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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΡΙΩΝ (3) Ο∆ΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (∆ΡΑΣΗ C4) ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 
(∆ράση Α2 Έργου LIFE09NAT/CY/000247) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι ευρύτατα αναγνωρισµένο ότι ο κατακερµατισµός των ενδιαιτηµάτων αποτελεί 
µια από τις βασικότερες αιτίες µείωσης της βιολογικής ποικιλότητας παγκοσµίως, 
µέσω της έκλειψης διαφόρων φυσικών πληθυσµών. Ο κατακερµατισµός των 
ενδιαιτηµάτων απειλεί την επιβίωση πολλών ειδών και κατά συνέπεια αποτελεί 
προτεραιότητα για τη βιολογία της διατήρησης (π.χ. Soule 1986; Gyllenberg and 
Hanski 1997; Law and Dickman 1998; Amarasekare 2000; Kelt 2000; Holmes and 
Drickamer  2001).  

Είναι τόσο σηµαντική η επίδραση του κατακερµατισµού που προκαλείται από το 
οδικό δίκτυο ώστε πρόσφατα οι περιοχές όπου οι δρόµοι και κίνηση οχηµάτων είτε 
απουσιάζουν παντελώς, είτε υπάρχουν σε χαµηλή πυκνότητα αναγνωρίζονται ως 
σηµαντικές χωρικές ενότητες για διατήρηση της φύσης (Selva et al. 2011).       

Οι πληθυσµοί των περισσοτέρων ειδών επιβιώνουν σε µωσαϊκά ενδιαιτηµάτων που 
ποικίλουν χωρικά ως προς τη δοµή, διαµόρφωση αλλά και την ποιότητα τους. Οι 
φυσικοί πληθυσµοί των περισσοτέρων ειδών σε µια δεδοµένη χωρική ενότητα (π.χ. 
Κύπρος), τείνουν να µην είναι συνεχείς χωρικά αλλά να υπάρχουν µέσω µιας 
δυναµικής ισορροπίας (εποικισµού – έκλειψης) µεταξύ τοπικών πληθυσµών (local 
populations). ∆ηλαδή αυτό που στην οικολογία καλούµε µεταπληθυσµό 
(Metapopulation) (Εικόνα 1).  

 (α) (β)  
 

Εικόνα 1. (α) Αναπαράσταση ενός µεταπληθυσµού (µε µαύρους κύκλους αναπαριστώνται τα 
κατειληµµένα κατατµήµατα ενώ µε τους άσπρους τα κενά κατατµήµατα. Τέλος, τα βέλη 
συµβολίζουν τη διασπορά που συνδέει τους τοπικούς πληθυσµούς και τείνει να εποικίσει τα 
κενά κατατµήµατα). (β) Η θεωρία των µεταπληθυσµών ερµηνεύει αρκετά καλά τα 
παρατηρούµενα µορφώµατα (patterns) των φυσικών πληθυσµών και αποτελεί εξέλιξη της 
γνωστής θεωρίας της βιογεωγραφίας νήσων - Island Biogeography [MacArthur and Wilson 
1967] (εικόνα 1β από Seiler 2001). 

 



                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 

 
 

4

Ο ρόλος και οι επιπτώσεις του οδικού δικτύου στον κατακερµατισµό των 
ενδιαιτηµάτων και τη συνεπακόλουθη µείωση των πληθυσµών κάποιων ειδών έχει 
αναφερθεί σε πληθώρα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. Στη διεθνή βιβλιογραφία 
υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που απεικονίζουν την πολυπλοκότητα του 
προβλήµατος (τόσο κατά τη λειτουργία όσο και κατά την κατασκευή ενός δρόµου). Η 
θνησιµότητα είναι φυσικά η πιο ορατή επίδραση της κυκλοφορίας των οχηµάτων 
στην πανίδα. Οι δρόµοι µε µεγάλη κυκλοφορία που κατακερµατίζουν ενδιαιτήµατα 
αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις πληθυσµιακές «χοάνες» (sinks) για την πανίδα 
(Εικόνες 2 και 3). 

 

 
Εικόνα 2. Στην αλληλουχία των παραπάνω εικόνων, περιγράφεται σχηµατικά η επίδραση του 
κατακερµατισµού στη πανίδα, σαν συνάρτηση της πυκνότητας του οδικού δικτύου (εικόνα 
από Seiler 2001) .  

  

 
Εικόνα 3. Σχηµατική αναπαράσταση των 5 διαφορετικών γενικών επιπτώσεων ενός δρόµου: 
(1) λειτουργεί ως εµπόδιο στη µετακίνηση κάποιων ειδών, (2) παράγοντας άµεσης 
θνησιµότητας από τα διερχόµενα οχήµατα, (3) µετασχηµατίζει τα ενδιαιτήµατα δηµιουργώντας 
µία ζώνη επιρροής εκατέρωθεν του δρόµου (π.χ. µε µεταβατική βλάστηση, ισχυρότερη 
επίδραση θηρευτών) «επιρροές των άκρων» (Edge effects), (4) δράση ως διαδρόµου για 
κάποια είδη, (5) ρύπανση από κατάλοιπα των αυτοκινήτων αλλά και τη δράση του νερού (που 
ξεπλένει τους δρόµους και εισάγει ρύπους στο υδρογραφικό δίκτυο γενικότερα) (εικόνα από 
Seiler 2001).  

 

Τα οικολογικά τοπία είναι µωσαϊκά διαφορετικών ενδιαιτηµάτων (π.χ. Knight and 
Morris 1996). Το εύρος των κινήσεων ενός ζώου δεν εξαρτάται µόνο από τις 
ικανότητές του, αλλά και από τα κίνητρα που έχει για να κινηθεί (διαθεσιµότητα 
πόρων: τροφής, καταφυγίων κτλ.).  
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Εικόνα 4. Χαρακτηριστικό µωσαϊκό ενδιαιτηµάτων = τοπίο µε τα επιµέρους συστατικά του: (1) 
κατατµήµατα, (2) υπόβαθρο, (3) διάδροµοι (Παπαµιχαήλ 2007).  

Τα ασφαλή περάσµατα (safe road passages) διασφαλίζουν τη διασύνδεση µεταξύ 
κατακερµατισµένων βιότοπων και επιτρέπουν τη συνέχιση διεργασιών σηµαντικών 
για την επιβίωση φυσικών πληθυσµών (διασπορά, µετανάστευση, πρόσβαση σε 
πόρους, κ.λπ.). Η αποτελεσµατικότητα ενός ασφαλούς περάσµατος εξαρτάται όχι 
µόνο από το µέγεθος και τη θέση του στο τοπίο αλλά και από τα χαρακτηριστικά 
ειδών στα οποία στοχεύει. 

Η διέλευση των δρόµων είναι σηµαντική αιτία θνησιµότητας των ερπετών, αµφίβιων 
και µικρών θηλαστικών, ειδικότερα σε κατακερµατισµένα τοπία  [δηλαδή, σε περιοχές 
µε µεγάλη πυκνότητα δρόµων ή/και κίνηση αυτοκινήτων] (Seiler 2001). Για τα ερπετά 
του γλυκού νερού (freshwater reptiles) οι περισσότερες διασχίσεις δρόµων και η 
σχετική θνησιµότητα συµβαίνουν κατά τη διασπορά τους  προς άλλους υγροτόπους. 
Υπόγεια περάσµατα και οι ειδικοί φράκτες, τοποθετηµένα σε επιλεγµένες στρατηγικά 
θέσεις κατά µήκος των αναγνωρισµένων διαδρόµων διασποράς έχουν επιτυχηµένα 
µειώσει τη θνησιµότητα σε ιδιαίτερα κατακερµατισµένα τοπία (Mata et al. 2005, Roe 
et al. 2006). 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκαλούν τα οδικά δίκτυα στην άγρια 
ζωή, έχουν προταθεί πολλές λύσεις που έχουν ως στόχο την επανασύνδεση των 
κατακερµατισµένων βιοτόπων, όπως:  

 Πράσινες γέφυρες (γέφυρες βλάστησης πάνω από δρόµους) (Εικόνα 5).  

 Υπόγεια περάσµατα (Εικόνα 5) σε συνδυασµό µε επαρκείς περιφράξεις 
(ειδικά σε κλειστούς αυτοκινητόδροµους).     

 Κατασκευή τούνελ, όπου και όποτε υπάρχει η τεχνική και οικονοµική 
δυνατότητα. 

 Καλή σήµανση και µείωση ορίων ταχύτητας σε δρόµους που παρατηρείται 
συχνή διέλευση ή θνησιµότητα ζώων. 

 



                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 

 
 

6

 
Εικόνα 5. Χαρακτηριστικά έργα διασύνδεσης βιοτόπων (περάσµατα) σε αυτοκινητόδροµους: 
(α) πράσινη γέφυρα και (β) γέφυρα που σε συνδυασµό µε τους κατάλληλους φραγµούς 
εκατέρωθεν του δρόµου καταφέρνει να µειώσει σηµαντικά τη θνησιµότητα (Setra 2005).  

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ C4 

Στο πλαίσιο του ICOSTACY θα κατασκευαστούν / ενισχυθούν τρία ασφαλή 
περάσµατα για την πανίδα που στοχεύουν στη µείωση της θνησιµότητας των 
επιλεγµένων ερπετών στο οδικό δίκτυο αλλά και την επίδειξη της συγκεκριµένης 
πρακτικής στην Κύπρο. Επιπλέον, η δράση αυτή θα έχει µεγάλη συνέργεια µε τις 
δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.   

Κάθε πέρασµα θα αποτελείται από: (1) σωληνοειδές πέρασµα (παρόµοιο µε αυτά 
που χρησιµοποιούνται για την παροχέτευση των νερών της βροχής) ή υφιστάµενα 
µικρά γεφύρια ή υπόγειους οχετούς χτισµένους κάτω από την επιφάνεια του δρόµου 
(Εικόνες 6 και 7) και (2) δύο ειδικούς φράκτες (εµποδίων) µε µήκος περίπου 60m ανά 
πέρασµα που θα αποκλείουν την πρόσβαση των ερπετών στο δρόµο και θα τα 
οδηγούν στο πέρασµα, ώστε να διέλθουν µε ασφάλεια (Εικόνες 7 και 8).  

Οι φράκτες θα πρέπει να έχουν αρκετά µεγάλο ύψος (>60–80cm) ώστε να 
αποκλείουν τη διέλευση στο δρόµο των επιλεγµένων ειδών και να έχουν ιδιότητες 
παρόµοιες µε του οδοστρώµατος, ώστε να συγκρατούν θερµότητα και να επιτρέπουν 
στα ερπετά να θερµορυθµίζουν (πλαστικοί, µεταλλικοί, από ξύλο ή τσιµεντένιοι 
φράκτες, διατοµής σχήµατος L, βλέπε Εικόνα 8). Τα υπόγεια ασφαλή περάσµατα 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά µε την ενδηµική Οχιά της Μήλου (Macrovipera 
schweizeri - Ioannidis et al. 2007, Ioannidis 2006 -unpublished interim report-, Setra 
2005, Εικόνα 7). 
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    (α)              (β)  
 
 

                        
          (γ)                60cm                                  (δ)                      1m 
 
 

Εικόνα 6. (α, β) Υφιστάµενοι οχετοί που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ασφαλή 
περάσµατα για την πανίδα, (γ) ενδεικτική διάµετρος του περάσµατος, (δ) σε περίπτωση που 
ο οχετός παροχετεύει συνεχώς νερό, θα πρέπει να υπάρχει στο πέρασµα ένα υπερυψωµένο 
χέρσο τµήµα (1), όπως στο σχήµα.      

 

   
Εικόνα 7. Σωλήνες διαµέτρου 60cm και περάσµατα µε παραλληλόγραµµη διατοµή. 
Περάσµατα 1m πλάτος x 1,5m ύψος και τσιµεντένιος φράκτης από το έργο για την οχιά της 
Μήλου (Ioannidis 2006 -unpublished interim report).  
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Εικόνα 8.  (α) ∆ιάφορες διατοµές φρακτών ανάλογα µε τα στοχευόµενα είδη και (β) τυπική 
διατοµή τσιµεντένιου φράκτη  (Setra 2005). 

 

Oι τοποθεσίες των έργων επιλέχθηκαν µετά από την ανάλυση του τοπίου για τα 
στοχευµένα είδη ερπετών και σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν, 
στο πλαίσιο της ∆ράσης Α1. Επιπλέον, για αυτό το σκοπό τοποθετήθηκαν 
φωτογραφικές παγίδες (camera traps, Εικόνα 9) σε υφιστάµενα περάσµατα, έτσι 
ώστε να διαπιστωθεί η χρήση τους από τα στοχευµένα είδη.   

 

       
Εικόνα 9. Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από παλαιότερη τοποθέτηση και χρήση των 
φωτογραφικών παγίδων [προσωπικό αρχείο - Γ. Παπαµιχαήλ]. 

 

Σύµφωνα µε την πρόταση, τα ασφαλή περάσµατα για την πανίδα προβλέπονταν στις 
παρακάτω περιοχές: (1) Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους / CY5000004, (2) Άλυκος 
Ποταµός και Άγιος Σωζόµενος / CY2000002 στον Κοτσιάτη, (3) Κοιλάδα Καρκώτη / 
CY2000012. 

Με βάση τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις εργασίες της δράσης Α1 αλλά και 
την επιτόπια έρευνα (µε τη βοήθεια ειδικού εµπειρογνώµονα) στο πλαίσιο της 
παρούσας µελέτης (Α2), αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σκοπιµότητα κατασκευής ή 
ενίσχυσης υπόγειου περάσµατος στην περιοχή της Κοιλάδας Καρκώτη (CY2000012) 
εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις κανενός από τα 3 είδη ερπετών που στοχεύει 
το πρόγραµµα. Για αυτό το λόγο, αποφασίσθηκε να ενισχυθεί ένα ακόµα πέρασµα 
στην περιοχή του Εθνικού ∆ασικού Πάρκου Τροόδους / CY5000004, αντί για το έργο 
στην κοιλάδα Καρκώτη (την επιλογή αυτή υποστηρίζουν και τα δεδοµένα της δράσης 
Α1). Αυτή η αλλαγή στην τοποθεσία γίνεται µε σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα 
καλυφθούν εξολοκλήρου οι αρχικοί στόχοι της δράσης C4.     

(α) 

  (β) 

01:27  02:03  11:49  
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Τα τρία (3) ασφαλή περάσµατα θα γίνουν σε περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα δρόµων, 
σε δρόµους µε µέτριας κίνησης (που εποχιακά µπορεί να αυξάνει, όπως για 
παράδειγµα κατά την καλοκαιρινή περίοδο) και σε δρόµους που τέµνουν σηµαντικά 
ενδιαιτήµατα ή διαδρόµους των επιλεγµένων ειδών.  

 Εποµένως, από τα 3 περάσµατα το ένα θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου (περιοχή 
Τροόδους) ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις (Τρόοδος και Κοτσιάτης) θα ενισχυθούν 
ήδη υπάρχοντα περάσµατα, µε µη µόνιµους φράκτες (από ξύλινους πασσάλους και 
τσίγκο ή πλαστικό [Plexiglass]) που θα µπορούν να τοποθετούνται και να 
αφαιρούνται εποχιακά (π.χ. κατά την περίοδο διασποράς των επιλεγµένων ειδών / 
άνοιξη-καλοκαίρι).  

 

 
 

Άλλες προτεινόµενες τοποθεσίες για µελλοντικά έργα:  

Εκτός από τις περιοχές που προτάθηκαν για υπόγεια περάσµατα στο πλαίσιο του 
προγράµµατος, κατά τις εργασίες πεδίου της ∆ράσης Α1 προέκυψαν άλλες δύο 
σηµαντικές τοποθεσίες για υπόγεια οδικά περάσµατα (που αφορούν το Natrix 
natrix cypriaca), τα οποία όµως βρίσκονται εκτός του ∆ικτύου NATURA 2000. 
Ωστόσο, αναφέρονται παρακάτω για να ληφθούν υπόψη σε µελλοντικές 
διαχειριστικές προσπάθειες.     

Τοποθεσία 1: Βρίσκεται στη συνέχεια της περιοχής «Ποταµός Μαρούλενας» 
(CY2000010). Με κατεύθυνση προς το Νότο υπάρχει ένας ποταµοφράκτης όπου 
υπάρχει σχετικά µεγάλη πυκνότητα ατόµων (πληθυσµός). Η οµάδα της δράσης Α1 
θεωρεί σκόπιµη την επέκταση της παραπάνω περιοχής, ώστε να συµπεριλάβει τη 
σηµαντική αυτή έκταση. Με βάση την πυκνότητα του παραπάνω πληθυσµού και την 
κατανοµή των κατάλληλων ενδιαιτηµάτων στην περιοχή, θα ήταν σκόπιµο να 
δηµιουργηθεί ασφαλές πέρασµα στον αυτοκινητόδροµο Ε904, στον οποίο βρέθηκε 
ένα νεκρό (από αυτοκίνητο) νερόφιδο.  

Τοποθεσία 2: Βρίσκεται κοντά στην περιοχή «Ποταµός Περιστερώνας» 
(CY2000011). Υπάρχει σηµαντικός πληθυσµός του Natrix natrix cypriaca στην 
περιοχή της Κάτω Μονής, όπου η οµάδα προτείνει την επέκταση των ορίων της ώστε 
να συµπεριληφθεί ο πληθυσµός. Θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί ασφαλές 
πέρασµα στον αυτοκινητόδροµο Ε906, κοντά στην παραπάνω περιοχή.   
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3. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε θέση τα έργα περιλαµβάνουν ένα υπόγειο 
πέρασµα και ένα ζεύγος ειδικών φραγµών, οι οποίοι συγκλίνουν προς αυτό. 
Στην αντίθετη από το δρόµο πλευρά, οι φραγµοί αυτοί είναι κατασκευασµένοι µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να µην επιτρέπουν την εύκολη αναρρίχηση των φιδιών. Σκοπός 
των φραγµών είναι η παρεµπόδιση των ζώων να βρεθούν στο οδόστρωµα και η 
κατεύθυνσή τους προς το υπόγειο πέρασµα, από όπου µπορούν να περάσουν 
πλέον µε ασφάλεια το δρόµο. Παράλληλα, είναι εξίσου σηµαντικό να µπορεί ένα ζώο 
να φύγει από το δρόµο, αν για κάποιο λόγο βρεθεί εκεί. Εποµένως από την πλευρά 
του δρόµου δεν θα πρέπει να υπάρχει εµπόδιο αλλά ένα «σκαλοπάτι».  

Οι θέσεις που επιλέχθηκαν θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Να είναι σε περιοχές µε κατάλληλους βιότοπους (π.χ. ρεµατιές) για τα 
επιλεγµένα ερπετά.  

2. Να έχει καταγραφεί υψηλή θνησιµότητα ερπετών ή να συγκεντρώνουν 
µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων. 

3. Να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα δηµιουργίας του συστήµατος. 

4. Να µην υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής. [* 
Για την αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων θα επιδιωχθεί η 
πραγµατοποίηση του έργου κατά τη διάρκεια του χειµώνα]. 

Οι φραγµοί στη µια περίπτωση, θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι 
φραγµοί θα πρέπει να είναι κάθετοι και η επιφάνειά τους να είναι όσο το δυνατόν πιο 
λεία. Οι φραγµοί έχουν την µορφή L και η τυπική διατοµή τους παρουσιάζεται στις 
παραπάνω εικόνες (Εικόνες 7 και 8). 

4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Κυπριακό φίδι είναι ενδηµικό είδος της Κύπρου και ένα από τα πλέον 
απειλούµενα είδη ερπετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43 ΕΕ) ως είδος Κοινοτικού 
Ενδιαφέροντος δηλαδή είδος, η διατήρηση του οποίου επιβάλλει τον καθορισµό 
Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης. Τα είδη αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία, καθώς ένας από 
τους σκοπούς του ∆ικτύου NATURA 2000 είναι η προστασία των ενδιαιτηµάτων των 
ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ. Στον Κόκκινο Κατάλογο Απειλουµένων Ειδών (IUCN 
2011) κατατάσσεται στην κατηγορία Κινδυνεύοντα (Endangered B1ab(iii)) λόγω της 
µικρής περιοχής εξάπλωσής του και της συρρίκνωσης και υποβάθµισης των 
ενδιαιτηµάτων του. Το µεγαλύτερο µέρος των πληθυσµών του είδους εντοπίζεται στο 
όρος Τρόοδος αλλά υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις και από άλλα σηµεία, κυρίως 
της δυτικής Κύπρου. 

Το βασικό ενδιαίτηµα του Κυπριακού φιδιού είναι θαµνώνες και υγρές δασικές 
περιοχές ενώ πολύ συχνά παρατηρείται σε υγροτόπους και άλλες περιοχές µε 
επιφανειακά ύδατα, όπου µπορεί να τραφεί και µε αµφίβια. Οι βασικές απειλές που 
αναφέρονται για το είδος (IUCN 2011) είναι η καταδίωξη και η υποβάθµιση του 
ενδιαιτήµατός του, κυρίως λόγω της υλοτοµίας στις δασικές περιοχές. Μια πρόσθετη 
απειλή που έχει αναφερθεί είναι η θνησιµότητα του είδους στο αρκετά εκτενές οδικό 
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δίκτυο του όρους Τρόοδος. Κάθε είδος παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά 
κινητικότητας και χρήσης ανοικτών σηµείων, όπως οι δρόµοι αλλά γενικά η 
συχνότητα θανάτων στους δρόµους είναι συνδυασµός της πυκνότητας των 
πληθυσµών του είδους και της έντασης της κυκλοφορίας οχηµάτων. Καθώς 
µακροπρόθεσµα αναµένεται επιδείνωση/ αύξηση του δεύτερου παράγοντα κρίνεται 
απαραίτητο να δοκιµαστούν και να εφαρµοστούν άλλες µέθοδοι για τον περιορισµό 
της θνησιµότητας. Μια τέτοια µέθοδος είναι η δηµιουργία συστήµατος φραγµών 
(πετασµάτων) και υπόγειων περασµάτων (τούνελ) σε κρίσιµα σηµεία του οδικού 
δικτύου. Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως για την προστασία των 
αµφιβίων αλλά υπάρχουν πλέον, έστω και περιορισµένα, παραδείγµατα εφαρµογής 
της για τον περιορισµό της θνησιµότητας των φιδιών. Η στοχευµένη ως προς τα 
φίδια εφαρµογή αυτής της µεθόδου αφορά κυρίως πληθυσµούς νερόφιδων αλλά 
υπάρχει µια περίπτωση εφαρµογής της για την οχιά της Μήλου (Macrovipera 
schweizeri), η οποία συνοδεύτηκε και µε παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητάς 
της, µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Καθώς το Κυπριακό φίδι ενδεχοµένως να αντιδρά 
διαφορετικά στην παρουσία φραγµών και υπόγειων περασµάτων, κρίνεται σκόπιµη η 
πιλοτική σε πρώτη φάση εφαρµογή αυτής της µεθόδου έτσι ώστε να αξιολογηθεί, 
µετά από παρακολούθηση, η αποτελεσµατικότητά της. Στη συνέχεια, αυτή η µέθοδος 
µπορεί να λάβει ευρύτερη εφαρµογή στα έργα οδοποιίας που θα εκτελεσθούν στο 
µέλλον, στην περιοχή του όρους Τρόοδος και να περιορίσει ορισµένα από τα 
προβλήµατα που δηµιουργεί το οδικό δίκτυο. 

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΘΕΣΗ 1 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ: 

Όπως αναφέρθηκε, η θνησιµότητα στο οδικό δίκτυο εξαρτάται από τη συχνότητα 
παρουσίας του είδους στο οδόστρωµα και από την ένταση κυκλοφορίας των 
οχηµάτων. Το συγκεκριµένο έργο αποσκοπεί κυρίως στην αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας της µεθόδου των φραγµών και περασµάτων για τη µείωση της 
θνησιµότητας του Κυπριακού φιδιού στους δρόµους.  

Κύριο ερώτηµα είναι ο βαθµός χρήσης των υπόγειων περασµάτων από το είδος, 
καθώς ενδεχόµενη αποφυγή τους µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα αποκοπής 
των πληθυσµών, σε περίπτωση εκτεταµένης εφαρµογής του µέτρου. Ως εκ τούτου, 
βασική παράµετρος για την επιλογή της θέσης αποτελεί η συχνότητα παρουσίας του 
είδους στο οδόστρωµα. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία παρατηρήσεων του 
Κυπριακού φιδιού (παλαιότερων ετών αλλά και στο πλαίσιο της δράσης Α1) 
ξεχωρίζει ως πλέον κατάλληλη µία θέση σε δασικό δρόµο νότια της κοινότητας της 
Κακοπετριάς. Συγκεκριµένα, ενώ από τις περισσότερες θέσεις υπάρχει µόνο µια και 
σε σπάνιες περιπτώσεις δύο παρατηρήσεις, στη συγκεκριµένη θέση το είδος έχει 
παρατηρηθεί έξι φορές και έχει βρεθεί και ένα νεκρό από όχηµα άτοµο.   

Επιπλέον, στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί επανειληµµένα και άλλα ενδιαφέροντα 
είδη που θα ωφεληθούν από το έργο, όπως η Φίνα (Macrovipera lebetina) και το 
Μαύρο φίδι (Coluber jugularis). Στον παρακάτω χάρτη (Εικόνα 10) απεικονίζονται 
παλαιότερες και νέες (στο πλαίσιο της δράσης Α1) παρατηρήσεις, από νεκρά στο 
οδόστρωµα και ζωντανά άτοµα του Κυπριακού φιδιού. Με βάση τις παρατηρήσεις 
αυτές, υπολογίσθηκε η πιθανότητα παρουσίας του είδους στην περιοχή (Kernel 
Density Estimator). 
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Εκτιµητής πυκνότητας πυρήνα - Kernel density estimator 

Ο εκτιµητής Kernel µπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως: Μια κλιµακούµενη προς τα 
κάτω (µειούµενη) συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (Probability Density Function), 
που καλείται Kernel, η οποία τοποθετείται πάνω σε κάθε σηµείο των δεδοµένων µας 
ενώ η εκτίµηση προκύπτει προσθέτοντας τα - n – στοιχεία των δεδοµένων. Έτσι, 
όπου υπάρχει συσσώρευση πολλών σηµείων, η εκτίµηση του kernel έχει µεγαλύτερη 
πυκνότητα από όσο εκεί που υπάρχουν λίγα στοιχεία. Επειδή το κάθε kernel είναι µια 
πυκνότητα (density), η τελική εκτίµηση είναι και αυτή καθεαυτή µια πραγµατική 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.). 

 

Η πρώτη και σηµαντικότερη θέση (ΘΕΣΗ 1), όπως προκύπτει από τα δεδοµένα, είναι 
στην περιοχή του Εθνικού ∆ασικού Πάρκου Τροόδους και επιλέχθηκε µε βάση τα 
στοιχεία του Κυπριακού φιδιού.  Ο δρόµος όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί το 
υπόγειο ασφαλές πέρασµα δεν είναι ασφαλτοστρωµένος (είναι 
χωµατόδροµος/δασικός δρόµος) και χαρακτηρίζεται από µεγάλη διέλευση οχηµάτων, 
εποχιακά. Το συγκεκριµένο σηµείο παρουσιάζει µια από τις µεγαλύτερες πυκνότητες 
παρατηρήσεων του Κυπριακού φιδιού ενώ έχει παρατηρηθεί θνησιµότητα στην 
περιοχή αυτή.  
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Εικόνα 10.  Παρατηρήσεις του Κυπριακού φιδιού (ζωντανά και νεκρά άτοµα στο οδικό δίκτυο). Η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρήσεων βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του 
Τροόδους. 
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Επιπλέον, η θέση που επελέγη και εµφανίζεται στη παρακάτω εικόνα (Εικόνα 11) και 
τον χάρτη (Εικόνα 23)καλύπτει και τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Είναι σε περιοχή µε κατάλληλα ενδιαιτήµατα για το Κυπριακό φίδι και εντός 
της περιοχής που συγκεντρώνονται οι περισσότερες παρατηρήσεις του 
(µεγάλη πιθανότητα διέλευσης). 

 Παρουσιάζει σχετικά αυξηµένη (σε σχέση µε άλλους δασικούς δρόµους) 
διέλευση οχηµάτων, ιδιαίτερα την περίοδο που δραστηριοποιείται το φίδι και 
εποµένως, σε συνδυασµό µε το παραπάνω, αποτελεί ιδανική τοποθεσία. 

 Έχουν παρατηρηθεί και άλλα είδη (π.χ. Macrovipera lebetina και Coluber 
jugularis) στο συγκεκριµένο σηµείο και εποµένως, το έργο θα ευνοήσει 
παράλληλα και αυτά τα είδη. 

 Η περιοχή προσφέρεται από τεχνικής άποψης για την πραγµατοποίηση του 
έργου. 

 Είναι ∆ασικός δρόµος και εποµένως, είναι στη δικαιοδοσία του Τµήµατος 
∆ασών (που είναι εταίρος του Προγράµµατος).  

 ∆εν αναµένονται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση 
κατασκευής, ειδικά εφόσον το έργο θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα. 

 
Εικόνα 11. Επιλεγµένη θέση για την κατασκευή ασφαλούς περάσµατος, στην περιοχή του 
Τροόδους. 
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ΘΕΣΗ 2 – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΡΑΓΜΟΥΣ: 

Η δεύτερη θέση αφορά την ενίσχυση υφιστάµενου περάσµατος µε προσωρινό 
φραγµό στον αυτοκινητόδροµο Β9 (Ε801), κοντά στη θέση Πλατάνια, µεταξύ 
Αµιάντου και Κακοπετριάς, κοντά στο όριο της περιοχής Εθνικού ∆ασικού Πάρκου 
Τροόδους (Εικόνα 12). Το σηµείο αυτό είναι εντός της σηµαντικότερης περιοχής, από 
τα µέχρι τώρα δεδοµένα. Η προτεινόµενη θέση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή 
όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες παρατηρήσεις του Κυπριακού φιδιού ενώ 
στο συγκεκριµένο σηµείο έχει βρεθεί νεκρό άτοµο στο οδόστρωµα.   

Εικόνα 12. Προτεινόµενη θέση φραγµών στο Τρόοδος (αυτοκινητόδροµος – θέση Πλατάνια). 

Η τοποθεσία που επιλέχθηκε για τη ΘΕΣΗ 2 καλύπτει όλες τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:   

 Είναι σε περιοχή µε κατάλληλα ενδιαιτήµατα για το Κυπριακό φίδι και εντός 
της περιοχής που συγκεντρώνονται οι περισσότερες παρατηρήσεις του.  

 Η περιοχή προσφέρεται από τεχνικής άποψης για την πραγµατοποίηση του 
έργου, εφόσον υπάρχει κατάλληλος αγωγός που θα χρησιµοποιηθεί ως 
υπόγειο πέρασµα. 

 Ο αυτοκινητόδροµος εµφανίζει σχετικά µεγάλη πυκνότητα διελεύσεων 
οχηµάτων που αυξάνει αρκετά εποχιακά.  

 Απαιτεί ελάχιστες τεχνικές παρεµβάσεις (διαµόρφωση, τοποθέτηση 
πασσάλων και τσίγκινου φραγµού) µε µηδαµινές έως µηδενικές επιπτώσεις. 
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ΘΕΣΗ 3 – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΡΑΓΜΟΥΣ: 

Η Τρίτη θέση αφορά την ενίσχυση ενός υφιστάµενου περάσµατος στην περιοχή 
Άλυκος Ποταµός - Άγιος Σωζόµενος (CY2000002) στον Κοτσιάτη, όπου υπάρχει 
ένας σηµαντικός τοπικός πληθυσµός της γραµµωτής νεροχελώνας (Mauremys 
rivulata caspica). Συγκεκριµένα, στην περιοχή υπάρχει γέφυρα που περνάει πάνω 
από τον ποταµό και τέµνει κάθετα το βιότοπο του είδους. Στο υφιστάµενο πέρασµα 
θα προστεθούν φραγµοί για να εµποδίζουν τη διέλευση των ζώων από το δρόµο 
(αυξηµένη κίνηση στο συγκεκριµένο χωµατόδροµο, λόγω ψαρέµατος στον 
παρακείµενο ποταµοφράκτη). Σε αυτή τη θέση θα τοποθετηθεί προσωρινός φραγµός 
για την ενίσχυση του υφιστάµενου περάσµατος (Εικόνα 13.)   

 

Εικόνα 13. Προτεινόµενη θέση φραγµών στον Κοτσιάτη.   
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Οι θέσεις (συντεταγµένες) των έργων δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Συντεταγµένες των τελικών θέσεων των έργων, της δράσης C4. 

ΑΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ NATURA Ε Ν ΠΕΡΙΟΧΗ 

1 ΘΕΣΗ 1: Ολοκληρωµένο 
ασφαλές οδικό πέρασµα 

CY5000004 492072.15 3869224.09 ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ 

2 ΘΕΣΗ 2: Ενίσχυση 
υφιστάµενου περάσµατος 
µε φραγµούς 

CY5000004 493444.34 3867399.79 
ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ 

3 ΘΕΣΗ 3: Ενίσχυση 
υφιστάµενου περάσµατος 
µε φραγµούς 

CY2000002 530505.30 3872208.63 
ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ 
ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες των επιλεγµένων περιοχών στις οποίες θα 
κατασκευαστούν τα τρία (3) ασφαλή περάσµατα (Εικόνες 14, 15 και 16). 

 
Εικόνα 14. Περιοχή κατασκευής ασφαλούς περάσµατος (ΘΕΣΗ 1) σε δασικό δρόµο στη 
περιοχή του δικτύου NATURA 2000 «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους»  / CY5000004. 
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Εικόνα 15. Περιοχή κατασκευής ασφαλούς περάσµατος (ΘΕΣΗ 2) στον αυτοκινητόδροµο B9, 
τοποθεσία «Πλατάνια», στην περιοχή του δικτύου NATURA 2000 «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο 
Τροόδους»  / CY5000004. 

 

 
Εικόνα 16. Γενική άποψη της περιοχής κατάντη της τρίτης θέσης (3). Στο βάθος σηµειώνεται 
(µε κόκκινο βέλος) το σηµείο κατασκευής του ασφαλούς περάσµατος (ΘΕΣΗ 3) στην περιοχή 
του δικτύου NATURA 2000  «Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» / CY2000002. 

 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1  
Στη συγκεκριµένη θέση, το έργο περιλαµβάνει δύο υπόγεια περάσµατα και φραγµούς 
οι οποίοι συγκλίνουν προς αυτά (Εικόνα 17). Η επιλογή των δύο περασµάτων 
οφείλεται στη µορφή του δρόµου στο σηµείο αυτό.  

Συγκεκριµένα, καθώς αυτό το τµήµα του δρόµου σχηµατίζει καµπύλη, δεν είναι 
δυνατή η κατασκευή φραγµών που συγκλίνουν προς ένα πέρασµα στο µέσον της 
καµπύλης στ’ ανάντη του δρόµου (βλέπε εικόνα 17). Επιπλέον, το πλάτος στο µέσον 
της καµπύλης είναι µεγαλύτερο από το πλάτος στα άκρα της, µε αποτέλεσµα να 
απαιτείται υπόγειο πέρασµα µεγαλύτερου µήκος σε σχέση µε τα υπόγεια περάσµατα 
στα άκρα. Πρέπει να τονιστεί ότι σκοπός των φραγµών δεν είναι η πρόκληση 
µεταβολών στη συµπεριφορά αλλά η παρεµπόδιση των ζώων να περάσουν στο 

ΘΕΣΗ 3 
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οδόστρωµα και η κατεύθυνσή τους προς το υπόγειο πέρασµα, από όπου µπορούν 
να διασχίσουν µε ασφάλεια το δρόµο. 

Περιγραφή φραγµών   

Οι φραγµοί κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στην αντίθετη από το 
δρόµο πλευρά, οι φραγµοί είναι κατασκευασµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
επιτρέπουν την εύκολη αναρρίχηση των φιδιών. ∆ηλαδή, πρέπει να είναι κάθετοι ή µε 
αρνητική κλίση και η επιφάνειά τους να είναι όσο το δυνατόν πιο λεία. Οι φραγµοί 
έχουν την µορφή L και µια τυπική διατοµή τους παρουσιάζεται στο σχετικό σχέδιο.  

Το κάθετο στέλεχος του L πρέπει να έχει ύψος 70-80 εκατοστά πάνω από το επίπεδο 
του οριζόντιου στελέχους. Η επιλογή του ύψους στηρίζεται στα µορφοµετρικά 
στοιχεία των φιδιών. Γενικά, ένα φίδι δεν µπορεί να υπερβεί ένα κάθετο εµπόδιο 
ύψους µεγαλύτερου από το 65% του µήκους του. Βάσει αυτού, θεωρήθηκε ασφαλές 
(ότι δηλαδή θα αποκλείσει το 99% των περιπτώσεων) ένα ύψος φραγµού που 
αντιστοιχεί στα 2/3 του µήκους του ζώου. Βάσει των µορφοµετρικών δεδοµένων για 
το Κυπριακό φίδι, το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού των ενήλικων ατόµων, έχει 
µήκος µικρότερο από το ένα µέτρο ενώ το µεγαλύτερο άτοµο που έχει παρατηρηθεί 
φτάνει τα 112 εκατοστά. Ένα ύψος φραγµού 70-80 cm θεωρείται λοιπόν ασφαλής 
επιλογή για το σύνολο του πληθυσµού.  

Ένα άλλο πρόβληµα που ενδεχοµένως να παρουσιαστεί σχετίζεται µε την 
πιθανότητα να βρεθεί κάποιο ζώο µέσα στο δρόµο µεταξύ των φραγµών, εάν για 
παράδειγµα κινηθεί στο οδόστρωµα. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να 
βρεθεί παγιδευµένο στο οδόστρωµα µεταξύ των φραγµών, ειδικά στην περίπτωση 
που οι φραγµοί είναι πολύ κοντά στο όριο του δρόµου. Για αντιµετωπιστεί αυτή η 
πιθανότητα, µια λύση είναι οι φραγµοί να κατασκευαστούν κάτω από το ύψος της 
επιφάνειας του δρόµου, ειδικά στις περιπτώσεις που τµήµατά τους εφάπτονται στο 
οδόστρωµα. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω τεχνικών προβληµάτων, τότε ο 
φραγµός προς τη µεριά του οδοστρώµατος πρέπει να σχηµατίζει κεκλιµένο επίπεδο, 
µε κλίση περί τις 45ο, κάτι που θα επιτρέπει την αναρρίχηση των φιδιών και την 
υπέρβαση του εµποδίου. Κατακόρυφοι φραγµοί πάνω από το επίπεδο του εδάφους 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε περίπτωση που βρίσκονται σε απόσταση 
ασφαλείας από το οδόστρωµα. Γενικά, η πρόσβαση των ζώων από και προς τους 
φραγµούς πρέπει να είναι σχετικά οµαλή και όσο το δυνατόν πιο φυσική.  
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Εικόνα 17. Κάτοψη του προτεινόµενου διπλού υπόγειου περάσµατος στην περιοχή του 
Τροόδους.  

 
 

 

Εικόνα 18. Άποψη της θέσης που θα πραγµατοποιηθεί το διπλό υπόγειο πέρασµα στην 
περιοχή του Τροόδους.  
 

Το οριζόντιο στέλεχος του L εξυπηρετεί τρεις διαφορετικές λειτουργίες:  
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 Συµβάλλει στη συγκράτηση του κάθετου στοιχείου αλλά και του δρόµου, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν πιθανά στατικά προβλήµατα.   

 Αποτρέπει την ανάπτυξη της βλάστησης δίπλα στους φραγµούς, η οποία θα 
πρόσφερε δυνατότητες αναρρίχησης στα φίδια, µε ουσιαστική κατάργηση των 
φραγµών. 

 Προσφέρει ανοικτή επιφάνεια, κατάλληλη για θερµορύθµιση. Ένας από τους 
λόγους που τα φίδια βγαίνουν και παραµένουν στο οδόστρωµα θεωρείται ότι 
είναι και η υψηλή θερµοχωρητικότητα της ασφάλτου, η οποία επιτρέπει στα 
φίδια να χρησιµοποιήσουν την αποθηκευµένη θερµοκρασία για 
θερµορύθµιση. Η οριζόντια επιφάνεια του L προσφέρει αυτές τις δυνατότητες 
χωρίς να υπάρχει ανάγκη περάσµατος από την άλλη µεριά του δρόµου.  

 
 

Εικόνα 19. Τυπική διατοµή του φραγµού που θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα στο πλαίσιο 
της δράσης C4, του ICOSTACY.    
 



                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 

 
 

22

 
Εικόνα 20. Στιγµιότυπα από την κατασκευή αντίστοιχου φραγµού, σε χωµατόδροµο της 
Μήλου.    

 

Περιγραφή υπόγειου περάσµατος   

Μεγάλη σειρά µορφών και κατασκευών έχει δοκιµαστεί για να χρησιµοποιηθούν ως 
περάσµατα. Γενικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κυλινδρικοί σωλήνες διαµέτρου 
60-100 εκατοστών ή παραλληλόγραµµοι αγωγοί προκατασκευασµένοι ή 
κατασκευασµένοι επί τόπου, µε το πλάτος κάθε πλευράς να µην είναι µικρότερο από 
60 εκατοστά. Γενικά θεωρείται ότι το µεγαλύτερο µέγεθος και η παραλληλόγραµµη 
διατοµή είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές. Παρ’ όλα αυτά, οι κυλινδρικοί αγωγοί 
διαµέτρου 60 εκατοστών στην περίπτωση της οχιάς της Μήλου είχαν καλά 
αποτελέσµατα, ως προς τη συχνότητα διελεύσεων των φιδιών.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις κλίσεις κατά µήκος των φραγµών και των 
υπόγειων περασµάτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση νερού και φερτών 
υλικών, τόσο κατά µήκος των φραγµών όσο και εντός των αγωγών.  

 

Περιγραφή απαιτούµενων εργασιών 

Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθούν περιορισµένης σχετικά έκτασης 
εκσκαφές, για δύο λόγους: 

Α. Για την τοποθέτηση ή την κατασκευή των δύο υπόγειων περασµάτων θα 
απαιτηθούν εκσκαφές επί του δρόµου. Ο όγκος των υλικών εκσκαφής που 
πλεονάζουν µετά την τοποθέτηση των αγωγών είναι µικρότερος από 5 (m3) κυβικά 
µέτρα. 

Β. Για τη διαµόρφωση της κλίσης του εδάφους ανάντη του δρόµου θα απαιτηθούν 
εκσκαφές και διαµόρφωση της κλίσης, καθώς το επίπεδο του εδάφους είναι στο ίδιο 
επίπεδο µε το δρόµο. Η διαµόρφωση θα έχει ως στόχο τη δηµιουργία µιας οµαλής 
πρόσβασης προς τους φραγµούς. Κατάντη του δρόµου δε θα απαιτηθούν ιδιαίτερες 
εκσκαφές, καθώς το επίπεδο του εδάφους είναι κάτω από το επίπεδο του δρόµου. 
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Η διάθεση των υλικών της εκσκαφής θα γίνει σε επιλεγµένο σηµείο που θα 
υποδείξουν οι λειτουργοί του τµήµατος ∆ασών, ώστε να µην προκαλέσει κάποιο 
πρόβληµα (π.χ. κίνδυνος να µπαζωθεί και να ακυρωθεί το έργο µε τις βροχές).   

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο κάθετο σκέλος των φραγµών. Πολύ συχνά 
κατά την κατασκευή και µετά το ξεκαλούπωµα δηµιουργούνται εσοχές και 
εξογκώµατα, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα φίδια για υπέρβαση του 
εµποδίου. Πρέπει λοιπόν, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής να γίνουν 
εργασίες εξοµάλυνσης της επιφάνειας και ενδεχοµένως σε ορισµένα σηµεία να 
απαιτηθεί και επίχρισµα. 

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3  

Στην περίπτωση των προσωρινών φραγµών περασµάτων (Εικόνα 21), ενισχύεται 
ένα υφιστάµενο πέρασµα (τεχνικό έργο για την παροχέτευση των όµβριων), έτσι 
ώστε να ενισχυθεί ο συνεκτικός του ρόλος στο τοπίο για τα στοχευµένα είδη. 
Ακολουθούν την ίδια αρχή κατασκευής µε αυτή των µόνιµων φραγµών: 

 Μικρές εκσκαφές (σκαλοπατιού) κατά µήκος της τοποθέτησης των φραγµών 
(για να δοθεί η µορφή σκαλοπατιού της Εικόνας 22).  

 Τοποθέτηση ξύλινων ή µεταλλικών  πασσάλων (~1 ανά 2m φραγµού). 

 Αγορά λαµαρίνας (πάχος λαµαρίνας 3mm [διαστάσεων 1m x 2m]  και 15 
φύλλα για 30m φραγµού). Εναλλακτικά, το υλικό κατασκευής µπορεί να είναι 
πλαστικό (π.χ. αδιαφανές Plexiglass, πάχους τουλάχιστον 10mm). 

 Τα 20 cm της λαµαρίνας ή του πλαστικού θα είναι στο χώµα και το ωφέλιµο 
80cm εκτός (Εικόνα 21β ή 22)  

 Βίδωµα της λαµαρίνας ή του πλαστικού στους πασσάλους, ώστε να είναι 
εύκολη η αποσυναρµολόγηση / επιδιόρθωση. 

 

(α)     
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(β) (γ)  

Εικόνα 21. (α) Σχηµατική αναπαράσταση προσαρµογής προσωρινών φραγµών σε 
υφιστάµενο οχετό, (β και γ) Σχηµατική αναπαράσταση ξύλινου και πλαστικού φραγµού, 
αντίστοιχα (Setra 2005). 
 
 

 
 

Εικόνα 22. Ο προσωρινός φραγµός απαιτεί µία µικρή εκσκαφή, ώστε να δηµιουργηθεί ένα 
«σκαλοπάτι».   

Μετά την ολοκλήρωση και επιθεώρηση των έργων στις θέσεις 1, 2 και 3  θα πρέπει 
να γίνει παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των ασφαλών περασµάτων αλλά 
και άλλων υποψήφιων θέσεων ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά τους και να 
διορθωθούν πιθανά σφάλµατα. 

Η παρακολούθηση θα γίνεται µε τη χρήση φωτογραφικών παγίδων ή την τοποθέτηση 
άµµου στις εισόδους των περασµάτων ώστε να ανιχνεύονται ποιοτικά και ποσοτικά 
οι διελεύσεις ζώων από τα περάσµατα.  
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8. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Με στόχο την ελαχιστοποίηση της όχλησης και των κινδύνων ατυχήµατος σε 
σηµαντικά είδη της πανίδας, συµπεριλαµβανοµένων των προστατευταίων ειδών, 
καταλληλότερη περίοδος πραγµατοποίησης των έργων είναι το διάστηµα Νοεµβρίου- 
Φεβρουαρίου, καθώς κατά τη χειµερινή περίοδο η δραστηριότητα για τα περισσότερα 
είδη ερπετών είναι µειωµένη. 

9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Παρά το ότι ο σχεδιασµός αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης 
συντήρησης, είναι αναπόφευκτη ανάπτυξη βλάστησης ή η συγκέντρωση φερτών 
υλικών σε κάποια σηµεία των φραγµών ή στις εισόδους των περασµάτων. Ειδικά η 
ανάπτυξη της βλάστησης κατά µήκος των φραγµών, θα είχε ως αποτέλεσµα τα φίδια 
να έχουν τη δυνατότητα να περνάνε πάνω από τους φραγµούς, γεγονός που θα 
καθιστούσε το έργο µη αποτελεσµατικό. Οι εργασίες συντήρησης όµως είναι σχετικά 
απλές (εφόσον δεν υπάρχουν προβλήµατα κακής κατασκευής) και ο εκτιµώµενος 
χρόνος για σχετικές εργασίες σε έργο τέτοιου µεγέθους δεν ξεπερνάει τις δύο ώρες, 
µία ή δύο φορές το χρόνο. 
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Σηµαντικά σηµεία: 

- Χρόνος κατασκευής περασµάτων: καταλληλότερη περίοδος πραγµατοποίησης των 
έργων είναι το διάστηµα Νοεµβρίου – Φεβρουαρίου, καθώς κατά τη χειµερινή 
περίοδο η δραστηριότητα για τα περισσότερα είδη ερπετών είναι µειωµένη. 

- Οι φραγµοί αφού κατασκευασθούν θα πρέπει να επιθεωρηθούν για να εξακριβωθεί 
εάν πληρούν τις προδιαγραφές (δηλαδή να µην έχουν ανωµαλίες που θα επέτρεπαν 
την αναρρίχηση ενός ζώου) και να διορθωθούν τυχόν ανωµαλίες / κακοτεχνίες. 

- Η βλάστηση κατά µήκος των φραγµών θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε 
να µην ακυρώνεται ο ρόλος των φραγµών.  

- Τα σωληνοειδή περάσµατα θα πρέπει να επιθεωρούνται κάθε χρόνο για να 
διασφαλίζεται ότι παραµένουν ανοιχτά. 

- Τα σωληνοειδή περάσµατα θα πρέπει να επιθεωρούνται για να διαπιστώνεται ότι 
χρησιµοποιούνται από ζώα. Αυτό θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση φωτογραφικών 
παγίδων σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Παράλληλα, θα αξιολογείται και 
η αποτελεσµατικότητά τους. 
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Εικόνα 23. Χάρτης των τελικών θέσεων των έργων. 
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