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Η ανατςσή ζηα δάζη και ζηιρ θςζικέρ πεπιοσέρ αποηελεί 

ανάγκη για ηο ζύγσπονο άνθπυπο.

 Σα δάζε απνηέιεζαλ ην πξώην νηθνζύζηεκα ζην νπνίν ν 
άλζξσπνο γελλήζεθε θαη εμειίρηεθε.

 Ο άλζξσπνο ζηα δάζε θαηά ηελ παιαηόηεξε επνρή γηα λα 
επηβηώζεη:
– Πεξπαηνύζε,
– Έηξερε,
– Κπλεγνύζε,
– Φάξεπε
– πλέιεγε θξνύηα θαη καληηάξηα,
– Μάζαηλε,
– Εηνίκαδε θαγεηό, 
– Κνηκόηαλ θαη
– Ξεθνπξαδόηαλ.

 ήκεξα ν άλζξσπνο, αλαδεηεί λα αζθήζεη ζην δάζνο ηηο ίδηεο 
δξαζηεξηόηεηεο.

 Όρη όκσο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ, αιιά γηα ηελ αλαςπρή ηνπ!



 Γαζηθή Αλαςπρή: «Είλαη ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 
αλαδσνγόλεζε ηνπ αλζξώπνπ, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ 
ζην δάζνο θαηά ηνλ ειεύζεξν ηνπ ρξόλν»

 Οηθνηνπξηζκόο: «Δίλαη κηα κνξθή ήπηαο θαη αεηθόξνπ 
αλαςπρήο ζε θπζηθέο πεξηνρέο, ε νπνία εθηόο από ηελ 
ςπραγσγία ησλ επηζθεπηώλ απνζθνπεί ζηε κάζεζε, 
ζηε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, ζηε ζηήξημε ησλ 
ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ζηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε θαη 
πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο». 

 H Δαζηθή Αλαςπρή θαη ν Οηθν-ηνπξηζκό απνηεινύλ ζήκεξα 
καδί κε ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηηο ζεκαληηθόηεξεο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ δάζνπο.



ΑΕΠ και αριθμός περιηγητών 1981-2003
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Γαζική ηπαηηγική: Rural Betterment Strategy

Απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
εζληθήο καο θιεξνλνκηάο αλαπηύζζνληαο ηε δαζηθή αλαςπρή θαη ηνλ 
νηθνηνπξηζκό  πξνο όθεινο ηνλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ.

Ζ ηξαηεγηθή επηηπγράλεηαη κέζσ 5 αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο:
 Πξνζηαζία πεξηνρώλ κε κεγάιε πεξηβαιινληηθή, αηζζεηηθή, θνηλσληθν-

ηζηνξηθή θαη επηζηεκνληθή αμία θαη ε πξνώζεζε ζε απηέο ηνπ Οηθνηνπξηζκνύ 
θαη ηεο Γαζηθήο Αλαςπρήο.

 ηήξημε, ε πξνώζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο αλαςπρήο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο.

 Ζ δεκνζηόηεηα θαη ε παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηα δάζε θαη ηελ δαζηθή 
παλίδα θαη ρισξίδα, ζηα ζρνιεία, ηνπ ηνπξίζηεο θαη ην θνηλό γεληθά.

 Γξάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο δαζνθάιεςεο, 
ηεο άγξηαο δσήο, ησλ πδάησλ θαη εζληθήο καο θιεξνλνκηάο εληόο ησλ 
Κξαηηθώλ Γαζώλ.

 Αλαδάζσζε θαη απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ ηεο ππαίζξνπ.



ηξνθή ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο πξνο 

θπζηθέο πεξηνρέο

Κύξηνη ιόγνη:

 Σα παγθόζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα

 Ζ βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

 Ζ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο

 Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ

 Σν ζηξεο ησλ πόιεσλ, ε ηξνραία θίλεζε θαη ν ζόξπβνο

 Γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ (ην 2050 ην ¼ ζα είλαη πέξαλ ησλ 60 εηώλ)



Yellowstone National Park1872 

 2006: 2,870,293

 139,530,118



Glacier National Park

2.2 million visitors through the gates



Η αναγκαιόηηηα για μια πιο αειθοπική 

πποζέγγιζη ζηην ηοςπιζηική δπαζηηπιόηηηα 

και ανάπηςξη

Ο ηξόπνο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα, αλ θαη επέθεξε ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθά νθέιε, επέθεξε θαη ζεκαληηθόηαηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα έλεθα ηεο απνπζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αεηθνξηθόηεηαο.

Ζ αλαγθαηόηεηα αιιά θαη ν ηξόπνο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 
αληηθαηνπηξίδνληαη απόιπηα κέζα από θείκελν ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 
Ληζζαβόλαο.



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ: 

Αεηθνξηθή αλάπηπμε + Γηαθνξνπνίεζε

Αεηθνξηθή αλάπηπμε:
 Πξνζηαζία ηεο θύζεο θαη ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο

 Πξνζηαζία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

ηνπίνπ

 Γηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνύ 

ραξαθηήξα ησλ πόιεσλ θαη 

ησλ θνηλνηήησλ

 Ηζόξξνπε αλάπηπμε κεηαμύ 

πεξηνρώλ

 Ζ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη 

ησλ εδαθώλ

Γηαθνξνπνίεζε:
 Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ 

επηζθεπηώλ βειηηώλεηαη 
ζπλερώο

 Κνξεζκόο

 Οη επηζθέπηεο αλαδεηνύλ 
πιένλ:
– Ξερσξηζηέο ηαμηδησηηθέο 

εκπεηξίεο «meaningful travel 
experiences», 

– Απζεληηθόηεηα «Cultural 
authenticity»,

– Παξάδνζε,

– Δλεκέξσζε γηα ηελ ηνπηθή 
άγξηα ρισξίδα, παλίδα θαη 
νηθνζπζηήκαηα.

«Βεληίυζη ηηρ «ποιόηηηαρ εμπειπίαρ επιζκεπηών»



Οη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θππξηαθήο θύζεο πξνζδίδνπλ 

ηδηαίηεξε δπλακηθή γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο θαη ηελ άζθεζε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ:

 Ζ κεγάιε ελαιιαγή ηεο γεσινγίαο

 Ζ έληνλε ελαιιαγή ηνπίνπ 

 Σα κεγάια πνζνζηά θπζηθνύ πξαζίλνπ

 Οη ζρεηηθά κεγάινη αξηζκνί εηδώλ 

 Σα κεγάια πνζνζηά ζπάλησλ εηδώλ θαη ελδεκηζκνύ

 Ζ παξνπζία ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ

 Ζ παξνπζία πινύζηαο ππνδνκήο

 Οη κηθξέο απνζηάζεηο θαη ν ρξόλνο ηαμηδηνύ

 Πιεζώξα θνηλσληθό-ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ





Δηαβαζηθά Πεηξώκαηα ρεκαηηζκόο Λεπθσζίαο 



Αλαθξπζηαιισκέλνο Αζβεζηόιηζνο (Πέηξα ησλ 

Υαζακπνπιηώλ)



Καηανομή ηυν δαζών και ηυν άλλυν δαζοκαλςμμένυν

εκηάζευν καηά μοπθή ιδιοκηηζίαρ 

Τύπος βλάζηηζης Κραηικά δάζη 

(εκηάρια) 

Ιδιωηικά και 

ταλίηικα (εκ.) 
Σύνολο 

(εκηάρια) 

Δάζος 106781 65814 172595 (18,68%)

Άλλες 

θσηοκαλσμμένες 

εκηάζεις 

50740 163119 213859 (23,12%)

Άλλες τρήζεις γης 157521 228933 386454 (58,23%)



πάνια οικοζςζηήμαηα αποηελούν πόλο έλξηρ 

για μεγάλο απιθμό επιζκεπηών



Χλυπίδα

 1738 ιθαγενή θςηά 

(taxa) ή 1610 είδη

 238 επιγενή θςηά 

 376 καλλιεπγούμενα 

είδη

 143 ενδημικά θςηά 

(taxa)



Crocus cyprius



Lady´s Loch glory-of-the-snow

Chionodoxa lochiae

Bee-orchid

Ophrys kotschyi



Πανίδα
 32 Δίδε ζειαζηηθώλ (18 λπθηεξίδεο) 5 ελδεκηθά

 375 Δίδε πηελώλ (115 αλαπαξάγνληαη) 6 ελδεκηθά

 22 Δίδε εξπεηώλ: 8 θίδηα: (2 ελδεκηθά) 11 ζαύξεο (4 ελδεκηθέο) 3
ρειώλεο

 3 Δίδε ακθηβίσλ

 Πεξηζζόηεξα από 3500 είδε εληόκσλ

52 πεηαινύδεο (9 ελδεκηθέο)



Sylvia melanothoraxOenanthe cypriaca



Monticola solitarius

Buteo rufinus

Hieraaetus fasciatus

Falco eleonorae



Coluber cypriensis

Rousettus aegyptiacus

Ovis gmelini ophion



24/37

Τπνδνκέο Σκήκαηνο Γαζώλ 

10 ΔΘΝΗΚΑ ΓΑΗΚΑ ΠΑΡΚΑ (15.627 ha):

Σξόνδνπο, 
Κάβν Γθξέθν, 
Μαραηξά, 
Αζαιάζζαο, 
Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, 
Ληνπεηξίνπ, 
Πνιεκηδηώλ, 
Ρηδνειηάο, 
Αγίνπ Νίθαλδξνπ θαη 
Πέηξαο ηνπ Ρσκηνύ.
Αθάκαο



Δθνικό Γαζικό Πάπκο 

Σποόδοςρ



Υισξίδα

 Θεσξείηαη 1 από ηα 13 "Plant Diversity Hot
Spots" ηεο Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο(IUCN).

 44% ηεο ηζαγελνύο ρισξίδαο ηεο Κύπξνπ 
(750 είδε)

 50% ησλ ελδεκηθώλ (74 είδε)

 14 ηνπηθά ελδεκηθά

 68 ηνπηθά ηζαγελή

 5 είδε ηνπ Παξ. ΙΙ



Crocus_hartmannianusArabis_kennedyae*



 11 Οικοτόποι τοσ Παραρτήματος Ι

Οικότοποι



4 Πεπιοσέρ Πποζηαζίαρ  ηηρ Φύζηρ (4.788 ha):

Σξίππινο (Κνηιάδα Κέδξσλ),

 Υηνλίζηξα, 

Μαδαξή θαη 

Μαύξνη Γθξεκκνί.



3 + 2 Μίκπο-

αποθέμαηα Φςηών:

 Φαξάγγη ηνπ Άβαθα

 Σξίππινο

 Κξεκκόο ηεο Πειιήο

 Αζγάηα

 Μηηζεξό



5 Καηαζθελσηηθνί ρώξνη

40 Εθδξνκηθνί ρώξνη

68 Μνλνπάηηα Μειέηεο ηεο Φύζεο 
(ζπλνιηθνύ κήθνπο 320 km)

2 +1 Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο

3 Βνηαληθνί Κήπνη

8 Ξελώλεο Φηινμελίαο

εκεία Θέαο

Παξαηεξεηήξηα Άγξηαο Εσήο

Πνδειαηηθέο Γηαδξνκέο



Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Ελεκέξσζεο Αζαιάζζαο











Δπθαηξίεο Αλαςπρήο θαη 

Οηθνηνπξηζκνύ ζηα Κππξηαθά Γάζε
 Καηαζθήλσζε

 Τπαίζξηα γεύκαηα

 Αλαξξίρεζε

 Πεξπάηεκα

 Υηνλνδξνκίεο

 Φσηνγξάθεζε

 Παξαηήξεζε άγξηαο 
δσήο

 Μειέηε ηεο θύζεο

 Κπλήγη

 Πνδειαζία

 πιινγή Μαληηαξηώλ



Η ανάδειξη πποώθηζη ηος οικοηοςπιζηικού πποφόνηορ 

αποηελεί σπέορ όλυν ηυν εμπλεκόμενυν θοπέυν



Εσταριστώ για την Προσοτή σας!


