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Εκλαϊκευμένη Έκθεση
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ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο με τίτλο “Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων 
προτεραιότητας 1520* και 5220* στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς” 
(ακρωνύμιο: LIFE-RIZOELIA, LIFE12 NAT/CY/000758), εστιάζει στη 
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων 1520* 
και 5220* στο Εθνικό Δασικό Πάρκο (Ε.Δ.Π.) Ριζοελιάς  και στοχεύει 
στη διατήρηση σημαντικών στοιχείων της βιοποικιλότητας της 
Κυπριακής φύσης. 

Το έργο LIFE – RIZOELIA με συνολικό προϋπολογισμό 766.746 ευρώ, 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και συγχρηματοδοτήθηκε με 574.703 ευρώ (75% 
του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού) από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2013 και ολοκληρώθηκε 
το Φεβρουάριο του 2017 έπειτα από 42 μήνες.

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ
Το έργο LIFE-RIZOELIA είχε ως σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης των δυο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας, “5220* - 
Θαμνώνες με Ziziphus” και “1520* - Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia)”, 
στην Κύπρο, μέσα από την ποσοτικοποίηση και ανάσχεση των 
φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων/απειλών που συμβάλλουν στη 
μακροπρόθεσμη υποβάθμισή τους. Οι κυριότεροι στόχοι του έργου 
ήταν:
• Η εδραίωση και διάδοση μιας βάσης γνώσεων για την προστασία, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπων 
“5220* - Θαμνώνες με Ziziphus” και “1520* - Γυψούχες στέπες                   
(Gypsophiletalia)”. 

• Η αύξηση της συνεκτικότητας του οικότοπου 5220* “Θαμνώνες με 
Ziziphus”. 

• H μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς που μπορεί να 
έχει επιπτώσεις στους δύο οικότοπους.

• Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ανταγωνιστικής βλάστησης 
στους οικότοπους προτεραιότητας 5220* και 1520*. 

• Η ορθή διαχείριση της προσβασιμότητας και των δραστηριοτήτων 
αναψυχής στο πάρκο, ώστε να συνάδουν με τη διατήρηση των δύο 
οικοτόπων προτεραιότητας. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΙΖΟΕΛΙΑΣ

• Το έργο LIFE-RIZOELIA υλοποιήθηκε εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου (Ε.Δ.Π.) Ριζοελιάς, το 
οποίο βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αραδίππου.

• Η περιοχή κηρύχτηκε σε Ε.Δ.Π. το 1998, ενώ το 2004 περιλήφθηκε στο δίκτυο Natura 2000, λόγω 
της σημαντικής βιοποικιλότητας που τη χαρακτηρίζει.

• Περιλαμβάνει τέσσερις φυσικούς οικότοπους, οι οποίοι φιλοξενούν και προσφέρουν καταφύγιο 
και τροφή σε 44 είδη πουλιών, δύο από τα οποία είναι ενδημικά της Κύπρου (Oenanthe cypriaca, 
Sylvia melanothorax), 8 είδη θηλαστικών και 16 είδη ερπετών. Τα ιθαγενή είδη φυτών που 
συνθέτουν αυτούς τους οικότοπους, φτάνουν τα 180 και αποτελούν το 11% της χλωρίδας της 
Κύπρου. Μάλιστα, 11 από αυτά είναι ενδημικά, δηλαδή υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά 
αλλού στον κόσμο, ενώ 6 είδη φυτών του πάρκου είναι απειλούμενα και περιλαμβάνονται στο 
Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου.

• Όσον αφορά στους τύπους οικοτόπων και οι τέσσερις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ [1520* - Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia), 5220* - Θαμνώνες με Ziziphus, 
5420 - Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum και 6220* - Ψευδοστέπες με αγρωστώδη και μονοετή  
φυτά από Thero-Brachypodietea]. Οι τρεις από αυτούς, οι οποίοι σημειώνονται με αστερίσκο  (*), 
είναι οικότοποι “προτεραιότητας” λόγω του ότι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
Οδηγία Οικοτόπων
Η   Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διατήρηση 
της φύσης.
Οικότοπος
Συγκεκριμένη μορφή βλάστησης που διακρίνεται με βάση τα βιολογικά και μη βιολογικά 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά της.
Οικότοπος προτεραιότητας 
Περιλαμβάνεται στην Οδηγία των Οικοτόπων, κινδυνεύει να εξαφανιστεί και γι’ αυτό τα 
Κράτη- Μέλη πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για τη διατήρησή του. Στο γραπτό λόγο ο 
κωδικός του οικότοπου προτεραιότητας σημειώνεται με αστερίσκο π.χ. 5220*.
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ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
1. ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 5220* – Θαμνώνες με Ziziphus
Οι “Θαμνώνες με Ziziphus” αποτελούν έναν από τους τέσσερις φυσικούς οικότοπους που υπάρχουν στο 
Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς. Γενικά, ο οικότοπος εντοπίζεται στην εσωτερική ζώνη της Μεσαορίας και τη λοφώδη 
ζώνη της κεντρικής Κύπρου, σε διάφορους τύπους εδαφών. Χαρακτηριστικό είδος του οικότοπου είναι 
η παλλούρα ή κονναρκά (Ziziphus lotus). Στη σύνθεσή του συμμετέχουν κι άλλα είδη όπως η αγρελιά 
(Asparagus horridus), ο αντρούκλιαγρος (Noaea mucronata) και το θυμάρι (Thymbra capitata). Η παλλούρα 
είναι φυλλοβόλος, αγκαθωτός θάμνος που το ύψος της συνήθως δεν ξεπερνά τα 2 m. Εκτός από την Κύπρο, 
το είδος απαντά επίσης σε Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Λίβανο, Συρία, Ισραήλ, Αίγυπτο, κλπ. 
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

Οι καρποί της παλλούρας λέγονται κόνναρα. Είναι γλυκά και τρώγονται τόσο από τα 

ζώα όσο και από τον άνθρωπο. Τα αγκάθια στους βλαστούς της παλλούρας αποτελούν 

αμυντικό μηχανισμό του φυτού έναντι των φυτοφάγων ζώων. Η παλλούρα προσφέρει 

φαγητό και καταφύγιο σε πολλά ζώα. Ορισμένα είδη πουλιών φτιάχνουν τις φωλιές τους 

στους ψηλότερους βλαστούς, ενώ άλλα ζώα όπως ερπετά κρύβονται στη βάση της.

Πιθανότατα ο λωτός των λωτοφάγων να είναι ο καρπός της παλλούρας, γιατί αφθονούσε 

στη χώρα των Λωτοφάγων (περιοχή της Λιβύης).

 

Διαβάζουμε στην Οδύσσεια:

«Οι δ’ αίψ’ οιχόμενοι μίγεν ανδράσι Λωτοφάγοισιν. Ουδ’ άρα Λωτοφάγοι μήδονθ’ ετάροισιν 

όλεθρον ημετέροις, αλλά σφι δόσαν λωτοίο πάσασθαι. Των δ’ ος τις λωτοίο φάγοι μελιηδέα 

καρπόν, ουκέτ’ απαγγείλαι πάλιν ήθελεν ουδέ νέεσθαι.»  

[Κι’ εκεί που πήγαν τρέχοντας, τους λωτοφάγους βρήκαν. Αυτοί κακό δε σκέφτηκαν να κάμουν 

στους συντρόφους, μόνο τους έδωσαν λωτό να φάνε. Κι αν κανένας το μελιστάλαχτο καρπό 

τον έβαζε στο στόμα, πίσω δεν ήθελε ναρθεί μήτε είδηση να φέρει.] 

(Οδύσσεια Ι.91-94).
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2. ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 1520*
Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia)
Οι “Γυψούχες στέπες” είναι επίσης ένας από τους φυσικούς οικότοπους που υπάρχουν στο 
Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς. Το ιδιαίτερο γνώρισμά του είναι ότι αναπτύσσεται σε γυψούχα εδάφη. Τα 
είδη που τον χαρακτηρίζουν είναι εξειδικευμένα στα εδάφη αυτά και ονομάζονται γυψόφυτα 
ή γυψόφιλα. Τα χαρακτηριστικότερα γυψόφυτα είναι τα είδη Campanula fastigiata και 
Gypsophila linearifolia.

Ο οικότοπος περιλαμβάνει κυρίως αραιούς και χαμηλούς θαμνώνες που αναπτύσσονται 
σε γυψούχα εδάφη, σε ξηρές και ημι-ερημικές περιοχές. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
θαμνώνων είναι τα μεγάλα ανοίγματα στα οποία αναπτύσσονται κατά τόπους πυκνότερες 
ή αραιότερες αποικίες ποωδών ειδών και τα οποία περιλαμβάνουν συχνά περιοχές γυμνές 
από βλάστηση (στις τοπικές εμφανίσεις σκληρού γύψου). 

Η Gypsophila linearifolia είναι μονοετής πόα, 

με ύψος που κυμαίνεται μεταξύ 3-25 cm. Το 

είδος εντοπίστηκε στην Κύπρο το 1999. Είναι 

γνωστό ότι υπάρχει στο Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς και 

κοντά στα κατεχόμενα χωριά Άγιος Ιάκωβος και 

Μπογάζι (Γύψαρος). Λόγω της περιορισμένης 

παρουσίας της και της κατάστασης διατήρησης 

του πληθυσμού της, περιλήφθηκε στο 

Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου και 

χαρακτηρίστηκε ως “Κρισίμως Κινδυνεύον” 

σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης 

για τη Διατήρηση της Φύσης. Το είδος εκτός από 

την Κύπρο, εντοπίζεται σε Τουρκία, Αίγυπτο, 

Συρία, Ιράν, Ιράκ, Ανατολική Ρωσία, Καζακστάν 

και Τουρκμενιστάν. 
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Η Campanula fastigiata είναι μονοετής πόα, 

που δεν ξεπερνά σε ύψος τα 5 cm. Η παρουσία 

του είδους στην Κύπρο ήταν άγνωστη πριν το 

2009. Σήμερα είναι γνωστό ότι υπάρχει στο 

Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς, στο Μαρώνι και κοντά στον 

κατεχόμενο Άγιο Ιάκωβο. Εκτός από την Κύπρο, 

το είδος εξαπλώνεται σε Ισπανία, Μαρόκο, 

Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, Λίβανο και Συρία. 
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ΑΠΕΙΛΕΣ / ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Π. ΡΙΖΟΕΛΙΑΣ

Οι κύριες απειλές ή/και πιέσεις που δέχονται οι δύο υπό μελέτη τύποι οικοτόπων εντός του 

Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς είναι:

• ο κατακερματισμός (ασυνέχεια στην εξάπλωσή τους) λόγω ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων όπως αναδασώσεις, δημιουργία χώρων αναψυχής και η διάνοιξη 

δρόμων.

• οι πυρκαγιές, οι οποίες αφενός μειώνουν τον πληθυσμό των χαρακτηριστικών ειδών 

των οικοτόπων και αφετέρου ευνοούν την εξάπλωση άλλων ειδών όπως η ακακία.

• η παρουσία εισβλητικών ξενικών φυτικών ειδών.

• οι δραστηριότητες αναψυχής και το πυκνό οδικό δίκτυο, τα οποία ενδέχεται να 

επηρεάζουν την παρουσία των χαρακτηριστικών ειδών των δύο οικοτόπων.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Προσδιορίστηκε η ακριβής εξάπλωση των δύο οικοτόπων εντός της περιοχής μελέτης, με λεπτομερή επί 

τόπου χαρτογράφηση. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία χαρτών υψηλής ευκρίνειας, οι οποίοι παρείχαν τις 

αναγκαίες πληροφορίες για την προετοιμασία και την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης και τον καθορισμό των 

περιοχών όπου θα λάβουν χώρα οι Δράσεις Διατήρησης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση 

των εισβλητικών ξενικών ειδών, ως προϋπόθεση για την επιλογή των θέσεων προς απομάκρυνση 

ανταγωνιστικών ειδών.

Προέκυψε ότι πριν την εφαρμογή των Δράσεων Διατήρησης του έργου LIFE-RIZOELIA: 

• Το είδος Ziziphus lotus, που χαρακτηρίζει τον οικότοπο 5220*, έχει ευρεία εξάπλωση εντός του Ε.Δ.Π. 

Ριζοελιάς.

• Οι θαμνώνες 5220* με Ziziphus lotus ήταν διάσπαρτοι με μεγάλα διάκενα και απαντούν μόνο σε τέσσερις 

θέσεις (σε μίξη με τον οικότοπο 5420) με συνολική έκταση 10.507 m2. 

• Ο οικότοπος 1520* χαρτογραφήθηκε συνολικά σε 15 θέσεις με συνολική έκταση 3.096 m2. Έξι θέσεις 

αποτελούν αμιγή οικότοπο 1520* (συνολική έκταση 48 m2), ενώ οι υπόλοιπες είναι σε μίξη είτε με 

φρύγανα (οικότοπος 5420) ή με ξηροφυτικά λιβάδια (οικότοπος 6220*).
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 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1520*
Προσδιορίστηκε ο υποπληθυσμός των τυπικών ειδών και περιγράφηκε η 
σύνθεση και η δομή του οικότοπου 1520* στην περιοχή Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι: 
1. Τα είδη τα οποία χαρακτηρίζουν τoν οικότοπο 1520* στην Κύπρο είναι τα 

γυψόφιλα Campanula fastigiata και Gypsophila linearifolia.
2. Στη σύνθεσή του συμμετέχουν τα είδη Herniaria hemistemon (Εύτρωτο), 

Thymbra capitata, Teucrium micropodiodes (Ενδημικό), Phagnalon rupestre 
και Fumana thymifolia, τα οποία χαρακτηρίζονται ως “γυψοπλανόδια” είδη.

3. Όσον αφορά στη δομή του, ο οικότοπος χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
ποωδών ειδών και ημίθαμνων, με μεγάλα ανοίγματα γυμνού εδάφους. Η 
γνώση αυτή είναι αναγκαία για τη λήψη ορθών μέτρων διατήρησής των 
υπό μελέτη τύπων οικοτόπων.
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Για τον προσδιορισμό του μεγέθους του 
υποπληθυσμού των μονοετών ειδών Campanula 
fastigiata και Gypsophila linearifolia, τα οποία 
αποτελούν τα χαρακτηριστικά γυψόφιλα είδη 
του οικότοπου 1520*, καταμετρήθηκαν όλα 
τα άτομα στην περιοχή μελέτης. Το 2014, η 
καταμέτρηση κατέδειξε ότι ο υποπληθυσμός 
των C.  fastigiata  και G. linearifolia, στην 
περιοχή μελέτης, αποτελείτο από 60 και 468 
άτομα, αντίστοιχα. Για το 2015 ο υποπληθυσμός 
των C. fastigiata  ήταν 1.813 άτομα και του G. 
linearifolia 1.343 άτομα. Λόγω του ότι τα είδη 
C. fastigiata και G. linearifolia είναι μονοετή, ο 
αριθμός των φυτών (υποπληθυσμός) μπορεί να 
παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις κάθε έτος 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Τα αριθμητικά 
στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση 
της κατάστασης διατήρησης των δύο ειδών, στην 
Κύπρο.
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ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Για τους δύο υπό μελέτη οικότοπους προτεραιότητας στο Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς ετοιμάστηκαν ειδικά Σχέδια 
Παρακολούθησης τα οποία αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης 
του κάθε οικότοπου, μέσω της επιλογής των κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών και 
μεθόδων παρακολούθησης. 
Ετοιμάστηκαν επίσης δύο Διαχειριστικά Σχέδια τα οποία καθορίζουν συγκεκριμένους διαχειριστικούς 
στόχους και διατυπώνουν συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης διατήρησης των δύο οικοτόπων. Τα Διαχειριστικά Σχέδια περιλαμβάνουν 
επικαιροποιημένα στοιχεία για τους υπό μελέτη οικότοπους, τις πιέσεις και απειλές που αντιμετωπίζουν. 
Η υλοποίηση των δύο Διαχειριστικών Σχεδίων μέσα στα επόμενα 10 έτη αναμένεται ότι θα συμβάλει 
ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη διατήρηση των οικοτόπων προτεραιότητας 5220* και 1520*.

Οριοθετήθηκαν επιλεγμένα τμήματα του οικότοπου 1520* και εγκαταστάθηκε ήπια περίφραξη με 
μεταλλικούς πασσάλους, συνολικού μήκους 1.300 m, με σκοπό την καθοδήγηση των επισκεπτών σε 
συγκεκριμένες διαδρομές-μονοπάτια. Απώτερος στόχος είναι η μείωση των απειλών και των πιέσεων 
που δέχεται ο οικότοπος, όπως είναι η απόρριψη σκουπιδιών, η καταπάτηση, οι πυρκαγιές κ.ά. 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΟΤΟΠΟ ΜΕ ΓΥΨΟΥΧΕΣ ΣΤΕΠΕΣ (1520*) 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΚΙΑΣ
Στο πλαίσιο του έργου LIFE-RIZOELIA πραγματοποιήθηκε ακριβής χαρτογράφηση της εξάπλωσης της ακακίας 
(Acacia saligna) εντός του στο Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς. 
Υπολογίστηκε ότι η ακακία καταλαμβάνει έκταση 16,4 ha (18% της συνολικής έκτασης του Πάρκου). 
Καταπολεμήθηκαν πέραν των 10.000 βλαστών ακακίας σε έκταση 6,8 ha μέσω στοχευμένων μεθόδων χημικού 
ελέγχου (Drill-Fill, Cut-Stump, Frilling) με εφαρμογή μικρής ποσότητας ζιζανιοκτόνου απευθείας σε τομές στον 
κορμό του δέντρου. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ρύπανσης του γύρω περιβάλλοντος. 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
Το είδος Acacia saligna αναγνωρίστηκε από το FAO’s Silva Mediterranean Network ως ένα από 
τα τρία είδη προτεραιότητας πολλαπλών χρήσεων για ξηρές και ημίξηρες περιοχές. Εντούτοις, 
σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να δράσει ως εισβλητικό είδος, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα 
αρνητικών επιπτώσεων στην ιθαγενή βιοποικιλότητα και στα τοπικά οικοσυστήματα. Επιπρόσθετα, 
η διαχείριση και καταπολέμησή του είναι ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα εξαιτίας της ικανότητάς του 
να πρεμνοβλαστάνει, αλλά και της δημιουργίας μεγάλης εδαφικής τράπεζας σπερμάτων.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5220* ΚΑΙ 1520* 
Απομακρύνθηκαν φυτικά είδη που ανταγωνίζονται τα χαρακτηριστικά 
είδη κάθε υπό μελέτη οικοτόπου. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε μεγάλος 
αριθμός ακακιών (Acacia saligna) και άλλων εισβλητικών και ξενικών 
ειδών (π.χ. Dodonaea viscosa) με αποτελεσματικές μεθόδους και με τρόπο 
φιλικό στο περιβάλλον. Ο έλεγχος της εξάπλωσης και η απομάκρυνση 
των ανταγωνιστικών ειδών αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση της 
φυσικής αναγέννησης της παλλούρας και των γυψόφιλων ειδών, αφού 
θα είναι διαθέσιμα σε αυτά περισσότερος αυξητικός χώρος, νερό, φως 
και θρεπτικά στοιχεία. 

Συνολικά, έχουν απομακρυνθεί εισβλητικά είδη από έκταση 7 ha. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πιλοτική καταπολέμηση του είδους Oxalis 
pes-caprae (οξινούδι), στη μία εκ των δύο θέσεων επαναδημιουργίας του 
οικοτόπου 5220*. Το είδος Oxalis pes-caprae καλύπτει μεγάλα τμήματα 
του Πάρκου, ιδιαίτερα διαταραγμένες θέσεις, εις βάρος άλλων ειδών της 
φυσικής βλάστησης.
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ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Απομακρύνθηκε χειρωνακτικά 
ξηρή βλάστηση στην περιφέρεια 
των υπό μελέτη οικοτόπων και 
στη θέση επαναδημιουργίας του 
οικότοπου 5220*, για μείωση του 
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών 
και τον περιορισμό της απώλειας 
των οικοτόπων.
Επίσης, καθαρίστηκε με τη 
χρήση τρακτέρ ξηρή βλάστησης 
(απομεινάρια καλλιέργειας 
σιτηρών), σε ζώνη πλάτους 
10 m, σε επιλεγμένα τμήματα 
της περιφέρειας του Πάρκου. 
Συνολικά, περίπου 8 ha έχουν 
καθαριστεί στην περιοχή του 
Ε.Δ.Π Ριζοελιάς. 
Αποκλείστηκε 3,4 km του οδικού 
δικτύου (χωματόδρομων) εντός 
του Πάρκου ώστε να περιοριστεί 
η διακίνηση οχημάτων και 
επισκεπτών κοντά στους δύο 
τύπους οικοτόπων.

Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων της ακακίας σε τρία διαφορετικά 
επίπεδα: στην επιφάνεια του εδάφους σε βάθος 0-10 cm, και σε βάθος 10-20 cm, κάτω από διαφορετική 
κάλυψη κόμης της ακακίας. Υπολογίστηκε ότι ο μέσος αριθμός σπερμάτων/m2 στην επιφάνεια του 
εδάφους ήταν 1.648 σπέρματα. Σε βάθος 0-10 cm ο αριθμός των σπερμάτων εκτιμήθηκε στα 2.160 και 
τέλος σε βάθος 10-20 cm στα 400 σπέρματα. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε πιλοτική ελεγχόμενη καύση σε μια περιοχή έκτασης 1.400 m2 με σκοπό τη 
διευκόλυνση της αναγέννησης της ακακίας (ενεργοποίηση της τράπεζας σπερμάτων) και την αφαίρεση 
των αρτιβλάστων που παρουσιάστηκαν. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 
ΦΥΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ 2 ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΑΡΙΩΝ ΤΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 5220* 
Πραγματοποιήθηκε συλλογή σημαντικού αριθμού σπερμάτων των 
χαρακτηριστικών ειδών αλλά και των συνοδών ειδών των δύο υπό 
μελέτη οικοτόπων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση/
ενίσχυση και επαναδημιουργία των δύο οικοτόπων. 
Διενεργήθηκαν πειράματα φύτρωσης και προσδιορίστηκαν οι 
βέλτιστες συνθήκες φύτρωσης των χαρακτηριστικών ειδών των δύο 
τύπων οικοτόπων και δημιουργήθηκε πρωτόκολλο με όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για τη φύτρωση των σπερμάτων και την παραγωγή των 
φυταρίων. 
Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου φυτεύτηκαν 2.520 φυτάρια 
παλλούρας (Ziziphus lotus), 490 φυτάρια αγρελιάς (Asparagus 
horridus), 270 φυτάρια θυμαριού (Thymbra capitata), 395 φυτάρια 
ασπροθύμαρου (Phagnalon  rupestre) και 320 φυτάρια αντρούκλιαγρου 
(Noaea mucronata). Ωστόσο, παρήχθησαν περισσότερα φυτά για 
κάλυψη μελλοντικών αναγκών από πιθανές αποτυχίες φυτών.
Σημειώνεται ότι, αντιμετωπίστηκαν σοβαρές δυσκολίες για την 
παραγωγή των φυταρίων παλλούρας. Το συγκεκριμένο είδος 
παρουσίασε υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των αρτιβλάστων στο 
φυτώριο, καθώς επίσης και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των 
φυταρίων που φυτεύτηκαν στο Πάρκο. Εντούτοις, οι ανάγκες σε φυτά 
καλύφθηκαν μέσω της αύξησης της παραγωγής αρτιβλάστων από το 
φυτώριο του Τμήματος Δασών.
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Αποκαταστάθηκαν 1,97 ha οικότοπου 5220* σε τρεις 
επιλεγμένες θέσεις, στις οποίες ο συγκεκριμένος οικότοπος ήταν 
υποβαθμισμένος. Στις θέσεις αυτές φυτεύτηκαν παλλούρες και 
άλλα χαρακτηριστικά είδη του οικοτόπου 5220*. Σημειώνεται 
ότι η προβλεπόμενη με βάση το έργο έκταση αποκατάστασης 
ήταν 1 ha.
Πραγματοποιήθηκε διασπορά σπερμάτων των γυψόφιλων 
ειδών Gypsophila linearifolia, Campanula fastigiata και Herniaria 
hemistemon σε κατάλληλα σημεία εντός του Πάρκου, για την 
ενίσχυση και αποκατάσταση του οικοτόπου 1520*. Συνολικά, 
έχουν διασπαρθεί 13.000 σπέρματα Gypsophila linearifolia, 1.100 
σπέρματα Campanula fastigiata και 9.000 σπέρματα Herniaria 
hemistemon σε συνολική έκταση 1 ha. 
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ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 
5220* ΘΑΜΝΩΝΕΣ ΜΕ ZIZIPHUS 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΙΖΟΕΛΙΑΣ  

Στο πλαίσιο του έργου ξεκίνησε μια προσπάθεια επαναδημιουργίας  

του οικότοπου 5220* συνολικής έκτασης 1,95 ha σε τρεις 

υποβαθμισμένες θέσεις, χωρίς να επηρεαστεί η φυσική βλάστηση 

της περιοχής. Πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις σε ομάδες παλλούρων 

(Ziziphus lotus), αγρελιών (Asparagus horridus), θυμαριών, 

ασπροθύμαρων (Phagnalon rupestre) και αντρούκλιαγρου (Noaea 

mucronata), έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους.

Η επαναδημιουργία του οικοτόπου αναμένεται να γίνει σε βάθος 

χρόνου, με την παράλληλη φροντίδα των φυτών από το Τμήμα 

Δασών.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΡΟΛΙΘΙΩΝ 
Κατασκευάστηκαν ξερολιθιές μήκους 120 m για την 
προστασία των φυτεύσεων από τη διάβρωση πλησίον 
των θέσεων αποκατάστασης ή/και επαναδημιουργίας 
του οικότοπου 5220*. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Εξετάστηκαν οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει η περιοχή του Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς καθώς επίσης 
και οι κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις του έργου στις τοπικές κοινωνίες. Τώρα ξέρουμε ότι πέραν 
της υποστήριξης της βιοποικιλότητας η περιοχή υποστηρίζει Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 1) Αναψυχής: 
συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι δέχεται 14.471 επισκέψεις  ετησίως, 2) Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
μαθητών: κατά τη διάρκεια του έργου (2013 -2016) επισκέφτηκαν το Πάρκο 33 σχολεία, και 3) Υπηρεσίες 
ρύθμισης που αφορούν στο παγκόσμιο κλίμα μέσω δέσμευσης άνθρακα. Η συνολική ποσότητα 
δεσμευμένου άνθρακα υπολογίστηκε στους 14.247 τόνους.
Οι κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις του έργου στις τοπικές κοινωνίες αναμένεται να είναι: 1) Αύξηση της 
επισκεψιμότητας και των πολιτιστικών υπηρεσιών μέσω της ανάδειξης της φυσικής αξίας και σημασίας του 
Πάρκου και των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 2) Θετική επίδραση στη βιοποικιλότητα 
μέσω αποκατάστασης και επαναδημιουργίας των οικοτόπων προτεραιότητας και απομάκρυνσης των 
εισβλητικών ειδών, 3) Βελτίωση του εδάφους μέσω των εργασιών προετοιμασίας για επαναδημιουργία 
του οικότοπου και 4) Αύξηση δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα λόγω επαναδημιουργίας των οικοτόπων. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ
•	 Συναντήσεις	με	τις	τοπικές	αρχές	και	ντόπιους	κατοίκους	με	στόχο	

την	 ενημέρωση	 για	 τους	 υπό	 μελέτη	 τύπους	 οικοτόπων	 και	 τη	

σπουδαιότητά	τους,	όπως	και	την	παρουσίαση	των	στόχων	και	της	

προόδου	των	δράσεων	του	έργου.

•	 Επισκέψεις	μαθητών	πρωτοβάθμιας	και	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	

και	 ενημέρωσής	 τους	 για	 τη	 βιοποικιλότητα	στην	 περιοχή	 του	 Ε.Δ.Π.	

Ριζοελιάς	και	τις	δράσεις	του	έργου	LIFE-RIZOELIA.	

•	 Συναντήσεις	 με	 τους	 ενδιαφερόμενους	 φορείς.	 Η	 επιτροπή	 των	

ενδιαφερόμενων	 φορέων	 λειτούργησε	 ως	 συνδετικός	 κρίκος	

μεταξύ	του	έργου	και	των	τοπικών	και	αρμόδιων	αρχών,	με	στόχο	

τη	 μακροπρόθεσμη	 διαχείριση	 και	 τη	 βιωσιμότητα	 του	 έργου,	

καθώς	συνέβαλε	στην	παροχή	πληροφοριών,	στη	συμβουλευτική	

καθοδήγηση	και	στην	προώθηση	του	έργου	στις	τοπικές	κοινότητες.

•	 Τοποθέτηση	ενημερωτικών	πινακίδων	στις	εισόδους	του	Πάρκου.	

•	 Δημιουργία	 τεσσάρων	 πινακίδων	 πληροφόρησης	 για	 τους	 υπό	

μελέτη	οικότοπους.	

•	 Δημοσίευση	άρθρων	σε	περιοδικά	και	εφημερίδες.	



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ 
Παρόλο που το έργο LIFE-RIZOELIA “Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας 
1520* και 5220* στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς” στην Κύπρο έχει ολοκληρωθεί, οι δραστηριότητες 
διατήρησης που εφάρμοσε θα συνεχιστούν και στο μέλλον, προκειμένου  να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
διατήρηση των δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας, 5220* - Θαμνώνες με Ziziphus και 1520* - Γυψούχες 
στέπες.
Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου και οι αρμόδιες αρχές, θα συνεργασθούν για την εφαρμογή του μετά-
LIFE Σχεδίου Διατήρησης. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Δασών θα συνεχίσει τις δράσεις ώστε να εξασφαλιστεί:
• Μείωση των απειλών και των πιέσεων που δέχεται ο οικότοπος 1520* μέσω της συντήρησης της 

περίφραξης με μεταλλικούς πασσάλους.
• Προστασία από τη διάβρωση μέσω της συντήρησης των ξερολιθιών. 
• Παρακολούθηση και συντήρηση του οικοτόπου με θαμνώνες Ziziphus που επαναδημιουργήθηκε ή 

αποκαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. 
• Έλεγχος της εξάπλωσης της ακακίας και άλλων εισβλητικών ειδών.
• Πρόληψη πυρκαγιών μέσω της απομάκρυνσης της ξηρής βλάστησης πριν την έναρξη της θερινής 

περιόδου στην περιφέρεια των υπό μελέτη οικοτόπων αλλά και στις θέσεις επαναδημιουργίας του 
οικοτόπου 5220*. 

• Βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων 5220* και 1520* μέσω της υλοποίησης των Σχεδίων 
Παρακολούθησης, της εφαρμογής των δράσεων μακροπρόθεσμης παρακολούθησης και εφαρμογής 
των κατάλληλων αειφορικών πρακτικών διαχείρισης.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
LIFE-RIZOELIA

• Λεπτομερής χαρτογράφηση και προσδιορισμός της εξάπλωσης των δύο υπό μελέτη τύπων 
οικοτόπων στο Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς.

• Οριοθέτηση και περίφραξη επιλεγμένων θέσεων του οικοτόπου 1520*, με σκοπό την αποφυγή 
ποδοπατήματος και καταστροφής των χαρακτηριστικών   γυψόφιλων   ειδών από   τους   επισκέπτες 
του Πάρκου.

• Απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης (κυρίως ακακίες) με φιλικό προς στο περιβάλλον 
τρόπο, με σκοπό τη μείωση του ανταγωνισμού έναντι των ειδών των δύο οικοτόπων, όσον αφορά 
στο διαθέσιμο χώρο και πόρους (νερό, φως, θρεπτικά στοιχεία).

• Παραγωγή φυταρίων των χαρακτηριστικών ειδών του οικότοπου 5220* και φύτευσή τους σε 
συγκεκριμένα σημεία εντός του Πάρκου με σκοπό την αποκατάσταση και ενίσχυση του οικότοπου 
5220*.

• Διασπορά σπερμάτων των χαρακτηριστικών γυψόφιλων ειδών του οικότοπου 1520* σε 
συγκεκριμένα σημεία εντός του Πάρκου με σκοπό την ενίσχυση του οικότοπου 1520*. 

• Λήψη μέτρων με σκοπό τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

• Παροχή των κατάλληλων εργαλείων (π.χ. Σχέδια Δράσης, Σχέδια Παρακολούθησης κ.α.) με στόχο 
τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των δυο οικοτόπων εντός του Ε.Δ.Π. Ριζοελιάς και στο 
μέλλον.

• Εκπαίδευση προσωπικού του Τμήματος Δασών σε καινοτόμες μεθόδους καταπολέμησης 
εισβλητικών και ξενικών ειδών.

• Ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της περιοχής και της ανάγκης για προστασία του Πάρκου. 




