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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ 
5 ΣΤΟΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
Τα χειρόπτερα αποτελούν την 2η µεγαλύτερη οµάδα θηλαστικών στον πλανήτη και οι 
κυριότερες απειλές που αντιµετωπίζουν σήµερα είναι η καταστροφή και υποβάθµιση 
των βιοτόπων τους. 

Η επιλογή καταφυγίων από τα χειρόπτερα ποικίλει ανάλογα µε τις οικολογικές 
απαιτήσεις κάθε είδους. Μερικοί µόνο από τους τύπους καταφυγίων που 
χρησιµοποιούν τα χειρόπτερα είναι τα σπήλαια, τα ορυχεία, οι γκρεµοί µε ρωγµές και 
κοιλότητες και τα δέντρα(Howard et al. 2009). Για πολλά είδη τα καταφύγια 
διαφέρουν από εποχή σε εποχή (π.χ. θέσεις χειµέριας νάρκης, άλλα χειµερινά 
καταφύγια, ανοιξιάτικα καταφύγια, βρεφοκοµεία, άλλα καλοκαιρινά καταφύγια και 
φθινοπωρινά καταφύγια (Agneli et al., 2010). Τα καταφύγια µπορεί να 
χρησιµοποιούνται από µεγάλες αποικίες ή µικρές οµάδες ενός ή περισσοτέρων ειδών 
(π.χ. την περίοδο των γεννήσεων ή της χειµέριας νάρκης), ή από µεµονωµένα άτοµα 
(BCT, 2003). 

Σε νησιωτικές αποµονωµένες περιοχές µε σχετική απουσία φυσικών καταφυγίων 
όπως η Κύπρος, τα χειρόπτερα συχνά επιλέγουν τεχνητά καταφύγια για να 
φωλιάσουν. Η προστασία και η επισκευή τεχνητών καταφυγίων µπορεί να είναι 
καθοριστική για τη διατήρηση πολλών ειδών χειροπτέρων και παράλληλα 
συνεπάγεται την παροχή κατάλληλων συστηµάτων ασφαλείας για αυτά (Eliot 2004).   

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Life-Nature: «Improving the conservation status of 
fauna species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity» - 
LIFE09NAT/CY/000247 και τη δράση C2 (ACTION C.2: Protection, restoration and 
creation of important roosting sites for bats) θα γίνουν µικρής κλίµακας 
επισκευαστικές εργασίες σε 5 επιλεγµένες στοές ορυχείων  για την προστασία 
επιλεγµένων ειδών χειροπτέρων στην περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο 
Τροόδους» (CY5000004). 

Η Κύπρος έχει επικυρώσει τη Σύµβαση της Βέρνης, µε την οποία όλα τα 
µικροχειρόπτερα προστατεύονται αυστηρώς (παράρτηµα ΙΙ), εκτός από το είδος 
Pipistrellus pipistrellus που εντάσσεται στον κατάλογο των προστατευόµενων ειδών 
(Παράρτηµα ΙΙΙ). Ωστόσο, λόγω του ότι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν υπήρχαν 
(µέχρι την ένταξη της Κύπρου σε αυτή) µεγαχειρόπτερα, δεν υπήρξε καµία πρόνοια 
για την προστασία των φρουτονυχτερίδων (R. aegyptiacus), που είναι από τα πιο 
απειλούµενα χειρόπτερα στο νησί. 

Επίσης η Κύπρος έχει επικυρώσει τη Σύµβαση της Βόννης µε την οποία η κατάσταση 
διατήρησης των Rhinolophidae R. spp. θεωρείται δυσµενής και χρειάζεται η σύναψη 
∆ιεθνών Συµφωνιών για τη διατήρηση και διαχείρισή τους (Παράρτηµα ΙΙ). 

Η Κύπρος πρόσφατα έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (2004) και έχει 
υπογράψει την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη ∆ιατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της 
Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας. Ως µέλος της ΕΕ, η Κύπρος µπορεί να συµπεριλάβει 
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το είδος R. Aegyptiacus στα Παραρτήµατα II και IV της παραπάνω Οδηγίας και µε 
αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει την µακροχρόνια προστασία και επιβίωση του είδους. 

Σε εθνικό επίπεδο, η πρώτη προσπάθεια για την προστασία των χειροπτέρων ήταν η 
σύνταξη καταλόγου προστατευόµενων ειδών µε το Ν. 24/1988 που αποτελεί τον 
κυρωτικό Νόµο περί της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής 
και των Φυσικών Οικοτόπων (82/72/EEC). 

Η επιλογή των συγκεκριµένων πέντε(5) στοών βασίστηκε: 

• στην ήδη καταγεγραµµένη παρουσία χειροπτέρων εντός των στοών 

• στο ότι βρίσκονται σε περιοχή του δικτύου NATURA  

• στην απόσταση που έχουν οι στοές από κατοικηµένες περιοχές. 

• στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε ορυχείο (εγκαταλελειµµένα) 

• στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ορυχείων στα οποία βρίσκονται οι στοές.  

Η παρούσα τεχνική έκθεση, στόχο έχει να αποτελέσει εγχειρίδιο για την ορθή 
προετοιµασία και υλοποίηση των εργασιών της δράσης C.2 του προαναφερθέντος 
Προγράµµατος. 

Οι εργασίες στοχεύουν: 

− στην διατήρηση της ακεραιότητας συγκεκριµένων στοών που αποτελούν 
σηµαντικά καταφύγια για τα στοχευόµενα είδη  χειροπτέρων του 
προγράµµατος. 

− στην ενίσχυση του υφιστάµενου δικτύου καταφυγίων χειροπτέρων και στη 
δυνητική δηµιουργία νέων καταφυγίων 

− στον περιορισµό της πρόσβασης στις στοές από το κοινό και της όχλησης των 
ειδών που φωλιάζουν εκεί.  

Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό αυτά τα προστατευτικά µέτρα να µην έχουν 
οποιαδήποτε τυχαία αρνητική συνέπεια στα ίδια τα χειρόπτερα. 

Η υλοποίηση των εργασιών αποτελεί αντικείµενο και ευθύνη του Τµήµατος ∆ασών 
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το Τµήµα ∆ασών 
τηρώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες θα αναλάβει, µέσω έµπειρων Λειτουργών την 
εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών και θα αναθέσει την υλοποίησή τους 
σε εξειδικευµένο και πεπειραµένο συνεργείο τεχνικών και εργατών.  

Όλες οι προτεινόµενες εργασίες επισκευής των στοών θα πρέπει να γίνουν 
φθινόπωρο, χειµώνα ή νωρίς την άνοιξη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η όχληση 
των χειροπτέρων κατά την  περίοδο αναπαραγωγής τους (SNH, 2003b). 



                           ICOSTACY -  LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 
 

5 
 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - CY5000004 

 
Εικόνα 1. Περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους» - CY5000004  

Η περιοχή αυτή έχει έκταση 9.029 εκτάρια και αποτελεί κρατική δασική γη που τη 
διαχειρίζεται το Τµήµα ∆ασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος.  

Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής καλύπτεται από δασικά οικοσυστήµατα µε 
τραχεία πεύκη (Pinus brutia), µαύρη πεύκη (Pinus nigra ssp. pallasiana) και 
αγριοκέδρο (Juniperus foetidissima). Περιλαµβάνει ποικιλία τύπων οικοτόπων που 
βρίσκονται σε καλή έως άριστη κατάσταση (11 τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος I 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 4 εκ των οποίων είναι προτεραιότητας) και 10 είδη του 
Παραρτήµατος IΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (3 εκ των οποίων είναι προτεραιότητας), 
και άλλα 262 σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα 
σηµαντική και για τα χειρόπτερα. Εκτός από τη φρουτονυχτερίδα (Rousettus 
aegyptiacus), εντοπίζονται τουλάχιστον άλλα 7 είδη, 2 εκ των οποίων έχουν 
προστεθεί στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

Η περιοχή έχει υποστεί - κατά το παρελθόν- σηµαντική υποβάθµιση λόγω της 
λειτουργίας του ορυχείου αµιάντου καθώς και των µεταλλείων χρωµίου (Καιµάκη κα. 
2010).ΜΑ  
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ 

Τα χειρόπτερα αποτελούν τη 2η µεγαλύτερη οµάδα θηλαστικών στον πλανήτη και η 
κυριότερη απειλή που αντιµετωπίζουν σήµερα είναι η καταστροφή και υποβάθµιση 
των φυσικών τους βιοτόπων.  

Οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην υποβάθµιση αυτή είναι αρκετοί µεταξύ των 
οποίων η εκτεταµένη υλοτοµία µε συνέπεια τη µείωση των καταφυγίων των 
χειροπτέρων σε γέρικα δέντρα (Brown and Berry, 1991; Howard et al., 2009).  
Επίσης η ρύπανση από την εκτεταµένη χρήση εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων στην 
γεωργία και η ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιοµηχανικά λύµατα και 
λιπάσµατα (Clawson et al., 2006).  

Τέλος, η τουριστική ανάπτυξη εις βάρος φυσικών περιοχών και η ανθρώπινη άγνοια 
που πολλές φορές έχει οδηγήσει στην ακούσια ή εσκεµµένη θανάτωση τους. Η 
αρνητική δηµόσια εικόνα των χειροπτέρων είναι αποτέλεσµα της άγνοιας ότι η 
πλειοψηφία τους είναι εντοµοφάγες και άρα εξαιρετικά επωφελής για την γεωργία 
λόγω του ότι καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες εντόµων όπως µύγες κουνούπια και 
σκαθάρια (Harvey et al.1999; McCracken et al., 2002).  

Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πολλά είδη νυχτερίδων παγκοσµίως κυρίως 
όµως στις τροπικές ζώνες του πλανήτη, είναι πολύ πιθανό κάποια είδη να έχουν 
εξαφανιστεί πριν καν ανακαλυφθούν ή περιγραφούν  (Eliot, 2004). 

Η επιλογή καταφυγίων από τα χειρόπτερα ποικίλει ανάλογα µε τις οικολογικές 
απαιτήσεις κάθε είδους. Μερικοί µόνο από τους τύπους καταφυγίων που 
χρησιµοποιούν είναι τα σπήλαια, τα ορυχεία, τα κτήρια και άλλες ανθρώπινες 
κατασκευές, οι γκρεµοί µε ρωγµές και κοιλότητες και τα δέντρα.  

Για πολλά είδη τα καταφύγια διαφέρουν από εποχή σε εποχή (π.χ. θέσεις χειµέριας 
νάρκης, άλλα χειµερινά καταφύγια, ανοιξιάτικα καταφύγια, βρεφοκοµεία, άλλα 
καλοκαιρινά καταφύγια και φθινοπωρινά καταφύγια (Agneli et al., 2010). Τα 
καταφύγια µπορεί να χρησιµοποιούνται από µεγάλες αποικίες ή µικρές οµάδες ενός ή 
περισσοτέρων ειδών (π.χ. την περίοδο των γεννήσεων ή της χειµέριας νάρκης), ή 
από µεµονωµένα άτοµα (BCT, 2003). 

Τα χειρόπτερα έχουν µια σειρά από απαιτήσεις -σε ότι αφορά το µικροκλίµα της 
εγκαταλελειµµένης στοάς ορυχείου- οι οποίες καθορίζουν αν η στοά είναι κατάλληλη 
για να χρησιµοποιηθεί. Αν και κάθε είδος χειρόπτερου έχει διαφορετικές προτιµήσεις 
ως προς εύρος της θερµοκρασίας και της υγρασίας της περιοχής στην οποία βρίσκει 
καταφύγιο(Greer 1999; Currie 2000), φαίνεται ότι οι εγκαταλειµµένες στοές που 
παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα χειρόπτερα, είναι αυτές που έχουν 
ρυθµιστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνεται η παγίδευση κρύου αέρα κατά την 
περίοδο της χειµέριας νάρκης ή ζεστού αέρα κατά την περίοδο της δηµιουργίας 
βρεφοκοµείων (Tuttle and Stevenson 1978).  
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Εικόνα 2. Καταφύγιο χειρόπτερων σε τρύπα στοάς ορυχείου που στο παρελθόν 
χρησιµοποιήθηκε για την τοποθέτηση εκρηκτικών υλών (Agneli et al. 2010). 

3.2 ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Το πρόγραµµα (ICOSTACY) στοχεύει στην βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
των 15 επιλεγµένων ειδών (Πίνακας 1) που περιλαµβάνονται και στις τυποποιηµένες 
φόρµες αναφοράς (SDF: Standard Data Forms) των περιοχών του δικτύου Natura 
2000 της Κύπρου, όπως αυτές διαµορφώθηκαν στην τελευταία αναφορά της χώρας 
το 2006.      

AA Είδη χειροπτέρων 
1.  Rousettus aegyptiacus 
2.  Rhinolophus hipposideros 
3.  Rhinolophus ferrumequinum 
4.  Rhinolophus Euryale 
5.  Rhinolophus mehelyi 
6.  Myotis blythi 
7.  Myotis capacinii 
8.  Tadarida teniotis 
9.  Pipistrellus kuhlii 
10.  Pipistrellus pipistrellus  
11.  Hypsugo savii  
12.  Myotis nattereri 
13.  Nyctalus noctula 
14.  Eptesicus serotinus 
15.  Plecotus kolombatovici  

Πίνακας 1. Στοχευόµενα από το πρόγραµµα είδη  χειροπτέρων στην Κύπρο. 
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Τα τελευταία χρόνια (από το 2006 έως σήµερα) εκτός από τα είδη του παραπάνω 
πίνακα, υπάρχουν αναφορές (π.χ. Benda et al. 2007, αδηµοσίευτα δεδοµένα 
Κυπρίων και Ελλήνων ερευνητών) για επιπλέον 7 είδη1 χειροπτέρων (Rhinolophus 
blasii, Eptesicus anatolicus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Nyctalus 
lasiopterus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pygmaeus) που ανεβάζουν το συνολικό 
αριθµό χειροπτέρων του νησιού στα 22.  Οι δράσεις που προτείνονται από το 
πρόγραµµα αναµένεται να βελτιώσουν την κατάσταση διατήρησης όλων των 
παραπάνω ειδών εφόσον αυτά εµφανίζουν παρόµοιες προτιµήσεις ως προς την 
επιλογή των καταφυγίων τους.  

Στην Κύπρο ο αριθµός των φυσικών σπηλαίων είναι πολύ µικρός. Έτσι τα 
χειρόπτερα του νησιού φαίνεται να χρησιµοποιούν εκτός των άλλων και στοές 
εγκαταλελειµµένων ορυχείων. Οι στοές παρέχουν πολύτιµους πόρους για µια 
ποικιλία ειδών της άγριας ζωής καθώς επίσης αποτελούν πολιτισµική κληρονοµιά της 
µεταλλευτικής ιστορίας του παρελθόντος (Mesch 2002). Μελέτες έχουν δείξει ότι 
µεγάλος αριθµός άγριων ειδών πανίδας –µεταξύ των οποίων και τα χειρόπτερα- 
χρησιµοποιούν τις τεχνητές αυτές κατασκευές (Brown et al. 1995)2. 

4.  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ -  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση πυλών (προστατευτικών κιγκλιδωµάτων / gates) σε 
σπήλαια, κατά το παρελθόν αποσκοπούσε στην προστασία σηµαντικών, µη 
βιολογικών πόρων των σπηλαίων ή στόχευε στον περιορισµό της πρόσβασής σε 
σπήλαια τουριστικά αξιοποιηµένα. Οι πρώτες πύλες και οι πρώτες κατευθυντήριες 
γραµµές για την κατασκευή πυλών (Hunt and Stitt 1981) συχνά στόχευαν 
αποκλειστικά και µόνο στον έλεγχο της πρόσβασης της σπηλιάς και όχι τόσο στην 
διατήρηση του µικροκλίµατος στο εσωτερικό της. Έτσι, αν και σε ορισµένες 
περιπτώσεις µε αυτόν τον τρόπο είχε επιτευχθεί ο περιορισµός της πρόσβασης άνευ 
άδειας σε σπήλαια, οι επιπτώσεις αυτού του τρόπου διαχείρισης είχε συχνά 
καταστροφικές συνέπειες για τα χειρόπτερα (Currie 2000). 

Κατά το παρελθόν οι περισσότερο οικονοµικά εφικτές µέθοδοι αποκατάστασης 
ορυχείων περιλάµβαναν τεχνικές αµµοβολής, επιχωµατώσεων και άλλων µόνιµων 
λύσεων. Το εσωτερικό όµως των ορυχείων φιλοξενεί σηµαντικό αριθµό άγριων ειδών 
πανίδας (χειρόπτερα, διάφορα τρωκτικά, κουνάβια και ποικιλία πουλιών και 
ερπετών)( Brown et al. 1995). Η µέθοδος του µόνιµου κλεισίµατος παλιών ορυχείων 
έχει σαν αποτέλεσµα όχι µόνο την καταστροφή των ενδιαιτηµάτων των χειροπτέρων 
αλλά και την άµεση θνησιµότητα ζώων που εγκλωβίζονταν στο σφραγισµένο ορυχείο 
(Brown and Berry 1991; Brown 1995; Altenbach and Pierson 1995; Herder, 2002). 

Σύγχρονες επιστηµονικές µελέτες και έρευνες έχουν καταλήξει ότι πολλά από τα 
χειρόπτερα που βρίσκουν καταφύγιο σε σπηλιές στις ΗΠΑ, φαίνεται να εξαρτώνται 
άµεσα από την κατάσταση των εγκαταλελειµµένων ορυχείων, αφού τα 
χρησιµοποιούν ως βρεφοκοµεία αλλά και ως καταφύγια κατά την περίοδο της 
χειµέριας νάρκης (Belwood 1991; Altenbach et al. 1995; Currie 2000). 

                                                 
1 ∆εν περιλαµβάνονται ακόµα στα SDF της Κύπρου 
2 Για παράδειγµα στις ∆υτικές ΗΠΑ φαίνεται ότι το 80% των ορυχείων εµφανίζουν στοιχεία 
δραστηριότητας χειροπτέρων(Tuttle et al. 1998). 
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Οι συνήθεις τακτικές που χρησιµοποιούνται σήµερα κυρίως στις ΗΠΑ και τη Β. 
Ευρώπη, περιλαµβάνουν δράσεις όπως (1) εγκατάσταση πύλης (κιγκλιδώµατος) 
στην είσοδο σπηλαίων ή ορυχείων µε σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης και την 
αποτροπή βανδαλισµών αλλά και την επίτευξη συνθηκών (διακίνηση αέρα, 
θερµοκρασία) που επιτρέπουν την µετακίνηση και επιβίωση των χειρόπτερων (Elliot 
1996; Tuttle et al. 1998; Greer 1999; Pierson et al., 1999; Currie 2000; Nieland 2001; 
Mesch 2002; Dalton, 2002; Pugh and Altringham 2005; Eliot 2006β; Eliot 2007; 
Warton 2002;  Clawson et al. 2000); (2) εγκατάσταση περίφραξης γύρω από σπήλαιο 
ή ορυχείο που επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση των χειρόπτερων αλλά όχι των 
ανθρώπων(Currie 2000; Eliot 2006; Mitchell-Jones et al. 2007); (3)την τοποθέτηση 
µπάρας (Pugh and Altringham, 2005) για περιορισµό της προσέγγισης ορυχείων από 
τον δρόµο (4) την τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων για τους επισκέπτες(Eliot 
2004). 
Παρακάτω παρουσιάζονται σύγχρονα µέσα που χρησιµοποιούνται τα τελευταία 
χρόνια για την αποκατάσταση σπηλαίων και ορυχείων, τα οποία αποτελούν 
παραδείγµατα επιτυχηµένης προστασίας των χειροπτέρων (Best practice 
techniques). 

Πύλες – πόρτες εισόδων 

Οι πύλες που εφαρµόζονται σε εισόδους στοών ορυχείων µπορεί να έχουν 
διαφορετικά µεγέθη, σχήµατα, ή σχέδια αλλά συνήθως αποτελούνται από πλέγµα 
χάλυβα µε αρκετά µεγάλα ανοίγµατα έτσι ώστε να επιτρέπει τη διέλευση στις 
νυχτερίδες, όµως αρκετά µικρά για να αποτρέπει την είσοδο σε ανθρώπους (Greer 
1999). 

Ανάλογα µε τις ανάγκες του σπηλαίου, το µορφή της εισόδου και τα είδη των 
χειρόπτερων που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτό, ο σχεδιασµός της πύλης µπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί σε: πλήρεις και µισές πύλες, πύλες αλεξίπτωτα και κλουβιά ή 
σκάλες και σε πύλες µε κατακόρυφους φράχτες. Αντίθετα µε τις περιφράξεις που 
πρέπει να έχουν κατακόρυφα κάγκελα, οι πύλες των εισόδων θα πρέπει να έχουν 
οριζόντια κάγκελα για να µπορούν τα χειρόπτερα να πετάνε ανάµεσά τους. Τέλος, σε 
πολλά σπήλαια δεν χρειάζεται να εφαρµοστεί πύλη ή κάποιος άλλος τρόπος 
περίφραξής (Clawson et al. 2000; Eliot 2006 β).  

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πυλών που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις 
συνήθειες των χειρόπτερων που φωλιάζουν σε σπήλαια καθώς και από την φύση 
του ίδιου του σπηλαίου ή ορυχείου. 

Ένας τύπος πύλης αποτελεί η µισή πύλη που κλείνει τη µισή είσοδο στοάς ή 
σπηλιάς. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η πύλη που έχει τοποθετηθεί στο σπήλαιο 
Great Spirit στο Pulaski County στο Μισούρι και αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη 
πύλη σε σπήλαιο στον κόσµο. Ζυγίζει 18 τόνους, έχει πλάτος 30,8 µέτρα (101 ft) και 
ύψος περίπου 4,2 µέτρα (14 ft). Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2002 και 
εγκαταστάθηκε για την προστασία των απειλούµενων χειροπτέρων [Myotis sodalis 
και  Myotis grisescens]. 

Ο τύπος πύλης αλεξίπτωτο έχει εφαρµοστεί στο σπήλαιο του Tumbling Creek στο 
Taney του Μισούρι. Η ορθογώνια µεταλλική κατασκευή αυτού του τύπου πύλης 
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επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των χειρόπτερων στο σπήλαιο. Μετά την 
εγκατάσταση αυτής της πύλης το 2004, η αποικία των χειρόπτερων (Myotis 
grisescens) φαίνεται να αυξήθηκε/ µεγάλωσε πληθυσµιακά. 

  

Εικόνα 3, 4. ∆ιαφορετικοί τύποι πυλών σε εισόδους στοών ορυχείων, (3) µισή πύλη και (4) 
πλήρης πύλη (φωτογραφίες Slay M. και  John E. Burghardt in Vories et al., 2000). 

  

Εικόνα 5, 6, 7. Πύλη αλεξίπτωτο (φωτογραφίες Eliot 2006 β και Eliot et al., 2005). 

Η πύλη κλουβί ή θόλος, χρησιµοποιείται σε εισόδους κάθετων στοών (καταβόθρες).  
 

   
(α)                                                                  (β) 
 
Εικόνα 8(α), 8(β). Πύλες εισόδου ορυχείων τύπου κλουβιού, (α) σχέδιο, (β) πύλη τύπου 
κλουβιού στο ορυχείο Mariscal mercury στο Texas (φωτογραφία John E. Burghardt στον 
Vories et al., 2000) 

Η περιµετρική πύλη χρησιµοποιήθηκε για διασφαλίσει µια στενή δίοδο περάσµατος 
αέρα στο εγκαταλελειµµένο ορυχείο στο Κεντρικό Μεξικό. 
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Εικόνα 9, 10, 11. ∆ιαφορετικοί τύποι πυλών σε εισόδους στοών ορυχείων, (9) περιµετρική 
πύλη (10) απλή πύλη (11) πύλη τύπου σκάλας (φωτογραφίες Currie  2000 και Navo 2002).  

Ο τύπος της σιδερένιας πύλες έχει εφαρµοστεί σε αρκετά σπήλαια της Β. Αµερικής. 
Για παράδειγµα, εφαρµόστηκε µε επιτυχία στην κατακόρυφη είσοδο σε σπήλαιο της 
∆υτικής Virginia. Η πύλη δηµιουργήθηκε για την προστασία της αποικίας 
βρεφοκοµείου των Corynorhinus townsendii (big-eared bat). Ο ίδιος τύπος πύλης 
εγκαταστάθηκε σε µια από τις εισόδους της στοάς ορυχείου ασβεστόλιθου στο Ohio. 
Το ορυχείο υποστηρίζει µια αποικία και καταφύγιο για την χειµέρια νάρκη του είδους 
Myotis sodalist και Myotis lucifugus που αριθµούν περί τα 10.000 άτοµα. 

  
Εικόνα 12, 13. Angle-iron cage (φωτογραφίες Currie 2000 και 2001). 

 

 
Εικόνα 14. Παραδείγµατα τοποθέτησης οριζόντιου πλέγµατος µε κάγκελα σε εισόδους στοών 
(Mitchell-Jones et al., 2007). 
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Εικόνα 15, 16. Είσοδος στοάς του ορυχείου Király-bányák στην Ουγγαρία πριν και µετά τις 
εργασίες αποκατάστασης (Mitchell-Jones et al., 2007). 

Περίφραξη - φράκτης 

Η τοποθέτηση περίφραξης γύρω από την είσοδο σπηλιάς ή ορυχείου γίνεται για 
λόγους αποτροπής προσέγγισης από ανθρώπους. Η περίφραξη µπορεί να γίνει µε 
συρµατόπλεγµα ή µε τοποθέτηση φράκτη. Ωστόσο πριν και µετά την εφαρµογή της 
περίφραξης, είναι απαραίτητο να γίνεται καταµέτρηση των χειρόπτερων που τα 
χρησιµοποιούν έτσι ώστε να ελεγχθούν οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις αυτής της 
εφαρµογής. Και αυτό γιατί µερικά είδη χειροπτέρων αντιδρούν αρνητικά στην 
παρουσία δικτυωτού φράκτη, όπως είναι τα Miniopterus schreibersii καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους και τα Rhinolophus mehelyi, R. euryale Myotis myotis, M. blythii 
κατά την αναπαραγωγική περίοδο (Mitchell-Jones et al. 2007). 

Ορισµένα επιτυχηµένα παραδείγµατα εφαρµογής περίφραξης αποτελούν η 
περίπτωση του σπηλαίου Cave Mountain στο Αρκάνσας. Ο φράκτης ύψους 3 µέτρων 
υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσµατικός στη µείωση της ανθρώπινης όχλησης και 
συνέβαλε στην αύξηση των πληθυσµών του είδους Myotis grisescens (Gray bat) από 
1.000 άτοµα το 1980 στα 200.000 άτοµα το 1999. 

  

Εικόνα 17, 18. ∆ιαφορετικοί τύποι περίφραξης (φωτογραφίες Jim Kaufmann, Kenny Sherrill 
και M. J. Harvey στον Elliot 2006 β).   

Άλλα παραδείγµατα επιτυχούς εφαρµογής περίφραξης τύπου συρµατοπλέγµατος 
είναι το εγκαταλελειµµένο ορυχείο χαλκού στη Β. Καρολίνα, όπου οι πληθυσµοί του 
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είδους Corynorhinus townsendii (big-eared bat) που χρησιµοποιούσαν το ορυχείο 
τόσο κατά το καλοκαίρι όσο και το χειµώνα, αυξήθηκαν από 400 άτοµα σε 1400 µετά 
την εφαρµογή της περίφραξης γύρω από την είσοδο της στοάς καθώς και σπήλαιο 
του Τεννεσί που αποτελεί βρεφοκοµείο για το είδος Myotis grisescens.  

  

Εικόνα 19, 20. Περίφραξη τύπου συρµατοπλέγµατος στην Β. Καρολίνα (φωτογραφία Currie 
2001). 

  
Εικόνα 21, 22. ∆ιαφορετικοί τύποι περίφραξη στην Πορτογαλία και την Κροατία (Mitchell-
Jones et al., 2007). 

  
Εικόνα 23, 24. Τύπος περίφραξη στην Πορτογαλία (Mitchell-Jones et al., 2007) µε οριζόντια 
κάγκελα. 
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Εικόνα 25,26. Παραδείγµατα τύπου περίφραξης µε οριζόντια κάγκελα (Mitchell-Jones et al., 
2007).  

Μπάρες 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά χρησιµοποιούνται τεχνητά εµπόδια πχ.  
µπάρες σε δρόµους που οδηγούν σε δυνητικά επικίνδυνες τοποθεσίες για τον 
άνθρωπο. Ο σκοπός της εγκατάστασης τέτοιων εµποδίων είναι ο περιορισµός της 
πρόσβασης του κοινού, ο έλεγχος πρόσβασης για εµπορικούς λόγους ή και για την 
προστασία και αποφυγή της διαταραχής σπηλαίων που αποτελούν καταφύγιο για 
χειρόπτερα (Tuttle 1977, 1979; Tuttle and Taylor 1998). ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο 
περιορισµός της πρόσβασης του κοινού είναι συχνά αναγκαία, δεδοµένου ότι 
υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η διαταραχή µπορεί να προκαλέσει 
καταστροφική πτώση σε σπηλιά-νυχτερίδα πληθυσµών (e.g., Rabinowitz and Tuttle 
1980; Wegiel and Wegiel 1998).  

  
Εικόνα 27, 28. Παραδείγµατα εφαρµογής µπάρας ελέγχου στην Ελλάδα και την Ισπανία.   

5. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.1 ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ  
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Και οι πέντε (5) στοές που έχουν επιλεχτεί για να αποκατασταθούν λόγω του ότι δεν 
χρησιµοποιούνται πολλά χρόνια έχουν κλείσει από βράχους και πέτρες.  

Ο καθαρισµός της εισόδου κάθε στοάς θα γίνει σταδιακά και όχι δραστικά. Με αυτόν 
τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθεί η όχληση για την υπάρχουσα πανίδα και θα δοθεί η 
ευκαιρία στα υπάρχοντα είδη να µεταναστεύσουν σε άλλους τοµείς της στοάς ενώ θα 
αποφευχθεί η παγίδευση χειροπτέρων και άλλων µικρών οργανισµών. Επίσης δεν 
θα καταστραφεί η ισορροπία µεταξύ ιζήµατος, οργανικής ύλης και βακτηρίων και 
µυκήτων στην οποία κάποια είδη αρθροπόδων βρίσκουν την τροφή τους (Elliot  2006 
α). 

Στις στοές που η είσοδός τους έχει κλείσει από υλικά µεγάλου όγκου υλικών (κορµοί 
δέντρων, βράχοι κτλ) ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση θα γίνει µε µηχανικούς 
εκσκαφείς / φορτωτήρες (ντίκερ)3. 

 
Εικόνα 29. Τύπος οχήµατος για καθαρισµό εισόδου στοάς. 

Στα σηµεία της στοάς που υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος κατάρρευσης καθώς και 
στα σηµεία της εισόδου όπου έχει καταγραφεί η παρουσία χειρόπτερων, οι εργασίες 
καθαρισµού θα πρέπει να γίνουν µε το χέρι. Τα µικρά σε όγκο υλικά µπορούν να 
αποµακρυνθούν µε ήπιο βούρτσισµα του διαδρόµου. Προσοχή ωστόσο θα πρέπει να 
δοθεί ώστε να µην αφαιρεθεί η βλάστηση/ χνούδι της στοάς που µπορεί να 
χρησιµοποιείται από µικρά είδη όπως τα χειρόπτερα και τα φυσικά οργανικά υλικά 
(όπως πχ ξύλα, φύλλα, πτώµατα ή / και περιττώµατα ζώων και άλλα) που αποτελούν 
φυσικές πηγές τροφής για τα υπάρχοντα είδη πανίδας (Elliot 2006 α). 

Οι εργασίες καθαρισµού των εισόδων θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά και µε την 
επίβλεψη/ συµβουλή ειδικού γεωλόγου ή άλλου σχετικού επιστήµονα έτσι ώστε να 
αποφευχθεί αυθαίρετη µετακίνηση υλικών που µπορεί να αυξήσει τη πιθανότητα 
κατάρρευσης της οροφής της στοάς.  

5.2 ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΕΙΣΟ∆ΩΝ 

                                                 
3 Λαστιχοφοροι εκσκαφής/ φορτωτές ντίκερ 
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− Υποστύλωση εισόδου µε ξύλινη υποστήριξη 

Υποστύλωση είναι η διαδικασία ενίσχυσης των τοιχωµάτων και της οροφής της 
στοάς ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση τους. Πρέπει να γίνεται το συντοµότερο 
δυνατόν, µόλις δηλαδή αποµακρυνθεί ικανός όγκος πετρώµατος που να επιτρέπει 
την εκτέλεσή τους. 

Η συναρµογή του πλαισίου στο άνοιγµα της στοάς πρέπει να είναι ακριβής ώστε να 
γίνεται η κατάλληλη υποστήριξη. Αυτός είναι και ο λόγος που ακολουθείται η 
τοποθέτηση δοκών και κοµµατιών ξύλου («γαρνιτούρας») για το γέµισµα των κενών 
και την καλύτερη συναρµογή της κάσας στο άνοιγµα. 

Το ίδιο ισχύει και για την συναρµογή της επιφάνειας επαφής της οριζόντιας (καπέλο) 
µε τις κάθετες (γάµπες) δοκούς. Οι κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες επαφής πρέπει 
να έρχονται σε πλήρη επαφή µεταξύ τους για την καλύτερη µεταφορά των φορτίων. 
Στην σειρά κατασκευής προηγούνται οι κάθετες δοκοί και ακολουθούν οι οριζόντιες. 
Αντίστροφη είναι η σειρά που ακολουθείται κατά το σφίξιµο.  

− Υποστύλωση εισόδου µε µεταλλική κατασκευή – κλωβός  

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί σε επιλεγµένες στοές, µεταλλική κατασκευή 
τύπου κλωβού. Σκοπός της εφαρµογής της µεταλλικής κατασκευής είναι η 
υποστύλωση της εισόδου στα πρώτα µέτρα καθώς επίσης και η προστασία της 
εισόδου από µελλοντική συσσώρευση υλικού όπως βράχοι και πέτρες. 

5.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί σε συγκεκριµένη ακτίνα από επιλεγµένη στοά 
φράκτης περίφραξης. Αν και υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι φρακτών, 
αυτός που τελικά επιλέχτηκε αποτελείται από µεταλλικές ράβδους. Πρόκειται για έναν 
πολύ ανθεκτικό τύπο φράκτη που είναι εύκολο να κατασκευαστεί και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου οι περιπολίες ρουτίνας δεν είναι 
εφικτές(Mitchell-Jones et al., 2007). 

5.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί στον δρόµο που οδηγεί σε επιλεγµένη στοά 
µπάρα ελέγχου πρόσβασης. Σκοπός είναι η επίτευξη ελεγχόµενης πρόσβασης στον 
δρόµο που οδηγεί προς τη στοά από τους τοπικούς κτηνοτρόφους ή τους εκάστοτε 
νόµιµους χρήστες καθώς επίσης και από άλλους χρήστες του δρόµου (πχ 
περιπατητές, κυνηγούς κτλ) προκειµένου να µειωθεί όχληση των χειροπτέρων. 

5.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ  

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί ενηµερωτική πινακίδα σε κοντινή απόσταση 
από την επιλεγµένη στοά. Η πινακίδα θα περιλαµβάνει την απαιτούµενη πληροφορία 
για ουσιαστική ερµηνεία του περιβάλλοντος. Επίσης θα αναφέρονται οι δράσεις του 
εγκεκριµένου προγράµµατος LIFE+ που αφορούν στην αποκατάσταση της στοάς, 
καθώς και λογότυπο του LIFE και του δικτύου NATURA. Όλες οι πληροφορίες θα 
αναγράφονται -µε συνδυασµό κεφαλαίων κα µικρών γραµµάτων- σε ενιαία επιφάνεια. 

Συνοπτική παρουσίαση των επισκευαστικών εργασιών µικρής κλίµακας κάθε στοάς 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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ΑΑ ΣΤΟΑ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ 

 -

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΕΙΣΟ∆ΩΝ 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 
ΕΙΣΟ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

 

ΜΠΑΡΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΙ∆Α 

1 Μεγάλη 
Χατζηπαύλου 
1 

√ √    

2 Μεγάλη 
Χατζηπαύλου 
2 

√  √  √ 

3 Μικρή 
Χατζηπαύλου  

√ 
√    

4 Καννούρες √ 
 

√  √  

5 Ορυχείο ΕΜΕ 
Χρώµιο 4ο 
επίπεδο 

√ √  √  

Πίνακας 2. Συνοπτική παρουσίαση επισκευαστικών εργασιών µικρής κλίµακας σε πέντε 
επιλεγµένες στοές στην Κύπρο. 

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Ονοµασία στοών  

Μεγάλη Χατζηπαύλου 1- ΓΠ: 34°55'22.68"Β ΓΜ: 32°51'47.10"Α 

Μεγάλη Χατζηπαύλου 2: ΓΠ: 34°55'27.98"Β ΓΜ: 32°51'41.59"Α 

Μικρή Χατζηπαύλου: ΓΠ: 34°55'24.92"Β ΓΜ: 32°51'40.54"Α 

Καννούρες: ΓΠ: 34°56'35.13"Β ΓΜ: 32°52'41.07"Α 

Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο επίπεδο: ΓΠ: 34°57'33.55"Β ΓΜ: 32°52'48.02"Α 

Είδη: Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Myotis nattereri, Plecotus kolombatovici, 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii,  

Είδος εργασιών αποκατάστασης: Επιλεκτικές εργασίες αποκατάστασης  

Πιθανές επιπτώσεις: Όχληση χειροπτέρων λόγω θορύβου. 

Για εξωτερική άποψη στοών βλέπε Παράρτηµα Α – Φωτογραφίες. 

7.1 ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ  

Θα γίνουν εργασίες καθαρισµού και στις πέντε (5) στοές σε βάθος από 2 µέχρι και 5 
µέτρα από την είσοδο. Οι εργασίες καθαρισµού περιλαµβάνουν αποµάκρυνση  
χωµάτων, βράχων, σάπιων δοκαριών και άλλων υλικών από την είσοδο της στοάς. 
Σκοπός των εργασιών είναι η αποκατάσταση των εισόδων κάθε στοάς και έτσι της 
διατήρησης των καταγεγραµµένων ειδών χειροπτέρων και την προστασία τους. 

 

  
Εικόνα 30, 31. Άποψη της εισόδου των µεγάλων στοών Χατζηπαύλου 1 και 2. 
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Εικόνα 32, 33. Άποψη της εισόδου των στοών Καννούρες και Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο 
επίπεδο. 

ΑΑ Στοά Μηχανήµατα/ εργαλεία Όγκος αποβλήτων 
(Αδρανή υλικά) 

1 Μεγάλη Χατζηπαύλου 1 Όχηµα ντίκερ// σκαπτικά 
εργαλεία χειρός 

~ 15 m3  

2 Μεγάλη Χατζηπαύλου 2 Σκαπτικά εργαλεία χειρός ~ 25m3  

3 Μικρή Χατζηπαύλου  Όχηµα ντίκερ// σκαπτικά 
εργαλεία χειρός 

~10m3 

4 Καννούρες Όχηµα ντίκερ// σκαπτικά 
εργαλεία χειρός 

~ 10 m3 

5 Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο 
επίπεδο 

Όχηµα ντίκερ// σκαπτικά 
εργαλεία χειρός 

~ 30 m3 

6 Εξωτερικός- 
περιβάλλοντας χώρος 
για όλες τις στοές 

Όχηµα ντίκερ ~30 m3 

Πίνακας 3. Εργασίες διάνοιξης και καθαρισµού εισόδων στις πέντε (5) επιλεγµένες στοές. 

(*) Έξω από τις πέντε (5) επιλεγµένες στοές θα γίνουν - εκτός των 
προαναφερθέντων- και εργασίες καθαρισµού του περιβάλλοντος χώρου. 

7.2 ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΕΙΣΟ∆ΩΝ 

Εργασίες υποστύλωσης θα γίνουν στις εισόδους τεσσάρων (4) στοών µε δύο 
διαφορετικούς τρόπους, µε την εφαρµογή µεταλλικής κατασκευής – κλωβού ή µε 
ξύλινη υποστήριξη. 
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ΑΑ Στοά Μέθοδος Υποστύλωσης Εισόδου 

1 Μεγάλη Χατζηπαύλου 1 Με µεταλλική κατασκευή - κλωβός 

2 Μικρή Χατζηπαύλου  Με ξύλινη υποστήριξη 

3 Καννούρες Με µεταλλική κατασκευή - κλωβός 

4 Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο 
επίπεδο 

Με ξύλινη υποστήριξη 

Πίνακας 4. Εργασίες υποστύλωσης εισόδων σε τέσσερεις (4) στοές. 

Υποστύλωση εισόδου µε µεταλλική κατασκευή - κλωβός 

Στις στοές µεγάλη Χατζηπαύλου 1 και Καννούρες η υποστύλωση της εισόδου θα γίνει 
µε την εφαρµογή µεταλλικής κατασκευής σχήµατος κλωβού η οποία θα εκτείνεται 2m 
στο εσωτερικό της στοάς και 2m στο εξωτερικό της (συνολικό µήκος 4m).  

 

Εικόνα 34. Αναπαράσταση µεταλλικής κατασκευής - κλωβού. 

Προδιαγραφές κατασκευής 

Α) Κατασκευή µε στενές δοκούς (I4) µε κεκλιµένες εσωτερικές επιφάνειες πελµάτων – 
Σειρά Ι (έλαση εν θερµό κατά DIN 1025 Μορφοχάλυβας). Οι διατοµές που θα 
χρησιµοποιηθούν για τον κλωβό προστασίας εισόδου θα είναι οι παρακάτω: Οι 
συγκεκριµένες διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν στις κύριες δοκούς θα είναι οι 
παρακάτω. 
                                                 
4 το Ι είναι ο συµβολισµός µιας στενής δοκού. 
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Εικόνα 35. Τοµή πέλµατος δοκού τύπου INP. 

 
INP Βάρος (G) ∆ιαστάσεις (mm)  ∆ιατοµή  Ροπή Αντιστάσεως  

 (kg/m) h b s t (cm2) Wx Wy 

100 8,34 100 50 4,5 6,8 10,60 34,2 4,88 

 

Οι παραπάνω δοκοί θα χρησιµοποιηθούν για το κυρίως σώµα της κλωβού. 

Β) οι συνδέσεις µεταξύ των δοκών του κυρίου σώµατος της κλωβού θα 
κατασκευαστούν µε χάλυβα διατοµής ( [ -  ου ή πι / χάλυβας µε στρογγυλεµένες 
ακµές (έλαση εν θερµό)): Οι συγκεκριµένες διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν για τις 
συνδέσεις (κόντρες) θα είναι οι ακόλουθες: 

 
Εικόνα 36. Τοµή πέλµατος δοκού τύπου UNP 

 
UNP Βάρος (G) ∆ιαστάσεις (mm)  ∆ιατοµή  Ροπή Αντιστάσεως  

 (kg/m) h b s t (cm2) Wx Wy 

65x42 7,09 65 42 5,5 7,5 9,03 17,70 5,07 
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Εικόνα 37. Εµπρόσθια όψη της κλωβού στην είσοδο της στοάς. 

 
 
 

 
Εικόνα 38. Πλάγια όψη της κλωβού στην είσοδο της στοάς. 

 

Τεµάχια και µέτρα κυρίως σώµατος στοάς  

α) ∆οκοί τύπου - Ι  (Κύριες δοκοί διατοµής πέλµατος Ι τύπου INP)  

1. Κάθετοι δοκοί – 6 τεµάχια x 2m το κάθε ένα  

Πλέγµα προστασίας από κατολισθήσεις 

200cm 

Πλέγµα προστασίας από κατολισθήσεις 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΑΣ 

Οροφή στοάς  

∆άπεδο στοάς  
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2. ∆οκοί εξωτερικά πάνω από τη στέψη (οροφή της στοάς) – 2 τεµάχια x 1,5m 
το κάθε ένα. 

Συνολικά 15m για τις κύριες δοκούς (τύπου INP), µε συνολικό βάρος δοκών: 
15x8,34 (kg/m) = 125 kg 

β) ∆οκοί τύπου - Π  (συνδετήριες ράβδοι διατοµής [ τύπου UNP )   

οριζόντιες δοκοί 8 x 2.5m x 7.2 kg/m (συνδετήριων ράβδων) 

Λαµαρίνα χοντρή / θώρακας 
Πάχος: 3mm 
∆ιαστάσεις φύλλου 1500*3000 (mm)  
Θεωρητικό βάρος φύλλου: 7,2 kg/m2 
Τιµή ανά kg: 0,80€ / kg 

Η µεταλλική κατασκευή – κλωβός θα κλείνει εξωτερικά µε καγκελόπορτα µε 
οριζόντιες µεταλλικές βέργες τοποθετηµένες σε συγκεκριµένη απόσταση. 
Παράδειγµα της εν λόγω καγκελόπορτας φαίνεται στην εικόνα 15. 

Προδιαγραφές καγκελόπορτας 

Ύψος 2 m. 

Πλάτος 2, 5 m. 

∆ιατοµή Βέργας 2 cm. 

Κενά µεταξύ βεργών 11 – 13 cm. 

Υποστύλωση εισόδου µε ξύλινη υποστήριξη 

Στις στοές µικρή Χατζηπαύλου  και Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο επίπεδο η υποστύλωση 
της εισόδου θα γίνει µε ξύλινα δοκάρια. 

Η συναρµογή του πλαισίου στο άνοιγµα της στοάς πρέπει να είναι ακριβής ώστε να 
γίνεται η κατάλληλη υποστήριξη και να µοιράζονται σωστά τα φορτία. Αυτός είναι και 
ο λόγος που ακολουθείται η τοποθέτηση δοκών και κοµµατιών ξύλου (της λεγόµενης 
«γαρνιτούρας» βλέπε Εικόνα α.1.) για το γέµισµα των κενών και την καλύτερη 
συναρµογή της κάσας στο άνοιγµα (ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ, 2007). 
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α.          β.  
Εικόνα 39α, 39 β.  (39 α.1.) Γαρνιτούρα, (39 α.2.) Συναρµογή οριζόντιων µε κάθετα δοκάρια, 
(β) Καπέλο (οριζόντιο δοκάρι) & πατούρα εφαρµογή των κάθετων δοκών (γάµπες) στο 
δάπεδο της στοάς.    

Το ίδιο ισχύει και για την συναρµογή της επιφάνειας επαφής των οριζόντιων (καπέλα) 
µε τις κάθετες δοκούς (γάµπες). Οι κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες επαφής πρέπει 
να έρχονται σε πλήρη επαφή µεταξύ τους για την καλύτερη µεταφορά των φορτίων. 
Στην σειρά κατασκευής προηγούνται οι κάθετες δοκοί και ακολουθούν οι οριζόντιες. 
Αντίστροφη είναι η σειρά που ακολουθείται κατά το σφίξιµο. Στα σηµεία ένωσης 
πρέπει να χρησιµοποιούνται γράπες (µεταλλικές γωνίες). Η πυκνότητα των 
υποστυλωµάτων και η απόστασή τους από το µέτωπο εξαρτάται από τη σύσταση και 
την αντοχή του υπερκείµενου υποστρώµατος.  

Προσοχή: αν το έδαφος είναι κεκλιµένο τότε θα πρέπει η δοκός να ακολουθεί τη 
διχοτόµο µεταξύ της καθέτου στο δάπεδο και της κατακόρυφου.  

Προδιαγραφές  

Υλικά: Κορµοί ξύλου καστανιάς, σε καλή κατάσταση και κατά το δυνατόν ίσιοι. 

∆ιαστάσεις: Ύψος: ~2,0 m ∆ιάµετρος: 20 – 25 cm. 

Τεµάχια: 30 

 

 

 
Εικόνα 40. Ξύλινες δοκοί κυλινδρικής διατοµής µε διάµετρο 20 έως 25 cm.   

7.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  

Στη µεγάλη στοά Χατζηπαύλου 2 θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί - σε 
απόσταση περίπου 5 µέτρων από την είσοδο της στοάς µεταλλική περίφραξη. 

20 έως 25cm 

1

2
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Σκοπός είναι να αποτρέπεται η προσέγγιση της στοάς από επισκέπτες του 
µονοπατιού (Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης Αταλάντη) που περνά έξω από την στοά 
καθώς επίσης και από κυνηγούς, κτηνοτρόφους κτλ.  

Στοά Υλικά Μήκος Ύψος Παρατηρήσεις 

Χατζηπαύλου 
Μεγάλη 2 

Σίδηρος// σκυρόδεµα 
για γέµισµα 
αυλακιού. 

~10 m ~2,5 m  ∆ιατοµή κάγκελων: 2 cm 

Κενά µεταξύ κάγκελων: 15 cm 

Oι µυτερές απολήξεις των ράβδων θα 
πρέπει να λυγιστούν προς τα έξω κατά 
25 cm. 

Βάση φράχτη: Αυλάκι µέχρι 100 mm. 

 

 
Εικόνα 41. Παράδειγµα τοποθέτησης περίφραξης έξω από τη στοά.   

7.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Στον δρόµο που οδηγεί στις στοές Καννούρες και Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο επίπεδο 
θα τοποθετηθεί µπάρα ελέγχου πρόσβασης των αυτοκινήτων. Η τοποθέτηση της 
µπάρας θα γίνει σε απόσταση περίπου 400 µέτρων από κάθε στοά και αποσκοπεί 
στην ελεγχόµενη πρόσβαση στις στοές από τοπικούς κτηνοτρόφους ή άλλους 
χρήστες του δρόµου (πχ περιπατητές, κυνηγούς κτλ) προκειµένου να µειωθεί όχληση 
των χειροπτέρων. 

Προδιαγραφές κατασκευής µπάρας  
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Εικόνα 42. Τεχνικό σχέδιο µπάρας ελέγχου πρόσβασης οχηµάτων (http://crash-
gate.com/MB%20Barriers/mb824.htm).  

 

 

Υλικά: Αλουµίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρος, σκυρόδεµα 

Μήκος βραχίονα: 3 µ. (από άξονα περιστροφής έως το στήριγµα). 

Κάθετα στηρίγµατα άξονα: 100Χ50Χ4 RHS (ανοξείδωτο ατσάλι) 

Βάση άξονα περιστροφής: ~50 Χ 50 Χ 50 cm (από σκυρόδεµα) 

Βάση στηρίγµατος: ~30 Χ 30 Χ 30 cm από σκυρόδεµα 

Ύψος µπάρας από το έδαφος: ~1m  (80cm έως 110cm) 

Αντίβαρο µε βραχίονα = ~50 - 75 cm  

7.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ  

Έξω από τη µεγάλη στοά Χατζηπαύλου 2 και σε απόσταση µέχρι και 5 µέτρα από 
την είσοδο της θα τοποθετηθεί ενηµερωτική πινακίδα. 

Προδιαγραφές κατασκευής ενηµερωτικής πινακίδας 

Υλικά: Γαλβανισµένη λαµαρίνα, κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

∆ιαστάσεις: ~1,0-2,0 Χ 1,0 – 2,0 m  

Ωφέλιµη επιφάνεια διαστάσεων ως ~0,2 x 0,6 m 

Γενικά µέτρα ασφαλείας – προστασίας εργαζοµένων 

− Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους εργασίας ατόµων ασχέτων µε τις εργασίες. 

− Απαγορεύεται η είσοδος ή η συνέχιση τω εργασιών αν διαπιστωθεί ή εκτιµηθεί η 
δηµιουργία κινδύνων µέχρι την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών. 

− Απαγορεύεται η εργασία σε συγκεκριµένη θέση κάθε εργαζοµένου που δεν είναι 
εφοδιασµένος µε τα απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας του, ατοµικά είδη 
προστασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Εικόνα 1. Στοά Χατζηπαύλου Μεγάλη 1. 

 
Εικόνα 2. Στοά Χατζηπαύλου Μεγάλη 2. 
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Εικόνα 3. Στοά Χατζηπαύλου µικρή. 

 

 
Εικόνα 4. Στοά Καννούρες. 
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Εικόνα 5. Στοά Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο επίπεδο. 

 


