζηάκελεο απεηιέο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο (ζεζκηθά θαη πξαθηηθά) θαη νη εκθαληδφκελεο απεηιέο ζα
εληνπίδνληαη έγθαηξα θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηνπο.
Μέθοδορ: Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θαηά ρψξνπ δνκήο ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ απεηιψλ
ζηελ πεξηνρή, ζα γίλεηαη κε ηειεπηζθφπεζε. Πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα εθηηκνχληαη νη εμήο
παξάκεηξνη-δείθηεο:






Ζ έθηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπο.
Ζ κσζατθφηεηα-θαηάηκεζε (patchiness) ηνπ ηνπίνπ.
Ζ δηάζπαζε (fragmentation) ηνπ ηνπίνπ.
Ζ απνκφλσζε (insularization) ηεο πεξηνρήο.
Ζ δηάξζξσζε ησλ νριήζεσλ θαη απεηιψλ ηεο πεξηνρήο.

Γηα λα αμηνινγεζεί κειινληηθά ε πεξηνρή, σο επίπεδν αλαθνξάο ζα ιεθζεί ε πθηζηάκελε
ζπκκεηνρή ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο
ηεο πεξηνρήο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζεκαηηθνχ ράξηε κε φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο. Λφγσ ηεο
ζρεηηθά κηθξήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο, ζπλίζηαηαη ε ιεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ
κνλάδσλ ηνπ ηνπίνπ (ηχπνη νηθνηφπσλ, ζπάληα θπηηθά είδε, θιίζεηο εδάθνπο, ππνδνκέο
αλαςπρήο, δξφκνη, κνλνπάηηα, θιπ) κε ηε ρξήζε ηειεζθνπηθψλ κέζσλ (αεξνθσηνγξαθίεο θαη
δνξπθνξηθή εηθφλα) θαη ηε βνήζεηα δεδνκέλσλ πεδίνπ θαη άιισλ πεγψλ (π.ρ. βηβιηνγξαθία,
εηδηθέο κειέηεο) (Πίλαθαο 12.1-1). Γηα θάζε δείθηε ηνπ ηνπίνπ ζα θαηαγξάθνληαη νη πνηνηηθέο θαη νη
πνζνηηθέο κεηαβιεηέο κε ρσξηθή επθξίλεηα αλάινγε ηνπ ζθνπνχ. Γηα κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ κέζα ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ
Ρηδνειηάο ε ρσξηθή επθξίλεηα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 5 κ. ζην έδαθνο, ελψ γηα
κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ εμσγελείο αιιαγέο ε ρσξηθή επθξίλεηα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 30 κ.
ζην έδαθνο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο/δεδνκέλα ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα
(layers) κε ηε βνήζεηα Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (GIS), λα εληνπίδνληαη νη
κεηαβνιέο θαη λα αμηνινγνχληαη ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο.
Πίλαθαο 12.1-1: Αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη
κε ηειεζθνπηθά κέζα.
Μεηαβνιή /
Κξίζηκν
ραξαθηεξηζηηθφ

Γείθηεο ηνπίνπ

Υαξαθηεξηζηηθφ
πνπ ζα
παξαθνινπζείηαη

Υσξηθή

Υξνληθή

αλάιπζε-

αλάιπζε-

επθξίλεηα

επθξίλεηα

2-5 κ.

Κάζε 5 έηε

- Μεηαηξνπέο
Υξήζεηο γεο

Έθηαζε ηχπσλ

ηχπσλ

νηθνηφπσλ

- Μεηαβνιέο
νξίσλ
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Μεηαβνιή /
Κξίζηκν
ραξαθηεξηζηηθφ

Γείθηεο ηνπίνπ

Υαξαθηεξηζηηθφ
πνπ ζα
παξαθνινπζείηαη

Γηάηαμε
βιάζηεζεο ζην
ηνπίν

Υσξηθή

Υξνληθή

αλάιπζε-

αλάιπζε-

επθξίλεηα

επθξίλεηα

2-5 κ.

Κάζε 5 έηε

2-5 κ.

Κάζε 5 έηε

30 κ.

Κάζε 5 έηε

30 κ.

Κάζε 5 έηε

- Μεηαηξνπέο
Μσζατθφηεηα-

ηχπσλ (%)

Καηάηκεζε

- Μεηαβνιέο
νξίσλ νηθνηφλνπ
- Μεηαβνιέο

Καηάζηαζε
βιάζηεζεο /

ηχπσλ
Γηάζπαζε

ηνπίνπ

- Αίηην πξφθιεζεο
- Βαζκφο έληαζεο
δηάζπαζεο
- Μεηαβνιή

Καηάζηαζε ΠΠ

Απνκφλσζε

παξαθείκελσλ
ηχπσλ
- Σχπνο φριεζεο

Οριήζεηο-

Γηάξζξσζε

- Έθηαζε φριεζεο

Απεηιέο

απεηιψλ

- Βαζκφο έληαζεο
φριεζεο

ςσνόηηηα: Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ
νριήζεσλ-απεηιψλ πξνηείλεηαη λα επαλαιακβάλεηαη αλά πεληαεηία.
12.2 Παπακολούθηζη ηύπυν οικοηόπυν
Ζ παξαθνινχζεζε αθνξά ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ πεξηνρή
κειέηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο,
δειαδή ζηνλ νηθφηνπν ησλ Γπςνχρσλ ηβεξηθψλ ζηεπψλ (Gypsophiletalia) (νηθφηνπνο
ηχπνπ1520*), ησλ Γελδξνεηδψλ Mattorals κε Zizyphus (ηχπνο νηθνηφπνπ 5220*), ησλ Φεπδνζηεπψλ κε γξάζηεηο θαη εηήζηεο πφεο (Thero-brachypodietea)» (ηχπνο νηθνηφπνπ 6220*), θαζψο
επίζεο θαη ζηε παξαθνινχζεζε ησλ νηθνηφπσλ κε θξχγαλα Sarcopoterium spinosum (νηθφηνπνο
ηχπνπ 5420) .
κοποί:
 Ο έιεγρνο ηνπ βαζκνχ δηαηήξεζεο ηεο έθηαζεο θαη ηεο θπηνθνηλσληνινγηθήο δνκήο θαη
ζχλζεζεο ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ.
 Ο έιεγρνο ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πιεζνθάιπςεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ εηδψλ.
 Αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο, δειαδή έιεγρνο ηνπ βαζκνχ
αλφξζσζήο ηνπο.
Πποϋπόθεζη: Ζ έθηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ δελ ζα κεησζεί θαη ε
θπηνθνηλσληνινγηθή ηνπο δνκή θαη ζχλζεζε δελ ζα ππνβαζκηζζεί. ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο
πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ κέηξα αλφξζσζεο, ζα ππάξμεη θάπνηα κεηξήζηκε πξφνδνο κέζα ζε κηα
πεληαεηία ή δεθαεηία.
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Μέθοδορ: Χο κέζνδνη παξαθνινχζεζεο πξνηείλνληαη:



ε δεηγκαηνιεςία βιάζηεζεο ζε κφληκεο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο θαη
ε ραξηνγξάθεζε ηεο παξνπζίαο / απνπζίαο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ.

Γειγμαηολητία βλάζηηζηρ ζε μόνιμερ δειγμαηοληπηικέρ επιθάνειερ: Οη γεληθνί άμνλεο πνπ
θαζνξίδνπλ ην ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ζην ΔΓΠ Ρηδνειηάο, πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζθνπνχο
παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο.
Οη επηθάλεηεο πνπ επηιέγνληαη γηα δεηγκαηνιεςία βιάζηεζεο ζα πξέπεη φρη κφλν λα είλαη
αληηπξνζσπεπηηθέο θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ, αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δηαηήξεζεο
(ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ δηαηήξεζεο), κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ησλ
πηζαλψλ κεηαβνιψλ (βειηίσζε-επηδείλσζε, αλαβάζκηζε-ππνβάζκηζε) ζηε θαηάζηαζε
δηαηήξεζήο ηνπ.
Γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο επηιεγκέλεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο σο κφληκε, είλαη απαξαίηεηε ε
ζεκεηαθή ζήκαλζή ηεο ζην πεδίν, αιιά θαη κε ρξήζε GPS αθξηβείαο, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν
εληνπηζκφο ησλ αιιαγψλ θαη ε ραξηνγξαθηθή απφδνζε ησλ επηιεγκέλσλ ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο.
Οη κφληκεο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηεηξάγσλνπ ή νξζνγψληνπ ζρήκαηνο.
Δηδηθφηεξα, ζηηο επηθάλεηεο φπνπ εληνπίδεηαη κίμε νηθνηφπσλ θαη ν ζθνπφο είλαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ «κσζατθνχ», πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε κε ηε ρξήζε
δηαηνκψλ (transects), κήθνπο 10 κέηξσλ.
εκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ , είλαη ε
δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ
αλαθνξηθά κε ηε πνηθηιία εηδψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζπζηάδεο πνπ είλαη «θησρέο» ζε είδε,
πξέπεη λα επηιέγνληαη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηα ζπάληα δηάζπαξηα είδε. Δπίζεο, ζηηο ζέζεηο φπνπ είλαη ζεκαληηθή ε
αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ππν-επηθαλεηψλ δεηγκαηνιεςίαο, νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο ζε ηέζζεξηο ηζνδχλακεο
ππν-επηθάλεηεο. πκπεξαζκαηηθά, εθηηκάηαη φηη ε ρξήζε δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο 0,002 έσο
0,016 δεθάξηα, γηα ηηο Φεπδν-ζηέππεο κε γξάζηεηο θαη εηήζηεο πφεο (Thero-brachypodietea) θαη ηηο
Γπςνχρεο ηβεξηθέο ζηέππεο (Gypsophiletalia) θαη ε ρξήζε δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο 0,1
δεθάξηα γηα ηνπο νηθφηνπνπο ησλ Γελδξνεηδψλ Mattorals κε Zizyphus θαη ησλ θξπγάλσλ
(Sarcopoterium spinosum), εμππεξεηνχλ ην ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ζηε πεξηνρή ηνπ ΔΓΠ
Ρηδνειηάο θαη ησλ γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ. Ζ θαηαγξαθή ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηεο
δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο ζε θάζε δεηγκαηνιεςία είλαη ζεκαληηθή, εθφζνλ απηέο είλαη κφληκεο.
Οη δεηγκαηνιεπηηθέο παξάκεηξνη απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ πεξηγξάθνπλ ηε θπζηνγλσκία θαη δνκή ηνπ εθάζηνπ νηθνηφπνπ αιιά θαη ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ
γηα ηε παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ απεηιψλ (θιηκαηηθέο αιιαγέο), φπσο ζηαζεξέο
πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη (θιίζε, έθζεζε, εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θ.α) θαη δπλακηθέο
πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη (θπηνθνηλφηεηα, θάιπςε θαη χςνο βιάζηεζεο, πγξαζία εδάθνπο
θ.α). πληζηψκελε θιίκαθα εθηίκεζεο ηεο πιεζνθάιπςεο εηδψλ είλαη ε θιίκαθα Braun – Blanquet.
Απψηεξνο ζθνπφο ηεο επηινγήο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ παξακέηξσλ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο
θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ.
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ε πξνζαξκνγή κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ, ην πξνηεηλφκελν απφ ηε βηβιηνγξαθία γεληθφ ζχζηεκα
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ απνηειείηαη απφ ηξεηο
παξακέηξνπο θαη ηξεηο θαηεγνξίεο βαζκνλφκεζεο (Γεκφπνπινο θ.α, 2005), φπσο απεηθνλίδεηαη
ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο:
Πίλαθαο 12.2-1: Γεληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ
Παξάκεηξνο

Καηεγνξίεο βαζκνλφκεζεο

Πιεξφηεηα
εμεηδηθεπκέλσλ
δνκψλ ηχπνπ
νηθνηφπνπ

Α: Δμαηξεηηθή
Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα

Β: Καιή
Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα

C: Μέηξηα
Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα

Πιεξφηεηα
εμεηδηθεπκέλσλ
εηδψλ ηχπνπ
νηθνηφπνπ

Α: Πιήξεο
εθπξνζψπεζε εηδψλ
πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα
ζηνλ ηχπν νηθνηφπνπ

Β: Μεγάιε
εθπξνζψπεζε εηδψλ
πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα
ζηνλ ηχπν νηθνηφπνπ

C: Μεξηθή
εθπξνζψπεζε εηδψλ
πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα
ζηνλ ηχπν νηθνηφπνπ

Δπίδξαζε

Α: Υακειή

Β: Μέηξηα

C: Έληνλε

ηε παξάκεηξν «επίδξαζε» αλαγλσξίδεηαη ε ρξήζε γεο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ην γεληθφ
ζθνπφ δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο. Γηα ην ΔΓΠ Ρηδνειηάο ν ηνπξηζκφο, ν αζιεηηζκφο θαη νη
αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξίδνπλ ηε ρξήζε γεο ηεο πεξηνρήο. Οπζηψδεο θξηηήξην είλαη ν
θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ απφ ηε θαηαζθεπή δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ, ππνδνκψλ
αλαςπρήο, ηνπξηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ θ.α.
Οη θαηεγνξίεο βαζκνλφκεζεο εθηηκψληαη γηα θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο παξακέηξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπλδπάδνληαη ζε κηα ηειηθή ηηκή. Υξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα:
Πίλαθαο 12.2-2: Αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ
Γνκέο νηθνηφπνπ
Δίδε
Δπίδξαζε
πλνιηθή
Δθηίκεζε

Α
Β
C

Α
Α
Β

Α
Β
Β

Α
C
C

Α
Α
C

Β
Β
C

Β
C
C

Β

Α

Β

C

Β

Β

C

Απφ ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ,
φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα επηθάλεηαο, πνπ εληάζζεηαη ζε έλα απφ ηα
αθφινπζα επίπεδα:




Α: Δμαηξεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο,
Β: Καιή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο,
C: Μέηξηα ή πεξηνξηζκέλε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο.

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξάιιεια κε ηε
δεηγκαηνιεςία ηεο βιάζηεζεο. Ζ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θάζε θνξά γηα
ην πνιχγσλν κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη νη κφληκεο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο (Γεκφπνπινο
θ.α, 2005). Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηινγή νξηζκέλσλ ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο
ζηνπο νηθφηνπνπο ηχπνπ 1520* θαη 6220*, ζηηο νπνίεο ην κέγεζνο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο
επηθάλεηαο ζα είλαη 0,1 δεθάξηα, θαζψο ην πξνηεηλφκελν κέγεζνο δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ
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γηα ηνπο ελ ιφγσ νηθφηνπνπο (0,016 δεθάξηα) είλαη κηθξφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο
δηαηήξεζεο.
Υαπηογπάθηζη ηηρ παποςζίαρ / αποςζίαρ ηυν ηύπυν οικοηόπυν: Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ
πεδίνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ζε επίπεδν πνιπγψλνπ ησλ νηθνηφπσλ,
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ηε δεκηνπξγία κηαο ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Με ηε θαηάιιειε
επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, είλαη δπλαηή ε
ραξηνγξάθεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε πνιπγψλνπ ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα ηε
παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αλαινγία ησλ δηαθνξεηηθψλ
θαηεγνξηψλ ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ. Δπίζεο, κε βάζε ηε πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο
παξνπζίαο / απνπζίαο, αληρλεχνληαη νη αιιαγέο ζηε ζπλνιηθή θπηνγεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ
νηθνηφπσλ ή ησλ εηδψλ.
ςσνόηηηα: Κξίλεηαη ζθφπηκν ε παξαθνινχζεζε κε δεηγκαηνιεςία βιάζηεζεο ζε κφληκεο
δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο θαη ραξηνγξάθεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη αλά πεληαεηία. Δθηηκάηαη φηη
επαξθνχλ δχν δεηγκαηνιεςίεο βιάζηεζεο, κία θαηά ηελ έλαξμε ηεο βιαζηεηηθήο πεξηφδνπ ηελ
άλνημε θαη κία πξηλ ηε ιήμε ηεο γηα έιεγρν ησλ εηδψλ πνπ αλαπηχζζνληαη αξγφηεξα. Δθφζνλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη (ηχπνο νηθνηφπνπ 6220*), κπνξεί λα γίλεηαη επαλέιεγρνο ην θζηλφπσξν.

12.3 Παπακολούθηζη ειδών
12.3-1 Υλυπίδα
Ζ παξαθνινχζεζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ θηλδπλεπφλησλ εηδψλ, κε έκθαζε ζηα είδε Gypsophila
linearifolia θαη Chaenorhinum rubrifolium
κοποί:
 Ο έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ππνπιεζπζκνχ ησλ εηδψλ ζηε πεξηνρή κειέηεο.
 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο
Πποϋπόθεζη: Οη πιεζπζκνί ησλ εηδψλ δελ ζα κεησζνχλ.
Μέθοδορ: Ζ παξαθνινχζεζε αθνξά ηα θαησηέξσ ηξία γλσξίζκαηα:
 Μέγεζνο θαη άιιεο δεκνγξαθηθέο παξάκεηξνη ησλ πιεζπζκψλ: Σν κέγεζνο θαη
δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πιεζπζκψλ (αλαπαξαγσγή, ζλεζηκφηεηα θαη ειηθηαθή δνκή)
ζα πξέπεη λα εμαθξηβψλνληαη κέζσ άκεζεο κέηξεζεο φισλ ησλ αηφκσλ θαη
εκβαδνκέηξεζεο ηεο πεξηνρήο εμάπισζεο ησλ εηδψλ.
 Καηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ: Οη παξάκεηξνη πνπ είλαη ζθφπηκν
λα παξαθνινπζνχληαη είλαη:
o Ζ έθηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ (νξηνζέηεζε κε ηε βνήζεηα GPS)
o Ζ δνκή θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ελδηαηηεκάησλ. (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηππηθψλ
δεηθηψλ)
θαηά ηελ έλλνηα ησλ εληχπσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εμαεηνχο
έθζεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ.
 Πηέζεηο θαη απεηιέο ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο.
ςσνόηηηα: Ζ ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο είλαη ζθφπηκν λα επαλαιακβάλεηαη αλά πεληαεηία.
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12.3-2 Δππεηά
ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο απαληψληαη δεθαηέζζεξα (14) είδε εξπεηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. Ο Αθαλζνδάθηπινο
(Acanthodactylus schreiberi) πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο "Κηλδπλεχσλ" ζηελ ΔΔ-27, ελψ ηα ππφινηπα 13 είδε πεξηιακβάλνληαη ζην
Παξάξηεκα IV ηεο ίδηα Οδεγίαο θαη είλαη (ακηακίδη, Κπξηνδάθηπινο, Άγακα, Υακαηιένληαο,
Όθηζσς, αχξα ηνπ Σξνφδνπο, Αβιέθαξνο, Ληαθφλη, Ραβδσηή αχξα, Αγηφθηδν, Μαχξνο Όθεο,
θνπιεθφθηδν, Εακελήο ηεο Ρφδνπ). Ζ παξαθνινχζεζε ζα γίλεηαη γηα φια ηα είδε ηεο πεξηνρήο
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα παξαπάλσ 14 είδε.
Δπηβάιιεηαη εληαηηθή θαη καθξνρξφληα
δηεξεχλεζε ηεο νηθνινγίαο, εζνινγίαο, ρξήζεο
ελδηαηηήκαηνο θαη δεκνγξαθηθψλ παξακέηξσλ νη νπνίεο ζα πξνζθέξνπλ κηα πιεξέζηεξε εηθφλα
ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο θαη ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ελ ιφγσ
εηδψλ.
κοποί:
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ εηδψλ ηεο εξπεηνπαλίδαο.
 Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ ηεο
εξπεηνπαλίδαο.
 Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο εξπεηνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή
Πποϋπόθεζη: Ζ πνηθηιία ησλ εηδψλ θαη νη πιεζπζκνί ηνπο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξνί.
Μέθοδορ: Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ εηδψλ ηεο εξπεηνπαλίδαο, ηεο
δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ θαη ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηεο
πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν γεληθέο ηερληθέο. Ζ θαηαγξαθή ζε ισξίδεο, θαη
ε ηνπνζέηεζε ηεο παξνπζίαο ή θαη αθζνλίαο ζε θάλαβν ζε ςεθηαθφ ράξηε.
Καηαγπαθή ζε λυπίδερ: ε θάζε ηχπν ελδηαηηήκαηνο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηπραία κφληκεο
ισξίδεο φπνπ ζα ειέγρνληαη πιήξσο (αλεχξεζε θάησ απφ θπιινηάπεηα ή κέζα ζε ρφξηα,
ςάμηκν θάησ απφ κηθξνχο ζάκλνπο θαη θάησ απφ βξάρηα, ςάμηκν ζε ζρηζκέο βξάρσλ θιπ).
πλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε 2-3 ισξίδσλ ζε θάζε αληηπξνζσπεπηηθφ ηχπν ελδηαηηήκαηνο κε ηε
ρξήζε GPS, επηθάλεηαο 1 ζηξ. ε θάζε κηα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηεηξάγσλε επηθάλεηα,
αιιά θαη παξαιιειφγξακκε κε πιεπξέο 10 Υ 100 κ. Ζ ισξίδα ειέγρεηαη απφ 2
εξπεηνιφγνπο-εξεπλεηέο, νη νπνίνη βαδίδνπλ παξάιιεια θαη ζαξψλνπλ πιήξσο ηελ
επηθάλεηα ειέγρνληαο φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο ησλ εηδψλ. ε θάζε παξαηήξεζε αηφκνπ
ιακβάλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο κε GPS, θαη θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία φπσο είδνο, θχιν ή
ειηθία, εάλ είλαη δπλαηφλ, εκεξνκελία, ψξα, λεθνθάιπςε, ζεξκνθξαζία αέξα θαη εδάθνπο,
ζρεηηθή πγξαζία, θαη ηέινο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνελδηαηηήκαηνο.
Υπήζη κανάβος πλεςπάρ 500 μ.: Με ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν ηνπνζεηνχληαη φιεο νη
παξαηεξήζεηο ζε ςεθηαθφ ράξηε θαλάβνπ πιεπξάο 500 κ. ηα ηκήκαηα πνπ δελ
θαιχπηνληαη απφ ηελ θαηαγξαθή κε ισξίδεο, γίλνληαη επηζθέςεηο θαη εληνπίδνληαη φια ηα
είδε ηεο εξπεηνπαλίδαο. Έηζη απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή παξνπζία ησλ εηδψλ ηεο
εξπεηνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή.
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ςσνόηηηα: Δλδείθλπηαη 1-2 επηζθέςεηο ζε θάζε ισξίδα γηα θάζε επνρή, απφ ηελ άλνημε
κέρξη θαη ην θζηλφπσξν.
Πίλαθαο 12.3.2-1: Υξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ εηδψλ
εξπεηνπαλίδαο πνπ απαληψληαη ζην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο.
Αξηζκφο εκεξψλ
Η
ρεηηθή αθζνλία
εξπεηψλ
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2
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2
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13. ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ
Γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε αλά πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ
Γηαρείξηζεο (5 έηε) θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Χο αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ελλνείηαη ε
απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ απνηίκεζε αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ δηαρείξηζεο ηεο
πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηα ηερληθά κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
πνπ δηαηίζεηαη, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε
δηαρείξηζε.
Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Γ.Π Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθψλ δαζπιιίσλ
είλαη ζεκαληηθή δηφηη επηηξέπεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ Δζληθψλ Δμαεηψλ Δθζέζεσλ θαη’
εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη επηπιένλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, είλαη δπλαηή ε αλαζεψξεζε ηνπ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ.
Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο, απνηειεί
πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρεδίνπ. Όκσο γηα ηε
ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη φρη κφλν ε παξαθνινχζεζε ησλ
νηθνινγηθψλ, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο.
Οη αμηνινγήζεηο (αλά πεληαεηία) θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο γίλεηαη κε επζχλε ηεο
Γηππεξεζηαθήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. ηηο αμηνινγήζεηο εμεηάδεηαη ε ζρεδίαζε, ε
θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Δπίζεο πξνθχπηνπλ
πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο δηαρείξηζεο θαη αλαγλσξίδνληαη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο αμηνινγήζεηο πξνθχπηεη ε αλαζεψξεζε ηεο δνκήο ηνπ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο, κε ελδερφκελε αιιαγή ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο.
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ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ
ΑΡΑΓΗΠΠΠΟΤ
Πιεζχζκνο
–
Μεηαλάζηεπζε
–
Δπαλαπαηξηζκφο
http://www.aradippou.org.cy/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=76
http://www.xarous.com/kypros/kipros-adout/aradipou.html
ΔΚΚΛΖΗΔ ΑΡΑΓΗΠΠΟΤ
http://www.aradippou.org.cy/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=79
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΑΡΑΓΗΠΠΟΤ
(http://www.aradippou.org.cy/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=3
8)
Δθθιεζίεο Λάξλαθαο : http://www.larnaka.com/churches.shtm
Αξραηνινγηθνί Υψξνη Λάξλαθαο (http://www.larnaka.com/archaeology.shtm)
Σχπνη Οηθνηφπσλ:http://www.fit.ac.cy/research/NCU/Virtual_Museum/46_habitat_types.html
Fauna Europea: http://www.fauneur.org
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Αξηζκφο Μ..: 732
Όλνκα Μ.: LARNAKA (Μαξίλα)

Γεσγξαθηθφ Πιάηνο:
Γεσγξαθηθφ Μήθνο:
Τςφκεηξν:

34° 55'
33° 38'
3m

Πίλαθαο Η-1: Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1981 - 2001
Μέζε
ρεηηθή
Τγξαζία
08:00
Σ.Δ.Υ.
(%)

Μέζε
ρεηηθή
Τγξαζία
13:00
Σ.Δ.Υ.
(%)

Μέζε
Ζκεξήζηα
Ρνή ζηα
2 m (km)

2.6

80

56

0.3

2.8

78

-1.0

0.1

0.9

32.2

2.0

0.0

10.7

38.3

8.5

35.0

15.3

38.9

26.9

36.5

18.8

21.9

27.3

36.5

30.7

19.5

25.1

Οθηψβξηνο

27.6

16.4

Ννέκβξηνο

22.2

Γεθέκβξηνο

Μέζε
Ζκεξήζηα
Θεξκνθξαζία (°C)

Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία (°C)

Μέζνο Αξηζκφο
Ζκεξψλ κε:

Μέγηζηε

Διάρηζηε

Μέζε

Μεγίζηε

Διαρίζηε

Αθξαία
Μέγηζηε

Αθξαία
Παγεηφ Παγεηφ
ειάρηζηε αέξα
εδάθνπο

Ηαλνπάξηνο

16.5

7.3

11.9

19.3

2.3

21.0

-0.9

0.1

Φεβξνπάξηνο

16.7

6.9

11.8

20.1

2.1

22.4

-1.3

Μάξηηνο

18.8

8.3

13.6

23.3

3.5

30.3

Απξίιηνο

22.6

11.6

17.1

29.0

6.9

Μάηνο

26.2

15.4

20.8

33.6

Ηνχληνο

29.9

19.1

24.5

Ηνχιηνο

32.1

21.7

Αχγνπζηνο

32.6

επηέκβξηνο

Μήλεο

Έηορ

Μέζε Μεληαία
Βξνρφπησζε
(mm)
1980 2001

19611990

190

61.6

68.0

54

207

46.4

58.0

74

53

212

39.1

39.0

0.0

63

52

229

13.8

18.0

0.0

0.0

60

52

238

9.7

9.5

12.5

0.0

0.0

63

52

251

2.0

1.7

41.1

16.3

0.0

0.0

65

54

266

0.3

0.0

18.9

40.9

16.8

0.0

0.0

65

54

249

0.2

0.6

34.8

16.2

39.7

12.4

0.0

0.0

60

50

213

1.9

1.7

22.0

31.6

12.1

34.8

8.0

0.0

0.0

60

49

184

17.7

19.0

12.1

17.2

26.7

6.8

29.7

1.9

0.0

0.2

72

51

186

54.8

42.0

18.3

8.8

13.6

21.5

4.2

24.9

0.6

0.0

0.7

79

57

178

78.3

86.0

24.5

14.1

19.3

29.0

9.8

-

-

0.6

7.3
68

53

217

325.7

343.5
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Πίλαθαο Η-2: Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 2002 - 2009
Μέζε
ρεηηθή
Τγξαζία
08:00
Σ.Δ.Υ. (%)

Μέζε
ρεηηθή
Τγξαζία
13:00
Σ.Δ.Υ.
(%)

Μέζε
Ζκεξήζηα
Ρνή ζηα
2 m (km)

Μέζε
Μεληαία
Βξνρφπησζε
(mm)
2002- 19612009
1990

1.9

74

54

165

97.2

68.0

0.0

2.1

75

55

172

57.9

58.0

2.6

0.0

0.1

66

53

176

28.7

39.0

34.1

6.4

0.0

0.0

59

53

184

17.5

18.0

11.4

37.0

10.3

0.0

0.0

56

51

200

12.6

9.5

37.4

15.9

40.1

14.6

0.0

0.0

59

51

207

1.3

1.7

28.0

37.4

19.5

40.7

18.3

0.0

0.0

62

52

210

1.1

0.0

22.8

28.1

37.1

20.4

40.7

18.5

0.0

0.0

61

53

195

0.4

0.6

31.2

20.3

25.7

34.6

16.7

36.3

15.8

0.0

0.0

56

50

174

11.1

1.7

Οθηψβξηνο

28.4

17.3

22.9

32.9

12.6

34.6

7.6

0.0

0.0

55

48

151

13.5

19.0

Ννέκβξηνο

23.3

13.0

18.2

27.1

7.9

29.4

4.6

0.0

0.1

64

48

156

24.8

42.0

Γεθέκβξηνο

19.0

9.7

14.3

22.8

3.8

23.9

1.3

0.0

0.5

73

54

157

79.1

86.0

Έηορ

25.3

14.8

20.1

29.8

10.5

-

-

0.0

4.8

63

52

179

345.0

343.5

Μέζε
Ζκεξήζηα
Θεξκνθξαζία (°C)

Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία (°C)

Μέγηζηε

Διάρηζηε

Μέζε

Μεγίζηε

Διαρίζηε

Αθξαία
Μέγηζηε

Αθξαία
Παγεηφ Παγεηφ
ειάρηζηε αέξα
εδάθνπο

Ηαλνπάξηνο

17.1

7.6

12.4

20.4

3.2

21.7

1.3

0.0

Φεβξνπάξηνο

17.5

7.5

12.5

21.6

2.4

23.3

0.6

Μάξηηνο

20.1

9.0

14.5

24.4

4.5

28.0

Απξίιηνο

22.9

12.0

17.4

28.9

7.5

Μάηνο

27.0

16.0

21.5

32.9

Ηνχληνο

31.0

20.1

25.5

Ηνχιηνο

33.4

22.6

Αχγνπζηνο

33.3

επηέκβξηνο

Μήλεο
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Πίλαθαο Η-3: ηαηηζηηθά ηνηρεία Βξνρνπηψζεσλ ηνπ Μ.. 731 ζην Αεξνδξφκην Λάξλαθαο ηεο πεξηφδνπ 1980 – 2010

Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνχληνο
Ηνχιηνο
Αχγνπζηνο
επηέκβξηνο
Οθηψβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο

Μέζνο Αξηζκφο Ζκεξψλ κε:
Βξνρφπησζε >=0,2 mm
Μέζνο Μέγηζηνο Διάρηζηνο
10,9
21
3
9,3
18
4
7,8
14
1
5,1
12
0
2,8
9
0
1,0
7
0
1,1
7
0
0,4
5
0
0,8
5
0
3,5
10
0
6,3
14
1
9,4
19
3

Βξνρφπησζε >=1,0 mm
Μέζνο Μέγηζηνο Διάρηζηνο
7,8
19
2
6,2
12
1
5,0
12
0
2,9
10
0
1,0
5
0
0,2
2
0
0,0
1
0
0,0
1
0
0,4
2
0
2,3
8
0
4,4
12
0
6,9
16
1

Βξνρφπησζε >=5,0 mm
Μέζνο Μέγηζηνο Διάρηζηνο
4,0
11
0
3,0
7
0
2,0
7
0
1,0
3
0
0,5
2
0
2,1
8
0
0,0
1
0
0,0
0
0
0,3
2
0
1,0
5
0
2,5
7
0
4,1
14
0

Βξνρφπησζε >=10,0 mm
Μέζνο Μέγηζηνο Διάρηζηνο
2,3
9
0
1,6
4
0
0,9
6
0
0,4
2
0
0,3
2
0
0,0
1
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,1
1
0
0,4
2
0
1,4
7
0
2,6
13
0

ύνολο

58,4

37,1

18,5

10,0

Μήλεο

-

-

-
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Πίλαθαο Η-4: Μεληαία Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ζρεηηθά κε πγξαζία γηα ην Μεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ
732 ζηε Μαξίλα Λάξλαθα [1991-2004]
Μήλεο

Μέζε ρεηηθή Τγξαζία 08:00 Σ.Δ.Υ.
(%)

Ηαλνπάξηνο

78

Φεβξνπάξηνο

74

Μάξηηνο

68

Απξίιηνο

65

Μάηνο

65

Ηνχληνο

70

Ηνχιηνο

70

Αχγνπζηνο

69

επηέκβξηνο

61

Οθηψβξηνο

61

Ννέκβξηνο

69

Γεθέκβξηνο

78

Έηορ

69

Πίλαθαο Η-5: Μεληαία Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηαρχηεηα αλέκνπ γηα ην Μεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ 731 Αεξνδξφκην Λάξλαθαο [1991-2005]

Μήλεο

Μέζε Ζκεξήζηα Ρνή ζηα 2 m
(km)

Ηαλνπάξηνο

184

Φεβξνπάξηνο

204

Μάξηηνο

216

Απξίιηνο

234

Μάηνο

240

Ηνχληνο

253

Ηνχιηνο

275

Αχγνπζηνο

260

επηέκβξηνο

222

Οθηψβξηνο

182

Ννέκβξηνο

187

Γεθέκβξηνο

174

Έηορ

219
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ-1: ΠΛΖΘΤΜΟ ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΣΑ ΖΛΗΚΗΑ, ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ /ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ, 1.10.2001*
χλνιν
Αζηηθή
Αγξνηηθή
Ζιηθία
χλνιν
Άληξεο
Γπλαίθεο
χλνιν
Άληξεο
Γπλαίθεο
χλνιν

Άληξεο

Γπλαίθεο

0-4

7.766

3.959

3.807

4.615

2.330

2.285

3.151

1.629

1.522

5-9

9.921

5.055

4.866

5.827

2.952

2.875

4.094

2.103

1.991

10-14

9.471

4.884

4.587

5.607

2.923

2.684

3.864

1.961

1.903

15-19

9.752

5.014

4.738

5.729

2.938

2.791

4.023

2.076

1.947

20-24

8.928

4.533

4.395

5.414

2.689

2.725

3.514

1.844

1.670

25-29

7.916

3.760

4.156

5.044

2.360

2.684

2.872

1.400

1.472

30-34

7.964

3.798

4.166

5.040

2.368

2.672

2.924

1.430

1.494

35-39

8.916

4.314

4.602

5.553

2.608

2.945

3.363

1.706

1.657

40-44

8.789

4.372

4.417

5.467

2.692

2.775

3.322

1.680

1.642

45-49

7.331

3.726

3.605

4.541

2.244

2.297

2.790

1.482

1.308

50-54

6.716

3.328

3.388

4.160

2.059

2.101

2.556

1.269

1.287

55-59

5.463

2.688

2.775

3.491

1.702

1.789

1.972

986

986

60-64

4.896

2.387

2.509

3.079

1.528

1.551

1.817

859

958

65-69

4.251

1.947

2.304

2.647

1.216

1.431

1.604

731

873

70-74

3.447

1.543

1.904

2.083

908

1.175

1.364

635

729

75-79

2.679

1.235

1.444

1.676

770

906

1.003

465

538

80-84

1.663

705

958

1.019

405

614

644

300

344

85+

1.255

509

746

748

288

460

507

221

286

χλνιν

117.124

57.757

59.367

71.740

34.980

36.760

45.384

22.777

22.607

* Γηνξζσκέλα ζηνηρεία κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Διέγρνπ Κάιπςεο ηεο Απνγξαθήο
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Πίλαθαο ΗΗ-2: Πιεζπζκφο ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο ζχκθσλα κε ηηο Απνγξαθέο 1992 θαη 2001
Απνγξαθή

χλνιν

Αζηηθέο Πεξηνρέο

Αγξνηηθέο Πεξηνρέο

1992
102794
62178
%
60,5%
2001
117124
71740
%
61,3 %
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηειεπηαία ελεκέξσζε 27/11/2009

40616
39,5 %
45384
38,7 %

Πίλαθαο ΗΗ-3: Σάζε εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο
Έηνο

Πιεζπζκφο ηέινο ηνπ ρξφλνπ (ζε ρηιηάδεο)

1996

χλνιν
111,2

Αζηηθέο Πεξηνρέο

Αγξνηηθέο Πεξηνρέο

67,6

43,6

1997

112,6

68,6

44,0

1998

113,9

69,5

44,4

1999

115,1

70,3

44,8

2000

116,2

71,1

45,1

2001

117,5

72

45,5

2002

119,3

73,2

46,1

2003

121,9

74,9

47,0

2004

125,2

77,0

48,2

2005

128,1

79,0

49,1

2006

130,1

80,4

49,7

2007

131,9

81,7

50,2

133,3
2008
82,7
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηειεπηαία ελεκέξσζε 27/11/2009
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12.000

10.000

Πιεζπζκφο

8.000

6.000

4.000
2.000

85
+

9

4

9

4
80
-8

75
-7

70
-7

9

4

4

65
-6

60
-6

55
-5

4

9

4

9

50
-5

45
-4

40
-4

35
-3

4

9

4

9

30
-3

25
-2

20
-2

15
-1

10
-1

59

04

0

Ζιηθία
χλνιν

Αζηηθέο Πεξηνρέο

Αγξνηηθέο Πεξηνρέο

Γηάγξακκα ΗΗ-1: Ζιηθηαθή Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο ζπλνιηθά θαη θαηά
αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001.
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Πίλαθαο ΗΗΗ-1:Σαθηηθψο Δκθαληδφκελα Μεηαλαζηεπηηθά Πηελά κε πεξηιακβαλφκελα ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ
Πιεζπζκφο
Δθηίκεζε Σφπνπ
Όλνκα
Αλαπαξαγσγή Γηαρείκαζε
Φσιέαζκα Πιεζπζκφο Γηαηήξεζε Απνκφλσζε Παγθφζκηα
Alauda arvensis
C
C
A
C
A
Anthus pratensis
C
C
A
C
A
Anthus spinoletta
R
C
A
C
A
Anthus trivialis
C
C
A
C
A
Apus apus
C
C
C
A
C
A
Delichon urbica
C
C
C
A
C
A
Emberiza melanocephala R
C
C
A
C
A
Erithacus rubecula
C
C
A
C
A
Falco vespertinus
C
C
A
C
A
Fringilla coelebs
C
C
A
C
A
Hippolais pallida
C
C
C
A
C
A
Hirundo daurica
C
C
C
A
C
A
Lanius senator
C
C
A
C
A
Merops apiaster
C
C
A
C
A
Miliaria calandra
Monticola solitarius
R
C
A
C
A
Motacilla alba
C
C
C
A
C
A
Motacilla flava
C
C
A
C
A
Muscicapa striata
C
C
A
C
A
Oenanthe hispanica
C
C
A
C
A
Oenanthe isabellina
C
C
A
C
A
Oenanthe oenanthe
C
C
A
C
A
Phoenicurus ochruros
C
C
A
C
A
Phylloscopus collybita
C
C
A
C
A
Phylloscopus sibilatrix
C
C
A
C
A
Phylloscopus trochilus
C
C
A
C
A
Saxicola rubetra
C
C
A
C
A
Saxicola torquata
C
C
A
C
A
Streptopelia turtur
C
C
A
C
A
Sylvia atricapilla
C
C
A
C
A
Sylvia communis
C
C
A
C
A
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Όλνκα
Turdus merula
Turdus philomelos
Upupa epops
Πεγή: Standard Data Form

Πιεζπζκφο
Αλαπαξαγσγή

Γηαρείκαζε
C

C
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Φσιέαζκα
C
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Δθηίκεζε Σφπνπ
Πιεζπζκφο Γηαηήξεζε
C
A
C
A
C
A
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Απνκφλσζε
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C
C

Παγθφζκηα
A
A
A
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Πίλαθαο IV-1: Καηάινγνο Υισξίδαο Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Λαηηληθφ φλνκα

Παξαηεξήζεηο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Δπηγελέο, εηζβιεηηθφ, θπηεκέλν

Acacia cyanophylla
Aegilops sp.
Ainsworthia trachycarpa
Alkanna lehmanii
Allium ampeloprasum
Allium cupan subsp. Cyprium subsp. cyprium
Allium curtum
Allium lefkarense
Allium scordoprasum subsp. rotundum
Allium trifoliatum
Allium neapolitanum
Amaranthus albus
Ammi majus
Anagallis arvensis var. cerulean
Anchusa aegyptia
Anchusa undulata subsp. hybrid
Anemone coronaria
Anthemis tricolor
Arisarum vulgare
Arum dioscorides
Asparagus stipularis
Asphodelus aestivus
Asteriscus aquaticus
Astragalus cyprius
Atractylis cancellata
Avena sp.
Bellardia trixago
Biscutella dydima var. columnae
Blackstonia perfoliata
Briza maxima
Bromus intermedius
Bromus rubens
Bromus alopecurus
Calendula arvensis

Δλδεκηθφ
Δλδεκηθφ

Δπηγελέο

Δλδεκηθφ

Δλδεκηθφ

Δίδνο πξψηεο
ζπάλην

35. Campanula fastigiata
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
1

Capparis spinosa var. canescens
Carduus pycnocephalus subsp. albidus
1
Carlina libanotica (=C. involucrata subsp. cyprica )
Carthamus lanatus subsp. baeticus
Carthamus tenuis subsp. foliosus
Cassia artemisioides
Centaurea agialophila
Centaurium tenuiflorum
Ceratonia siliqua
Chaenorhinum rubrifolium
Cheilanthes vellea
Chenopodium album
Chondrilla juncea
Chrozophora oblique
Chrysanthemum coronarium var. coronarium
Cnicus benedictus
Convolvulus althaeoides

αλαθνξάο,

πνιχ

Ξεληθφ, θπηεκέλν
Φπηεκέλν
Κηλδπλεχνλ (IUCN, version 3.1)

Δπηγελέο

Με βάζε ην Euro+ Med database ε Carlina involucrata subsp. cyprica είλαη ζπλψλπκν κε ηελ C. libanotica.

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
Έθδνζε: 04/29-08-11

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11

NERCO-Ν. ΥΛΤΚΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ
Κσδηθφο: 09.ΠΔΡ.ΓΥ.49

EN ISO 9001:2000
Νν: 0108175

159 απφ 164

Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα η ν Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

Λαηηληθφ φλνκα
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Παξαηεξήζεηο

Convolvulus arvensis
Convolvulus dorycnium
Coronilla scorpioides
Crataegus azarolus
Crepis foetida subsp. foetida
Crepis foetida ssp. comutata
Crucianella macrostachya
Crucianella sp.
Crupina crupinastrum
Cupressus sempervirens
Cuscuta palaestina
Cynara cornicera
Cynonodon dactylon var. dactylon
Dactylis glomerata
Daucus guttatus
Daucus involucratus
Dianthus strictus subsp. troodi
Didesmus aegyptius var. tenuifolius
Dodonaea viscosa
Echinops spinosissimus
Echium angustifolium
Ephedra fragilis subsp. campylopoda
Erodium ciconium
Erodium cicutarium
Erodium crassifolium
Erodium lacinatum
Erodium malacoides
Erucaria hispanica
Eryngium creticum
Eucaliptus gomphocarpa
Euphorbia peplus var. peplus
Evax eriosphaera
Ferula communis
Ficus carica
Fumana Arabica
Fumana thymifolia
Fumaria densiflora
Gagea fibrosa
Gagea peduncularis
Galium setaceum var. setaceum
Galium tricornutum
Geranium tuberosum
Geropogon hybridus

Φπηεκέλν

Δχηξσην (IUCN, version 3.1)
Δλδεκηθφ

Δχηξσην (IUCN, version 3.1)

Ξεληθφ, θπηεκέλν

Κξηζίκσο Κηλδπλεχνλ (IUCN, version
3.1)

96. Gypsophila linearifolia
97. Hedypnois rhagadioloides
98. Hedysarum spinosissimum
99. Helianthemum obtusifolium
100. Helianthemum salicifolium
101. Helianthemum syriacum
102. Helichrysum conglobatum
103. Heliotropium europaeum
104. Heliotropium hirsutissimum
105. Herniaria cinirea
106. Herniaria hemistemon
107. Hippocrepis unisiliquosa subsp. unisiliquosa
108. Hipppcrepis ciliate
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Λαηηληθφ φλνκα

Παξαηεξήζεηο

109. Hirschfeldia incana
110. Hordeum leporinum
111. Hordeum spondaneum
112. Hordeum bulbosum
113. Hyacinthella millingenii
114. Hymenocarpos circinnatus
115. Hyoseris scabra
116. Hyparrhenia hirta
117. Hypochearis achyrophorus
118. Juniperus phoenicea
119. Inula graveolens
120. Lagoecia cuminoides
121. Lagurus ovatus
122. Lamium amplexicaule
123. Lantana camara
124. Lathyrus aphaca
125. Lathyrus sp.
126. Laurus nobilis
127. Leontice leontopetalum
128. Linum strictum subsp. spicatum
129. Lollium sp.
130. Lotus peregrines
131. Malva parviflora var. parviflora
132. Mandragora officinarum
133. Matricaria coronata var. recutita
134. Medicago disciformis var. disciformis
135. Medicago minima
136. Melilotus sulcatus
137. Mercurialis annua
138. Mesembryanthemum nodiflorum
139. Micromeria nervosa
140. Muscari incostrictum
141. Misopates orondium
142. Narcissus serotinus
143. Nerium oleander
144. Nigella fumariifolia
145. Nigella unguicularis
146. Noaea mucronata
147. Notobasis syriaca
148. Olea europaea
149. Onobrychis crists-galli
150. Onobrychis venosa
151. Ononis reclinata var. minor
152. Ononis viscosa subsp. breviflora
153. Onopordum cyprium
154. Onosma fruticosa
155. Ornithogalum narbonense
156. Ornithogalum trichophyllum
157. Oxalis pes-caprae
158. Pallenis spinosa
159. Parentucelia latifolia
160. Papaver rhoeas subsp. rhoeas
161. Phagnalon rupestre subsp. graecum
162. Picris cyprica
163. Pimpinella cretica
164. Pinus brutia
165. Pinus pinea
Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
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Δλδεκηθφ

Φπηεκέλν

Δπηγελέο, θπηεκέλν
Φπηεκέλν

Φπηεκέλν

Φπηεκέλν
Δλδεκηθφ

Δλδεκηθφ
Δλδεκηθφ
Δχηξσην (IUCN, version 3.1)
Δπηγελέο, εηζβιεηηθφ

Φπηεκέλν
Φπηεκέλν
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Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα η ν Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

Λαηηληθφ φλνκα

Παξαηεξήζεηο

166. Pistacia atlantica
167. Pistacia lentiscus
168. Plantago afra
169. Plantago albicans
170. Plantago bellardii
171. Plantago coronopus subsp. commutata
172. Plantago cretica
173. Plantago lagopus
174. Plantago ovate
175. Polygonum equisetiforme
176. Prasium majus
177. Psilurus incurvus
178. Pterocephalus brevis
179. Quercus coccifera subsp. calliprinos
180. Quercus infectoria subsp. veneris
181. Reseda alba
182. Reseda lutea
183. Rhagadiolus stellatus
184. Romulea tempskyana
185. Salvia verbenaca
186. Salvia viridis
187. Sarcopoterium spinosum
188. Scabiosa sicula
189. Scandix pecten-veneris
190. Schinus terebinthifolius
191. Senecio vulgaris
192. Sideritis curvidens
193. Sinapis alba
194. Sonchus oleraceus
195. Stipa capensis
196. Suaeda vera
197. Tetraclinis articulate
198. Teucrium micropodioides
199. Theligonum cynocrambe
200. Thesium humile
201. Thymus capitatus
202. Tordylium aegyptiacum
203. Torularia torulosa
204. Trachynia distahya
205. Tragopogon sinuatum
206. Trifolium campestre subsp. campestre
207. Trifolium scabrum
208. Urginea maritime
209. Urospermum picroides
210. Valantia hispida
211. Vicia peregrine
212. Vitex agnus-castus
213. Withania somnifera
214. Ziziphus lotus

Φπηεκέλν
Φπηεκέλν
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Φπηεκέλν
Φπηεκέλν

Ξεληθφ, θπηεκέλν

Δπηγελέο, θπηεκέλν
Δλδεκηθφ

Φπηεκέλν
Δπηγελέο
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Πίλαθαο IV-2: Καηαγξαθή Πιεζπζκνχ Γπςφθηισλ Δηδψλ ζην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο
Δπηζηεκνληθή
Ολνκαζία
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Herniaria hemistemon
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia
Gypsophila lineariifolia

Ζκεξνκελία
Καηαγξαθήο
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009

Gypsophila lineariifolia

04.23.2009

Gypsophila lineariifolia

04.23.2009

Gypsophila lineariifolia

04.23.2009

Gypsophila lineariifolia

04.23.2009

Gypsophila lineariifolia

05.07.2009

Πιεζπζκφο

C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.

18 θπηά
6 θπηά
20 θπηά
15 θπηά
55 θπηά
7 θπηά
2 θπηά
15 θπηά
1 plant
80 θπηά
3 θπηά
2 θπηά
120 θπηά
30 θπηά
80 θπηά
1 plant
30 θπηά

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

100

551425

3866083

C.S.C.

100 θπηά

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

80

551512

3865930

C.S.C.

100 θπηά

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

80

551347

3865946

C.S.C.

80 θπηά

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

110

551582

3866351

C.S.C.

Γπςψδεηο Πιαγέο

90

551468

3866857

C.S.C.

Δλδηαίηεκα

Τςφκεηξν

Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
1km ΝΓ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
1km ΝΓ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
1.4 km ΝΓ ηνπ
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
ΝΓ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
Γ ηνπ θφκβνπ
Ρηδνειηάο κε ην Καιφ
Υσξηφ

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

Πεξηνρή Μειέηεο: Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Ρηδνειηάο θαη Γεηηνληθά Γαζχιιηα
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Πεγή

75
75
75
75
70
70
70
70
65
80
80
75
70
70
70
65
95
95
75
80
100

πληεηαγκέλεο
Υ
Τ
552536
3866977
552536
3866975
552580
3867045
552600
3867040
552532
3866899
552583
3866904
552591
3866874
552580
3866823
552557
3866795
552451
3866938
552475
3866920
552374
3866897
552363
3866878
552310
3866857
552285
3866814
552638
3866745
551469
3866102
551469
3866102
551374
3865809
551440
3865494
551198
3865804

Σφπνο

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11
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50 θπηά
30 θπηά
2 θπηά
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Γηαρεηξηζηηθό ρέδην γηα ην Δζληθό Πάξθν Ρηδνειηάο θαη γεηηνληθά δαζύιιηα

Δπηζηεκνληθή
Ολνκαζία
Gypsophila lineariifolia

Ζκεξνκελία
Καηαγξαθήο
03.25.2009

Gypsophila lineariifolia

03.25.2009

Herniaria hemistemon

03.23.2008

Herniaria hemistemon

03.19.2009

Herniaria hemistemon

03.19.2009

Herniaria hemistemon

03.19.2009

Herniaria hemistemon

03.19.2009

Herniaria hemistemon

03.19.2009

Herniaria hemistemon

03.19.2009

Herniaria hemistemon

03.19.2009

Herniaria hemistemon

03.19.2009

Herniaria hemistemon
Herniaria hemistemon
Herniaria hemistemon

04.23.2009
04.23.2009
04.23.2009

Herniaria hemistemon

04.23.2009

Herniaria hemistemon

04.23.2009

Herniaria hemistemon

04.23.2009

Herniaria hemistemon

04.23.2009

Herniaria hemistemon

04.23.2009

Herniaria hemistemon

04.23.2009

Herniaria hemistemon

05.07.2009

K.Kefalas

ε γχςν

65

554227

3869883

K.Kefalas

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

68

552487

3866186

K.Kefalas

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

90

551327

3866671

C.S.C.

100 θπηά

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

100

551377

3866599

C.S.C.

50 θπηά

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

95

551385

3866488

C.S.C.

20 θπηά

Γηαηαξαγκέλν Έδαθνο

105

551361

3866160

C.S.C.

2500 θπηά

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

90

551459

3866114

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

70

551510

3865832

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

80

551207

3866163

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

75

550727

3865451

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν
Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

75
70
90

552580
552532
552490

3867045
3866899
3866192

C.S.C.
C.S.C.
C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

100

551425

3866083

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

80

551512

3865930

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

85

551257

3866761

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

80

551826

3866921

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

110

551643

3866330

C.S.C.

Γηάζπαξηα θξχγαλα ζε γχςν

85

551464

3866859

C.S.C.

Γπςψδεηο Πιαγέο

90

551468

3866857

C.S.C.

Δλδηαίηεκα

Τςφκεηξν

Β ηεο Αξαδίππνπ
Ύςαξνο Β ηεο
Αξαδίππνπ
Ρηδνειηά
Μειίζζηα, πιεζίνλ
Ρηδνειηάο
Μειίζζηα, πιεζίνλ
Ρηδνειηάο
Μειίζζηα, πιεζίνλ
Ρηδνειηάο
Μειίζζηα, πιεζίνλ
Ρηδνειηάο
Μειίζζηα, πιεζίνλ
Ρηδνειηάο
Μειίζζηα, πιεζίνλ
Ρηδνειηάο
Μειίζζηα, πιεζίνλ
Ρηδνειηάο
Μειίζζηα, πιεζίνλ
Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
Δ.Γ.Π. Ρηδνειηάο
1km ΝΓ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
1km ΝΓ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
1 km Γ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
Γ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
ΝΓ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
0.8 Γ ηνπ Δ.Γ.Π.
Ρηδνειηάο
Γ ηνπ θφκβνπ
Ρηδνειηάο κε ην Καιφ
Υσξηφ

ε γχςν
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60

πληεηαγκέλεο
Υ
Τ
553482
3868862

Σφπνο

Αλαζεσξεί ηελ: 03/18-05-11
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Πεγή

Πιεζπζκφο

EN ISO 9001:2000
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