ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ, ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΔΚΘΔΖ ΔΗΓΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ Δ
ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 153(Η)/2003
ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΡΗΑ ΕΩΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ NATURA 2000 ΑΣΑ – ΑΓ. ΘΔΟΓΩΡΟ
Απ. Φακ. 02.15.003.001 και 02.15.004.015.001
Ζ Μειέηε Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΟΑ) Δθηίκεζεο Δπηπηώζεσλ (MEOAEE) ζηελ
πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000, Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) – Πεξηνρή
Αηζά Άγηνο Θεόδσξνο εμεηάζηεθε ζηηο 28.01.2021. Τν πξνηεηλόκελν έξγν αθνξά ην 3ν Τκήκα
(Φάζε Γ) ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ηεζζάξσλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο Κνθθηλνηξηκηζηά-Δπξύρνπ θαη ζα
έρεη κήθνο 12,9 ρηιηόκεηξα θαη πιάηνο 28 κέηξα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 3.5 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ
δηαπεξλνύλ από ηελ πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000 ΕΔΠ Πεξηνρή Αηζά Αγ. Θεόδσξνο. Σηελ
εμέηαζε ηεο κειέηεο έιαβαλ κέξνο ηα κέιε κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ηεο Ad hoc Δπηηξνπήο ηα
νπνία είλαη εθπξόζσπνη ησλ Τκεκάησλ Πεξηβάιινληνο θαη Γαζώλ, ηεο Υπεξεζίαο Θήξαο θαη
Παλίδαο, ηνπ Πηελνινγηθνύ Σπλδέζκνπ Κύπξνπ, ηεο Οκνζπνλδίαο Πεξηβαιινληηθώλ θαη
Οηθνινγηθώλ Οξγαλώζεσλ Κύπξνπ (ΟΠΟΟΚ) θαη ηνπ Κππξηαθνύ Ηδξύκαηνο Πξνζηαζίαο ηνπ
Πεξηβάιινληνο (Terra Cypria).

1. Υαπακηηπιζηικά ηος έπγος και συποθέηηζη
Τν πξνηεηλόκελν έξγν αθνξά, ηελ θαηαζθεπή ηνπ 3νπ ηκήκαηνο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Αζηξνκεξίηεο
(Κνθθηλνηξηκηζηά) - Δπξύρνπ, ηεζζάξσλ ισξίδσλ κήθνπο 12,9 ρικ, ην νπνίν ρσξνζεηείηαη βόξεηα
ηεο θνηλόηεηαο Κνπηξαθά. Τν 3ν ηκήκα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ
απηνθηλεηόδξνκνπ Λεπθσζία – Κνθθηλνηξηκηζηά- Αζηξνκεξίηε Δπξύρνπ. Τν έξγν ζα απνηειείηαη από
ην νδόζηξσκα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο θαηαζθεπέο,
όπσο ε απνρέηεπζε όκβξησλ, θαζώο θαη ε αλέγεξζε αλαγθαίσλ γεθπξώλ ζηηο πεξηνρέο ησλ
θόκβσλ. Τν πιάηνο νδνζηξώκαηνο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ζα είλαη 28 κέηξα (νδόζηξσκα, θεληξηθή
λεζίδα, έξεηζκα, απιάθηα απνρέηεπζεο όκβξησλ).
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Τν ηξίην ηκήκα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ζα μεθηλάεη από ηνλ Αζηξνκεξίηε (ζπκβνιή Αζηξνκεξίηε
Βπδαθηά – 21 Μίιη) θαη ζα δηαζρίδεη ηελ θνηλόηεηα Κνπηξαθά (βόξεηα). Ζ όδεπζε ζα δηαπεξλά ηνλ
πνηακό Διηάο θαη Αηζά, θαζώο θαη ηελ κηθξή ραξάδξα θαη αγξνθηήκαηα (θαιιηέξγεηεο θαη
εγθαηαιειεηκκέλα). Ζ ράξαμε ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ δηέξρεηαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Γηθηύνπ Natura
2000 «Πεξηνρή Αηζά Αγ. Θεόδσξνο» (CY2000014), ζηελ νπνία απνηειεί λέα ράξαμε. Ζ πεξηνρή
«Αηζάο Αγ. Θεόδσξνο» απνηειεί Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ-SPA) ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο
ηεο Οδεγίαο ησλ Πηελώλ 2009/147/ΔΔ. Ζ Μειέηε Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιόγεζεο Δπηπηώζεσλ
(ΜΔΟΑΔ)

ζηελ

πξνζηαηεπόκελε

πεξηνρή

πεξηγξάθεη

ηηο

επηδξάζεηο/επηπηώζεηο

από

ην

πξνηεηλόκελν έξγν ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000 (αληηθείκελα πξνζηαζίαο, ζηόρνη
δηαηήξεζεο, θαη ζπλεθηηθόηεηα).

2. Υαπακηηπιζηικά ηηρ πποζηαηεςόμενηρ πεπιοσήρ ηος Γικηύος Natura 2000 και ηηρ
άμεζηρ πεπιοσήρ ηος έπγος
2.1 Υαπακηηπιζηικά ηηρ πεπιοσήρ Εώνη Διδικήρ Πποζηαζίαρ (ΕΔΠ) Πεπιοσή Αηζά – Αγ.
Θεόδυπορ
Ζ ΕΔΠ πεξηνρή Αηζά – Άγηνο Θεόδσξνο έρεη ραξαθηεξηζζεί ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηα Άγξηα
Πηελά 2009/147/ΔΚ, ιόγσ ηεο παξνπζίαο αλαπαξαγσγηθνύ πιεζπζκνύ ησλ αθόινπζσλ εηδώλ
ραξαθηεξηζκνύ: Coracias garrulous, Lullula arborea, Burhinus oedicnemus, Lanius nubicus,
Emberiza caesia, Oenathe cypriaca, Sylvia melanothorax. Δπηπξόζζεηα ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη
από άιια θσιεάδνληα αιιά θαη κεηαλαζηεπηηθά θαη δηαρεηκάδνληα είδε πνπ αλήθνπλ ή όρη ζην
Παξάξηεκα Η, όπσο: Νπθηνπνύιη Caprimulgus europaeus, Γελδξνβάηεο Certhia brachydactyla
dorothea, Πέκπεηζνο Parus ater cypriotes, Φξαγθνιίλα Francolinus francolinus, Γηπινζηάρηλν
Accipiter gentilis, Θνππί Otus scops cyprius θαη Κίζζα Garrulus glandarius glaszneri, ηα νπνία
θσιηάδνπλ ζηε ΕΔΠ.
Ζ πεξηνρή απνηειεί επίζεο θαζνξηζκέλν πέξαζκα δηέιεπζεο κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ, θπξίσο γηα
ηα αθόινπζα απνδεκεηηθά

αξπαθηηθά

Pernis apivorus

(Μειηζζνζηάρηλν)

Milvus migrans

(Γππνγεξάθα), Circus aeruginosus (Βαιηνζηάρηλν), Circus cyaneus (Οξληζνζηάρηλν), Circus
macrourus (Αζπξνζηάρηλν), Circus pygargus (Κακπνζηάρηλν), Falco naumanni (Κηξθηλέδη) θαη Falco
vespertinus (Μαπξνθάιθνλν.
Ζ πεξηνρή «Αηζάο – Άγηνο Θεόδσξνο», θαιύπηεη νξεηλή δαζώδε πεξηνρή πνπ απνηειείηαη θπξίσο
από δάζε πεύθεο θαη κηθξόηεξεο έθηαζεο πεδηλέο πεξηνρέο κε ινθώδεηο εμάξζεηο, πνπ δηαηξέρνληαη
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από απόηνκεο θνηιάδεο πνηακώλ θαζώο θαη αλνηθηέο πεξηνρέο κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη έληνλε
κσζαηθόηεηα. Σύκθσλα κε ην Γηαρεηξηζηηθό Σρέδην (ΓΣ) νη ζηόρνη δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο ΕΔΠ
είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εηδώλ πνπ δηαβηνύλ ζε απηή ζε επλντθό θαζεζηώο
δηαηήξεζεο, κέζσ ηεο πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, ησλ εηδώλ
ραξαθηεξηζκνύ ζε επλντθέο ηηκέο αλαθνξάο, θπξίσο ησλ θσιεάδνλησλ θαη ησλ αξπαθηηθώλ.
Αλαιπηηθά νη θύξηνη ζηόρνη δηαηήξεζεο ηεο ΕΔΠ είλαη νη αθόινπζνη:
-

Γηαηήξεζε ηεο ΕΔΠ ζε επλντθό θαζεζηώο δηαηήξεζεο, κέζσ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ
ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδώλ ραξαθηεξηζκνύ: Coracias garrulus, Lullula arborea, Burhinus
oedicnemus, Lanius nubicus, Emberiza caesia, Oenathe cypriaca θαη Sylvia melanothorax.

-

Γηαηήξεζε ηεο παξνπζίαο ζηε ΕΔΠ Αηζάο Αγ Θεόδσξνο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ αξπαθηηθώλ
θαη άιισλ πνπιηώλ, ηα νπνία πεξλνύλ από ηελ πεξηνρή θαηά ηελ απνδεκία (θαζνξηζκέλν
πέξαζκα απνδεκίαο).

-

Γηαηήξεζε ηεο παξνπζίαο ζηε ΕΔΠ ησλ άιισλ θσιεάδνλησλ πιεζπζκώλ ησλ εηδώλ θπξίσο
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, Caprimulgus europaeus θαη Otus scops cyprius.

2.2. Υαπακηηπιζηικά ηηρ άμεζηρ πεπιοσήρ μελέηηρ
Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ πνηακό Διηάο θαη Αηζά, αξγάθηα θαη κηθξή ραξάδξα, ηα νπνία,
πεξηβάιινληαη από κηθξνύο ιόθνπο θαη πεδηάδεο, από θπζηθή βιάζηεζε θαζώο θαη αγξνηεκάρηα (κε
δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηηεξά). Μεγάιν πνζνζηό ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη θαιιηεξγνύκελεο
εθηάζεηο (ζηηεξά, νπσξώλεο εζπεξηδνεηδή, ειηέο θαη ραξνππηέο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εγθαηαιειεηκκέλσλ θαιιηεξγεηώλ, ζηηο νπνίεο άξρηζε λα δηεηζδύεη ε θπζηθή βιάζηεζε (πεύθα θαη
ζεξόθπηα) θαζώο θαη θπζηθνί θξάθηεο θαηά κήθνο ησλ ηεκαρίσλ. Σηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί 6
θπζηθνί νηθόηνπνη- Θακλώλεο κε Παιινύξεο Ziziphus lotus, Φξύγαλα κε Sarcopoterium spinosum,
ζεξκό-Μεζνγεηαθνί θαη Πξν-ζηεππηθνί Θακλώλεο, Παξαπνηάκηεο Σηνέο θαη Σπζηάδεο κε Nerio
tamaricetea, Μεζνγεηαθά Πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε Πεύθεο ηεο Μεζνγείνπ θαη Χεδνζηέππεο κε
Θεξόθπηα- νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ 3 km2.

Όζνλ αθνξά ηελ ρισξίδα, ζηελ πεξηνρή

κειέηεο έρεη θαηαγξαθεί ην είδνο Ranunculus isthmicus ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην Κόθθηλν Βηβιίν
ηεο Φισξίδαο ηεο Κύπξνπ (ΚΒΦΚ).
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3. Μελέηη Διδικήρ Οικολογικήρ Αξιολόγηζηρ Δπιπηώζευν (MEOAE) ζηην πεπιοσή
ηος Γικηύος Natura 2000 Κοιλάδα Έζοςζαρ
Ζ Μειέηε Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιόγεζεο (MEOA) αμηνιόγεζε ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα επηθέξεη ην
έξγν ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000 (ΕΔΠ Πεξηνρή Αηζά Αγ. Θενδώξαο), ζύκθσλα κε ηηο
πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 6 (παξ. 3) ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηόπσλ 92/43/ΔΟΚ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εμέηαζεο αμηνινγήζεθαλ νη επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ην έξγν (θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία νδηθνύ
δηθηύνπ - απηνθηλεηόδξνκνο) ζηα αληηθείκελα πξνζηαζίαο ηεο ΕΔΠ (είδε ραξαθηεξηζκνύ), ζηνπο
ζηόρνπο δηαηήξεζεο ηνπο, ηηο ζπζζσξεπηηθέο επηπηώζεηο ζε ζπλδπαζκό κε άιια έξγα από ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ, θαζώο θαη ζηελ ζπλνρή θαη αθεξαηόηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ
Γηθηύνπ Natura 2000. Δπηπξόζζεηα, αμηνινγήζεθε θαη ιήθζεθε ππόςε ην ζρεηηθό Γηαρεηξηζηηθό
Σρέδην γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία θαη ηηο ίδηεο γλώζεηο ησλ
εηδηθώλ ηεο Ad hoc επηηξνπήο.
3.1 Δπιπηώζειρ από ηην δημιοςπγία και λειηοςπγία ηος αςηοκινηηόδπομος
Α.

Εκτερζώζεις,

Θζοπεδώζεις

και

Επιτφμαηώζεις,

Αζθαληόζηρφζη

-

Απώλεια

ενδιαιηημάηφν πηηνοπανίδας- ειδών ταρακηηριζμού
Σεκαληηθέο επηπηώζεηο αλακέλνληαη λα πξνθύςνπλ από ηηο εθηεηακέλεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο
(εθρεξζώζεηο θαη επηρσκαηώζεηο), θπξίσο γηα ηελ δεκηνπξγία πξαλώλ ζε πεξηνρέο κε πςνκεηξηθέο
δηαθνξέο, όπνπ απαηηνύληαη εθζθαθέο θαη επηρσκαηώζεηο κεγάινπ βαζκνύ. Οη εθζθαθέο,
εθρεξζώζεηο θαη επηρσκαηώζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ πεξηνρή ζα πξνθαιέζνπλ επηπηώζεηο
ζηα είδε πηελνπαλίδαο θαη ηα ελδηαηηήκαηα ηνπο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πεξηνρή γηα
θσιενπνίεζε θαη ηξνθνιεςία, θαζώο θαη μεθνύξαζε θαη κεηαλάζηεπζε. Δπηπξόζζεηα, ζεκεηώλεηαη
όηη ιόγσ ηεο θιίκαθαο ηνπ έξγνπ, ζα ππάξρεη απώιεηα εηδώλ θαζώο θαη ηεο δηαζπνξάο/ θαηαλνκήο
ηνπο. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ ζα πξνθαιέζεη εθρεξζώζεηο βηνηόπσλ (θπζηθή
βιάζηεζε, νηθόηνπνη, θαιιηέξγεηεο θ.α.) έθηαζεο 100 εθηαξίσλ ηεο ΕΔΠ, γηα ηελ δεκηνπξγία
απαξαίηεηεο επηθάλεηαο νδνζηξώκαηνο. Οη επηπηώζεηο ζηελ πηελνπαλίδα δηαθξίλνληαη:
• ηελ άκεζε επίπησζε θαη ζαλάησζε εηδώλ πηελνπαλίδαο (θπξίσο λενγλώλ ή λενζζώλ), από ηηο
εξγαζίεο (εθζθαθέο, κεηαθίλεζε εδαθηθνύ πιηθνύ, θπθινθνξία νρεκάησλ/κεραλεκάησλ).
• ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο, ιόγσ νριεξίαο ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο, κε ηνλ βαζκό ελόριεζεο
λα δηαθέξεη από είδνο ζε είδνο (ζύκθσλα κε ηελ βηνινγία ησλ εηδώλ).
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• ππνβάζκηζε ηεο θπζηθόηεηαο ηνπ ηνπίνπ θαη κείσζεο ηνπ αηζζεηηθνύ θαη νηθνινγηθνύ ηνπ
ραξαθηήξα, κε θύξηα επίπησζε ηελ απώιεηα εηδώλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πεξηνρή γηα
θσιενπνίεζε, ηξνθνιεςία, δηέιεπζε θαη μεθνύξαζε.
• θαηαθεξκαηηζκό βηνηόπσλ, ζα πξνθαιέζεη εκπόδηα ζηε δηαθίλεζε εηδώλ πηελνπαλίδαο πνπ
ηείλνπλ λα κεηαθηλνύληαη ζην έδαθνο, όπσο ε Φξαγθνιίλα θαη ην είδνο ραξαθηεξηζκνύ ε
Τξνπιινπξίδα Burhinus oedicnemus. Ο θαηαθεξκαηηζκόο ζα πξνθαιέζεη επηπηώζεηο ζηε
δηαζεζηκόηεηα ηξνθήο.
• κόληκε θαηάιεςε γεο θαη νινθιεξσηηθή απώιεηα ησλ ελδηαηηεκάησλ αλαπαξαγσγήο,
θσιενπνίεζεο θαζώο θαη εύξεζε ηξνθήο ηεο πηελνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο.
Β. Αλλαγή τρήζης γης, καηάληυη και καηακερμαηιζμός ενδιαιηημάηφν /Σσνεκηικόηηηα και
ακεραιόηηηα ηης περιοτής
Ζ θαηάιεςε έθηαζεο πεξίπνπ 3.5 ρηιηνκέηξσλ (κήθνο) θαη 28 κ πιάηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
ζα επηθέξεη άκεζεο επηπηώζεηο ζηα είδε ραξαθηεξηζκνύ ηεο ΕΔΠ θαη ζηνπο ζηόρνπο δηαηήξεζεο
ηνπο, θαζώο θαη ζηελ ζπλνρή ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ κόληκε θαηάιεςε γεο, ζθξάγηζκα εδάθνπο πνπ ζα πξνθιεζεί γηα ηελ όδεπζε ηνπ
δξόκνπ, θαζώο θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ελδηαηηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλαπαξαγσγή,
θσιενπνίεζε θαη εύξεζε ηξνθήο ηεο πηελνπαλίδαο. Ζ αιιαγή ρξήζεο γεο, ε απώιεηα θαη
θαηαθεξκαηηζκόο ελδηαηηεκάησλ ιόγσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δξόκνπ ζην πνηάκην νηθνζύζηεκα, ηελ
κηθξή ραξάδξα, θαζώο θαη ηα αγξνηεκάρηα ζηελ πεξηνρή

ΕΔΠ, ζα πξνθαιέζνπλ ηελ κόληκε

ππνβάζκηζε βηνηόπσλ ηεο πηελνπαλίδα πνπ δηαβηεί ζηελ πεξηνρή. Ο θαηαθεξκαηηζκόο θαη ε
αζπλέρεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ δηθηύνπ ζα πξνθαιέζνπλ ηελ κόληκε απνκάθξπλζε ησλ εηδώλ
πηελνπαλίδαο από ηελ πεξηνρή ηα νπνία αλαπαξάγνληαη, θαζώο θαη πξνβιήκαηα ζηελ
κεηαλάζηεπζε θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εηδώλ. Λόγσ ηεο εθρέξζσζεο ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ
ζεκαληηθώλ επηρσκαηώζεσλ αλακέλεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ θαη αηόκσλ πνπ
αλαπαξάγνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
-

Λόγσ ηεο θπζηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο (πνηακόο θαη κηθξή ραξάδξα), πηζαλή πινπνίεζε ηνπ

έξγνπ ζα επεξεάζεη ηελ αθεξαηόηεηα θαη ζπλεθηηθόηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ δηθηύνπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ ζα επηθέξεη αζπλέρεηα ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδώλ ηνπ δηθηύνπ θαη ζα πξνθαιέζεη αιινίσζε
ζηα ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ ηα νπνία έρνπλ πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ηε γεσγξαθηθή
θαηαλνκή θαη ηε γελεηηθή αληαιιαγή ησλ άγξησλ εηδώλ.
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Γ. Οτληρία (Φφηορύπανζη και Ητορύπανζη)
Με ηελ νριεξία ηα είδε πηελνπαλίδαο αλακέλεηαη λα εγθαηαιείςνπλ κόληκα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Ο
εθπεκπόκελνο ζόξπβνο από ηα θαηαζθεπαζηηθά κεραλήκαηα θαη νρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ θαη θπξίσο θαηά ηηο εθζθαθέο αλακέλεηαη λα είλαη ε θύξηα αηηία
ερνξύπαλζεο θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα είδε πηελνπαλίδαο. Ζ δεκηνπξγία θαη
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα πξνθαιέζνπλ εθηνπηζκό ησλ επαίζζεησλ εηδώλ πηελνπαλίδαο από ζόξπβν
θαη θσηηζκό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηδώλ ραξαθηεξηζκνύ. Ζ έληνλε αλζξσπνγελή
δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα όριεζεο (ζνξύβνπ/θσηηζκνύ), γηα
κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. Ο θσηηζκόο θαη ζόξπβνο αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ όριεζε ζηα είδε
πνπ δηαβηνύλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πεξηνρή θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη
κεηαλάζηεπζεο θαη αλακέλεηαη λα έρεη επηπηώζεηο ζην εύξνο εμάπισζεο θαη θαηαλνκήο ησλ εηδώλ
ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ν θίλδπλνο ζύγθξνπζεο
πηελώλ (θπξίσο λεαξώλ αηόκσλ) κε νρήκαηα από ηελ ζπλερή θαη απμεκέλε δηαθίλεζε νρεκάησλ
ζηελ πεξηνρή. Δπηπξόζζεηα, πξνβιέπεηαη όριεζε ζηα πηελά από ηα απμαλόκελα επίπεδα ζνξύβνπ
θαη θσηηζκνύ ιόγσ ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνύ. Πηζαλή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη επίζεο λα
επεξεάζεη ηα κεηαλαζηεπηηθά είδε (κεηαλαζηεπηηθόο δηάδξνκνο). Ζ πεξηνρή απνηειεί πέξαζκα
αξπαθηηθώλ πνπιηώλ ‘raptor bottleneck’ ηα νπνία θσιηάδνπλ ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Αζία θαη
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πεξηνρή γηα ζθνπνύο ηξνθνιεςίαο θαη μεθνύξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κεηαλάζηεπζεο.
Δ. Επιπηώζεις ζηα είδη Χαρακηηριζμού ηης ΖΕΠ περιοτή Αηζάς – Αγ. Θεόδφρος
Ζ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα έρεη αξλεηηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο επηπηώζεηο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000 θαη θπξίσο ζηα είδε θαζνξηζκνύ Coracias garrulous (Κξάγθα) θαη
Burhinus oedicnemus (Τξνπινπξίδα) θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά, ζηνπο ζηόρνπο δηαηήξεζεο ηνπο (ρώξνη
αλαπαξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγηθά δεπγάξηα), ζηελ ζπλνρή ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο, θαζώο
θαη ζην ηνπίν ζην ζύλνιν ηνπ (νηθόηνπνη, πνηακόο θαη αγξν-νηθνζπζηήκαηα, θ.α.). Οη θύξηεο
επηπηώζεηο ζηα είδε δηαθξίλνληαη:
1. Απώιεηα, θαηαθεξκαηηζκό θαη δηαηάξαμε ζεκαληηθό ρώξν ηξνθνιεςίαο θαη θσιαηνπνίεζεο
γηα ηελ Κξάγθα. Σηε ΕΔΠ «Αηζά-Αγίνπ Θενδώξνπ» θσιηάδνπλ 5-10 δεπγάξηα ηνπ είδνπο ελώ
ε Δπλντθή Τηκή Αλαθνξάο γηα ην είδνο, ζύκθσλα κε ην Γηαρεηξηζηηθό Σρέδην ηεο πεξηνρήο,
είλαη 20 δεπγάξηα. Τν αλνηθηό ηνπίν ηνπ βόξεηνπ ηκήκαηνο ηεο ΕΔΠ παξέρεη ηνπο θαιύηεξνπο
ρώξνπο ηξνθνιεςίαο γηα ην είδνο ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε πεξηνρή ηεο ΕΔΠ. Ζ Κξάγθα
απνηειεί είδνο κε κε-επλντθό θαζεζηώο δηαηήξεζεο, κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ είδνπο λα
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κεηώλεηαη. Σηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί 4 δεπγάξηα Κξάγθαο αξηζκόο πνπ ηζνδπλακεί κε
ην 20% ηεο Δπλντθήο Τηκήο Αλαθνξάο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξηνρή ΕΔΠ.
2. Απώιεηα, θαηαθεξκαηηζκό θαη δηαηάξαμε ζεκαληηθνύ ελδηαηηήκαηνο ηξνθνιεςίαο θαη
θσιενπνίεζεο γηα ηελ Τξνπιινπξίδα. Σηε ΕΔΠ «Αηζά-Αγίνπ Θενδώξνπ» θσιηάδνπλ 15-20
δεπγάξηα ηνπ είδνπο ελώ ε Δπλντθή Τηκή Αλαθνξάο γηα ην είδνο, ζύκθσλα κε ην
Γηαρεηξηζηηθό Σρέδην ηεο πεξηνρήο, είλαη 20 δεπγάξηα. Τν αλνηθηό ηνπίν ηνπ βόξεηνπ ηκήκαηνο
ηεο ΕΔΠ παξέρεη ηνπο θαιύηεξνπο ρώξνπο ηξνθνιεςίαο γηα ην είδνο ζε ζρέζε κε ηελ
ππόινηπε πεξηνρή ηεο ΕΔΠ. Από ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα επεξεαζηνύλ ηνπιάρηζηνλ 5
δεπγάξηα ηνπ είδνπο αξηζκόο πνπ ηζνδπλακεί κε ην 25% ηεο Δπλντθήο Τηκήο Αλαθνξάο ηνπ
είδνπο γηα ηελ πεξηνρή ΕΔΠ θαη ζεκαληηθό κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ.
3. Τν βόξεην ηκήκα ηεο ΕΔΠ είλαη επίζεο ζεκαληηθόο βηόηνπνο γηα ηελ Πεπθνηξαζηήια (Lullula
arborea) ηνλ ρεηκώλα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηνρή γηα μερεηκώληαζκα θαη ηξνθνιεςία.
Ζ πεξηνρή θηινμελεί ζεκαληηθό κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πεξηνρήο ΕΔΠ (50 δεπγάξηα).
Δπίζεο ε πεξηνρή θηινμελεί θαη πιεζπζκό ηνπ είδνπο από άιιεο πεξηνρέο, ν νπνίνο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα κεηαθηλείηαη από ηηο πην ςειέο πεξηνρέο ηνπ Τξνόδνπο θαη άιιεο
παξαπιήζηεο νξεηλέο πεξηνρέο, ζε πεδηλέο εθηάζεηο γηα ζθνπνύο μερεηκσληάζκαηνο θαη
ηξνθνιεςίαο.
Με ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ ζα πξνθιεζεί: α) απώιεηα ελδηαηηεκάησλ εηδώλ
ραξαθηεξηζκνύ ηεο πηελνπαλίδαο θπξίσο ηεο Κξάγθαο θαη ηεο Τξνπιινπξίδαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
ηελ πεξηνρή γηα θσιενπνίεζε, ηξνθνιεςία, δηέιεπζε θαη μεθνύξαζε; β) Καηαθεξκαηηζκόο βηνηόπσλ
θαη επηπηώζεηο ζηε δηαζεζηκόηεηα ηξνθήο, ρώξν θσιαηνπνίεζεο θαη δηαζπνξά εηδώλ; γ)
ππνβάζκηζε ηεο θπζηθόηεηαο ηνπ ηνπίνπ θαη νηθνινγηθνύ ηνπ ραξαθηήξα; δ) απώιεηα
αλαπαξαγσγηθώλ δεπγαξηώλ ησλ εηδώλ ραξαθηεξηζκνύ θπξίσο ηεο Κξάγθαο θαη Τξνπιινπξίδαο, θαη
ε) ζαλάησζε εηδώλ πηελνπαλίδαο (θπξίσο λενζζώλ) ηεο πεξηνρήο από ηηο εξγαζίεο θαη ιεηηνπξγία
(εθζθαθέο, κεηαθίλεζε εδαθηθνύ πιηθνύ, θπθινθνξία νρεκάησλ/κεραλεκάησλ).
Γηα ηα είδε Burchinus oedicnemus θαη Coracias garrulus, ε απώιεηα ζεκαληηθνύ κέξνπο
θσιενπνίεζεο θαη εμάπισζεο ηεο πεξηνρήο ηνπο ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ζε ζεκαληηθό βαζκό ηνπο
πιεζπζκνύο ηνπο θαη ην εύξνο εμάπισζεο ηνπο. Θα ππάξμνπλ επίζεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηελ
Πεπθνηξαζηήια (Lullula arborea), ε νπνία ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηνρή, όπσο
αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ.
Αξλεηηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο επηπηώζεηο ζα ππάξμνπλ επίζεο θαη ζην θαζνξηζκέλν πέξαζκα
δηέιεπζεο κεηαλαζηεπηηθώλ αξπαθηηθώλ πηελώλ, αθνύ ν απηνθηλεηόδξνκνο ζα δηαπεξάζεη θαη ζα
θαηαθεξκαηίζεη ην αλαθεξόκελν πέξαζκα.
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Ε. Σσζζφρεσηικές επιπηώζεις
Σηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ αλακέλνληαη ζπζζσξεπηηθέο επηπηώζεηο
από έξγα όπσο Φσηνβνιηατθά Πάξθα (πθηζηάκελα θαη πξνηεηλόκελα). Δληόο ηεο πεξηνρήο ππάξρεη
επίζεο εθηεηακέλν νδηθό δίθηπν (ρσκαηόδξνκνη – λόκηκνη ή/θαη παξάλνκνη, θαζώο θαη εθηεηακέλν
δαζηθό νδηθό δίθηπν εληόο ηεο θξαηηθήο δαζηθήο πεξηνρήο), ην νπνίν επίζεο ζπκβάιιεη ζε
επηπξόζζεηεο πηέζεηο θαη όριεζε ζηα είδε ραξαθηεξηζκνύ. Οη ζπζζσξεπηηθέο επηπηώζεηο αθνξνύλ
ηελ απώιεηα θαη θαηαθεξκαηηζκό ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδώλ πηελνπαλίδαο θαη θπξίσο εηδώλ
ραξαθηεξηζκνύ, ησλ ζηόρσλ δηαηήξεζεο ηνπο θαζώο θαη ηεο ζπλνρήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γηθηύνπ
Natura 2000.

4. ςμπεπάζμαηα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νινθιεξσκέλεο εμέηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ ζηελ
πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ΕΔΠ – Αηζάο - Άγηνο Θεόδσξνο θαη ζηα είδε θαζνξηζκνύ ηεο πεξηνρήο, ε
Πεξηβαιινληηθή

Αξρή

έιαβε

ππόςε

ηε

Μειέηε

Δηδηθήο

Οηθνινγηθήο

Αμηνιόγεζεο

ζηελ

πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, ην Γηαρεηξηζηηθό Σρέδην γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000, θαη ηηο
ίδηεο γλώζεηο ησλ κειώλ ηεο Ad hoc Δπηηξνπήο (επηζπλάπηνληαη νη απόςεηο ησλ κειώλ ηεο
Δπηηξνπήο).
Τν πξνηεηλόκελν έξγν ζα έρεη αξλεηηθέο, κε αλαζηξέςηκεο επηπηώζεηο ηόζν θαηά ηε θάζε
θαηαζθεπήο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηα αληηθείκελα πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ΕΔΠ ηνπ Γηθηύνπ
Natura 2000 Αηζάο – Αγ. Θεόδσξνο- ζηα είδε θαζνξηζκνύ θαη ζηα ελδηαηηήκαηα ηνπο, πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ σο δσηηθνύο ρώξνπο ηξνθνιεςίαο, θσιενπνίεζεο, αλαπαξαγσγήο θαη αλάπαπζεο,
ζηνπο ζηόρνπο δηαηήξεζεο, θαη ζηελ αθεξαηόηεηα θαη ζπλεθηηθόηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ δηθηύνπ.
Δπηπξόζζεηα, νη επηπηώζεηο αθνξνύλ ηελ απώιεηα/ θαηαθεξκαηηζκό ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδώλ,
ηελ όριεζε θαη απώιεηα/απνκάθξπλζε εηδώλ ραξαθηεξηζκνύ θαη κεηαλαζηεπηηθά, θαζώο θαη ηελ
αθεξαηόηεηα θαη ζπλνρή ηνπ δηθηύνπ. Οη θπξηόηεξεο επηπηώζεηο από ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ αθνξνύλ θπξίσο ηα είδε ραξαθηεξηζκνύ Coracias garrulous θαη Burhinus oedicnemus ηα
νπνία ζα έρνπλ απώιεηα 20% θαη 25% ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ηνπο πιεζπζκνύ αληίζηνηρα,

,

επηπηώζεηο ζε πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο θαη μερεηκσληάζκαηνο ηεο Lullula arborea θαζώο θαη ζην
θαζνξηζκέλν πέξαζκα δηέιεπζεο κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ. Οη επηπηώζεηο ζηα πην πάλσ είδε
νθείινληαη θπξίσο ζην ραξαθηήξα θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ (λέα ράξαμε), ηελ απώιεηα θαη
θαηαθεξκαηηζκό ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπο, ηνλ εθηνπηζκό θαη απώιεηα ησλ εηδώλ (αλαπαξαγσγηθά
δεπγάξηα), ηελ παξεκπόδηζε θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ θαζνξηζκέλνπ δηαδξόκνπ κεηαλάζηεπζεο,
ηελ ππνβάζκηζε ηνπ νηθνινγηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηξνθήο, θαζώο θαη
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ηελ κόληκε εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο, από ηελ νριεξία. Καηαιεθηηθά, ε πινπνίεζε ηνπ
πξνηεηλόκελνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο επηπηώζεηο ζηα είδε
ραξαθηεξηζκνύ θαη ηα ελδηαηηήκαηα ηνπο, ζηνπο ζηόρνπο δηαηήξεζεο ηεο ΕΔΠ Αηζάο Αγ. Θεόδσξνο
ιόγσ ηεο απώιεηαο ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδώλ ραξαθηεξηζκνύ, θαζώο θαη ζην θαζνξηζκέλν πέξαζκα
δηέιεπζεο κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ.

Τκήκα Πεξηβάιινληνο
8 Μάξηηνπ, 2021
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Κοινοποίηση: Μέλη της ad hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Λευκωσία, 8 Φεβρουαρίου 2021
Αγαπητέ κ. Χατζηπαναγιώτου,
Θέμα: Απόψεις σχετικά με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για τον Αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη - Ευρύχου
που διέρχεται της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Ατσά-Αγίου Θεοδώρου».
Επικοινωνώ μαζί σας σε συνέχεια της συνάντησης της ad hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η
οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 28 Ιανουαρίου 2021, για να καταθέσω τις απόψεις μου γραπτώς.
Τμήμα του προτεινόμενου αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη-Ευρύχου διέρχεται της ΖΕΠ «Ατσά-Αγίου Θεοδώρου». Η
περιοχή «Ατσάς-Άγιος Θεόδωρος» έχει καθοριστεί ως ΖΕΠ για τα είδη Κράγκα (Coracias garrulus), Πευκοτρασιήλα
(Lullula arborea), Τρουλλουρίδα (Burhinus oedicnemus), Δακκαννούρα (Lanius nubicus), Σιταροπούλλι (Emberiza
caesia), Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και Τρυπομάζη (Sylvia melanothorax).
Συγκεκριμένα, η διαδρομή που προτείνεται να ακολουθήσει ο νέος αυτοκινητόδρομος χωροθετείται στο βόρειο
τμήμα της περιοχής ΖΕΠ. Αυτό το τμήμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από την πεδιάδα της Μεσαορίας, καλύπτεται
από συνδυασμό γεωργικών εκτάσεων και παραποτάμιων συστημάτων και καλύπτει περίπου το 30% της ΖΕΠ (το άλλο
70% της ΖΕΠ είναι δασικές εκτάσεις). Το γεωργικό αυτό τμήμα της ΖΕΠ είναι ιδιαίτερα σημαντικό για δύο από τα επτά
είδη καθορισμού της περιοχής: Τρουλλουρίδα (Burhinus oedicnemus) και Κράγκα (Coracias garrulus).
Συγκεκριμένα αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την αναπαραγωγή και τροφοληψία της Τρουλλουρίδας καθώς και για
περιόδους εκτός της αναπαραγωγικής, όπως τον χειμώνα, αφού το είδος είναι μόνιμος κάτοικος. Στη ΖΕΠ «ΑτσάΑγίου Θεοδώρου» φωλιάζουν 5-10 ζευγάρια του είδους ενώ η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς για το είδος, σύμφωνα με το
Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής, είναι 20 ζευγάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τρουλλουρίδα δεν χρησιμοποιεί το
δάσος, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ΖΕΠ (περίπου το 70%), σε κανένα στάδιο του κύκλου ζωής
της, αλλά εξαρτάται απολύτως από το ανοικτό γεωργικό τοπίο που χαρακτηρίζει την περιοχή όπου προτείνεται να
χωροθετηθεί το έργο. Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αναφορά του BirdLife International του
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20171, η Τρουλλουρίδα αποτελεί είδος με μη-ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (SPEC 3). Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του
είδους είναι μειωμένος (Depleted). Από τα αποτελέσματα των καταγραφών που έγιναν στα πλαίσια ετοιμασίας του
Προσχέδιου της Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης (Ιούνιος 2020) για το έργο «Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη-Ευρύχου»,
δεν φαίνεται να καταγράφηκαν άτομα του είδους στην περιοχή μελέτης. Δεδομένου του χαρακτηριστικού του είδους
ως νυκτόβιο, αναφέρουμε ότι δεν ξεκαθαρίζεται στη μελέτη ο αριθμός των νυχτερινών καταγραφών που έγιναν.
Παράλληλα προσθέτουμε ότι ιδανικά οι καταγραφές θα μπορούσαν να συνεχιστούν και αργότερα του Ιουνίου (η
τελευταία καταγραφή αναφέρεται ότι έγινε στις 5/6/2020) αφού το είδος παρουσιάζει ιδιαίτερη αναπαραγωγική
δραστηριότητα κατά το τέλος της εαρινής αναπαραγωγικής περιόδου.
Επίσης το τμήμα αυτό της ΖΕΠ αποτελεί σημαντικό χώρο τροφοληψίας για την Κράγκα. Στη ΖΕΠ «Ατσά-Αγίου
Θεοδώρου» φωλιάζουν 5-10 ζευγάρια αυτού του είδους ενώ η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς για το είδος, σύμφωνα με το
Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής, είναι 20 ζευγάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανοικτό τοπίο του βόρειου τμήματος
της ΖΕΠ παρέχει τους καλύτερους χώρους τροφοληψίας για το είδος σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή της ΖΕΠ.
Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αναφορά του BirdLife International του 2017 (BirdLife
International 2017), η Κράγκα αποτελεί είδος με μη-ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (SPEC 2). Ο Ευρωπαϊκός
πληθυσμός του είδους μειώνεται (Declining). Σύμφωνα με το Προσχέδιο της Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης (Ιούνιος
2020) για το έργο «Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη - Ευρύχου», καταγράφηκαν 4 ζευγάρια Κράγκας στην περιοχή
μελέτης, αριθμός που ισοδυναμεί με το 20% της Ευνοϊκής Τιμής Αναφοράς του είδους για την περιοχή ΖΕΠ.
Προσθέτουμε ότι το βόρειο τμήμα της ΖΕΠ είναι επίσης σημαντικός βιότοπος για την Πευκοτρασιήλα (Lullula arborea)
τον χειμώνα.
Τα σχόλια μου σε σχέση με το προτεινόμενο έργο «Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη - Ευρύχου» έχουν ως εξής:
1. Δεδομένης της χωροθέτησης του έργου εντός του τμήματος της ΖΕΠ που αποτελεί τον κύριο βιότοπο των
δυο ειδών χαρακτηρισμού της περιοχής Τρουλλουρίδα και Κράγκα,
2. δεδομένης της φύσης του έργου ως αυτοκινητόδρομος που συνεπάγεται με σημαντική απώλεια αλλά και
κατακερματισμό του αγροτικού τοπίου (βιοτόπου των ειδών), καθώς και με αυξημένα επίπεδα θορύβου,
όχληση και δυνητικά περαιτέρω πιέσεις για οικιστική ανάπτυξη σε ιδιωτική γη που γειτνιάζει με το
προτεινόμενο έργο,
3. και λαμβάνοντας υπόψη τις συσσωρευτικές πιέσεις που δέχεται το εν λόγω τμήμα της περιοχής, τόσο από
τον υφιστάμενο δρόμο όσο και από άλλα υφιστάμενα, προτεινόμενα ή/και αδειοδοτημένα έργα (κυρίως
Φωτοβολταϊκά Πάρκα),
πιστεύω ότι το έργο θα έχει σημαντικές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα δύο είδη χαρακτηρισμού,
και κατ’ επέκταση στους Στόχους Διατήρησης της περιοχής ΖΕΠ. Θεωρώ ότι τα συμπεράσματα της Μελέτης Δέουσας
Εκτίμησης υποεκτιμούν τις επιπτώσεις στη ΖΕΠ καθώς και τις συσσωρευτικές επιπτώσεις από άλλα έργα στην
περιοχή. Επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής που παρουσιάζει τις πιο πάνω πληροφορίες.
Θεωρώ την εξέταση της βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου ως την προτιμότερη
εναλλακτική λύση. Στα πλαίσια της διαδικασίας της εξέτασης της Δέουσας Εκτίμησης, οι εξαγγελίες των εκάστοτε
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Κυβερνήσεων, οι πολιτικές δεσμεύσεις, η δέσμευση της γης προ δεκαετίας και η απογοήτευση των κοινοτήτων, δεν
αποτελούν λόγους απόρριψης οποιασδήποτε εναλλακτικής λύσης.
Είμαι στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και συζήτηση του θέματος.
Με εκτίμηση,

Μάρτιν Χέλλικαρ, Διευθυντής
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
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Χάρτης που παρουσιάζει τη ΖΕΠ «Ατσά-Αγίου Θεοδώρου» και το ενδιαίτημα της Τρουλλουρίδας και της
Κράγκας εντός αυτής, τον προτεινόμενο αυτοκινητόδρομο, το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και κάποια
προτεινόμενα ή αδειοδοτημένα ΦΒ Πάρκα στην περιοχή που γνωρίζουμε (χωρίς να θεωρείται ότι ο
χάρτης είναι εξαντλητικός όσον αφορά τα έργα στην περιοχή). Ο χάρτης δημιουργήθηκε από τον Πτηνολογικό
με πληροφορίες από σχετικές μελέτες. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι δεν
υπάρχουν ανακρίβειες στην απεικόνιση, χωρίς όμως εγγύηση για την απόλυτη ακρίβεια.
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Αγαπητή Έλενα
Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού σου μηνύματος επικοινωνώ για να αποστείλω τις θέσεις μου επί του συγκεκριμένου
θέματος
Αρχικά να αναφέρω ότι στη συνεδρία είχα ζητήσει να μας σταλεί το ποσοστό της περιοχής Natura 2000 που θα
βρίσκεται βόρεια του νέου προτεινόμενου δρόμου, (επισυνάπτω φωτογραφία) αλλά και μεταξύ του νέου
προτεινόμενου και του υφιστάμενου δρόμου.
Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει τέτοια πληροφορία.
Φαίνεται όμως οπτικά ότι ο δρόμος διασχίζει την περιοχή και αναμένεται, κατά την άποψη μου να προκαλέσει
διατάραξη όχι μόνο στην περιοχή που θα κατασκευαστεί αλλά και δεξιά και αριστερά από αυτή ενώ είναι πολύ
πιθανό να προκαλέσει έντονο φαινόμενο fragmentation για το βόρειο μικρότερο κομμάτι.
Διαβάζοντας τη μελέτη αντιλαμβάνομαι ότι προτεινόμενο έργο έχει εκτιμηθεί ότι θα επηρεάσει 4 ζεύγη του είδους
Coracias garulus ,με το ευνοϊκό καθεστώς αναφοράς για την περιοχή να είναι εκτιμημένο στα 20 ζεύγη.
20% απώλεια φωλιών κατά την άποψη μου αποτελεί σημαντική επίπτωση για το συγκεκριμένο είδος.
Επίσης σημειώνω ότι δεν συμφωνώ με την άποψη που εκφράστηκε στη συνεδρία ότι το νέο ενδιαίτημα που θα
δημιουργηθεί δίπλα από το δρόμο θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για χώρους φωλεοποίησης. Κατ’ αρχήν δεν
έχω υπόψιν μου
άλλα τέτοια παραδείγματα ούτε και πιστεύω ότι ο νέος δρόμος θα δημιουργήσει συνθήκες για νέους χώρους
φωλεοποιησης.
Συμπερασματικά θεωρώ ότι το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα έχει σημαντικές και μη
αναστρέψιμες επιπτώσεις στο συγκεκριμένο είδος.
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Παράλληλα λόγω της τοπογραφίας της περιοχής και του ότι η συγκεκριμένη περιοχή Natura 2000 έχει
συγκεκριμένο ευνοϊκό χώρο για το είδος Burhinus oedicnemus (Τρουλουρίδα) θεωρώ ότι το ευνοϊκό καθεστώς
αναφοράς για το είδος περιορίζεται σημαντικά για εκτός των δασικών περιοχών της περιοχής Natura 2000. To
ευνοϊκό καθεστώς αναφοράς ανέρχεται στα 20 ζεύγη για την όλη περιοχή και η περιοχή εξέτασης του
προτεινόμενου δρόμου αποτελεί, κατά την άποψη μου, κομμάτι του ευνοϊκού χώρου διαβίωσης του είδους αυτού.
Ως εκ τούτου πιστεύω ότι το προτεινόμενο έργο θα έχει σοβαρές αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις και
για το συγκεκριμένο είδος.
Παράλληλα λόγω και του μεγάλου μήκους του δρόμου που θα διαπεράσει την περιοχή (3 χιλιόμετρα), νομίζω ότι
θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι ο κίνδυνος προσκρούσεων ειδών (συμπεριλαμβανομένων και πουλιών
καθορισμού) θα αυξηθεί. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι καθορισμένη για τα πτηνά (για 7 είδη πουλιών), αλλά
αποτελεί και μεταναστευτικό διάδρομο για μεταναστευτικά αρπακτικά πουλιά.
Πρέπει δηλαδή να συν- αξιολογηθεί ότι ο νέος δρόμος, ο οποίος θα επιτρέπει και ανάπτυξη μεγαλύτερων
ταχυτήτων, θα αυξήσει τις πιθανότητες προσκρούσεων με διάφορα είδη πουλιών συμπεριλαμβανομένων και των
πτηνών καθορισμού,
Παράλληλα όπως ανάφερα ποιο πάνω ο προτεινόμενος δρόμος αναπόφευκτα θα προκαλέσει κερματισμό
(fragmentation) της περιοχής Natura 2000 με όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις που αναλύονται σε αρκετή
βιβλιογραφία και είναι γνωστές σε όλους μας για τη συνεκτικότητα προστατευόμενων περιοχών.
Παράλληλα με τα ποιο πάνω θεωρώ ότι η συγκεκριμένη περιοχή Natura 2000 δέχεται ήδη αρκετές επιπτώσεις και
ίσως να έπρεπε να γινόταν πιο ενδελεχή συν-αξιολόγηση για όλες τις επιπτώσεις για έργα που επηρεάζουν ή
δύναται να επηρεάσουν την περιοχή.
Με βάση όλα τα ποιο πάνω η άποψη μου είναι ότι το συγκεκριμένο έργο θα έχει σοβαρές και μη αναστρέψιμες
επιπτώσεις στην συγκεκριμένη περιοχή Natura 2000 και ακολουθώντας το τρόπο εφαρμογής τους Άρθρου 6.3 -6.4
της Οδηγίας θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις.
Παραμένω στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις επί των θέσεων μου
Με εκτίμηση
Λεύκιος
ΥΓ
Σημειώνω σε αυτό το σημείο αυτό κάτι που εντόπισα στη σελίδα 5; Της μελέτης. Συγκεκριμένα αναφέρεται
4.4 Εναλλακτική Όδευση
Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, την 23η Δεκεμβρίου 2019, η οποία επισυνάπτεται στο
Παράρτημα ΙI, δεν είναι απαραίτητη η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων.
Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για κατασκευή αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας χωρίς τη
μείωση οποιωνδήποτε γεωμετρικών ή άλλων χαρακτηριστικών του
έργου.
Θεωρώ ότι οι πολιτικές αποφάσεις όποιου επιπέδου δεν μπορούν από μόνες τους να αποτελέσουν λόγο για
δικαιολόγηση ενός έργου ως έργου δημοσίου συμφέροντος και να μην γίνεται εξέταση εναλλακτικών λύσεων και η
εξέταση εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων.
Επειδή έχουμε έρθει σε αρκετές περιπτώσεις προ τετελεσμένων λόγω τέτοιων πολιτικών αποφάσεων (που δεν
δικαιολογούν απαραίτητα δημόσιο συμφέρον) θα ήθελα να επισιτίσω την προσοχή ότι, με βάση και πρόσφατες
ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια συστηματική πρακτική ενός κράτους μέλους που έχει ως
αποτέλεσμα την μη ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε εθνικό επίπεδο είναι πιθανό να οδηγήσει σε
διαδικασία παράβασης προς το συγκεκριμένο κράτος.
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Προς:
- Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου
Κοινοποίηση:
- Προϊστάμενη Τομέα Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Βιοποικιλότητας Τμήματος Περιβάλλοντος,
κα Έλενα Στυλιανοπούλου
- Μέλη Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
Αγαπητέ κ. Χατζηπαναγιώτου,
Θέμα: Συνεδρίαση / Τηλεδιάσκεψη Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, 28.01.2021
Θέμα 1: Αξιολόγηση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Περιοχή
Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος (CY2000014)», για τον Αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου (Φάση Δ’), στην
επαρχία Λευκωσίας. Τοποθέτηση Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμώ να σημειώσω τα ακόλουθα:
1. Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου (Φάση Δ’) στην επαρχία Λευκωσίας
Ο σχεδιαζόμενος αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου (Φάση Δ’), στην επαρχία Λευκωσίας, αναμένεται
να έχει πρακτική χωρητικότητα μέχρι και 41,000 οχήματα την ημέρα. Ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος έχει
μήκος 12,9 χιλιόμετρα και πλάτος 28 μέτρα. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, περιλαμβάνει
τέσσερεις λωρίδες κυκλοφορίας, με κεντρική νησίδα, αναγκαία ερείσματα και αυλάκια συλλογής ομβρίων.
Ξεκινά από σημείο του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου, νοτιοδυτικά της κοινότητας
Αστρομερίτη, μετά τη διασταύρωση προς Ποτάμι – Βυζακιά, και τερματίζεται στη συμβολή του υφιστάμενου
δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου με το δρόμο προς τις κοινότητες Λινού – Καλοπαναγιώτη – Κύκκου. Η Φάση
Δ’ αποτελεί συνέχεια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Κοκκινοτριμιθιάς – Αστρομερίτη από το σημείο που
τερματίζει η Φάση Γ προς το Τρόοδος. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του κυμαίνεται μεταξύ 2-3
χρόνων. Τμήμα του προτεινόμενου αυτοκινητόδρομου εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Περιοχή
Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος (CY2000014)», στη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) «Περιοχή Ατσάς – Άγιος
Θεόδωρος» και στο καθορισμένο Γνωστό Πέρασμα / Διάδρομο Διέλευσης Άγριων Αποδημητικών Πτηνών
«Πέρασμα Ελιά». Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που χωροθετείται εντός της ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς – Άγιος
Θεόδωρος» έχει μήκος 3.7 χιλιόμετρα.
2. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος (CY2000014)»
Η προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» καθορίστηκε
τον Απρίλιο 2008. Οι στόχοι διατήρησης της περιοχής ΖΕΠ είναι οι ακόλουθοι:
• Διατήρηση της ΖΕΠ σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, μέσω της κατάλληλης προστασίας και διαχείρισης
των ενδιαιτημάτων των ακόλουθων επτά (7) ειδών πτηνοπανίδας καθορισμού, τα οποία χρησιμοποιούν
την περιοχή για φωλεοποίηση: Κράγκα (Coracias garrulus), Πευκοτρασιήλα (Lullula arborea),
Τρουλλουρίδα (Burhinus oedicnemus), Δακκαννούρα (Lanius nubicus), Σιταροπούλλι (Emberiza caesia),
Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax).
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•

•

Διατήρηση της παρουσίας των ακόλουθων επτά (7) ειδών πτηνοπανίδας, τα οποία φωλιάζουν στην ΖΕΠ
αλλά δεν συγκαταλέγονται στα είδη καθορισμού: Νυκτοπούλι (Caprimulgus europaeus), Δενδροβάτης
(Certhia brachydactyla dorothea), Πέμπετσος (Parus ater cypriotes), Φραγκολίνα (Francolinus francolinus),
Διπλοσιάχινο (Accipiter gentilis), Θουπί (Otus scops cyprius) και Κίσσα (Garrulus glandarius glaszneri).
Διατήρηση της παρουσίας των ακόλουθων οκτώ (8) σημαντικών αρπακτικών ειδών πτηνών, τα οποία
χρησιμοποιούν την περιοχή ως μεταναστευτικό διάδρομο κατά την αποδημία: Μελισσοσιάχινο (Pernis
apivorus), Γυπογεράκα (Milvus migrans), Βαλτοσιάχινο (Circus aeruginosus), Ορνιθοσιάχινο (Circus
cyaneus), Ασπροσιάχινο (Circus macrourus), Καμποσιάχινο (Circus pygargus), Κιρκινέζι (Falco naumanni) και
Μαυροφάλκονο (Falco vespertinus).

3. Αξιολόγηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
Σύμφωνα με την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (σελ. 16 & 165), διενεργήθηκαν 10 επιτόπιες
επισκέψεις και καταγραφές πεδίου κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου – Ιουνίου 2020 (για την ακρίβεια, μεταξύ
08.05.2020 και 05.06.2020). Σκοπός ήταν να εξακριβωθεί ο αριθμός των ειδών και οι πληθυσμοί τους, που
χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα της περιοχής του έργου ως χώρους φωλιάσματος ή/και τροφοληψίας, καθώς
και το εάν η περιοχή του σχεδιαζόμενου έργου χρησιμοποιείται από μεταναστευτικά είδη (ιδιαίτερα τα είδη
χαρακτηρισμού) ως μεταναστευτικός διάδρομος ή και χώρος ξεκούρασης. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι κύριες
περιόδοι αποδημίας, κατά τις οποίες η ομάδα των 8 σημαντικών αρπακτικών πτηνών (Μελισσοσιάχινο,
Γυπογεράκα, Βαλτοσιάχινο, Ορνιθοσιάχινο, Ασπροσιάχινο, Καμποσιάχινο, Κιρκινέζι και Μαυροφάλκονο)
χρησιμοποιεί την ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» ως μεταναστευτικό πέρασμα είναι λιγότερο η άνοιξη
(αρχές Μαρτίου – τέλη Μαΐου) και περισσότερο το φθινόπωρο (αρχές Σεπτεμβρίου – τέλη Οκτωβρίου).
Συνεπώς, η περίοδος μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου (τέλη άνοιξης – αρχές καλοκαιριού) δεν αποτελεί κατάλληλη
περίοδο καταγραφών και συνεπώς δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στα είδη, στους πληθυσμούς και τους
στόχους διατήρησης τους.
Σύμφωνα με την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ο επηρεαζόμενος πληθυσμός της Κράγκας, είδους
καθορισμού της ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος», από την κατασκευή αυτοκινητόδρομου ανέρχεται
στα 4 ζευγάρια. Με βάση το Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος (σελ. 21), στην Κύπρο
η Κράγκα έρχεται τον Απρίλιο για να φωλιάσει και φεύγει το Σεπτέμβριο. Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό
ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» είναι
μία σημαντική περιοχή για το είδος στην Κύπρο, καθώς 5-10 ζευγάρια φωλιάζουν σε αυτήν από τον Απρίλιο
μέχρι τον Αύγουστο. Δηλαδή επηρεάζεται άμεσα, λόγω απώλειας βιοτόπου, ο μισός περίπου πληθυσμός του
είδους καθορισμού που απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή ΖΕΠ. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το
Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος, η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς του είδους έχει
καθοριστεί στα 20 ζευγάρια. Συνεπώς, επηρεάζεται το 20% του πληθυσμού της καθορισμένης Ευνοϊκής Τιμής
Αναφοράς για την ΖΕΠ Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος.
Σύμφωνα με την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, δεν φαίνεται να επηρεάζεται η Τρουλλουρία, είδος
καθορισμού της περιοχής ΖΕΠ Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος. Σημειώνεται ότι, με βάση το Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ
Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος (σελ. 22), «η Τρουλλουρία (Burhinus oedicnemus) είναι νυκτόβιο παρυδάτιο
είδος, το οποίο όμως, σε αντίθεση με τα πιο πολλά παρυδάτια (Charadriiformes), απαντάται μακριά από
υδροβιότοπους, σε ανοικτές εκτάσεις, φυσικές και αλλά και καλλιεργημένες (σιτηρά). Η Τρουλλουρία φωλιάζει
στο έδαφος σε χέρσες ανοικτές περιοχές, με αραιή βλάστηση ή/και γυμνές, σε στεγνές κοίτες ποταμών και σε
παραδοσιακές, μη εντατικές καλλιέργειες σιτηρών. Η Τρουλλουρία είναι είδος που φωλιάζει σε σημαντικούς
αριθμούς στην Κύπρο. Στην περιοχή ΖΕΠ Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος φωλιάζουν 5-10 ζευγάρια και είναι ανάμεσα
στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ
Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος (σελ. 54): «5.4 Προγραμματιζόμενα Έργα. Με βάση το Τυποποιημένο Δελτίο
Δεδομένων (Standard Data Form), υπάρχει προγραμματισμός διαπλάτυνσης του υφιστάμενου δρόμου
Λευκωσίας – Τρόοδους, που διατρέχει τη βορειοδυτική πλευρά της περιοχής ΖΕΠ. Ο δρόμος αυτός προβλέπεται
να γίνει τεσσάρων λωρίδων και μετατροπή του σε αυτοκινητόδρομο. Κάτι τέτοιο αναμένεται να επιφέρει
αρνητικές συνέπειες στους πληθυσμούς της Κράγκας (Coracias garrulus) που φωλιάζει στην παραποτάμια
βλάστηση και να διαταράξει τις ομάδες Τρουλλουρίδων (Burhinus oedicnemus) που μαζεύονται στις γειτονικές
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ανοικτές περιοχές. Αρνητικές επιπτώσεις για την πτηνοπανίδα, θα προκύψουν επίσης κατά τη νύκτα από τα
φώτα των διερχόμενων οχημάτων και θα αυξήσει το κίνδυνο πρόσκρουσης τρουλλουρίδων ή άλλων νυκτόβιων
πουλιών που είτε θα επιχειρήσουν να πετάξουν πάνω από τον αυτοκινητόδρομο είτε να τραφούν στις
γειτονικές περιοχές».
Σύμφωνα με την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (σελ. 172): «Οι πιο πάνω επιπτώσεις δεν
θεωρούνται σαν αποτρεπτικές για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου λόγω της μικρής επίδρασης που
θα έχει ο αυτοκινητόδρομος στα είδη της χλωρίδας και τους πληθυσμούς της πανίδας. Τα δεδομένα, τα οποία
προέκυψαν από την ανάλυση του βιολογικού περιβάλλοντος της περιοχής, δείχνουν ότι το μεγαλύτερο είδος
της χλωρίδας, έχει εκτενή και ευρεία κατανομή και πληθυσμούς στην Κύπρο, ενώ το ίδιο ισχύει και για κάποιους
πληθυσμούς πανίδας». Το συμπέρασμα της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης είναι εντελώς
λανθασμένο. Επηρεάζονται όλα τα είδη καθορισμού της ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» (Κράγκα,
Τρουλλουρίδα, Πευκοτρασιήλα, Δακκανούρα, Σιταροπούλλι, Σκαλιφούρτα και Τρυπομάζης), ενώ παράλληλα
επηρεάζονται είδη που περιλαμβάνονται στους στόχους διατήρησης της περιοχής (Θουπί και Φραγκολίνα).
Αδιαμφισβήτητα, το προτεινόμενο έργο θα επιφέρει σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη
αναστρέψιμες επιπτώσεις στα είδη καθορισμού και τους στόχους διατήρησης της περιοχής ΖΕΠ «Περιοχή
Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος».
4. Αξιολόγηση σωρευτικών επιπτώσεων στη ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος (CY2000014)»
Η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, έκτασης 244 σελίδων, δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναφορά
στις αθροιστικές, συνεργιστικές και σωρευτικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου, σε συνδυασμό με άλλα
έργα και σχέδια που χωροθετούνται στην περιοχή. Σύμφωνα με τις «Διευκρινήσεις για την Ειδική Οικολογική
Αξιολόγηση που έχει κατατεθεί για τον Αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου», ημερομηνίας 15.12.2020
(σελ. 8): «Για την αξιολόγηση των συσσωρευτικών επιπτώσεων από άλλα έργα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης,
έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, τα οποία αφορούν
έργα προς αδειοδότηση, τα οποία χωροθετούνται εντός των κοινοτήτων που συνορεύουν με το Προτεινόμενο
Έργο, τα τελευταία 3 χρόνια (2018 έως 2020). Οι Κοινότητες αυτές είναι: Αστρομερίτης, Πάνω και Κάτω
Κουτραφάς, Ευρύχου, Ποτάμι, Νικητάρι, Βυζακιά, Φλάσου, Λήνου και Κατύδατα. Τα έργα που έχουν εντοπιστεί
αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία περίπου 13 φωτοβολταϊκά πάρκα (μικρά και μεγαλύτερα
φωτοβολταϊκά πάρκα). Το φωτοβολταΐκά πάρκα τα οποία έχουν εντοπιστεί (αδειοδοτηθεί) στις κοντινότερες
αποστάσεις από το όριο της ΖΕΠ υποδεικνύονται στην Εικόνα 4 πιο κάτω. Ορισμένα από αυτά έχουν ήδη
κατασκευαστεί. To πλησιέστερο φωτοβολταικό πάρκο από το όριο της ΖΕΠ απέχει 650 περίπου μέτρα. Έργα
μεγάλης κλίμακας δεν έχουν εντοπιστεί εντός της ΖΕΠ».
Η μεθοδολογία που ακολουθείται από τους μελετητές είναι επιλεκτική και αποσπασματική. Σύμφωνα με
στοιχεία που συνέλεξε η ΟΠΟΚ και διαβίβασε στην Περιβαλλοντική Αρχή, στις 16.12.2020, στο πλαίσιο της
εξέτασης άλλων έργων που χωροθετούνται στην ίδια περιοχή, στη ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος»
καταγράφονται ιδιαίτερα σημαντικές απειλές και πιέσεις, μεταξύ των οποίων 12 έργα και δραστηριότητες με
σημαντικές επιπτώσεις εντός ή/και πλησίον της ΖΕΠ, καθώς και 25 φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία εμπίπτουν
στα διοικητικά όρια 4 τοπικών κοινοτήτων (Κάτω και Πάνω Κουτραφάς, Νικητάρι και Ευρύχου), χωρίς να
συνυπολογίζονται άλλα έργα που χωροθετούνται στα διοικητικά όρια των υπόλοιπων 6 τοπικών κοινοτήτων
που καλύπτει η περιοχή μελέτης του προτεινόμενου έργου. Ως εκ τούτου, η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης δεν εντοπίζει, δεν καταγράφει, δεν αναλύει και δεν συνεκτιμά τις σωρευτικές επιπτώσεις όλων
των έργων και δραστηριοτήτων που χωροθετούνται εντός και πλησίον ολόκληρης της ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς –
Άγιος Θεόδωρος» και επηρεάζουν τη συνοχή και την ακεραιότητα της.
5. Ανεπαρκής εξέταση εναλλακτικών λύσεων
Σύμφωνα με την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (σελ. 14 & 51): «Εναλλακτική Όδευση: Σύμφωνα με
επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, την 23η Δεκεμβρίου 2019, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙI,
δεν είναι απαραίτητη η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων. Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για κατασκευή
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αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας χωρίς τη μείωση οποιωνδήποτε γεωμετρικών ή άλλων
χαρακτηριστικών του έργου».
Δεδομένου ότι, το προτεινόμενο έργο θα επιφέρει αδιαμφισβήτητα σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και
μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα είδη καθορισμού και τους στόχους διατήρησης της ΖΕΠ «Περιοχή Ατσάς –
Άγιος Θεόδωρος», δεν διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του άρθρου 6(4) της Οδηγίας για τους Οικοτόπους
(92/43/ΕΟΚ), σύμφωνα με το οποίο για να προχωρήσει η εξέταση του προτεινόμενου έργου πρέπει να
εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις.
Κατά τη γνώμη μου, η εναλλακτική λύση της αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου
αποτελεί την προτιμότερη εναλλακτική λύση, η οποία σαφώς πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της ειδικής
οικολογικής αξιολόγησης / δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων.
6. Τοποθέτηση Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου
Με βάση όλα τα πιο πάνω, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου τοποθετείται αρνητικά
καθότι το προτεινόμενο έργο αναμένεται να επιφέρει:
• Σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα αντικείμενα καθορισμού και
στους στόχους διατήρησης της περιοχής.
• Διατάραξη των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων που διατηρούν την ευνοϊκή κατάσταση της περιοχής.
• Αλλαγές σε πτυχές ζωτικής σημασίας (π.χ ποσοστό εδαφοκάλυψης και βλάστησης, κελαδογέφυρες σε
αργάκια και ποταμούς, κατακερματισμός γνωστού περάσματος / διαδρόμου διέλευσης μεταναστευτικών
πτηνών), οι οποίες καθορίζουν τη δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος.
• Μείωση της έκτασης των οικοτόπων και της συνεκτικότητας της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου
Natura 2000, καθώς και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων των ειδών πτηνοπανίδας.
• Μείωση των πληθυσμών των ειδών πτηνοπανίδας και της βιοποικιλότητας της περιοχής.
• Αθροιστικές, συνεργιστικές και σωρευτικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με άλλα υφιστάμενα /
αδειοδοτημένα και προτεινόμενα / σχεδιαζόμενα έργα και σχέδια που χωροθετούνται στην ίδια περιοχή.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η Ομοσπονδία
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου θεωρεί ότι δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις και συνεπώς δεν
αιτιολογούνται επαρκώς επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος για την υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου, ενώ παράλληλα όχι μόνο δεν προτείνονται κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα (π.χ.
επέκταση υφιστάμενης ή/και κήρυξη νέας περιοχής ΖΕΠ), αλλά ούτε καν αναγνωρίζονται οι σοβαρές,
αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρει στην
προστατευόμενη περιοχή.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,

Μυρούλα Χατζηχριστοφόρου
Εκπρόσωπος
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου

«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.
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ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ ότι η κατασκευή του εν λόγω
αυτοκινητόδρομου θα επιφέρει αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» (περιοχή Natura 2000).

Η κλίμακα και η φύση του έργου το οποίο αποτελεί νέα χάραξη αυτοκινητόδρομου
περίπου 3.5 χιλιομέτρων ο οποίος διαπερνά την περιοχή του δικτύου Natura 2000,
αναπόφευκτα θα προκαλέσει απώλεια και κατακερματισμό του βιότοπου καθώς και
σημαντική όχληση.
Θα υπάρξουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με προσκρούσεις που θα
προκύψουν καθώς και από τον φωτισμό.
Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν αρνητικά τα εξής σημαντικά προστατευταία αντικείμενα
της περιοχής ΖΕΠ.
α) Τα είδη καθορισμού Κράγκα Coracias garrulous και Τρουλλουρία Burhinus
oedicnemus, και
β) το καθορισμένο πέρασμα διέλευσης μεταναστευτικών πτηνών, αφού η περιοχή
αποτελεί σημαντικό πέρασμα διέλευσης αποδημητικών αρπακτικών πτηνών όπως των
Pernis apivorus (Μελισσοσιάχινο) Milvus migrans (Γυπογεράκα), Circus aeruginosus
(Βαλτοσιάχινο), Circus cyaneus (Ορνιθοσιάχινο), Circus macrourus (Ασπροσιάχινο),
Circus pygargus (Καμποσιάχινο) κλπ.

Ακόμα και χωρίς την εξέταση άλλων υφιστάμενων ή/και προτεινόμενων έργων που
υπάρχουν στην περιοχή και άλλων αθροιστικών απειλών, το συγκεκριμένο έργο θα
επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη, στο βιότοπο και στην συνεκτικότητα
της περιοχής ΖΕΠ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ.
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