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ανάλογα: ένα πλήθος διατάξεων ειδικών νόμων επιστρατεύεται εδώ για να περιφρουρήσει 

το φυσικό περιβάλλον, άλλοτε αναγνωρίζοντας Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, άλλοτε 

θεσπίζοντας Πολεοδομικές Ζώνες Προστασίας και άλλοτε κατοχυρώνοντας με την ισχύ 

του νόμου Προσωρινά Καταφύγια Άγριας Ζωής και Προστατευόμενα Τοπία. 

Αυτά είναι τα... καλά νέα, όμως ως συνήθως υπάρχουν και άλλα, λιγότερο καλά. Στις 

μέρες μας, οι περιβαλλοντικές ισορροπίες εμφανίζονται σχεδόν παντού ιδιαίτερα λεπτές, 

σχεδόν επίφοβες και οι συγκεκριμένες περιοχές δεν εξαιρούνται από τον κανόνα. Έτσι, 

παρά την πολυπλοκότητά του το νομικό δίχτυ προστασίας δυσκολεύεται στην πράξη 

να σηκώσει το βάρος των ανθρωπογενών πιέσεων, που ασκούνται στα επιμέρους 

οικοσυστήματα. Το φαινόμενο, άλλωστε, στη γενικότητά του είναι μάλλον γνωστό: οι 

ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής αλλά και η χρήση νέων μέσων ακόμα και στις πιο 

πατροπαράδοτες δραστηριότητες αποβαίνουν με αυξανόμενο ρυθμό σε βάρος αυτών, 

που συχνά «εορτής» αποδεικνύονται οι αδύνατοι κρίκοι της περιβαλλοντικής αλυσίδας. 

Αναμενόμενο, επομένως, θα έπρεπε να είναι και το αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα συχνά 

μη αναστρέψιμο: εκεί που άλλοτε ευημερούσαν, σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας 

τίθενται πλέον σε κίνδυνο και κάποια από αυτά σταδιακά εξαφανίζονται... 

Το Πρόγραμμα Life-Φύση της Κύπρου καλύπτει το χρονικό διάστημα 2004-2008 και κατά 

περίπτωση σηματοδοτεί ένα δυναμικό πέρασμα από το στάδιο της πρόληψης σ’ αυτό της 

«θεραπείας», στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για διατήρηση  εάν όχι επαναφορά 

του ορθού περιβαλλοντικού ισοζυγίου του τόπου. Έχοντας ως ζητούμενο τη διαφύλαξη 

της βιοποικιλότητας με τρόπο πρακτικό και μετρήσιμο, δίνει κατά πρώτο λόγο έμφαση 

σε άμεσα έργα αποκατάστασης συγκεκριμένων οικοτόπων σε συνδυασμό με την εκπόνηση 

διαχειριστικών σχεδίων για το μέλλον. Κατά δεύτερο λόγο, προνοεί για την επιστημονική 

παρακολούθησή τους αλλά και την αποτελεσματική φύλαξή τους, ώστε να διασφαλισθούν 

σε βάθος χρόνου τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Τέλος, περιλαμβάνει όλες τις 

ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνίας, που κρίνονται σκόπιμες για την ανάδειξη αυτών 

και των βασικών ειδών καθώς και για την ευαισθητοποίηση όλων απέναντί τους, είτε 

πρόκειται για μόνιμους κατοίκους είτε για περιστασιακούς επισκέπτες.

Στο πλαίσιο της οικονομικής ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Life είναι το μέσο 

χρηματοδότησης της ειδικότερης πολιτικής της υπέρ της Φύσης και του περιβάλλοντος. 

Τα Προγράμματα Life-Φύση, επομένως, ως τμήμα αυτού του ευρύτερου σχεδιασμού και 

πρακτικής αποσκοπούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, επιδεικνύοντας  

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αξιόλογους οικοτόπους και πολύτιμα από άποψη βιοποικιλότητας 

είδη χλωρίδας και πανίδας. Η Κύπρος εφαρμόζει ήδη εδώ και πολλά χρόνια τη δική της 

περιβαλλοντική πολιτική, ωστόσο το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Life-Φύση ταυτίζεται 

ουσιαστικά με την πρώτη απόπειρα εφαρμοσμένης επιστημονικής διαχείρισης επιλεγμένων 

περιοχών της και μάλιστα με πολλαπλό επιδιωκόμενο όφελος. Ένα όφελος, που χρονικά 

δείχνει να εκτείνεται αξιοσημείωτα στο μέλλον, εφόσον τα άμεσα μέτρα συνοδεύονται από 

άλλα, πιο μακροπρόθεσμα, που φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στην ορθή διαχείριση όλων 

των περιοχών του ευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση 2000» στην Κύπρο. Κάπως έτσι, λοιπόν, 

οδηγούμαστε αναπόφευκτα και στην αναζήτηση των επιμέρους κριτηρίων επιλογής: ποιοι 

είναι οι κρίσιμοι «περιβαλλοντικοί τίτλοι», που επιτάσσουν την ειδική ενασχόληση αυτού 

του τύπου με τις Αλυκές Λάρνακας ή το Κάβο Γκρέκο; Τι υπάρχει εδώ που δεν υπάρχει -έστω 

σε τέτοιο βαθμό ή έκταση- αλλού;

Οι απαντήσεις έχουν ουσιαστικά δοθεί προ καιρού, άλλωστε σε χώρες με περιορισμένα 

γεωγραφικά όρια τα... «μυστικά» ήταν πάντα κάτι σαν είδος εν ανεπαρκεία! Κατά συνέπεια, 

η συμμετοχή των περιοχών Αλυκές Λάρνακας, Βουνί Παναγιάς, Δάσος Τροόδους, Κάβο 

Γκρέκο  και Κοιλάδα Διαρίζου στα «μαθήματα ζωής» του Προγράμματος Life-Φύση δύσκολα 

θα προκαλούσε έκπληξη ακόμα και στους λιγότερο ενημερωμένους σχετικά με το φυσικό 

κεφάλαιο της Κύπρου. Όλες τους απολαμβάνουν ήδη ένα ισχυρό νομικό καθεστώς προστασίας 

που υπερβαίνει τα εθνικά όρια, καθώς -ως τμήμα ενός ευρύτερου καταλόγου με άλλες 33, 

που πρόσθεσε η Κύπρος στο ευρωπαϊκό Δίκτυο «Φύση 2000» - αποτελούν ήδη Περιοχές 

Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. Επιπλέον, τρεις από αυτές (Βουνί Παναγιάς, Εθνικό Δασικό Πάρκο 

Τροόδους, Αλυκές Λάρνακας) ορίζονται ταυτόχρονα ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας χάρη στην 

εξαιρετική με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια ορνιθοπανίδα τους, ενώ οι Αλυκές Λάρνακας 

καλύπτονται από τη Σύμβαση Ramsar ως ο 1081ος υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Σε 

επίπεδο εθνικής έννομης τάξης, πάλι, τα πράγματα δεν θα μπορούσαν παρά να είναι ευθέως 

Η Κύπρος και το Πρόγραμμα Life-Φύση:
Προστασία των Περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000»
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Αλυκές Λάρνακας

Το άλας της (κυπριακής) γης...
Δίπλα στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κύπρου, οι Αλυκές Λάρνακας είναι ίσως το πρώτο πράγμα, πάνω στο οποίο θα 

«προσγειωθεί» το βλέμμα του νεοφερμένου επισκέπτη. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα αλυκών, που απαρτίζει τον έναν 

από τους δύο υγροβιότοπους διεθνούς ενδιαφέροντος της Κύπρου και που περιλαμβάνει τέσσερις, κυρίως, λίμνες: 

την Αλυκή, την Ορφανή, τη Σορό και τη μικρή λίμνη του αεροδρομίου, που παλαιότερα ήταν τμήμα της Ορφανής. Η 

συνολική τους έκταση αγγίζει τα εννιά τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκονται περίπου τρία μέτρα κάτω από το επίπεδο 

της θάλασσας. Άγκυρες από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και ένα πλήθος από κοχύλια, που βρέθηκαν σε αρχαίους 

τάφους στην περιοχή του Τεκέ, υποδεικνύουν ότι κάποτε οι λίμνες του συμπλέγματος ήταν πλήρως ενωμένες με 

τη θάλασσα αλλά σήμερα απλώς δέχονται μέσω του υδροφόρου ορίζοντα μικρές ποσότητες αλμυρού νερού. Κατά 

τα άλλα, οι λίμνες επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά κατά... βάθος έχουν τόσες διαφορές όσες και ομοιότητες, με 

αποτέλεσμα να κατατάσσονται και διαφορετικά από άποψη οικολογικής σημασίας. Ενιαία, πάντως, παραμένει πέρα 

από τα όποια στενά περιβαλλοντικά κριτήρια η υψηλή αισθητική αλλά και πολιτιστική αξία της περιοχής, η οποία 

μετατρέπεται κάθε χρόνο σε πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών.
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Η εισροή γλυκού νερού κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική για την οικολογική 

ισορροπία των Αλυκών αφού έτσι 

μειώνεται η περιεκτικότητά τους σε 

αλάτι και διασφαλίζεται η ύπαρξη τροφής 

για τα πουλιά, που είτε μόνιμα είτε 

προσωρινά διαβιώνουν εδώ.

Όταν κατά το τέλος της άνοιξης οι Αλυκές στεγνώνουν αποκαλύπτονται σταδιακά μεγάλες ποσότητες αλατιού. Η εμπορική εκμετάλλευσή του άρχισε ήδη από τον 

Μεσαίωνα, όταν Ενετοί και Σταυροφόροι προχώρησαν μέχρι και σε εξαγωγές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 1985 η ποσότητα, που εξόρυξαν έντεκα εταιρίες 

από τη μισή μόνο έκταση των Αλυκών, ανήλθε σε 9.000 τόνους και κάλυψε το 90% των αναγκών του νησιού.  Σήμερα, όλο αυτό το αλάτι είναι... για τα μάτια μας 

μόνο: η ραγδαία ανάπτυξη του αεροδρομίου και η ρύπανση από τα καυσαέρια των αεροπλάνων έχουν εκμηδενίσει την εμπορική του αξία.
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Για πολλούς μήνες έχουν 

την χλωμή όψη μιας 

άγονης και αφιλόξενης... 

μινιατούρας ερήμου, 

στερημένης από κάθε ίχνος 

ζωής. Όμως, τελικά... τα 

φαινόμενα απατούν! 
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«Μετά την ανάστασή του, ο Άγιος Λάζαρος ήρθε στην Κύπρο και στις Αλυκές Λάρνακας, όπου 

εκείνα τα χρόνια υπήρχε ένας μεγάλος αμπελώνας. Κατάκοπος από το ταξίδι, πεινασμένος 

και διψασμένος, ζήτησε από μια ηλικιωμένη γυναίκα να του δώσει λίγα σταφύλια. Ξεράθηκαν 

όλα, του απάντησε εκείνη, παραβαίνοντας τους κανόνες της κυπριακής φιλοξενίας! Δεν έμεινε 

ατιμώρητη: ο Λάζαρος καταράστηκε τον αμπελώνα και τη θέση του πήρε, τι άλλο, μια αλυκή!» 

Μύθοι, θρύλοι, ιστορίες και παραδόσεις συχνά οφείλουν την ύπαρξή τους περισσότερο στην 

υποβλητική, έντονη «προσωπικότητα» ενός τόπου παρά σε αντικειμενικά δεδομένα. Εκεί 

βρίσκεται και η γοητεία τους, άλλωστε...

Γύρω από τις Αλυκές Λάρνακας μπορεί να 

συναντήσει κανείς ακόμα και ορχιδέες. 

Ωστόσο, τα ταπεινά αλόφυτα (Salicornia) 

της περιοχής, τα γνωστά αλμυρίδια ή 

αρμυρήθρες, είναι τελικά αυτά που συνθέτουν 

έναν εξαιρετικά σημαντικό οικότοπο, 

καταλαμβάνοντας εκτεταμένες επίπεδες 

εκτάσεις κυρίως στη νότια και την ανατολική 

πλευρά των λιμνών.
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Η τοπική ορνιθοπανίδα είναι 

αρκετά πλούσια, καθώς ένας 

μεγάλος αριθμός ειδών είτε... 

δηλώνει μόνιμος κάτοικος είτε 

διαχειμάζει είτε απλώς σταθμεύει 

προσωρινά κατά τη διάρκεια του 

ανοιξιάτικου μεταναστευτικού 

ταξιδιού του. Την παράσταση, 

συνήθως, κλέβει το εντυπωσιακό 

φλαμίγκο (Phoenicopterus ruber), 

που έρχεται από την Κασπία 

θάλασσα για να περάσει εδώ τον 

χειμώνα.

Βάση της τροφικής αλυσίδας 

στις λίμνες είναι το μονοκύτταρο 

χλωροφύκος (Dunaniella salina), 

ένα μικροσκοπικό σκούρο 

κόκκινο φύκος. Αυτό αποτελεί την 

κύρια τροφή για μικρές γαρίδες, 

όπως η Artemia salina και η 

Branchinella spinosa, οι οποίες 

αναπαράγονται κάτω από ιδιαίτερα 

αντίξοες συνθήκες (αλάτι, υψηλές 

θερμοκρασίες), για να καταλήξουν 

κάποτε στο... στομάχι των 

φτερωτών συγκατοίκων τους.
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Στη δυτική όχθη της μεγαλύτερης λίμνης και στη μέση ενός άλσους με φοίνικες υψώνονται ο τρούλος και ο μιναρές του Τεκέ Χαλά Σουλτάν, ενός ιδιαίτερου 

μνημείου, που συνδέεται με τις αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα. Αν και η ανέγερση του τεμένους ανήκει στη νεότερη Ιστορία, πρόκειται για ένα σημαντικό ιερό 

τόπο, που όχι μόνο χρονολογείται σε πολύ παλαιότερες εποχές αλλά και σύμφωνα, τουλάχιστον, με την επικρατέστερη εκδοχή οφείλει την ύπαρξή του στην Ουμ 

Χαράμ, συγγενή του Προφήτη Μωάμεθ. Η Ουμ Χαράμ, γνωστή στη συνέχεια ως Χαλά Σουλτάν, δηλαδή Μεγάλη Μητέρα, σκοτώθηκε εδώ το 649 σε ατύχημα, κατά 

τη διάρκεια αραβικής εισβολής στην Κύπρο. Ο τάφος της βρίσκεται στο εσωτερικό του τεμένους και αποτελείται από τρεις τεράστιες πέτρες, που σύμφωνα με τον 

θρύλο μετέφεραν άγγελοι από το όρος Σινά.

Στη δυτική όχθη της μεγαλύτερης λίμνης και στη μέση ενός άλσους με φοίνικες υψώνονται ο τρούλος και ο μιναρές του Τεκέ Χαλά Σουλτάν, ενός ιδιαίτερου 

μνημείου, που συνδέεται με τις αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα. Αν και η ανέγερση του τεμένους ανήκει στη νεότερη Ιστορία, πρόκειται για ένα σημαντικό ιερό 

τόπο, που όχι μόνο χρονολογείται σε πολύ παλαιότερες εποχές αλλά και  σύμφωνα, τουλάχιστον, με την επικρατέστερη εκδοχή οφείλει την ύπαρξή του στην Ουμ 

Χαράμ, συγγενή του Προφήτη Μωάμεθ. Η Ουμ Χαράμ, γνωστή στη συνέχεια ως Χαλά Σουλτάν, δηλαδή Μεγάλη Μητέρα, σκοτώθηκε εδώ το 649 σε ατύχημα, κατά 

τη διάρκεια αραβικής εισβολής στην Κύπρο. Ο τάφος της βρίσκεται στο εσωτερικό του τεμένους και αποτελείται από τρεις τεράστιες πέτρες, που σύμφωνα με τον 

θρύλο μετέφεραν άγγελοι από το όρος Σινά.
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Με το μάτι του τουριστικού κυκλώνα να... 

κοιτάει σταθερά προς την παραθαλάσσια 

ζώνη, οι κοινότητες Αραδίππου, 

Δρομολαξιάς, Κιτίου, Μενεού, Περιβολιών 

και Τερσεφάνου κρατούν ακόμα χαμηλά 

τους ρυθμούς τους. Λίγο η βιομηχανία και 

περισσότερο η γεωργία στηρίζουν για την 

ώρα οικονομικά αυτήν την ευρεία περιοχή 

γύρω από τις Αλυκές, η οποία αναμένεται 

να ωφεληθεί από την ανάδειξή τους. Εάν, 

μάλιστα, υποθέσουμε ότι δεν φαίνεται 

στο ορατό μέλλον να συγκρούονται εδώ 

διαφορετικές προτεραιότητες, το όφελος θα 

μπορούσε να είναι αμοιβαίο...
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Το 1997 συστάθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης Αλυκών, της οποίας προεδρεύει 

η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και η λειτουργία της διευκόλυνε σημαντικά τον 

εντοπισμό των σημαντικότερων προβλημάτων από τα οποία έπασχε η περιοχή. 

Κυρίαρχη θέση μεταξύ αυτών φάνηκε να έχουν η αλλοίωση των φυσικών 

χαρακτηριστικών της από ξενικά είδη όπως οι ακακίες, η κατά τόπους χαμηλή 

στάθμη ή/και ποιότητα του νερού και η ανεξέλεγκτη πρόσβαση των επισκεπτών. 

Το Πρόγραμμα Life, έτσι, υπήρξε μια καλή ευκαιρία για να ληφθεί μια σειρά 

από μέτρα, άλλα άμεσα και άλλα σε βάθος χρόνου, με ιδιαίτερη προτεραιότητα 

στην περίφραξη και τη σηματοδότηση της περιοχής, την εκρίζωση ξενικών ή 

επιβλαβών φυτών και ζιζανίων, την αποκατάσταση της αλοφυτικής βλάστησης 

και την κατασκευή δύο παρατηρητηρίων πουλιών. 

Το Πρόγραμμα Life-Φύση στις Αλυκές Λάρνακας
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Διασκεδαστική αλλά παράνομη, η οδήγηση 

οχημάτων 4Χ4 ήταν εδώ πάντα μια 

παρακινδυνευμένη δραστηριότητα με 

τόσους τόνους λάσπης να παραμονεύουν 

κάτω από μια λεπτή κρούστα αλατιού. 

Σήμερα, η οικολογική αναβάθμιση της 

περιοχής την έχει πια αφήσει οριστικά στο 

παρελθόν.

Ένα υπερυψωμένο 

μονοπάτι κατευθύνει 

περιμετρικά τους 

επισκέπτες, 

εξασφαλίζοντας άνεση 

γι΄ αυτούς και ησυχία 

και ασφάλεια για τους 

υπολοίπους! 

Η πλήρης αποκατάσταση του τοπίου 

προβλέπει και την απομάκρυνση ξενικών 

ειδών, όπως η ακακία (Acacia saligna), η 

παρουσία της οποίας κρίθηκε ασύμβατη 

με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

οικοσυστήματος.

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σε περιοχές, όπως οι Αλυκές Λάρνακας, το νερό είναι αυτονόητα συνυφασμένο με 

την ίδια τους την ύπαρξη, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί ένα απόλυτα μεταβλητό 

μέγεθος ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, αντικείμενα 

βασικής μέριμνας πρέπει να αποτελούν η εξασφάλιση μιας ελάχιστης στάθμης του 

στη διάρκεια του χειμώνα, η κατάλληλη περιεκτικότητά του σε αλάτι και φυσικά η 

κατά το δυνατόν απαλλαγή του από κάθε είδους ρύπανση, χημική ή μη.

Προς Λεμεσσό

Προς Λευκωσία

Προς Λάρνακα

Αλυκές Λάρνακας
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Βουνί Παναγιάς

Ευφραίνει καρδίαν!
Στην ανατολική πλευρά της Περιφέρειας Πάφου και πάνω σε ένα οροπέδιο με υψόμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 500 

και 1.144 μέτρων, βρίσκεται μία ακόμα περιοχή της Κύπρου γνωστή για την εξαιρετική οινοποιητική της παράδοση.

Είναι το Βουνί Παναγιάς, ένας γαλήνιος τόπος με λιγοστούς κατοίκους, που ζουν κυρίως από τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Το σχετικά υγρό κλίμα, που ευνοεί την ανάπτυξη ορισμένων ειδών και η μορφολογία του κατά βάση 

ασβεστολιθικού εδάφους με τις συχνά απότομες κλίσεις δημιούργησαν εδώ τις προϋποθέσεις, ώστε και αυτή η περιοχή 

να εντάσσεται πλέον σε πολλαπλά επίπεδα προστασίας του οικοσυστήματος της. Με ή χωρίς περιβαλλοντικούς τίτλους, 

πάντως, το ήσυχο και απόμερο Βουνί Παναγιάς συγκαταλέγεται χωρίς αμφιβολία στα μέρη εκείνα, που δίνουν στον 

επισκέπτη τη δυνατότητα να ανακαλύψει το «άλλο πρόσωπο» της Κύπρου! Ένα ευπρόσδεκτα... αγνώριστο πρόσωπο, 

ιδίως για όσους έσπευσαν να συνδέσουν τη Μεγαλόνησο αποκλειστικά με παράκτιες δραστηριότητες υψηλών 

τόνων...
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028 - 029

Οι κάθετοι ασβεστολιθικοί γκρεμοί θεωρούνται σημαντικοί για τα δεκάδες αγρινά της ευρύτερης περιοχής, 

καθώς πιθανολογείται ότι αποτελούν τόπο αναπαραγωγής τους. Ωστόσο, η ιδιαίτερη αξία τους αφορά 

κυρίως την ορνιθοπανίδα και είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το Βουνί Παναγιάς έχει χαρακτηριστεί 

Περιοχή Σημαντική για τα Πτηνά της Κύπρου. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός ειδών, ανάμεσα στα οποία 

βρίσκεται και η ενδημική σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca), επωφελείται τόσο από την ύπαρξη αυτών των 

γκρεμών όσο και από τη γενικότερη ποικιλομορφία του τοπίου για να αναπαραχθεί, να αναζητήσει τροφή ή 

να σταθμεύσει εδώ κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. 



Το μεγαλύτερο άγριο θηλαστικό 

της Κύπρου, το ενδημικό 

αγρινό (Ovis gmelini ophion) 

είναι ένα είδος αγριοπροβάτου, 

που βρέθηκε στα πρόθυρα 

εξαφάνισης κατά τη δεκαετία 

του 1930 ύστερα από εντατικό 

κυνήγι αρκετών αιώνων. Η 

έγκαιρη λήψη νομοθετικών 

μέτρων και η υπαγωγή του 

κρατικού Δάσους Πάφου 

σε αυστηρό καθεστώς 

προστασίας διέσωσαν εδώ 

ένα μικρό πληθυσμό αλλά 

ως είδος θεωρείται ακόμα 

υπό εξαφάνιση. Σε κάθε 

περίπτωση, διατηρεί πάντα την 

τάση να... εξαφανίζεται όταν 

αντιλαμβάνεται ανθρώπινη 

παρουσία, γι’ αυτό και 

πρακτικά η μόνη δυνατότητα 

προσέγγισής του βρίσκεται σε 

περιφραγμένους χώρους, όπως 

αυτός του Δασικού Σταθμού 

στον Σταυρό της Ψώκας.
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Με το σχετικά υγρό κλίμα της περιοχής να ευνοεί την ανάπτυξη πλατύφυλλων δέντρων, η δρυς ή βελανιδιά (Quercus infectoria) θεωρείται χαρακτηριστικός 

εκπρόσωπος της τοπικής χλωρίδας και αυτό παρά την ελλειμματική πλέον παρουσία της, αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο ανθρώπινων παρεμβάσεων. Συναντάται 

άλλοτε σε μικρές δασικές συστάδες και άλλοτε μεμονωμένα, ανάμεσα σε αμπελώνες ή άλλες καλλιέργειες, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη γοητεία στο αγροτικό 

τοπίο.
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Μια πραγματικά σπάνια 

περίπτωση: η σκίλλα η 

μορρίσσεια (Scilla morrisii), 

ένα ενδημικό φυτό της 

Κύπρου, εμφανίζεται και στο 

Βουνί Παναγιάς, κερδίζοντας 

έτσι αναγνώριση και 

προστασία σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο. Φυτρώνει σε υγρά, 

σκιερά πρανή και σχισμές 

ασβεστολιθικών βράχων, 

συνήθως κάτω από δρύες. 
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Με πολλούς αιώνες παράδοσης πίσω της, η 

καλλιέργεια αμπελιού είναι η κυρίαρχη γεωργική 

δραστηριότητα στην περιοχή, καλύπτοντας το 

εντυπωσιακό 66% της συνολικής της έκτασης. 

Σημαντικό μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στις 

οινοποιητικές μονάδες των κοινοτήτων Παναγιάς 

και Στατού-Αγίου Φωτίου, ενισχύοντας την 

τοπική οικονομία και θέτοντας... διλήμματα στους 

εποχούμενους επισκέπτες, που προσκαλούνται να 

δοκιμάσουν πριν αγοράσουν!

036 - 037



Σε απόσταση αναπνοής η μία από την άλλη, η Αγία Μονή και η Ιερά Μονή Χρυσορρογιάτισσας είναι δύο σημαντικά μοναστήρια, όπου για άλλη μια φορά Ιστορία 

και παράδοση αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά σε μια μακρά διαδρομή αιώνων. Η Αγία Μονή ή Μονή των Ιερέων, μία από τις παλαιότερες στην Κύπρο, είναι 

γνωστή για τη σημαντική συμβολή της στη διάδοση της χριστιανικής παράδοσης και των ελληνικών γραμμάτων, ιδίως κατά τη βυζαντινή περίοδο. Η εξίσου 

παλαιά και ιστορική Ιερά Μονή Χρυσορρογιάτισσας (12ος αιώνας) είναι αφιερωμένη στην Παναγία των Χρυσών Ροδιών και αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή 

προσκυνηματικό τόπο χάρη στην εικόνα της Παναγίας, ένα ακόμα έργο του Ευαγγελιστή Λουκά σύμφωνα με την παράδοση. Στους χώρους της λειτουργεί 

εργαστήριο συντήρησης ιερών εικόνων και χειρογράφων αλλά και ένα παλαιότατο οινοποιείο με... αξιοσημείωτες επιδόσεις!
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Σε μια περιοχή όπου επικρατούν οι αγροτικές δραστηριότητες, όπως το Βουνί Παναγιάς, ο βαθμός ανθρώπινης 

παρέμβασης ήταν πάντα αναπόφευκτα μεγάλος, με αποτέλεσμα την κατάτμηση και κατά τόπους υποβάθμιση των 

φυσικών οικοτόπων του. Το Πρόγραμμα Life έρχεται και εδώ για να αναστρέψει εν μέρει αυτήν την κατάσταση 

μέσα από μια σειρά αυστηρά επιλεγμένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων. Έτσι, με δεδομένο 

ότι το Βουνί Παναγιάς αποτελεί από άποψη κλίματος και γεωλογικών-εδαφολογικών χαρακτηριστικών ιδανική 

θέση για την ανάπτυξη της δρυός, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αποκατάσταση των διάσπαρτων στην περιοχή 

δασικών συστάδων της. Επίσης, κρίθηκαν σκόπιμα μέτρα προστασίας και για τους υπάρχοντες πληθυσμούς της 

σπάνιας σκίλλας της μορρίσσειας, που συμπεριέλαβαν και την ενίσχυσή τους με εγκατάσταση νέων αποικιών. 

Στον τομέα της πανίδας και ειδικότερα της ορνιθοπανίδας προβλέπεται η επιστημονική παρακολούθηση 

συγκεκριμένων ειδών, αρπακτικών και στρουθιόμορφων, για τα οποία έχει κριθεί σημαντική η περιοχή.

Το Πρόγραμμα Life-Φύση στο Βουνί Παναγιάς

040 - 041



Η ενίσχυση και η προστασία της δρυός ή της σκίλλας της μορρίσσειας προϋποθέτουν την περίφραξη των σχετικών θέσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος 

έλεγχος πιθανών επιζήμιων δραστηριοτήτων, όπως η βόσκηση.

Η πιλοτική αποκατάσταση των δασικών συστάδων δρυός γίνεται σε πρώην 

μοναστηριακή περιοχή, δωρεά της Μονής Χρυσορρογιάτισσας και βασίζεται 

στη φυσική αναγέννηση σε συνδυασμό με τη φύτευση άλλων δέντρων και 

θάμνων, χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου οικοτόπου. 

Ακόμα και σε περιοχές με χαμηλή επισκεψιμότητα σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου, η ανάδειξη του φυσικού κεφαλαίου τους αποτελεί πια αυτονόητη 

ανάγκη και προτεραιότητα. Η ευρεία δημοσιοποίηση των στόχων του 

Προγράμματος Life λειτουργεί και εδώ προς αυτήν την κατεύθυνση.

Παναγία

Άγιος Φώτιος
Στάτος

Βουνί Παναγιάς
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Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο

Η μεγάλη απόδραση...
Το νοτιοανατολικότερο άκρο της Κύπρου, το ακρωτήριο Κάβο Γκρέκο είναι ένας πραγματικός χώρος απόδρασης 

δίπλα σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες τουριστικές περιοχές του νησιού. Θαλασσινές σπηλιές, απομονωμένοι 

ορμίσκοι, φιδωτά μονοπάτια και μια εντυπωσιακή θέα από την κορυφή απότομων και κοφτερών βράχων δίνουν εδώ 

πνοή σε μια εικόνα μοναδικής φυσικής ομορφιάς, που παραμένει σχετικά αδιατάρακτη παρά τη συρροή επισκεπτών. 

Η εντατική υλοτόμηση, που γνώρισε ο τόπος κατά την περίοδο 1912-1919 για τις ανάγκες των τότε ατμοκίνητων 

αλευρομύλων, ουσιαστικά αποψίλωσε εδώ ένα πυκνό και υγιές δάσος αοράτου, αφήνοντας στη θέση του μια αραιή 

και χαμηλή βλάστηση με λιγοστές συστάδες αοράτου και πεύκης. Παρόλα αυτά ή, μάλλον, εξαιτίας όλων αυτών το 

1993 η περιοχή ανακηρύχθηκε Εθνικό Δασικό Πάρκο και μια νέα εποχή ξεκίνησε με γνώμονα την αναγνώριση και 

τη διαφύλαξη της περιβαλλοντικής της αξίας, κατοχυρωμένης ήδη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, στα μάτια 

του απλού αλλά ενημερωμένου επισκέπτη το Κάβο Γκρέκο είναι ένας τραχύς, ιδιότυπα γοητευτικός τόπος με άγρια 

ομορφιά, πίσω από την οποία κρύβεται η ευαισθησία ενός πολύ ιδιαίτερου οικοσυστήματος. Ένας τόπος αναψυχής, 

ξεκούρασης και διαφυγής από τις έγνοιες της καθημερινότητας, που όμως συνθέτει το ιδανικό σκηνικό για έναν 

αναστοχασμό της σχέσης μας με όλα όσα μας περιβάλλουν και τελικά μας υπερβαίνουν. Με θέα σ’ ένα ονειρικό 

ηλιοβασίλεμα, κατά προτίμηση...
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Ανατολή ή δύση; 

Η στρατηγική 

θέση του 

ακρωτηρίου 

επιτρέπει την 

απόλαυση και των 

δύο και μάλιστα 

σχεδόν από το 

ίδιο σημείο. Ο 

ορισμός της 

πανοραμικής θέας 

εδώ βρίσκεται 

σε υψόμετρο 

93 μέτρων και 

κοντά στη νότια 

ακτογραμμή, 

όπου όταν ο 

καιρός βοηθάει 

γίνονται... 

θαύματα!

Άλλες μέσα και άλλες έξω από το νερό, οι θαλασσινές σπηλιές στην νότια ακτή 

αποτελούν δικαιολογημένα ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της περιοχής. 

Ο παρατηρητικός επισκέπτης θα ανακαλύψει και άλλα εδώ, κυριολεκτικά «στα 

πόδια του»: απολιθωμένα όστρακα, χωνεμένα πια από τον βράχο και σε σημεία, 

που συχνά απέχουν αρκετά μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
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Το ξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων 

κρύβει μια έκπληξη ακριβώς από 

κάτω του: μια ευρύχωρη σπηλιά 

λίγα εκατοστά πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, παλιό 

ασκηταριό σύμφωνα με μαρτυρίες. 

Λίγο πιο πέρα, η Καμάρα του 

Κόρακα, ένα φυσικό «γεφύρι» 

προσφέρεται μόνο για θέαση, μια 

και η στατικότητά του είναι μάλλον 

αμφίβολη.
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052 - 053

Ευπρόσδεκτη όσο και μοναδική εναλλαγή στα κοφτερά βράχια, 

η ψιλή άμμος της παραλίας των Κόννων έχει τους δικούς της 

φανατικούς οπαδούς. Μια έκπληξη περιμένει όσους έχουν 

το κουράγιο να εγκαταλείψουν προσωρινά τα πρασινογάλαζα 

νερά της παραλίας στο τέρμα του μονοπατιού «παραλία 

Κόννων-Σπηλιά του Κύκλωπα». Κι ας λείπει εδώ και καιρό ο... 

ένοικος!



Από φυτοκοινωνική άποψη, στην περιοχή επικρατούν τα σκληρόφυλλα αείφυλλα, γνωστά και ως μακία βλάστηση. Βασικό είδος είναι η άρκευθος η φοινικική 

(Juniperus phoenicea), ο γνωστός αόρατος, που παραμένει... ορατός παρά την εξαντλητική εκμετάλλευσή του στις αρχές του 20ου αιώνα.

Παρά το βραχώδες, 

χαρακτηριστικά 

«στεγνό» προφίλ 

του, στο Κάβο Γκρέκο 

έχουν εντοπισθεί 

γύρω στα 400 είδη 

φυτών, από τα οποία 

14 είναι ενδημικά 

και 14 θεωρούνται 

σπάνια.
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Ένα πυκνό δίκτυο σηματοδοτημένων διαδρομών συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρων απλώνεται σε όλη την έκταση του Κάβο Γκρέκο, προσφέροντας διαφορετικές... 

δόσεις στεριάς και θάλασσας. Για μια καλύτερη γνωριμία μαζί του, μικρές πινακίδες σε επιλεγμένα σημεία ταυτοποιούν χαρακτηριστικά φυτά του τόπου. 

Η σημερινή παρουσία του 

θεωρείται πλέον υπολειμματική, 

ωστόσο ο αγκαθωτός ζίζυφος ο 

λωτός ή παλλούρα (Zizyphus lotus) 

εδώ βρίσκεται στο στοιχείο του, 

ιδίως όταν πρόκειται για παράκτιες, 

σχεδόν ξερές από άποψη 

βιοκλίματος τοποθεσίες

Ο προσαρμοστικός και διόλου... ακριβοθώρητος στην 

κυπριακή γη κουρκουτάς (Laudacia stellio cypriaca) δεν 

παραλείπει να κάνει και εδώ την εμφάνισή του, άψογα 

«παραλλαγμένος» στο πετρώδες έδαφος. 
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058 - 059

Το Κάβο Γκρέκο μονοπωλεί συνήθως την προσοχή όσων 

επισκέπτονται αυτό το τμήμα της Κύπρου, όμως ο κατάλογος 

των αξιοθεάτων της ευρύτερης περιοχής δεν εξαντλείται 

εδώ: δίπλα στο μεγαλείο της Φύσης, οι βυζαντινές εκκλησίες 

των τοπικών κοινοτήτων και η Μονή της Αγίας Νάπας, έργα 

ανθρώπων αυτή τη φορά, σηματοδοτούν μια άλλη διαδρομή, 

σε διαφορετικό «μήκος κύματος» αλλά εξίσου υποβλητική και 

ενδιαφέρουσα.

Ένας ποδηλατόδρομος μήκους αρκετών χιλιομέτρων συνδέει το Κάβο Γκρέκο 

με την Αγία Νάπα, παρέχοντας ασφάλεια στη χρήση του πιο ενδεδειγμένου για 

τις περιστάσεις μεταφορικού μέσου.

Αγία Νάπα

Δερύνεια Φρέναρος



Ίσως είναι από τα πράγματα για τα οποία δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος 100% αλλά πάντως είναι 

πολύ πιθανό ότι στο μακρινό (;) παρελθόν το Ακρωτήριο Γκρέκο δεν θεωρούνταν παρά μια αφιλόξενη, 

βραχώδης μύτη στεριάς, ανυπόφορα εκτεθειμένη στον ήλιο και στον αέρα. Τα χρόνια πέρασαν, τα 

πρότυπα άλλαξαν, οι ανάγκες πλήθυναν και σήμερα το Κάβο Γκρέκο είναι αντιμέτωπο με μια τουριστική 

ανάπτυξη, που απειλεί ακόμα και «ρωμαλέα» μέρη όπως αυτό. Η ίδρυση Εθνικού Δασικού Πάρκου 

υπήρξε αναμφισβήτητα ένα αποφασιστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ άλλες δράσεις 

έρχονται τώρα να εξειδικεύσουν και να εμπεδώσουν την προστασία του οικοσυστήματός του. Έτσι, με 

την ευκαιρία του Προγράμματος Life-Φύση καταγράφηκαν οι σύγχρονες απειλές, που υφίστανται οι 

σημαντικοί οικότοποι και τα είδη τους και δρομολογήθηκαν: πρώτο, η αποκατάσταση των θαμνώνων 

ζιζύφου με παράλληλο περιορισμό της επέκτασης ξενικών ειδών, δεύτερο, η διατήρηση και η προστασία 

των εποχιακών τελμάτων από καταπατήσεις και, τρίτο, η εγκατάσταση πλωτού συστήματος πρόσδεσης 

σκαφών αναψυχής, προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφές στο παράκτιο οικοσύστημα και κυρίως 

στον οικότοπο προτεραιότητας «Λιβάδια Ποσειδωνίας».

Το Πρόγραμμα Life-Φύση στο Κάβο Γκρέκο
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Τα μεσογειακά εποχιακά τέλματα (ή εποχιακά λιμνία) συνδέονται με την αμφίβια 

βλάστηση και είναι κοιλώματα με γλυκό νερό που ξεραίνονται την Άνοιξη, αφού 

προηγουμένως έχουν επιτρέψει την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου ζωής 

διάφορων μικροσκοπικών φυτών. 

Σχεδόν το μισό Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο βρίσκεται... κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, όπου τα λιβάδια της ποσειδωνίας (Posidonia Oceanica) 

εκτείνονται σε βάθος έως λίγες δεκάδες μέτρα, αποτελώντας σημαντικό τόπο 

διατροφής και αναπαραγωγής για περισσότερα από 1200 θαλάσσια είδη.

Οι θαμνώνες με ζίζυφο αποτελούν έναν οικότοπο απόλυτα συμβατό με τα 

βιοκλιματικά, γεωλογικά και χλωριδικά χαρακτηριστικά της περιοχής και δίνεται 

ιδιαίτερη προτεραιότητα στην περαιτέρω εξάπλωσή τους. 

Το δίπτυχο ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης εγγυάται και εδώ ότι τα 

περιβαλλοντικά έργα δεν παραμένουν  απλώς μια τεχνοκρατική υπόθεση 

αλλά σταδιακά μετατρέπονται σε ένα στοίχημα ζωής, που αφορά όλους μας. 
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Προς Αγία Νάπα

Προς Παραλίμνη

Προς Λάρνακα

Ε.Δ.Π. 
Κάβο Γκρέκο
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Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

Τα «ξύλινα τείχη» της Κύπρου...
Εάν υπάρχει ένα μέρος στην Κύπρο, όπου είναι πολύ πιθανό να ξεχάσει κάποιος ότι βρίσκεται σε... νησί, αυτό δεν 

μπορεί παρά να βρίσκεται κάπου μέσα στα όρια του Τροόδους. Καρπός ηφαιστειακών αναταράξεων στον βυθό της 

θάλασσας πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια, η εντυπωσιακή οροσειρά δεσπόζει στο κέντρο της Μεγαλονήσου, 

προσεγγίζοντας το υψόμετρο των 1952 μέτρων στη Χιονίστρα, την κορυφή του Ολύμπου. Οι υψομετρικές διαφορές 

σε συνδυασμό με τη διαβάθμιση των βροχοπτώσεων και της θερμοκρασίας δημιουργούν εδώ ένα πραγματικό 

μωσαϊκό βιοτόπων, που περιλαμβάνει από πυκνά δασικά οικοσυστήματα μέχρι βραχώδεις πλαγιές με αραιή βλάστηση 

ή και τελείως γυμνές και διαβρωμένες. Με δεδομένη τη σχετικότητα των περιβαλλοντικών μεγεθών, δεν θα ήταν 

ίσως υπερβολή να θεωρηθεί η ευρύτερη περιοχή του Τροόδους ως μία πραγματική κιβωτός για το σημαντικότερο 

τμήμα του κυπριακού φυσικού κεφαλαίου. Ένας άλλος αέρας πνέει εδώ, κυριολεκτικά και μεταφορικά, κάτι που 

αβίαστα αποδεικνύεται και από τη διαχρονικά υψηλή δημοφιλία του τόπου ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους με 

διαφορετική προέλευση, ανάγκες και επιδιώξεις. Στα νεότερα χρόνια, ένα μεγάλο βήμα, αυτονόητο ίσως πλέον στο 

πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου σκέψης, έγινε το 1992: η βαθιά συνειδητοποίηση της ανάγκης θέσπισης κανόνων 

για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση αυτού του περιβαλλοντικού θησαυρού οδήγησε στην κήρυξη του μεγαλύτερου 

μέρους (9.300 εκτάρια ή 93 τετρ. χιλιόμετρα) του Δάσους Τροόδους σε Εθνικό Δασικό Πάρκο.
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Τα δάση του Τροόδους είναι στην πλειοψηφία τους φυσικά δάση, που ανανεώνονται χωρίς την ανάγκη 

ανθρώπινης παρέμβασης. Στα χαμηλά υψόμετρα επικρατεί η τραχεία πεύκη (Pinus brutia), δηλαδή το κοινό 

πεύκο. Ένας μεγάλος αριθμός μικρότερων δέντρων και θάμνων καταλαμβάνει επίσης εδώ συγκεκριμένες 

θέσεις ανάλογα με το υψόμετρο και άλλες οικολογικές παραμέτρους, όπως η γεωλογία και η υγρασία. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η αγριελιά (Olea europaea), η αντρουκλιά (Arbutus andrachne), το ρούδι 

(Rhus coriaria) και φυσικά η ενδημική λατζιά (Quercus alnifolia). Πιο ψηλά, το πευκοδάσος αποτελείται 

από μαντόπευκο ή μαύρη πεύκη (Pinus nigra) σε συνδυασμό με ψυχρόβιους θάμνους, όπως ο αόρατος του 

Τροόδους (Juniperus foetidissima), η αγριομηλιά (Sorbus aria), η βερβεριτζιά (Berberis cretica) κ.ά.
Μαντόπευκα

066 - 067

Πεύκα και Λατζιές

Γιγαντιαίος αόρατος

 Βερβεριτζιά



Οι δασικές πυρκαγιές ταυτίζονται με την κύρια αιτία καταστροφής του δασικού κεφαλαίου της Κύπρου και πολύ πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2007, αρκετές 

περιοχές του Τροόδους, όπως αυτή του Σαϊττά-Πελενδρίου, δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα και των δυνατών ανέμων. Η προστασία 

των δασών από τη φωτιά και η αναδάσωση των καμένων εκτάσεων αποτελούν μία από τις βασικές μέριμνες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013.

Το μοναδικό ενδημικό δέντρο της Κύπρου, το κέδρο (Cedrus brevifolia), του οποίου φυσικές συστάδες έχουν διατηρηθεί μόνο 

στην Κοιλάδα των Κέδρων του Δάσους Πάφου, χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε αναδασώσεις.
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Από «Κρανίου τόπος», ξανά «Εδέμ»! Από το 

1996, ένα μεγάλο περιβαλλοντικό στοίχημα 

εξελίσσεται με σταθερό ρυθμό στην καρδιά 

της οροσειράς του Τροόδους και συγκεκριμένα 

στο πρώην Μεταλλείο Αμιάντου. Η πλήρης 

αποκατάσταση της περιοχής συνεπάγεται 

μια σταδιακή, γιγαντιαία αναδάσωση, που... 

επιστρατεύει περισσότερα από 30 είδη φυτών 

για να επουλώσει τις πληγές που άφησε 

πίσω του το παλιό, «χρυσοφόρο» κάποτε, 

μεταλλείο. Πάνω από ενάμιση εκατομμύριο 

κυβικά χώμα, θα μετακινηθούν συνολικά, 

προκειμένου να περάσουν ανεπιστρεπτί 

στο παρελθόν η πλήρης καταστροφή του 

δάσους, ο «σεληνιακός» κρατήρας στον χώρο 

λατόμησης, οι εκτεταμένοι σωροί μπάζων 

και η ρύπανση του εδάφους και των νερών 

με ίνες αμιάντου. Το έργο αναμένεται να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.
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Τα σερπεντινόφιλα 

λιβάδια είναι ένας 

σημαντικός τύπος 

οικοτόπου, που 

συνδέεται με την 

προτίμηση των 

περισσότερων από 

τα ενδημικά φυτά 

της Κύπρου για 

σερπεντινιτικά ή, 

γενικότερα, πυριγενή 

πετρώματα. Το εύκολα 

αναγνωρίσιμο Άλυσσο 

το τροόδιο είναι ένας 

από τους πιο κοινούς 

εκπροσώπους αυτής 

της κατηγορίας.

Από τα 128 ενδημικά φυτά 

της κυπριακής χλωρίδας, τα 

65 φιλοξενούνται στο Δάσος 

Τροόδους και 21 από αυτά 

απαντώνται μόνο εδώ και 

πουθενά αλλού στην Κύπρο ή και 

σε ολόκληρο τον πλανήτη! 

Ευφορβία της Αφροδίτης (Euphorbia veneris)

Γαγέα η ιουλιανή (Gagea juliae)

Άλυσσο το τροόδιο (Alyssum troodi)
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Το γεωλογικό ενδιαφέρον του Πάρκου υπερβαίνει κατά πολύ τα 

στενά όρια της Κύπρου, καθώς τα πετρώματα ανήκουν στο γνωστό 

οφιολιθικό σύμπλεγμα του Τροόδους, ένα από τα πιο αναπτυγμένα 

στον κόσμο. Κυριαρχούν ο σερπεντινίτης, ο χαρτζβουργίτης, ο 

δουνίτης, ο πυρόξενος, ο βερλίτης, ο πλαγιογρανίτης, ο γάββρος και 

οι λάβες στα χαμηλότερα σημεία.

Τα πιο αξιόλογα ποτάμια της Κύπρου έχουν τις πηγές τους στο Δάσος 

Τροόδους, που επιτελεί ένα σημαντικό υδρολογικό έργο, φιλτράροντας 

και αποθηκεύοντας το νερό της βροχής και των χιονιών σε υδροφόρα 

στρώματα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Λίγο πιο...πάνω από 

αυτήν, η υδρολογία του τόπου επηρεάζει ευνοϊκά και την αισθητική του, 

με πιο δημοφιλές παράδειγμα τους καταρράκτες του Τροόδους.

Οι τυρφώνες του Τροόδους αποτελούν έναν ξεχωριστό οικότοπο από 

κοινότητες καλαμιών με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους τον σχηματισμό 

τύρφης, δηλαδή νεκρών φυτικών υπολειμμάτων, που παρά το υγρό 

περιβάλλον τους αντιστέκονται στην αποσύνθεση. Στο μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου κατακλύζονται από επιφανειακά ή υπόγεια νερά αλλά ακόμα 

και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το έδαφός τους παραμένει υγρό και 

λασπώδες. Τυρφώνες υπάρχουν σε δύο μόνο θέσεις στο Τρόοδος, στο 

Αλμυρολίβαδο και στο Λιβάδι του Ππασιά.
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Καταρράκτης Μυλλομέρης





Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής

Η ευρύτερη περιοχή του Τροόδους κρύβει στον 

κόρφο της έναν πραγματικό πολιτιστικό θησαυρό, 

που ανταμείβει όσους κάνουν τον κόπο να τον 

«κυνηγήσουν» μέχρι τέλους με τον... χάρτη στα 

χέρια. Απέριττες και ταπεινές εξωτερικά, συνεπείς 

με τα πιο γνήσια ιδεώδη του χριστιανισμού, οι 

ξυλόστεγες βυζαντινές εκκλησίες του φιλοξενούν 

στο εσωτερικό τους έναν σπάνιο πλούτο από καλά 

συντηρημένες νωπογραφίες, που απαλλαγμένες 

από την κάπνα αιώνων λάμπουν πλέον μέσα στο 

μισοσκόταδο. Δέκα από αυτές έχουν συμπεριληφθεί 

στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO.

Παναγία της Ποδίθου 

Παναγία του Άρακα 

Παναγία Φορβιώτισσα 
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Η ορεινή τοπογραφία προσέλκυε πάντα σαν μαγνήτης όσους επιθυμούσαν να αφιερωθούν στη λατρεία του θείου και η θρησκευτική καταπίεση των Κυπρίων 

του 12ου αιώνα είχε ήδη μετατρέψει από πολύ παλιά το Τρόοδος σε καταφύγιο της Ορθόδοξης πίστης. Έτσι, πολλά μοναστήρια ιδρύθηκαν και άκμασαν εδώ, 

με πιο γνωστό ανάμεσά τους αυτό της Παναγίας του Κύκκου. Κάποια από αυτά, σε λειτουργία έως σήμερα, βρίσκονται μέσα στα όρια του  Δασικού Πάρκου, 

προσφέροντας μία ακόμα επιλογή σε προσκυνητές και επισκέπτες.
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Μονή Τιμίου Προδρόμου

Μονή Τρικουκιώτισσας

Μονή Τροοδίτισσας



Η Ιστορία δεν υπήρξε ποτέ φειδωλή με την Κύπρο και τα ίχνη της βρίσκονται παντού, ακόμα και μέσα στο πυκνό δάσος. Είτε πρόκειται 

για τα αναστηλωμένα κρησφύγετα της ΕΟΚΑ από την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, είτε απλώς για ένα διακριτικό 

νεκροταφείο ξένων στρατιωτικών από τα τέλη του 19ου αιώνα...

082 - 083

Μία επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, που 

λειτουργεί από το 2002 κοντά στην πλατεία Τροόδους, είναι 

σίγουρο ότι θα κάνει τους επισκέπτες να δουν με... άλλα μάτια το 

περιβάλλον γύρω τους.

Η τουριστική υποδομή του Πάρκου περιλαμβάνει εννέα 

εκδρομικούς και τέσσερις κατασκηνωτικούς χώρους σε 

υψόμετρο, που κυμαίνεται από 900 έως 1550 μέτρα.

Η «ναυαρχίδα», κάποτε, της τουριστικής αξιοποίησης της 

περιοχής δανείστηκε το όνομά της από τη ισπανίδα σύζυγο 

του Ριχάρδου Α’ του Λεοντόκαρδου αλλά... εξόκειλε μάλλον 

πρόωρα! Το ξενοδοχείο «Μπερενγκάρια» κτίστηκε το 1930 

δίπλα στον Πρόδρομο και πρόλαβε να γνωρίσει μέρες δόξας 

πριν το διάσημο, πλέον, κουφάρι του αφεθεί να στοιχειώνει το 

πλούσιο φυσικό σκηνικό.



Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους εκτείνεται στο κέντρο του ορεινού όγκου του Τροόδους και σε κυμαινόμενο 

υψόμετρο, που αρχίζει από τα 700 μέτρα. Η κήρυξή του ήρθε να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει ακόμα 

περισσότερο μία ήδη μακρόχρονη πολιτική διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του 

Τροόδους, με στόχο τη διαφύλαξη της πολύπλευρης αξίας του: οικολογικής, επιστημονικής, υδρολογικής αλλά 

και ψυχαγωγικής και τουριστικής. Κίνδυνοι και απειλές δεν έλειψαν ποτέ, με κυριότερες τις πυρκαγιές που 

ευνοούνται από τα παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια, τις μεγάλες κλίσεις του εδάφους και την πυκνή 

βλάστηση. Το παράνομο κυνήγι, η ρύπανση και οι μικροκαταστροφές που επιφέρουν οι επισκέπτες αλλά και 

η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, που μολύνει τα νερά των ποταμών, ανήκουν επίσης στους παράγοντες 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος με θλιβερές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής όλων. Το Πρόγραμμα Life-Φύση 

καλείται και εδώ να αντιμετωπίσει την αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής κάτω από το 

βάρος των ανθρωπογενών πιέσεων, που δέχεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα βασικότερα μέτρα του σε 

σχέση με το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι τέσσερα: πρώτο, η ενίσχυση ή αποκατάσταση της μαύρης 

πεύκης ιδίως σε καταπονημένες περιοχές, δεύτερο, η προστασία των τυρφώνων του Πάρκου απέναντι στην 

ανεξέλεγκτη πρόσβαση των επισκεπτών, τρίτο, η λεπτομερής χαρτογράφηση  και η σήμανση του οικοτόπου 

των σερπεντινόφιλων λιβαδιών και τέταρτο, η προστασία σημαντικών φυτών, όπως η Χιονόδοξα η λοχεία 

(Chionodoxa lochiae), η Πιγκουίκουλα η κρυστάλλινη (Pinguicula crystallina) και η Αραβίς η κεννέντεια (Arabis 

kennedyae).

Το Πρόγραμμα Life-Φύση 
στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
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Πρόδρομος

Αμίαντος

Ε.Δ.Π. Τροόδους

Χιονόδοξα η λοχεία

Πιγκουίκουλα η κρυστάλλινη

Αραβίς η κεννέντεια
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086 - 087

Η σπανιότητα των υγρών λιβαδιών στην Κύπρο λόγω γεωμορφολογίας και κλίματος καθιστά άξιους ιδιαίτερης προστασίας τους τυρφώνες του Τροόδους. Με 

δεδομένη τη θέση τους δίπλα σε χώρους αναψυχής, η περίφραξή τους υπήρξε ένα αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να αποφευχθούν η καταπάτησή τους από οχήματα 

και η τυχόν ρύπανσή τους από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ξύλινα κιόσκια με φωτογραφίες και κείμενα, καθώς και η 

απαραίτητη ενημερωτική πινακίδα του Προγράμματος Life-

Φύση επιβεβαιώνουν στα μάτια των επισκεπτών το αυτονόητο: 

την περιβαλλοντική αξία του Τροόδους.



Κοιλάδα Διαρίζου

Διαχρονική αξία...
Ο Διαρίζος, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Κύπρου, σχηματίζεται, όπως, κατά μία άποψη, υποδεικνύει το όνομά 

του, από την ένωση δύο ποτάμιων φλεβών (ριζών), που τροφοδοτούνται από τις νοτιοδυτικές υπώρειες της οροσειράς 

του Τροόδους. Η ομώνυμη γραφική κοιλάδα, που εκτείνεται σε υψόμετρο μεταξύ 50 μέχρι 800 μέτρων, ανήκει στην 

ευρύτερη περιοχή της Πάφου και συχνά χαρακτηρίζεται ως μία από τις τελευταίες παρθένες περιοχές της Κύπρου. 

Πρόκειται για ένα χαρακτηρισμό, που καταρχήν ακούγεται κάπως περίεργα αν λάβουμε υπόψη ότι πρωτοκατοικήθηκε, 

όπως πρόσφατα ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη, ήδη από τη Χαλκολιθική Εποχή (3900-2500 π.Χ.)! Σήμερα, 

επίσης, τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη αρκετών οικισμών, 

πλαισιωμένων από πολυετείς καλλιέργειες με αμπέλια και εσπεριδοειδή. Παρθένα ή όχι, πάντως, η αξία της από 

περιβαλλοντική άποψη παραμένει για την ώρα ακέραια, με βάση τόσο το νομικό καθεστώς που την προστατεύει όσο 

και το μάλλον μειωμένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος των φυσικών 

οικοτόπων της και των ειδών τους.
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090 - 091

Στην Κοιλάδα του Διαρίζου θα 

συναντήσουμε ένα από τα λίγα 

πλατύφυλλα δέντρα της Κύπρου, 

την κλήθρα την ανατολική (Alnus 

orientalis) ή σκλέδρο ή σκλήθρο. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό από 

άποψη οικολογικής και αισθητικής 

αξίας δέντρο, που φτάνει τα 25 

μέτρα ύψους και βρίσκεται πάντα 

κατά μήκος ποταμών ή ρυακιών.



Καθώς ο δρόμος ελίσσεται 

αβίαστα κατά μήκος της 

κοιλάδας, ξαφνικά τα 

περιθώρια... στενεύουν! 

Ως φόρος τιμής στη Φύση, 

ο ογκώδης Βράχος των 

Χασαμπουλιών διασώθηκε 

από τα έργα διαπλάτυνσης, 

παραμένοντας μια 

χαρακτηριστική πινελιά 

αγριάδας σ’ ένα γλυκύτατο 

τοπίο. Αντάξιο, άλλωστε, 

είναι και το όνομά του: 

τα διαβόητα αδέλφια 

Χασαμπουλιά αποτέλεσαν 

ζωντανό θρύλο της περιοχής 

κατά τον 19ο αιώνα 

χάρη σε μια πολύχρονη 

«σταδιοδρομία», που κάλυψε 

περίπου τον... μισό Ποινικό 

Κώδικα της εποχής.
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Το επιβλητικό Γεφύρι του Τζελεφού κατασκευάστηκε από τους Ενετούς κατά τον 14ο αιώνα και βρίσκεται πολύ κοντά στις πηγές του Διαρίζου, 

πάνω σ’ έναν από τους κύριους δρόμους, που ένωναν τότε τα χωριά του Τροόδους με αυτά της Πάφου. 

Ένα σημαντικό έργο, το φράγμα Αρμίνου, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άρδευση των καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Το υδάτινο φορτίο του Διαρίζου περιορίζεται δραματικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως το λιγοστό νερό είναι αρκετό για να επιβιώσει 

ο μικρόσωμος βαλτόβιος βάτραχος (Rana ridibunda), ο οποίος αποτελεί ένα από τα τρία είδη βατράχων που ζουν στην Κύπρο.
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Ο πρωτογενής τομέας 

είναι ο πιο σημαντικός 

για την οικονομία των 

τοπικών κοινοτήτων, 

με αποτέλεσμα ο 

κλάδος της γεωργο-

κτηνοτροφίας να 

είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένος. Μετά 

την εγκατάσταση 

μάλιστα νέων 

κατοίκων τα τελευταία 

χρόνια, τα σχετικά 

μεγέθη άρχισαν να 

γίνονται υπολογίσιμα 

και στο συνολικό 

πλαίσιο της κυπριακής 

οικονομίας.
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Με βάση τα ευρήματα από τους τάφους των περιχώρων, η ίδρυση 

του οικισμού της Παλαιπάφου δίπλα στα Κούκλια ανάγεται στον 16ο 

π.Χ. αιώνα. Τα λιγοστά υπολείμματα του κάποτε ξακουστού Ιερού της 

Αφροδίτης και οι εικασίες για το τι ακριβώς συνέβαινε εδώ κατά τους 

αρχαίους χρόνους τροφοδότησαν στο παρελθόν έντονες συζητήσεις 

σχετικά με έναν τόπο λατρείας, που κατά τα φαινόμενα δεν ήταν... 

απλώς ένας ακόμα αρχαιοελληνικός ναός! Σήμερα, το μουσείο 

στο Château de Covocle, ένα μέγαρο των Lousignan που αργότερα 

εντάχθηκε σ’ ένα οθωμανικό τσιφλίκι, στεγάζει διάφορα ευρήματα 

από το Ιερό και μεταξύ άλλων έναν κωνικό λίθο, που πιστεύεται ότι 

ήταν το αρχαϊκό είδωλο λατρείας της Αφροδίτης.

Στα ευρύτερα όρια της περιοχής 

και λίγα μόνο χιλιόμετρα μακριά 

από τις εκβολές του Διαρίζου, 

βρίσκεται ένα από τα πιο 

γνωστά αξιοθέατα της Κύπρου, 

ένα ακόμα σημείο συνάντησης 

μύθων και θρύλων του 

Ελληνισμού: η περίφημη Πέτρα 

του Ρωμιού, που ο κραταιός 

Διγενής Ακρίτας εκσφενδόνισε 

εναντίον των Σαρακηνών 

βρέχεται από τα ίδια ακριβώς 

νερά μέσα από τα οποία 

αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη...

Η κοιλάδα του Διαρίζου 

κατοικήθηκε ήδη από τη 

Νεολιθική εποχή και η θέση 

Σουσκιού-Λαόνα είναι γνωστή 

ως η περιοχή με τα πρωιμότερα 

νεκροταφεία της Κύπρου, που 

έχουν ανασκαφεί μέχρι σήμερα 

(3000 π.Χ.). 



Όπως σε γενικές γραμμές συμβαίνει και στο Βουνί Παναγιάς, τα περιβαλλοντικά προβλήματα εδώ συνδέονται 

περισσότερο με την εντατικοποίηση κάποιων παραδοσιακών δραστηριοτήτων παρά με τις νεότερες, ποιοτικά 

διαφορετικές, εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Έτσι, η αύξουσα οικοδομική δραστηριότητα και η παράλληλη ανάπτυξη 

του τριτογενή τομέα λόγω διάδοσης του αγροτουρισμού απέχουν ακόμα πολύ από το να μεταβάλουν τη φυσιογνωμία 

ενός τόπου, που σε μεγάλο βαθμό διατηρεί τους ρυθμούς και τα χαρακτηριστικά του παλαιότερου τρόπου ζωής. Για την 

ώρα, επομένως, η όποια πολιτική υπέρ του περιβάλλοντος στην Κοιλάδα Διαρίζου δείχνει να αφορά κατά κύριο λόγο 

δύο ζητήματα: πρώτο, την ανάγκη για ορθή διαχείριση των αποθεμάτων νερού ενόψει της γεωργικής ανάπτυξης της 

περιοχής και, δεύτερο, την προστασία της τοπικής χλωρίδας από την υπερβόσκηση. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Life, η μέριμνα αυτή εξειδικεύεται πρακτικά σε δύο βασικά μέτρα: την κατασκευή δύο τεχνητών λιμνών, που θα είναι 

σε θέση να συγκρατούν αρκετό νερό κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και την ενίσχυση του παρόχθιου δάσους από 

σκλήθρα.

Το Πρόγραμμα Life-Φύση στην Κοιλάδα Διαρίζου
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Η κατασκευή των τεχνητών λιμνών αναμένεται να υποστηρίξει 

σημαντικά τη βιοποικιλότητα της περιοχής, καθώς θα βελτιώσει 

κατά πολύ τις συνθήκες ζωής για τα υδρόβια πουλιά, τα αμφίβια 

και τα ερπετά.

Δεν πρόκειται απλώς για την τήρηση μιας συμβατικής υπόσχεσης. Σ’ έναν 

τόπο που δεν «φωνάζει» την ομορφιά και την αξία του, η δημοσιοποίηση 

των στόχων του Προγράμματος Life-Φύση αποκτά ιδιαίτερη αξία για την 

ευαισθητοποίηση όλων, μονίμων ή διερχομένων.
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Άγιος Γεώργιος 
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Φασούλα

Νικόκλεια

Κοιλάδα Διαρίζου
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Αλυκές Λάρνακας

Ένα απρόσμενο τοπίο! Η πρώτη εντύπωση αιφνιδιάζει, καθώς είναι μάλλον δύσκολο να ξεχάσει κανείς 

ότι βρίσκεται ακριβώς έξω από την τρίτη σε μέγεθος πόλη της Κύπρου, δίπλα σ’ ένα πολυσύχναστο αεροδρόμιο...

Βουνί Παναγιάς

...ένας γαλήνιος τόπος με λιγοστούς κατοίκους, που ζουν κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία ...

συγκαταλέγεται χωρίς αμφιβολία στα μέρη εκείνα, που δίνουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ανακαλύψει 

το «άλλο πρόσωπο» της Κύπρου!

Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο

Θαλασσινές σπηλιές, απομονωμένοι ορμίσκοι, φιδωτά μονοπάτια και μια εντυπωσιακή θέα 

από την κορυφή απότομων και κοφτερών βράχων δίνουν εδώ πνοή σε μια εικόνα μοναδικής φυσικής ομορφιάς, 

που παραμένει σχετικά αδιατάρακτη παρά τη συρροή επισκεπτών.

Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

Εάν υπάρχει ένα μέρος στην Κύπρο, όπου είναι πολύ πιθανό να ξεχάσει κάποιος ότι βρίσκεται σε... νησί, 

αυτό δεν μπορεί παρά να βρίσκεται κάπου μέσα στα όρια του Τροόδους. 

Καρπός ηφαιστειακών αναταράξεων στον βυθό της θάλασσας πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια,

 η εντυπωσιακή οροσειρά δεσπόζει στο κέντρο της μεγαλονήσου...

Κοιλάδα Διαρίζου

...συχνά χαρακτηρίζεται ως μία από τις τελευταίες παρθένες περιοχές της Κύπρου. 

Πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό, που καταρχήν ακούγεται κάπως περίεργα 

αν λάβουμε υπόψη ότι πρωτοκατοικήθηκε, όπως πρόσφατα ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη,

ήδη από τη Χαλκολιθική Εποχή (3900-2500 π.Χ.).


