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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος της μελέτης είναι η συλλογή, η ανάλυση, η καταγραφή και η αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στη περιοχή του πάρκου Μελίνας Μερκούρη, καθώς
επίσης και να προσδιοριστούν οι προτεινόμενες χρήσεις βελτίωσης, για να αναδειχθεί
περισσότερο η ευρύτερη περιοχή.
Η μελέτη αυτή ξεκινάει με μία σύντομη περιγραφή όσον αφορά τη θέση της Κύπρου,
της επαρχίας Λεμεσού και ειδικότερα του δήμου Μέσα Γειτονιάς όπου βρίσκεται η περιοχή
του πάρκου. Από το πάρκο μπορεί κανείς να έχει μια θαυμάσια θέα προς την πόλη της
Λεμεσού.
Το υψόμετρο από το πάρκο της Μελίνας Μερκούρη ανέρχεται κυρίως στα 100m
πάνω από την θάλασσα.
Το πάρκο αυτό αποτελεί χώρο αναψυχής και τόπο καθημερινών περιπάτων για τους
κατοίκους της Μέσα Γειτονιάς και της ευρύτερης περιοχής, διασχίζεται από περιπατητικά
μονοπάτια και διαθέτει διάφορες αθλοπαιδιές, ξύλινους πάγκους, καφετέρια και ανοιχτούς
χώρους που μπορούν οι επισκέπτες να παρευρεθούν για πικ-νικ κ.λ.π.
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2.ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναδειχθεί το πάρκο της Μελίνας Μερκούρη ως
ένα από τα πιο λειτουργικά πάρκα της ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού και όλης της
ελεύθερης Κύπρου γιατί μέχρι τώρα το πάρκο είναι ανεκμετάλλευτο και είναι ένα από τα
μεγαλύτερα πάρκα σε έκταση στην περιοχή της Λεμεσού ( περίπου 10250,5 τ.μ.). Όπως
προαναφέρθηκε σκοπός είναι η καλύτερη λειτουργικότητα του πάρκου με χώρους
αναψυχής, άθλησης και χαλάρωσης. Ακόμα στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση της
βλάστησης έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα στην αλλαγή της
υφιστάμενης βλάστησης λόγω του ότι υπάρχουν δέντρα μεγάλου όγκου και ηλικίας στο
πάρκο. Αυτό ίσως να είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που θα δώσει ένα βαθμό
δυσκολίας στην σχεδίαση του.
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3.ΘΕΣΗ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Θέση και έκταση
Η Κύπρος είναι η τρίτη μεγαλύτερη νήσος της Μεσογείου μετά τη Σαρδηνία και τη
Σικελία. Βρίσκεται στην ΒΑ. άκρη της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, μεταξύ των
γεωγραφικών παραλλήλων (γεωγραφικά πλάτη) 34° 33΄ 00΄΄ και 35° 34΄ 10΄΄ βόρεια
του Ισημερινού και μεταξύ των μεσημβρινών (γεωγραφικά μήκη) 32° 16΄ 30΄΄ και 34° 37΄
00΄΄ ανατολικά του 1ου μεσημβρινού Γκρήνουιτς, μη συμπεριλαμβανομένων των χωρικών
υδάτων.

Χάρτης 1. Τοπογραφικός χάρτης Κύπρου.

Η απόσταση της Κύπρου, βόρεια, από την Τουρκία (Ακρωτήριο Κορμακίτης Κύπρου
- Αναμούρ Καραμανίας) είναι 37 μίλια (75 χλμ.) του Κιλικιακού πελάγους, ανατολικά από
τη Συρία (Ακρωτήριο Άγιος Ανδρέας Κύπρου - Ρας Ιμπν Χανίμ παρά τη Λαοδίκεια)
είναι 56 μίλια (105 χλμ) του Συριακού ή Φοινικικού πελάγους, νότια από
την Αίγυπτο (Ακρωτήριο Ασπρόκαβος Κύπρου - στόμιο λιμένος Δαμιέτας) είναι190 μίλια
(380 χλμ.) του Αιγυπτιακού πελάγους και δυτικά από τη νήσο Ρόδο - Ελλάδα (Ακρωτήριο
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Αρναούτης Κύπρου - Ακρωτήριο Καβολάρδος Λίνδου) 215 μίλια (380 χλμ.) του Παμφυλίου
πελάγους. Το πλησιέστερο νησί προς την Κύπρο είναι το Καστελόριζο.

Η Κύπρος έχει μέγιστο μήκος από το δυτικότερο μέχρι το ανατολικότερο άκρο 240 χλμ.
και μέγιστο πλάτος από το βορειότερο μέχρι το νοτιότερο άκρο 100 χλμ. Η συνολική της
έκταση είναι 9251 τ.χλμ. Η έκταση των βρετανικών βάσεων είναι 99 τετ. μίλια.
Η σημερινή κατάσταση (2012) της έκτασης της Κύπρου σε εκατοστιαία ποσόστωση,
υπολογιζόμενη σε χάρτη κλίμακας 1:50.000 έχει ως ακολούθως:
 Έδαφος κατεχόμενο από τουρκικά στρατεύματα: 35,2%
 Έδαφος ελεύθερων περιοχών που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία: 59,4%
 Συνολική έκταση νεκρής ζώνης: 2,6%
 Συνολική έκταση βρετανικών βάσεων: 2,7%

Πως σχηματίστηκε η Κύπρος;
Η "Ευρασιατική πλάκα" (Ευρώπη και το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας) μετακινείται
προς το νότο, ενώ η "Αφρικανική πλάκα" (το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής) μετακινείται
προς το βορρά και καταδύεται κάτω από την Ευρασιατική πλάκα, με αποτέλεσμα την άνοδο
της περιοχής της Κύπρου και άλλων γειτονικών χωρών πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Η άνοδος αυτή συνεχίζεται και σήμερα.

Μορφολογικές περιφέρειες της Κύπρου.
 Ορεινά συμπλέγματα Τροόδους και Πενταδακτύλου.
 Λοφώδη περιοχή γύρω από ορεινά συμπλέγματα.
 Κεντρική πεδιάδα (Μόρφου, Λευκωσίας, Μεσαορίας) μήκους 55 μίλια.
 Παράκτιες περιοχές.
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Πόλεις της Κύπρου
Η Κύπρος έχει 6 μεγάλες πόλεις: την Λευκωσία (πρωτεύουσα) με πληθυσμό 206.200
κατοίκους, την Λεμεσό με 161.200 κατοίκους, την Λάρνακα με 72.000 κατοίκους,
την Πάφο με 47.300 και τις πόλεις Κερύνεια και Αμμόχωστος οι οποίες βρίσκονται από
το 1974 υπό Τουρκική Κατοχή.

Χάρτης 2. Χάρτης επαρχιών Κύπρου.

Η επαρχία Λεμεσού είναι μια από τις 6 επαρχίες της Κύπρου. Βρίσκεται στα νότια και
είναι ολόκληρη στο ελεύθερο τμήμα του νησιού. Συνορεύει δυτικά με την επαρχία Πάφου,
βόρεια με την επαρχία Λευκωσίας και ανατολικά με την επαρχία Λάρνακας. Οι κυριότεροι
κόλποι είναι της Επισκοπής και του Ακρωτηρίου.

Οι δήμοι της επαρχίας Λεμεσού είναι οι:

 Δήμος Λεμεσού
 Δήμος Πολεμιδιών
 Δήμος Μέσα Γειτονιάς
 Δήμος Αγίου Αθανασίου
 Δήμος Γερμασόγειας
 Δήμος Ύψωνα
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Η Μέσα Γειτονιά βρίσκεται στα βόρεια της Λεμεσού, σε απόσταση μόλις δύο
χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης. Το προάστιο είναι από καιρό ενωμένο με την πόλη.
Διοικητικά καλύπτει έκταση 371 εκταρίων.
Το πάρκο ‘Μελίνας Μερκούρη’ αποτελεί μέρος του Δήμου Μέσα Γειτονιάς που έχει
έκταση περίπου 10250,5 τ.μ., το οποίο βρίσκετε στο κέντρο της επαρχίας της Λεμεσού.
Συνορεύετε στα Ανατολικά από τον δήμο Αγίου Αθανασίου και στα Δυτικά από τον
δήμο Αγίας Φυλάξεως.

Φώτο 1. Δήμοι οι οποίοι συνορεύοντε από την Μ. Γειτονιά.

Χρήση της γης - Δάση - Κυριότερα δέντρα των δασών

 άγονη γη 17%
 δάση 18,96%
 καλλιεργήσιμη γη 46% (από την οποία 14% είναι αρδεύσιμη γη, δηλαδή
καλλιεργείται ταχτικά)
 χαλίτικη γη 8%
 χωριά, λίμνες και ποταμοί 10%.
Τα βασικά γνωρίσματα του κυπριακού φυσικού περιβάλλοντος είναι ο μεσογειακός του
χαρακτήρας, η μεγάλη του γεωμορφολογική ποικιλία, η μεγάλη του ποικιλία χλωρίδας και η
μεγάλη αλλοίωση του (οικολογική υποβάθμιση) λόγω ανθρώπινης δράσης.
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Μερικά μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος
1. Το δάσος Πάφου κηρύχτηκε σε Περιοχή Προστασίας του Κυνηγίου με κύριο σκοπό
την προστασία του αγρινού.
2. Προστασία της πράσινης χελώνας και της καρέτα (περιλαμβανομένων των αυγών
τους). Στην περιοχή "Λάρας-Τοξεύτρας" λειτουργεί εκκολαπτήριο χελωνών, που
είναι μοναδικό στη Μεσόγειο.
3. Προστασία των δελφινιών και φωκιών.
4. Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης των νερών και της θάλασσας.
5. Ορισμένες περιοχές, κυρίως δασικές περιοχές στο Τρόοδος και στην Πάφο,
κηρύχτηκαν σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης, για την προστασία της χλωρίδας
και πανίδας, όπως η χερσόνησος του Ακάμα, η λίμνη Ακρωτηρίου με τα λιβάδια της,
η αλυκή Λάρνακας, η δασική περιοχή Τρίπυλος (που περιλαμβάνει την Κοιλάδα των
Κέδρων), κλπ.

Τα δάση της Κύπρου έχουν έκταση 175,404 εκτάρια (18,96% της ολικής έκτασης του
νησιού). Τα 161,826 εκτάρια είναι κύρια και δευτερεύοντα κρατικά δάση. Η έκταση των
κυρίων κρατικών δασών είναι 145,996 εκτάρια και βρίσκονται κυρίως στο Τρόοδος και στον
Πενταδάκτυλο. Τα δευτερεύοντα κρατικά δάση είναι 15,830 εκτάρια. Η έκταση των
ιδιωτικών δασών είναι 13,578 εκτάρια.
Τα κυριότερα δέντρα των κυπριακών δασών είναι τα κωνοφόρα (πεύκο,
μεντόπευκος, κέδρος, κυπαρίσσι, αόρατος, λεύκα) και τα πλατύφυλλα (σκλήδρος, πλάτανος,
καβάκι, δρυς, λατζιά). Ο κυπριακός κέδρος και η λατζιά συναντώνται μόνο στην Κύπρο.

Ψηλότερο χωριό της Κύπρου
Είναι ο Πρόδρομος. Βρίσκεται σε ύψος 1400μέτρα.
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4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4.1Αβιοτικό περιβάλλον
4.1.1.Γεωμορφολογία και τοπία
Το ανάγλυφο της περιοχής είναι σχετικά ομαλό με μικρά κοιλώματα κατά μήκος της
ροής των λίγων εποχιακών ρυακιών και πλαγιές με ελαφρές κλίσεις. Το υψόμετρο της
περιοχής κυμαίνεται από 90 μέχρι 110 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας
4.1.2.Γεωλογικές και εδαφικές συνθήκες
Το υψόμετρο της περιοχής του πάρκου κυμαίνεται από το Νοτιότερο τμήμα του στα
95μέτρα και στο Βορειότερο τμήμα του στα 109 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Το πάρκο έχει
ορθογώνιο σχήμα (σχεδόν τετράγωνο, λόγω του ότι γύρο από το πάρκο υπάρχουν σπίτια και
του αλλοιώνουν την τελική μορφή του) με μέγιστο μήκος 112.5 μέτρα και μέγιστο πλάτος 90
μέτρα περίπου. Η τοπογραφία του είναι σχετικά ομαλή. Χαρακτηριστικό της τοπογραφίας
του πάρκου είναι η κλίση που παρατηρείται από βορειοανατολικά προς νοτιοανατολικά που
κατά μέσο όρο είναι κοντά στο 5% και που κατανέμεται σχετικά ομοιόμορφα σε όλο το
μήκος του πάρκου.
Γεωλογικά, το πάρκο ‘Μελίνας Μερκούρη’ αποτελεί μέρος της ιζηματογενούς
ακολουθίας του Τροόδους.

Χάρτης 3. Γεωλογικός χάρτης
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Η Ζώνη των αυτόχθονων ιζηματογενών πετρωμάτων, ηλικίας Ανώτερου
Κρητιδικού - Πλειστόκαινου (67 εκ. χρόνια μέχρι πρόσφατα), καλύπτει κυρίως το χώρο
μεταξύ των Ζωνών Πενταδακτύλου και Τροόδους (Μεσαορία) καθώς και το νότιο τμήμα
του νησιού στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Περιοχή Μελέτης. Αποτελείται από
μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά, συνονθύλευμα πετρωμάτων (melange), μάργες,
κρητίδες, κερατόλιθους, ασβεστόλιθους, ασβεστολιθικούς ψαμμίτες, εβαπορίτες και
κλαστικά ιζήματα.
Η γεωλογική ιστορία της Κύπρου από το Ανώτερο Κρητιδικό (67 εκ. χρόνια)
χαρακτηρίζεται από ιζηματογένεση σε μια θάλασσα, που συνεχώς γίνεται πιο αβαθής. Η
κλασική ανάπτυξη του εν λόγω Σχηματισμού αντιπροσωπεύεται με τέσσερα
στρωματογραφικά μέλη :
1. Τις Κατώτερες Μάργες
2. Τις Κρητίδες με στρώσεις Κερατόλιθων
3. Τις συμπαγείς Κρητίδες
4. Τις Ανώτερες Μάργες
Τα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς υδροφορείς του
νησιού. Αναπτύσσονται κυρίως στις κοιλάδες και τα δέλτα των ποταμών και
σχηματίζουν υδροφορείς που αναπτύσσονται στη δυτική και ανατολική Μεσαορία, το
Ακρωτήρι και την Πάφο. Υδροφορείς αναπτύσσονται επίσης μέσα σε πορώδη
πετρώματα, (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες), καρστικοποιημένους ασβεστόλιθους και γύψους
καθώς επίσης σε διαρρηγμένα πετρώματα όπως είναι οι κρητίδες, οι ασβεστόλιθοι κ.λπ.
Τα ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν τις κύριες πηγές βιομηχανικών ορυκτών. Τα
κυριότερα από αυτά είναι οι άργιλοι στην τουβλοποιΐα, οι μάργες και οι κρητίδες στην
τσιμεντοβιομηχανία, η γύψος (χρησιμοποιείται στη τσιμεντοβιομηχανία και στην
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κατασκευή επιχρισμάτων), ο μπεντονίτης και ο σελεστίτης στη βιομηχανία, και η πέτρα
δόμησης στις κατασκευές.

Νερό
Παρά την φτωχή βροχόπτωση υπάρχει γεώτρηση στο πάρκο στην οποία βρέθηκε
υπόγειο νερό που μπορεί να βοηθήσει στην άρδευση. Σε πρόσφατες αναλύσεις που έγιναν
στο νερό της γεώτρησης, φάνηκε ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους μόλυνσης στο νερό.

4.1.3.Κλιματικές και υδρογραφικές συνθήκες
Το κλίμα της περιοχής είναι τυπικό ημίξηρο μεσογειακό.
Μια έρευνα που έγινε για την χρονική περίοδο 1901-2011 για την μέση ετήσια
βροχόπτωση (mm) της Κύπρου μας δείχνουν τα αποτελέσματα ότι το έτος 2010-2011 η μέση
ετήσια βροχόπτωση είναι 465mm σε αντίθεση το προηγούμενο έτος που ήταν στα 546mm.
Η τελευταίες 2 δεκαετίες (1991-2000, 2001-2010) η μέση ετήσια βροχόπτωση τους
ανέρχεται σε 453mm και 477mm αντίστοιχα. Ενώ εδώ βλέπουμε μια μικρή αύξηση της
τελευταίας δεκαετίας, στις 2 τελευταίες πενταετίες βλέπουμε μια μεγάλη πτώση από
496,4 mm την χρονική περίοδο 2000-2005 σε 457,8mm το 2005-2010.
Το μεγαλύτερο ποσοστό βροχής (86%) πέφτει κατά την περίοδο από Οκτώβρη μέχρι
Απρίλη. Η περίοδος από το Μάη μέχρι το Σεπτέμβρη μπορεί να θεωρηθεί σαν βιολογικά
ξερή, αφού η μέση ημερήσια θερμοκρασία ξεπερνά τη μέση μηνιαία βροχόπτωση. Οι
ψυχρότεροι μήνες είναι ο Δεκέμβριος ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος με πιο χαμηλές
ελάχιστες θερμοκρασίες 0,5 οC, 2,1οC και -1,0οC αντίστοιχα. Οι πιο θερμοί είναι ο Ιούνιος και
ο Αύγουστος με πιο ψηλές μέγιστες θερμοκρασίες 40,3οC και 40,2οC αντίστοιχα.
Οι άνεμοι είναι κατά κύριο λόγο βορειοδυτικής μέχρι δυτικής κατεύθυνσης. Το
χειμώνα φυσούν και βορειοανατολικοί ή ανατολικοί άνεμοι.
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

METEOROLOGICAL SERVICE
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-2005
PRECIPITATION STATISTICS FOR THE PERIOD 1991-2005
ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΛΕΜΕΣΟΣ (ΔΗΜ. ΚΗΠΟΣ)

ΑΡ.ΣΤ. / ST.No.: 394

STATION NAME: LEMESOS (MESA GEITONIA)

ΥΨΟΜΕΤΡΟ / ELEVATION: 95m

ΤΥΠΟΣ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ: ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 200cm2
TYPE OF GAUGE: ORDINARY RAINGAUGE 200cm

Β.Γ.Π. / LAT.N: 34º 41'
Α.Γ.Μ. / LONG. E: 33º 03'

2

ΓΕΝ
JAN

ΦΕΒ
FEB

ΜΑΡ
MAR

ΑΠΡ
APR

ΜΑΗΣ
MAY

ΙΟΥΝ
JUN

ΙΟΥΛ
JUL

ΑΥΓ
AUG

ΣΕΠ
SEP

ΟΚΤ
OCT

ΝΙΟΒ
NOV

ΔΕΚ
DEC

ΣΥΝΟΛΟ
TOTAL

407.5

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm)

ΜΕΣΗ/ΜΕΑΝ

86.7

66.9

35.8

18.4

5.1

1.4

0.0

0.0

2.9

13.1

77.5

99.7

MONTHLY PRECIPITATION (mm)

ΜΕΓ./MAX.

266.6

140.5

69.6

44.5

35.8

15.5

0.1

0.0

31.3

62.0

237.8

304.1

ΕΛΑΧ./MIN.

11.7

12.3

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

11.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΒΡΟΧΗ

ΜΕΣΟΣ/ΜΕΑΝ

12.0

9.7

7.9

5.6

2.1

0.4

0.0

0.0

0.4

3.2

7.1

10.8

NUMBER OF DAYS WITH RAIN

ΜΕΓ./MAX.

20

20

17

11

5

2

0

0

2

8

13

21

(>=0,2mm)

ΕΛΑΧ./MIN.

3

5

0

2

0

0

0

0

0

0

2

5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΒΡΟΧΗ

ΜΕΣΟΣ/MEAN

9.3

7.1

5.6

3.3

1.1

0.2

0.0

0.0

0.3

1.9

5.5

8.8

NUMBER OF DAYS WITH RAIN

ΜΕΓ./MAX.

17

10

12

6

3

1

0

0

2

5

13

19

(>=1,0mm)

ΕΛΑΧ./MIN.

2

4

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΒΡΟΧΗ

ΜΕΣΟΣ/MEAN

5.4

3.8

2.9

1.2

0.2

0.1

0.0

0.0

0.2

0.8

3.7

5.3

NUMBER OF DAYS WITH RAIN

ΜΕΓ./MAX.

15

6

6

4

2

1

0

0

2

3

9

13

(>=5,0mm)

ΕΛΑΧ./ΜΙΝ.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΒΡΟΧΗ

ΜΕΣΟΣ/MEAN

3.2

2.1

0.8

0.6

0.1

0.1

0.0

0.0

0.1

0.3

2.3

3.3

NUMBER OF DAYS WITH RAIN

ΜΕΓ./MAX.

10

4

3

3

1

1

0

0

2

2

5

11

(>=10,0mm)

ΕΛΑΧ./MIN.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΓΑΛ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤ.

ΜΕΓ./MAX.

59.8

71.3

41.0

19.5

25.9

15.5

0.1

0.0

20.9

33.8

78.8

68.1

MAX. DAILY PRECIPIT.(mm)

ΧΡΟΝΟΣ/YEAR

1996

2003

1994

2005

1992

1992

1997

1991

1997

1996

2000

1996

96.1

76.3

49.1

23.5

7.5

2.7

2.5

0.5

1.1

25.6

48.2

102.0

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
NORMAL PRECIPITATION
1990 (mm)

59.1

43.1

23.5

12.8

435.1

1961-

Πίνακας 1. Στατιστικός πίνακας βροχόπτωσης για την Κύπρο την περίοδο 1991-2005
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1991 – 2005
Αριθμός Σταθμού 394-4224
Όνομα Σταθμού: ΛΕΜΕΣΟΣ (ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ)

34ο41’

Γεωγραφικό Πλάτος:

33ο03’
95m

Γεωγραφικό Μήκος:
Υψόμετρο:

ΓΕΝ ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΗ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΙΟ

ΔΕΚ

ΧΡΟΝΙΑΙΑ

17,6

17,8

20,0

22,9

26,9

33,2

33,2

33,3

31,3

28,6

23,5

18,9

25,4

8,8

8,5

10,4

13,1

16,7

22,4

22,4

22,7

20,6

17,7

13,5

10,1

15,4

13,2

13,1

15,2

18,0

21,8

27,8

27,8

28,0

26,0

23,2

18,5

14,5

20,4

21,2

22,0

25,0

30,0

33,7

36,7

36,7

36,7

35,2

33,2

28,5

22,7

30,0

4,4

3,6

6,2

8,8

12,9

20,2

20,4

20,4

17,8

13,4

8,5

5,6

11,5

23,3

24,4

29,0

33,6

38,6

38,8

40,2

40,2

39,3

35,6

32,5

24,6

-

Πιο Χαμηλή Ελάχιστη Θερμοκρασία ( C)

2,1

-1,0

3,4

5,0

11,1

19,0

18,9

18,9

13,8

8,8

3,8

0,5

-

Μέσος Αριθμός Ημερών με Παγετό Αέρα

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Μέση Σχετική Υγρασία 08:00 Τ.Ε.Χ. (%)

77

73

69

68

68

70

72

74

69

69

73

80

72

Μέση Σχετική Υγρασία 13:00 Τ.Ε.Χ. (%)

60

58

55

58

55

57

57

57

55

52

56

60

57

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση (mm)

86,7

66,9

35,8

18,4

5,1

1,4

0,0

0,0

2,9

13,1

77,5

99,7

407,5

Κανονική Βροχόπτωση (mm) (1961-1990)

96,1

76,3

49,1

23,5

7,5

2,7

2,5

0,5

1,1

25,6

48,2

102,

435,1

ο

Μέση Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρασία( C)
ο

Μέση Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρασία( C)
ο

Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία ( C)
ο

Μέση Μηνιαία Μέγιστη Θερμοκρασία ( C)
ο

Μέση Μηνιαία Ελάχιστη Θερμοκρασία ( C)
ο

Πιο Ψηλη Μέγιστη Θερμοκρασία ( C)
ο

ο

Μέση Ημερ. Θερμ. Επιφάνειας Εδάφους( C)
ο

Πιο Χαμηλή Θερμ. Επιφάνειας Εδάφου ( C)
Μέσος Αριθμός Ημερών με Παγετό Εδάφους
Μέση Ημερ. Διά. Ηλιοφανειας (Ώρες&Δέκ.)

Μέση Ημερήσια Εξάτμιση (mm)
Μέση Ημερήσια Ροή στα 7 m (km)
Μέση Ημερήσια Ροή στα 2 m (km)

Πίνακας 2. Μηνιαία κλιματολογικά στατιστικά στοιχεί.
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ΚΥΠΡΟΣ: ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm)

ΥΔΡΟΜΕΤΕ- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
ΡΕΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ

%
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ

ΥΔΡΟΜΕΤΕ- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
ΡΕΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ

%
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ

1901-1902

292

58

1956-1957

415

83

1902-1903

468

93

1957-1958

506

101

1903-1904

537

107

1958-1959

399

79

1904-1905

722

144

1959-1960

406

81

1905-1906

529

105

1960-1961

469

93

1906-1907

677

135

1961-1962

656

130

1907-1908

498

99

1962-1963

636

126

1908-1909

500

99

1963-1964

309

61

1909-1910

593

118

1964-1965

532

106

1910-1911

551

110

1965-1966

519

103

1911-1912

667

133

1966-1967

694

138

1912-1913

535

106

1967-1968

499

99

1913-1914

649

129

1968-1969

800

159

1914-1915

543

108

1969-1970

398

79

1915-1916

411

82

1970-1971

498

99

1916-1917

373

74

1971-1972

408

81

1917-1918

472

94

1972-1973

213

42

1918-1919

590

117

1973-1974

389

77

1919-1920

697

139

1974-1975

619

123

1920-1921

572

114

1975-1976

563

112

1921-1922

546

109

1976-1977

471

94

1922-1923

627

125

1977-1978

549

109

1923-1924

549

109

1978-1979

439

87

1924-1925

460

91

1979-1980

582

116

1925-1926

732

146

1980-1981

574

114

1926-1927

506

101

1981-1982

425

84

1927-1928

434

86

1982-1983

437

87

1928-1929

648

129

1983-1984

448

89

1929-1930

739

147

1984-1985

498

99

1930-1931

651

129

1985-1986

438

87
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ΥΔΡΟΜΕΤΕΡΕΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

%
ΥΔΡΟΜΕΤΕ- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΟΣ

1931-1932

284

56

1986-1987

520

103

1932-1933

341

68

1987-1988

625

124

1933-1934

401

80

1988-1989

481

96

1934-1935

687

137

1989-1990

363

72

1935-1936

530

105

1990-1991

282

56

1936-1937

566

113

1991-1992

637

127

1937-1938

575

114

1992-1993

509

101

1938-1939

643

128

1993-1994

417

83

1939-1940

551

110

1994-1995

493

98

1940-1941

370

74

1995-1996

383

76

1941-1942

597

119

1996-1997

399

79

1942-1943

639

127

1997-1998

388

77

1943-1944

514

102

1998-1999

473

94

1944-1945

617

123

1999-2000

363

72

1945-1946

531

106

2000-2001

468

93

1946-1947

529

105

2001-2002

604

120

1947-1948

561

112

2002-2003

561

112

1948-1949

530

105

2003-2004

545

108

1949-1950

560

111

2004-2005

412

82

1950-1951

400

80

2005-2006

360

71

1951-1952

617

123

2006-2007

479

95

1952-1953

664

132

2007-2008

272

54

1953-1954

543

108

2008-2009

527

105

1954-1955

545

108

2009-2010

546

109

1955-1956

547

109

2010-2011

465

92

%
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ

Πίνακας 3. Μέση ετήσια βροχόπτωση.
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4.1.4.Θέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
 Στα 50 μέτρα από το πάρκο το 1975 γίνετε η ίδρυση του ιδιωτικού σχολείου ‘The
Grammar School’

Φώτο 2. The Grammar School.

 Νοτιοανατολικά του πάρκου κοντά στο 1km υπάρχει η βιομηχανική ζώνη.

Φώτο 3. Βιομηχανική ζώνη Αγ. Αθανασίου (Λινόπετρας).

 Νοτιοδυτικά του πάρκου κοντά στο 1km υπάρχει το Τσίρειο στάδιο (ποδοσφαιρικό
γήπεδο) με διάφορες άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις το οποίο εγκαινιάστηκε και αυτό
επίσης το 1975.

Φώτο 4. Τσίρειο στάδιο.
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4.2.Βιοτικό περιβάλλον
4.2.1.Βλάστηση-χλωρίδα (ζώνες βλάστησης, σύνθεση κ.λ.π.)
Η κυπριακή χλωρίδα είναι πολύ πλούσια σε θάμνους και εποχιακά άνθη. Από τα
ενδημικά φυτά, 20 περίπου είδη περιλαμβάνονται στον κατάλογο των "Αυστηρά
Προστατευομένων Ειδών Χλωρίδας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων". Δασικές εκτάσεις
στα δάση Τροόδου και Πάφου κηρύχτηκαν σε περιοχές προστασίας της χλωρίδας και
πανίδας.
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου βρίσκεται μεταξύ της εύκρατης ζώνης και της ζώνης
της ερήμου.
4.2.2.Πανίδα
Μεταξύ της πανίδας το σπουδαιότερο ενδημικό είδος ζώου είναι το κυπριακό αγρινό
που ζει στο δάσος Πάφου. Δασικές εκτάσεις στα δάση Τροόδου και Πάφου κηρύχτηκαν σε
περιοχές προστασίας της χλωρίδας και πανίδας.

4.2.3. Προσβολές εντόμων, άλλοι κίνδυνοι
 Ξηρασία
Λόγω του ότι το καλοκαίρι στην Κύπρο είναι μεγάλη ξηρασία ενδέχεται να
υπάρξει ο κίνδυνος νέκρωσης των νεαρών φυταρίων.
 Έντομα και μύκητες
Η μόνη αξιοσημείωτη ζημία είναι η προσβολή της Πεύκης από την κάμπια
(Thaumetopaea pityocampa). Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί άσχημες εντυπώσεις
και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψεκασμό διότι επιφέρει εξασθένιση και τελικά
την ξήρανση του πεύκου.
 Δόμηση.
Η περιοχή γύρω από το πάρκο αναπτύσσεται γρήγορα πράγμα που προκαλεί
αισθητική υποβάθμιση του.
.
16

4.3.Ανθρωπογενές περιβάλλον
4.3.1. Δημογραφία – ιστορία και πολιτισμός:
Για αρκετά χρόνια ήταν αποκομμένο από τη Λεμεσό λόγο της κακής κατάστασης των
δρόμων. Με τον γειτονικό Άγιο Αθανάσιο συνδέθηκε με γεφύρι μόλις το 1928. Το κακό
συγκοινωνιακό δίκτυο και η λειψυδρία βράδυναν το ρυθμό ανάπτυξής του. Χαρακτηριστικά
αναφέρομε, ότι σύμφωνα με την πρώτη απογραφή του πληθυσμού του νησιού από τους
Άγγλους το 1881, η Μέσα Γειτονιά είχε 117
κατοίκους και 26 κατοικίες. Το χωριό γνώρισε
απότομη πληθυσμιακή αύξηση το 1960, αφού
άρχισε να δέχεται το
κύμα της αστυφιλίας. Ο πληθυσμός εκείνη
τη χρονιά ανήλθε στις 2898, έναντι 434 που
είχε το 1946. Σήμερα οι κάτοικοι του Δήμου
Μέσα Γειτονιάς υπολογίζονται σε 15000. Μια
πιο παλιά γραπτή μαρτυρία αναφέρει ότι το
1824 οι φορολογούμενοι ήταν 31 άτομα,
άρρενες άνω των 12 ετών.
Φώτο 5. Δήμος Μ. Γειτονιάς.

Ονομάστηκε Μέσα Γειτονιά, γιατί είναι κτισμένη μέσα στο βάθος της πεδιάδας. Η λέξη
"Μέσα", αναφέρει ο Goodwin στο βιβλίο του "A Toponymy of Cyprus", σημαίνει
χαμηλώματα - βάθος. Είναι η γειτονιά που είναι κτισμένη μέσα στο βάθος. Σε ότι αφορά στον
όγκο του οικισμού υποστηρίζει, ότι το χωριό πιθανόν σε κάποιο διάστημα να ήταν πιο μεγάλο
από τη Λεμεσό. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι ουδέποτε ο μικρός οικισμός αποτελούσε γειτονιά
της Λεμεσού.
Από αρχαίολογική άποψη το χωριό δεν παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως
η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε σε φώς αρκετά ευρήματα από την γύρο περιοχή,που
καλύπτουν μια ζωή περίπου 3000 χρόνων. Σε λαξευτούς τάφους βρέθηκαν ευρήματα που
ανάγονται σε όλες τις ιστορικές περιόδους (αρχαϊκή,κλασική,ελληνιστική και
ελληνορωμαϊκή). Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192-1489) και της Βενετοκράτιας
(14891571) η Μέσα Γειτονιά ήταν το φέουδο της Mesatiunda,άγνωστου όμως ευγενούς.
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Από τον αρχαίο οικισμό που πιθανότατα είχε υδριθή κατά τα Βυζαντινά χρόνια
(330-1191 μ.χ.), ελάχιστα υπολλείματα υπάρχουν. Οι σεισμοί,οι πόλεμοι,οι αραβικές
επιδρομές και η τριβή του χρόνου, δεν άφησαν τίποτα όρθιο από τον οικισμό της μακρινής
εκείνης εποχής. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η μεσαιωνική στέρνα, που εξακολουθεί ακόμα
να παραμένει άφθαρτη στο χρόνο, αιωνόβιος μάρτυρας στο πέρασμα του.

4.3.2.Διοικητικό καθεστώς
Το πάρκο ‘Μελίνας Μερκούρη’ βρίσκεται κάτω από τη διοίκηση και διαχείριση του
Δήμου Μέσα Γειτονιάς.

4.3.3.Υποδομές, έργα και ανάπτυξη
Στο πάρκο υλοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν αρκετά έργα ανάπτυξης όπως:
 Έργα αναψυχής (καφετέρια),
 Μονοπάτια,
 Παιδική χαρά,
 Αθλοπαιδιές.
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4.3.4 Είδη αναψυχής – Απόψεις πληθυσμού
Τα είδη αναψυχής που μπορούν να προσφέρουν οι χώροι πρασίνου στον άνθρωπο της
πόλης είναι ουσιαστικά γνωστά για την Λεμεσό, γιατί υπάρχουν αρκετοί χώροι αναψυχής και
άθλησης αλλά όχι σε συνδυασμό με μεγάλο βαθμό πρασίνου. Το υγιεινό περιβάλλον του
πάρκου (αν και δεν είναι και στα καλύτερα του το πάρκο αυτήν την περίοδο) και τα διάφορα
είδη αναψυχής που μπορεί να προσφέρει συμβάλλουν σημαντικά στην ψυχοσωματική υγεία.
Κατά την περίοδο Μαΐου- Νοεμβρίου το δάσος χρησιμοποιείται σαν εκδρομικός
χώρος κυρίως, γιατί τους υπόλοιπους μήνες επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και με
συνδυασμό τις βροχές δεν ελκύουν τους επισκέπτες στον χώρο. Εκείνο που συνηθίζεται στο
χώρο αυτό είναι οι βόλτες του Σαββατοκύριακου και των αργιών συνήθως από
οικογενειάρχες και μαθητές. Το χαλαρωτικό τροχαδάκι είναι πολύ δημοφιλές κυρίως κατά
της πρωινές και απογευματινές καλοκαιρινές μέρες στη περιοχή του πάρκου.

Φώτο 6. Απογευματινό τροχάδι στο πάρκο.
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5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
5.1.Στόχοι, κριτήρια αξιολόγησης-εκτίμησης του πάρκου
Αρχικό μέλημα του Αρχιτέκτονα Τοπίου είναι η αξιολόγηση του Τοπίου μέσα από μια
λεπτομερή ανάλυση. Η αξιολόγηση αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση και στο βαθμό
επέμβασης του στο τοπίο. Στον πίνακα αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και οι μονάδες
του τοπίου πάνω στα οποία θα εξαχθούν οι Ποιοτικοί Στόχοι.

Κριτήριο
Κλίμακα
Εγκλεισμός
Ποικιλία
Αρμονία
Κίνηση
Υφή
Χρωματισμός
Σπανιότητα
Αίσθημα
ασφάλειας
Ερέθισμα
Εντύπωση
Τύπος θέας
Τρωτότητα
Φυσικότητα
Τυπικότητα
Μέγεθος
Σπουδαιότητα
Αυθεντικότητα
Συμβολική
αξία
Ενδεχόμενη
αξία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΙΟΥ
Διαβάθμιση
Περιορισμένη 1. Μικρή
2. Μεγάλη
Ασφυκτικός
1. Έντονος
2. Ανοικτός
Ανύπαρκτη
1. Μικρή
2. Μεγάλη
Χαοτικό
1. Παράτονο
2. Ισορροπημένο
Στάσιμη
1. Ήρεμη
2. Έντονη
Λεία
1. Ομαλή
2. Τραχεία
Άχρωμος
1. Μονόχρωμος 2. Χρωματιστός
Συνήθης
1. Ασυνήθιστη
2. Σπάνια
Απειλή
1. Επιφυλακτι2. Ασφάλεια
κότητα
Πληκτικό
1. Ουδέτερο
2. Ήπιο
Απεχθής
1. Δυσάρεστη
2. Ευχάριστη
Μακρινή
1. Περίκλειστη 2. Ασυνεχής
Μεγάλη
1. Μέτρια
2. Μικρή
Ελάχιστη
1. Μικρή
2. Μέτρια
Ελάχιστη
1. Μικρή
2. Μέτρια
Ελάχιστο
1. Μικρό
2. Μέτριο
Ελάχιστη
1. Μικρή
2. Μέτρια
Ελάχιστη
1. Μικρή
2. Μέτρια
Ελάχιστη
1. Μικρή
2. Μέτρια
Ελάχιστη

1.

Μικρή

2.

Μέτρια

3.
3.
3.
3.

Αχανής
Ανύπαρκτος
Πολύ μεγάλη
Αρμονικό

4.
4.
4.
4.

3.
3.
3.
3.
3.

Φρενιώδης
Οργιώδης
Φανταχτερός
Μοναδική
Άνεση

4.
4.
4.
4.
4.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

Διεγερτικό
Όμορφη
Πανοραμική
Καθόλου
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλο
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλη

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

3.

Μεγάλη

4.

Πίνακας 4. Αξιολόγηση μονάδας τοπίου.

20

Κλίμακα

3

Εγκλεισμός

4

Ποικιλία

2

Αρμονία

3

Κίνηση

2

Υφή

2

Χρωματισμός

3

Σπανιότητα

1

Αίσθημα ασφάλειας

3

Ερέθισμα

3

Εντύπωση

3

Τύπος θέας

4

Τρωτότητα

2

Φυσικότητα

3

Τυπικότητα

2

Μέγεθος

3

Σπουδαιότητα

2

Αυθεντικότητα

2

Συμβολική αξία

1

Ενδεχόμενη αξία

1

Σύνολο

49

Πίνακας 5. Αποτελέσματα αξιολόγησης μονάδας τοπίου.
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Οπότε σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα ο Οπτικός Ποιοτικός Στόχος (Ο.Π.Σ.) είναι η
Μερική Διατήρηση και Τροποποίηση του πάρκου ‘Μελίνας Μερκούρη’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

ΑΞΙΑ

Ο.Π.Σ.

Α

80-66

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Π-Δ

Β

65-51

ΜΕΓΑΛΗ

Δ-ΜΔ

Γ

50-36

ΜΕΤΡΙΑ

ΜΔ-Τ

Δ

35-20

ΜΙΚΡΗ

Τ-ΜΤ

Πίνακας 6. Αξιολόγηση για τις μονάδες τοπίου.

Π = ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δ = ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΜΔ = ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
Τ = ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΤ = ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
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5.2.Προτεινόμενες χρήσεις (δυνατότητες παροχής αναψυχής, άθλησης κ.λπ.)
Οι προτεινόμενες εργασίες διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες:
 Εργασίες νέων κατασκευών που προκύπτουν αντικειμενικά για βελτίωση της όλης
λειτουργικότητας των χώρων.
 Εργασίες καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού σε συνεχή βάση.

Αναλυτικά και οι δύο (2) πιο πάνω κατηγορίες περιλαμβάνουν:
 Χειρισμοί της υπάρχουσας βλάστησης,
 Φύτευση δέντρων και θάμνων,
 Διαμόρφωση εδάφους,
 Κατασκευές ξύλινων υπαιθρίων καθιστικών και αντικατάσταση παλαιών,
 Δημιουργία χώρων για ελεύθερη σωματική άσκηση,
 Δημιουργία μονοπατιών,
 Σηματοδότηση του χώρου,
 Καθαριότητα, Αποχωρητήρια – Αποδυτήρια,
 Διαρρυθμίσεις του χώρου για τους επισκέπτες με σωματική αναπηρία,
 Εξοπλισμός – Εφόδια,
 Χώρος έκθεσης παλαιών αντικειμένων που αφορούν την Μέσα Γειτονιά.
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ΑΝΑΨΥΧΗ
Η επιλογή αναψυχικών διευκολύνσεων για την κάλυψη αναγκών του κοινού
της ευρύτερης αστικής περιοχής Λεμεσού, αλλά και του υπόλοιπου Κυπριακού κοινού
καθώς και για προσέλκυση του ξένου τουρίστα του είδους και του αριθμού των
αναψυχικών διευκολύνσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις προτιμήσεις του
κοινού και από το ύψος των δαπανών κατασκευής και προπάντων των εξόδων
διατήρησης και συντήρησης τους.

ΧΛΩΡΙΔΑ-ΒΛΑΣΤΗΣΗ
Οι χειρισμοί της χλωρίδας και της βλάστησης θα αποσκοπούν κυρίως
 Στην ενδυνάμωση των λειτουργιών του πάρκου σαν το πιο σημαντικό πνεύμονα
πρασίνου της περιοχής.
 Στην βελτίωση της αισθητικής των διαφόρων χώρων του πάρκου καθώς και του
λειτουργικού ρόλου της βλάστησης (π.χ. Σκιά, δημιουργία διαδρόμων κ.α.)
 Εγκατάσταση ή ευνόησης της ανάπτυξης φυτικών ειδών για θέματα πανίδας (τροφή,
καταφύγιο κλπ.)

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
Σκοπείτε η δημιουργία διευκολύνσεων για ελεύθερη σωματική άσκηση των
επισκεπτών, για βελτίωση της σωματικής τους υγείας αλλά και για ψυχαγωγία με την
δημιουργία τριών (3) γηπέδων όπως ποδοσφαίρου, μπάσκετ, αντισφαίρισης, πετόσφαιρας και
skate-park. Επίσης θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή μιας (1) τεράστιας παιδικής.

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Θα εξυπηρετείται η άθληση, η αναψυχή και η διακίνηση του κοινού προς τις διάφορες
διευκολύνσεις καθώς και η διαχείριση γενικά του Πάρκου.
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ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η κατάλληλη σηματοδότηση των χώρων του Πάρκου για την απαραίτητη
πληροφόρηση, ενημέρωση και ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και για προστασία των
διαφόρων στοιχείων του πάρκου.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
 Καθαριότητα
Στην τήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων του Πάρκου πάνω σε μόνιμη βάση.
 Αποχωρητήρια
Η διατήρηση των αποχωρητηρίων σε ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας και σε
λειτουργήσιμη κατάσταση.
 Αποδυτήρια
Στην διατήρηση της καθαριότητας και υγιεινής πριν και μετά από της διάφορες αθλητικές
δραστηριότητες που θα λαμβάνουν μέρος οι επισκέπτες.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σκοπείτε να γίνουν οι απαραίτητες διαρρυθμίσεις στο πάρκο ώστε από τις υπηρεσίες
του να επωφελούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και επισκέπτες με σωματική αναπηρία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΦΟΔΙΑ
Οι λειτουργίες του Πάρκου και η εντατική χρήση των διαφόρων διευκολύνσεων θα
απαιτήσουν την ύπαρξη του εξοπλισμού και εφοδίων για άμεση χρήση, αντικατάσταση ,
επιδιόρθωση κλπ.
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5.3.Αποτελέσματα αξιολόγησης του πάρκου.
Η Οπτική Απορροφητική Ικανότητα (Ο.Α.Ι.) στηρίζεται στο παρακάτω πίνακα
που δείχνει τις διάφορες παραμέτρους και η βαθμολόγηση τους ανάλογα με τις
επικρατούσες συνθήκες.

ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Κλίση (Κ)

Διάβρωση Εδάφους (ΔΕ)

Δυναμικό Αναγέννησης (ΔΑ)

Αντίθεση Χρώματος

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ

0-5%

5

6-15%

4

16-30%

3

31-60%

2

>60%

1

Χαμηλή

3

Μέση

2

Υψηλή

1

Χαμηλό

3

Μέσο

2

Υψηλό

1

Μικρή

3

Μέση

2

Μεγάλη

1

Μεγάλη

3

Μέση

2

Μικρή

1

Εδάφους (ΑΧΕ)

Ποικιλότητα Τοπίου (ΠΤ)

Πίνακας 7. Οπτική απορροφητική ικανότητα.
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Τα αποτελέσματα για το πάρκο ‘Μελίνας Μερκούρη’ είναι τα εξής:
Κλίση (Κ)

5

Διάβρωση Εδάφους (ΔΕ)

3

Δυναμικό Αναγέννησης (ΔΑ)

2

Αντίθεση Χρώματος Εδάφους (ΑΧΕ)

2

Ποικιλότητα Τοπίου (ΠΤ)

2

Πίνακας 8. Αποτελέσματα Οπτικής απορροφητικής ικανότητας.

Οπότε σύμφωνα με τον ‘τύπο’ έχουμε:
Ο.Α.Ι.= Κ(ΔΕ+ΔΑ+ΑΧΕ+ΠΤ)= 5(3+2+2+2)= 45
Πολύ χαμηλή Ο.Α.Ι.

4-15

Χαμηλή Ο.Α.Ι.

16-27

Μέση Ο.Α.Ι.

28-40

Πολύ υψηλή Ο.Α.Ι.

41-60

Πίνακας 9. Αποτελέσματα Οπτικής απορροφητικής ικανότητας.
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6.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

6.1.Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης.
6.1.1. Γεωγραφική θέση-Χρήσεις γης-Αδύνατα σημεία.
Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα κεφάλεια το πάρκο ‘Μελίνας Μερκούρη’
βρίσκεται στην Κύπρο στην πόλη της Λεμεσού ,στον δήμο της Μέσα Γειτονιάς όπως
φαίνεται και πιο κάτω.

Φώτο 7. Γεωγραφική θέση.

Το κλίμα χαρακτηρίζεται γενικά μεσογειακό με ήπιους χειμώνες και ξηρό, θερμό
καλοκαίρι με μέση θερμοκρασία γύρω στους 40 οC και με φορά ανέμων ΒόρειαΒορειοδυτική.
Το πάρκο πιστεύεται ότι έχει αρκετές χρήσεις σε αναλογία με το μέγεθος του όπως:
 Ιδιωτικός χώρος καφετέριας,
 Αθλοπαιδιές,
 Χώροι πρασίνου και
 Χώρος εκμάθησης
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Ιδιωτικός χώρος καφετέριας
Είχε συζητηθεί από το κοινοτικό
συμβούλιο του δήμου Μέσα
Γειτονιάς σε συνδυασμό με 2-3
ιδιώτες για την παραχώρηση ενός
μικρού ‘περιπτέρου’(το οποίο
λειτουργεί σαν μια μικρή καφετέρια)
σε μια γωνία του πάρκου όπου θα
μπορούσε ο επισκέπτης να καθίσει
να απολαύσει τον καφέ του και να
χαλαρώσει απολαμβάνοντας την
υπέροχη θέα του παραλιακού
μετώπου της Λεμεσού από ψηλά.
Φώτο 8. Καφετέρια

Αθλοπαιδιές
Υπάρχουν στον χώρο λίγα μονόζυγα και
κούνιες κοντά στην περιοχή της καφετέριας.
Έτσι οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τα
παιδιά τους και παράλληλα να απολαμβάνουν
τον καφέ τους.
Φώτο 9. Κούνιες για μικρά παιδιά.

Χώροι πρασίνου

Υπάρχουν αρκετοί χώροι πρασίνου
στο πάρκο με δέντρα τα οποία είναι μεγάλης
ηλικίας.

Φώτο 10. Χώρος πρασίνου.
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Χώρος εκμάθησης
Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ένα μικρό κομμάτι του
πάρκου ο οποίος έχει ως στόχο του να μάθει στα μικρά παιδιά
τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας με διάφορα σήματα στο
έδαφος και σε ταμπέλες ενώ αυτά θα παίζουν με τα ποδήλατα
τους.

Φώτο 11. Χώροι εκμάθησης.

Καταγραφή και περιγραφή ενεργιών κακής διαχείρισης του πάρκου
Διάβρωση εδαφών.
Λόγω της κλίσης του εδάφους στην
Νοτιοανατολική περιοχή σε ορισμένα σημεία η
διάβρωση των εδαφών είναι εμφανής και
αναμενόμενη λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά
εμπόδια (δένδρα, θάμνοι, ανθρώπινες κατασκευές
κ.α.) για να σταματήσουν την διάβρωση, παρά
μόνο 1-2 δένδρα.
Φώτο 12. Διάβρωση εδαφών στο Ν.Α. τμήμα του πάρκου.

Σημειακή ρύπανση από ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων.
Ο περισσότερο επιβαρυντικός χώρος
είναι και πάλι το τμήμα που βρίσκεται στο
Νοτιοανατολικό κομμάτι του πάρκου λόγω
του ότι βρίσκουν ανοιχτό, ελεύθερο χώρο και
αφήνουν τα σκουπίδια τους όπου βρουν,
ιδιαίτερα κοντά στα 1-2 δένδρα που
βρίσκονται εκεί.
Φώτο 13. Ρύπανση.
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Δόμηση.
Η περιοχή γύρω από τα σύνορα
του πάρκου αναπτύσσεται γρήγορα με
δόμηση που προκαλεί αισθητική
υποβάθμιση του τοπίου. Κυρίως
χτίζονται σπίτια που προκαλούν την
πύκνωση του οδικού δικτύου και
σοβαρή όχληση στην πανίδα, χλωρίδα
καθώς και στη ρύπανση του.
Φώτο 14. Δομημένο περιβάλλον

Κακή συντήρηση κατασκευών.
Στην περιοχή του πάρκου οι
περισσότερες κατασκευές είναι από
ξύλο. Γενικά το ξύλο σαν υλικό θέλει
συντήρηση έτσι ώστε να μην αποτελεί
κίνδυνο για τους χρήστες. Το ξύλο για
μία περιοχή όπως αυτή του πάρκου
της ‘Μελίνας Μερκούρη’ είναι το
καταλληλότερο υλικό αφού
15. Ξύλινες κατασκευές.

Φώτο

είναι φυσικό υλικό και ταιριάζει

περισσότερο αισθητικά από άλλα υλικά. Η κακή συντήρηση όμως των κατασκευών προκαλεί
την φθορά τους με αποτέλεσμα το κοινό να μειώνει τον αριθμών των επισκέψεων του.

Οι πιο πάνω ενέργειες κακής διαχείρισης έχουν ως αποτέλεσμα την φθίνουσα
κατάσταση του πάρκου. Το κοινό προσάπτει τις ευθύνες στο φορέα διαχείρισης και αυτός
είναι και ο λόγος όπου οι επισκέπτες δεν διατηρούν το χώρο καθαρό, παρόλες τις πινακίδες
ενημέρωσης για καθαρό περιβάλλον. Η καλή διαχείριση του πάρκου είναι ευθύνη, και των
πολιτών και του φορέα διαχείρισης του πάρκου.
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6.1.2. Χλωρίδα-πανίδα.
Χλωρίδα
Σε ένα εξολοκλήρου ανθρωποποιημένο περιβάλλον, στο πάρκο καταγράφτηκαν 15
είδη φυτών. Σε αναλογία με την έκταση του πάρκου, κατά προσωπική μου άποψη, είναι πολύ
μικρός ο αριθμός αυτός.
Τα είδη που συναντούμε είναι τα εξής:

Επιστημονικό όνομα

Κοινό όνομα

1.

Acacia cyanophylla

Ακακία κυανόφυλλη

2.

Arecastrum romanzoffiana

Φοίνικας αρεκάστρουμ

3.

Ceratonia siliqua

Χαρουπιά

4.

Chamaerops humilis

Φοίνικας

5.

Cupressus sempervirens

Κυπαρίσσι το αειθαλές

6.

Ficus nitida

Φίκος μικρόφυλλος

7.

Laurus nobilis

Δάφνη

8.

Olea europaea

Ελιά

9.

Pinus halepensis

Χαλέπιος πεύκη

10.

Pinus silvestris

Δασική πεύκη

11.

Pistacia terebinthus

Κοκορεβιθιά

12.

Pittosporum tobira

Αγγελική

13.

Rosa sp.

Τριανταφυλλιά

14.

Viburnum tinus

Βιβούρνο

15.

Delonix regia

Φλαμπουαγιά

Πίνακας 10. Υπάρχουσα βλάστηση.
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Πανίδα
Με τις επισκέψεις μου στο πάρκο και ρωτώντας τους κατοίκους της περιοχής
(περισσότερο για τα νυχτόβια ζώα), αναγνώρισα και κατέγραψα: 9 είδη πτηνών, 3 είδη
θηλαστικών, 2 είδη ερπετών και επίσης διάφορα είδη πεταλούδων και ένα μεγάλο αριθμό
διαφορετικών εντόμων.
 Aρπακτικά πουλιά: το σιαχίνι ( Fulco tinnunculus), ο αρκόθουπος (Asio otus),
το Ανθρωποπούλι (Tyτo alba)
 Πτηνά: το περδίκι ( Alectoris chukar), η ενδημική σκαλιφούρτα (Oenanthe
cypriaka), η φάσα (Columba palumbus), τσίχλα (Turdus philomelos),
Κόσσυφος ο λευκόστερνος (Turdus torquatus), δεκαοχτούρα (streptopelia
decaocto)
 Θηλαστικά: ο λαγός (Lepus europaeus), η αλεπού (Vulpes vulpes indutus), ο
σκαντζόχοιρος (Hemiechinus auritus dorotheae),και κάποια είδη νυχτερίδας.
 Ερπετά: μαύρο φίδι (Coluber jugalaris), ο κουρκουτάς (Laudakia stellio
cypriaca) και διάφορα άλλα είδη σαυρών.

Κάποια πολύ χαρακτηριστικά είδη της πανίδας που συναντιούνται στο πάρκο της
Μελίνας Μερκούρη είναι:
1.ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ

Επιστημονικό όνομα

Κοινό όνομα

1.

Falco tinnunculus

Σιαχίνι

2.

Asio otus

Αρκόθουπος

3.

Tyτo alba

Ανθρωποπούλι

Πίνακας 11. Αρπακτικά πουλιά.
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2.ΠΤΗΝΑ

Επιστημονικό όνομα

Κοινό όνομα

1.

Alectoris chukar

Νησιώτικη πέρδικα

2.

Oenanthe cypriaka

Η ενδημική σκαλιφούρτα

3.

Columba palumbus

Φάσσα

4.

Turdus philomelos

Τσίχλα

5.

Turdus torquatus

Κόσσυφος ο λευκόστερνος

6.

streptopelia decaocto

δεκαοχτούρα

Πίνακας 12. Πτηνά.

3.ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Επιστημονικό όνομα

Κοινό όνομα

1.

Lepus europaeus

λαγός

2.

Vulpes vulpes indutus

η αλεπού

3.

Hemiechinus auritus dorotheae

ο σκαντζόχοιρος

Πίνακας 13. Θηλαστικά.

4.ΕΡΠΕΤΑ

Επιστημονικό όνομα

Κοινό όνομα

1.

Coluber jugalaris

Μαύρο φίδι

2.

Laudakia stellio cypriaca

Κουρκουτάς

Πίνακας 14. Ερπετά.
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6.1.3. Κλιματολογικά-Κυκλοφορία-Θέσεις θέας-Σημεία εστίασης.

Όπως φαίνεται και στην πιο κάτω φωτογραφία (Φώτο 16.) για την περιοχή μελέτης ο
ήλιος ανατέλλει από τα δεξιά του πάρκου βλέποντας πάντοτε ο παρατηρητής στον Βορρά και
Δύει στο αριστερό τμήμα του πάρκου ενώ οι άνεμοι στην περιοχή μελέτης είναι
Βορειοδυτικοί .

Φώτο 16. Φορά ήλιου-ανέμου.
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Η κύρια κυκλοφορία κοντά στην περιοχή του πάρκου είναι στην Νότια πλευρά του,
μπροστά από το ‘Grammar School’και ακολουθεί παράλληλα της Νότιας περίφραξης του. Η
δευτερεύουσα κυκλοφορία είναι παράλληλα της Νότιας και Δυτικής περίφραξης του πάρκου
η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από οικογενειάρχες για την μεταφορά τους στα σπίτια τους
γιατί οι δρόμοι αυτοί οδηγούν σε αδιεξόδους.

Φώτο 17. Κυκλοφορία-Σημεία εστίασης –Θέσεις θέας.

Υπάρχει στον χώρο κυρίως ένα (1) σημείο εστίασης το οποίο βρίσκεται αμέσως μετά
την είσοδο του επισκέπτη στο πάρκο από την κύρια είσοδο (κεντρική). Ακολουθώντας το
μονοπάτι στα αριστερά από το σημείο εστίασης στα αριστερά του μονοπατιού υπάρχει ένας
μικρός καθιστικός χώρος από τον οποίο μπορείς να απολαύσεις σχεδόν όλο το παραλιακό
μέτωπο της Λεμεσού όπως φαίνεται και πιο κάτω στην Φώτο 18

Φώτο 18. Θέα από πάρκο.
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6.1.4. Παραδείγματα από άλλα αστικά πάρκα.
Τα αστικά πάρκα αποτελούν βασικό συστατικό των μεγαλουπόλεων του σύγχρονου
κόσμου. Ακολούθως αναφέρονται τρία από τα ομορφότερα πάρκα της Ευρώπης.

1. Retiro Park, Μαδρίτη.
Το Retiro Park, γνωστό και ως ο πνεύμονας της Μαδρίτης, βρίσκεται ακριβώς στο
κέντρο της πόλης. Αν και παλαιότερα αποτελούσε
το εξοχικό καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας,
σήμερα το καταπράσινο Retiro είναι καθημερινά
γεμάτο από κουκλοθέατρα, μέντιουμ, πλανόδιους
πωλητές και street performers.
Οι κήποι και η τεχνητή του λίμνη είναι
διάσημα σε ολόκληρη την Ισπανία, ενώ μέρος της
δημοτικότητας του οφείλεται και στο περίφημο
Μουσείο Prado με το οποίο γειτνιάζει.
Φώτο 19. Retiro Park, Μαδρίτη.

2. Tiergarten, Βερολίνο.
Το πάρκο του Tiergarten αποτελεί το κέντρο του Βερολίνου καθώς όλα τα μέρη για
τα οποία είναι γνωστή η Γερμανική πρωτεύουσα όπως το Ράιχσταγκ, η Πύλη του
Βρανδεμβούργου, η Pottsdamer Platz, η Στήλη
της Νίκης κλπ., βρίσκονται μέσα ή γύρω από
αυτό το πάρκο. Φτιάχτηκε τη δεκαετία του 1830
και πέρασε δύσκολες μέρες (μαζί με την
υπόλοιπη Γερμανία) μετά τη λήξη του Δεύτερου
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι κάτοικοι του
Βερολίνου έκοβαν τα δέντρα του για να τα
χρησιμοποιήσουν ως καυσόξυλα. Μετά την
κρατική προσπάθεια αναδάσωσης του, το
τεράστιο πάρκο δίπλα στον ποταμό Spree είναι το
πιο πράσινο μέρος της πόλης.
Φώτο 20. Tiergarten, Βερολίνο.
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3. Jardin du Luxembourg, Παρίσι.
Ακόμη ένα ευρωπαϊκό πάρκο είναι αυτό του Jardin du Luxembourg στο Παρίσι.
Αποτελεί το ιδανικότερο πάρκο για όλη την οικογένεια και αυτό φαίνεται από την πληθώρα
του κόσμου που το κατακλύζει καθημερινά. Συχνά υπάρχουν αγοράκια να παίζουν με τα
αυτοκινητάκια και της τηλεκατευθυνόμενες βάρκες τους στο χορτάρι και στην λίμνη
αντίστοιχα, ενώ τα κοριτσάκια κάνουν σκοινάκι παραδίπλα. Επίσης στο πάρκο υπάρχουν
πληθώρα αγαλμάτων για να χαζέψετε.

Φώτο 21. Jardin du Luxembourg, Παρίσι.

Αφού ταξινομηθούν τα στοιχεία και οι πληροφορίες κατάλληλα, θα πρέπει να
εξαχθούν συμπεράσματα χρήσιμα για τη λήψη μέτρων. Τα συμπεράσματα πρέπει να δίνουν
απαντήσεις σε θέματα σχετικά με:
 Τον ανταγωνισμό με τα άλλα αστικά πάρκα,
 Τη χωρητικότητα των διάφορων τμημάτων του πάρκου καθώς και της συνολικής
χωρητικότητας ώστε να μη «φορτωθεί» κάποιο τμήμα του περισσότερο από ότι
πρέπει,
 Τη βελτίωση των διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν την αναψυχή και το βαθμό
βελτίωσης,

 Τη μελλοντική ζήτηση. Συγκρίνοντας τον αριθμό των επισκεπτών και το είδος των
δραστηριοτήτων που επιθυμούν να επιδίδονται με τις δυνατότητες προσφοράς του
πάρκου.
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6.2. Ιδέα-πρόταση.
6.2.1. Ιδέα.

Φώτο 22. Ανάλυση ιδέας.

Η πρωταρχική σκέψη και η ιδέα για την ανάπλαση του πάρκου προέρχεται από τον
χάρτη του δήμου της Μέσα Γειτονιάς. Ο δήμος οριζόντια, όπως φαίνεται στην κάτοψη του
χάρτη της περιοχής χωρίζεται σχεδόν σε τρία (3) ίσα μέρη από δύο (2) παράλληλες οδούς,
τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας και από την λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού η οποία
ονομάζετε και Μακεδονίας (Φώτο 22), από τον Βορρά προς τον Νότο αντίστοιχα. Στον
κάθετο άξονα του χωρίζεται από την λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III, η οποία είναι η
προέκταση της από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου προς το κέντρο της πόλης, και την
Κωστή Παλαμά που θεωρείτε συνοριακός δρόμος για τον διαχωρισμό του Δήμου της Μέσα
Γειτονιάς και του γειτονικού συνοικισμού του Καψάλου στα Δυτικά.
Η προεκτάσεις αυτών των κύριων οδών σύμφωνα με την τοποθέτηση του χάρτη στην
κάτοψη του πάρκου μας δημιουργούν έξι (6) εισόδους-εξόδους οι οποίες σε σχέση με την
υφιστάμενη κατάσταση των μονοπατιών του πάρκου υπάρχουν όλες εκτός από μία (1) που
βρίσκεται στα Νοτιοανατολικά του πάρκου. Επίσης τα κύρια μονοπάτια του πάρκου της
υφιστάμενης κατάστασης ταυτίζονται με όλους τους δρόμους που έχουν προαναφερθεί. Αυτό
θα βοηθήσει αρκετά στην σχεδίαση του πάρκου στην συνέχεια.
Σε σχέση με της παράλληλες δημιουργούνται κάποιοι χώροι όπου παίζουν σημαντικό
ρόλο στο δήμο και εμφανίζονται στην Φώτο 22. σαν ζώνη Α., Β. και Γ.. Στην ζώνη Α.
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βρίσκονται κυρίως οι νέες κατοικίες που δίνουν νέα πνοή στον δήμο. Στην ζώνη Β. βρίσκεται
η παλαιά γειτονία, η οποία αποτελούσε τον πυρήνα του χωριού και το Δημαρχείο. Αρκετά
σπίτια καθώς και η πρόσφατη ανέγερση του Δημαρχείου, ακολουθούν την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική και είναι χτισμένα με πέτρα βοηθώντας έτσι να διατηρηθεί η ανάμνηση μιας
περασμένης εποχής. Για να προτρέψουν τους κατοίκους ώστε να χτίζουν η να ανακαινίζουν
τα σπίτια τους κατά τα παραδοσιακά πρότυπα, το κράτος δίνει χορηγίες. Τέλος στην ζώνη Γ.
βρίσκετε η βιομηχανική ζώνη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διασταύρωση των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού με
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III όπως φαίνεται και στην Φώτο 23. βρίσκεται από το τέλος της
δεκαετίας του 1970, ένας πολυχώρος αναψυχής για μικρούς και μεγάλους.

Φώτο 23. Θέση λούναπαρκ.

6.2.2. Πρόταση.
Ο πρώτος στόχος για την ανάπλαση του πάρκου είναι η δημιουργία μιας τέλειας
υποδοχής για τους επισκέπτες. Οι υποδοχές αυτές θα βρίσκονται στις δύο από τις 5 εισόδους,
στα Νότια και στα Δυτικά και θα διαμορφωθούν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο.
Η είσοδος στα Δυτικά χωρίζεται στα δύο από την μέση, με ένα μικρό χώρο πρασίνου,
32 Χ 8,5m που ισούται με 272τ.μ. Περιμετρικά του χώρου αυτού θα δημιουργηθούν έξι (6)
παρτέρια και ενδιάμεσά τους θα υπάρχει νερό που θα δίνει την αίσθηση μικρής λιμνούλας. Σε
όλη την έκταση της λίμνης θα υπάρχουν πατήματα (steps) όπου θα μπορούν οι επισκέπτες να
κάνουν την βόλτα τους και πάνω στο νερό. Τα steps θα είναι τοποθετημένα εναλλάξ με 2-3
πλάκες και κατασκευασμένα από φυσική πέτρα με περιφέρεια στα 0.50Χ1m και από μια
πλάκα μεγαλύτερη στα 2.5Χ1m. Η υφιστάμενη βλάστηση που υπάρχει στο χώρο πρασίνου
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αποτελείται από δέντρα μεγάλα σε ηλικία από δασική πεύκη-Pinus silvestris και από
αειθαλές κυπαρίσσι-Cupressus sempervirens. Από αυτά τα μεγαλύτερα σε όγκο και ηλικία θα
παραμείνουν στην θέση τους και τα υπόλοιπα θα μεταφυτευτούν κοντά στα μεγαλύτερα για
να δημιουργηθεί μια ωραία σύνθεση. Στην δασική πεύκη θα γίνουν κλαδέματα έτσι ώστε να
αφαιρεθούν τα περιττά κλαδιά και σε αυτά που θα απομείνουν να γίνουν μπάλες στις άκρες
των κλαδιών σαν bonsai (Φώτο24.). Στα άλλα παρτέρια που απομένουν θα τοποθετηθούν
φοινικιές, μπαμπού, δασυλείρια, πουλιά του παραδείσου. Ως εδαφοκαλυπτικό υλικό, στους
χώρους όπου υπάρχουν φοινικιές, θα χρησιμοποιηθεί φελλός από πεύκη χρώματος σκούρου
καφέ. Τέλος στα παρτέρια όπου υπάρχουν δασικές πεύκες και κυπαρίσσια το έδαφος θα
παραμένει ως έχει για να μπορούν ανάλογα με τις εποχές και τις καιρικές συνθήκες να
τοποθετούνται εποχιακά φυτά.
Η διαμόρφωση της νότιας εισόδου θα βασιστεί στο ίδιο σκεπτικό όσο αφορά τη
χρήση του νερού. Το νερό θα έρχεται υπογείως από την Δυτική είσοδο και στην συνέχεια να
φιλτράρετε και να ξανά κάνει τον κύκλο. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ξύλινο deck και
κρατήθηκαν τα κυπαρίσσια που ήδη υπάρχουν τα οποία είναι σε μεγάλη ηλικία και γύρω τους
τοποθετήθηκαν άλλα κυπαρίσσια σε πιο μικρή κλίμακα και ηλικία.
Κρίνεται σημαντικό να αναφέρουμε ότι, οτιδήποτε αφαιρείται από την υφιστάμενη
βλάστηση του πάρκου, μεταφυτεύεται.

Φώτο24. Bonsai Pinus.

Από το Βορειοανατολικό τμήμα του πάρκου εώς τα μέσα του Ανατολικού τμήματος όπου
βρίσκεται η Γ. ζώνη η βλάστηση θα είναι λίγο πιο αραιή. Αυτό οφείλεται στην τοποθεσία της
Γ ζώνη εντός της βιομηχανικής περιοχής και του σχετικά εμπορικού της χαρακτήρα. Τα
εργοστάσια, ο μεγάλος αριθμός καυσαερίων και η καφετέρια είναι οι κύριοι λόγοι που
εμποδίζουν την πυκνή βλάστηση και θα έχει και λίγο πιο εμπορικό χαρακτήρα (καφετέρια). Η
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Γ. ζώνη στο πάρκο θα χωρίζεται από μονοπάτια και ένα τείχος. Έτσι θα δημιουργείτε η
αίσθηση διαφορετικού επιπέδου με ύψος στα 3.5m το οποίο θα το καλύπτει μία σειρά από
φράκτη με κυπαρίσσι λέιλαντ.
Στο Βορειοανατολικό τμήμα κοντά στην καφετέρια, η οποία είναι ανοιχτή κυρίως
τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του κτιρίου λυγαριές και
ντουράντες οι οποίες προσφέρουν αντίθεση στο χώρο με το μοβ και κίτρινο χρώμα τους
Μπροστά από την καφετέρια επιλέχτηκαν να τοποθετηθούν καλλωπιστικές δαμασκηνιές και
από κάτω, ενδιάμεσα θα βρίσκονται δεντρολίβανα που θα είναι κλαδεμένα σε σχήμα μπάλας
όπου και θα διακοσμούν την κεντρική είσοδο του πάρκου.
Στα δυτικά του χώρου της καφετέριας δημιουργήθηκε ένας τεράστιος παιδότοπος με
τσουλήθρες, μονόζυγα, σχοινάκια για να κάνουν αναβάσεις τα παιδιά. Μπροστά από τον
παιδότοπο στο πάτωμα θα υπάρχει αφρώδες χαλάκι που θα προστατεύει τα παιδιά από τυχών
πτώσεις. Στα χαλάκια θα υπάρχουν σχηματισμένα τεράστια βέλη που θα δείχνουν στα παιδιά
την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουν από τον παιδότοπο προς την καφετέρια όπου θα
βρίσκονται οι γονείς τους.
Για να ολοκληρωθεί η περίφραξη του χώρου όπου στεγάζεται η καφετέρια προς τον
παιδότοπο θα δημιουργηθεί φράχτης από λεβάντες, λυγαριές και κάουρες αντίστοιχα από την
είσοδο της καφετέριας προς τον παιδότοπο όπου θα κλίνει με μία σεφλέρα στην γωνία.
Περιμετρικά του χώρου θα υπάρχει μία εναλλαγή από φλαμπουαγιές και σεφλέρες
αφού η φλαμπουαγιά είναι ένα από τα δέντρα που στολίζουν το πάρκο με τα ωραία άνθη τους
από πολύ παλιά. Στο τέλος της εναλλαγής αυτής θα γίνει μία μικρή όαση με μπαμπού,
δασυλείρια και πουλιά του παραδείσου.
Για να κλείσει ο χώρος θα τοποθετηθεί φράχτης από ιβίσκο στα ανατολικά της
καφετερίας όπου θα καλύπτει την οπτική επαφή από έξω από το πάρκο. Επίσης ο ιβίσκος θα
χρησιμεύει και για προστασία των παιδιών από τυχόν πτώση από το τείχος το οποίο χωρίζει
το πάρκο από τον δρόμο γιατί δεν υπάρχει κάτι για προστασία εκεί καθώς βρίσκεται κοντά
στο 1.50m ύψος. Η υφιστάμενη βλάστηση που υπάρχει στον χώρο από χαλέπιο πεύκη και
κυπαρίσσι το αειθαλές κρατήθηκε. Επίσης προστέθηκαν και 2 μανώλιες, η μία στη δεξιά
πλευρά της καφετέριας και η άλλη στην πίσω κοντά στο αποχωρητήριο. Στον διάδρομο που
οδηγεί τον επισκέπτη στο αποχωρητήριο τοποθετήθηκε μικρός φράχτης από δάφνες.
Πιο κάτω από την είσοδο της καφετέριας και απέναντι από την κεντρική είσοδο του
πάρκου υπάρχει το σημείο εστίασης. Εκεί βρίσκεται μια πλάκα που αναφέρει τους δύο
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δήμους από την Ελλάδα που είναι αδελφοποιημένοι με το δήμο της Μέσα Γειτονιάς. Η πρώτη
αδελφοποίηση έγινε με τα Καλύβια Θορικού Αττικής το 3.9.1999 και η δεύτερη το 2003 με
τον δήμο Τριανδρία Θεσσαλονίκης.
Ο χώρος όπου βρίσκετε το σημείο εστίασης παραμένει ως έχει με την μοναδική
εξαίρεση την αφαίρεση των μονόζυγων. Έτσι ο χώρος θα γίνει πιο ανοικτός και θα
χρησιμοποιείται ως καθιστικός ή και χώρος για πικ-νικ στα παγκάκια και στον χλοοτάπητα.
Για να κλείσει η περιοχή της ζώνης Γ. το Νοτιότερο τμήμα της που βρίσκεται από την
κεντρική είσοδο του πάρκου στα αριστερά του μονοπατιού η βλάστηση θα παραμείνει σχεδόν
ως έχει. Εξαίρεση αποτελεί η προσθήκη μιας μανώλιας και μίας συκιάς καθώς και ο φράκτης
από μετροσίδερο για την περίφραξη του πάρκου από τον δρόμο. Θα δημιουργηθούν
μονοπάτια από πέτρα όπου ενδιάμεσα τους στον αρμό της μίας πλάκας από την άλλη θα
βρίσκεται χλοοτάπητας όπως επίσης και στο υπόλοιπο τμήμα.
Η περιοχή από το Βορειοδυτικό τμήμα του πάρκου εώς τη Δυτική του είσοδο υπάγεται στην
ζώνη Α. όπως έχουμε αναφέρει χαρακτηριστικό της ζώνης αυτής αποτελούν οι νέες
κατοικίες που δίνουν νέα πνοή στο δήμο. Για αυτόν τον λόγο στο Βορειοδυτικό τμήμα του
πάρκου, υπάρχει χώρος οδικής συμπεριφοράς για τα παιδιά. στον χώρο αυτό υπάρχουν οδικά
σήματα και σύμβολα στο έδαφος και στις ταμπέλες, και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για να
μπορούν τα παιδιά να μάθουν μέσα από το παιχνίδι. Τέλος η χρήση που είχε μέχρι τώρα θα
παραμείνει ίδια η οποία θα προωθεί στην νεολαία να μάθει σημαντικά πράγματα όπου θα
βοηθήσουν στο μέλλον.
Και εδώ επίσης η υφιστάμενη βλάστηση θα μείνει ως έχει με το είδος της χαλέπιου
πεύκης. Βόρεια από τον χώρο εκμάθησης δημιουργήθηκε διαφορά επιπέδου στο 1m ύψος
περίπου. Στον χώρο αυτό θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι κλαδεύσεις με τις οποίες θα
διαμορφώνεται η βλάστηση σε διάφορα σχήματα όπως μπάλες. Ακόμη θα υπάρχουν διάφοροι
μικροί φράχτες με διαφορά ύψους για να μην αφήνουν τα παιδιά να φεύγουν από τον χώρο
αυτό.
Ενδιάμεσα στις διαδρομές από τα δρομάκια αυτά κάτω από τις πεύκες θα τοποθετηθεί μόνο
χλοοτάπητας με πατήματα από πέτρες οι οποίες θα δημιουργούν μικρά μονοπάτια. Τα
μονοπάτια αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους γονείς ώστε να είναι πιο κοντά
στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους.
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Το κέντρο του πάρκου υπάγεται στην ζώνη Β. Όπως έχει προαναφερθεί, στη ζώνη αυτή
βρίσκεται η παλαιά γειτονία και για το λόγο αυτό προτείνεται να κατασκευαστεί ένα μικρό
σπιτάκι, που θα λειτουργεί ως ιστορικό μουσείο του δήμου της Μέσα Γειτονιάς.
Η υφιστάμενη βλάστηση (χαρουπιές, χαλέπιες πεύκες, ελιές και κοκορεβιθιές) του
περιμετρικού χώρου από το μουσείο δεν θα έχει κάποια αλλαγή με αφαιρέσεις από τον χώρο
εκεί εκτός από μερικές προσθετικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές είναι:
 Η τοποθέτηση αμπέλιων στα αριστερά και δεξιά κυρίως του μουσείου σε
σχήμα μπάλας καθώς επίσης και από λαντάνες οι οποίες θα τοποθετηθούν
κάτω από την κοκορεβιθιά και την χαρουπιά στα αριστερά και δεξιά του
μουσείου αντίστοιχα.
 Πίσω από το μουσείο θα τοποθετηθεί μια σεφλέρα κυρίως για καλλωπιστικούς
σκοπούς.
 Στα μονοπάτια που οδηγούν στο μουσείο κατασκευάστηκαν μικρά παρτέρια
στα οποία θα τοποθετηθούν πυξάρια με εδαφοκαλυπτικό υλικό φελλό από
πεύκη.
 Πίσω από τα δύο (2) αυτά παρτέρια τοποθετήθηκαν δεντρολίβανα που θα
δίνουν μια διαφορετική αίσθηση με την μυρωδιά τους στο χώρο.
 Μπροστά από την είσοδο του μουσείου κατασκευάστηκε ένα κάπως
μεγαλύτερο παρτέρι στο οποίο τοποθετήθηκαν ρομπελίνι και γιούκα και σαν
εδαφοκαλυπτικό φελλός από πεύκη.

Στα δυτικά του μουσείου υπάρχει είσοδος από ιδιωτική κατοικία στο πάρκο. Γίνεται
περίφραξη με λέιλαντ περιμετρικά των σπιτιών για να μην υπάρχει οπτική επαφή και για
αισθητικούς λόγους ώστε να καλυφθεί το μπετόν από τα σπίτια. Κενό παραμένει το σημείο
που βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας με το πάρκο, η οποία διαμορφώνεται με λεβάντες και
από πίσω τους ντουράντες σχηματίζοντας διάφορα σχήματα με τις κλαδεύσεις. Στα Νότια της
εισόδου της κατοικίας τοποθετήθηκε μια σεφλέρα και από κάτω μια γραμμή από
τριανταφυλλιές παράλληλα από την περίφραξη με τα λέιλαντ. Μπροστά από την σεφλέρα και
τις τριανταφυλλιές σχηματίζονται 3 μεγάλες μπάλες από δεντρολίβανα τα οποία είναι γύρω
από μια σύνθεση από κυπαρίσσια αειθαλή τα οποία μεταφυτεύτηκαν.
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Στην Νοτιοδυτική είσοδο του πάρκου τοποθετήθηκαν για αρχή μια γραμμή από
καλλιστήμονες και στην συνέχεια από ιβίσκο. Η υφιστάμενη βλάστηση από κυπαρίσσια
αειθαλή και από μια φοινικιά κρατήθηκαν και σε αυτόν τον χώρο παράλληλα με την
διαδρομή της εισόδου που οδηγεί τον επισκέπτη στο πάρκο και από κάτω προτείνεται η
τοποθέτηση από βιβούρνα και πυξάρια.
Στο τέρμα της διαδρομής στο δεξί τμήμα της υπάρχει υφιστάμενη βλάστηση από
φοινικές αρεκάστρουμ και από φίκους, κρατήθηκε η βλάστηση αυτή καθώς προστέθηκαν και
συνθέσεις από πουλιά του παραδείσου και ρομπελίνι. Ο χώρος αυτός είναι περιφραγμένος
από αγγελικές οι οποίες είναι κλαδεμένες σε χαμηλό ύψος, απλώς για να μην εισέρχονται
στον χώρο οι επισκέπτες και να ακολουθάνε το μονοπάτι.
Τέλος κάτω από την Β. ζώνη υπάρχει η περιοχή όπου βρίσκεται το λούναπαρκ, στην
οποία στο πάρκο θα τοποθετηθούν τρία (3) γήπεδα για αθλοπαιδιές και ένας ειδικά
διαμορφωμένος χώρος για skateboard. Θα γίνει περίφραξη με λέιλαντ στον χώρο στα
ανατολικά του τμήματος αυτού όπου θα χωρίζει τον δρόμο από το πάρκο καθώς επίσης θα
δουλεύει και σαν ηχομονωτικό υλικό από τις διάφορες δραστηριότητες όπου θα λαμβάνουν
μέρος στο πάρκο για να μην ενοχλούν τους κατοίκους τις περιοχής. Στα Ανατολικά τον
γηπέδων κατασκευάστηκε ένας μικρός χώρος για αποδυτήρια όπου οι αθλητές θα μπορούν να
τα χρησιμοποιούν για να κάνουν ντους και να αλλάζουν στολές πριν και μετά τις
δραστηριότητές τους.
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-2005. Αρχείο
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αρχείο Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας Κύπρου.
ΚΥΠΡΟΣ: ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm). Αρχείο Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Κύπρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΧΑΡΤΕΣ

Χάρτης 1. Τοπογραφικός χάρτης Κύπρου.

Χάρτης 2. Χάρτης επαρχιών Κύπρου.

Χάρτης 3. Γεωλογικός χάρτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Φώτο 1. Δήμοι οι οποίοι συνορεύοντε από την Μ. Γειτονιά.

Φώτο 2. The Grammar School.

Φώτο 3. Βιομηχανική ζώνη Αγ. Αθανασίου (Λινόπετρας).

Φώτο 4. Τσίρειο στάδιο.

Φώτο 5. Δήμος Μ. Γειτονιάς.
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Φώτο 6. Απογευματινό τροχάδι στο πάρκο.

Φώτο 7. Γεωγραφική θέση.

Φώτο 8. Καφετέρια

Φώτο 9. Κούνιες για μικρά παιδιά.
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Φώτο 10. Χώρος πρασίνου.

Φώτο 11. Χώροι εκμάθησης.

Φώτο 12. Διάβρωση εδαφών στο Ν.Α. τμήμα του πάρκου.
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Φώτο 13. Ρύπανση.

Φώτο 14. Δομημένο περιβάλλον

Φώτο 15. Ξύλινες κατασκευές

Φώτο 16. Φορά ήλιου-ανέμου.

Φώτο 17. Κυκλοφορία-Σημεία εστίασης –Θέσεις θέας.
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Φώτο 18. Θέα από πάρκο.

Φώτο 19. Retiro Park, Μαδρίτη.

Φώτο 20. Tiergarten, Βερολίνο.

Φώτο 21. Jardin du Luxembourg, Παρίσι.
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Φώτο 22. Ανάλυση ιδέας.

Φώτο 23. Θέση λούναπαρκ.

Φώτο24. Bonsai Pinus.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I I – ΧΛΩΡΙΔΑ

Αμπέλια – Abelia grandiflora
Ημιαειθαλής θάμνος μέτριας ανάπτυξης, με σφαιρική κόμη
που φτάνει τα 2,5m σε ύψος και τα 3m σε διάμετρο. Έχει
μικρά, μυτερά ωοειδή, πράσινα φύλλα, που το φθινόπωρο
αποκτούν μωβ αποχρώσεις. Ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι
και το τέλος Οκτωβρίου, με μικρά, λευκά άνθη με ροζ
στίγματα, απαλού αρώματος, που γίνεται πιο έντονο το
δειλινό. Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες θέσεις και μετρίως
υγρά εδάφη, σε θέσεις προστατευμένες από τους δυνατούς
παγετούς. Δεν προσβάλλεται από ασθένειες και κλαδεύεται
περιορισμένα και μόνο για να διατηρήσουμε το σχήμα του.
Πολλαπλασιάζεται με μαλακά και ημιξυλώδη μοσχεύματα.

Ακακία κυανόφυλλη – Acacia cyanophylla
Αειθαλές δένδρο, γρήγορης ανάπτυξης, με ύψος 6-7m,
φύλλα μακρόστενα και άνθη κίτρινα που εμφανίζονται τους
μήνες Μάρτιο- Μάιο. Ανθεκτικό σε άγονα, ασβεστώδη,
παραθαλάσσια εδάφη και ευαίσθητο στο ψύχος. Όταν
μεγαλώνει αρκετά γίνεται κρεμοκλαδές. Είναι πολύ
εντυπωσιακό όταν φυτεύεται σε εκτάσεις γκαζόν.

Μπαμπού – Bambusa ntida
Το μπαμπού είναι φυτό της οικογένειας των Ποοειδών
ή Αγρωστωδών. Πολλά από αυτά τα φυτά
καλλιεργούνται ως διακοσμητικά. Περιλαμβάνουν γύρω
στα 200 είδη, εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν
στο γένος Βαμβούσα (Bambusa) και Αρουνδινάρια
(Arundinaria). Είναι φυτά με μεγάλο ύψος, που φθάνει
τα 40 μέτρα. Ευδοκιμούν σε βαθιά και γόνιμα εδάφη,
που είναι ελεύθερα από ψυχρούς ανέμους. Το καλάμι
τους είναι πλήρες ή κοίλο εσωτερικά, όρθιο,
αποξυλωμένο και σπάνια ποώδες. Έχει επιμήκη και
λογχοειδή φύλλα. Πολλαπλασιάζονται με σχίσιμο του ριζώματος και πιο σπάνια με σπορά.
Ορισμένα είδη ζουν πάνω από αιώνα.
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Πυξάρι – Buxus sempervirens
To πυξάρι είναι αειθαλής θάμνος και δένδρο.
Ευδοκιμεί σε θέσεις με άπλετο ηλιακό φως. Ο
πολλαπλασιασμός του γίνεται με μοσχεύματα και το
μέγιστο ύψος του φτάνει τα 2m.

Καλλιστήμονας – Callistemon specius
Πολύ όμορφο φυτό της οικογένειας των μυρτιδών
από την Αυστραλία, όπου η κοινή ονομασία του
είναι bottlebrush, γιατί οι ταξιανθίες του μοιάζουν με
βούρτσες καθαρισμού για μπουκάλια ή κυλινδρικούς
σωλήνες.
Οι εντυπωσιακές κόκκινες «βούρτσες» δεν είναι
παρά οι προεξέχοντες στήμονες των λουλουδιών.
Αν τρίψετε τα καταπράσινα λογχοειδή φύλλα του, θα
βγάλουν μια έντονη ευωδιά λεμονιού. Ο
καλλιστήμονας χρειάζεται ένα ηλιόλουστο, ευάερο και ζεστό μέρος για το καλοκαίρι και ένα
πιο δροσερό χώρο (6-10 °C) για το χειμώνα.

Χαρουπιά – Ceratonia siliqua
Μπορεί να φτάσει σε ύψος και τα 13 μέτρα,
βρίσκεται σε όχθες ποταμών και παράκτιες
περιοχές της Μεσογείου είναι δε γνωστή και με το
όνομα ξυλοκερατιά.
Τα φύλλα της είναι σύνθετα, σκληρά ωοειδή με
λείες παρυφές σχηματίζοντας πυκνό φύλλωμα. Τα
άνθη της είναι μικρά πράσινα χωρίς πέταλα.
Γνωστό από την αρχαιότητα όπου το
καλλιεργούσαν για τους καρπούς του, τα χαρούπια
ή ξυλοκέρατα.
Τα χαρούπια είναι μακριά, στριφτά και σκληρά πράσινου χρώματος όταν είναι άγουρα και
ξυλώδη εξωτερικά, καστανού χρώματος όταν είναι ώριμα. Η σάρκα τους έχει ευχάριστη,
γλυκιά γεύση και περιέχει πολλά και πολύ σκληρά σπόρια.
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Λέιλαντ – Cupressus Leylandii
Εκτός από τον καλλωπισμό του κήπου μας ,
παρέχει και την κατάλληλη προστασία της
ιδιωτικής μας ζωής. Ιδανικό φυτό για τη
δημιουργία πράσινου φράχτη είναι η leilandii.
Τα χαρακτηρίστηκα τα οποία κάνουν την
leilandii να ξεχωρίζει είναι:
• Είναι αειθαλής κωνοφόρος θάμνος, πράσινος
όλη την χρονιά.
• Έχει αρκετά γρήγορη ανάπτυξη.
• Δημιουργεί συμπαγή και καταπράσινο
φράχτη.
• Δε λερώνει με πεσμένα φύλλα τον κήπο σας.
• Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις περιποίησης.

Κυπαρίσσι αειθαλές - Cupressus sempervirens
Ιθαγενές είδος που αναπτύσσεται από την Κρήτη ως
τη Βόρειο Ελλάδα. Το συναντάμε σε δυο ποικιλίες:
Το ορθόκλαδο και το οριζοντιόκλαδο. Δυστυχώς δε
φυτεύεται όσο συχνά θα έπρεπε στους κήπους και τα
πάρκα μας, ενώ το ορθόκλαδο κυπαρίσσι θα το
συναντήσουμε κατά κόρο στα νεκροταφεία μας,
γιατί, όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα ψηλά
κυπαρίσσια ενώνουν τον ουρανό με τη γη. Ώς και
πρόσφατα οι κορμοί των κυπαρισσιών
χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των
καταρτιών στα ιστιοφόρα καράβια.
Είναι φυτό με στενή κυλινδρική κόμη και πράσινο
φύλλωμα.
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Δασυλείριο – Dasylirion acrotriche (Green Sotol)
Το γένος περιλαμβάνει αειθαλή δένδρα, θάμνους
και πολυετή φυτά που προέρχονται από τις Νότιες
Η.Π.Α. και το Μεξικό. Έχουν γραμμικά, επιμήκη
φύλλα. Αναπτύσσονται σε ηλιόλουστες θέσεις,
ακόμη και σε ξηρά εδάφη. Φυτεύονται
μεμονωμένα και σε συνδυασμό με φοινικοειδή
είδη, ενώ είναι κατάλληλα και για παραθαλάσσιες
φυτεύσεις.
Πολλαπλασιάζονται με σπόρους.

Ντουράντα - Duranta ‘Cuban Gold’

Συκιά - Ficus carica

Η συκιά είναι δικοτυλήδονο φυτό που ανήκει στο
γένος Συκή. Είναι δέντρο πολύ κοινό στην Ασία,
στη Μέση Ανατολή και στις Μεσογειακές χώρες. Η
καλλιέργειά της εισήχθη και στην Αμερική τον
18ο-19ο αιώνα. Ευδοκιμεί σε περιοχές με θερμό
και δροσερό κλίμα και σε υψόμετρα μέχρι 1700μ.
Οι καρποί της τρώγονται νωποί ή ξεροί.
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Φίκος μικρόφυλλος - Ficus nitida
Δένδρο αειθαλές, γρήγορης ανάπτυξης, ύψους ως
20 μ., με συμπαγή κόμη που δημιουργεί βαθειά
σκιά. Φύλλα δερματώδη, ελλειπτικά που
καταλήγουν σε λογχοειδές άκρο, γυαλιστερά,
σκούρου πράσινου χρώματος. Άνθη μικρά, άσπρα,
χωρίς καλλωπιστική αξία. Καρπός μαύρος
σφαιρικός (ράγα), σε μασχαλιαία ζεύγη.
Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα, εναέριες
καταβολάδες. Φυτό ευαίσθητο στο ψύχος, προτιμά
εδάφη γόνιμα, ελαφρά, καλά στραγγισμένα.
Ανθεκτικό στη φύτευση σε ασβεστώδη εδάφη και
παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Κατάλληλο για
μεμονωμένες φυτεύσεις, δενδροστοιχίες και για τη δημιουργία ψηλών φυτικών φρακτών.
Δυνατό επιφανειακό ριζικό σύστημα που ΄΄σηκώνει΄΄ τα πλακόστρωτα. Οι καρποί του
λερώνουν. Ακατάλληλο για φύτευση σε πλατείες, πεζοδρόμια.

Κάουρα - Gaura 'Pink Cloud'

Ιβίσκος σινικός - Hibiscus rosa sinensis
Αειθαλής θάμνος ταχείας ανάπτυξης με όρθια
κόμη 2.00-2.50mκαι διάμετρο 1.50m. Τα φύλλα
του είναι πλατιά ζωηρού πράσινου χρώματος και
γυαλιστερά. Τα άνθη του είναι μεγάλα, πολύ
εντυπωσιακά, απλά ή διπλά τύπου τρομπέτας
πολλών χρωματισμών (κόκκινο, κίτρινο,
πορτοκαλί κτλ.). Τα άνθη εμφανίζονται από το
Μάιο, διατηρούνται πολύ λίγο, αλλά
ανανεώνονται συνεχώς μέχρι τον Δεκέμβριο. Η
καλλωπιστική του αξία οφείλεται στην
εντυπωσιακή συνεχή ανθοφορία και στο πλούσιο γυαλιστερό του φύλλωμα. Είναι πολύ
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ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες. Για καλύτερη ανθοφορία, είναι καλό να κλαδεύεται
το χειμώνα.
Φυτεύεται μεμονωμένο ή σε ομάδες. Σε πολύ ζεστές περιοχές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
σε δενδροστοιχίες. Στις κρύες περιοχές χρησιμοποιείται ως γλαστρικό φυτό και φυτό
εσωτερικού χώρου ή μπαλκόνι.

Λαντάνα - Lantana 'Confetti'
Φυλλοβόλος θάμνος γρήγορης ανάπτυξης, με ύψος
έως 1,5m και άνθη που εμφανίζονται από ΜάρτιοΝοέμβριο, έχοντας το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
διαφορετικών αποχρώσεων στην ίδια ταξιανθία.
Ευαίσθητο στο ψύχος και ανθεκτικό στην
αλατότητα, στην κακή ποιότητα εδάφους και νερού.
Δημοφιλείς ποικιλίες η νάνα και η έρπουσα
λαντάνα, που χρησιμοποιούνται ευρέως στους
βραχόκηπους, αλλά και σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες.
Η έρπουσα λαντάνα καλλιεργείται σε τρία χρώματα,
λευκό, μώβ και κίτρινο, που είναι και το πιο
δημοφιλές χρώμα.

Δάφνη - Laurus nobilis
Αυτό το αργής ανάπτυξης αειθαλές δέντρο
μεγαλώνει συχνά σαν θάμνος. Μπορεί να ζήσει και
σαν φυτό εσωτερικών χώρων για χρόνια. Είναι
ενδημικό της Μεσογείου και δεν αντέχει στα
κλίματα του Βορρά. Τα γυαλιστερά, αειθαλή φύλλα
του εναλλάσσονται στους βλαστούς με μικρούς
μίσχους φθάνοντας σε μέγεθος 10 εκατοστών
περίπου και είναι λεία και κυματοειδή με
σκουροπράσινο χρώμα. Τα άνθη είναι μικρά,
κίτρινα και υπάρχουν αρσενικά και θηλυκά. Τα
αρσενικά και θηλυκά άνθη αναπτύσσονται σε
διαφορετικά δέντρα και μετά την ωρίμανσή τους
ακολουθούν μαύροι σφαιρικοί καρποί. Αυτό το
δέντρο μπορεί να φθάσει σε ύψος μέχρι και τα 10 μέτρα, αν οι θερμοκρασίες του χειμώνα δεν
πέφτουν κάτω από 20 βαθμούς. σε μερικά μέρη της Ευρώπης μπορεί να φτάσει ακόμα και τα
18 μέτρα αν καλλιεργηθεί σε ευνοϊκές συνθήκες. Συνήθως όταν καλλιεργείται σαν
διακοσμητικό διαμορφώνεται και κλαδεύεται σε σχήμα πυραμίδας ή σε σχήμα σφαίρας στην
κορφή ενός γυμνού κορμού.
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Λεβάντα – Lavandula angustifolia
Η λεβάντα είναι ιθαγενές των παραμεσόγειων
περιοχών. Επίσης, απαντάται στα Κανάρια
Νησιά, στην Ινδία και σε άλλες ασιατικές χώρες.
Το αιθέριο έλαιο που περιέχουν τα φύλλα της
χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και για τη
θεραπεία νευρασθενειών. Έχει επίσης
αντισηπτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται στην
επούλωση τραυμάτων. Σε μεγάλες δόσεις η
λεβάντα δρα ως υπνωτικό και ναρκωτικό. Οι
ιαματικές της ιδιότητες ήταν γνωστές από την
αρχαιότητα και αναφέρονται στο Διοσκουρίδη,
τον Πλίνιο και το Γαληνό. Πρόκειται για φυτό
φρυγανώδες και πολύκλαδο, με
όρθιους βλαστούς που φύονται από τη βάση. Είναι, συνεπώς, θάμνος, με ύψος 30 έως 80
εκατοστά. Έχει γκριζοπράσινα φύλλα, στενά ως λογχοειδή.

Μανώλια - Magnolia grandiflora (Evergreen Magnolia)
Η Μανώλια ή Μαγνιώλια είναι αειθαλές μεγάλο
δένδρο, κατάγεται από τη Β. Αμερική και
δικαιολογημένα θεωρείτε ένα από τα πιο
«αρχοντικά» φυτά της κηποτεχνίας. Παρ` ότι τις
τελευταίες δεκαετίες έχει διαδοθεί πολύ στην
Ελλάδα, δεν δίνει πάντοτε τα καλύτερα
αποτελέσματα, γιατί είναι φυτό ευαίσθητο στις
υψηλές θερμοκρασίες, στη χαμηλή ατμοσφαιρική
υγρασία, στα εδάφη με υψηλό ph και στα
επιβαρυμένα νερά άρδευσης.

Μετροσίδερος – Metrosideros excelsa
Αειθαλές φυτό με γκριζοπράσινα φύλλα και άνθη κόκκινα,
όμοια με του καλλιστήμονα, που εμφανίζονται Μάιο-Ιούνιο.
Ευαίσθητο στο ψύχος, χρειάζεται εδάφη γόνιμα και καλά
στραγγισμένα. Όταν φυτεύεται στο έδαφος αναπτύσσεται
πολύ γρήγορα μετά το δεύτερο έτος. Χρήσιμο στην
κηποτεχνία, τόσο για μεμονωμένες φυτεύσεις, όσο και για
ανθισμένες μπορντούρες.
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Ελιά ευρωπαϊκή - Olea europaea
Αειθαλές δένδρο με γλαυκό φύλλωμα. Έχει λευκά
αρωματικά άνθη στο τέλος της άνοιξης και τις αρχές του
καλοκαιριού και αργότερα μαύρους, εδώδιμους
καρπούς.

Χαλέπιος πεύκη - Pinus halepensis
Η χαλέπιος πεύκη ή κοινό πεύκο (επιστ. Pinus
halepensis) είναι ένα είδος πεύκου που ευδοκιμεί
στη Μεσόγειο.
Αναπτύσσεται σε χαμηλό υψόμετρο, μέχρι τα 1.000
μέτρα. Προτιμά τις ξερές και ζεστές περιοχές και τα
ασβεστολιθικά εδάφη που δεν συγκρατούν
υγρασία.[2] Η χαλέπιος πεύκη αποτελεί το κυρίαρχο
είδος πεύκης της δυτικής και κεντρικής ζώνης των
παραλίων της Μεσογείου.

Δασική πεύκη – Pinus sylvestris
Η δασική πεύκη είναι ένα είδος πεύκου ιθαγενές στην
Ευρώπη και την Ασία, από την Πορτογαλία και τη
βόρεια Νορβηγία, μέχρι τον Καύκασο και την
ανατολική Σιβηρία. Στα βόρεια, το είδος ζει σε χαμηλό
υψόμετρο, από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα χίλια
μέτρα, ενώ στα νότια είναι είδος μεγάλου υψομέτρου,
ζώντας στα 1.200 με 1.600 μέτρα. Η δασική πεύκη είναι
αειθαλές δέντρο με κιτρινοκόκκινο φλοιό και μεγάλο ύψος
που φτάνει και τα 40 μέτρα και διάμετρο κορμού το
ενάμιση μέτρο.
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Η κοκκορεβιθιά - Pistacia terebinthus
Η κοκκορεβιθιά είναι ένα δένδρο πολύ γνώριμο
στην περιοχή της Μεσογείου, για τους νόστιμους
και πικάντικους καρπούς του. Η κοκκορεβιθιά
είναι δένδρο που φτάνει μέχρι και τα 10 μέτρα.

Αγγελική - Pittosporum tobira
Αειθαλείς θάμνοι και μικρά δένδρα με δερματώδη
φύλλα. Την άνοιξη έχουν λευκά αρωματικά άνθη σε
ομπρελοειδείς ταξιανθίες. Αναπτύσσονται σε
ηλιόλουστες και ημισκιασμένες θέσεις και σε μέτρια
υγρά εδάφη. Φυτεύονται σε ομάδες, φράχτες και
γλάστρες. Κατάλληλα και για παραθαλάσσιες
φυτεύσεις. Πολλαπλασιάζονται με σπόρους και
μοσχεύματα.

Καλλωπιστική Δαμασκηνιά - Prunus cerasifera
Γένος αποτελούμενο από πολυάριθμα είδη, μεταξύ των
οποίων βρίσκουμε τα κυριότερα καρποφόρα δένδρα,
όπως τις ροδακινιές, τις κερασιές, τις δαμασκηνιές κ.ά.
Είναι κυρίως φυλλοβόλα δένδρα και σπανιότερα
υπάρχουν αειθαλή φυτά και θάμνοι. Καλλιεργούνται
άλλες φορές για τα διακοσμητικά άνθη τους, άλλες φορές
για τα φρούτα τους και άλλες φορές για το φύλλωμά τους
που πολλές φορές το φθινόπωρο αποκτά έντονα κόκκινα
και κίτρινα χρώματα. Αναπτύσσονται σε ηλιόλουστες
θέσεις, σε μέτρια υγρά εδάφη. Τα αειθαλή είδη
αναπτύσσονται και σε ημισκιαζόμενες θέσεις.
Φυτεύονται σε δενδροστοιχίες, οπωρώνες, φράχτες αλλά
και μεμονωμένα. Πολλαπλασιάζονται κυρίως με εμβόλια
και λιγότερο με μοσχεύματα.
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Ρομπελίνι - Phoenix roebelenii
Φοίνικας με ύψος έως 2m, με φύλλα λεπτά, λαμπερού
πράσινου χρώματος. Κατάλληλος μόνο για περιοχές
με ήπιο κλίμα. Στις ψυχρές περιοχές τον Χειμώνα
προτείνεται η μεταφορά των φυτών σε εσωτερικό
χώρο.

Δεντρολίβανο - Rosmarinus officinalis
Είναι ένα κατεξοχήν μεσογειακό βότανο που
σχηματίζει πολυετείς αειθαλείς θάμνους που
φθάνουν μέχρι το 1,5 μέτρο ύψος. Τα φύλλα του
είναι βελονοειδή στενά σκουροπράσινα και τα
άνθη του μικρά ελαφρώς γαλάζια-μωβ. Ο μύθος
αναφέρει πως η Παναγία άφησε το μανδύα της
πάνω στο θάμνο και μέχρι το επόμενο πρωί, τα
λουλούδια του θάμνου είχαν γίνει μπλε. Έτσι
και πήρε το όνομά του σαν rose of Mary.

Σεφλέρα - Schefflera arboricola
Αειθαλής, μεγάλος θάμνος με σύνθετα παλαμοειδή,
πράσινα φύλλα. Πολυπληθές γένος αειθαλών κυρίως
θάμνων, δένδρων και αναρριχώμενων φυτών που
προέρχονται από τροπικές περιοχές. Αναπτύσσονται σε
γόνιμα, χουμώδη εδάφη και ημισκιασμένες ή σκιασμένες
θέσεις.
Πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα.
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Στρελίτζια (Πουλί του παραδείσου) - Strelitzia nicolai
Αειθαλές, ποώδες φυτό με μεγάλα πράσινα φύλλα και
εντυπωσιακά λευκά και μπλε άνθη που μοιάζουν με
πουλί. Η ανθοφορία του ξεκινά από το χειμώνα ως τις
αρχές του καλοκαιριού. Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες
και ημισκιασμένες θέσεις, σε μέτρια υγρά,
στραγγιζόμενα εδάφη και θερμά κλίματα. Κατάλληλο
και για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Φυτεύεται σε
βραχόκηπους, ομάδες και γλάστρες. Πολλαπλασιάζεται
με διαίρεση.

Τούγια - Thuja orientalis
Κωνοφόρα αειθαλή φυτά με λεπιοειδές ελαφρά αρωματικό
φύλλωμα. Αναπτύσσονται σε βαθιά, γόνιμα,
στραγγιζόμενα, μέτρια υγρά εδάφη και ηλιόλουστες θέσεις.
Τα ψηλά φυτά φυτεύονται μεμονωμένα ή σε φράχτες, ενώ
οι νανώδεις ποικιλίες σε βραχόκηπους, συνθέσεις και
γλάστρες. Πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα και εμβόλια
εκτός από τα τυπικά είδη που πολλαπλασιάζονται με
σπόρους. Θάμνος με σφαιρική κόμη και κίτρινο φύλλωμα.

Βιβούρνο το κοινό - Viburnum tinus
Αειθαλής θάμνος με πράσινο φύλλωμα και λευκά
εύοσμα άνθη στο τέλος του χειμώνα και νωρίς
την άνοιξη. Φυτεύονται μεμονωμένα, σε ομάδες
και φράχτες.
 Ύψος: Μέχρι 2μέτρα
 Θερμοκρασία: -20οC
 Φωτισμό: Προτιμά της ηλιόλουστες και
ημισκιαζόμενες θέσεις.
 Πότισμα: Μέτριο πότισμα
 Εδαφολογικός τύπος: Αναπτύσσονται σε
μέτρια υγρά, στραγγιζόμενα γόνιμα εδάφη.
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Λυγαριά - Vitex trifolia purpurea
Η λυγαριά είναι θαμνώδες φυλλοβόλο φυτό. Το
οποίο φυτρώνει στις ακροποταμιές. Ανήκει στην
οικογένεια “βερβενίδες”. Τα φύλλα της λυγαριάς
είναι στενόμακρα λογχοειδή, τα άνθη της είναι
άσπρα, μενεξεδιά ή γαλάζια με ένα ευχάριστο
άρωμα. Τα κλωνάρια της που είναι ευλύγιστα τα
χρησιμοποιούν στην καλαθοπλεκτική καθώς
επίσης φτιάχνουν κοφίνια για την μπουγάδα και
κοφίνια για να μεταφέρουν οι ελαιοπαραγωγοί τις
ελιές και οι αμπελουργοί τα σταφύλια τους.

Γιούκα - Yucca elephantipes
Μέγιστο ύψος: 8 m
Μέγιστο πλάτος: 6 m
Το γένος περιλαμβάνει αειθαλείς πόες, θάμνους και
δένδρα που προέρχονται από τροπικές περιοχές της
Αμερικής. Έχουν επιμήκη, λογχοειδή, πολλές φορές
ακιδωτά φύλλα. Τα άνθη τους είναι λευκά,
κωδωνοειδή σε όρθιες ταξιανθίες το καλοκαίρι και
νωρίς το φθινόπωρο. Αναπτύσσονται σε ελαφρά,
αμμώδη, στραγγιζόμενα, ξηρά εδάφη και ηλιόλουστες
θέσεις.
Φυτεύονται σε βραχόκηπους και γλάστρες και είναι
κατάλληλα για παραθαλάσσιες φυτεύσεις.
Πολλαπλασιάζονται με σπόρους και μοσχεύματα.

Φλαμπουαγιά - Delonix regia
Το δένδρο, γνωστό ως «Φλόγα του βασιλιά» είναι
φυλλοβόλο, που μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι
και 15 μέτρα με πλατιά ομπρελλοειδή κόμη,
γυμνούς βλαστούς και με τη βάση του κορμού
συχνά διογκωμένη σε μεγάλη ηλικία, φύλλα κατ’
εναλλαγή πτερωτά, προμήκη, πολύ μεγάλα, μήκους
μέχρι 60 εκατοστά, φυλλάρια 10 - 25 ζεύγη,
προμήκη, με ασύμμετρη βάση, άνθη σε
κορυμβοειδείς ταξιανθίες, μεγάλα, διαμέτρου 10 -12
εκατοστών, εντυπωσιακά με έντονο ερυθρό χρώμα
και κίτρινες αποχρώσεις και με μακριούς
στήμονες. Ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Εξαιρετικά ελκυστικό είδος, λόγω
της ανθοφορίας του αλλά και του ωραίου φυλλώματός του. Φυτεύεται μεμονωμένα σε
χώρους πράσινους αλλά και σε δεντροστοιχίες, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του
ριζώματός του.
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Χαμαίρωπας Χούμιλις - Chamaerops humilis
Φοινικοειδές θαμνώδες είδος με αργή ανάπτυξη. Έχει
πράσινα παλαμοσχιδή φύλλα με αγκαθωτούς μίσχους
χωρίς τρίχες. Έχει ελαφρά τριχωτό κορμό, κίτρινα άνθη
το καλοκαίρι και καφέ καρπούς το φθινόπωρο.
Αναπτύσσεται σε ξηρά εδάφη και ηλιόλουστες θέσεις.
Απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς.
Φυτεύεται μεμονωμένα, σε ομάδες και βραχόκηπους.
Κατάλληλο για παραθαλάσσιες φυτεύσεις.
Πολλαπλασιάζεται με σπόρους.

Αρεκάστρουμ - Arecastrum romanzoffiana
Εξαίρετο φοινικοειδές ταχείας ανάπτυξης, ύψος
μέχρι 10-15μ και διάμετρο 4-5μ. Έχει γκριζωπό
σχετικά λείο κορμό και τα φύλλα του είναι λιγοστά
άλλα εύρωστα μήκους 3-4 μ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I I I – ΠΑΝΙΔΑ

1.ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ
Σιαχίνι- Falco tinnunculus
Βιότοποι : καλλιέργειες, βραχότοποι.
Μέγεθος (cm) : 33 – 39
Άνοιγμα φτερούγων (cm) : 65 – 80
Αναπαράγεται στην Κύπρο.
Περίοδος εκκόλαψης: 28 – 30 μέρες
Αυγά ανά γέννα: 4 – 6
Τροφή: μικρά θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, έντομα, τρωκτικά

Αρκόθουπος - Asio otus
Βιότοποι : καλλιέργειες, λίμνες, ρυάκια, έλη , δάση.
Μέγεθος (cm): 35 – 38
Άνοιγμα φτερούγων (cm): 85 -100
Αναπαράγεται στην Κύπρο.

Ανθρωποπούλι - Tyτo alba
Τ’ ανθρωποπούλια είναι νυχτόβια και
δραστηριοποιούνται από το σούρουπο μέχρι και την
αυγή. Είναι πολύ καλοί κυνηγοί λόγω του ότι η
αίσθηση της ακοής τους είναι πολύ οξεία και τους
επιτρέπει να εντοπίζουν την λεία τους που είναι
κρυμμένη στην βλάστηση ή στο χιόνι. Καταπίνουν το
θήραμα τους ολόκληρο και ότι δεν μπορούν να
χωνέψουν το βγάζουν από το στόμα σε μορφή
σβόλου.
Ενδιαφέρουσα πληροφορία: Οι ακουστικοί πόροι στο
Ανθρωποπούλι είναι τοποθετημένοι ασύμμετρα
δίνοντας του την ικανότητα να έχει εκπληκτική ακοή.
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2.ΠΤΗΝΑ
Νησιώτικη πέρδικα - Alectoris chukar
Η νησιώτικη πέρδικα έχει κατανομή στο Αιγαίο και
την Κρήτη. Οι διαφορές στη εμφάνιση με την
στεριανή πετροπέρδικα (Alectoris graeca) είναι
ελάχιστες. Η πιο ουσιαστική είναι ότι η νησιώτικη
πέρδικα συνηθίζει στην αιχμαλωσία. Οι νησιώτικες
πέρδικες στους φυσικούς τους βιότοπους στο
Αιγαίο δεν πλησιάζονται εύκολα. Έχει όμως
μειωθεί πολύ ο πληθυσμός τους, αφενός από την
εγκατάλειψη των χωραφιών (όπου έβρισκαν
άφθονη τροφή) και αφετέρου από τους κυνηγούς, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τα
αστικά κέντρα και τα μεγάλα νησιά.

Η ενδημική σκαλιφούρτα – Oenanthe cypriaca
Μήκος 13,5 εκατοστά. Κατά την
αναπαραγωγική περίοδο (καλοκαίρι) είναι
χαρακτηριστικό το κάτω μέρος του σώματός της,
και το πάνω μέρος του κεφαλιού της που είναι
άσπρου χρώματος ενώ το υπόλοιπο κορμί της
είναι μαύρο. Φωλιάζει σε τρύπες βράχων,
τοίχων, πρανών δρόμων, δέντρων, κάτω από
πέτρες που αφήνουν κενά μεταξύ τους και γενικά
όπου μπορεί να τρυπώσει. Κατασκευάζει φωλιά
κυπελλοειδούς σχήματος, με χόρτα και ρίζες. Με πλατιά όμως βάση όταν η επιφάνεια που
βρίσκεται είναι επίπεδη. Γεννά 4 - 5 αυγά, γαλάζια με καφέ στίγματα. Επώαση 13 - 14
μέρες. Φροντίδα γονέων για ακόμα 13 - 15 μέρες.

Η Φάσα - Columba palumbus
Ανήκει στην τάξη Περιστερόμορφα
(COLUMBIFORMES). H μεγαλύτερη μέσα στην
οικογένεια των περιστεριών, έχει μήκος 40
εκατοστά. Εκτός του μεγέθους της, ξεχωρίζει
ανάμεσα στα άλλα περιστέρια από την άσπρη βούλα
στα πλάγια του λαιμού της και την πλατιά λευκή
λουρίδα στις φτερούγες, η οποία είναι ορατή όταν
πετάει. Η Φάσσα είναι αρκετά συχνή επισκέπτρια
στην χώρα μας ενώ αρκετές φωλιάζουν και στην
Ελλάδα. Την συναντάμε στα δάση και στα ξέφωτα ,
σε αγρούς με δέντρα, καμιά φορά και στις πόλεις ,
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όπως συμβαίνει στην Β Ευρώπη. Αναπαράγεται φτιάχνοντας τη φωλιά της πάνω σε δέντρα,
σε πάρκα, δάση και κήπους, φαίνεται όμως να προτιμά τα δέντρα κοντά σε δρόμους και
ποτάμια. Γεννάει 2-3 φορές τον χρόνο, δύο λευκά αυγά κάθε φορά.
Τσίχλα - Turdus Philomelos
Η Τσίχλα ή Κελαηδότσιχλα, (Turdus Philomelos)
ανήκει στα στρουθιόμορφα πτηνά. Πρόκειται για
μικρού μεγέθους πτηνό του οποίου το μήκος
φθάνει τα 27cm. Έχει καστανόχρωμη ράχη, ενώ
το στήθος και τα πλευρά της έχουν υπόλευκο
χρώμα, διάστικτο με μικρές μαύρες κηλίδες. Το
μήκος της ουράς της φθάνει περίπου τα 9cm. Το
βάρος της κυμαίνεται μεταξύ 60 - 80 γραμμάρια.
Τα μάτια της είναι σχετικά μεγάλα, ενώ τα πόδια
είναι κοκκινοκάστανου χρώματος. Πρόκειται για εντομοφάγα κυρίως πτηνά. Ψάχνουν για
την τροφή τους στο έδαφος, ενώ το διαιτολόγιό τους περιλαμβάνει εκτός από τα έντομα και
σκουλήκια, καρπούς, ελιές, σταφύλια, σύκα κ.α.

Κόσσυφος ο λευκόστερνος - Turdus torquatus-
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Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto
Η δεκαοχτούρα έχει μεσαίο μέγεθος, με μήκος 3033 εκατοστά από την άκρη του ράμφους μέχρι της
άκρη της ουράς, άνοιγμα φτερών 47-55 εκατοστά
και βάρος 125-240 γραμμάρια. Το συνολικό
χρώμα του είναι στιλβωμένο γκρι με ροζ-γκρι,
λιγάκι πιο σκούρο από πάνω απ' ότι από κάτω, με
ένα μπλε γκρι υποπτέρυγο μπάλωμα. Τα φτερά της
ουράς είναι στιλβωμένο γκρι από πάνω και έχουν
σκούρες γκρι άκρες από κάτω στην άκρη λευκών
φτερών. Έχει ένα μαύρο ημι-κολάρο στην άκρη
του οποίου βρίσκεται λευκό στον αυχένα, από
όπου και παίρνει το όνομά του. Τα κοντά πόδια είναι κόκκινα και το ράμφος είναι μαύρο. Η
ίριδά του είναι κόκκινη, αλλά τα μάτια από απόσταση φαίνονται μαύρα, καθώς η κόρη του
είναι σχετικά μεγάλη και μόνο ένα στενό δακτυλίδι της καφεκόκκινης ίριδας φαίνεται γύρω
από τη μαύρη κόρη. Η διαφορές μεταξύ των δύο φύλων είναι πολύ λίγες, ενώ τα νεαρά
πουλιά ξεχωρίζουν επειδή το κολάρο τους δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως.

3.ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Λαγός (Lepus Europaeus)
Ο λαγός ο κοινός είναι τρωκτικό, φυτοφάγο
θηλαστικό. Το μήκος του φτάνει τα 75 εκ. και η ουρά
του τα 8 εκ. Το βάρος του φτάνει τα 4-6 κιλά. Το
τρίχωμά του αποτελείται από κοντές τρίχες σαν μαλλί
και μακριές σαν στάχυα. Αλλάζει χρώμα ανάλογα με
την εποχή και το περιβάλλον και είναι γρήγορο και
ευκίνητο ζώο. Τρέχει με 70 χιλιόμετρα την ώρα αλλά
ποτέ σε ευθεία, ώστε να παραπλανεί τους διώκτες
του. Μπορεί να πηδήξει πάνω από 5 μέτρα. Κατοικεί
σε εύφορες πεδιάδες και δασώδεις βουνοπλαγιές αλλά
έχει παρατηρηθεί και σε υψόμετρα έως 1500 μ. Είναι
μάλλον νυκτόβιο ζώο, και τρέφεται με λαχανικά
και τεύτλα. Την φωλιά του (που λέγετε λαγούμι) την
κατασκευάζει σε μικρό βάθος το καλοκαίρι και
μεγαλύτερο τον χειμώνα. Γεννά 4 φορές τον χρόνο 14 μικρά, μετά από εγκυμοσύνη που διαρκεί 30
περίπου μέρες. Τα μικρά γεννιούνται με τρίχωμα και ανοιχτά μάτια, θηλάζουν 5-6 ημέρες
και έπειτα αφήνονται στην τύχη τους.
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Αλεπού - Vulpes vulpes indutus
Είναι το μόνο άγριο αρπακτικό θηλαστικό στην
Κύπρο. Είναι συγγενικό είδος με τον σκύλο και
είναι μεγαλύτερο από την γάτα. Έχει γενικά
καστανοκόκκινο ή καστανοκίτρινο τρίχωμα,
αλλά υπάρχουν και αλεπούδες με πιο
σκουρόχρωμο ή ανοιχτόχρωμο τρίχωμα. Τα
αυτιά της αλεπούς είναι μεγάλα, μυτερά και
όρθια και το ρύγχος της είναι σχετικά μυτερό. Η
ουρά της είναι φουντωτή και μεγάλη. Έχει μήκος
90-140 εκ. Η ουρά έχει μήκος 32-48 εκ.
Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες συνθήκες
και συχνάζει σχεδόν παντού.

Σκαντζόχοιρος – Hemiechinus auritus dorotheae
Ο σκαντζόχοιρος είναι θηλαστικό νυχτόβιο
ζώο. Έχει μήκος 30 εκατοστά και είναι
διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη μέχρι τη
Σιβηρία. Όλο το σώμα του εκτός από την
κοιλιά του είναι γεμάτο αγκάθια. Έχει
μαυροκαφετί χρώμα. Το χειμώνα πέφτει σε
χειμερία νάρκη. Τρέφεται με μικρότερα ζώα
και καρπούς. Το καλοκαίρι γεννά 3-4 μικρά
ύστερα από κύηση 4 μηνών. Οι σκαντζόχοιροι
ξεχωρίζουν εύκολα από τα αγκάθια τους, που
έχουν μήκος περίπου 2 εκατοστά και χρώμα
απαλό κίτρινο με ραβδώσεις. Τα αγκάθια
είναι τρίχες στις οποίες η κερατίνη προσέδωσε σκληρότητα. Τα αγκάθια αυτά δεν είναι
δηλητηριώδη και, σε αντίθεση με αυτά του αμερικανικού αναρριχητή ακανθόχοιρου
(porcupine), μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από το ζώο. Καθώς ο σκαντζόχοιρος μεγαλώνει,
κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, χάνει τα απαλά αγκάθια που είχε κατά τη γέννησή του
και τα αντικαθιστά με μεγαλύτερα και σαφώς πιο σκληρά. Στρες ή ασθένεια είναι λόγοι
απώλειας αγκαθιών.
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4.ΕΡΠΕΤΑ
Μαύρο φίδι - Coluber jugularis
Μπορεί να φτάσει τα 3 μέτρα μήκος και
θεωρείται ως το μακρύτερο φίδι της Ευρώπης.
Το χρώμα του μέχρι το 5-6 έτος της ηλικίας του
είναι κεραμιδί με σκούρες καφέ μικρές κηλίδες
ενώ στη συνέχεια παίρνει το χαρακτηριστικό
μαύρο χρώμα. Απαντά σε υψόμετρα μέχρι και
1500 μέτρα. Αρκετά κοινό είδος που έχει ως
κύριο βιότοπό του γεωργικές περιοχές,
ανοικτές περιοχές με ομάδες από δέντρα ή
θάμνους. Έχει χοντρό, μυώδες κορμί, είναι πολύ
ευκίνητο και έχει την ικανότητα να σκαρφαλώνει
με ιδιαίτερη ευκολία. Το διαιτολόγιο του περιλαμβάνει μικρά θηλαστικά, πουλιά, σαύρες
ακόμα και άλλα φίδια. Μερικές φορές προτιμά και μεγάλα έντομα. Κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο
το θηλυκό γεννά 6-18 αυγά μήκους 50mm.

Κουρκουτάς - Laudakia stellio
Ολικό μήκος έως και 30cm μαζί με την ουρά η οποία
είναι σε μήκος περίπου όση και το σώμα. Ημερόβια
σαύρα που αρέσκεται να λιάζεται αρκετά. Προτιμά
πετρώδη και ξηρά ενδιαιτήματα. Κρύβεται σε σχισμές
βράχων ή πετρότοιχων αν τρομάξει και σκαρφαλώνει
επιδέξια σε βράχους και δέντρα. Τρέφεται κυρίως με
ασπόνδυλα αλλά και με μικρές σαύρες και φυτικές
τροφές. Ζευγαρώνει 2 φορές τον χρόνο και τα θηλυκά
γεννούν 6-10 αυγά κάθε φορά. Σε πολλές περιοχές
πιστεύεται λανθασμένα πως είναι δηλητηριώδες και
επικίνδυνο. Εντελώς ακίνδυνο και δειλό ερπετό.
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Σχέδιο 1. Σχέδιο γενικής οργάνωσης.

Σχέδιο 2. Αθλοπαιδιές
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Σχέδιο 3. Καφετέρια – παιδότοπος

Σχέδιο 4. Δυτική είσοδος.
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