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Εισαγωγή

Σκοπός του έργου
Το έργο με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην
Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας», υλοποιείται
στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+08 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος
του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων φυτικών
ειδών προτεραιότητας (*Arabis kennedyae, *Astragalus macrocarpus subsp.
lefkarensis, *Centaurea akamantis και *Ophrys kotschyi) και δύο τύπων
οικοτόπων προτεραιότητας (9590 *Δάση με Cedrus brevifolia -Cedrocetum
brevifoliae - και 9390 *Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia)
της Κύπρου, που βρίσκονται σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Ο στόχος
αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την εγκατάσταση, παρακολούθηση και
διαχείριση ενός δικτύου πέντε Μικρο-Aποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ).
Βασικός άξονας του έργου στον οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη
των στόχων του, αποτελεί και η παραδοχή ότι οι τοπικές κοινότητες έχουν να
διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή μέτρων προστασίας και
διατήρησης της φύσης. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι προσπάθειες διατήρησης,
οι οποίες εμπλέκουν από τα αρχικά τους στάδια τις τοπικές κοινωνίες, έχουν
πολύ καλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Οι συντελεστές του έργου θεωρούν ότι
οι τοπικές κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
υλοποίησή του, παρέχοντας την πολύτιμη περιβαλλοντική γνώση που έχουν
συσσωρεύσει, συμβάλλοντας στον καθορισμό των ορίων των ΜΑΦ, στις
δράσεις ευαισθητοποίησης των επισκεπτών καθώς και συμμετέχοντας σε
συγκεκριμένες δράσεις προστασίας των φυτών.
Το έργο, μέσα από τις διάφορες δράσεις του στοχεύει μεταξύ άλλων και στην
ενίσχυση της ενεργής εμπλοκής των τοπικών κοινοτήτων, καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησής του. Η υλοποίηση του στόχου αυτού προωθείται μέσα
από την εποικοδομητική και συνεχή ενημέρωση των κατοίκων. Στα πλαίσια
της Δράσης Δ.1 (Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων
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εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού), έχει
συμπεριληφθεί η διοργάνωση τεσσάρων τοπικών συναντήσεων εργασίας (μία
σε κάθε κοινότητα/δήμο που γειτνιάζει με τις περιοχές εγκατάστασης των
ΜΑΦ). Οι συναντήσεις αυτές διεξήχθηκαν υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας
Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΟΚ), σε
συνεργασία με άλλους (συνεργαζόμενους) φορείς του έργου (Πανεπιστήμιο
Frederick, Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος). Αρχική εκτίμηση ήταν ότι, στις
συναντήσεις αυτές, θα συμμετείχαν τουλάχιστον 30 άτομα ανά κοινότητα, ενώ
το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της συμβατικής αυτής υποχρέωσης θα
διαρκούσε μέχρι τις 28/02/2010.
Επίσης, στα πλαίσια λειτουργίας του «Συμβούλιου Ενδιαφερομένων Φορέων»
(Δράση Ε.4 – Stakeholders Board), έχει προβλεφθεί η εκπροσώπηση των
κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τα ΜΑΦ από ένα εκπρόσωπό τους στο
Συμβούλιο. Η συμμετοχή αυτού του εκπροσώπου στο συγκεκριμένο
Συμβούλιο παρέχει τη δυνατότητα για άμεση και ενεργή εμπλοκή των
κοινοτήτων στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων καθώς και πλήρη
ενημέρωσή τους για την πορεία εφαρμογής του έργου.

Επιλεγμένες περιοχές ΜΑΦ
Μέσα από την πρόταση του έργου καθορίζονται οι ευρύτερες περιοχές (sites)
στις οποίες εγκαταστάθηκαν τα πιο κάτω ΜΑΦ:
•

ΜΑΦ 1: Περιοχή Μιτσερού, κοντά στην κοινότητα Μιτσερού

•

ΜΑΦ 2 & 3: Περιοχή Κοιλάδα των Κέδρων, κοντά στις κοινότητες
Κάμπου και Τσακκίστρας

•

ΜΑΦ 4: Περιοχή Χερσόνησος Ακάμα, κοντά στο Δήμο Πέγειας

•

ΜΑΦ 5: Περιοχή Ασγάτας, κοντά στην κοινότητα Ασγάτας
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Γενικά σχόλια αναφορικά με τις συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν
Η διοργάνωση και υλοποίηση τεσσάρων τοπικών συναντήσεων εργασίας με
τις κοινότητες που γειτνιάζουν με τα ΜΑΦ, ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλίου
2010. Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα της πρότασης, η ολοκλήρωση της
εργασίας αυτής παρουσίασε καθυστέρηση πέντε μηνών (αρχική προθεσμία
ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2010). Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της
συμβατικής υποχρέωσης για πραγματοποίηση των τεσσάρων συναντήσεων
οφείλεται στη συνεπίδραση των πιο κάτω παραγόντων:
•

Η πρόσληψη από την ΟΠΟΟΚ του προσωπικού που θα εμπλεκόταν
στο έργο έγινε την 1η Φεβρουαρίου 2010, γεγονός που καθυστέρησε
την άμεση εμπλοκή της ΟΠΟΟΚ στο έργο.

•

Η αρχικές επιφυλάξεις ορισμένων από τις τοπικές αρχές να
συναντηθούν με εκπροσώπους του έργου. Οι επιφυλάξεις πήγαζαν είτε
από την καχυποψία και τις αρνητικές εντυπώσεις που είχαν σχηματίσει
για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 στην περιοχή τους (με το
επιχείρημα ότι, με τον τρόπο αυτό, το κράτος περιορίζει την οικοδομική
ανάπτυξη και μειώνει δραστικά την αξία της γης), είτε στην άγνοιά τους
όσον αφορά στους σκοπούς του προγράμματος LIFE+, το οποίο
θεώρησαν ως εργαλείο για την προστασία της φύσης και μόνο,
αφήνοντας έξω τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι συντελεστές του έργου
έκαναν επανειλημμένες και συστηματικές προσπάθειες, επιστρατεύοντας
μάλιστα και κοινωνιολόγους (βλέπε επόμενη παράγραφο), για να
αντιμετωπιστούν οι επιφυλάξεις αυτές.

•

Σε άλλη περίπτωση υπήρξε δυσκολία ανάπτυξης/ανεύρεσης διαύλων
επικοινωνίας με άτομα των τοπικών αρχών, η οποία βασίστηκε στην
αρνητική στάση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, για έργα που
προέρχονται από ευρωπαϊκούς και κρατικούς μηχανισμούς και
στοχεύουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Βλέποντας την αρχική επιφυλακτική στάση για την διευθέτηση των
συναντήσεων εκ μέρους μερικών εκ των κοινοτήτων, το Πανεπιστήμιο
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Frederick ενέταξε στην ομάδα του έργου, δυο ειδικούς κοινωνιολόγους
(Διδάκτορες κοινωνιολογίας). Στόχος της ένταξης των δυο αυτών ειδικών ήταν
η καθοδήγηση ως προς τον τρόπο προσέγγισης των κοινοτήτων καθώς και τη
δομή και το περιεχόμενο των παρουσιάσεων προς τους κατοίκους.
Με την επιμονή των φορέων του έργου για την ανεύρεση άλλων διαύλων
επικοινωνίας

(όπου

ήταν

αναγκαίο),

οι

συναντήσεις

εργασίας

πραγματοποιήθηκαν ως ακολούθως:
•

25 Ιουνίου 2010 - Κοινότητες Κάμπου και Τσακίστρας

•

7 Ιουλίου 2010 – Κοινότητα Μιτσερού

•

26 Ιουλίου 2010 – Κοινότητα Ασγάτας

•

27 Ιουλίου 2010 – Δήμος Πέγειας

Μέσα από τις παρουσιάσεις, οι φορείς του έργου μετέφεραν στις κοινότητες,
εκτός από τους σκοπούς του έργου, τη σημασία και τους στόχους του
προγράμματος LIFE+ καθώς και αυτούς του Δικτύου Natura 2000. Σε κάθε
συνάντηση εργασίας παρουσιάστηκαν:
•

οι ιδιαιτερότητες του ΜΑΦ που γειτνιάζει με την εκάστοτε (υπό
επίσκεψη) κοινότητα,

•

οι δράσεις στις οποίες η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής θα συμβάλει στην άρτια ολοκλήρωση και επίτευξη
των σκοπών του έργου.

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων αυτών, οι περισσότερες κοινότητες
έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην υλοποίηση
του

έργου,

με

τον

καθορισμό

εκπροσώπων

τους

στο

«Συμβούλιο

Ενδιαφερομένων Φορέων» και τη συμμετοχή οργανωμένων συνόλων τους σε
δράσεις του έργου. Το γενικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τις
συναντήσεις, είναι ότι οι κοινότητες επέδειξαν, σε διαφορετικό βαθμό,
ενδιαφέρον για το έργο και κατανόησαν τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν με την ενεργό συμμετοχή τους, αλλά και με την εφαρμογή
προγραμμάτων LIFE+ στις κοινότητές τους.
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Στη συνέχεια της έκθεσης, περιγράφονται αναλυτικά οι συναντήσεις, τυχόν
προβλήματα που προέκυψαν και η ανταπόκριση της κάθε κοινότητας στο
έργο.
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Έκθεση για τη συνάντηση εργασίας με την κοινότητα
Μιτσερού (ΜΑΦ 1)

Εισαγωγή
Το ΜΑΦ 1 στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του φυτικού
είδους προτεραιότητας *Ophrys kotschyi. Αυτό τo ΜΑΦ γειτνιάζει με την
κοινότητα Μιτσερού στην οποία διαμένουν περίπου 700 κάτοικοι. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωλογικών υποστρωμάτων, ενώ το υψόμετρό
της κυμαίνεται από 360 m στο κέντρο μέχρι 619 m, στην κορυφή του όρους
Κρεατός στα ανατολικά. Το κλίμα της περιοχής είναι ημίξηρο με μέση μέγιστη
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών τους 30 °C και μέση
ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, τους 10 °C.
Στην ευρύτερη περιοχή Μιτσερού, αναπτύσσεται ένας σημαντικός αριθμός
τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στη
βορειοδυτική πλευρά υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις με φρύγανα (τύπος
οικοτόπου 5420), τα οποία αποτελούνται κυρίως από τα είδη Sarcopoterium
spinosum, Thymus capitatus και Asperula cypria. Επίσης, στην περιοχή
υπάρχουν πολλά μικρά ρυάκια, που ρέουν μόνο κατά τη διάρκεια των
βροχοπτώσεων και αποικούνται κυρίως από φρύγανα, ενώ παρέχουν τις
κατάλληλες συνθήκες και καταφύγια για την ανάπτυξη γεώφυτων (κυρίως
ορχιδέες).
Η ΟΠΟΟΚ, ως υπεύθυνος φορέας για την επικοινωνία με τις κοινότητες και τη
διοργάνωση παρουσίασης του έργου στην κοινότητα, επικοινώνησε αρχικά με
τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου (κ Αντρέα Κυριάκου Μόδεστου), ο
οποίος έδειξε προθυμία για περεταίρω ενημέρωση για τους σκοπούς του
έργου.
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Διοργάνωση ενημέρωσης της κοινότητας Μιτσερού
Στην κοινότητα Μιτσερού, εκτός από την υλοποίηση της συμβατικής
υποχρέωσης

για

μια

παν-κοινοτική

συνάντηση

εργασίας,

το

έργο

παρουσιάστηκε σε δύο επιπλέον συναντήσεις, όπως αναφέρεται πιο κάτω:
•

15 Μαρτίου 2010: Έγινε μια αρχική ενημέρωση του προέδρου και των
υπολοίπων μελών του κοινοτικού συμβουλίου για τους στόχους του
έργου και τα ωφελήματα που θα έχει η κοινότητα με την ενεργή
συμμετοχή της σε αυτό.

•

3 Μαΐου 2010: Έγινε παρουσίαση του έργου στο Δημοτικό Σχολείο
Μιτσερού, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου
και της διεύθυνσης του σχολείου. Η συνάντηση αυτή επιδιώχθηκε να
γίνει, αφού το Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας συμπεριλαμβάνεται στο
πρόγραμμα Οικολογικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού της Κύπρου.

•

7 Ιουλίου 2010: Διοργανώθηκε πανκοινοτική συνάντηση εργασίας.

Εικόνα 1 Είδος προτεραιότητας Ophrys kotschyi

Παρουσίαση του έργου
Στα μέλη του κοινοτικού Συμβουλίου Μιτσερού
Η αρχική ενημέρωση των στόχων και δράσεων του έργου έγινε στις 15
Μαρτίου 2010 στο κοινοτικό συμβούλιο του χωριού (στον πρόεδρο και τα
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υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου). Παρόντες στην συνάντηση ήταν τόσο μέλη
από τους εμπλεκόμενους φορείς (Πανεπιστήμιο Frederick, ΟΠΟΟΚ) καθώς
και μέλη του Κοινοτικό συμβούλιο.
Στη συνάντηση έγινε μια σύντομη παρουσίαση (σε μορφή Power Point) από
τον Δρα Καδή προς τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου. Η παρουσίαση αυτή
επικεντρώθηκε στην επεξήγηση των σκοπών του προγράμματος LIFE+, και
ειδικότερα, στους σκοπούς και δράσεις του έργου PLANT-NET Cy. Ιδιαίτερη
έμφαση στην παρουσίαση δόθηκε στην περιγραφή του είδους Ophrys
kotschyi και στη σημασία διατήρησής του στην περιοχή του Μιτσερού. Επίσης,
αναφέρθηκαν οι λόγοι που ώθησαν τους συντελεστές του έργου να
δημιουργήσει ΜΑΦ στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Μιτσερού, καθώς
και μια προκαταρτική εκτίμηση των ορίων του ΜΑΦ. Επιπρόσθετα, τονίστηκε
ο πρωταρχικός ρόλος που έχουν να διαδραματίσουν οι κοινότητες για την
επιτυχή υλοποίηση του έργου καθώς και τα οφέλη που θα αποκομίσει η
κοινότητα από αυτό (αναβάθμιση της περιοχής, προσέλκυση επιστημόνων και
επισκεπτών με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα, τοποθέτηση της κοινότητας στον
πανευρωπαϊκό χάρτη περιοχών που υιοθέτησαν την προσέγγιση των ΜΑΦ,
προσφορά υγιών δραστηριοτήτων στη νεολαία, κ.ά.).

Συζήτηση
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον Δρα Κάδη, τα μέλη του
κοινοτικού συμβουλίου ζήτησαν διευκρινίσεις και στη συνέχεια διεξήχθη ένας
γόνιμος και παραγωγικός διάλογος με τους συντελεστές του έργου.
Το κοινοτικό συμβούλιο έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή και άλλων
έργων που θα αναδείξουν το φυσικό πλούτο της περιοχής, ενώ μέλη του
συμβουλίου ενημέρωσαν τους συντελεστές του έργου ότι, στα πλαίσια
ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής συνείδησης που διακρίνει την
κοινότητα στο σύνολό της, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η σύσταση
περιβαλλοντικού ομίλου. Παράλληλα, έγινε λόγος για το δημοτικό σχολείο της
κοινότητας, το οποίο εντάσσεται σε δίκτυο «οικολογικών σχολείων» του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.
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Έπειτα, οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα προτεινόμενα όρια του ΜΑΦ
διευκρινίζοντας ότι αυτά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του
υπό μελέτη είδους, βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής Natura 2000 και
είναι εντός χαλίτικου (κρατικού) τεμαχίου.
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, τα μέλη του κοινοτικού
συμβουλίου

Μιτσερού

δεσμεύτηκαν

να

προχωρήσουν

σύντομα

στη

διοργάνωση παν-κοινοτικής παρουσίασης για την παρουσίαση του έργου.

Δημοτικό σχολείο Μιτσερού
Η παρουσίαση έγινε στις 3 Μαΐου 2010 στο οικολογικό δημοτικό σχολείο του
Μιτσερού στις τάξεις Δ’ – Στ’ (30 παιδιά), μετά από συνεννόηση με τη
διευθύντρια του σχολείου (κα Άννα Προδρόμου). Στην παρουσίαση – διάλεξη
στο σχολείο συμμετείχαν μέλη από τους φορείς του Πανεπιστημίου Frederick
και της ΟΠΟΟΚ.
Η παρουσίαση (σε μορφή Power Point) έγινε από τον Δρα Ηλιάδη και
περιελάμβανε δύο ενότητες: (i) την παρουσίαση και εξοικείωση των παιδιών
με έννοιες όπως είναι η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα και ο οικότοπος, καθώς
επίσης και με την έννοια και τον σκοπό του Δικτύου Natura 2000 και (ii) την
παρουσίαση των σκοπών του έργου και της χλωριδικής σημασίας της
ευρύτερης περιοχής του Μιτσερού. Τονίστηκε ότι στην περιοχή απαντούν 21
ενδημικά φυτά και περισσότερα από 500 φυτικά taxa (περίπου το 25% της
συνολικής χλωρίδας της Κύπρου), συμπεριλαμβανομένου και του είδους
Ophrys kotschyi στο οποίο επικεντρώνεται το έργο. Μέσα από την
παρουσίαση, ο ομιλητής επεδίωξε την ενεργή συμμετοχή των μαθητών,
θέτοντας ερωτήσεις και διεξάγοντας διάλογο με τους μαθητές.

Συζήτηση
Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το υπό μελέτη είδος και ιδιαίτερα
για τα μέτρα και τους τρόπους προστασίας του. Παράλληλα, ενδιαφέρθηκαν
για

θέματα

σχετικά

με

τις

διαδικασίες
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τεχνητής

επικονίασης

που

εφαρμόστηκαν, για την εγγενή αναπαραγωγή του είδους στην περιοχή
μελέτης και γενικότερα για τους σκοπούς του έργου.
Επίσης, μέσα από τη συζήτηση, τονίστηκε η σημασία και ο σκοπός της
διατήρησης του φυσικού οικοτόπου του είδους προτεραιότητας Ophrys
kotschyi καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον φυσικό
πληθυσμό η συλλογή του, ακόμα και αν αυτή γίνεται μόνο για διακόσμηση
εσωτερικών χώρων.
Τέλος, διερευνήθηκε η πιθανότητα για περαιτέρω εμπλοκή των μαθητών του
σχολείου σε δραστηριότητες του έργου, όπως η «υιοθέτηση» του ΜΑΦ που
γειτνιάζει με την κοινότητά τους. Επίσης, οι μαθητές πρότειναν να λάβουν
μέρος στον τελικό σχηματισμό και διαμόρφωση του ΜΑΦ δίνοντας εισηγήσεις
για την ονομασία των μονοπατιών που θα δημιουργηθούν εντός του.
Εικόνα 2 Παρουσίαση του έργου στο Δημοτικό σχολείο Μιτσερού

Πανκοινοτική συνάντηση
Η τρίτη, κατά σειρά, εκδήλωση στην κοινότητα Μιτσερού έγινε στις 7 Ιουλίου
2010 και απευθυνόταν στο σύνολο των κατοίκων και των οργανωμένων
φορέων της κοινότητας. Αρχικά η συνάντηση είχε διευθετηθεί στις 2 Ιουλίου
2010, αλλά αυτή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω δασικής πυρκαγιάς που
ξέσπασε σε γειτονική με την κοινότητα περιοχή. Τελικά, η πανκοινοτική
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συνάντηση έγινε στις 7 Ιουλίου 2010, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων
του δημοτικού σχολείου Μιτσερού. Για το σκοπό αυτό, το κοινοτικό συμβούλιο
Μιτσερού είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση την οποία διένειμε στην κοινότητα.
Η παρουσίαση συνδυάστηκε με τη βράβευση των άριστων μαθητών της
κοινότητας για την περίοδο 2009 – 2010. Η συνδιοργάνωση των δυο αυτών
εκδηλώσεων συνέβαλε ώστε να παρευρεθούν πέραν των 100 ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων και επίσημων προσκεκλημένων από την Επαρχιακή
Διοίκησης Λευκωσίας και το Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πιτσιλιάς Λευκωσίας
ΛΤΔ.
Από μέρους του έργου παρόντες ήταν εκπρόσωποί από τους φορείς του
Πανεπιστημίου Frederick, του Τμήματος Δασών και της ΟΠΟΟΚ.
Η παρουσίαση σε Power Point έγινε από τον Δρα Καδή, ο οποίος
επικεντρώθηκε και σε αυτή την παρουσίαση: (i) στο ρόλο του προγράμματος
LIFE+ και στο Δίκτυο Natura 2000, (ii) στην περιγραφή των στόχων του έργου,
(iii) στην οικολογική και χλωριδική αξία και σημασία της ευρύτερης περιοχής
του Μιτσερού, (iv) στα κριτήρια για την επιλογή του ΜΑΦ στην περιοχή του
Μιτσερού, (v) στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συμμετοχή των
κατοίκων στην επιτυχία του έργου και (vi) στα οφέλη που μπορεί να
αποκομίσει η κοινότητα από το έργο.
Εικόνα 3 Παρουσίαση του έργου στην κοινότητα Μιτσερού
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Συζήτηση
Οι κάτοικοι έκαναν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του έργου
στην κοινότητά τους καθώς και για τη σημασία της διατήρησης της χλωρίδας
και της βιοποικιλότητας. Συνάμα, επέδειξαν ενδιαφέρον για εμπλοκή στο
πρόγραμμα, ιδιαίτερα μέσω του «Περιβαλλοντικού Ομίλου Μιτσερού», ο
οποίος δημιουργήθηκε πρόσφατα και θα δραστηριοποιηθεί περισσότερο με
περιβαλλοντικά ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, έγιναν κάποιες
σκέψεις και για τη δυνατότητα εμπλοκής του «Κέντρου Νεότητας» καθώς
επίσης του δημοτικού σχολείου του χωριού. Αυτές οι πρωτοβουλίες της
κοινότητας καταδεικνύουν και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει ανάμεσα
στους κατοίκους, για το περιβάλλον.
Εικόνα 4 Παρευρισκόμενοι στη πανκοινοτική παρουσίαση του Μιτσερού

Μετά την παρουσίαση, έγινε η βράβευση των αριστούχων μαθητών και
ακολούθησε μικρή δεξίωση που διοργανώθηκε από τον προϋπολογισμό του
έργου.

13

Εικόνα 5 Δεξίωση μετά την παρουσίαση του έργου στην κοινότητα Μιτσερού

Τελικά Συμπεράσματα
Τα τελικά συμπεράσματα από τη σειρά συναντήσεων που είχε το έργο στην
κοινότητα Μιτσερού είναι άκρως ενθαρρυντικά. Μέσα από τις συναντήσεις
αυτές το έργο κατάφερε να μεταφέρει στους κατοίκους της κοινότητας, του
σκοπούς και στόχους του, καθώς και τις δυνατότητες που το πρόγραμμα
LIFE+ παρέχει για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα
περιβάλλοντος. Η κοινότητα έδειξε να καλωσορίζει το έργο και να κατανοεί τα
οφέλη που μπορεί να φέρει το έργο στο σύνολό της. Επίσης, μέσα από τις
τοπικές

συναντήσεις

εργασίας,

αναπτύχθηκε

ένας

σημαντικός

και

εποικοδομητικός δίαυλος επικοινωνίας με την κοινότητα σε όλα τα επίπεδα
(τοπική αρχή, οργανωμένα σύνολα και σχολείο της κοινότητας). Επίσης, τόσο
ο «Περιβαλλοντικός Όμιλος Μιτσερού» όσο και οι μαθητές του δημοτικού
σχολείου, εξέφρασαν - παρουσίασαν την επιθυμία τους για ενεργότερη
εμπλοκή τους σε δράσεις που προβλέπονται εντός του ΜΑΦ που γειτνιάζει με
την κοινότητά τους. Αυτό το ενδιαφέρον καταδεικνύει ότι οι συναντήσεις
πέτυχαν να ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν και ενεργοποιήσουν το σύνολο
της κοινότητας σε θέματα διατήρησης της φύσης. Μάλιστα, τα μέλη της
ομάδας διαχείρισης έργου, προτίθενται να εμπλέξουν περισσότερο τους
μαθητές του δημοτικού σχολείου Μιτσερού με την «υιοθεσία του ΜΑΦ»,

14

δίνοντας δηλαδή ονόματα στα μονοπάτια που θα σχηματιστούν εντός του
(Δράση Γ.1), καθώς και με τη συμμετοχή τους (κυρίως ενημερωτικού
χαρακτήρα) σε δράσεις διατήρησης του υπό μελέτη είδους στην περιοχή τους.
Τέλος, μετά την πρώτη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι του έργου με τα
μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, το συμβούλιο όρισε τον εκπρόσωπο του στο
«Συμβούλιο Ενδιαφερομένων Φορέων» (κ Αντώνη Αλεξάνδρου).
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Έκθεση για τη συνάντηση εργασίας με τις κοινότητες Κάμπου
και Τσακκίστρας (ΜΑΦ 2 & ΜΑΦ 3)

Εισαγωγή
Τα ΜΑΦ 2 και 3 στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τόσο
του είδους προτεραιότητας *Arabis kennedyae όσο και δύο τύπων οικοτόπων
προτεραιότητας: 9590 *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) και
9390 *Θαμνώνες και δασικές συστάδες Quercus alnifolia. Αυτά τα δύο ΜΑΦ
γειτνιάζουν με τις κοινότητες Κάμπου και Τσακίστρας. Η περιοχή Κοιλάδα των
Κέδρων - Κάμπος βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Δάσους Πάφου και, ως εκ
τούτου, ολόκληρη η περιοχή είναι κρατικό δάσος (Εθνικό Δασικό Πάρκο). Η
περιοχή καλύπτει 18,286 εκτάρια (ha) δάσους και ορεινού τοπίου με ποτάμια
και ρυάκια, τα οποία διασχίζουν τις ψηλότερες κορυφές μέχρι και τα πιο
χαμηλά σημεία της περιοχής.
Εικόνα 6 Είδος προτεραιότητας Arabis kennedyae (αριστερά) και είδη
οικοτόπων Quercus alnifolia και Cedrus brevifolia (δεξιά)

16

Η περιοχή των Μαύρων Κρεμών (2,900 ha) χαρακτηρίστηκε ως Βιογενετικό
Απόθεμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η περιοχή του Τριπύλου (823 ha)
ορίσθηκε ως Φυσικό Απόθεμα από την Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου 24.524 στις 18/5/1984. Η περιοχή των Μαύρων Κρεμών (2,558
ha) ορίσθηκε ως Φυσικό Απόθεμα από την Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, διάταγμα 52.612 (257/89) στις 19/4/2000. Ολόκληρο το Δάσος
Πάφου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή μελέτης, χαρακτηρίζεται
ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά και συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο
Natura 2000 ως Ειδική Περιοχή Προστασίας.
Η περιοχή εγκατάστασης των ΜΑΦ 2 και 3 παρουσιάζει μεγάλο οικολογικό
ενδιαφέρον, αφού φιλοξενεί σημαντικά στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς της
Κύπρου. Συγκεκριμένα:
•

έχουν προσδιοριστεί 14 τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ
των οποίων οι πέντε είναι προτεραιότητας (συνολικά η Κύπρος
φιλοξένει 8 τύπους οικοτόπων προτεραιότητας),

•

στην περιοχή απαντούν 36 από τα 145 ενδημικά φυτά της Κύπρου, και

•

η περιοχή αναπτύσσει τον μοναδικό στον κόσμο οικότοπο του
Κυπριακού κέδρου (9590 *Δάση Cedrus brevifolia).

Η ΟΠΟΟΚ επικοινώνησε αρχικά με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου
Κάμπου (κ Μάρκο Αριστοδήμου), ο οποίος έδειξε προθυμία για περεταίρω
ενημέρωση της κοινότητας για τους σκοπούς του έργου.

Διοργάνωση
Τσακκίστρας

ενημέρωσης

των

κοινοτήτων

Κάμπου

και

Η πανκοινοτική συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση του έργου έγινε στις
25 Ιουνίου 2010 σε καφενείο στο κέντρο του χωριού Κάμπος της Τσακκίστρας.
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Παρουσίαση του έργου
Στη συνάντηση εργασίας παρευρέθηκαν 30 περίπου κάτοικοι του χωριού.
Παρόντες, στην συνάντηση ήταν μέλη των εμπλεκόμενων φορέων του έργου
(Πανεπιστήμιο Frederick, ΟΠΟΟΚ) και μέλη του Κοινοτικό συμβούλιο. Επίσης
παραβρέθηκαν μέλη του Συνδέσμου Αποδήμων Κάμπου της Τσακκίστρας και
μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσακκίστρας.
Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση (σε μορφή Power Point) από τον
Δρ Καδή, των γενικών στόχων και σκοπών του προγράμματος LIFE+ και του
Δικτύου Natura 2000. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του παρόντος
έργου και οι τρόποι που υπάρχουν για την ανάδειξη και προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών,
συμβάλλοντας στη διατήρηση της τόσο σημαντικής φυσικής κληρονομιάς της
ευρύτερης περιοχής των κοινοτήτων Κάμπου και Τσακκίστρας.
Στην παρουσίαση τονίστηκε τόσο η δυνατότητα εμπλοκής – συμμετοχής της
κοινότητας και των οργανωμένων συνόλων της σε δράσεις του έργου, όσο και
τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από το έργο. Τα οφέλη βασίζονται στην
αναβάθμιση της περιοχής, την προσέλκυση επιστημόνων και τουριστών με
εξειδικευμένα ενδιαφέροντα στην περιοχή εγκατάστασης των ΜΑΦ, στην
τοποθέτηση της κοινότητας στον πανευρωπαϊκό χάρτη περιοχών που
υιοθέτησαν

την

προσέγγιση

των

ΜΑΦ

και

στην

προσφορά

υγιών

δραστηριοτήτων στη νεολαία.

Συζήτηση
Ακολούθησε συζήτηση με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έθεσαν τους
προβληματισμούς τους κατά πόσον θα ωφεληθούν οι κοινότητές τους από το
έργο, αφού οι περιοχές των ΜΑΦ βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από αυτές
και οι πιθανοί τουρίστες και επιστήμονες που θα θέλουν να τους επισκεφτούν
δεν θα περνούν απαραίτητα από το κέντρο των κοινοτήτων.
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Διατυπώθηκαν ακόμη προβληματισμοί για τη ραγδαία μείωση των κατοίκων
της κοινότητας που διαμένουν μόνιμα στον Κάμπο και ιδιαίτερα για τους νέους
που μετακομίζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Επίσης, τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου ενημέρωσαν ότι βρίσκονται σε
προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις για την δημιουργία «Δασικού
Μουσείου» σε ύψωμα εντός της κοινότητας. Παρ’ ότι το έργο αυτό αναμένεται
να ολοκληρωθεί σε δύο έως τρία χρόνια, τόσο το κοινοτικό συμβούλιο όσο και
οι υπόλοιποι κάτοικοι ζήτησαν από τα μέλη του έργου όπως τους
παραχωρήσουν πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό που θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στο Μουσείο κατά τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, ζήτησαν
όπως τους παραχωρηθεί το σχετικό φυτικό υλικό (νεσρά φυτά) από τα υπό
μελέτη είδη του έργου (*Arabis kennedyae, Cedrus brevifolia, Quercus
alnifolia), ώστε να φυτευτούν στην περίμετρο του Δασικού Μουσείου,
δημιουργώντας μια μικρογραφία των φυσικών οικοτόπων των υπό μελέτη
ειδών - οικοτόπων.
Εικόνα 7 Παρουσίαση του έργου στην κοινότητα Κάμπου της Τσακκίστρας

Έπειτα, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν ότι στα πλαίσια των εργασιών του
έργου θα τοποθετηθούν πινακίδες τόσο στην κοινότητά τους όσο και στα
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ΜΑΦ. Δεδομένης της ύπαρξης τοποθετημένων πινακίδων του Τμήματος
Δασών εντός της κοινότητας, έγινε εισήγηση όπως κατασκευαστούν
παρόμοιες πινακίδες, για σκοπούς καλαισθησίας. Με το πέρας της συζήτησης,
παρατέθηκε μικρή δεξίωση στους παρευρισκομένους από τα μέλη του έργου.

Τελικά Συμπεράσματα
Η συνάντηση εργασίας είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα αφού μεταφέρθηκαν
οι στόχοι του έργου και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η κοινότητα, από
το έργο.
Εικόνα 8 Δεξίωση μετά την παρουσίαση του έργου στην κοινότητα Κάμπου της
Τσακκίστρας

Η θετική έκβαση των αποτελεσμάτων της συνάντησης διαφάνηκε και με το
πέρας της παρουσίασης, αφού οι κάτοικοι της κοινότητας έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το έργο και το πρόγραμμα LIFE+, μέσα από μικρές συζητήσεις
που είχαν σε προσωπικό επίπεδο με τους συντελεστές του έργου. Μέσα από
τη συνάντηση εργασίας τα μέλη του έργου είχαν την δυνατότητα να
προωθήσουν και τους σκοπούς της δράσης αυτής, αφού ήρθαν σε άμεση
επαφή με την κοινότητα από τα αρχικά στάδια του έργου. Οι συντελεστές του
έργου έλαβαν σοβαρά υπόψη τους, την παράκληση του κοινοτικού
συμβουλίου, όπως οι πινακίδες που θα εγκατασταθούν στην κοινότητα για
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σκοπούς του έργου, να συνάδουν με τις υφιστάμενες πινακίδες που
βρίσκονται εντός των ορίων της κοινότητας. Για το σκοπό αυτό η ΟΠΟΟΚ και
ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου (Δρ Ηλιάδης) θα βρίσκονται σε επαφή με τον
κοινοτάρχη

και

τον

εκπρόσωπο

της

κοινότητας

στο

«Συμβούλιο

Ενδιαφερομένων Φορέων». Επιστέγασμα του καλού κλίματος συνεργασίας
που αναπτύχθηκε, μπορεί να θεωρηθεί και η δέσμευση που δόθηκε από
μέρους των συντελεστών του έργου, και ιδιαίτερα από τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο (Δρα Καδή), ότι θα παρέχουν τις οποιεσδήποτε επιστημονικές
πληροφορίες τους ζητηθεί κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του
μουσείου, όπως επίσης ενημερωτικό υλικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του
έργου. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν και η εισήγηση του κοινοτικού συμβουλίου
για την εγκατάσταση και δημιουργία μικρογραφίας των φυσικών οικοτόπων
των υπό μελέτη ειδών του έργου, περιμετρικά του μουσείου. Η εισήγηση αυτή
υιοθετήθηκε από τον Δρα Κάδη, ο οποίος δεσμεύτηκε όπως διερευνήσει με
θετική προσέγγιση το ενδεχόμενο εγκατάστασης των φυτών στο συγκεκριμένο
χώρο συμβάλλοντας και στην μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους εκτός του
φυσικού τους περιβάλλοντος. Τέλος το κοινοτικό συμβούλιο όρισε τον
εκπρόσωπο του στο «Συμβούλιο Ενδιαφερομένων Φορέων» (κ Ιωάννη
Παπαδόπουλο).
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Έκθεση για τη συνάντηση εργασίας με το Δήμο Πέγειας
(ΜΑΦ 4)

Εισαγωγή
Το ΜΑΦ 4 στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του ενδημικού
είδους προτεραιότητας *Centaurea akamantis. Το επιλεγμένο ΜΑΦ βρίσκεται
στη Χερσόνησο του Ακάμα και εντάσσεται στα όρια του Δήμου Πέγειας. Η
Χερσόνησος του Ακάμα βρίσκεται στο δυτικότερο σημείο του νησιού και
συμπεριλαμβάνει θαλάσσια και χερσαία τμήματα. Καλύπτει μια περιοχή
10,250 ha, εκ των οποίων τα 7,140 ha αποτελούν Κρατικό Δάσος. Η
τοπογραφία της περιοχής περιλαμβάνει λόφους, μικρές πεδιάδες, ρυάκια,
βαθιές στενές κοιλάδες, σπήλαια, φαράγγια, αμμώδεις παραλίες, βραχώδεις
ακτές και μικρά νησάκια.
Η Χερσόνησος του Ακάμα χαρακτηρίζεται από τυπική βλάστηση Μεσογειακού
τύπου, επηρεαζόμενη από το θαλάσσιο κλίμα. Βιογεωγραφικά, κατατάσσεται
ως Θαλάσσια Μεσογειακή Ζώνη Χαμηλού Υψομέτρου. Το τοπίο εναλλάσσεται
με μια ποικιλία οικοτόπων που περιλαμβάνουν από δάση μέχρι χαμηλούς
θαμνώνες και από γκρεμούς μέχρι αμμώδεις ακτές. Η περιοχή παρουσιάζει
οικολογικά, αισθητικά, πολιτιστικά, ιστορικά και οικονομικά στοιχεία μείζονος
σημασίας. Ακόμη, στην περιοχή:
•

Έχουν προσδιοριστεί 25 οικότοποι του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων οι έξι είναι οικότοποι προτεραιότητας.

•

Έχουν καταγραφεί 61 σημαντικά είδη φυτών, εκ των οποίων τα 40 είναι
ενδημικά είδη της Κύπρου.

Το συγκεκριμένο ΜΑΦ έχει επιλεγεί λόγω του ότι αποτελεί μία από τις δύο
φυσικές

περιοχές

εξάπλωσης

του

ενδημικού

είδους

προτεραιότητας

*Centaurea akamantis. Το ΜΑΦ στο Φαράγγι του Άβακα φιλοξενεί τον
μεγαλύτερο υποπληθυσμό του είδους (περίπου 600 άτομα).
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Εικόνα 9 Είδος προτεραιότητας Centaurea akamantis

Διοργάνωση ενημέρωσης του Δήμου Πέγειας
Μετά από επίσημη επιστολή που εστάλη από το Τμήμα Περιβάλλοντος προς
τον Δήμαρχο Πέγειας στις 24 Μαρτίου 2010, η ΟΠΟΟΚ και άλλοι συντελεστές
του έργου επικοινώνησαν με τον Δήμο Πέγειας. Δυστυχώς, λόγω του φόρτου
εργασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου

Πέγειας ανέβαλε την

παρουσίαση του έργου, παρά τις προσπάθειες της ΟΠΟΟΚ για τον
καθορισμό ημερομηνίας και την οργάνωση της συνάντησης εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων του
προγράμματος LIFE+ για συζήτηση της προόδου του έργου στις 18 Ιουνίου
2010, έγινε αναφορά και στο θέμα της καθυστέρησης διοργάνωσης της
παρουσίασης του έργου στον Δήμο Πέγειας. Συζητήθηκαν διάφορες επιλογές
για την προώθηση της συνάντησης και τελικά αποφασίστηκε όπως το Τμήμα
Δασών έρθει σε επικοινωνία με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω των
δασικών λειτουργών που διαθέτει στην περιοχή της Πέγειας. Η επικοινωνία
ήταν επιτυχής και η συνάντηση διευθετήθηκε για τις 27 Ιουλίου 2010.
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Παρουσίαση του έργου
Η ενημέρωση των δραστηριοτήτων και στόχων του έργου έγινε στις 27
Ιουλίου 2010 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ΣΠΕ Πέγειας, σε μορφή
πανδημοτικής παρουσίασης, όπου τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι
δημότες και ενδιαφερόμενοι φορείς κλήθηκαν να παραστούν. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου της
Πέγειας (κ Νεόφυτου Ακουρσιώτη) και εκπρόσωποι φορέων του Δήμου.
Παρόντες στην συνάντηση ήταν μέλη του έργου από το Πανεπιστήμιο
Frederick, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Περιβάλλοντος και την ΟΠΟΟΚ.
Η παρουσίαση (σε μορφή Power Point) έγινε από τον Δρα Κώστα Καδή, ο
οποίος αναφέρθηκε στο έργο και συγκεκριμένα στην επιλογή του Φαραγγιού
του Άβακα ως ΜΑΦ, λόγω της παρουσίας του είδους προτεραιότητας
*Centaurea akamantis.
Εικόνα 10 Παρουσίαση του έργου στον Δήμο Πέγειας

Ο Δρ Καδής τόνισε τον χλωριδικό «θησαυρό» που διαθέτει η ευρύτερη
περιοχή του δήμου Πέγειας λόγω της Χερσονήσου του Ακάμα. Επίσης,
τονίστηκαν τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει ο δήμος με τη σωστή εμπλοκή
του στο έργο, το οποίο αναμένεται να αναδείξει επιλεγμένες περιοχές της
Κύπρου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο Δήμος Πέγειας στηρίζεται

24

σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και η προσέλκυση επιστημόνων και
τουριστών με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα θα ενδυνάμωνε ακόμα περισσότερο
την περιοχή Πέγειας ως προορισμό με διάφορες εναλλακτικές δραστηριότητες
και αξιοθέατα.
Τέλος, επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει ο Δήμος
για την υλοποίηση και την επιτυχία του έργου π.χ. συλλογή εμπειρικών
γνώσεων για την περιοχή, την έγκριση των ορίων του ΜΑΦ, την υπόδειξη
καταλλήλου χώρου για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και τη
συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων και συνόλων σε δραστηριότητες.

Συζήτηση
Ο Δήμαρχος Πέγειας, ευχαρίστησε τον Δρα Καδή για την παρουσίαση.
Ανάφερε ότι το δημοτικό συμβούλιο είναι πολύ θετικό προς το έργο, το οποίο
θα αναδείξει ακόμα περισσότερο τις φυσικές ομορφιές της ευρύτερης
περιοχής και θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα,
ανέφερε ότι ο Δήμος Πέγειας διερευνά την πιθανότητα για την υποβολή
πρότασης για την προστασία και ανάδειξη του Φαραγγιού του Άβακα με
χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια.
Εικόνα 11 Παρευρισκόμενοι στην παρουσίαση του έργου στο Δήμο Πέγειας
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Οι παρευρισκόμενοι έθεσαν διάφορα ερωτήματα διευκρινιστικού χαρακτήρα
αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου και την πιθανότητα για
συμπερίληψη άλλων τοποθεσιών της περιοχής στο έργο, όπως οι θαλασσινές
σπηλιές που υπάρχουν εκεί. Επίσης, το κοινό ζήτησε να πληροφορηθεί για τις
τεχνικές πολλαπλασιασμού και φύτρωσης του υπό μελέτη είδους.
Οι Δρ Καδής και Δρ Ηλιάδης, απάντησαν στις ερωτήσεις και έδωσαν
περισσότερες διευκρινήσεις για το έργο και τις διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν εντός του ΜΑΦ, οι οποίες θα στοχεύουν στη βελτίωση του
καθεστώτος διατήρησης του είδους στόχου, *Centaurea akamantis. Μετά την
παρουσίαση ακολούθησε μικρή δεξίωση.
Τέλος ο Δήμαρχος εισηγήθηκε όπως μελλοντικές συναντήσεις ή συνέδρια στα
πλαίσια του έργου θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν από το Δήμο Πέγειας,
αφού ο Δήμος γειτνιάζει με το ΜΑΦ και ταυτόχρονα διαθέτει τους κατάλληλους
συνεδριακούς χώρους.

Τελικά Συμπεράσματα
Παρά την αρχική δυσκολία για τη διευθέτηση της συνάντησης εργασίας ο
δήμος Πέγειας έδειξε θετική στάση προς το έργο και ενδιαφέρον για
περισσότερη συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης
του φυσικού πλούτου που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ο Δήμαρχος
προσκάλεσε τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου (Δρα Καδή) να βοηθήσει, αν
επιθυμεί, τον δήμο σε επιπλέον πρωτοβουλίες οι οποίες επιδιώκουν την
προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Η πρόσκληση αυτή
έτυχε της αποδοχής του Δρος Καδή, ο οποίος ανάφερε ότι θα είναι στη
διάθεση του Δήμου για το σκοπό αυτό. Τα μέλη της ομάδας του έργου
αντιμετώπισαν θετικά την εισήγηση του Δημάρχου όπως μελλοντικά σεμινάρια
και εργαστήρια στα πλαίσια του έργου διεξαχθούν στο Δήμο Πέγειας, κάτι
όμως που θα μελετηθεί και αξιολογηθεί στην κατάλληλη χρονική περίοδο. Με
την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε τους φορείς ότι
πρόκειται

να

οριστεί

εκπρόσωπος
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του

Δήμου

στο

«Συμβούλιο

Ενδιαφερομένων Φορέων», κάτι που έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά
την παρουσίαση, με τον ορισμό του κ. Χριστάκη Χρίστου.
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Έκθεση για τη συνάντηση εργασίας με την κοινότητα
Ασγάτας (ΜΑΦ 5)

Εισαγωγή
Το ΜΑΦ 5 στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του ενδημικού
είδους προτεραιότητας *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis, το οποίο
εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Ασγάτας.
Το κύριο γεωλογικό στοιχείο της περιοχής Ασγάτας είναι ο σχηματισμός
Λευκάρων. Η κυριότερη φυτοκοινωνία της περιοχής είναι Οleo-ceratonion.
Ωστόσο, μετά από μια εκτεταμένη πυρκαγιά πριν από 14 χρόνια, η οποία
επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, ο κυρίαρχος τύπος οικοτόπου
είναι οι θερμο-Μεσογειακοί θαμνώνες (τύπος οικοτόπου 5330) με μεγάλη
πυκνότητα των ειδών Cistus creticus, Calicotome villosa, Genista fasselata,
Lithodora hispidula και Ptilostemon chamaepeuce. Τα είδη Olea europaea,
Ceratonia siliqua, Pistacia terebinthus και Pistacia lendiscus απαντώνται
επίσης σποραδικά. Αυτός ο τύπος οικοτόπου έχει αναπτυχθεί και σε
εγκαταλελειμμένους

οπωρώνες

και

αμπελώνες

της

περιοχής.

Τέλος,

απαντώνται και μερικές συστάδες Pinus brutia (τύπος οικοτόπου 9540).
Η περιοχή είναι ύψιστης σημασίας για το είδος *Astragalus macrocarpus
subsp. lefkarensis. Μόνο έξι μικροί υποπληθυσμοί αυτού του taxon είναι
γνωστοί μέχρι στιγμής. Ο μεγαλύτερος υποπληθυσμός βρίσκεται εντός του
Δικτύου Natura 2000. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων αυτού του taxon είναι
2,900, εκ των οποίων τα 2,000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής
Natura 2000 (Περιοχή Ασγάτας). Το είδος *Astragalus macrocarpus subsp.
lefkarensis συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου,
όπου χαρακτηρίζεται ως "Εύτρωτο", σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς
Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Συμπεριλαμβάνεται επίσης στο
Προσάρτημα Ι της Σύμβασης της Βέρνης ως αυστηρά προστατευόμενο είδος.
Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί στην έκδοση "Top 50", η οποία δημοσιεύθηκε
από την Ομάδα Ειδικών Επιστημόνων της IUCN για τα Φυτά των
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Μεσογειακών Νησιών και παρουσιάζει μερικά από τα πιο σπάνια και
απειλούμενα φυτά των μεσογειακών νησιών.
Εικόνα 12 Είδος προτεραιότητας Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis.

Η ΟΠΟΟΚ και άλλοι συντελεστές του έργου επικοινώνησαν με τον πρόεδρο
του κοινοτικού συμβουλίου (κ Μάκη Χρίστου), αλλά, λόγω της αρνητικής
προδιάθεσης που είχε από την εφαρμογή του Δικτύου Natura 2000 στην
περιοχή, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Διοργάνωση ενημέρωσης της κοινότητας Ασγάτας
To θέμα της καθυστέρησης στη διοργάνωση της παρουσίασης του έργου στην
κοινότητα Ασγάτας συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των
εμπλεκόμενων φορέων του προγράμματος LIFE+, που έγινε στις 18 Ιουνίου
2010. Εκεί, συζητήθηκαν διάφορες επιλογές για τη διοργάνωση συνάντησης
εργασίας και τελικά αποφασίστηκε όπως το Τμήμα Δασών έρθει σε
επικοινωνία με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω των δασικών
λειτουργών που διαθέτει στην περιοχή της Ασγάτας. Αυτή η επικοινωνία ήταν
επιτυχής και η συνάντηση διευθετήθηκε για τις 26 Ιουνίου. Παρ’ όλα αυτά,
λόγω της αρνητικής αντίδρασης που έχει σχηματιστεί από το σύνολο των
κατοίκων της κοινότητας για το Δίκτυο Natura 2000, κρίθηκε σκόπιμο όπως η
συνάντηση διεξαχθεί μεταξύ μελών του έργου και εκπροσώπους από το
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κοινοτικό συμβούλιο και άλλους φορείς τις κοινότητας (και όχι με όλους τους
κατοίκους). Αυτοί θα αναλάμβαναν να ενημερώσουν και τα υπόλοιπα μέλη της
κοινότητας.

Παρουσίαση του έργου
Μετά από συνεχείς προσπάθειες επικοινωνίας με το κοινοτικό συμβούλιο
Ασγάτας, οργανώθηκε η συνάντηση εργασίας στις 26 Ιουνίου, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του συμβουλίου. Παρόντες στην συνάντηση, από τους
εμπλεκόμενους φορείς ήταν: το Πανεπιστήμιο Frederick, το Τμήμα Δασών και
η ΟΠΟΟΚ, ενώ από μέρους της κοινότητας παρευρέθηκαν μέλη του Κοινοτικό
συμβούλιο, καθώς και Εκπρόσωπος του Δημοτικού Σχολείου Ασγάτας.
Η παρουσίαση (σε μορφή Microsoft Power Point) έγινε από τον Δρ Κώστα
Καδή, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο και συγκεκριμένα στους λόγους που
ώθησαν στην επιλογή της περιοχής της Ασγάτας για την εγκατάσταση του
ΜΑΦ.
Εικόνα 13 Παρουσίαση του έργου στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Ασγάτας

Ο Δρ Καδής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα οφέλη που θα μπορούσε να έχει η
κοινότητα με την σωστή εμπλοκή της στο έργο, αφού αυτό θα αναδείξει την
περιοχή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη, η προσέλκυση
επιστημόνων και τουριστών με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα θα αναδείξει την
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Ασγάτα ως προορισμό με διάφορες εναλλακτικές δραστηριότητες. Τόνισε πως
αν η κοινότητα καταφέρει να αξιοποιήσει τον χλωριδικό πλούτο που διαθέτει η
περιοχή, μπορεί να προσανατολιστεί και σε εναλλακτικούς τρόπους
ανάπτυξης.

Συζήτηση
Μετά από σχετικό ερώτημα των μελών του συμβουλίου έγινε υπόδειξη σε
χάρτη της περιοχής, του τεμαχίου που θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες του
έργου και τονίστηκε ότι πρόκειται για κρατικό τεμάχιο γης.
Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου τόνισε την επιβάρυνση και τις
αρνητικές επιπτώσεις κατά την άποψη του στην ανάπτυξης της περιοχής της
Ασγάτας που είχε επιφέρει η εγκατάσταση στην περιοχή στρατοπέδων, ο
αναδασμός καθώς και η ένταξη μέρους της στο δίκτυο Natura 2000. Όλες
αυτές οι εξελίξεις, σημείωσε, είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της
αξίας της γης.
Ο Δρ Καδής ανέφερε ότι κατανοεί τους προβληματισμούς και ανησυχίες των
κατοίκων της κοινότητας σχετικά με την εφαρμογή του Δικτύου Natura 2000
στην περιοχή τους. Παρ’ όλα αυτά ξεκαθάρισε ότι το Δίκτυο Natura 2000 είναι
μια προσπάθεια διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, που δεν απαγορεύει τη ήπια ανάπτυξη και χρήση της
γης εντός του Δικτύου. Μάλιστα η εφαρμογή του έργου αυτού εντός περιοχής
του Δικτύου Natura 2000 είναι μια ένδειξη του ότι δραστηριότητες όπως του
οικοτουρισμού δύναται να υπάρξουν εντός του Δικτύου. Επίσης, προς
αποφυγή οποιοδήποτε ανησυχιών για τον τρόπο δράσης και εφαρμογής των
στόχων του έργου, οι συντελεστές του έργου έθεσαν από την αρχή σαν στόχο
την ενημέρωση της κοινότητας, αλλά και την ενεργή εμπλοκή της στο έργο
ώστε να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που θα της δώσει η προβολή σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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Τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου ζήτησαν και έλαβαν ενημέρωση ως προς
τα κριτήρια που τέθηκαν ώστε να επιλεγεί η κοινότητας της Ασγάτας και όχι
κάποιας άλλης περιοχής, για την μελέτη του συγκεκριμένου είδους.

Τελικά Συμπεράσματα
Τόσο η αρχική επικοινωνία με την κοινότητα Ασγάτας όσο και η διοργάνωση
της συνάντησης εργασίας αποδείχτηκε πιο δύσκολη από ότι είχε προβλεφθεί,
κυρίως λόγω της κακής προδιάθεσης της κοινότητας για την εφαρμογή έργων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος
(λόγω της κακής αντίληψης που έχουν για το Δίκτυο Natura 2000).
Με

την

ολοκλήρωση

της

παρουσίασης

οι

συντελεστές

του

έργου

αντιλήφθηκαν την διαμόρφωση δυο τάσεων εντός του κοινοτικού συμβουλίου,
σε σχέση με την αντιμετώπιση του έργου από τους εκπροσώπους της
κοινότητας. Στη μια τάση, οι κάτοικοι αρχικά έδειξαν διστακτικότητα ως προς
τους σκοπούς και τον τρόπο υλοποίησης του έργου, αλλά με το πέρας της
συζήτησης και με την επεξήγηση των εργασιών και των στόχων του έργου,
φάνηκαν να ενδιαφέρονται για ενεργή συμμετοχή στο έργο και στην
προσπάθεια ανάδειξης του περιβαλλοντικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής.
Αντίθετα προς αυτή την προσέγγιση, ήταν η τάση που εκφράστηκε από τον
κοινοτάρχη. Τάση η οποία παρουσιάζεται αρνητική σε κάθε δραστηριότητα
που έχει να κάνει με την καθορισμένη περιοχή Natura 2000, η οποία
θεωρείται ότι έχει φέρει την κοινότητα σε δεινή θέση, προκαλώντας μείωση
στην αγοραστική αξία της γης και περιορισμό της δυνατότητας για περαιτέρω
οικιστική ανάπτυξη της κοινότητας.
Τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου δεσμεύθηκαν ότι θα ξανασυζητήσουν το
θέμα και θα κοινοποιήσουν το όνομα του εκπροσώπου τους στο «Συμβούλιο
Εμπλεκομένων Φορέων» του έργου. Μέχρι την προετοιμασία αυτής της
έκθεσης το κοινοτικό συμβούλιο Ασγάτας δεν είχε ορίσει κάποιο εκπρόσωπο
επίσημα για την συμμετοχή του στο «Συμβούλιο Εμπλεκομένων Φορέων».
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