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ΑΗΚ – Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

ΑΠΕ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
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Ε.Δ.Π – Εθνικό Δασικό Πάρκο 

ΕΚ – Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

ΕΚΤ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

ΕΤΑ -  Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς 

ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

ΖΕΠ - Ζώνη Ειδική Προστασία 

ΚΟΑΠ – Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

ΠΑΑ - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΡΑΕΚ – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

ΤΚΣ - Τόπος Κοινοτικής Σημασίας 

ΤΣ - Ταμείο Συνοχής  

ΧΑΔΑ - Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 

ΤΑΥ- Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

ΤΠ – Τμήμα Περιβάλλοντος 

ΤΔ – Τμήμα Δασών 

ΜΔΕΕΠ – Mελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
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1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η  ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» φιλοξενεί τη χαρακτηριστική πτηνοπανίδα των δασών της 

Κύπρου, με κύριο στοιχείο τα ενδημικά είδη και υπό-είδη της Κύπρου. Καλύπτεται κατά κύριο λόγο από 

φυσική δασώδη βλάστηση και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι σχετικά περιορισμένες και 

αφορούν κυρίως δραστηριότητες αναψυχής αφού η περιοχή δέχεται σημαντικό αριθμό επισκεπτών, 

κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Ως εκ τούτου οι οικότοποι και οι πληθυσμοί πτηνοπανίδας της ΖΕΠ 

βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. 

Η περιοχή Καθορίστηκε ως ΖΕΠ για έξι είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά 

(2009/147/ΕΚ) που αναπαράγονται στην περιοχή σε σημαντικούς αριθμούς: τα δυο ενδημικά είδη της 

Κύπρου, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, τα ενδημικά υπό-είδη, 

Πέμπετσος Parus ater cypriotes και Δενδροβάτης Certhia brachydactyla dorothea, και τα είδη 

Πευκοτρασιήλα Lullula arborea και Δακκαννούρα Lanius nubicus. 

Για τα έξι είδη καθορισμού που φωλιάζουν στη περιοχή ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» 

υπολογίστηκαν ΕΤΑ (FRVs) ως ακολούθως: 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) 
 

Σε επίπεδο Κύπρου 
(αριθμός ζευγαριών) 

ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους 

(αριθμός ζευγαριών) 

Oenanthe cypriaca  
 

80000 2250 

Sylvia melanothorax  75000 500 

Parus ater cypriotes  
 

70000 7000 

Certhia brachydactyla dorotheae  
 

5000 1500 

Lullula arborea  
 

2500 350 

Lanius nubicus  
 

7000 600 

 

Οι στόχοι διατήρησης που τέθηκαν για τη ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» συνοψίζονται στα εξής: 

Α. Διατήρηση της  ΖΕΠ σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, μέσω της κατάλληλης προστασίας και 

διαχείρισης των ενδιαιτημάτων των ειδών χαρακτηρισμού: τα δυο ενδημικά είδη της Κύπρου 

Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, τα ενδημικά υπό-είδη, 

Πέμπετσος Parus ater cypriotes και Δενδροβάτης Certhia brachydactyla dorotheae, και τα είδη 

Πευκοτρασιήλα Lullula arborea και Δακκαννούρα Lanius nubicus. 

Β. Διατήρηση της παρουσίας στη ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» των άλλων φωλεάζοντων 

πληθυσμών των ειδών που ανήκουν ή όχι στο Παράρτημα Ι, με επίκεντρο τα ακόλουθα είδη: 

Διπλογέρακο Buteo rufinus (1 ζευγάρι τουλάχιστον), Σπιζαετός (ή Περτικοσιάχινο) Aquila fasciata (2 

ζευγάρια τουλάχιστον), Ζάνος Falco peregrinus (1 ζευγάρι τουλάχιστον), Διπλοσιάχινο Accipiter 

gentilis, Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus (50 ζευγάρι; τουλάχιστον), Σταυρομούττης Loxia 

curvirostra, Σιταροπούλλι Emberiza caesia, και τα ενδημικά υπό-είδη Θουπί Otus scops cyprius (200 

ζευγάρια τουλάχιστον), και Κίσσα Garrulus glandarius glaszneri. 
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Γ.  Δημιουργία και ενίσχυση της υποστήριξης για τη διατήρηση της ΖΕΠ από τις τοπικές κοινότητες και 

το κοινό γενικότερα, μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών στην περιοχή αλλά  

και με την ενθάρρυνση και στήριξη της έρευνας. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, καθορίστηκαν οι Στόχοι Διατήρησης της περιοχής ΖΕΠ και τα μέτρα 

διαχείρισης της περιοχής, όπως αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Μέτρα Διαχείρισης: 

Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους 

A.1 Πρόγραμμα τοποθέτησης φωλιών εντός της ΖΕΠ  

A.2 Προστασία των περιοχών φωλεοποίησης των ειδών Aquila fasciata και Buteo rufinus εντός της ΖΕΠ 

Α.3 Παρακολούθηση  των φυτεύσεων Cedrus brevifolia στις περιοχές που κατανέμεται το Pinus nigra. 

Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων 

B.1 Διαχειριστικά μέτρα που αφορούν δασικά οικοσυστήματα και δασικές πρακτικές 

B.2 Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης αγροτικών πρακτικών για ελαιώνες και 

αμπελώνες εντός της ΖΕΠ 

B.3 Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- αδειοδοτημένων  δραστηριοτήτων 

B.4 Προώθηση της χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά εντός και γύρω της ΖΕΠ - μέσω της 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών 

B.5 Τοποθέτηση αντανακλαστικής σήμανσης στα ηλεκτρικά καλώδια εντός της ΖΕΠ 

B.6 Πλήρης απαγόρευση του ψεκασμού με εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, τρωκτικοκτόνα επικίνδυνα στο 

περιβάλλον και στα ύδατα σε όλα τα υδάτινα σώματα (συμπεριλαμβανομένου λιμνίων και 

ρυακιών), εντός της ΖΕΠ 

Οριζόντια Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Γ.1 Δημιουργία υποδομών επισκεπτών / Υποστήριξη της λειτουργίας υφιστάμενων υποδομών 

Γ.2 Εργοδότηση λειτουργών ενημέρωσης  

Γ.3  Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθησης των περιοχών ΖΕΠ Natura 2000 

και δημιουργία υλοποίηση ιστοσελίδας προβολής 

Γ.4 Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων 

Οριζόντια Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους 

Δ.1 Παρακολούθηση ειδών χαρακτηρισμού 

Για την υλοποίηση κάθε μέτρου παρατίθεται ενδεικτικός προϋπολογισμός, ο βαθμός προτεραιότητας ως 

προς την ανάγκη υλοποίησης του μέτρου καθώς και ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής του. 

Το παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια 

και μέγιστο μέχρι 10 χρόνια, όπου μέχρι τότε θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ανάγκης 

επικαιροποίησης, αναθεώρησης και επανακαθορισμού στόχων για την περιοχή. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών βάση της κείμενης νομοθεσίας είναι η Αρμόδια Αρχή για τη Διαχείριση των ειδών 

πτηνοπανίδας και τους βιοτόπους τους, και μέσω της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας εφαρμόζονται μέτρα 

προστασίας, ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης τόσο εντός όσο και εκτός των περιοχών ΖΕΠ. Η Υπηρεσία 

Θήρας και Πανίδας στην προκειμένη περίπτωση και αναλόγως των αιτούμενων πόρων, οικονομικών και 

ανθρώπινου δυναμικού, εκτελεί η ίδια τα διάφορα μέτρα διαχείρισης που αφορούν και τις περιοχές ΖΕΠ, 

ή συντονίζει την εκτέλεση μέσω τρίτων προσώπων είτε αυτά είναι άλλοι Κρατικοί φορείς, Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή ιδιώτες. Η χρηματοδότηση των 

μέτρων αυτών, εκτός των κρατικών προϋπολογισμών, θα μπορούσε να γίνει με την άντληση πόρων μέσω 

διάφορων Προγραμμάτων όπως π.χ. Προγραμμάτων χρηματοδότησης LIFE ή Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδας – Κύπρος (Interreg) κτλ.   
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2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Εισαγωγή 

Για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/147/ΕΚ περί της Διατήρησης των Άγριων 

Πτηνών, βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαχείριση των ειδών και των οικοτόπων που απαντούν στις 

περιοχές Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), οι οποίες έχουν καθοριστεί βάσει κριτηρίων της Οδηγίας για 

τα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας και για σημαντικά μεταναστευτικά είδη (συμπεριλαμβανομένων 

και των διαχειμαζόντων ειδών). Σημαντικό εργαλείο για τη βέλτιστη διαχείριση κάθε προστατευόμενης 

περιοχής, αποτελεί ένα Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τα μέτρα 

διαχείρισης και διατήρησης για τα είδη και τους οικότοπους που χρήζουν προστασίας.  

Για τον καταρτισμό των διαχειριστικών σχεδίων των 30 περιοχών ΖΕΠ που καθορίστηκαν στην Κύπρο, η 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας που έχει τη διοικητική ευθύνη και αρμοδιότητα εκτελέσεως των 

αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, ως αρμόδια αρχή για την προστασία και διαχείριση των 

περιοχών αυτών και των ειδών πτηνοπανίδας, προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό με τίτλο «Ετοιμασία 

Στόχων Διατήρησης & Διαχειριστικών Σχεδίων για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν 

καθοριστεί στην Κύπρο σύμφωνα με την Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά (2009/147/ΕΚ)». Η Σύμβαση Αρ.: 

13.25.006.02.02, με διάρκεια 36 μηνών, ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 στην Κοινοπραξία "Ι.A.CO 

Environmental and Water Consultants Ltd – Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου", η οποία ανάλαβε την 

υλοποίηση του έργου. Κύριοι στόχοι της σύμβασης είναι οι ακόλουθοι: 

• Εκπόνηση Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς (Favourable Reference Values - FRVs) για τα είδη για τα 

οποία έχουν καθοριστεί οι περιοχές ΖΕΠ (SPA qualifying species). 

• Διαμόρφωση Γενικών και Ειδικών Στόχων Διατήρησης (Conservation Objectives). 

• Ανάλυση  των  κινδύνων  που  απειλούν  τη  διατήρηση  όλων  των  στοιχείων  που  θα 

προστατευθούν. 

• Διεξαγωγή ενημερώσεων/διαβουλεύσεων των εμπλεκόμενων κοινοτήτων και άλλων 

ενδιαφερόμενων. 

• Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για κάθε περιοχή ΖΕΠ.   

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η κοινοπραξία περιέλαβε στην ομάδα μελέτης ειδικούς με εκτενή 

εμπειρία σε θέματα σχετικά με τους στόχους της σύμβασης όπως καταγραφές πεδίου, εκπόνηση FRVs, 

εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και διαβούλευση με το κοινό. Η ομάδα μελέτης αποτελείται από τους: 

 Άγις Ιακωβίδης, Πολιτικός Μηχανικός/Μηχανικός Περιβάλλοντος (I.A.CO Ltd) – Επικεφαλής - 

Υπεύθυνος Ομάδας Μελέτης 

 Martin Hellicar, Οικολογία/Περιβαλλοντική Διαχείριση (BirdLife Cyprus)– Ειδικός στην Πτηνοπανίδα 

 Δρ. Σταύρος Ξηρουχάκης, Βιολόγος - Ειδικός στην Εκπόνηση Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς (FRVs) 

 Νίκος Τόρης, Τοπογράφος Μηχανικός–Ειδικός στη Χαρτογράφηση/Ετοιμασία χαρτών (Εξωτερικός 

Συνεργάτης) 

 Φοίβη Βαγιανού, Βιολόγος/Διαχείριση Περιβάλλοντος (I.A.CO Ltd) – Υπεύθυνη Συντονιστής 

Ενημερώσεων και για τη συγγραφή των Διαχειριστικών Σχεδίων  

 Ιάκωβος Τζιωρτζιής, Βιολόγος/Διαχείριση Περιβάλλοντος (I.A.CO Ltd)–Εμπειρογνώμονας 

 Μάριος Μουσκουντής, Γεωλόγος/Υδρογεωλόγος (I.A.CO Ltd) – Εμπειρογνώμονας 

 Αγγέλα Νικολάου, Χημικός Μηχανικός (I.A.CO Ltd) – Εμπειρογνώμονας 

 Δρ. Κλαίρη Παπάζογλου, Βιολόγος / Ορνιθολόγος (BirdLife Cyprus) – Εμπειρογνώμονας 

 Φιλιώ Ιουλιανού, Βιολόγος/ Διαχείριση Περιβάλλοντος(BirdLife Cyprus) – Εμπειρογνώμονας 
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 Άρης Μανωλόπουλος, Περιβαλλοντολόγος/ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- 

Εμπειρογνώμονας 

 

2.2 Θεσμικό πλαίσιο και άλλα κείμενα πολιτικής 

Με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυπριακή Δημοκρατία υπάγεται στο  δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επομένως, το  δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πηγή δικαίου που έχει αυξημένη ισχύ 

στην Κυπριακή Δημοκρατία και περιλαμβάνει τόσο τους κανόνες που θεσπίστηκαν από τα κράτη-μέλη, 

τα Πρωτόκολλα και τα Παραρτήματά τους και τους κανόνες που προέρχονται από τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνουν την μορφή Κανονισμών, Οδηγιών ή Αποφάσεων. Παράλληλα, η 

Κυπριακή Νομοθεσία εναρμονίζεται   με το ευρωπαϊκό δίκαιο.  

Στα πλαίσια αυτά, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2009/147/ΕΚ "Περί της διατηρήσεως των Αγρίων Πτηνών" (η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 

79/409/ΕΟΚ), με τον Νόμο 152(Ι)/2003 "Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και 

Θηραμάτων". Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας, τα κράτη-μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα με σκοπό να διαφυλαχθεί, διατηρηθεί ή αποκατασταθεί επαρκής ποικιλία και επιφάνεια 

οικοτόπων ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια 

κατάσταση. Για την  επίτευξη των πιο πάνω, προβλέπεται μεταξύ άλλων ο καθορισμός Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας εντός των οποίων περιλαμβάνονται τα πιο κατάλληλα εδάφη, σε αριθμό και επιφάνεια, για 

τη διατήρηση των ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας. Ανάλογα μέτρα που προκύπτουν για τα είδη 

του Παραρτήματος Ι, υιοθετούνται και για τα αποδημητικά είδη των οποίων η έλευση είναι τακτική και 

κατά μήκος των οδών αποδημίας, στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία έχει εφαρμογή 

η οδηγία. Οι περιοχές ΖΕΠ εντάσσονται μαζί με τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), στο δίκτυο Natura 

2000. 

Στη Κύπρο έχουν καθοριστεί 30 συνολικά περιοχές ΖΕΠ στα εδάφη στα οποία  η Κυπριακή Δημοκρατία 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Το κράτος έχει υποχρέωση όπως διατηρήσει και διαχειριστεί ορθά τόσο 

τα είδη όσο και τους οικότοπους τους στις 30 περιοχές ΖΕΠ. Σημαντική προϋπόθεση για την ορθή 

διαχείριση αποτελούν ο καθορισμός Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς (Favourable Reference Values) και οι 

Διαχειριστικοί Στόχοι (Conservation Objectives) κάθε περιοχής, τα οποία θα αποτελέσουν και τη βάση για 

την εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων των περιοχών ΖΕΠ.   

Παράλληλα, η προστασία και διατήρηση οικοτόπων αποτελεί ένα από τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ "για την διατήρηση φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας", η 
οποία μαζί με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της περιβαλλοντικής πολιτικής 
της Ε.Ε σε θέματα βιοποικιλότητας.  Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ έχει καταρτίσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για τη Βιοποικιλότητα η οποία εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών της ΕΕ και καταγράφονται οι 
επιδιώξεις, οι στόχοι και οι δράσεις της Ένωσης με ορίζοντα το 2020.  Περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι 
και ποσοτικοί στόχοι που αφορούν τα είδη πτηνοπανίδας και τους οικότοπους τους,  συγκεκριμένα 
"Ανάσχεση της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των ειδών και ενδιαιτημάτων που εμπίπτουν στη 
νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης και επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της 
κατάστασής τους, ώστε μέχρι το 2020 και σε σύγκριση µε τις τρέχουσες εκτιμήσεις: (i) να έχουν αυξηθεί 
οι διενεργούμενες βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα εκτιμήσεις ενδιαιτημάτων και εκτιμήσεις ειδών, 
από τις οποίες προκύπτει βελτιωμένη κατάσταση διατήρησης, κατά 100% και 50%, αντίστοιχα, και (ii) να 
έχουν αυξηθεί κατά 50% οι διενεργούμενες βάσει της Οδηγίας για τα πτηνά εκτιμήσεις ειδών από τις 
οποίες προκύπτει σταθερή ή βελτιωμένη κατάσταση. " 
 
Υποχρεώσεις για την διατήρηση σημαντικών ειδών μεταξύ των οποίων και είδη πτηνοπανίδας, 

προκύπτουν επιπλέον από σημαντικές Συμβάσεις που η Δημοκρατία έχει προσυπογράψει όπως: 
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1. Η Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας, γνωστή και ως Συνθήκη της 

Βόννης, έχει ως στόχο τη διατήρηση όλων των μεταναστευτικών ειδών, μεταξύ των οποίων και τα 

μεταναστευτικά πουλιά,  σε όλη την ακτίνα τους.  

2. Η Σύμβαση της Βέρνης για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και τους Φυσικούς Οικότοπους που έχει στόχο 

να προωθήσει τη συνεργασία με σκοπό τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των 

οικοτόπων τους, καθώς και την προστασία απειλούμενων μεταναστευτικών ειδών.  

3. Η Σύμβαση Ramsar για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας, η οποία παρέχει το πλαίσιο για εθνικές 

δράσεις και διεθνείς συνεργασίες για τη διατήρηση και ορθολογική χρήση των υγροτόπων και των 

πόρων τους.  

 

2.3 Μεθοδολογία καταρτισμού διαχειριστικού σχεδίου 

Για την εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου συλλέχθηκαν δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες και άλλους 

φορείς, προκειμένου να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής. Τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν αφορούν: 

- Πολεοδομική ζώνωση (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) 

- Χάρτες χρήσης γης, χαρτογραφημένοι οικότοποι και διαχειριστικά σχέδια περιοχών ΤΚΣ (Τμήμα 

Περιβάλλοντος) 

- Δασικές υποδομές και διαχειριστικά σχέδια δασικών περιοχών καθώς και τυχόν άλλες προτεινόμενες 

/ δρομολογούμενες δραστηριότητες όπως η εκμίσθωση δασικής γης σε ιδιώτες για σκοπούς 

επενδύσεων ή / και αξιοποίησης / εκμετάλλευσης (Τμήμα Δασών) 

- Όρια περιοχών ΖΕΠ, κύριο και δευτερεύον οδικό δίκτυο, έργα Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

εντός ΖΕΠ, επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου, ιδιοκτησιακό καθεστώς εντός περιοχών ΖΕΠ (Υπηρεσία 

Θήρας και Πανίδας) 

- Περιοχές αναδασμού (Τμήμα Αναδασμού) 

- Στοιχεία καλλιεργειών, είδος καλλιέργειας, εκτάσεις κτλ.  (Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών -ΚΟΑΠ) 

- Προτεινόμενα μέτρα επιδότησης για περιοχές Natura 2000 και άλλα συναφή μέτρα στα πλαίσια του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Τμήμα Γεωργίας) 

- Έργα Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας εντός ΖΕΠ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου - ΡΑΕΚ) 

- Προγραμματιζόμενα υδατικά έργα εντός ΖΕΠ (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) 

- Διερευνητικές άδειες και αδειοδοτημένα μεταλλεία και λατομία (Υπηρεσία Μεταλλείων) 

- Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου- ΑΗΚ) 

- Άλλα έργα / παρατηρήσεις (Επαρχιακές Διοικήσεις Λευκωσίας και Λεμεσού) 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου κατά τη διάρκεια των οποίων, έγιναν καταγραφές 

πτηνών ώστε να συγκεντρωθούν στοχευμένα δεδομένα για τα είδη που χρησιμοποιούν την υπό μελέτη 

περιοχή ΖΕΠ, καθώς και τους πληθυσμούς τους. Για τους σκοπούς της εκπόνησης Ευνοϊκών Τιμών 

Αναφοράς (ΕΤΑ-FRVs), ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταγραφή των ειδών χαρακτηρισμού της υπό 

μελέτη περιοχής ΖΕΠ.  Βάσει των τιμών FRVs που εκπονήθηκαν, καθορίστηκαν τα «Μέτρα Διαχείρισης» 

τα οποία στοχεύουν στην επίτευξη των FRVs.  

Το παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο παρουσιάστηκε στην προκαταρκτική του μορφή σε δημόσια διαβούλευση, 

όπου καλέστηκαν οι κοινότητες στα όρια των οποίων εμπίπτει η περιοχή ΖΕΠ καθώς και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, βάσει των 

αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης και των διαφόρων απόψεων που έχουν ληφθεί, το παρόν 

Διαχειριστικό Σχέδιο υποβάλλεται στην τελική του μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά περιοχής 

Περιοχή ΖΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ 

Κωδικός Natura 2000 CY5000004 

Ημερομηνία καθορισμού ΖΕΠ Δεκέμβριος 2005 

Έκταση 9008 ha 

Συσχέτιση με ΤΚΣ Τα όρια του ΤΚΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ» 
συμπίπτει πλήρως με τα όρια της περιοχής ΖΕΠ. 

Όρια Δήμων – Κοινοτήτων εντός ΖΕΠ Άγιος Δημήτριος, Φοινί, Γαλάτα, Κακοπετριά, 
Καλοπαναγιώτη, Κάτω Αμίαντος, Κάτω Πλάτρες, 
Μονιάτης, Μουτουλλάς, Παλαιόμυλος, Πάνω 
Αμίαντος, Πάνω Πλάτρες, Πεδουλάς, Πελένδρι, 
Πρόδρομος, Σπήλια 

Είδη χαρακτηρισμού περιοχής ΖΕΠ Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca, Τρυπομάζης Sylvia 
melanothorax, Πέμπετσος Parus ater Cypriotes, 
Δενδροβάτης Certhia brachydactyla dorotheae, 
Πευκοτρασιήλα Lullula arborea και Δακκαννούρα 
Lanius nubicus 

Συνολικός αρ. ειδών πτηνοπανίδας που 
έχουν καταγραφεί στην ΖΕΠ 

104 

Συνολικός αρ. ειδών πτηνοπανίδας του Παρ. 
Ι της Οδηγίας που έχουν καταγραφεί στην 
ΖΕΠ 

24 

Συνολικός αρ. ειδών πτηνοπανίδας του Παρ. 
Ι της Οδηγίας που φωλιάζουν στην ΖΕΠ 

11 

Γενική περιγραφή περιοχής  

Η  ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους», βρίσκεται στο κέντρο του ορεινού όγκου του Τροόδους. Το 
χαμηλότερο σημείο με υψόμετρο 700 m βρίσκεται κοντά στο νοτιοανατολικό άκρο του ορεινού όγκου 
(περιοχή Σαϊτά) και η υψηλότερη κορυφή είναι η Χιονίστρα στα 1952 m (Σχ. 3.1-1). Το ανάγλυφο και η 
τοπογραφία του Τροόδους επηρεάζουν άμεσα τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου, γεγονός που 
επηρεάζει επίσης τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. 

 

Κυρίαρχη βλάστηση της περιοχής είναι η δασώδης, με την τραχεία πεύκη (Pinus brutia) να κυριαρχεί στα 
χαμηλότερα υψόμετρα και τη μαύρη πεύκη (Pinus nigra) να καταλαμβάνει περιοχές άνω των 1200m. 
Χαρακτηριστικό επίσης είδος δασώδους βλάστησης είναι και ο αόρατος του Τρόοδους (Juniperus 
foetidissima). Τα είδη αυτά απαντώνται σε αμιγείς συστάδες ή ανάμικτους σχηματισμούς.    

 

Από οικολογική άποψη το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους έχει τεράστια αξία, αφού φιλοξενεί 11 
οικότοπους του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας-, εκ των οποίων 4 είναι προτεραιότητας. 
Φιλοξενεί 10 είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (3 είναι προτεραιότητας) και 
συγκεκριμένα 5 φυτικά είδη, 3 θηλαστικά, 1 ερπετό και 1 έντομο – καθώς και άλλα 272 σημαντικά είδη 
φυτών και ζώων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όχι μόνο φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό φυτών (περίπου το 
40% της αυτόχθονης χλωρίδας), σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Κύπρου, αλλά και το 
μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών φυτών (69 είδη και υποείδη ή 49,6%). Έτσι, έχει χαρακτηριστεί ως ένα 
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από τα 13 «Plant Diversity Hotspots" της Μεσογείου. Επιπλέον, 38 απειλούμενα φυτικά είδη (που 
περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου) έχουν καταγραφεί στην περιοχή. 

 Το Τρόοδος με 104 καταγεγραμμένα σημαντικά είδη πουλιών (24 είδη του Παραρτήματος Ι) έχει 
χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ. Η περιοχή είναι μια από τις καλύτερες στην Κύπρο για έξι (6) είδη πουλιών του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά. Υποστηρίζει καλούς πληθυσμούς των ενδημικών πουλιών 
της Κύπρου όπως η Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και ο Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax), και τα 
δύο ενδημικά υποείδη, ο Δεντροβάτης (Certhia brachydactyla dorotheae) και ο πέμπετσος (Parus ater 
cypriotes). Η περιοχή υποστηρίζει εξολοκλήρου τον πληθυσμό του Σταυρομούττη (Loxia curvirostra) και 
τους σημαντικότερους πληθυσμούς του ενδημικού υποείδους Τρυπομάζη (Sylvia melanothorax). 
Επίσης, είναι η πιο σημαντική περιοχή για την αναπαραγωγή του Γαλαζοκότσυφα (Monticola solitarius) 
αλλά και του Κότσυφα (Turdus merula) τα οποία φωλιάζουν σε πολύ λίγες περιοχές της Κύπρου.  Επίσης 
παλαιότερα φιλοξενούνταν το ενδημικό υποείδος του Νεροκότσυφα (Cinclus cinclus olympicus) ο οποίος 
έχει εξαφανιστεί από την δεκαετία του1950. Επιπλέον, αποτελεί μια από τις δύο περιοχές στην Κύπρο 
που χρησιμοποιούνται τακτικά από τον Γύπα (Gyps fulvus) για να πίνει νερό.  Επίσης φιλοξενούνται και 
φωλιάζουν σημαντικά αρπακτικά όπως ο αετός του Boneli (Aquila fasciata). 
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Εικόνα 3.1-1: Χάρτης προσανατολισμού της περιοχής ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους». 
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3.2 Γεωλογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά περιοχής 

Η ΖΕΠ του Ε.Δ.Π βρίσκεται γεωλογικά στον οφιόλιθο του Τροόδους και αποτελεί μέρος του αρχαίου 

ωκεάνιου φλοιού, η ανύψωση του οποίου στη σημερινή του θέση, οφείλεται μεταξύ άλλων στη 

σύγκρουση της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας με την ευρασιατική και την καταβύθιση της πρώτης 

κάτω από τη δεύτερη. Σήμερα πιστεύεται ότι το Τρόοδος σχηματίστηκε πριν 90 περίπου εκατομμύρια 

χρόνια (Ανώτερο Κρητιδικό), κατά μήκος ενός άξονα διεύρυνσης στα όρια καταβύθισης της αφρικανικής 

πλάκας κάτω από την πλάκα της Ευρασίας. Στον οφιόλιθο του Τροόδους βρίσκονται όλα τα πετρώματα 

ενός οφιολιθικού συμπλέγματος. Τα πετρώματα αυτά δεν έχουν διαταραχθεί από την αρχική σχετική τους 

θέση ούτε έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή εκτός από την θαλάσσια εξαλλοίωση. Ο οφιόλιθος του 

Τροόδους, είναι στρωματογραφικά πλήρης και θεωρείται από τους καλύτερα διατηρημένους στη γη 

(Κωνσταντίνου, 2002).  

Τα πετρώματα που απαντώνται στη περιοχή ΖΕΠ, ανήκουν στην Αξονική οφιολοθική ακολουθία. Το 

κυρίως κεντρικό μέρος της περιοχής αποτελείται από πετρώματα του μανδύα. Τα πετρώματα του μανδύα 

προέκυψαν από το δύστηκτο υπόλειμμα του ανώτερου μανδύα. Με τη διαδικασία της μερικής τήξης 

προήλθε το βασαλτικής σύστασης μαγματικό υλικό, από το οποίο έχουν δημιουργηθεί τα υπόλοιπα 

πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος. Τα πετρώματα του μανδύα αποτελούν οι χαρτζβουργίτες και 

οι σερπεντινίτες, ενώ παρατηρούνται και μικρές εμφανίσεις δουνιτών (Κωνσταντίνου, 2002). Περιμετρικά 

των πετρωμάτων του μανδύα, απαντώνται πλουτώνια πετρώματα, που δομούνται από γάββρο, 

πυροξενίτη, βερλίτη, δουνίτη και πλαγιογρανίτη. Η Πλουτωνική Σειρά (Troodos plutonic series) 

αντιστοιχεί στους βαθύτερους ορίζοντες της οφιολιθικής ακολουθίας και πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύει 

το κατώτερο τμήμα του ωκεάνιου φλοιού και τμήμα του άνω μανδύα. 

Τα εδάφη της περιοχής είναι κατά κύριο λόγο του τύπου LEPTOSOLS (LP.li.eu) - REGOSOLS (RG.le.eu). Τα 

Leptosols είναι νεαρά και μη ανεπτυγμένα εδάφη, πολύ αβαθή, με χαλίκια και με λεπτόκοκκο υλικό 

λιγότερο από 10% και με συνεχόμενο βράχο σαν υπόστρωμα σε βάθος όχι περισσότερο από 10 cm.  

Γενικά δεν συγκρατούν το νερό και στραγγίζουν εύκολα. Διαβρώνονται πολύ εύκολα ιδιαίτερα σε 

περιοχές με μεγάλες κλίσεις. Τα Regosols είναι  πολύ ελαφρά ανεπτυγμένα, μεγαλύτερου πάχους από τα 

Leptosols, αλλά αβαθή εδάφη με ελάχιστα αναγνωρίσιμους ορίζοντες και αποστραγγίζονται πολύ 

εύκολα. Η ικανότητα των εδαφών αυτών για συγκράτηση νερού είναι πολύ περιορισμένη. 

Σε μικρές εκτάσεις, στην περίμετρο της περιοχής, εμφανίζονται εδάφη τύπου GAMBISOLS (CM.eu) – 

REGOSOLS (RG.ah.eu) και αποτελούν τα πρώτα εδάφη που αρχίζουν να παρουσιάζουν διαφοροποίηση 

οριζόντων με αλλαγές στο χρώμα, δομή ή περιεχόμενο σε ανθρακικά. Το μητρικό υλικό αποτελείται από 

μέτριο μέχρι λεπτόκοκκο υλικό  προερχόμενο από ποτάμιες ή αιολικές εναποθέσεις. Τα εδάφη είναι 

νεαρά και μη ανεπτυγμένα και βρίσκονται σε σχετικά νέες εναποθέσεις και περιοχές που βρίσκονται υπό 

διάβρωση. Πρόκειται για εδάφη που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης από νεαρά σε ώριμα 

εδάφη. Η υφή του χώματος είναι αργιλώδης και περιέχουν ιλύ και άμμο με δομική σταθερότητα και ψηλό 

πορώδες που συγκρατεί ικανοποιητικά το νερό αλλά  και καλή εσωτερική αποστραγγιστικότητα. Συνήθως 

αποτελούν καλά εδάφη για γεωργία και χρησιμοποιούνται έντονα. Τα eutric Cambisols είναι πολύ 

παραγωγικά εδάφη. Το μητρικό υλικό είναι λεπτόκοκκο υλικό διάβρωσης και είναι συνήθη εδάφη σε 

ορεινές δασικές περιοχές που στραγγίζουν εύκολα. Τα Regosols είναι ελαφρά ανεπτυγμένα, αβαθή 

εδάφη χωρίς διαγνωστικό ορίζοντα σε μη διαστρωματωμένο πέτρωμα. Είναι σε περιοχή που υφίσταται 

διάβρωση. Η χαμηλή συνεκτικότητα του εδάφους οδηγεί σε διάβρωση ιδιαίτερα σε περιοχές με κλίση και 

έχουν χαμηλή συγκράτηση υγρασίας και ψηλή υδροπερατότητα. 
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3.3 Υδρολογία - Υδατικοί πόροι 

Οι υδάτινοι πόροι της Κύπρου υπόγειοι και επιφανειακοί, εμπλουτίζονται κάθε χρόνο αποκλειστικά από 

τη βροχόπτωση. Η κατανομή της βροχόπτωσης δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την έκταση της Κύπρου αλλά 

επηρεάζεται σημαντικά από την τοπογραφία του νησιού. Κυμαίνεται μεταξύ 250mm στη Μεσαορία και 

1190mm στην κορυφή της οροσειράς του Τροόδους. Από αυτό φαίνεται πόσο μεγάλη επιρροή έχει η 

οροσειρά του Τροόδους στη βροχόπτωση.  

Στα πυριγενή πετρώματα του Τροόδους η υδροφορία αναπτύσσεται σε ρωγμές και ρήγματα που μπορούν 

να φθάσουν σε μεγάλα βάθη. Εντός της περιοχής ΖΕΠ υπάρχει σημαντικός αριθμός γεωτρήσεων.  

Οι περισσότεροι ποταμοί της Κύπρου, πηγάζουν από την περιοχή του Τροόδους. Στην περιοχή ΖΕΠ 

πηγάζουν και τροφοδοτούνται οι ποταμοί Καργώτης, Κούρης, Κρυός, Σέτραχος- Μαραθάσα και Διαρίζος 

που είναι από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Κύπρου.  Τμήματα των υδάτινων αυτών σωμάτων, -κοντά 

στο Τρόοδος- έχουν συνεχή ροή. Επίσης υπάρχουν πολλά μικρά ρυάκια με συνεχή ροή νερού όλο το 

χρόνο, γεγονός το οποίο καθιστά το όλο οικοσύστημα του Τροόδους πολύ σημαντικό (Εικόνα 3.3-2).  

Εντός της περιοχής ΖΕΠ έχουν κατασκευαστεί δύο φράγματα.  Το φράγμα Προδρόμου, που σύμφωνα με 

την κατηγοριοποίηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ανήκει στα Μικρά Φράγματα και 

χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς και το Φράγμα Πάνω Πλατρών που βρίσκεται δυτικά του 

μεταλλείου Αμιάντου. Το εν λόγω φράγμα βρίσκεται στην Κοντινή Ζώνη Προστασίας Φραγμάτων 

Πόσιμου Νερού, του Υδατοφράκτη Κούρη (Παπαθεοδούλου κ.α). 
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Εικόνα 3.3-1: Υδρομορφολογικός χάρτης της ΖΕΠ "Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους". 
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3.4 Περιγραφή Οικότοποι, χλωρίδα και πανίδα της περιοχής 

3.4.1 Οικότοποι, χλωρίδα και πανίδα της περιοχής 

Tο Ε.Δ.Π Τροόδους κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 από πλευράς 

βιοποικιλότητας και οικολογικής σημασίας με 11 οικότοπους του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 4 είναι προτεραιότητας με κατάσταση διατήρησης εξαιρετική έως καλή. Είναι 

η μοναδική περιοχή που εμφανίζεται ο οικότοπος 6460 Τυρφώνες του Τροόδους. Είναι μία από τις 2 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο που εμφανίζεται ο οικότοπος προτεραιότητας 9536 Δάση 

Μαύρης Πεύκης καταλαμβάνοντας το 99,8% της συνολικής έκτασης του οικότοπου στην Κύπρο. 

Παράλληλα αποτελεί μία από τις 3 περιοχές που εμφανίζεται ο οικότοπος 62Β0 Σερπεντινόφιλα λιβάδια 

της Κύπρο. Τέλος, είναι η μοναδική περιοχή που εμφανίζεται ο οικότοπος 9563 Δάση με Juniperus 

foetidissima και μία από τις 2 περιοχές που εμφανίζεται ο οικότοπος 5211 Θαμνώνες με Juniperus 

oxycedrus. 

Η χλωρίδα του Ε.Δ.Π Τροόδους αποτελείται από 785 taxa από τα οποία περίπου 747 είναι ιθαγενή της 
Κύπρου, ενώ 68 απαντούν μόνο στο Ε.Δ.Π. Επίσης, εντός του Ε.Δ.Π. απαντούν 74 από τα 144 ενδημικά 
taxa της Κύπρου (συμπεριλαμβανομένων και των αμφίβολων ενδημικών), τα 14 από τα οποία είναι 
τοπικά ενδημικά. Στο Ε.Δ.Π Τροόδους απαντά περίπου το 44% της συνολικής ιθαγενούς κυπριακής 
χλωρίδας και το 50% περίπου της ενδημικής χλωρίδας και αποτελεί ένα από τα hot spots για τη 
βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και ως ένα από τα 13 «Plant Diversity Hotspots" της Μεσογείου. 
Πέντε είδη φυτών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ απαντούν στο Τρόοδος εκ των οποίων τα 
Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula crystallina και Crocus cyprius έχουν τους κύριους 
πληθυσμούς τους εντός του Ε.Δ.Π Τροόδους (Biocyprus, 2010). 

Σχετικά με την πανίδα της περιοχής μελέτης σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο του ΤΚΣ " Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους" (OIKOΣ EΠE, 2006), 134 σημαντικά είδη και υποείδη ασπονδύλων της Κύπρου 

περιλαμβάνονται στην Τυποποιημένη Μορφή Δεδομένων για την περιοχή με  πεταλούδα Callimorpha 

quadripunctaria να αποτελεί το σημαντικότερο εξ αυτών αφού περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Επίσης, το Ε.Δ.Π Τροόδους είναι μία από τις 8 περιοχές που εμφανίζεται το είδος 

προτεραιότητας Coluber cypriensis και η μοναδική περιοχή του Δικτύου Natura 2000 της Κύπρου που 

καταγράφονται τα θηλαστικά Myotis blythi και Myotis capaccini. Επιπλέον, 38 απειλούμενα φυτικά είδη 

(που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου) έχουν καταγραφεί στην περιοχή. 

Άλλα 14 σημαντικά είδη και υποείδη ερπετών και αμφιβίων της Κύπρου απαντούν στην περιοχή. 

 

 

Εικόνα 3.4-1: Άποψη της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (Φώτο: Πτηνολογικός Σύνδεσμος 
Κύπρου). 
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Εικόνα 3.4-2: Χάρτης οικοτόπων ΄της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (Πηγή: ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ, 2006). 
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3.4.2 Πτηνοπανίδα της περιοχής 

Η ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» φιλοξενεί τη χαρακτηριστική πτηνοπανίδα των δασών της 

Κύπρου, με κύριο στοιχείο τα ενδημικά είδη και υπό-είδη της Κύπρου. Η πλούσια πτηνοπανίδα του 

Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, διαφαίνεται από τις τακτικές συστηματικές καταγραφές που 

γίνονται στην περιοχή από την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας και από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, 

αλλά και από μη-συστηματικές καταγραφές που γίνονται από μέλη του Πτηνολογικού. Συνολικά στη ΖΕΠ 

Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους έχουν καταγραφεί  104 είδη πτηνών (Παράρτημα ΙΙ), και 53 από αυτά 

φωλιάζουν στη ΖΕΠ.  

Η περιοχή Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους καθορίστηκε ως ΖΕΠ για έξι είδη του Παραρτήματος Ι της 

Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά [2009/147/ΕΚ] που αναπαράγονται στην περιοχή σε σημαντικούς 

αριθμούς: τα δυο ενδημικά είδη της Κύπρου, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia 

melanothorax, τα ενδημικά υπό-είδη, Πέμπετσος Parus ater cypriotes και Δενδροβάτης Certhia 

brachydactyla dorotheae, και τα είδη Πευκοτρασιήλα Lullula arborea και Δακκαννούρα Lanius nubicus. 

Εκτός από τα επτά πιο πάνω είδη, τα οποία περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4,  άλλα είδη του Παραρτήματος 

Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που φωλιάζουν στη ΖΕΠ περιοχή Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι τα τρία 

δασικά είδη Διπλογέρακο Buteo rufinus, Σπιζαετός ή Περτικοσιάχινο Aquila fasciata, Ζάνος Falco 

peregrinus, Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus και Σιταροπούλλι Emberiza caesia. 

Άλλα 13 είδη του Παραρτήματος I παρατηρούνται στην περιοχή, κυρίως κατά τη μετανάστευση (την 

άνοιξη και το φθινόπωρο). Τα πιο αξιοσημείωτα ανάμεσα σε αυτά είναι τα ακόλουθα: Μελισσοσιάχινο 

Pernis apivorus, Μαυροφάλκονο Falco vespertinus, Στεποζάνος Falco cherrug και ο Κεφαλάς Lanius 

collurio.   

Υπάρχουν επίσης 80 άλλα είδη τα οποία εμφανίζονται τακτικά στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

και δεν ανήκουν στο Παράρτημα I της Οδηγίας των Αγρίων Πτηνών. Από αυτά τα είδη, 42 φωλιάζουν στη 

ΖΕΠ, με τα πιο αξιοσημείωτα να είναι: ο Σταυρομούττης Loxia curvirostra, είδος που απαντάται στην 

Κύπρο μόνο στο Τρόοδος, το Διπλοσιάχινο Accipiter gentilis, σπάνιο αρπακτικό πουλί, ο Σπιζαετός ή 

Περτικοσιάχινο (Aquila fasciata) και τα ενδημικά υπό-είδη Θουπί Otus scops cyprius και Κίσσα Garrulus 

glandarius glaszneri.  

Συνολικά στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους έχουν καταγραφεί 104 είδη. Στο Παράρτημα ΙΙ 

παρουσιάζεται πίνακας με τα είδη πτηνών που είχαν καταγραφεί στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

μέχρι το τέλος του 2015. 

 

3.5 Πολεοδομικό καθεστώς περιοχής 

Εντός της περιοχής ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους», εμπίπτουν κοινότητες τόσο της Επαρχίας 

Λεμεσού (Αγ. Δημήτριος, Κ. Αμίαντος, Π. Αμίαντος, κ. Πλάτρες, Π. Πλάτρες, Μονιάτης, Παλιόμυλος, 

Πελένδρι, Πρόδρομος, Φοινί), όσο και της Επαρχίας Λευκωσίας (Γαλάτα, Κακοπετριά, Καλοπαναγιώτης, 

Μουτουλάς, Πεδουλάς, Σπήλια). Σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Ζώνες που καθορίζονται στη Δήλωση 

Πολιτικής της Επαρχίας Λευκωσίας (Χωροταξικές περιοχές VIII, VII ) και Επαρχίας Λεμεσού (Χωροταξικές 

περιοχές Ι, ΙΙ, IV) και σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο  το μεγαλύτερο ποσοστό (87,7%) 

της περιοχής ΖΕΠ αποτελείται από Ζώνες Προστασίας  Ζ1, Ζ2, Ζ3, Z3- ΠΤ και Ζ4-ΠΦ (Σχήμα 3.5-1). Το 

μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης έχει θεσμοθετηθεί στη Δήλωση Πολιτικής ως «Περιοχή 

Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής». Στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο έχει καταγραφεί στην κοινότητα Πρόδρομος 

περιοχή υπαγόμενη στη κατηγορία «Προστατευμένα Τοπία: Υδατοφράκτες». Η υπόλοιπη περιοχή 

μελέτης εντάσσεται στην κατηγορία «Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης».  
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Το 0,3% εμπίπτει σε Γεωργική Ζώνη Γ3 περιμετρικά της περιοχής, ενώ το 12% της περιοχής εμπίπτει σε 

περιοχή Άνευ Ζώνης. 

Οι πολεοδομικές ζώνες παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.5-1 καθώς και στο Σχήμα 3.5-1. 

 

Πίνακας 3.55-3.5-1: Πολεοδομικό καθεστώς εντός της περιοχής μελέτης (Πηγή: Στοιχεία Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως). 

Κωδική 
Ονομασία 

Περιγραφή 
Ποσοστό 

περιοχής ΖΕΠ (%) 

Ποσοστό Ομαδοποιημένων 
Πολεοδομικών Ζωνών στην 

Περιοχή ΖΕΠ 
(%) 

ΑΖ ΑΝΕΥ ΖΩΝHΣ 12 12 

Γ3 ΓΕΩΡΓΙΚH ΖΩΝΗ 0,3 0.3 

Ζ1 ΖΩΝH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 0,5 

87.7 

Ζ2 ΖΩΝH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 0,1 

Ζ3 ΖΩΝH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 76 

Ζ3-ΠΤ 
ΖΩΝH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ 

0,1 

Ζ4-ΠΦ 
ΖΩΝH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΦΥΣΗ 

11 
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Σχήμα 3.5-1: Χάρτης πολεοδομικών ζωνών της περιοχής ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (Πηγή: Στοιχεία Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως). 
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3.6 Ιδιοκτησιακό καθεστώς περιοχής 

Το συντριπτικό ποσοστό της περιοχής ΖΕΠ αποτελεί δασική γη (99,1%), το 0,4% ιδιωτική, το 0,1% χαλίτικη 

και κυβερνητική γη, το 0,2% είναι εκκλησιαστική γη, ενώ το υπόλοιπο 0,2% εμπίπτει σε άλλο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς. 

 

Σχήμα 3.6-1: Χάρτης ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (Πηγή: Στοιχεία που 
δόθηκαν από Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, πρωτογενής πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ" 

- 22 - 

3.7 Χρήσεις γης 

3.7.1 Κύριες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες εντός της περιοχής 

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, καλύπτεται κατά κύριο λόγο από φυσική δασώδη βλάστηση. Οι 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις είναι περιορισμένες και αφορούν κατά κύριο λόγο το ανενεργό πλέον 

μεταλλείο αμιάντου, - για το οποίο εδώ και χρόνια πραγματοποιούνται με επιτυχία δράσεις 

αποκατάστασης -, εγκαταλειμμένες γαλαρίες εξόρυξης χρωμίου, ενώ υπάρχουν επίσης υποδομές που 

υποστηρίζουν την σημαντική (εποχική κυρίως) επισκεψιμότητα της περιοχής και κυρίως παραθεριστικές 

κατοικίες και καταλύματα που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή. Δεν αναπτύσσεται κτηνοτροφική 

δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ η γεωργική δραστηριότητα είναι πολύ περιορισμένη καθώς μόλις 7.7 

από τα συνολικά 9008 εκτάρια καλλιεργούνται , με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά δενδρώδεις 

καλλιέργειες φυλλοβόλων δέντρων.   

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΖΕΠ 
(εκτάρια) 

ΓΕΩΡΓΙΚA 
ΤΕΜΑΧΙA 

ΕΝΤΟΣ 
ΖΕΠ 

(εκτάρια) ΑΜΠΕΛΙΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΆΛΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ 9008 7.7 0.1 6.7 0.2 0.7 7.7 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2015, ποσοστό 4% της περιοχής αποτελεί απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού (βλ. 

Σχήμα 3.7-1).  

Παράλληλα, σύμφωνα με το χάρτη χρήσεων γης CORINE 2012, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, αφορά 

δάσος κωνοφόρων, ενώ υπάρχουν επιμέρους νησίδες με αραιή βλάστηση, μεταβατικές δασώδεις/ 

θαμνώδεις εκτάσεις και γυμνούς βράχους. Στο νοτιοανατολικό μέρος της περιοχής, βρίσκεται το 

ανενεργό μεταλλείο χρυσοτιλικού αμιάντου, κοντά στο χωριό Αμίαντος ενώ δυτικότερα, λειτουργεί 

στρατιωτική βάση. Επίσης εντός της περιοχής υπάρχουν εγκαταλειμμένες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

εξαγωγής χρωμίου (Σχήμα 3-7.2).    

3.7.2 Κύριες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες εκτός ή/και στις παρυφές της 

περιοχής 

Όπως εντός της περιοχής, το ίδιο και στην περίμετρο της ΖΕΠ, κυριαρχεί η δασική βλάστηση με πεύκα, 

παρόλα αυτά, ο πρωτογενής τομέας και οι συναφείς γεωργικές δραστηριότητες, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για την οικονομία των κοινοτήτων περιμετρικά της περιοχής. Οι κύριες γεωργικές 

δραστηριότητες στις παρυφές της περιοχής, αφορούν δενδρώδεις καλλιέργειες με οπωροφόρα.   

Επίσης, οι κοινότητες πλησίον της περιοχής ΖΕΠ, διατηρούν υποδομές, για την υποστήριξη του τουρισμού 

της περιοχής. Ο τριτογενής τομέας είναι ο σημαντικότερος μετά τον πρωτογενή για την οικονομία των 

κοινοτήτων γύρω από την περιοχή ΖΕΠ.  

Νοτιοδυτικά, στα όρια της περιοχής ΖΕΠ, εντός της κοινότητας Πελενδρίου, υπάρχει φωτοβολταϊκό 

πάρκο, ενώ υπάρχουν 2 αδειοδοτημένα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να 

κατασκευασθούν στις κοινότητες Κακοπετριά και Φοινί. 

3.7.3 Υποδομές 

Οι σημαντικότερες υποδομές εντός της περιοχής ΖΕΠ αφορούν το οδικό δίκτυο που συνδέει τα 

σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος και επισκεψιμότητας εντός της ΖΕΠ, τις υποδομές για τους 

επισκέπτες όπως μικρός αριθμός ξενοδοχείων και καφεστιατορίων, καθώς και το δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Οι κύριοι οδικοί άξονες, που διασχίζουν το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, αφορούν τους δρόμους 
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Καρβουνά- Τροόδους, Πλατρών- Τροόδους, Τροόδους-Προδρόμου και Πλατρών- Κακοπετριάς. 

Δευτερεύοντες δρόμοι και χωματόδρομοι, υπάρχουν επίσης σε όλη την έκταση της περιοχής.  

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, είναι πολύ δημοφιλής προορισμός 

για εσωτερικό αλλά και εξωτερικό τουρισμό. Έχουν κατ’ επέκταση κατασκευαστεί οι αντίστοιχες 

υποδομές ενημέρωσης και αναψυχής. Τέτοιες υποδομές αφορούν το κέντρο περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και παραθεριστικές κατοικίες και χώρους εστίασης, 

χιονοδρομικό κέντρο στην κορυφή της Χιονίστρας, κατασκηνωτικούς και εκδρομικούς χώρους καθώς 

επίσης περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές. 

Στην περιοχή υπάρχει επίσης εκτεταμένο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ που 

τροφοδοτεί τμήματα της περιοχής ΖΕΠ. Εκτός του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης που είναι 

κατανεμημένο στο κεντρικό τμήμα και περιμετρικά της ΖΕΠ, στο βορειοανατολικό τμήμα της, - εντός των 

ορίων της κοινότητας Κακοπετριάς- υπάρχουν πυλώνες και εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης. 

Τέλος, εντός της περιοχής υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις  σε δύο σημεία κεντρικά της ΖΕΠ. 

Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται φορείς και Κέντρα που στοχεύουν στην ανάδειξη της 

φυσικής αξίας και ομορφιάς της περιοχής. Οι φορείς αυτοί (Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, Κέντρο 

επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους, Βοτανικός Κήπος Τμήματος Δασών) έχουν αναπτύξει υποδομές για 

τους επισκέπτες, θεματικές δραστηριότητες και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 

προστασίας της πτηνοπανίδας της περιοχής, ενώ παρέχουν ευκαιρίες για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού.  
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Σχήμα 3.7-3.7-1: Χάρτης απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου 2015-2016  της ΖΕΠ «Εθνικού Δασικού Πάρκου Τρόοδους»  
(Πηγή: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας). 
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Σχήμα 3.7-2: Χάρτης χρήσεων γης CORINE 2012 της ΖΕΠ «Εθνικού Δασικού Πάρκου Τρόοδους».  
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3.8 Αντίληψη τοπικής κοινωνίας για την περιοχή 

Κατά την πραγματοποίηση της συνάντησης Δημόσιας Διαβούλευσης που έλαβε χώρα στις 17 Μαρτίου 

2015 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, οι Τοπικές Αρχές εξέφρασαν την θέληση τους 

για προστασία της περιοχής καθώς και ανάδειξης της περιοχής για την προσέλκυση επισκεπτών. 

Εξέφρασαν όμως την ανησυχία τους για τους περιορισμούς που μπορεί να προκύπτουν στην ανάπτυξη 

τεμαχίων εντός της περιοχής και την απαίτηση τους για αυξημένες ενισχύσεις και αποζημιώσεις για τις 

περιοχές Natura 2000. Παράλληλα εξέφρασαν το παράπονο   ότι η πλειοψηφία των περιοχών του δικτύου 

βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με αποτέλεσμα κάποιες κοινότητες να εμπίπτουν στο μεγαλύτερο τους 

ποσοστό εντός του δικτύου και σε κάποιες περιπτώσεις εντός δύο ή και τριών περιοχών Natura, χωρίς να 

δικαιούνται κάποια αποζημίωση. 

Το Τμήμα Δασών ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση για ενοικίαση κρατικών τεμαχίων που βρίσκονται εντός 

της ΖΕΠ σε ιδιώτες, κάτι που πιθανώς θα αυξήσει τις πιέσεις στα είδη της περιοχής, ενώ παράλληλα 

εκφράστηκε η άποψη ότι ο περιορισμός δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων, θα πρέπει να γίνει 

κυρίως λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς και το δύσβατο της περιοχής. Πρέπει 

αναφέρθηκε χαρακτηριστικά να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των δύο προκειμένου να μην καταστραφεί 

από μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά ολόκληρη η περιοχή.  
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4 ΕΙΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) 

4.1 Περιγραφή ειδών χαρακτηρισμού 

Η περιοχή Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους καθορίστηκε ως ΖΕΠ για έξι είδη του Παραρτήματος Ι της 

Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά [2009/147/ΕΚ] που αναπαράγονται στην περιοχή σε σημαντικούς 

αριθμούς: τα δυο ενδημικά είδη της Κύπρου, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia 

melanothorax, τα ενδημικά υπό-είδη, Πέμπετσος Parus ater cypriotes και Δενδροβάτης Certhia 

brachydactyla dorotheae, και τα είδη Πευκοτρασιήλα Lullula arborea και Δακκαννούρα Lanius nubicus. 

Ως ενδημικά είδη, η Σκαλιφούρτα, Oenanthe cypriaca και ο Τρυπομάζης, Sylvia melanothorax 

φωλιάζουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στο κόσμο. Τα ενδημικά μας είδη είναι και τα δυο είδη 

που ανήκουν Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Τα δύο αυτά είδη φωλιάζουν στη ΖΕΠ Εθνικό 

Δασικό Πάρκο Τροόδους σε καλούς αριθμούς. 

Η Σκαλιφούρτα, Oenanthe cypriaca είναι μικρό εντομοφάγο είδος (14-16εκ.) που ανήκει στην οικογένεια 

τον Πετροκλήδων (Oenanthe). Φωλιάζει σε όλους τους βιότοπους της Κύπρου, με τις δασικές περιοχές να 

είναι ο βιότοπος προτίμησης του είδους.  Η Σκαλιφούρτα εγκαταλείπει πλήρως το νησί το χειμώνα, 

μεταναστεύοντας στην Αφρική. Το είδος βρίσκεται στη Κύπρο από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο. Η ΖΕΠ Εθνικό 

Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο. Στη ΖΕΠ αυτή 

υπολογίζεται ότι φωλιάζουν 750-2000 ζευγάρια της Σκαλιφούρτας, σε τρύπες σε δένδρα ή ξερολιθιές. 

Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. 

 

Εικόνα 4.1-1: Σκαλιφούρτα, Oenanthe cypriaca, © D.Walker 

 

Ο Τρυπομάζης, Sylvia melanothorax είναι μικρό (12-13εκ) εντομοφάγο της οικογένειας των Συλβίιδων 

(Sylviidae). Ο χαρακτηριστικός του βιότοπος είναι οι θαμνώνες αλλά φωλιάζει σε καλούς αριθμούς και 

στα πευκοδάση της Κύπρου, αρκεί να μην είναι πολύ πυκνά. Ο Τρυπομάζης είναι εν μέρει μεταναστευτικό 

είδος, μιας και ένα ποσοστό του πληθυσμού μας περνά το χειμώνα στης ακτές της Ερυθράς θάλασσας 

και ένα άλλο μένει στην Κύπρο και το χειμώνα. Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους προσφέρει κάποιες 

εκτάσεις με καλό βιότοπο για το είδος, σε πιο χαμηλά υψόμετρα εντός της ΖΕΠ. Υπολογίζεται ότι 

φωλιάζουν γύρο στα 500 ζευγάρια Sylvia melanothorax στη ΖΕΠ. Ο Τρυπομάζης είναι χωροκρατικό είδος 

που φτιάχνει τη φωλιά του σε θάμνους και τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. 
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Εικόνα 4.1-2: Τρυπομάζης, Sylvia melanothorax, © D.Nye 

 

Ο Πέμπετσος Parus (ή Periparus) ater cypriotes είναι ενδημικό υπό-είδος της Κύπρου και ανήκει στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Απαντάται μόνο στη Κύπρο και μάλιστα μόνο στα πευκοδάση της 

οροσειράς Τροόδους στη Κύπρο. Είναι δηλαδή είδος με εξαιρετικά περιορισμένη εξάπλωση. Ο Πέμπετσος 

ανήκει στην οικογένεια των Παπαδίτσων (Paridae) και είναι μικρό (10-11εκ.) και ζωηρό πουλί με κοντό 

ράμφος και κυρίως καφετή χρώμα. Το υπό-είδος της Κύπρου χαρακτηρίζεται από πιο καφετί πλάτη και 

πιο μεγάλη μαύρη τραχηλιά, σε σύγκριση με το υπό-είδος  Parus ater ater που απαντάται στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. Ο Πέμπετσος είναι καθαρά δασικό είδος και είναι το πιο χαρακτηριστικό και κοινό πουλί των 

δασών του Τροόδους. Είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού και φωλιάζει από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο, 

γεννώντας από  5 μέχρι 13 αυγά. Η φωλιά του είναι κατασκευασμένη από βρύα, φτερά και τρίχες ζώων 

και τοποθετείται σε τρύπες ή σχισμές σε δέντρα ή ακόμα και σε τρύπες σε βράχους ή κτίρια. Το είδος 

χρησιμοποιεί εύκολα τεχνητές φωλιές. Το κάλεσμα του αποτελείται από λεπτές, καθαρές νότες. Τρέφεται 

κυρίως με ασπόνδυλα και σπόρους τα οποία βρίσκει κυρίως στα ψηλά και εξωτερικά κλαδιά δένδρων. Η 

ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο με 4000-

7000 ζευγάρια να φωλιάζουν στην περιοχή. 

 

Εικόνα 4.1-3: Πέμπετσος Parus (Periparus) ater cypriotes© D.Walker 
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Ο Δενδροβάτης Certhia brachydactyla dorotheae είναι επίσης ενδημικό υπό-είδος της Κύπρου και 

αποτελεί είδος που ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Απαντάται μόνο στην Κύπρο και 

μάλιστα μόνο στα πευκοδάση της οροσειράς Τροόδους. Είναι δηλαδή είδος με εξαιρετικά περιορισμένη 

εξάπλωση. Ο Δενδροβάτης ανήκει στην οικογένεια των Δενδροβάτων (Certhiidae) και είναι μικρό (12-

13εκ.) και ήσυχο πουλί με κυρτό ράμφος και κυρίως καφετί χρώμα. Το υπό-είδος της Κύπρου 

χαρακτηρίζεται από πιο γκρι χρώμα από πάνω και πιο άσπρο χρώμα από κάτω, σε σύγκριση με το υπό-

είδος Certhia brachydactyla που απαντάται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Δενδροβάτης είναι καθαρά δασικό 

είδος και είναι από τα χαρακτηριστικά πουλιά των δασών του Τροόδους. Απαντάται ιδιαίτερα σε περιοχές 

με μεγάλα και πιο γέρικα δέντρα και περνά συχνά απαρατήρητο λόγο της διακριτικής του συμπεριφοράς, 

ανεβαίνοντας στους κορμούς και κλαδιά με μεγάλη δεξιότητα. Είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού και 

φωλιάζει από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο, γεννώντας από 5 μέχρι 7 αυγά. Φτιάχνει τη φωλιά του  από βρύα, 

βελόνες πεύκου, χόρτα, φλοιό, φτερά, χαρτί και τρίχες ζώων και τοποθετείται  πίσω από το φλοιό 

δένδρου, μέχρι και σε 16 μέτρα ύψος. Το είδος φωλιάζει και σε κτίρια και μπορεί να χρησιμοποιήσει  και 

τεχνητές φωλιές, εάν  υπάρχουν. Ο Δενδροβάτης τρέφεται με έντομα και αράχνες, τα οποία βρίσκει στον 

κορμό και στα πιο μεγάλα κλαδιά δέντρων. Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από τις πιο καλές 

περιοχές για το είδος στην Κύπρο με 1000-2000 ζευγάρια να φωλιάζουν στη περιοχή. 

 

Εικόνα 4.1-4: Δενδροβάτης Certhia brachydactyla dorothea © Michael Gore 

 

Η Πευκοτρασιήλα Lullula arborea είναι σχετικά μικρό (13-15εκ.) είδος με κυρίως καφετί χρώμα που 

ανήκει στην οικογένεια των Κορυδαλλών (Alaudidae). Το είδος είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, ενώ οι 

αριθμοί του ενισχύονται το χειμώνα με τη κάθοδο στη Κύπρο ατόμων από πιο βόρειες χώρες. Το είδος 

προτιμάει ανοικτούς δασικούς βιότοπους για να φωλιάσει, δηλαδή χρειάζεται δάση με ξέφωτα, 

θαμνότοπους και αραιές συστάδες δένδρων.  Ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες απαντάτε σε πιο 

ανοικτούς βιότοπους – γεωργικές περιοχές και φρυγανότοπους – σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Τρέφεται με 

σπόρους και έντομα στο δάσος. Η Πευκοτρασιήλα έχει ευχάριστη φωνή και κελαηδάει στον αέρα, 

πετώντας σε ύψος 100-150μ, ενώ φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος, όπου σκάβει για να δημιουργήσει 

βαθούλωμα το οποίο επενδύει με φύλα και χόρτα. Η φωλιά του μονογαμικού αυτού είδους βρίσκεται 

συνήθως κάτω από θάμνο ενώ η αναπαραγωγική περίοδος είναι από Μάρτιο μέχρι Ιούλιο. Γεννά 3-5 
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αυγά.  Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από τις καλύτερες περιοχές για το είδος στη Κύπρο, 

με 100-300 ζευγάρια να φωλιάζουν στις δασικές έκτασης της περιοχής.     

 

Εικόνα 4.1-5: Πευκοτρασιήλα Lullula arborea ©Albert Stocker  

Η Δακκαννούρα Lanius nubicus είναι είδος που ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, για 

το οποίο η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης, γύρω στο 10% (και γύρω 

στο 66% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ). Είναι μεσαίου μεγέθους εντομοφάγο (17-18εκ.) το οποίο 

διαχειμάζει στην Αφρική και έρχεται στη περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου (και στη Κύπρο) για τους 

μήνες Μάρτιο – Οκτώβριο για να φωλιάσει. Η Δακκαννούρα ανήκει στην οικογένεια των Κεφαλάδων 

(Laniidae) και είναι όμορφο πουλί με κυρίως άσπρο-μαύρο φτέρωμα με πορτοκαλί στα πλευρά. Φωλιάζει 

σε δάση με ξέφωτα αλλά και σε θαμνόνες και μόνιμες καλλιέργειες όπως ελαιώνες και αμπέλια. Φτιάχνει 

τη φωλιά του στα κλαδιά δέντρων και ψηλών θάμνων. Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από 

τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο με 400-900 ζευγάρια να φωλιάζουν. 

 

Εικόνα 4.1-6: Δακκαννούρα Lanius nubicus ©D.Nye 
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4.2 Μεθοδολογία εκπόνησης Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς (ΕΤΑ) και Τιμών Στόχου 

4.2.1 Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς για είδη που φωλιάζουν  

Στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση (Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/EOK και Οδηγία για 

τη Διατήρηση των Πτηνών 2009/147/EK) είναι η διατήρηση και/ή αποκατάσταση των ειδών και 

οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favourable Conservation Status, 

FCS). Για να μπορεί να γίνει αυτό για τα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών ΖΕΠ, πρέπει να εξακριβωθεί 

το επίπεδο στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ο πληθυσμός ενός είδους, στο οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται 

σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης1. Το επίπεδο αυτό είναι η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) ή Favourable 

Reference Value (FRVs). Η ETA είναι ο αριθμητικός στόχος διατήρησης για κάθε είδος σε επίπεδο κράτους-

μέλους και ακολούθως σε επίπεδο περιοχής ΖΕΠ, όπου το συγκεκριμένο είδος αποτελεί είδος 

χαρακτηρισμού μιας περιοχής ΖΕΠ. Οι ETA - που μπορεί να εκφράζονται σε αριθμό ή σε πυκνότητα 

ζευγαριών - μεταφράζονται στην πράξη σε στόχους διατήρησης των περιοχών ΖΕΠ και είναι καθοριστικές 

για την επιλογή των μέτρων διαχείρισης για τις περιοχές αυτές, και βοηθούν ώστε να διαπιστωθεί αν 

χρειάζονται μέτρα αποκατάστασης.  

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και ακολουθήθηκε για τον καθορισμό των ΕΤΑ για τη «Λίμνη 

Ορόκλινης», στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE «Αποκατάσταση 

και Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Λίμνης Ορόκλινης στη Λάρνακα, Κύπρο»(LIFE10 

NAT/CY/000716), αποτέλεσε τη βάση για την εκπόνηση ΕΤΑ για όλα τα είδη χαρακτηρισμού όλων των 

περιοχών ΖΕΠ σε όλη την Κύπρο (Tye et al. 2014), αφού στα πλαίσια του έργου υιοθετήθηκε αυτή η 

μεθοδολογία από την ΥΘΠ.  

Η μεθοδολογία αυτή επανεξετάστηκε, αναπτύχτηκε και προσαρμόστηκε για τις ανάγκες του παρόντος 

διαχειριστικού σχεδίου (Σχήμα 4.2-1).  

Το BirdLife International έχει αναπτύξει τη δική του θέση για την αξιολόγηση του ευνοϊκού καθεστώτος 

διατήρησης ειδών και οικοτόπων σε μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 και για τον καθορισμό ΕΤΑ για 

τις περιοχές με βάση τα είδη πτηνών. Τα κύρια σημεία της προσέγγισης του BirdLife International 

συνοψίζονται ως εξής: 

1. Σε περίπτωση που ο αρχικός πληθυσμός (baseline) αντιπροσωπεύει το ευνοϊκό καθεστώς 

διατήρησης τότε αυτός ο αριθμός πρέπει να χρησιμοποιείται σαν ΕΤΑ. 

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν ιστορικά ή άλλα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το είδος ή ο οικότοπος 

δεν βρισκόταν σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, τότε η ΕΤΑ πρέπει να οριστεί σε ένα πιο φιλόδοξο 

επίπεδο από τον αρχικό πληθυσμό. 

3. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες από άλλες περιοχές 

όπου τα είδη ή ο οικότοπος βρίσκονται σε ευνοϊκό καθεστώς ή εξετάζοντας κάποιες άλλες 

παραμέτρους όπως την αναπαραγωγική επιτυχία και τη θνησιμότητα. 

4. Οι ΕΤΑ πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά με βάση τα στοιχεία παρακολούθησης.  

                                                           
1Βάσει του Άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικότοπους, ένα είδος μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε ευνοϊκό 

καθεστώς διατήρησης εφόσον:  
1. το είδος μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα στο φυσικό του βιότοπο,  
2. η εξάπλωσή του δε μειώνεται και ούτε είναι πιθανόν να μειωθεί στο μέλλον και  
3. ο βιότοπός του είναι αρκετός για να συντηρήσει τον πληθυσμό του είδους μακροπρόθεσμα. 
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Η μεθοδολογία για καθορισμό των ΕΤΑ βασίζεται στην πρακτική που υιοθετήθηκε και σε άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες  (Σχήμα 4.2-1). Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή της μεθόδου ήταν η 

διαθεσιμότητα  στοιχείων (σε συνδυασμό με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον ανάδοχο) για τους 

πληθυσμούς των ειδών στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε σχέση με την βιολογία αναπαραγωγής. Για τον 

καθορισμό των ΕΤΑ για τα σημαντικά αναπαραγόμενα είδη στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

εφαρμόστηκε κυρίως η «Μέθοδος βιοτόπου» και η μέθοδος «Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμού», ενώ 

σημαντικό ρόλο έπαιξε και η γνώμη ειδικών. 

Η «Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμού» (Population Viability Analysis, PVA) είναι μια μέθοδος που 

υπολογίζει την πιθανότητα εξαφάνισης ενός είδους ή ενός πληθυσμού του είδους σε ένα 

προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την αναπαραγωγική βιολογία 

ενός είδους,  τη δημογραφία του πληθυσμού, ποσοστά θνησιμότητας και άλλα στοιχεία,  υπολογίζεται 

το ύψος του πληθυσμού που θα παρέχει στο είδος αποδεκτά  χαμηλή πιθανότητα εξαφάνισης κατά τη 

δεδομένη περίοδο (συνήθως 100 χρόνια). Ο πληθυσμός αυτός ονομάζεται «ελάχιστος βιώσιμος 

πληθυσμός» (Minimum Viable Population, MVP) και η ΕΤΑ υπολογίζεται σε πιο υψηλή τιμή από αυτήν 

του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτής της αναφοράς, βιώσιμος πληθυσμός θεωρήθηκε 

αυτός με πιθανότητα εξαφάνισης λιγότερο από 1%  σε χρονικό ορίζοντα 100 χρόνων. Αυτοί οι στατιστικοί 

παράγοντες είναι συνηθισμένοι όταν γίνεται ανάλυση ‘ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού’. 

Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για να γίνει χρήση ανάλυσης βιωσιμότητας πληθυσμού 

(PVA) για τον καθορισμό του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού (MVP) χρησιμοποιήθηκε σαν έλεγχος 

(control) ο κανόνας ελάχιστου πληθυσμού, δηλαδή 200 άτομα. Έρευνες στο θέμα του ελάχιστου 

βιώσιμου πληθυσμού (MVP) για τα πουλιά έχουν δείξει ότι οι πληθυσμοί με περισσότερα από 200 άτομα 

διατηρούνται για περίπου 50 – 75 χρόνια.  Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η τιμή των 

200 ατόμων σαν ελάχιστος βιώσιμος πληθυσμός (MVP). 

Η μέθοδος υπολογισμού βιοτόπου (Habitat method) είναι μια μέθοδος που λαμβάνει υπόψη το 

διαθέσιμο βιότοπο σε μια συγκεκριμένη περιοχή που θεωρείται κατάλληλη για το είδος και υπολογίζει 

τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής βάσει της γνώσης για την πυκνότητα του αναπαραγωγικού 

πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές χρήσης γης για την περιοχή μπορεί να υπολογιστεί ποια 

είναι τα επίπεδα του πληθυσμού που θα μπορούσε να υποστηρίξει η περιοχή με την κατάλληλη 

διαχείριση και ανάλογα επιλέγεται η ΕΤΑ. Σημειώνεται ότι για είδη που φωλιάζουν σε αποικίες, η 

μέθοδος βιοτόπου χρησιμοποιείται για υπολογισμό της περιοχής τροφοληψίας που χρειάζεται ένα 

ζευγάρι.   

Από όλες τις μεθόδους που εξετάστηκαν, αυτή που κρίθηκε η πιο κατάλληλη για την Κύπρο ήταν το 

μοντέλο βάσει των Brambilla et al., 2011, αλλά με κάποιες προσαρμογές. Οι προσαρμογές αυτές έγιναν 

για τους εξής λόγους:  

(α) λόγω του ότι η Κύπρος δεν έχει συστηματικά ιστορικά στοιχεία για τους πληθυσμούς των 

περισσότερων ειδών, σε αντίθεση με την Ιταλία,  

(β) λόγω του μικρού μεγέθους της Κύπρου σε σχέση με αυτό της Ιταλίας και  

(γ) επειδή η Κύπρος δεν έχει πραγματικά απομονωμένους πληθυσμούς όπως η Ιταλία.  

Ουσιαστικά, για τον καθορισμό των ΕΤΑ αρχικά υπολογίστηκε η μέγιστη τιμή πληθυσμού σε μια περιοχή 

με τη μέθοδο βιοτόπου και η ελάχιστη τιμή βιώσιμου πληθυσμού με τη μέθοδο ανάλυσης βιωσιμότητας 

πληθυσμού, εφόσον αυτό ήταν εφικτό (ή εναλλακτικά με τον κανόνα ελάχιστου πληθυσμού). Ακολούθως, 

χρησιμοποιήθηκε η γνώμη των ειδικών για να καθοριστεί η ΕΤΑ κάπου μεταξύ των δύο 

προαναφερθέντων τιμών σε μια τιμή που είναι και βιώσιμη και επιστημονικά λογική. 
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Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία περιλαμβάνονται στην εξειδικευμένη έκθεση που 

έχει ετοιμαστεί και τιτλοφορείται «Έκθεση ετοιμασίας Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς (Favourable Reference 

Values) για τα είδη πτηνοπανίδας που έγινε στα πλαίσια της Σύμβασης για την ετοιμασία Διαχειριστικών 

Σχεδίων των περιοχών Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στην Κύπρο.» (Tye et al. 2014) 

4.2.2 Τιμές Στόχου για μεταναστευτικά είδη 

Τα πιο πάνω αφορούν είδη καθορισμού τα οποία φωλιάζουν σε περιοχές ΖΕΠ. Υπάρχουν βέβαια και είδη 

καθορισμού για τις ΖΕΠ που δεν φωλιάζουν στις περιοχές αυτές (ή και δεν φωλιάζουν καν στη Κύπρο) 

αλλά απαντώνται σε σημαντικούς αριθμούς είτε ως μεταναστευτικοί επισκέπτες (Άνοιξη ή/και 

Φθινόπωρο), είτε ως διαχειμάζοντες επισκέπτες. Στην περίπτωση αυτών των ειδών καθορισμού δεν 

υπολογίζονται ΕΤΑ αλλά ‘Τιμές Στόχου’ (Target Values). Δεν υπάρχουν σχετικά είδη καθορισμού στη 

περίπτωση της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους». 

Οι Τιμές Στόχου βασίζονται στην ανάλυση των αριθμών του κάθε υπό εξέταση μεταναστευτικού ή/και 

διαχειμάζοντος είδους καθορισμού που έχουν καταγραφεί σε μια περιοχή (αλλά και στην Κύπρο 

γενικότερα) και καθορίζονται με γνώμονα το τι θα μπορούσε να φιλοξενήσει η συγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμόζοντας ευνοϊκή διαχείριση. Οι Τιμές Στόχου ορίζονται ως ένα φάσμα/εύρος τιμών (range of 

values) έτσι ώστε να αφήνεται περιθώριο για τις διακυμάνσεις στους αριθμούς του υπό εξέταση είδους 

που οφείλονται σε άλλους παράγοντες εκτός από την κατάσταση διαχείρισης της συγκεκριμένης ΖΕΠ. 

 

Σημειώνεται ότι για την ανάλυση ΕΤΑ έχουν παρθεί και έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία από τις ακόλουθες 

πηγές:   

• Στοιχεία και καταγραφές από την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας. 

• Στοιχεία και καταγραφές του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου. 

• Στοιχεία από δημοσιευμένες μελέτες και αναφορές. 

• Στοιχεία από την αναφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ στα πλαίσια της αναφοράς για το 

Άρθρο 12 της Οδηγίας των Αγρίων Πτηνών (2009/147/ΕΚ) που κάλυψε την περίοδο 2008-2012.   

• Στοιχεία από τη πρόσφατη δημοσίευση (2014) του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου για τις 

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Κύπρου (Important Bird Areas of Cyprus, 2014). 

Τέλος σημειώνεται ότι για να καλυφτούν σημαντικά κενά που υπήρχαν ή και για καλύτερη τεκμηρίωση 

έγιναν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης συστηματικές και στοχευμένες καταγραφές  κατά την περίοδο 

2013-2015. 
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Εικόνα 4.2-1: Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας επιλογής μεθόδου για την εκπόνηση των ΕΤΑ
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4.3 Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς ανά Είδος Χαρακτηρισμού 

Για τα έξι είδη καθορισμού που φωλιάζουν στη περιοχή ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους,  τα δυο 

ενδημικά είδη της Κύπρου, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, τα 

ενδημικά υπό-είδη, Πέμπετσος Parus ater cypriotes και Δενδροβάτης Certhia brachydactyla dorotheae, 

και τα είδη Πευκοτρασιήλα Lullula arborea και Δακκαννούρα Lanius nubicus, υπολογίστηκαν ΕΤΑ (FRVs) 

βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται πιο πάνω.  

 

4.3.1 Καθορισμός Ευνοϊκής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) για τη Σκαλιφούρτα Oenanthe 

cypriaca  

Ο καθορισμός της ΕΤΑ για τη Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca ακολουθήθηκε η μέθοδος βιότοπου 

(Habitat method) βάση του ‘Σεναρίου 1’, όπως αυτό περιγράφεται στην Εικόνα 4-2.1.  

Η μέθοδος υπολογισμού βιοτόπου είναι μια μέθοδος που λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο βιότοπο σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή που θεωρείται κατάλληλη για το είδος και υπολογίζει τη φέρουσα ικανότητα της 

περιοχής βάσει της γνώσης για την πυκνότητα του αναπαραγωγικού πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη 

τις αλλαγές χρήσης γης για την περιοχή μπορεί να υπολογιστεί ποια είναι τα επίπεδα του πληθυσμού που 

θα μπορούσε να υποστηρίξει η περιοχή με την κατάλληλη διαχείριση και ανάλογα επιλέγεται η ΕΤΑ.  

Η Σκαλιφούρτα είναι είδος που έχει αναπαραγωγικό πληθυσμό στην Κύπρο πιο μεγάλο από 2,500 

ζευγάρια. Για τέτοια ‘κοινά’ είδη, η μέθοδος βιοτόπου χρησιμοποιείται για υπολογισμό του μέγιστου 

αναπαραγωγικού πληθυσμού σε επίπεδο Κύπρου. Ακολούθως, έγινε χρήση γνώμης ειδικών και άλλων 

δεδομένων για καθορισμό της ΕΤΑ μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου πληθυσμού, σε μια τιμή που 

για να υποστηριχθεί θα απαιτεί ρεαλιστική έκταση κατάλληλου βιοτόπου αναπαραγωγής. 

Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι ανάμεσα στις 5 πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο. 

Στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους υπολογίζεται ότι φωλιάζουν 750-1750 ζευγάρια της 

Σκαλιφούρτας.  

Βάσει της ανάλυσης με τη μέθοδο βιοτόπου και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη ειδικών, η ΕΤΑ για τη 

Σκαλιφούρτα στην Κύπρο ορίστηκε ως 80000 ζευγάρια. Σε επίπεδο ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

η ΕΤΑ για τη Σκαλιφούρτα ορίστηκε ως 2250 ζευγάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα διαχείρισης 

της ΖΕΠ για αυτό και για τα άλλα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής.  

 

4.3.2 Καθορισμός Ευνοϊκής Τιμής Αναφοράς (ΤΑΕ) για τον Τρυπομάζη Sylvia 

melanothorax  

Όπως και για το άλλο ενδημικό είδος, τη Σκαλιφούρτα, ο καθορισμός της ΕΤΑ για τον Τρυπομάζη Sylvia 

melanothorax ακολουθήθηκε η μέθοδος βιότοπου (Habitat method) βάση του ‘Σεναρίου 1’, όπως αυτό 

περιγράφεται στην Εικόνα 4-2.1. 

Ο Τρυπομάζης είναι είδος που έχει αναπαραγωγικό πληθυσμό στην Κύπρο πιο μεγάλο από 2500 

ζευγάρια, και έτσι χρησιμοποιείται η μέθοδος βιοτόπου για υπολογισμό του μέγιστου αναπαραγωγικού 

πληθυσμού σε επίπεδο Κύπρου. Ακολούθως, έγινε χρήση γνώμης ειδικών και άλλων δεδομένων για 

καθορισμό της ΕΤΑ μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου πληθυσμού, σε μια τιμή που για να 

υποστηριχθεί θα απαιτεί ρεαλιστική έκταση κατάλληλου βιοτόπου αναπαραγωγής. 
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Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από τις πιο καλές περιοχές για τον Τρυπομάζη στην Κύπρο. 

Στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους υπολογίζεται ότι φωλιάζουν γύρω στα 500 ζευγάρια του 

Τρυπομάζη.  

Βάσει της ανάλυσης με τη μέθοδο βιοτόπου και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη ειδικών, η ΕΤΑ για τον 

Τρυπομάζη στην Κύπρο ορίστηκε ως 75000 ζευγάρια. Σε επίπεδο ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

η ΕΤΑ για τον Τρυπομάζη ορίστηκε ως 500 ζευγάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα διαχείρισης 

της ΖΕΠ για αυτό και για τα άλλα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής.  

 

4.3.3 Καθορισμός Ευνοϊκής Τιμής Αναφοράς (ΤΑΕ) για τον Πέμπετσο Parus ater 

cypriotes  

Για το καθορισμό της ΕΤΑ για τον Πέμπετσο Parus ater cypriotes ακολουθήθηκε η μέθοδος βιότοπου 

(Habitat method) βάση του ‘Σεναρίου 1’, όπως αυτό περιγράφεται στην Εικόνα 4-2.1.  

Ο Πέμπετσος είναι είδος που έχει αναπαραγωγικό πληθυσμό στην Κύπρο πιο μεγάλο από 2500 ζευγάρια, 

και έτσι χρησιμοποιείται η μέθοδος βιοτόπου για υπολογισμό του μέγιστου αναπαραγωγικού πληθυσμού 

σε επίπεδο Κύπρου. Ακολούθως, έγινε χρήση γνώμης ειδικών και άλλων δεδομένων για καθορισμό της 

ΕΤΑ μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου πληθυσμού, σε μια τιμή που για να υποστηριχθεί θα απαιτεί 

ρεαλιστική έκταση κατάλληλου βιοτόπου αναπαραγωγής. 

Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από τις 5 πιο καλές περιοχές για τον Πέμπετσο στην Κύπρο. 

Στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους υπολογίζεται ότι φωλιάζουν γύρω στα 3000-7000 ζευγάρια του 

Πέμπετσου.  

Βάσει της ανάλυσης με τη μέθοδο βιοτόπου και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη ειδικών, η ΕΤΑ για τον 

Πέμπετσο στη Κύπρο ορίστηκε ως 70000 ζευγάρια. Σε επίπεδο ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους η 

ΕΤΑ για τον Πέμπετσο ορίστηκε ως 7000 ζευγάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα διαχείρισης της 

ΖΕΠ για αυτό και για τα άλλα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής.  

 

4.3.4 Καθορισμός Ευνοϊκής Τιμής Αναφοράς (ΤΑΕ) για τον Δενδροβάτη Certhia 

brachydactyla dorotheae 

Για το καθορισμό της ΕΤΑ για τον Δενδροβάτη Certhia brachydactyla dorotheae ακολουθήθηκε η μέθοδος 

βιότοπου (Habitat method) βάση του ‘Σεναρίου 1’, όπως αυτό περιγράφεται στην Εικόνα 4-2.1.  

Ο Δενδροβάτης είναι είδος που έχει αναπαραγωγικό πληθυσμό στην Κύπρο πιο μεγάλο από 2500 

ζευγάρια, και έτσι χρησιμοποιείται η μέθοδος βιοτόπου για υπολογισμό του μέγιστου αναπαραγωγικού 

πληθυσμού σε επίπεδο Κύπρου. Ακολούθως, έγινε χρήση γνώμης ειδικών και άλλων δεδομένων για 

καθορισμό της ΕΤΑ μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου πληθυσμού, σε μια τιμή που για να 

υποστηριχθεί θα απαιτεί ρεαλιστική έκταση κατάλληλου βιοτόπου αναπαραγωγής. 

Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από τις 3 πιο καλές περιοχές για τον Δενδροβάτη στην Κύπρο. 

Στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους υπολογίζεται ότι φωλιάζουν γύρω στα 1000-2000 ζευγάρια του 

Δενδροβάτη.  

Βάσει της ανάλυσης με τη μέθοδο βιοτόπου και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη ειδικών, η ΕΤΑ για τον 

Δενδροβάτη στην Κύπρο ορίστηκε ως 5000 ζευγάρια. Σε επίπεδο ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

η ΕΤΑ για τον Δενδροβάτη ορίστηκε ως 1500 ζευγάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα διαχείρισης 

της ΖΕΠ για αυτό και για τα άλλα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής.  
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4.3.5 Καθορισμός Ευνοϊκής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) για την Πευκοτρασιήλα Lullula 

arborea 

Για την Πευκοτρασιήλα, ο καθορισμός της ΕΤΑ ακολούθησε τη μέθοδο βιότοπου (Habitat method) σε 

συνδυασμό με τη μέθοδο Ανάλυσης Βιωσιμότητας Πληθυσμού (PVA), βάση του ‘Σεναρίου 2’, όπως αυτό 

περιγράφεται στην Εικόνα 4-2.1. 

Η Πευκοτρασιήλα είναι είδος που έχει αναπαραγωγικό πληθυσμό στην Κύπρο που είναι γύρο στα 2,500 

ζευγάρια, και έτσι χρησιμοποιείται η μέθοδος βιοτόπου για υπολογισμό του μέγιστου αναπαραγωγικού 

πληθυσμού σε επίπεδο Κύπρου και η μέθοδος PVA για καθορισμό του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού. 

Ακολούθως, έγινε χρήση γνώμης ειδικών και άλλων δεδομένων για καθορισμό της ΕΤΑ μεταξύ του 

μέγιστου και του ελάχιστου πληθυσμού, σε μια τιμή που για να υποστηριχθεί θα απαιτεί ρεαλιστική 

έκταση κατάλληλου βιοτόπου αναπαραγωγής. 

Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι ανάμεσα στις 5 πιο καλές περιοχές για την Πευκοτρασιήλα 

στην Κύπρο. Στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους υπολογίζεται ότι φωλιάζουν 100-350 ζευγάρια της 

Πευκοτρασιήλας.  

Βάσει της ανάλυσης με το ‘Σενάριο 2’, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη ειδικών, η ΕΤΑ για την 

Πευκοτρασιήλα στη Κύπρο ορίστηκε ως 2500 ζευγάρια. Σε επίπεδο ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

η ΕΤΑ για την Πευκοτρασιήλα ορίστηκε ως 350 ζευγάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα 

διαχείρισης της ΖΕΠ για αυτό και για τα άλλα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής.  

 

4.3.6 Καθορισμός Ευνοϊκής Τιμής Αναφοράς (ΕΤΑ) για τη Δακκαννούρα Lanius 

nubicus 

Για τη Δακκαννούρα, είδος με πληθυσμό πέραν των 2,500 ζευγαριών στη Κύπρο, ο καθορισμός της ΕΤΑ 

ακολούθησε τη μέθοδο βιότοπου (Habitat method), βάση του ‘Σεναρίου 1’, όπως αυτό περιγράφεται στην 

Εικόνα 4-2.1. Η μέθοδος υπολογισμού βιοτόπου είναι μια μέθοδος που λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο 

βιότοπο σε μια συγκεκριμένη περιοχή που θεωρείται κατάλληλη για το είδος και υπολογίζει τη φέρουσα 

ικανότητα της περιοχής βάσει της γνώσης για την πυκνότητα του αναπαραγωγικού πληθυσμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές χρήσης γης για την περιοχή μπορεί να υπολογιστεί ποια είναι τα 

επίπεδα του πληθυσμού που θα μπορούσε να υποστηρίξει η περιοχή με την κατάλληλη διαχείριση και 

ανάλογα επιλέγεται η ΕΤΑ. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος βιοτόπου για υπολογισμό του μέγιστου 

αναπαραγωγικού πληθυσμού σε επίπεδο Κύπρου και ακολούθως, έγινε χρήση γνώμης ειδικών και άλλων 

δεδομένων για καθορισμό της ΕΤΑ μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου πληθυσμού, σε μια τιμή που 

για να υποστηριχθεί θα απαιτεί ρεαλιστική έκταση κατάλληλου βιοτόπου αναπαραγωγής. 

Η ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι από τις 5 πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο 300-

700 ζευγάρια φωλιάζουν, στις δασικές εκτάσεις της περιοχής. 

Βάσει της ανάλυσης με το ‘Σενάριο 1’, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη ειδικών, η ΕΤΑ για την 

Δακκαννούρα στην Κύπρο ορίστηκε ως 7000 ζευγάρια. Σε επίπεδο ΣΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

η ΕΤΑ για την Δακκαννούρα ορίστηκε ως 600 ζευγάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα 

διαχείρισης της ΖΕΠ για αυτό και για τα άλλα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής.  

 

Επιπλέον, καθορίζονται οι ακόλουθοι στόχοι για τη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους για τα πιο κάτω 

είδη που αν και δεν είναι είδη χαρακτηρισμού για τη ΖΕΠ, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της 

πτηνοπανίδας της ΖΕΠ. Οι πιο κάτω στόχοι καθορίστηκαν βάση ανάλυσης ΕΤΑ που έγινε σε επίπεδο 
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Κύπρου για τα είδη αυτά και βάση του υπάρχων πληθυσμού των ειδών αυτών στη ΖΕΠ Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους:  

 

Πίνακας 4.3-1: ΕΤΑ για είδη πέραν των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ  «Εθνικού Δασικού Πάρκου Τρόοδους». 

Είδος Στόχος για ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

(αριθμός ζευγαριών) 

Διπλογέρακο Buteo rufinus 1 

Σπιζαετός (ή Περτικοσιάχινο) Aquila fasciata 2 

Ζάνος Falco peregrinus 1 

Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus 50 

Θουπί Otus scops cyprius 200 

Η συνεχιζόμενη παρουσία του σπάνιου, για τη Κύπρο, Διπλοσιάχινου Accipiter gentilis, ως φωλεάζον 

είδος στη ΖΕΠ, είναι επίσης στόχος. 

 

 
Πίνακας 4.3-2: Συνοπτικός πίνακας με τις Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (ΕΤΑ)  για είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους». 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) 
 

Σε επίπεδο Κύπρου 
(αριθμός ζευγαριών) 

ΖΕΠ Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους 

(αριθμός ζευγαριών) 

Oenanthe cypriaca  
 

80000 2250 

Sylvia melanothorax  75000 500 

Parus ater cypriotes  
 

70000 7000 

Certhia brachydactyla dorotheae  
 

5000 1500 

Lullula arborea  
 

2500 350 

Lanius nubicus  
 

7000 600 

 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία αναλύονται στη 3η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου 

του προγράμματος για την Ετοιμασία Στόχων Διατήρησης & Διαχειριστικών Σχεδίων για τις Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν καθοριστεί στην Κύπρο σύμφωνα με την Οδηγία για τα Άγρια 

Πτηνά (2009/147/ΕΚ) Αρ. Συμβ. 13.25.006.02.02. 
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5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

5.1 Αξιολόγηση υφιστάμενων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων 

5.1.1 Μεταλλευτική δραστηριότητα 

Τα είδη και οι οικότοποι της περιοχής δέχτηκαν μεγάλες πιέσεις λόγω της λειτουργίας του μεταλλείου 

αμιάντου για περίοδο ενενήντα περίπου χρόνων. Η μακρά εκμετάλλευση του αμιάντου είχε σαν 

αποτέλεσμα τις τεράστιες συσσωρεύσεις μεταλλευτικών αποβλήτων, αλλά πλέον το μεταλλείο βρίσκεται 

σε φάση αποκατάστασης. Το πρόγραμμα αποκατάστασης άρχισε το 1996 και περιλαμβάνει τη 

σταθεροποίηση των σωρών, καθώς και την αποκατάσταση της φυτοκάλυψης και αναδάσωση. Επίσης 

εντός της περιοχής, υπάρχουν μεταλλεία χρωμίου, που είναι ανενεργά εδώ και περίπου 50 χρόνια. 

Κάποιες από τις γαλαρίες αυτές αποκαταστάθηκαν στα πλαίσια Έργου ICOSTACY (Life09 Nature 

CY/00247) για την ενίσχυση της χρήσης τους από χειρόπτερα.  Οι συνέπειες από τη δραστηριότητα αυτή 

είναι εμφανείς μέχρι και σήμερα με την μεγάλη έκταση γυμνού από οικότοπους εδάφους καθώς και την 

παρουσία μετάλλων στα νερά των ποταμών της περιοχής. Οι προσπάθειες αποκατάστασης του 

μεταλλείου αναμένεται ότι θα επιδράσουν θετικά για τους οικότοπους και τη πτηνοπανίδα της περιοχής 

και τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται ότι θα διαφανούν μακροπρόθεσμα.  

5.1.2 Δραστηριότητες αναψυχής 

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους απολαμβάνει αυξημένης επισκεψιμότητας σε όλες τις εποχές του 

έτους και κυρίως το χειμώνα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλές και διαφορετικές υποδομές 

προσέλκυσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Μερικές από αυτές είναι:  

- Οδικό δίκτυο. 

- Το χιονοδρομικό Κέντρο του Τροόδους που βρίσκεται στην κορυφή Χιονίστρα. 

- Παραθεριστικές και κυβερνητικές κατοικίες Τροόδους. 

- Χώροι διανυκτέρευσης, αναψυχής και εστίασης. 

- Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, βοτανικό κήπος και Γεωπάρκο Τροόδους, που αποτελούν 

τη βασικότερη υποδομή ανάδειξης, ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης του κοινού για την  

προστατευόμενη περιοχή. 

- Εκδρομικοί χώροι διημέρευσης. 

- Κατασκηνωτικοί χώροι. 

- Μονοπάτια μελέτης της Φύσης και τμήμα του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4. 

- Ποδηλατικές διαδρομές. 

Αν και οι υποδομές αυτές προσελκύουν σημαντικούς αριθμούς επισκεπτών στην περιοχή, εντούτοις δεν 

φαίνεται να προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις για τα είδη και τους οικότοπους της περιοχής από τη 

σημαντική επισκεψιμότητα, λόγω της καλής οριοθέτησης τους και κυρίως λόγω της περιορισμένης 

πρόσβασης που παρέχει το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Ο σημαντικότερος κίνδυνος που προκύπτει 

φαίνεται να είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες από άναμμα φωτιάς στο πλαίσιο 

εκδρομικών δραστηριοτήτων αλλά και των γεωργικών ασχολιών πέριξ της περιοχής, νοουμένου όμως ότι 

οι δραστηριότητες και οι επιδράσεις δεν θα ενταθούν στο μέλλον και θα γίνονται με βασικό γνώμονα την 

προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας . 

5.1.3 Στρατιωτικές δραστηριότητες 

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Χιονίστρας και οι στρατιωτικές δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τρόοδους (γυμνάσια, μετακινήσεις εκτός δρόμου) 

συνιστούν πιθανή απειλή για συγκεκριμένα ενδιαιτήματα και είδη χλωρίδας, ενώ παράλληλα αποτελούν 

πιθανή πηγή όχλησης για την πτηνοπανίδα. 
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5.1.4 Γεωργική δραστηριότητα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η γεωργική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ περιορισμένη στην περιοχή και 

κυρίως περιμετρικά της ΖΕΠ και αφορά σχεδόν αποκλειστικά σε δενδρώδεις καλλιέργειες φυλλοβόλων 

δέντρων. Ως εκ τούτου η χρήση τοξικών φυτοφαρμάκων στην περιοχή είναι αμελητέα. 

5.1.5 Οδικό δίκτυο 

Γενικά, το οδικό δίκτυο δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή, αφού είναι αρκετά περιορισμένο, 

παρέχοντας πρόσβαση στις υφιστάμενες υποδομές. Ουσιαστικά παρέχει πρόσβαση από τις κοινότητες 

περιμετρικά προς το κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ στην πλατεία Τροόδους. Πέραν αυτού, υπάρχουν χωμάτινοι 

δρόμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περιοχή. Το δίκτυο των δρόμων αυτών, αποτελεί μέρος του 

δασικού οδικού δικτύου.  

5.1.6 Δασικές και άλλες δραστηριότητες 

Όπως αναφέρθηκε πιο πριν, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ΖΕΠ είναι δασική και εξυπηρετείται από 

δασικό οδικό δίκτυο, ενώ παράλληλα σε όλη τη δασική περιοχή έχει δημιουργηθεί δίκτυο αντιπυρικών 

λωρίδων. Η δημιουργία και επέκταση των αντιπυρικών λωρίδων επηρεάζει την ακεραιότητα της περιοχής 

καθώς αφενός από την κατασκευή και συντήρηση του προκύπτει απώλεια φυσικής βλάστησης και 

οικοτόπων και αφετέρου οδηγεί σε κατακερματισμό των οικοτόπων. Παράλληλα παρέχεται πρόσβαση 

στην περιοχή με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανθρώπινη παρουσία και κυρίως η όχληση από την 

παρουσία οχημάτων, επισκεπτών, κυνηγών, λαθροθήρων κτλ. 

 

Εικόνα 5.1-1: Δημιουργία δασικού οδικού δικτύου εντός της ΖΕΠ (Φώτο: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας). 

 

5.2 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς–Κοινωνική Αποδοχή 

Λόγω του μεγάλου ποσοστού χαλίτικης και δασικής γης (0,1% και 90,1% αντίστοιχα) και του πολύ μικρού 

ποσοστού ιδιωτικής γης, δεν υπάρχουν σημαντικές ενστάσεις στην προστασία και διαχείριση της 

περιοχής. Σε αυτό συμβάλει και η χρήση γης αλλά και ο πολεοδομικός σχεδιασμός εντός ΖΕΠ (πέραν του 

87,7% αποτελούν ζώνες προστασίας). 

5.3 Πολεοδομικό καθεστώς – Επιτρεπόμενες χρήσεις 

Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.5, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εντάσσεται σε Ζώνες 

Προστασίας που στοχεύουν στη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Γενικότερα, 
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λόγω της Κήρυξης της περιοχής σε Εθνικό Δασικό Πάκο,  το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς εντός της 

περιοχής ΖΕΠ δεν επιτρέπει την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων και συντείνει σημαντικά στην 

προστασία της περιοχής. 

5.4 Προγραμματιζόμενα Έργα 

Παρά τη δεδηλωμένη πρόθεση του κράτους να προχωρήσει σε αναπτυξιακά έργα στην ευρύτερη περιοχή 

Τροόδους, εντούτοις δεν υπάρχει σχετικός λεπτομερής σχεδιασμός που να παρέχει πληροφορίες σε 

σχέση με τη φύση και το μέγεθος των έργων.  

Παράλληλα, υπάρχει πρόθεση ενοικίασης μεγάλων εκτάσεων και υποστατικών του κράτους σε ιδιώτες, 

για σκοπούς αξιοποίησης τους εντός της περιοχής ΖΕΠ.  Συνολικά, εντός της ΖΕΠ υπόκεινται σε ενοικίαση 

275 τεμάχια συνολικού εμβαδού 325 εκταρίων, στα οποία περιλαμβάνονται 161 κτήρια, 101 τεμάχια γης, 

3 κτήρια προς κατεδάφιση και 10 τμήματα δρόμων (Εικόνες 5.4-1, 5.4-2 και 5.4-3 ).  

Εντός του 2016, το Τμήμα Δασών έχει μισθώσει σε ιδιωτική εταιρία τμήμα δασικής γης εμβαδού 40 

000m2, στο οποίο υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία πάρκου περιπέτειας (Adventure 

park) και του οποίου οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί, αλλά θα πρέπει μελλοντικά να ληφθούν 

υπόψη. 

Γενικότερα υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια προγραμματιζόμενα έργα πιθανόν να επιβαρύνουν 

επιπρόσθετα την περιοχή προστασίας και γι’ αυτό θα πρέπει να αξιολογηθούν ως προς τις επιπτώσεις 

τους και τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Τέτοια έργα που βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια 

σχεδιασμού αφορά την εξαγγελθείσα κατασκευή τελεφερίκ στην ευρύτερη περιοχή καθώς και η 

αξιοποίηση 133 κρατικών/δασικών τεμαχίων για τα οποία έχει σε πρώτη φάση ζητηθεί από το κράτος η 

δήλωση ενδιαφέροντος για προσφορές αξιοποίησης τους.  
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Εικόνα 5.4-1: Κρατικά τεμάχια προς ενοικίαση εντός της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» - Πλατεία Τροόδους. 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ" 

- 43 - 

 

Εικόνα 5.4-2: Κρατικά τεμάχια προς ενοικίαση εντός της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» - Περιοχή Αμιάντου. 
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Εικόνα 5.4-3: Κρατικά τεμάχια προς ενοικίαση εντός της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» - Περιοχή Κακοπετριάς – 
Σπήλια. 
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5.5 Αξιολόγηση Δικτύων Υποδομής 

Η υφιστάμενη υποδομή δεν επηρεάζει σημαντικά την πτηνοπανίδα. Το περιορισμένο οδικό δίκτυο εντός 

της περιοχής εξυπηρετεί την σύνδεση των κοινοτήτων μεταξύ τους και με την περιοχή της πλατείας 

Τροόδους. Παράλληλα, στις εκτάσεις που αποτελούν κρατικό δάσος, έχει κατασκευαστεί πυκνό δίκτυο 

αντιπυρικών λωρίδων που χρησιμοποιούνται και ως δρόμοι πρόσβασης στην περιοχή. 

Οι υφιστάμενοι φορείς εντός της ΖΕΠ που εργάζονται για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής 

(Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, Γεωπάρκο Τροόδους, 

Βοτανικός Κήπος Τμήματος Δασών κτλ.) συνεισφέρουν αλλά και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για 

περαιτέρω ανάδειξη και προστασία της περιοχής με στόχευση στην πτηνοπανίδα και τους οικότοπους 

που χρησιμοποιεί 

5.6 Πολιτική Μεμονωμένης Κατοικίας 

Η συγκεκριμένη Πολιτική βρίσκεται υπό αναμόρφωση και τα κριτήρια που θα τίθενται πλέον για να 

δίδονται Άδειες Ανάπτυξης μεμονωμένης κατοικίας θα είναι τέτοια που αναμένεται να περιορίσουν 

σημαντικά το φαινόμενο αυτό που έχει κατά το πλείστο αρνητικές επιπτώσεις και σε θέματα διατήρησης 

της πτηνοπανίδας.    

5.7 Παράνομες Δραστηριότητες 

5.7.1 Λαθροθηρία και παράνομη παγίδευση 

Στην περιοχή καταγράφονται φαινόμενα λαθροθηρίας  και παράνομης παγίδευσης πουλιών. Τέτοιες 

δραστηριότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πτηνοπανίδα καθώς οδηγούν στη μείωση των 

πληθυσμών της. Παράλληλα τέτοιες πρακτικές αυξάνουν τα φαινόμενα όχλησης των ειδών στην περιοχή. 
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6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε πιο πριν και βάσει των καταγραφών πεδίου, η ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» 

αποτελεί μια πολύ σημαντική περιοχή για την πτηνοπανίδα αφού φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς 

ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα οποία αναπαράγονται  στην περιοχή. Η περιοχή 

μελέτης περιλαμβάνει οικότοπους τροφοληψίας και αναπαραγωγής για τα είδη αυτά, και αποτελεί μια 

από τις πιο σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης τους στην Κύπρο. 

Αν και στην περιοχή υπάρχει ανθρωπογενής δραστηριότητα, αυτή περιορίζεται κυρίως σε περιοδική 

αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή. Λόγω των σχετικά περιορισμένων επιπτώσεων από την 

ανθρωπογενή παρουσία στην περιοχή και του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ΖΕΠ 

εμπίπτει σε εθνικό δάσος, οι οικότοποι βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος της 

περιοχής. Αναγνωρίζεται όμως  η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και η προοπτική 

αύξησης των πληθυσμών των ειδών καθορισμού σε αυτή, με την λήψη κατάλληλων διαχειριστικών 

μέτρων. Παράλληλα, η περιοχή κρίνεται ιδανική για την προώθηση και στήριξη οικοτουριστικών 

δραστηριοτήτων. 

Οι σημαντικότερες  πιέσεις που ασκούνται στα είδη και τους οικότοπους τους στην περιοχή αφορούν 

στην αυξημένη όχληση, στη απώλεια οικοτόπων από τη διάνοιξη δασικών δρόμων και αντιπυρικών 

λωρίδων, που οδηγούν σε υποβάθμιση των οικοτόπων και έχει περιορίσει τις διαθέσιμές εκτάσεις 

τροφοληψίας και αναπαραγωγής για τα πλείστα είδη καθορισμού.  Εκκρεμούν όμως προγραμματιζόμενα 

έργα τα οποία θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν ως προς τις επιπτώσεις τους, όταν υπάρχουν οι σχετικοί 

λεπτομερείς σχεδιασμοί για αυτά.  

Βάσει των πιο πάνω κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός Στόχων Διατήρησης  βάσει των ΕΤΑ που έχουν 

εκτιμηθεί και των πιέσεων και απειλών στην περιοχή, και η εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών 

μέτρων για τη βελτίωση των οικοτόπων και των συνθηκών για τα είδη καθορισμού της υπό μελέτη 

περιοχής. Τα μέτρα  διαχείρισης  προς επίτευξη των Στόχων Διατήρησης, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 

9.
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7 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι στόχοι διατήρησης για τη ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

Α. Διατήρηση της  ΖΕΠ σε ευνοϊκό καθεστώς  διατήρησης, μέσω της κατάλληλης προστασίας και 

διαχείρισης των ενδιαιτημάτων των ειδών χαρακτηρισμού: τα δυο ενδημικά είδη της Κύπρου 

Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, τα ενδημικά υπό-είδη, 

Πέμπετσος Parus ater cypriotes και Δενδροβάτης Certhia brachydactyla dorotheae, και τα είδη 

Πευκοτρασιήλα Lullula arborea και Δακκαννούρα Lanius nubicus. 

Β. Διατήρηση της παρουσίας στη ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» των άλλων φωλεάζοντων 

πληθυσμών των ειδών που ανήκουν ή όχι στο Παράρτημα Ι, με επίκεντρο τα ακόλουθα είδη: Διπλογέρακο 

Buteo rufinus (1 ζευγάρι τουλάχιστον), Σπιζαετός (ή Περτικοσιάχινο) Aquila fasciata (2 ζευγάρια 

τουλάχιστον), Ζάνος Falco peregrinus (1 ζευγάρι τουλάχιστον), Διπλοσιάχινο Accipiter gentilis, 

Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus (50 ζευγάρι; τουλάχιστον), Σταυρομούττης Loxia curvirostra, 

Σιταροπούλλι Emberiza caesia, και τα ενδημικά υπό-είδη Θουπί Otus scops cyprius (200 ζευγάρια 

τουλάχιστον), και Κίσσα Garrulus glandarius glaszneri. Η συνεχιζόμενη παρουσία του σπάνιου, για τη 

Κύπρο, Διπλοσιάχινου Accipiter gentilis, ως φωλεάζον είδος στη ΖΕΠ, είναι επίσης στόχος. 

 

Γ.  Δημιουργία και ενίσχυση της υποστήριξης για τη διατήρηση της ΖΕΠ από την τοπική κοινότητα και το 

κοινό γενικότερα, μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών στην περιοχή αλλά  και 

με την ενθάρρυνση και στήριξη της έρευνας. 

Το ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης της περιοχής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον αναπαραγωγικό 

πληθυσμό των έξι σημαντικών ειδών της ΖΕΠ.  

Οι ΕΤΑ για τη ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» αναλύονται πιο πάνω αποτελούν και τους στόχους 

διατήρησης για τη ΖΕΠ. Έτσι, οι στόχοι διατήρησης για τη ΖΕΠ μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:   

- Oenanthe cypriaca, διατήρηση και ενίσχυση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 2250 

αναπαραγωγικά ζευγάρια   

- Sylvia melanothorax,  διατήρηση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 500 αναπαραγωγικά 

ζευγάρια   

- Parus ater cypriotes, διατήρηση και ενίσχυση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 7000 

αναπαραγωγικά ζευγάρια 

- Certhia brachydactyla dorotheae, διατήρηση και ενίσχυση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο 

τα 1500 αναπαραγωγικά ζευγάρια   

- Lullula arborea, διατήρηση και ενίσχυση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 350 

αναπαραγωγικά ζευγάρια 

- Lanius nubicus, διατήρηση και ενίσχυση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 600 

αναπαραγωγικά ζευγάρια   

 

Οι στόχοι διατήρησης για τα σημαντικά είδη της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» θέτουν τη βάση 

και το σημείο αναφοράς για όλες τις δράσεις που στόχο έχουν την επαναφορά της ΖΕΠ σε Ευνοϊκό 

Καθεστώς Διατήρησης. Βασικό θεμέλιο για τα πιο πάνω αποτελεί η δομή και λειτουργία του βιότοπου, 

που μαζί με διάφορους άλλους τύπους οικοτόπων και είδη χλωρίδας πρέπει να βρίσκονται σε Ευνοϊκό 

Καθεστώς, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικότοπους.  

Οι πιο πάνω στόχοι, θα επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής μέτρων διαχείρισης που αναλύονται στα 

Κεφάλαια 9, 10 και 11.  
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Οι πιο πάνω στόχοι πρέπει να θεωρούνται ως οι ελάχιστοι πληθυσμοί που πρέπει να διατηρούνται στη 

ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους». Όμως, αν και είναι επιθυμητό να διατηρούνται κάθε χρόνο αυτοί 

οι ελάχιστοι αριθμοί ζευγαριών για τα δέκα είδη καθορισμού, είναι αποδεκτό οι ελάχιστοι αριθμοί αυτοί 

οι στόχοι να μην επιτυγχάνονται κάθε χρόνο χωρίς εξαίρεση. Αυτό εξάγεται λαμβάνοντας υπόψη τις 

φυσικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται σε φυσικούς πληθυσμούς άγριων πτηνών λόγω παραγόντων 

που δεν μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της διαχείρισης της ΖΕΠ. Η μείωση κάποιου πληθυσμού μέχρι 20% 

σε σχέση με το στόχο ΕΤΑ σε  μια συγκεκριμένη χρονιά είναι αποδεκτή αν και θα πρέπει να εξετάζονται 

οι πιθανοί λόγοι όταν παρατηρείται κάτι τέτοιο βάσει συστηματικών καταγραφών. Η καταγραφή μείωσης 

ενός ή περισσότερων πληθυσμών ειδών καθορισμού που υπερβαίνει το 15% σε σχέση με το στόχο ΕΤΑ 

για δύο ή περισσότερα συνεχόμενα χρόνια, αποτελεί ένδειξη αποτυχίας της διαχείρισης της ΖΕΠ και 

πρέπει να διερευνάται άμεσα με στόχο την άμεση υιοθέτηση διορθωτικών μέτρων.  
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8 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA, ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 

Στην Κύπρο αλλά και σε σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη, έχει καλλιεργηθεί στην κοινή γνώμη η πεποίθηση 

ότι, η ένταξη μιας περιοχής στο δίκτυο Natura 2000 συνεπάγεται αναστολή της ανάπτυξης για την περιοχή 

και την αδυναμία εκμετάλλευσης της ιδιωτικής γης. Ως αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει 

έντονη αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες στον καθορισμό μιας περιοχής ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ) ή Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) καθώς και στη διαχείριση της. Ως εκ τούτου η ενημέρωση για την 

αξία και τα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από το δίκτυο Natura 2000 καθώς 

και τις προοπτικές που προσφέρει, κρίνεται σημαντική, τόσο για σκοπούς αποδοχής των περιοχών αυτών 

και συμμετοχή στη μετέπειτα διαχείριση τους από τις τοπικές κοινωνίες όσο και για την προσέλκυση 

χρηματοδότησης, αλλά και για τη διατήρηση και προστασία τους στα πλαίσια ευρύτερων κρατικών 

σχεδιασμών.  

Η αξία του δικτύου Natura 2000 είναι πολυεπίπεδη και μπορεί να διακριθεί ως ακολούθως (Science for 

Environment Policy, 2015):  

Η αξία του δικτύου ως προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το δίκτυο καλύπτει περίπου το 20% των 

εδαφών της ΕΕ και παρέχει προστασία για πέραν των 200 τύπων οικοτόπων και πέραν των 1000 σπάνιων 

και απειλούμενων ειδών ζώων και φυτών (Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ) καθώς και για τα 196 

είδη και υποείδη πτηνών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πτηνά (2009/147/ΕΚ). Πρόσφατες 

μελέτες έχουν δείξει ότι οι πληθυσμοί των προστατευόμενων αυτών ειδών (μεταξύ αυτών και τα πουλιά) 

που βρίσκονται εντός του δικτύου, καθώς και οι πληθυσμοί κοινών ειδών, έχουν ευνοηθεί από τη 

δημιουργία του δικτύου και τη διαχείριση που λαμβάνει χώρα εντός αυτού. Σε γενικές γραμμές 

διαφαίνεται ότι το δίκτυο Natura 2000 μπορεί να επιφέρει τεράστια οφέλη για τη βιοποικιλότητα, 

νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν καλύτερες πρακτικές διαχείρισης των περιοχών και με την υποστήριξη 

της τοπικής κοινωνίας.  

Η οικονομική αξία του δικτύου. Η οικονομική αποτίμηση των υπηρεσιών κάθε τύπου οικοσυστήματος 

και του κόστους διαχείρισής του, χρησιμοποιώντας μια ευρέως γνωστή μονάδα αξιολόγησης, είναι ένας 

καλός τρόπος για να γίνει αντιληπτή η πραγματική αξία των περιοχών Natura 2000. Η απόδοση 

οικονομικής αξίας στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος βοηθά στην καλύτερη κατανόηση από όλους τους 

εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, της χρησιμότητας και της ανάγκης για προστασία των 

οικοσυστημάτων. H αξία των υπηρεσιών του οικοσυστήματος σε ολόκληρη την επικράτεια του δικτύου 

Natura 2000 στην ΕΕ, έχει εκτιμηθεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 223 και 314 δισεκατομμυρίων ευρώ/έτος, ενώ 

το κόστος διαχείρισης των περιοχών αυτών δεν ξεπερνά τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος. 

Η αξία του δικτύου από την παροχή οφέλους προς τον άνθρωπο, με τη μορφή υπηρεσιών του 

οικοσυστήματος. Οι Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων είναι τα οφέλη που λαμβάνουν οι άνθρωποι από τη 

φύση (Εικόνα 8.1-1), και διακρίνονται σε: Υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. ανακύκλωση θρεπτικών 

ουσιών, δημιουργία εδάφους), Ρυθμιστικές υπηρεσίες (π.χ. βελτίωση ποιότητας νερού, προστασία από 

πλημμύρες, αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ρύθμιση του κλίματος), Παροχής πόρων (π.χ. παροχή 

τροφής, ύδατος, ξυλείας), και Κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. χώρους αναψυχής, αισθητικές αξίες, ευεξία).  
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Η βιοποικιλότητα – ως ‘κινητήριος μοχλός’ του οικοσυστήματος -- παρέχει πολλά οφέλη στους 

ανθρώπους μέσω των οικοσυστημικών υπηρεσιών και η παροχή τους συνδέεται άμεσα με την κατάσταση 

της. Οι ανθρώπινες πιέσεις όμως, επιδρούν πολλές φορές αρνητικά στη βιοποικιλότητα και τα 

οικοσυστήματα και δυστυχώς παρατηρείται μείωση της με πρωτοφανείς ρυθμούς, με τελικό αποτέλεσμα 

τον αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή. Η διαφύλαξη, προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας είναι απαραίτητος σύνδεσμος για την παροχή των οικοσυστημικών υπηρεσιών μιας 

περιοχής. Για τη μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων πρέπει να γίνει καθορισμός και υπολογισμός των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών μιας περιοχής μελέτης, ώστε οι ιθύνοντες λήψης αποφάσεων να 

υιοθετήσουν τις δέουσες πολιτικές και διαχειριστικά μέτρα για την κάθε περιοχή ενδιαφέροντος (Kelvin 

S.H. et al., 2014).  

Για τον καθορισμό και υπολογισμό των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει μια περιοχή 

ενδιαφέροντος, χρησιμοποιούνται, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εξειδικευμένα εργαλεία και μέθοδοι 

(toolkits).Η εφαρμογή ενός εργαλείου υπολογισμού των οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι μια 

διαδικασία που αποτελείται από 6 διαδοχικά βήματα (Εικόνα 8.1-2). 

  

Δυστυχώς, τα οφέλη αυτά συχνά παραβλέπονται από την κοινωνία. Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων 

και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των παρεχόμενων 

υπηρεσιών οικοσυστήματος και την απώλεια του οφέλους για τον άνθρωπο. 

Μελέτες της Ε.Ε. έχουν καταδείξει τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές 

κοινωνίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επισκεψιμότητα στις περιοχές Natura 2000 κυμαίνεται 

μεταξύ 1,2 και 2 δισεκατομμυρίων ημερήσιων επισκέψεων/έτος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 

Εικόνα 8.1-1: Σχέση οικοσυστημικών υπηρεσιών με την ανθρώπινη ευμάρεια 

Εικόνα 8.1-2: Διαδικασία εκτίμησης οικοσυστημικών υπηρεσιών 
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επισκέψεις αυτές μπορούν να αποφέρουν ετησίως από 9 έως 20 δισεκατομμύρια ευρώ και να 

δημιουργήσουν 0,8 έως 2 εκατομμύρια πλήρεις θέσεις εργασίας. Παράλληλα οι υφιστάμενες 

επαγγελματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των περιοχών του δικτύου, όπως οι γεωργία, 

δασοπονία, αλιεία, αναψυχή (εξαιρουμένων των θέσεων εργασίας σε ξενοδοχεία και εστιατόρια) και 

άλλες δραστηριότητες, παρέχουν συνολικά 12 εκατομμύρια πλήρεις θέσεις εργασίας (European Union, 

2013).   

Επιπρόσθετα μερικές οικοσυστημικές υπηρεσίες αντικαθιστούν ανθρώπινες κατασκευές ή 

δραστηριότητες οι οποίες θα κόστιζαν εάν θα έπρεπε να υπάρχουν τα τεχνητά συστήματα. Ένα 

παράδειγμα είναι το φιλτράρισμα (αφαίρεση) διάφορων χημικών από το νερό ή η περισυλλογή νερού σε 

μια κοιλάδα. Χωρίς την ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών τεχνητά συστήματα μεγάλης αξίας θα έπρεπε να 

υπάρχουν, έτσι η αξία του τεχνητού συστήματος μπορεί έμμεσα να αναδεικνύει την αξία της 

οικοσυστημικής υπηρεσίας. Οικονομική αξία μπορεί να ανατεθεί και με άμεσο τρόπο από την αγορά 

προϊόντων που είναι από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες όπως το κρέας, τα λαχανικά αλλά ακόμα και 

προϊόντα όπως την ξυλεία. 

Τέλος, έχει πλέον αναγνωριστεί από επιστήμονες παγκοσμίως και στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής για 

την Αλλαγή του Κλίματος που έγινε στο Παρίσι το Δεκέμβριο 2015, ότι τα υγιή οικοσυστήματα (αυτά που 

έχουν καλοδιατηρημένη βιοποικιλότητα) είναι σε θέση να προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες και θα 

είναι πολύ πιο ανθεκτικά στην αναπόφευκτη ανθρωπογενή αλλαγή του κλίματος, επομένως και για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή η προστασία των φυσικών περιοχών και των οικοσυστημάτων έχει 

βασικό ρόλο να παίξει.  

Οικοσυστημικές υπηρεσίες των περιοχών Natura 2000Οι περιοχές Natura 2000 παρέχουν πλήθος 
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Αναλόγως αν μια περιοχή είναι δασική, παράκτια, υγροβιότοπους, αγροτική 
κτλ οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να συνυπάρχουν ή να διαφοροποιούνται αναλόγως. Ο Πίνακας 8.1-1 
παρουσιάζει ενδεικτικά κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα στις περιοχές Natura 
2000 . Ο πίνακας αυτός δεν είναι εξαντλητικός.      
 

Πίνακας 8.1-1: Πιθανές οικοσυστημικές υπηρεσίες των περιοχών  Natura 2000 (European Union 2013, The Economic benefits 
of the Natura 2000 Network). 

Υπηρεσίες 

Οικοσυστημάτων 

Λειτουργία 

Οικοσυστήματος 
Περιγραφή Οικοσυστημικής Υπηρεσίας 

Παροχή Πόρων Τροφή Οι περιοχές Natura 2000 έχουν σημαντικό ρόλο, στην παροχή τροφής, 

π.χ. ψαριών, υποστηρίζοντας άμεσα την βιώσιμη γεωργία, μέσω 

οργανικής καλλιέργειας και έμμεση υποστήριξη γεωργικής παραγωγής 

εκτός χώρου (π.χ. μέσω φυσικής επικονίασης, έλεγχο διάβρωσης, 

κύκλο του νερού). Επίσης μερικές Natura 2000 περιοχές παρέχουν 

διάφορα άγρια προϊόντα όπως μανιτάρια, μούρα ή θήραμα. 

Ποσότητα νερού Τα οικοσυστήματα έχουν σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο υδρολογικό 

κύκλο, με τη ρύθμιση της ροής του νερού. Η βλάστηση και τα δάση 

επηρεάζουν την διαθέσιμη ποσότητα του νερού. 

Πρώτες ύλες Τα οικοσυστήματα παρέχουν μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται για κατασκευές και καύσιμο, 

συμπεριλαμβανομένων του ξύλου και του φυτικού λαδιού, που 

προέρχονται άμεσα από άγρια φυτά και καλλιέργειες. Υπάρχουν 

επίσης διακοσμητικοί πόροι, όπως διακοσμητικά φυτά και άλλα υλικά. 

Φυσικά φάρμακα Οικοσυστήματα με μεγάλη βιοποικιλότητα, παρέχουν πολλά φυτά τα 

οποία χρησιμοποιούνται ως παραδοσιακά φάρμακα καθώς και πρώτες 
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Υπηρεσίες 

Οικοσυστημάτων 

Λειτουργία 

Οικοσυστήματος 
Περιγραφή Οικοσυστημικής Υπηρεσίας 

ύλες για την φαρμακοβιομηχανία. Όλα τα οικοσυστήματα είναι εν 

δυνάμει πηγές φαρμακευτικών πόρων.  

Διατήρηση γενετικής και 

βιολογικής ποικιλίας 

Η γενετική ποικιλότητα (η ποικιλία των γονιδίων μεταξύ και εντός 

πληθυσμών διαφόρων ειδών) διακρίνει ποικιλίες ή φυλές μεταξύ τους, 

παρέχοντας τη βάση για καλά προσαρμοσμένες τοπικές ποικιλίες και 

γενετική δεξαμενή για την ανάπτυξη εμπορικών καλλιεργειών και της 

κτηνοτροφίας. Κάποιοι βιότοποι έχουν εξαιρετικά υψηλό αριθμό 

ειδών που τους καθιστά περισσότερο γενετικά ποικιλόμορφους από 

άλλους και είναι γνωστά ως ‘Θερμά Σημεία Βιοποικιλότητας’ 

(Biodiversity Hotspots). 

Στην Ευρώπη, η Λεκάνη της Μεσογείου που έχει ιδιαίτερα υψηλή 

χλωριδική ποικιλότητα, θεωρείται ως ένα τέτοιο θερμό σημείο. 

Ρυθμιστικές 

Υπηρεσίες 

Ρύθμιση ποιότητας αέρα Δέντρα ή άλλα φυτά διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη 

ρύθμιση της ποιότητας του αέρα με την αφαίρεση ρύπων από την 

ατμόσφαιρα. Πολλές προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται 

κοντά σε  μολυσμένες περιοχές μπορούν να παρέχουν ιδιαίτερα 

υψηλά οφέλη.  

Ρύθμιση κλίματος / 

κλιματικής αλλαγής 

Τα οικοσυστήματα ρυθμίζουν το παγκόσμιο κλίμα με την δέσμευση και 

αποθήκευση των αερίων του θερμοκηπίου. Καθώς τα δέντρα και τα 

φυτά μεγαλώνουν, αφαιρούν το διοξείδιο του άνθρακα από την 

ατμόσφαιρα και ουσιαστικά το δεσμεύουν στους ιστούς τους. Με τον 

τρόπο αυτό τα δασικά οικοσυστήματα είναι αποθήκες διοξειδίου του 

άνθρακα. Τα δέντρα επίσης παρέχουν σκιά, ενώ τα δάση επηρεάζουν 

τα επίπεδα της βροχόπτωσης και τη διαθεσιμότητα του νερού, τόσο σε 

τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Μετριασμό των ακραίων 

φαινομένων 

Τα οικοσυστήματα και οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούν προφύλαξη 

έναντι φυσικών καταστροφών, προλαμβάνοντας ή μειώνοντας το 

μέγεθος της καταστροφής από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή από 

φυσικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, καταιγίδων, 

χιονοστιβάδων και κατολισθήσεων. 

Ρύθμιση υδάτινων 

αποθεμάτων 

Ορισμένα οικοσυστήματα, όπως οι υγροβιότοποι ή οι αμμόλοφοι, 

μπορούν να επηρεάσουν τη χρονική στιγμή και το μέγεθος της 

απορροής νερού, να ρυθμίσουν και να μετριάσουν πλημμύρες και να 

βοηθήσουν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτινων πόρων. 

Καθαρισμός του νερού 

και διαχείριση 

αποβλήτων 

Τα οικοσυστήματα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο, στην παροχή 

πόσιμου νερού για πολλές πόλεις, καθώς διασφαλίζουν την ροή, την 

αποθήκευση και τον καθαρισμό του νερού. Επιπλέον τα 

οικοσυστήματα όπως οι υγρότοποι μπορούν να φιλτράρουν λύματα. 

Μέσω της βιολογικής δραστηριότητας των μικροοργανισμών στο 

έδαφος, πολλά λύματα διασπώνται . Έτσι τα παθογόνα μικρόβια, αυτά 

δηλαδή που προκαλούν ασθένειες, εξαλείφονται, και το επίπεδο των 

θρεπτικών ουσιών και η ρύπανση μειώνεται. 

Έλεγχος διάβρωσης Η διάβρωση του εδάφους είναι ένας βασικός παράγοντας που 

συντελεί στην υποβάθμιση του εδάφους και στην απερήμωση. Η 

φυτοκάλυψη παρέχει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες για την πρόληψη 

της διάβρωσης του εδάφους. Η γονιμότητα του εδάφους είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών και τη γεωργία και η 

εύρυθμη λειτουργία των οικοσυστημάτων παρέχει στο έδαφος 

θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των φυτών. 
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Υπηρεσίες 

Οικοσυστημάτων 

Λειτουργία 

Οικοσυστήματος 
Περιγραφή Οικοσυστημικής Υπηρεσίας 

Επικονίαση Τα έντομα και ο άνεμος γονιμοποιούν φυτά, κάτι που είναι 

απαραίτητο για την ανάπτυξη των φρούτων, των λαχανικών και των 

σπόρων. Η επικονίαση από ζώα είναι μια υπηρεσία οικοσυστήματος 

που παρέχεται κυρίως από έντομα, αλλά και από ορισμένα πουλιά και 

νυχτερίδες. Προστατευόμενες περιοχές διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην υποστήριξη άγριων επικονιαστών (πχ. άγριων μελισσών) 

που αν βρίσκονται κοντά σε γεωργικές περιοχές, μπορούν να 

βοηθήσουν στην αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας πολλών 

καλλιεργειών. 

Βιολογικός έλεγχος Τα οικοσυστήματα είναι σημαντικά για έλεγχο των παράσιτων και 

φορέων ασθενειών που προσβάλλουν τα φυτά, τα ζώα και τους 

ανθρώπους. Τα υγιή οικοσυστήματα μπορούν να ρυθμίσουν 

αποτελεσματικά τα παράσιτα και τις ασθένειες μέσω της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ θηρευτών και παράσιτων. Πουλιά, 

νυχτερίδες, μύγες, σφήκες, βατράχια και μύκητες όλα δρουν ως 

φυσικοί έλεγχοι για τα παράσιτα και τις ασθένειες. 

Έλεγχος ασθένειας και 

υγείας του ανθρώπου 

Έλεγχο των φορέων 

παθογόνων 

Αριθμός ειδών, όπως τα πουλιά και τα έντομα, είναι γνωστό ότι είναι 

φορείς ασθενειών του ανθρώπου (π.χ. ελονοσία, δάγκειος πυρετός, 

βορρελίωση (νόσος του Lyme), κ.λπ.). Σε μια φυσική κατάσταση η 

λειτουργία των οικοσυστημάτων διατηρεί τους πληθυσμούς των 

φορέων υπό έλεγχο. 

Κοινωνικές και 

Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες 

Αξία τοπίου και τέρψης Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντλούν αισθητική ευχαρίστηση από το 

φυσικό σε σχέση με το δομημένο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι 

άνθρωποι εκτιμούν μια εξαιρετική θέα και την ομορφιά της φύσης . 

Οικοτουρισμός και 

αναψυχή 

Τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο για πολλά είδη τουρισμού που με τη σειρά τους παρέχουν 

σημαντικά οικονομικά οφέλη και είναι ζωτικής σημασίας πηγή 

εισοδήματος για πολλές χώρες. Ο πολιτιστικός και οικολογικός 

τουρισμός μπορούν επίσης να επιμορφώσουν τον κόσμο σχετικά με τη 

σημασία της βιοποικιλότητας. Το περπάτημα και τα αθλήματα στη 

φύση είναι καλές μορφές σωματικής άσκησης και βοηθούν τους 

ανθρώπους να χαλαρώσουν. 

Υπηρεσίες Πολιτιστικής 

αξίας και έμπνευσης 

Η Γλώσσα, η γνώση και το φυσικό περιβάλλον έχουν στενή σχέση σε 

όλη την ανθρώπινη ιστορία. Η βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και 

τα φυσικά τοπία υπήρξαν πηγή έμπνευσης για ένα μεγάλο μέρος της 

τέχνης, του πολιτισμού μας και όλο και περισσότερο για την επιστήμη. 

 

Τα διαχειριστικά μέτρα  που προτείνονται για μία περιοχή, λαμβάνουν υπόψη τις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες που παρέχει η περιοχή Natura 2000 και σκοπός τους είναι η διατήρηση αλλά και η μέγιστη 

αξιοποίηση τους προς όφελος του ανθρώπου, σε ισορροπία πάντα με την προστασία της βιοποικιλότητας 

και του χαρακτήρα της περιοχής. 
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9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

9.1 Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα της περιοχής 

ΖΕΠ). Τα προτεινόμενα μέτρα διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τους στόχους διατήρησης και λαμβάνοντας 

υπόψη τις απειλές και κινδύνους που εντοπίστηκαν στην προστατευόμενη περιοχή.  

Τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα διαχωρίστηκαν στις εξής 4 κατηγορίες: 

Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους 

Αφορούν μέτρα με άμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των 

οικοτόπων τους.  

Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν 

στην ρύθμιση και περαιτέρω διαχείριση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων της περιοχής με 

έμμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους.    

Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Αφορούν μέτρα τα οποία 

στοχεύουν έμμεσα στην διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων 

τους μέσω της περιβαλλοντικής ανάδειξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης.  

Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Αφορούν μέτρα παρακολούθησης 

ειδών και οικοτόπων, έτσι ώστε να αξιολογείται η κατάσταση των ειδών, των οικοτόπων τους και 

της προστατευόμενης περιοχής εν γένει.  

Τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος 

κεφαλαίου και δομούνται βάσει των παραπάνω 4 κατηγοριών. Κάθε προτεινόμενο μέτρο περιγράφεται 

βάσει μίας ειδικής φόρμας (template), η οποία διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι πιο άμεση και εύχρηστη 

η περιγραφή των μέτρων. Βάσει της ειδικής αυτής φόρμας, για κάθε προτεινόμενο μέτρο αναφέρονται 

τα εξής: 

 

 

Η ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» βρίσκεται σε σχετικά σε καλή κατάσταση και ο κύριος στόχος 

μας είναι η διατήρηση της στην κατάσταση αυτή. 

 

 

Κατηγορία Μέτρου:  Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους  

Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  

Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους 

Κωδικός Μέτρου:  Διαμορφώνεται βάσει της κατηγορίας και αύξοντα αριθμού 

Είδος Μέτρου:   Έργο, Δράση ή Μελέτη 

Βαθμός προτεραιότητας: 1 - υψηλή,2 - μέτρια, 3 - χαμηλή 

Τίτλος Μέτρου 

Περιγραφή  

Χρονοδιάγραμμα: Άμεσα, Βραχυπρόθεσμα, Μεσοπρόθεσμα, Μακροπρόθεσμα 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ" 

- 55 - 

9.2 Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων 

τους 

Κατηγορία Μέτρου: A. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και Οικοτόπων 

Κωδικός Μέτρου: Α.1 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: Πρόγραμμα τοποθέτησης τεχνητών φωλιών εντός της ΖΕΠ 

Περιγραφή:  

Θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση των τεχνητών φωλιών  και στην συνέχεια να εκπονηθεί 
και ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
σχεδίου, τόσο ως προς την αύξηση των περιοχών φωλεοποίησης, όσο και προς τον 
αριθμό των αναπαραγόμενων ζευγαριών . Το πρόγραμμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
φωλιές  για τα είδη: Parus ater cypriotes, Certhia brachydactyla dorothea και Oenanthe 
cypriaca.  
 
Παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια που υπάρχουν εντός του δάσους θα πρέπει να 
διατηρηθούν για σκοπούς φωλεοποίησης και ως χώροι ανάπαυσης των πουλιών. 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €2000 - €3000 εφάπαξ 

Χρονοδιάγραμμα: Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 

     

 

Κατηγορία Μέτρου: A. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και Οικοτόπων 

Κωδικός Μέτρου: Α.2 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: 
Προστασία των περιοχών φωλεοποίησης των ειδών Aquila fasciata και Buteo rufinus 
εντός της ΖΕΠ 

Περιγραφή:  

Κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση της κυνηγετικής 
δραστηριότητας περιλαμβανομένου και της εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, να 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύπτουν στα είδη 
χαρακτηρισμού και ιδιαίτερα για τα πιο ευαίσθητα είδη της κάθε περιοχής όπως είναι 
τα αρπακτικά. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 0 

Χρονοδιάγραμμα: Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 

     

 

Κατηγορία Μέτρου: Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους 

Κωδικός Μέτρου: Α.3 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: 
Παρακολούθηση  των φυτεύσεων Cedrus brevifolia στις περιοχές που κατανέμεται 
Pinus nigra 

Περιγραφή:  

Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης παρακολούθησης για να εκτιμηθούν οι πιθανές 

επιπτώσεις των φυτεύσεων κέδρων στις περιοχές που κατανέμεται η μαύρη 

πεύκη. Αν απαιτείται θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα απαραίτητα μέτρα για τη 

διατήρηση της μαύρης πεύκης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 - €5 000 εφάπαξ 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 
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9.3 Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων 

Κατηγορία Μέτρου: Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων 

Κωδικός Μέτρου: Β.1 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: Διαχειριστικά μέτρα που αφορούν δασικά οικοσυστήματα και δασικές πρακτικές 

Περιγραφή:  

- Πρόγραμμα πυροπροστασίας για τις δασικές εκτάσεις της ΖΕΠ. Συνέχιση του 
υφιστάμενου προγράμματος πυροπροστασίας του Τμήματος Δασών 
(λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω σχετικά σχόλια).  

- Απαγόρευση του ανοίγματος νέων δασικών δρόμων, εκτός και αν δεν 
υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις (δεδομένου ότι διεξαχθεί Δέουσα 
Εκτίμηση που θα καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις). Επίσης 
όπου είναι δυνατό θα πρέπει να κλείσουν κάποιοι από τους υφιστάμενους 
δασικούς δρόμους στη βάση πάντοτε μιας μελέτης αξιολόγησης κινδύνων από 
πυρκαγιά (ή το ελάχιστο να περιοριστεί η πρόσβαση αποκλειστικά για σκοπούς 
διαχείρισης/ αποτροπή πυρκαγιών) καθώς και βάσει αξιολόγησης των πιο 
σημαντικών περιοχών φωλεοποίησης για το Aquila fasciata.  

- Στην περίπτωση δασικών πυρκαγιών, η διαχείριση μετά την πυρκαγιά θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των δασικών πουλιών μέσω ενός 
σχεδίου αποκατάστασης των οικοτόπων. Κάποια καμένα δέντρα θα πρέπει να 
αφεθούν όρθια (τουλάχιστον 25 ανά εκτάριο), θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
φυσική αναγέννηση και επίσης να γίνεται έλεγχος μέσω ελεγχόμενης 
βόσκησης, με στόχο την επίτευξη ενός μωσαϊκού οικοτόπων. Τα ξενικά είδη 
που τυχόν θα εισβάλλουν μετά από πυρκαγιά - όπως η ακακία - θα πρέπει να 
αφαιρούνται. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση βαρέων μηχανημάτων και το 
άνοιγμα νέων δρόμων πρόσβασης μετά την πυρκαγιά. Οι δράσεις που 
εκτελούνται μετά την πυρκαγιά  θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την κύρια 
αναπαραγωγική περίοδο, Μαρτίου-Ιουνίου.  

- Απαγόρευση νέων αποψιλώσεων οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να 
περιοριστούν το πευκόδασος ή τις περιοχές με θάμνους Quercus. Καλό θα ήταν 
να γίνεται η αποφυγή της διαχείρισης/ καθαρισμού της χερσαίας χλωρίδας του 
δάσους εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο στα πλαίσια της πολιτικής για 
αποτροπή των πυρκαγιών. Κάποια από τα νεκρά δέντρα θα μπορούσαν  να 
διατηρηθούν εντός του δάσους , με ένα στόχο τουλάχιστο 20 νεκρά δέντρα ανά 
εκτάριο. Σημαντικό μέτρο για τα Parus ater cypriotes και Certhia brachydactyla 
dorotheae ιδιαίτερα. 

- Κατά την κύρια αναπαραγωγική περίοδο Ιανουαρίου -Ιουλίου θα πρέπει 
γενικότερα να περιοριστούν οι δασικές διαχειριστικές δράσεις. 

- Να διασφαλιστεί η τακτική περιπολία του δάσους από προσοντούχους 
φύλακες (Τμήμα Δασών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας) 

- Απαγόρευση της φύτευσης νέων πυκνών συστάδων πεύκων και σταδιακή 
απομάκρυνση των ξενικών δασικών ειδών με ιθαγενή δέντρα και θάμνους. 

- Εξασφάλιση της διατήρησης και της αυστηρής προστασίας  όλων των γέρικων 
και μεγάλων δέντρων εντός της ΖΕΠ - δημιουργία αποθεμάτων από τις 
καλύτερες συστάδες των παλιών δέντρων. 

- Διατήρηση ανοικτών περιοχών εντός του πευκόδασους, όπως τα ξέφωτα και 
περιοχές με θάμνους και λιβάδια- με στόχο να δημιουργηθεί ένα μωσαϊκό 
οικοτόπων παρά αποκλειστικά πευκόδασος.  

- Να περιοριστεί η  χρήσης εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων εντός της περιοχής 

ΖΕΠ. Απαγόρευση της χρήσης ποντικοφαρμάκων εντός των ανοιχτών περιοχών 

σ’ όλη την ΖΕΠ. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10 000 - €15 000 ετησίως 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 
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Κατηγορία Μέτρου: Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων 

Κωδικός Μέτρου: Β.2 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: 
Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης αγροτικών πρακτικών για 
τις γεωργικές περιοχές  εντός της ΖΕΠ 

Περιγραφή:  

1. Η επέκταση της γεωργίας εντός μη-καλλιεργημένων περιοχών με φυσική 
βλάστηση θα πρέπει να αποτραπεί. Μη-καλλιεργημένες εκτάσεις για τους σκοπούς 
του περιορισμού αυτού θεωρούνται όλες οι εκτάσεις που δεν ήταν καλλιεργούμενες 
κατά την ημερομηνία ένταξης της περιοχής σε ΖΕΠ αλλά ούτε για τα δύο 
προηγούμενα χρόνια πριν την ένταξη.  

2. Αποτροπή μετατροπής καλλιεργειών εντός της ΖΕΠ από τις υφιστάμενες σε πιο 
εντατικές μορφές καλλιέργειας. Για παράδειγμα να αποτραπούν οι μετατροπές σε 
αρδευόμενη γεωργία, ή η μετατροπή από παραδοσιακές δενδροκαλλιέργειες και 
αμπέλια σε οργωμένες καλλιέργειες, όπως επίσης και η κατασκευή θερμοκηπίων ή 
νέων αναβαθμίδων εκτός εάν γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο και με ξερολιθιά.. Οι 
προαναφερόμενες ή και άλλης μορφής εντατικοποιήσεις καλλιεργειών εντός 
περιοχών ΖΕΠ θα πρέπει να υπόκεινται σε Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης. Αποζημίωση 
για το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από τον περιορισμό αυτό μπορεί να 
διατίθεται μέσω του μέτρου για «Εξισωτικές πληρωμές για γεωργικές εκτάσεις που 
εμπίπτουν εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000», μέτρο Μ12 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2014-2020 αλλά και μέσω ενός 
κατάλληλα διαμορφωμένου μέτρου 10.1.11 (Περιβαλλοντικές δράσεις σε γεωργικές 
περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας).  
  Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια αλλά 
θα μπορούσε να προσαρμοστεί κατάλληλα το μέτρο Μ12 ή/και 10.1.11.  Υπάρχουν 
ορισμένα αγρό-περιβαλλοντικό-κλιματικά μέτρα που μπορούν να αξιοποιηθούν, σε 
εθελοντική βάση. 

3. Οι πρόνοιες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται (και να 
παρακολουθούνται) αυστηρά εντός της ΖΕΠ.  
  Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Είναι συμβατική (υποχρεωτική) πρόνοια 
και εφαρμόζεται μέσω ειδικού Κανονισμού. 

4. Προστασία και διατήρηση όλων των απομειναριών φυσικής βλάστησης και των 
ξερολιθιών εντός γεωργικών περιοχών, τόσο περιμετρικά (π.χ. φυσικοί όχτοι, 
ξερολιθιές) και εντός χωραφιών, όπως και σε ακαλλιέργητα τεμάχια μεταξύ 
χωραφιών.   Μόνη εξαίρεση τα ξενικά, εισβλητικά είδη, όπως Ακακίες,  τα οποία θα 
πρέπει να αφαιρούνται. Η μη-εντατική βόσκηση των περιοχών με απομεινάρια 
φυσικής βλάστησης να επιτρέπεται αλλά κατά την περίοδο αναπαραγωγής των 
πουλιών, Μάρτιο-Ιούνιο, να μην επιτρέπεται ούτε η βόσκηση ούτε οποιαδήποτε 
άλλη επέμβαση στις περιοχές αυτές. . Να απαγορευτεί  πλήρως  η χρήση 
ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και γενικά χημικών παρασκευασμάτων στις περιοχές 
με απομεινάρια φυσικής βλάστησης. Αποζημίωση για τη δράση αυτή μπορεί να γίνει 
μέσω των αγρό-περιβαλλοντικό-κλιματικών μέτρων Μ10.1.6 (Προστασία φυσικής 
βλάστησης και χαρακτηριστικών Τοπίου περιμετρικά των αγροτεμαχίων) και 10.1.7 
(Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων) του ΠΑΑ 2014-2020 αλλά 
και μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου μέτρου 10.1.11 (Περιβαλλοντικές 
δράσεις σε γεωργικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας) του ΠΑΑ 2014-2020. 
  Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Υπάρχουν ορισμένα Μέτρα τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν σε καθαρά προαιρετική μορφή. Δεν υπάρχουν καθόλου 
Μέτρα για ΥΦΑ – πρέπει να προταθούν. 

5. Το 15% (τουλάχιστον) κάθε αγρό-τεμαχίου εντός περιοχής ΖΕΠ να τυγχάνει ειδικής 
διαχείρισης ως ‘Ενισχυμένη Περιοχή Οικολογικής Εστίασης’ (ΕΠΟιΕ). Οι εκτάσεις 
ΕΠΟιΕ μπορούν να περιέχουν υφιστάμενα απομεινάρια φυσικής βλάστησης, τοίχους 
ξερολιθιάς, όχτους και περιοχές στην περίμετρο της καλλιεργημένης έκτασης που θα 
παραμένουν απλά ακαλλιέργητες ή θα φυτεύονται με θάμνους και δένδρα που είναι 
ιθαγενή στην περιοχή (τοπικά είδη της χλωρίδας της Κύπρου). Οι ΕΠΟιΕ δεν πρέπει 
να είναι αναγκαστικά συμπαγείς, ενιαίες  εκτάσεις αλλά μπορούν να αποτελούνται 
από διάφορα σχετικά στοιχεία σε διάφορα σημεία περιμετρικά ή εντός του αγρό-
τεμαχίου. Οι περιοχές οικολογικής εστίασης στις ΖΕΠ θα πρέπει να παραμένουν 
ουσιαστικά ανέπαφες, με εξαίρεση τη μια επιφανειακή καλλιέργεια τον Σεπτέμβριο 
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για σκοπούς πυροπροστασίας, και αυτό μόνο σε περιοχές που δεν έχουν μόνιμη 
φυσική βλάστηση (θάμνους, δένδρα). Απαγορεύεται πλήρως η χρήση ζιζανιοκτόνων, 
εντομοκτόνων και γενικά χημικών παρασκευασμάτων στις περιοχές ΕΠΟιΕ. 
Αποζημίωση για τις δράσεις αυτές μπορεί να γίνει μέσω των αγρό-περιβαλλοντικό-
κλιματικών μέτρων Μ10.1.6 (Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών 
Τοπίου περιμετρικά των αγροτεμαχίων) και 10.1.7 (Συντήρηση υφιστάμενων 
ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων) του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και μέσω του μέτρου για 
«Εξισωτικές πληρωμές για γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν εντός των περιοχών 
του δικτύου Natura 2000», μέτρο Μ12, και ενός κατάλληλα διαμορφωμένου μέτρου 
10.1.11 (Περιβαλλοντικές δράσεις σε γεωργικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας) του 
ΠΑΑ 2014-2020.  
  Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Υπάρχουν ορισμένα Μέτρα τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν σε καθαρά προαιρετική μορφή.  Δεν υπάρχουν καθόλου 
Μέτρα για ΥΦΑ – πρέπει να προταθούν, και πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα το 
Μ12. 

6. Απαγόρευση της χρήσης ποντικοφάρμακων δεύτερης γενιάς σ’ όλη την ΖΕΠ (με 
μόνη εξαίρεση τη χρήση σε κλειστούς χώρους όπως αποθήκες). Ταυτόχρονη 
προώθηση εναλλακτικών τρόπων καταπολέμησης όπως ενθάρρυνση φυσικών 
θηρευτών (Ανθρωποπούλια Tyto alba, Κίτσιδες Falco tinnunculus) με την 
τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε συνδυασμό με τη χρήση παγίδων (κοντά σε 
γεωργικές/κτηνοτροφικές περιοχές, όχι σε αμιγώς φυσικές περιοχές και 
παραδοσιακών – μη τοξικών - δολωμάτων. Αποζημίωση για το διαφυγόν εισόδημα 
που προκύπτει από τον περιορισμό αυτό μπορεί να διατίθεται μέσω του μέτρου για 
«Εξισωτικές πληρωμές για γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν εντός των περιοχών 
του δικτύου Natura 2000», μέτρο Μ12 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΠΑ) 2014-2020. Προτείνεται επίσης ο σχεδιασμός ενός νέου αγρό-περιβαλλοντικό-
κλιματικού μέτρου για την προώθηση εναλλακτικών τρόπων καταπολέμησης, με 
κύριο στοιχείο την ενθάρρυνση των Tyto alba και Falco tinnunculus. Τονίζεται εδώ 
όμως ότι ένα σχετικό νέο αγρό-περιβαλλοντικό-κλιματικό μέτρο θα πρέπει να 
λειτουργεί σε επίπεδο ομάδας/κοινότητας γεωργών, με δεδομένο ότι η 
καταπολέμηση τρωκτικών μέσω της ενθάρρυνσης των Tyto alba και Falco 
tinnunculus δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν συμμετάσχουν σε σχετικό 
πρόγραμμα όλοι οι γεωργοί μιας περιοχής. Αυτό για να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική απαγόρευση της χρήσης ποντικοφάρμακων δεύτερης γενιάς στην 
ολότητα της περιοχής που τοποθετούνται οι τεχνητές φωλιές. 
  Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Δεν υπάρχει σχετική πρόνοια. 

7. Περιορισμός της χρήσης εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες εντός 
περιοχών ΖΕΠ, και ειδικά των επικίνδυνων και τοξικών για το περιβάλλον 
παρασκευασμάτων. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
2013-2017 για εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, και ειδικότερα το Μέρος Η για τις 
«Ειδικές Περιοχές Β» στις οποίες εμπίπτουν περιοχές Natura 2000 γίνεται πρόταση 
όπως εφαρμοστεί το εξής Μέτρο: 
- Να μην επιτρέπεται η χρήση ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες αμπελιών 
και στις δενδρώδεις καλλιέργειες όπως ελιές, εσπεριδοειδή και φυλλοβόλα δέντρα, 
αλλά θα προωθείται η μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων. Αποζημίωση για τον 
περιορισμό αυτό διατίθεται μέσω του μέτρου Μ10.1.1 του ΠΠΑ 2014-2020 (Χρήση 
μηχανικής καλλιέργειας για την καταπολέμηση των ζιζανίων). 
- Για τα σιτηρά και τα ψυχανθή καθώς και τις υπόλοιπες καλλιέργειες δεν θα 
επιτρέπεται η χρήση ζιζανιοκτόνων πάνω στους φυσικούς όχτους και απόσταση 1-
2μ. πλάτους από αυτούς.   
- Για όλες τις καλλιέργειες δεν θα επιτρέπεται η χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα (για το περιβάλλον) 
σύμφωνα με τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο και περιλαμβάνονται στον ειδικό 
κατάλογο όπως έχει καταρτιστεί από το Τμήμα Γεωργίας. Αποζημίωση για το 
διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από τον περιορισμό αυτό μπορεί να διατίθεται 
μέσω του μέτρου για «Εξισωτικές πληρωμές για γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν 
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εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000», μέτρο Μ12 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2014-2020. 
- Σε ό,τι αφορά τις ζώνες προστασίας των φυσικών υδατορεμάτων (ζώνη πλάτους 5 
μ. από την όχθη των φυσικών υδατορεμάτων):  

i) Ο έλεγχος των ζιζανίων να περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και όπου 
είναι αναγκαίο να γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα. H χρήση ζιζανιοκτόνων 
απαγορεύεται.  

ii) Απαγορεύεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
χαρακτηρίζονται ως τοξικά (Τ), πολύ τοξικά (Τ+), καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα, τοξικά για αναπαραγωγή ή επικίνδυνα για το υδάτινο 
περιβάλλον σύμφωνα με τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο.  

iii) Επιτρέπεται η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 μετά από ενυπόγραφη γνωμάτευση Συμβούλου στην οποία θα 
πρέπει να προτείνονται και τα τυχόν μέτρα περιορισμού των κινδύνων που θα 
πρέπει να ληφθούν για την προστασία της ρύπανσης των επιφανειακών 

υδάτων και οι ποσότητες που πρέπει να εφαρμόζονται.  
Πέραν των πιο πάνω, σε όλες τις εντός ΖΕΠ καλλιέργειες να εφαρμόζεται σύστημα 
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (Integrated Pest Management)  αντί της συμβατικής 
χρήσης φυτοπροστατευτικών μεθόδων. Αποζημίωση για το διαφυγόν εισόδημα που 
προκύπτει από τον περιορισμό αυτό μπορεί να διατίθεται μέσω του μέτρου για 
«Εξισωτικές πληρωμές για γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν εντός των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000», μέτρο Μ12 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2014-
2020 αλλά και μέσω του μέτρου Μ10.1.3 (Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις 
στην καλλιέργεια πατάτας και των εσπεριδοειδών).  
  Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Υπάρχει Μέτρο για αξιοποίηση της 
μηχανικής καλλιέργειας (Μ. 10.1.1).  Σε κάποιο βαθμό υπάρχει για το IPM αλλά είναι 
προαιρετικό - πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα το Μ12. 
8. Περιορισμός της βόσκησης σε όλες τις περιοχές ΖΕΠ βάσει της φέρουσας 

ικανότητας των τοπικών φυτοκοινωνιών. Για σωστή εφαρμογή του περιορισμού 
αυτού, απαιτείται σχετική μελέτη για εκτίμηση της βοσκό-ικανότητας των διαφόρων 
φυτοκοινωνιών εντός των ΖΕΠ. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες, να 
εφαρμοστεί ο ακόλουθος περιορισμός: ο μέγιστος αριθμός ζώων ανά διαθέσιμο 
εκτάριο βοσκότοπου να μην υπερβαίνει τα 2 ζώα και να απαγορευτεί πλήρως η 
βόσκηση κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Αποζημίωση για το διαφυγόν 
εισόδημα που προκύπτει από τον περιορισμό αυτό (σε περιπτώσεις δηλαδή όπου η 
εφαρμογή του περιορισμού οδηγεί στη μείωση του αριθμού ζώων για τα οποία έχει 
αδειοδοτηθεί ο βοσκός) να διατίθεται μέσω επέκτασης του μέτρου για «Εξισωτικές 
πληρωμές για γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν εντός των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000», μέτρο Μ12 (12.1.2) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 
2014-2020, αλλά και μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου μέτρου 10.1.11 
(Περιβαλλοντικές δράσεις σε γεωργικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας). 
  Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Μέτρο Μ 12 (12.1.2), αλλά χρειάζεται 
κατάλληλη διαμόρφωση, μιας και υφίσταται για την ώρα μόνο για τις περιοχές ΤΚΣ 
«Ακάμα» και «Κοιλάδα Διαρίζου».   

9. Εφαρμογή υποχρεωτικού συστήματος τριετούς αμειψισποράς για τις καλλιέργειες 
σιτηρών βάσει του μέτρου Μ10.1.2 και Μ10.1.2.Β2 του ΠΑΑ 2014-2020 (Εφαρμογή 
αμειψισποράς στην καλλιέργεια Σιτηρών). Σε όλες τις περιοχές ΖΕΠ, να απαγορευτεί 
η συγκομιδή σιτηρών πριν το τέλος του Ιουλίου 

Υφιστάμενη πρόνοια στα ΠΑΑ 2014-2020:  Υπάρχει πρόνοια για ορισμένες   
περιοχές αλλά είναι προαιρετικό. 

10. Εφαρμογή της πρόνοιας της ασυγκόμιστης παραγωγής του 10% του ΠΑΑ 2014-2020,  
μέτρο Μ12 «Εξισωτικές πληρωμές για γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν εντός των 
περιοχών του δικτύου Natura 2000». 

Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Περιλαμβάνεται Μέτρο για πλήρη 
εφαρμογή (υποχρεωτική). 

11. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία ‘Οδηγού Γεωργίας εντός περιοχών Νatura 2000’ 
από το Υπουργείο Γεωργίας (Τμήμα Περιβάλλοντος/ ΚΟΑΠ/ Τμήμα Γεωργίας) και το 
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Υπουργείο Εσωτερικών (Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας), όπου θα επεξηγούνται τα 
μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 που μπορούν να αξιοποιήσουν οι γεωργοί ενώ 
ταυτόχρονα θα γίνεται και παράθεση των γεωργικών πρακτικών που θα πρέπει να 
ακολουθούν οι γεωργοί εντός περιοχών Νatura 2000. 

  Υφιστάμενη πρόνοια στο ΠΑΑ 2014-2020:  Δεν περιλαμβάνεται, αλλά υπάρχει η 

δυνατότητα να γίνει. 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 850 –€7 700 ετησίως 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 

    

 

Κατηγορία Μέτρου: Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων 

Κωδικός Μέτρου: Β.3 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 2 

Τίτλος Μέτρου: Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων  

Περιγραφή:  

1. Η Λαθροθηρία με τη χρήση όπλων, δικτύων και ξόβεργων αποτελεί μια απειλή 
για την περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένου περιπολιών ενάντια της λαθροθηρίας και της 
παράνομης παγίδευσης.  

2. Να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος κατά της εξάσκησης κυνηγετικών σκύλων 
ιδιαίτερα την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 

3. Να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος των περιοχών αυτών για τη διακρίβωση 
τυχόν εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων μετά το πέρας της κυνηγετικής 
περιόδου, τα οποία θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή. 

4. Έλεγχος, καταγραφή και σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων. Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης:   
α)  Καταγραφή και καταρτισμός μητρώου: 2016-2017.  
β)  Υλοποίηση σφράγισης και απαλλαγής από παράνομες γεωτρήσεις:  2018-

2019. 
5. Έλεγχος και αποκατάσταση παράνομων απολήψεων από φυσικές πηγές και 

επιφανειακά ύδατα. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:  2016-2017.  Στην περιοχή 
της Έζουσας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την περιοχή, 
αφού σε πολλά σημεία παρατηρείται η χρήση τουρπίνων για παράνομη 
απόληψη νερού από τον ποταμό.  

6. Περιορισμός του  φαινομένου απόρριψης αδρανών υλικών και σκουπιδιών σε 
διάφορα σημεία της ΖΕΠ, μέσω της αύξησης περιπολιών και της αυστηρής 
εφαρμογής της νομοθεσίας. 

7. Έλεγχος πρόσβασης: Θα πρέπει να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη διάνοιξη 
αγροτικών δρόμων.  

8. Αυξημένα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να επεκταθούν προς την αποτροπή της 
παράνομης απόρριψης σκυβάλων. 

9.  Έλεγχος μη αδειοδοτημένων υποστατικών. 
10. Η χρήση τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνων) θα μπορούσε να 

απαγορευτεί σε καθορισμένες περιοχές και μη εγγεγραμμένους δρόμους. 
Έλεγχος και καταγραφή όλων των παράνομων δραστηριοτήτων και εφαρμογή μέτρων 

επαναφοράς της νομιμότητας.  Χρονοδιάγραμμα καταγραφής: 2017.  Χρονοδιάγραμμα 

για μέτρα επαναφοράς της νομιμότητας:  2018-2019. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €0 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 
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Κατηγορία Μέτρου: Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  

Κωδικός Μέτρου: Β.4 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 3 

Τίτλος Μέτρου: 
Προώθηση της χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά εντός και γύρω της ΖΕΠ 
- μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών 

Περιγραφή:  

Ο τεχνητός φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη 
συμπεριφορά των ειδών, μέσω της διατάραξης της ανάπτυξής τους και της 
δραστηριότητάς τους. Ως εκ τούτου προτείνεται: 
1. εκπόνηση ενός ενημερωτικού εγχειρίδιου/ φυλλαδίου με προτάσεις χρήσης 

κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά εντός της ΖΕΠ με στόχο τη διανομή του στους 
ιδιοκτήτες της περιοχής προς ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. 

2. Προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι ο 
υφιστάμενος φωτισμός κάποιου υποστατικού έχει σημαντική επίπτωση για τα είδη, 
μέσω επιδότησης για κατάλληλη τροποποίηση του φωτισμού ή πρότασης 
εναλλακτικών λύσεων π.χ. φυτοφράκτες.   

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5000 - €7000 εφάπαξ 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 

    

 

Κατηγορία Μέτρου: Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  

Κωδικός Μέτρου: Β.5 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: 
Τοποθέτηση αντανακλαστικής σήμανσης στα ηλεκτρικά καλώδια εντός της ΖΕΠ και 
σχετικές μελέτες. 

Περιγραφή:  

Η παρουσία δικτύου καλωδίων της ΑΗΚ εντός της ΖΕΠ αυξάνει το ρίσκο πρόσκρουσης 
πτηνών σε αυτά. Για τη μείωση ρίσκου θανάτωσης πτηνών (και ιδιαίτερα των 
αρπακτικών) προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών ανακλαστικών σημάνσεων κατά μήκος 
των καλωδίων σε  σημεία ‘υψηλού κίνδυνου’ Απαιτείται επίσης μελέτη για εντοπισμό 
άλλων πιθανών σημείων ‘υψηλού κίνδυνου’, βάσει στοιχείων για τα σημεία που 
χρησιμοποιούν  τα μεταναστευτικά αρπακτικά πουλιά) καθώς και για εντοπισμό 
πυλώνων που ενδέχεται να είναι επικίνδυνοι για τα αρπακτικά και άλλα πουλιά που 
ξεκουράζονται πάνω σε αυτούς. Τονίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που υπάρχουν 
φωλεάζοντα αρπακτικά οι ακόλουθες αποστάσεις από τις φωλιές τους είναι 
ενδεικνυόμενες για τοποθέτηση ανακλαστικής σήμανσης: σε ακτίνα 2 χλμ από τις 
φωλιές των Aquila fasciata και Buteo rufinus και σε ακτίνα 1 χλμ για φωλιές των Falco 
peregrinus και Accipiter gentilis. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €13000 - €15000 εφάπαξ 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 

    

 

Κατηγορία Μέτρου: Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  

Κωδικός Μέτρου: Β.6 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 2 

Τίτλος Μέτρου: 
Πλήρης απαγόρευση του ψεκασμού με εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, τρωκτικοκτόνα 
επικίνδυνα στο περιβάλλον και στα ύδατα σε όλα τα υδάτινα σώματα 
(συμπεριλαμβανομένου λιμνίων και ρυακιών), εντός της ΖΕΠ 

Περιγραφή:  

Η παρουσία ποταμών αλλά και σημείων με παρουσία νερού για μεγάλο χρονικό 

διάστημα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περιοχή και πολύτιμη πηγή νερού για την 

πτηνοπανίδα.  

Ως εκ τούτου θα πρέπει να απαγορευτεί ο ψεκασμός των υδάτινων σωμάτων με 

εντομοκτόνα, καθώς και η οποιαδήποτε αλλοίωση των υδρομορφολογικών τους 

χαρακτηριστικών. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €0 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 
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9.4 Οριζόντια Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κατηγορία Μέτρου: Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κωδικός Μέτρου: Γ.1 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: 
Δημιουργία υποδομών επισκεπτών / Υποστήριξη της λειτουργίας υφιστάμενων 
υποδομών 

Περιγραφή:  

Η ανάδειξη της περιοχής ΖΕΠ εξ’ υπακούει την κατασκευή υποδομών οι οποίες θα 
είναι συμβατές με το τοπίο και τους στόχους διαχείρισης, οι οποίες θα εξυπηρετούν 
τους επισκέπτες και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση επισκεπτών.  
Προτείνεται οριζόντιο μέτρο για την δημιουργία κατάλληλων υποδομών επισκεπτών 
σε όλες τις περιοχές ΖΕΠ, μέσω των οποίων οι επισκέπτες θα μπορούν να 
ενημερώνονται για την αξία και τα σημαντικότερα φυσικά στοιχεία της περιοχής, θα 
μπορούν να επισκεφθούν τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος και θα 
πληροφορούνται για τα είδη πτηνοπανίδας και οικοτόπων που υπάρχουν και χρίζουν 
προστασίας. Οι υποδομές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: 

- Περίπτερο ενημέρωσης επισκεπτών: Κάθε περίπτερο ενημέρωσης θα 
εξυπηρετεί μια ομάδα περιοχών ΖΕΠ για πρακτικούς σκοπούς αλλά και για 
σκοπούς κοινής προώθησης των περιοχών αυτών.  

- Κατασκευή σωστά σχεδιασμένων μονοπατιών που συνδέουν τα 
ελκυστικότερα σημεία κάθε περιοχής, ώστε να επιτρέπουν στους 
επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου των πτηνοπαρατηρητών και των 
φωτογράφων, να απολαύσουν την κάθε περιοχή χωρίς να προκαλείται 
όχληση στα είδη πτηνοπανίδας. 

- Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για τα είδη πτηνοπανίδας κάθε 
περιοχής και τους στόχους διατήρησης σε διαφορά σημεία των ΖΕΠ. 

- Κατασκευή σημείων θέας ή και πτηνοπαρατηρητηρίων, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά και τη μορφολογία της περιοχής. 

- Συντήρηση των πιο πάνω υποδομών. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €2 000 000 - €2 500 000 εφάπαξ και €100 000 ετησίως 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 

    

 

Κατηγορία Μέτρου: Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κωδικός Μέτρου: Γ.2 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 2 

Τίτλος Μέτρου: Εργοδότηση λειτουργών ενημέρωσης  

Περιγραφή:  

Για την ανάδειξη των περιοχών ΖΕΠ και την προώθηση δράσεων κρίνεται απαραίτητο 
όπως εργοδοτηθούν Λειτουργοί Ενημέρωσης οι οποίοι θα έχουν τη βάση τους στα 
κατά τόπους περίπτερα ενημέρωσης. Ο κάθε λειτουργός μπορεί να έχει υπό την 
ευθύνη του ομάδα περιοχών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Θα 
έχει καθήκοντα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά 
και των χρηστών, ανάδειξης και παρακολούθησης των περιοχών ευθύνης του. 
Επίσης θα πρέπει να συμμετάσχει σε σχετικές εθνικές/τοπικές δράσεις 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παράλληλα να οργανώνει δράσεις ανάδειξης της 
περιοχής σε σχολεία και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες. 
Τέλος, στα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνεται η επόπτευση της περιοχής και η 
εφαρμογή μέτρων διαχείρισης, καθώς και η άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς 
φορείς. 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός: 

€200 000 - €300 000 ετησίως 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 
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Κατηγορία Μέτρου: Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κωδικός Μέτρου: Γ.3 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 2 

Τίτλος Μέτρου: 
Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθησης των περιοχών 
ΖΕΠ Natura 2000 και δημιουργία υλοποίηση ιστοσελίδας προβολής 

Περιγραφή:  

Η προώθηση, ανάδειξη και προσέλκυση επισκεπτών στις περιοχές ΖΕΠ, προϋποθέτει 
την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου προβολής, που θα περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων τη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου αλλά και τη χρήση έντυπου 
υλικού.   
Για σκοπούς προώθησης και ανάδειξης της αξίας κάθε περιοχής ΖΕΠ στο ευρύ κοινό 
προτείνεται:  
- Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (π.χ. τηλεοπτικό φιλμάκι, ενημερωτικό 

φυλλάδιο, οδηγός για την περιοχή, θεματικοί χάρτες, εκπαιδευτικό υλικό που θα 
διαμοιραστεί σε σχολεία κ.τ.λ.) το οποίο θα διανέμεται από τα Περίπτερα 
Ενημέρωσης, Μ.Κ.Ο., τις τοπικές κοινότητες, τις αρμόδιες υπηρεσίες κ.τ.λ.  

- Χρήση διαδικτύου  με τη δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των περιοχών, 
προβολής στο ευρύ κοινό μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης κ.τ.λ. για 
περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της περιοχής. 

- Προώθηση ομάδων περιοχών ως μέρος ενός δικτύου περιοχών 
πτηνοπαρατήρησης, σημαντικών για τα πουλιά. Μια ομάδα περιοχών μπορεί να 
προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και να προωθείται ως πακέτο προς 
ενδιαφερόμενους επισκέπτες και πτηνοπαρατηρητές, ενισχύοντας την 
επισκεψιμότητα τους. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να 
αποτελέσει το έναυσμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν και περαιτέρω 
συνεργασίες σε σχέση με τη διαχείριση των περιοχών μεταξύ των Τοπικών Αρχών 
εντός των οποίων εμπίπτουν οι εκάστοτε περιοχές.  

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €500 000 εφάπαξ και €10 000 -  €20 000 ετησίως 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 

    

 

Κατηγορία Μέτρου: Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κωδικός Μέτρου: Γ.4 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων 

Περιγραφή:  

Η Ε.Ε. παρέχει αριθμό χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία παρέχουν ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τη δημιουργία οικοτουριστικής και άλλου τύπου υποδομής, 
ανάπτυξης και προώθησης τοπικών προϊόντων τα οποία μπορεί να παρέχουν 
επιπλέον ευκαιρίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης 
επισκεπτών.  
Ως εκ τούτου προτείνεται η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των κοινοτήτων και 
άλλων ενδιαφερόμενων τοπικών φορέων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που 
υπάρχουν για την κάθε περιοχή ΖΕΠ, με ταυτόχρονη παραγωγή σχετικού 
ενημερωτικού υλικού. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €60 000 - €70 000 εφάπαξ 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 
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9.5 Οριζόντια Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα προτεινόμενα μέτρα παρακολούθησης ειδών πτηνοπανίδας και των 

οικοτόπων τους.   

Κατηγορία Μέτρου: Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους 

Κωδικός Μέτρου: Δ.1 Είδος Μέτρου:  Δράση Βαθμός προτεραιότητας: 1 

Τίτλος Μέτρου: Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών χαρακτηρισμού 

Περιγραφή:  

Ένα σύστημα  καταγραφών (συμπεριλαμβανομένου και νυκτερινών καταγραφών) για 
την παρακολούθηση των ειδών χαρακτηρισμού κάθε περιοχής ΖΕΠ θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σε κάθε περιοχή. Κατά τον καταρτισμό του, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και όπου απαιτείται να περιλαμβάνει 
καταγραφές στο πέρασμα των αρπακτικών κατά τις 2 μεταναστευτικές περιόδους 
(Μάρτιο–Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο).  
Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να υλοποιείται σε συνδυασμό με τα 
προγράμματα παρακολούθησης αρπακτικών που υλοποιούνται από την Υπηρεσία 
Θήρας και Πανίδας. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €150 000 -  €200 000 ετησίως 

Χρονοδιάγραμμα: 
Άμεσα Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα 

    

 

 

9.6 Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε βάθος 7-

10τείας 

Στην παρούσα ενότητα (Πίνακας 9.6-1) παρουσιάζεται σύνοψη όλων των προτεινόμενων μέτρων, το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους (Άμεσο, Βραχυπρόθεσμο, Μεσοπρόθεσμο, 

Μακροπρόθεσμό ή/και Συνεχές) καθώς και ενδεικτικός προϋπολογισμός σε βάθος 7-10τείας. 
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Πίνακας 9.6-1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Διαχειριστικών Μέτρων. 

Κατηγορία 
Μέτρου 

Κωδικός 
Μέτρου 

Τίτλος Μέτρου 
Είδος 

Μέτρου 
Βαθμός 

προτεραιότητας 
Χρονοδιάγραμμα Εκτιμώμενο Κόστος 

A. Μέτρα 
Διατήρησης και 

Προστασίας Ειδών 
Χαρακτηρισμού 
και Οικοτόπων 

A.1 Πρόγραμμα τοποθέτησης τεχνητών φωλιών εντός της ΖΕΠ Δράση 1 Άμεσα - Συνεχές €2000 - €3000 εφάπαξ 

A.2 
Προστασία των περιοχών φωλεοποίησης των ειδών Aquila 
fasciata και Buteo rufinus εντός της ΖΕΠ 

Δράση 1 Άμεσα - Συνεχές €0 

Α.3 
Παρακολούθηση  των φυτεύσεων Cedrus brevifolia στις 
περιοχές που κατανέμεται το Pinus nigra 

Δράση 1 Άμεσα - Συνεχές 
€3 000 - €5 000 

εφάπαξ 

Β. Μέτρα Ρύθμισης 
Χρήσεων Γης και 
Δραστηριοτήτων 

B.1 
Διαχειριστικά μέτρα που αφορούν δασικά οικοσυστήματα 
και δασικές πρακτικές 

Δράση 1 Άμεσα - Συνεχές 
€10 000 - €15 000 

ετησίως 

B.2 
Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης 
αγροτικών πρακτικών για ελαιώνες και αμπελώνες εντός της 
ΖΕΠ 

Δράση 1 Άμεσα - Συνεχές 
€3 850 –€ 7 700 

ετησίως 

B.3 
Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- 
αδειοδοτημένων  δραστηριοτήτων 

Δράση 2 Άμεσα - Συνεχές €0 

B.4 
Προώθηση της χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα 
υποστατικά εντός και γύρω της ΖΕΠ - μέσω της ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών 

Δράση 3 Μεσοπρόθεσμα €5000 - €7000 εφάπαξ 

B.5 
Τοποθέτηση αντανακλαστικής σήμανσης στα ηλεκτρικά 
καλώδια εντός της ΖΕΠ και μελέτες 

Δράση 1 Μακροπρόθεσμα 
€13000 - €15000 

εφάπαξ 

B.6 

Πλήρης απαγόρευση του ψεκασμού με εντομοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα, τρωκτικοκτόνα επικίνδυνα στο περιβάλλον και 
στα ύδατα σε όλα τα υδάτινα σώματα 
(συμπεριλαμβανομένου λιμνίων και ρυακιών), εντός της ΖΕΠ 

Δράση 2 Άμεσα - Συνεχές €0 

Γ. Οριζόντια Μέτρα 
Ανάδειξης 

Περιοχής και 
Συμβολής στη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Γ.1 
Δημιουργία υποδομών επισκεπτών / Υποστήριξη της 
λειτουργίας υφιστάμενων υποδομών 

Δράση 1 
Βραχυπρόθεσμα - 

Συνεχές 

€2 000 000 - €2 500 
000 εφάπαξ και €100 

000 ετησίως 

Γ.2 Εργοδότηση λειτουργών ενημέρωσης Δράση 2 
Βραχυπρόθεσμα - 

Συνεχές 
€200 000 - €300 000 

ετησίως 

Γ.3 
Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την 
προώθησης των περιοχών ΖΕΠ Natura 2000 και δημιουργία 
υλοποίηση ιστοσελίδας προβολής 

Δράση 2 
Βραχυπρόθεσμα - 

Συνεχές 

€500 000 εφάπαξ και 
€10 000 -  €20 000 

ετησίως 

Γ.4 
Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
Κονδυλίων 

Δράση 1 
Βραχυπρόθεσμα - 

Συνεχές 
€60 000 - €70 000 

εφάπαξ 

Δ. Οριζόντια 
Μέτρα 

Παρακολούθησης 
Ειδών και 

Οικοτόπων τους 

Δ.1 Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών χαρακτηρισμού Δράση 1 
Βραχυπρόθεσμα - 

Συνεχές 
€150 000 - €200 000 

ετησίως 
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9.7 Τρόποι και εργαλεία προώθησης και ωφέλειας 

Η αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων είναι σημαντική για περιοχές του δικτύου Natura 2000 οι οποίες 

μπορούν να απορροφήσουν Ευρωπαϊκά αλλά και κρατικά κονδύλια, τόσο για την υλοποίηση των 

διαχειριστικών σχεδίων και αναβάθμισης της περιοχής, όσο και για την εξασφάλιση οικονομικού οφέλους 

από τους κατοίκους των περιοχών αυτών.  

Στα πλαίσια εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών στις περιοχές αυτές, η Ε.Ε προβλέπει τη διάθεση 

κονδυλίων μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

προστασία και διατήρηση των περιοχών αυτών με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης, 

τη δημιουργία πράσινων υποδομών, την ανάδειξη των περιοχών αυτών, τη ενίσχυση των οικοτουριστικού 

προϊόντων των περιοχών αυτών και την ενίσχυση των χρηστών στις περιπτώσεις εφαρμογής 

περιβαλλοντικών πρακτικών.  

Πρόγραμμα LIFE: Το πρόγραμμα LIFE είναι το κατεξοχήν εργαλείο για την χρηματοδότηση περιοχών 

Natura 2000 καθώς στοχεύει στην διαχείριση και διατήρηση των περιοχών αυτών, συμβάλλοντας 

παράλληλα στην ανάδειξη τους και εμπλέκοντας τις τοπικές κοινωνίες στη διαχείριση των περιοχών 

αυτών. Το πρόγραμμα LIFE έχει χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό έργων στην Κύπρο με μεγάλη επιτυχία 

και με σημαντικό όφελος για τις τοπικές κοινότητες, προωθώντας την προστασία περιοχών του δικτύου 

Natura 2000, τη διαχείριση και την ανάδειξη τους, με παράλληλη δημιουργία υποδομών, αυξάνοντας με 

τον τρόπο αυτό την αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα τους. 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ): Το ΠΑΑ στοχεύει μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για το σκοπό αυτό, στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται 

σημαντικός αριθμός μέτρων τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές και 

δασικές περιοχές και ως εξ τούτου μπορούν να χρηματοδοτήσουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες και 

πρακτικές με τη μορφή επιδοτήσεων,. Πέραν των μέτρων που εφαρμόζουν σε όλη την επικράτεια της 

Κύπρου, το εθνικό ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει μέτρα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις περιοχές 

Natura 2000. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδότηση των μέτρων αυτών είναι η δημοσίευση 

υπουργικού διατάγματος για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης κάθε περιοχής. 

Παράλληλα, αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης παρέχονται και από άλλα ταμεία της Ε.Ε όπως το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) και το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία. 

Εκτενής αναφορά στα πιο πάνω χρηματοδοτικά προγράμματα/ταμεία και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

που προσφέρουν, αναφέρονται στον Οδηγό της Ε.Ε.  "Guidance Handbook on financing Natura 2000 - EU 

funding opportunities in 2014-2020"   

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_p

art%201.pdf).

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_part%201.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000financingHandbook_part%201.pdf
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10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ 

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Κατά τη διαδικασία εξέτασης προτεινόμενων έργων ή σχεδίων που εμπίπτουν ή γειτνιάζουν με περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 και δύναται να επηρεάζουν τα είδη ή/και τους οικότοπους προτεραιότητας  των 

περιοχών αυτών, η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία απαιτούν  όπως οι επιπτώσεις αυτές αξιολογηθούν 

δεόντως. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ.3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, "κάθε σχέδιο, μη άμεσα 

συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά 

τον εν λόγω τόπο, καθ’ εαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του 

στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης 

των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες 

εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την 

ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια 

γνώμη". Σχετικές πρόνοιες υπάρχουν επίσης και στο Άρθρο 16 του "Περί Προστασίας και Διαχείρισης της 

Φύσης και της Άγριας Ζωής " Νόμος του 2003 (153(I)/2003) καθώς και στο Άρθρο 5 του "Περί Προστασίας 

και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων" Νόμος του 2003 (152(I)/2003) της εναρμονισμένης εθνικής 

νομοθεσίας. Στα πλαίσια αυτά, για κάθε προτεινόμενο έργο εντός ή πλησίον περιοχής ΝATURA 2000 που 

δύναται να επηρεάσει αρνητικά μια περιοχή, θα πρέπει να εκπονείται Mελέτη Δέουσας Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων που πιθανώς να προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

Η μεθοδολογία  εκπόνησης της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων έχει καθοριστεί από την Ε.Ε. μέσω του 

σχετικού Κατευθυντήριου Κειμένου "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 

sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", 

προκειμένου να επεξηγηθεί αναλυτικά πως γίνονται οι απαραίτητες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στους 

οικότοπους και τα είδη, σε αντιδιαστολή με την αναγκαιότητα υλοποίησης ενός έργου που θα επηρεάσει 

σημαντικά περιοχή του δικτύου Natura 2000 και τις πιθανές εναλλακτικές. Η Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων 

εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης.  

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο έγγραφο, η διαδικασία και τα στάδια που ακολουθούνται στη μελέτη 

Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων για την αξιολόγηση του έργου και των επιπτώσεων που πιθανώς να έχει σε 

μια περιοχή Natura 2000, αναλύονται στο διάγραμμα 11.1. 

Σύμφωνα με αυτό, αν ένα προτεινόμενο έργο συνδέεται άμεσα ή είναι αναγκαίο για τη διαχείριση μιας 

περιοχής(1) ή δεν επηρεάζει σημαντικά την περιοχή (2), τότε μπορεί να χορηγηθεί περιβαλλοντική έγκριση 

για την υλοποίηση του (3). Αν όμως δεν ισχύει καμιά από τις  δύο προϋποθέσεις, τότε απαιτείται εκτίμηση 

των επιπτώσεων του έργου στην περιοχή λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους διατήρησης (4). Αν από την 

εκτίμηση των επιπτώσεων κριθεί ότι το έργο δεν αναμένεται να παραβλάψει την ακεραιότητα της περιοχής 

Natura 2000 (5), τότε και πάλι μπορεί να χορηγηθεί περιβαλλοντική έγκριση για την υλοποίηση του (3).Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις στο σχεδιασμό και λειτουργία 

του έργου, με τις οποίες θα αίρονται οι  επιπτώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής (6).  

Εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, εξετάζεται κατά πόσο η περιοχή φιλοξενεί είδη ή/και ενδιαιτήματα 

προτεραιότητας (7). Αν η απάντηση είναι θετική και παράλληλα υπάρχουν επιχειρήματα σχετικά με τη 

δημόσια υγεία ή ασφάλεια ή σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση του έργου, τότε 

χορηγείται περιβαλλοντική άδεια με παράλληλη λήψη αντισταθμιστικών  μέτρων και ενημέρωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8). Εάν όμως δεν υπάρχουν επιχειρήματα σχετικά με τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια 

ή σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση του έργου,  μπορεί να χορηγηθεί άδεια μόνο στην 
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περίπτωση ύπαρξης επιτακτικών λόγων υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος και κατόπιν διαβούλευσης με 

την Ε.Ε., ενώ θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα (9). 

Στην περίπτωση που η περιοχή δεν φιλοξενεί είδη ή/και ενδιαιτήματα προτεραιότητας, αλλά συντρέχουν 

επιτακτικοί λόγοι υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος τότε και πάλι μπορεί να χορηγηθεί άδεια με 

παράλληλη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων και ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8). Εάν όμως δεν 

προκύπτουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, το έργο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 10.1-1: Αναλυτική διαδικασία που ακολουθείται στη μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την υλοποίηση ενός προτεινόμενου έργου που δύναται 

να επηρεάσει μια περιοχήNATURA 2000. 

Το σχέδιο ή έργο συνδέεται άμεσα ή είναι 
αναγκαίο για τη διαχείριση της περιοχής με 

σκοπό τη διατήρηση της φύσης; 

Το σχέδιο ή έργο είναι πιθανόν να 
επηρεάσει σημαντικά την περιοχή; 

Το σχέδιο ή έργο θα 
παραβλάψει την 

ακεραιότητα της περιοχής; 

 
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις; 

Η περιοχή φιλοξενεί 
ενδιαιτήματα ή είδη 

προτεραιότητας; 

Συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι 
υπέρτατου δημοσίου 

συμφέροντος; 

Δεν πρέπει να 
χορηγηθεί 

άδεια.  

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην 
περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη 
τους στόχους διατήρησής της. 

Τροποποίηση του σχεδίου 
ή έργου. 

Υπάρχουν επιχειρήματα σχετικά με τη 
δημόσια υγεία ή ασφάλεια ή 

σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη; 

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια για 
άλλους επιτακτικούς λόγους 

υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, 
μετά από διαβουλεύσεις με την 
Επιτροπή. Πρέπει να ληφθούν 

αντισταθμιστικά μέτρα. 

Μπορεί να χορηγηθεί 
άδεια. Λαμβάνονται 

αντισταθμιστικά μέτρα. 
Ενημερώνεται η 

Επιτροπή.   

Μπορεί να 
χορηγηθεί 

άδεια.  

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

1 

2 

4 5 

3 

6 7 

8 
9 

10 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ " ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ " 

- 70 - 

11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ 

11.1 Πλαίσιο Εφαρμογής Διαχειριστικού Σχεδίου – Χρονικός Ορίζοντας, Καθήκοντα, 

Ρόλοι και Ευθύνες 

Το παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια 

και μέγιστο μέχρι 10 χρόνια, όπου μέχρι τότε θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ανάγκης 

επικαιροποίησης, αναθεώρησης και επανακαθορισμού στόχων για την περιοχή. 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών βάση της κείμενης νομοθεσίας είναι η Αρμόδια Αρχή για τη Διαχείριση των 

ειδών πτηνοπανίδας και τους βιοτόπους τους, και μέσω της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας εφαρμόζονται 

μέτρα προστασίας, ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης τόσο εντός όσο και εκτός των περιοχών ΖΕΠ. Η 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στην προκειμένη περίπτωση και αναλόγως των αιτούμενων πόρων, 

οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, εκτελεί η ίδια τα διάφορα μέτρα διαχείρισης που αφορούν και 

τις περιοχές ΖΕΠ, ή συντονίζει την εκτέλεση μέσω τρίτων προσώπων είτε αυτά είναι άλλοι Κρατικοί 

φορείς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή ιδιώτες. 

Άλλες σημαντικές αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση 

των περιοχών ΖΕΠ και που άμεσα ή έμμεσα δύνανται να εμπλέκονται στη διαχείριση των περιοχών ΖΕΠ, 

είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών (ειδικά εντός κρατικών δασικών περιοχών) και το Τμήμα 

Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 

Πέραν του πλαισίου της υφιστάμενης νομοθεσίας και των κρατικών προϋπολογισμών,  υπάρχει η 

δυνατότητα μέσω διάφορων Προγραμμάτων όπως π.χ. Προγραμμάτων χρηματοδότησης LIFE ή 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρος (Interreg) για συνεργασίες και συνέργειες αρμόδιων 

κρατικών υπηρεσιών με άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως τοπικούς φορείς, κοινοτικές αρχές, 

συμβουλευτικούς και ερευνητικούς οίκους, και μη κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι κατά περίπτωση 

και ανά περιοχή ΖΕΠ ή ομάδας ΖΕΠ μπορούν να οργανώσουν ομάδες υλοποίησης έργων και 

προγραμμάτων.   Τα προγράμματα και οι δυνατότητες ποικίλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν δράσεις 

διατήρησης ή άλλες ερευνητικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες ή και άλλες πρωτοβουλίες προώθησης 

αειφόρων και συμβατών δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ" 

- 71 - 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Agostini, N. & Pannucio, M. (2008). Are migration pathways of European Honey Buzzards Pernis apivorus 

passing over Cyprus age-related? Sandgrouse 30(1), 97-99 

Bannerman, D.A. & Bannerman W.M. (1958). Birds of Cyprus. Oliver and Boyd. Edinburgh.  

Biocyprus (2010): Electronic database. 

BirdLife Cyprus. (2003-2013). BirdLife Cyprus Monthly Checklists 2003-2013. BirdLife Cyprus, Nicosia. 

BirdLife Cyprus. (2003-2013). Cyprus Bird Reports 2002-2012. BirdLife Cyprus, Nicosia. 

BirdLife International. (2013). Retrieved from Designating Special Protection Areas in the European Union. 

Presented as part of the BirdLife State of the world’s birds website: 

http://www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/244 (Last checked 10/07/2014) 

Brambilla M., Gustin M. & Celada, C. (2011) Defining favourable reference values for birdpopulations in 
Italy: setting long-term conservation targets for priority species. Bird Conservation International 21: 
107–118. 

Charalambides, M. (2000). In M. F. Heath, & M. I. Evans, Important Bird Areas in Europe. Cambridge: 

BirdLife International. 

Charalambidou, I., Gücel, S., Kassinis, N., Turkseven, N., Fuller, W., Kuyucu, A. & Yorgancı H. 2008. 
Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF/, Nicosia, Cyprus.  

Convention on Biological Diversity. (2010). COP 10 Decision X/2: Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020. 

Retrieved from www.cbd.int/sp/ (Accessed on 10 July 2014) 

European Commission. (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. Our life insurance, 

our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. Brussels. 

European Environment Agency. (2010). Corine Land Cover 2006 raster data. Retrieved from 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster# (Last checked 

10/07/2014) 

European Union, 2013. The Economic benefits of the Natura 2000 Network. 

Flint, P. (2001). Affinities of Cyprus Warbler Sylvia melanothorax. Sandgrouse 23(2), 119-123. 

Gustin, M., Brambilla, M. & Celada, C. (2009) Valutazione dello Stato di Conservazione del’Avifauna 
Italiana. LIPU, Parma. 

Hellicar, M.A. (2004). The importance of low-intensity farming for birds in Cyprus - the findings of the ‘Birds 

and Farming in Cyprus’ project. Cyprus Environmental Studies Centre, Kritou Tera, Cyprus. 

Hellicar, M.A., Anastasi, V., Beton, D. & Snape, R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. BirdLife Cyprus, 

Nicosia, Cyprus. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm Council Directive 

2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the 

conservation of wild birds. (Last checked 10/7/2014) 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm Council Directive 

92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. (Last 

checked 10/7/2014) 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ" 

- 72 - 

http://epp.eurostat.ec. Local Administrative Units (LAU). Retrieved from 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/local_administrative_un
its (Last checked 10/7/2014) 

Iezekiel, S., Makris, C., & Antoniou, A. (2004). Important Bird Areas of European Union Importance in 

Cyprus. BirdLife Cyprus, Nicosia, Cyprus. 

Kassinis N., Gücel S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A. & Yorganci H. (2010). Waterbirds 

in Cyprus 2008/09. UESCCEIA/TCBA/CGF/, UNDP-ACT, Nicosia, Cyprus, 87 pp. 

Kelvin S.H. et al. “Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment” – Version 1.1. Cambridge 

Conservation Initiative. 

Miltiadou, M. (2010). Cyprus Wetlands Report 2005-2009. Unpublished report by BirdLife Cyprus. 

Panayides P.  Six Aspects of Land Use and Development Activity that Result in Adverse Effects to Cypriot 

Wildlife Resources.  Proceedings of the XXVth International Congress of the International Union of 

Game Biologists – IUGB and the  IXth International Symposium Perdix, Vol. 2. Nov. 2005.  pp. 182-

196.    

Pomeroy, D. (2004). Cyprus breeding birds: Monitoring results – 1997 – 2003. Annual Report 2003, pp. 123 

– 133. BirdLife Cyprus, Nicosia. 

Pomeroy, D. (2013). Responses of forest birds to a large fire in 2007. Cyprus Bird Report 2012, pp. 173 – 

175. BirdLife Cyprus, Nicosia. 

Science for Environment Policy (2015). The Value of Natura 2000. Future Brief 12. Brief produced for the 
European Commission DG Environment. Bristol: Science Communication Unit, UWE. Available at: 
http://ec.europa.eu/science-environment-policy 

The Ramsar Convention on Wetlands. (1971). Retrieved from www.ramsar.org (Last checked 10/7/2014) 

Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (2007). Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της 

Κύπρου. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία. 

Ι.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd και Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (2016). Ετοιμασία 

Στόχων Διατήρησης & Διαχειριστικών Σχεδίων για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν 

καθοριστεί στην Κύπρο σύμφωνα με την Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά (2009/147/ΕΚ), Αρ. Συμβ. 

13.25.006.02.02 - 3η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου. Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο 

Εσωτερικών, Λευκωσία. 

Κωνσταντίνου Γ. (2002). Η Γεωλογία της Κύπρου. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Υπουργείο Γεωργίας 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Κυπριακή Δημοκρατία. Λευκωσία.  

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος   (Αρ. 152(Ι)2003). 

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος (Αρ. 153(Ι)2003). 

ΟΙΚΟΣ – Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ. 2006. Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής CY 5000004 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. Πρόγραμμα LIFE04NAT/CY/000013, Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
Κύπρου - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής 
ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο 
http://www.cypruswetlands.org.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/local_administrative_units
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/local_administrative_units
http://ec.europa.eu/science-environment-policy
http://www.ramsar.org/


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ" 

- 73 - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

Πρακτικά Συνάντησης Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου για τη Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) "ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ" 

Ο κ. Ιάκωβος Τζιωρτζιής αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο της σύμβασης καθώς και το πλαίσιο στο οποίο 

πραγματοποιείται η συνάντηση, επεξηγώντας ότι σκοπός της σύμβασης είναι ο καταρτισμός ενός 

Διαχειριστικού Σχεδίου (Δ.Σχ.) για το οποίο στόχος των μελετητών είναι να εξυπηρετεί τη νομοθεσία και 

την προστασία των ειδών και κατά το μέγιστο το δυνατό βαθμό, τις τοπικές κοινότητες. 

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής από τους εκπροσώπους της 

κοινοπραξίας που ανέλαβε την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων για τις περιοχές ΖΕΠ, προκειμένου 

οι παρευρισκόμενοι να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Στη 

συνέχεια ακολούθησε συζήτηση. 

Λοϊζος Λοϊζου (Περιφερειακός Τμήματος Δασών): Σημαντική απειλή είναι ότι επιτρέπεται η εκπαίδευση 

σκύλων.  Στείλαμε και επιστολές αλλά δεν πήραμε καμία απάντηση. Επίσης δεν γίνεται σημαντική χρήση 

εντομοκτόνων στην ΖΕΠ, τα ποντικοφάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο σε κτήρια.  Επίσης θα πρέπει να 

κατανοήσουμε όλοι ότι η Natura δεν είναι μόνο ανάπτυξη αλλά και σεβασμός στα είδη. 

Κοινοτάρχης Αμιάντου: Συμφωνώ για το θέμα των σκύλων. Όσο αφορά τα φυτοφάρμακα πως γίνεται να 

μην ψεκάζει ο παραγωγός, πως θα το αντιμετωπίσουμε, εσείς τι εισηγείστε?  

Martin Hellicar: Είναι ένα πρόβλημα αυτό με τους σκύλους, τουλάχιστον να πετύχουμε να περιοριστεί 

γύρω στις φωλιές. Για τα φυτοφάρμακα υπάρχουν ευκαιρίες στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τις 

περιοχές Natura για τα όποια περιοριστικά μέτρα υπάρχουν.  

Ανδρέας Κωνσταντίνου: Υπάρχουν κάτοικοι που έχουν τεμάχιο στην Natura και δεν μπορούν να το 

αξιοποιήσουν. Θα μπορούσε να υπάρξουν κάποιες αποζημιώσεις, μας λέτε ότι θα προσφέρει το κράτος 

πως θα προσφέρει όταν κάποιες κοινότητες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια τεμάχια, για να 

στηρίξουμε την περιοχή πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. 

Martin Hellicar: Ο περιορισμός μπορεί να είναι να μην ψεκάζεις, έτσι θα μειωθεί το εισόδημα σου όταν 

έχεις περιορισμούς και η απώλεια εισοδήματος θα δίνεται ως αποζημίωση. 

Ιάκωβος Τζιωρτζιής: Το πολεοδομικό καθεστώς καθορίζει αν θα κτίσεις ή όχι, δεν είναι το Natura που το 

καθορίζει. 

Martin Hellicar: Το θέμα της ήπιας ανάπτυξης είναι ότι αν η Πολεοδομία επιτρέπει να κτίσεις ένα σπίτι, 

τότε πρέπει να ελεγθεί αν επηρεάζει τα είδη προστασίας. Αν δεν επηρεάζονται, η ανάπτυξη  θα 

προχωρήσει.  Δεν είναι το διαχειριστικό που καθορίζει αυτή τη διαδικασία, αλλά οι ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Ιάκωβος Τζωρτζής: Το θέμα που αντιμετωπίζουμε στις διαβουλεύσεις είναι η έλλειψη μέτρων για την 

γεωργική ανάπτυξη ειδικά για περιοχές Natura.  Είχαμε συνάντηση με την Αρχή Αγροτικής Ανάπτυξης όταν 

διαμόρφωνε το πρόγραμμά αγροτικής ανάπτυξης για να το στείλουν στην Ε.Ε. και τους θέσαμε διάφορα 

θέματα στα οποία δεν εισακουστήκαμε σε όλα, αλλά κάναμε ότι μπορούσαμε. 

Μηνάς Παπαδόπουλος: Αναφέρθηκε σε κάποιες απειλές όπως τις δασικές πυρκαγιές καθώς είναι η 

μεγαλύτερη απειλή. Άλλο σημαντικό θέμα είναι οι εξαγγελίες για τον στρατηγικό επενδυτή για την 

ανάπτυξη των υποδομών που υπάρχουν στη ευρύτερη περιοχή του Τροόδους. 

Martin Hellicar: Το θέμα της απειλής για την πυρκαγιά γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαχείριση από το Τμήμα 

Δασών που στοχεύει στην μείωση αυτής της απειλής.  Η άλλη απειλή είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτό 

πρέπει να ελέγχεται από την Δέουσα Εκτίμηση. Οποιαδήποτε ανάπτυξη σε μια περιοχή  Natura πρέπει να 

περνά από την Δέουσα Εκτίμηση. 
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Κοινοτάρχης Κυπερούντας: Εξέφρασε παράπονο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ΖΕΠ καθορίστηκε στις ορεινές 

περιοχές. 

Martin Hellicar: Το Natura είναι μια ευκαιρία εναλλακτικής και αειφορικής ανάπτυξης, και έτσι πρέπει να 

αντιμετωπίζεται από τις κοινότητες.  
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II. Κατάλογος ειδών πτηνών που καταγράφηκαν στη ΖΕΠ Περιοχή Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους (από στοιχεία καταγραφών του Πτηνολογικού Συνδέσμου 

Κύπρου) 

Σύνολο ειδών που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή: 104 

Αριθμός Ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ: 24 

Αριθμός Ειδών του Παραρτήματος Ι που φωλιάζουν: 11 

 

 

a/a ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Κατάσταση Εθνικού Πάρκου 

Τροόδους:

Αναγραφή στο Παράρτημα Ι 

της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ

Ε- επιδημητικό

εΦ – Φωλιάζει, επιδημητικό

μΦ- Φωλιάζει, μεταναστευτικό

Μ- Μεταναστευτικό περαστικό

Χ- Χειμερινός επισκέπτης

Τ – Τυχαίος επισκέπτης

1 Pernis apivorus Μελισσοσιάχινο Μ +

2 Gyps fulvus Γύπας E +

3 Accipiter gentilis Διπλοσιάχινο εΦ/Μ -

4 Accipiter nisus Ξεφτέρι Χ/Μ -

5 Buteo rufinus Διπλογέρακο εΦ +

6 Aquila heliaca Γεράκα Μ +

7 Aquila fasciata Σπιζαετός - Περτικοσιάχινο εΦ/Μ +

8 Falco tinnunculus Κίτσης εΦ/Μ -

9 Falco vespertinus Μαυροφάλκονο Μ +

10 Falco subbuteo Δεντροφάλκονο Μ -

11 Falco eleonorae Μαυρομμάτης Μ +

12 Falco cherrug Στεποζάνος Μ +

13 Falco peregrinus Ζάνος εΦ/Χ/Μ +

14 Alectoris chukar Περτίτζι εΦ -

15 Actitis hypoleucos Ακτίτης Μ -

16 Columba livia Αρκοπέζουνο εΦ -

17 Columba palumbus Φάσσα εΦ/Χ -

18 Streptopelia decaocto Φιλικουτούνι εΦ -

19 Streptopelia turtur Τρυγόνι μΦ/Μ -

20 Clamator glandarius Καλοχρονιά μΦ/Μ -

21 Cuculus canorus Κούκος Μ -

22 Otus scops cyprius Θουπί εΦ/Μ -

23 Caprimulgus europaeus Νυκτοπούλλι μΦ/Μ +

24 Apus apus Πετροχελίδονο μΦ/Μ -

25 Apus pallidus Στακτοπετροχελίδονο μΦ/Μ -

26 Tachymarptis melba Ασπροπετροχελίδονο μΦ/Μ -

27 Alcedo atthis Αλκυόνη Χ/Μ +

28 Merops apiaster Μελισσοφάγος Μ -

29 Coracias garrulus Κράγκα Μ +

30 Upupa epops Πουπούξιος μΦ/Μ -

31 Melanocorypha calandra Μαυροτράσιηλος Χ +

32 Lullula arborea Πευκοτρασιήλα εΦ/Χ/Μ +

33 Ptyonoprogne rupestris Βραχοχελίδονο εΦ -

34 Hirundo rustica Χελιδόνι μΦ/Μ -

35 Cecropis daurica Μιλτοχελίδονο μΦ/Μ -

36 Delichon urbicum Ασπροχελίδονο μΦ/Μ -

37 Anthus spinoletta Νερογαλούδι Χ/Μ -

38 Motacilla cinerea Σταχτοζευκαλάτης Χ/Μ/Φ -

39 Troglodytes troglodytes Τρυποκάρυδο εΦ -

40 Erithacus rubecula Κοτσινολαίμης Χ/Μ -

41 Luscinia megarhynchos Αηδόνι μΦ/Μ -

42 Phoenicurus ochruros Καρβουνίαρης Χ/Μ -

43 Phoenicurus phoenicurus Κοτσινονούρης Μ -

44 Saxicola rubetra Βοσκαρούδι Μ -

45 Saxicola torquatus Παπαθκιά Χ -
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a/a ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Κατάσταση Εθνικού Πάρκου 

Τροόδους:

Αναγραφή στο Παράρτημα Ι 

της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ

Ε- επιδημητικό

εΦ – Φωλιάζει, επιδημητικό

μΦ- Φωλιάζει, μεταναστευτικό

Μ- Μεταναστευτικό περαστικό

Χ- Χειμερινός επισκέπτης

Τ – Τυχαίος επισκέπτης

46 Oenanthe isabellina Αμμοσκαλιφούρτα Μ -

47 Oenanthe oenanthe Σταχτοσκαλιφούρτα Μ -

48 Oenanthe cypriaca Σκαλιφούρτα μΦ +

49 Oenanthe melanoleuca Ισπανική Σκαλιφούρτα Μ -

50 Monticola saxatilis Πετροκότσυφoς Μ -

51 Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφoς εΦ/Χ/Μ -

52 Turdus torquatus Χιονότζιηκλα Τ -

53 Turdus merula ♂ Μαυρόπουλλος (♀ Μαυρότζικλα) εΦ/Χ/Μ -

54 Turdus pilaris Τρυονότζιηκλα Χ -

55 Turdus philomelos Τζίηκλα Χ/Μ -

56 Turdus iliacus Κοτσινότζιηκλα Χ -

57 Turdus viscivorus Τριζάρα Χ -

58 Cettia cetti Ψευταηδόνι εΦ -

59 Cisticola juncidis Δουλαππάρης εΦ -

60 Iduna pallida Τρυβητούρα μΦ/Μ -

61 Sylvia conspicillata Κοτσινοφτέρι εΦ -

62 Sylvia melanocephala Τρυποβάτης Χ -

63 Sylvia melanothorax Τρυπομάζης ε+μΦ +

64 Sylvia rueppelli Εληοβάτης Μ +

65 Sylvia crassirostris Θαμνογιαλλούρα Μ -

66 Sylvia curruca Συκαλλίδι Μ -

67 Sylvia communis Ασπρόλαιμο Συκαλλίδι Μ -

68 Sylvia borin Κηποσυκαλλίδι Μ -

69 Sylvia atricapilla Αμπελοπούλλι Χ/Μ -

70 Phylloscopus sibilatrix Δασογιαννούδι Μ -

71 Phylloscopus collybita Μουγιαννούδι Χ/Μ -

72 Phylloscopus trochilus Θαμνογιαννούδι Μ -

73 Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος Χ -

74 Muscicapa striata Μουγιοφάς μΦ/Μ -

75 Ficedula albicollis Κρικομουγιοχάφτης Μ +

76 Ficedula hypoleuca Μαυρομουγιοχάφτης Μ -

77 Parus ater cypriotes Πέμπετσος εΦ +

78 Parus major aphrodite Τσαγκαρούδι εΦ -

79 Certhia brachydactyla dorothea Δενδροβάτης εΦ +

80 Oriolus oriolus Κλωρκός μΦ/Μ -

81 Lanius collurio Κεφαλάς Μ +

82 Lanius nubicus Δακκαννούρα μΦ/Μ +

83 Garrulus glandarius glaszneri Κίσσα εΦ -

84 Pica pica Κατσικορώνα εΦ -

85 Corvus monedula Κολοιός εΦ -

86 Corvus cornix Κοράζινος εΦ -

87 Corvus corax Κλόκκαρος E -

88 Sturnus vulgaris Λαζούρι Χ/Μ -

89 Passer domesticus Στρούθος εΦ/Μ -

90 Passer hispaniolensis Αρκόστρουθος εΦ/Μ -

91 Fringilla coelebs Σπίνος εΦ/Χ/Μ -

92 Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος Χ -

93 Serinus serinus Μπασταρτοκανάρινο εΦ/Χ/Μ -

94 Carduelis chloris Λουλουδάς η Φλώρος εΦ/Χ/Μ -

95 Carduelis carduelis Σγαρτίλι εΦ/Χ/Μ -

96 Carduelis spinus Θκιολαρούδι Χ -

97 Carduelis cannabina Τσακροσγάρτιλο εΦ/Χ/Μ -

98 Loxia curvirostra Σταυρομούττης εΦ/Χ -

99 Coccothraustes coccothraustes Τζιεφαλόσπινος Χ -

100 Emberiza citrinella Χρυσοπιτίλλα Χ -

101 Emberiza hortulana Τσακροπιτίλλα Μ +

102 Emberiza caesia Σιταροπούλλι μΦ/Μ +

103 Emberiza melanocephala Τιρίλινγκος μΦ -

104 Emberiza calandra Τσακρόστρουθος Χ/Μ -


