ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ, ΓΔΩΡΓΗΑ, ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΓΔΟΤΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ Δ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ
ΑΡΘΡΟ 16 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 153(Η)/2003 ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΖ
ΑΓΡΗΑ ΕΩΖ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ ΚΔΡΑΗΩΝ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ (Somera) ΣΖΝ
ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ NATURA 2000 «Κάβο Γκπέκο»
Απ. Φακ. 02.15.003.001 και 02.15.004.017.001
Ζ Μειέηε Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιόγεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000, Εώλε Δηδηθήο
Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) - Κάβν Γθξέθν εμεηάζηεθε ζηηο 28.01.2021. Ζ πεξηνρή Κάβν Γθξέθν απνηειεί θαη Δηδηθή
Εώλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) ηόζν γηα ην ζαιάζζην όζν θαη γηα ην ρεξζαίν πεξηβάιινλ. Τν πξνηεηλόκελν έξγν
αθνξά ηελ θαηεδάθηζε 7 θεξαηώλ ηεο εηαηξείαο France Medias Monde (Somera), ζηηο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000 θαζώο θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ππνδνκώλ ηνπο
(ζύξκαηα, θηήξηα θαη παζάινη). Σηελ εμέηαζε ηεο κειέηεο έιαβαλ κέξνο ηα κέιε κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο
ηεο Ad hoc Δπηηξνπήο ηα νπνία είλαη εθπξόζσπνη ησλ Τκεκάησλ Πεξηβάιινληνο, Γαζώλ, θαη Αιηείαο θαη
Θαιάζζησλ Δξεπλώλ (ΤΑΘΔ) 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 σώπος ςλοποίηζηρ ηος
Τν έξγν αθνξά εξγαζίεο θαηεδάθηζεο επηά θεξαηώλ (ζεηξά ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ αληίζηνηρα) θαη ηελ
απνμήισζε ησλ βάζεσλ ηνπο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ππνδνκώλ (θηήξηα θα πάζζαινη). Ζ ΔΟΑ εμέηαζε
ηελ θαηεδάθηζε κε εθξεθηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη απνμήισζε κε κεραληθά κέζα.
Γηα ηηο 7 θεξαίεο ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: νη θεξαίεο έρνπλ ύςνο 132,5 m, απνηεινύληαη από ηξηγσληθνύο
ππιώλεο ζσιήλσλ ζην άμνλα, ζηεξεώλνληαη κε θαιώδηα ζε 3 άμνλεο ζηηο 120°, θάζε ζύξκα παξακνλήο
ζηεξεώλεηαη κε έλα ζεκέιην (28 ζεκέιηα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα) από ζθπξόδεκα (αγθύξσζε), είλαη
ηνπνζεηεκέλεο ζε κπινθ από ζθπξόδεκα, γξακκέο ηξνθνδνζίαο ζε ζεκέιηα θαη δέζκε θαισδίσλ ραιθνύ
(22), δίθηπν γείσζεο, θαη ηα κηθξά θηήξηα casemate κε εμνπιηζκό ππνζηήξημεο ησλ θεξαηώλ.
Ζ κειέηε ΔΟΑ αμηνιόγεζε ηηο επηπηώζεηο ζηελ ΕΔΠ Κάβν Γθξέθν θαη ζηελ πηελνπαλίδα από ηελ
θαηεδάθηζε ησλ θεξαηώλ κε εθξεθηηθά. Ζ ΔΟΑ δελ θάλεη αλαθνξά ζηελ ΔΕΓ ζε νηθόηνπνπο θαη είδε πνπ
δύλαηαη λα έρνπλ επηπηώζεηο ηόζν ζε ζαιάζζην όζν θαη ην ρεξζαίν πεξηβάιινλ θαζώο θαη ζηα
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γεσκνξθώκαηα (ζαιαζζηλέο ζπειηέο θαη θακάξα ηνπ θόξαθα). To Κάβν Γθξέθν απνηειείηαη από
αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα, πινύζηα ζε απνιηζώκαηα θπηηθώλ θαη δσηθώλ νξγαληζκώλ. Οη θεξαίεο
εκπίπηνπλ ζε πεξηνρή (θάβνο) ε νπνία πξνζηαηεύεηαη ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ησλ Οηθνηόπσλ θαη
Πνπιηώλ (ΔΕΓ θαη ΕΔΠ) γηα ην ρεξζαίν θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ (νηθόηνπνη θαη είδε). Τα αληηθείκελα
πξνζηαζίαο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο αθνξνύλ ρεξζαίνπο θαη ζαιάζζηνπο ηύπνπο θπζηθώλ
νηθνηόπσλ θαη είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο (ρεξζαίν θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ).
Λόγν επαηζζεζίαο ηεο πεξηνρήο ζε ρεξζαίν θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη έιιεηςεο ζηνηρείσλ σο
πξνο ηηο επηπηώζεηο ζε απηό κε ηελ ρξήζε εθξεθηηθώλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο,
θαη κεηά από επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο Somera θαη ηελ εηαηξεία απνμήισζεο γίλεηαη
εηζήγεζε όπσο πξνσζεζεί ε θαηεδάθηζε κε κεραληθά κέζα. Ζ κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα είλαη κε
κεραληθά κέζα αθνύ ζα είλαη πην ειεγρόκελε σο πξνο ηηο επηπηώζεηο θαη έρεη σο αθνινύζσο:
-

Καηεδάθηζε 7 θεξαηώλ κε ηελ απνθνπή ησλ ζρνηληώλ (από απόζηαζε) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο
θεξαίεο (αιπζηδσηά θαη ζύκθσλα κε ηελ θνξά ηνπ αέξα).

-

Απνζπλαξκνιόγεζε θαη απνκάθξπλζε ζην έδαθνο

-

Απνθνπή θαη απνκάθξπλζε ησλ ζρνηληώλ θαη απνμήισζε ησλ βάζεσλ ζθπξνδέκαηνο
(απνκάθξπλζε ζθπξνδέκαηνο 50-60 εθαηνζηά θάησ από ην έδαθνο)

-

Απνκάθξπλζε θαισδίσλ ραιθνύ ρεηξνλαθηηθά

-

Αθαίξεζε παζάισλ κε ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ (από ηνλ δξόκν)

-

Απνμήισζε ησλ ππνδνκώλ casemate (κηθξά θηίξηα από ην δξόκν).

Οη θεξαίεο ζα απνζπλαξκνινγνύληαη ζην έδαθνο, νη πάζαινη ζα αθαηξνύληαη κε κεράλεκα από ηνπο
πθηζηάκελνπο δξόκνπο, ηα θηίξηα ζα θαηεδαθηζηνύλ κεραληθά θαη ηα θαιώδηα ζα αθαηξεζνύλ ρεηξνλαθηηθά.
Όια ηα πιηθά θαηεδάθηζεο ζα κεηαθεξζνύλ ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο απόξξηςεο /αλαθύθισζεο πιηθώλ.
Ζ θαηεδάθηζε ησλ θεξαηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ θνξά ησλ αλέκσλ θαη ζα πξνσζεζεί πξνο ηνπο
πθηζηάκελνπο δξόκνπο θαη ρέξζα γε (ζα απνθεπρζεί ε βξαρώδεο πεξηνρήο θαη πεξηνρέο όπνπ θύεηαη
ζακλώδεο βιάζηεζε).
2. Υαπακηηπιζηικά ηων πποζηαηεςόμενων πεπιοσών ηος Γικηύος Natura 2000 και ηηρ άμεζηρ
πεπιοσήρ ηος έπγος
2.1 Υαπακηηπιζηικά ηηρ πεπιοσήρ Διδική Εώνη Γιαηήπηζηρ

(ΔΕΓ) Δθνικό Γαζικό Πάπκο Κάβο

Γκπέκο
Ζ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή Κάβν Γθξέθν ραξαθηεξίδεηαη σο Δηδηθή Εώλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) ιόγσ ηεο
παξνπζίαο ζεκαληηθώλ νηθνηόπσλ θαη ζεκαληηθώλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη

2

ζηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηόπσλ 92/43/ΔΟΚ ζε ρεξζαίν θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Ζ
βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο Κάβν Γθξέθν απνηειείηαη ζε κεγάιν πνζνζηό ηεο έθηαζεο ηεο από εθηεηακέλνπο
ζακλώλεο ανξάηνπ Juniperus phoenicea. Ζ πεξηνρή θαιύπηεηαη επίζεο από εθηάζεηο ρακειήο βιάζηεζεο
κε θξύγαλα θαζώο θαη από κίμε ησλ δύν ηύπσλ βιάζηεζεο (αόξαηνη κε θξύγαλα). Μηθξόηεξα ηκήκαηα ηεο
πεξηνρήο θαιύπηνληαη από άιινπο νηθόηνπνπο κε ηδηαίηεξε αμία λα απνδίδεηαη ζε νηθόηνπνπο
πξνηεξαηόηεηαο όπσο ηα επνρηθά ιηκλία (3170), θπηνθνηλσλίεο κε αγξσζηώδε θαη ζεξόθπηα (6220),
παιινύξεο (5220).
Οη ηύπνη θπζηθώλ νηθνηόπσλ

ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο πεξηιακβάλνπλ: Φεξζαίν- Μνλνεηή

βιάζηεζε κεηαμύ ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη ακπώηηδαο (1210), Απόθξεκλεο βξαρώδεηο αθηέο ηεο
Μεζνγείνπ κε βιάζηεζε κε ελδεκηθά Limonium spp (1240), Μεζνγεηαθά επνρηαθά ιηκλία (3170*),
Γελδξώδεηο ζακλώλεο κε Juniperus phoenicea (5210 (5212)), Θακλώλεο Ziziphus lotus (5220); Φξύγαλα
κε Sarcopoterium spinosum (5420 - Cisto-Micromerietea); Ξεξνθπηηθνί ιεηκώλεο ηεο Μεζνγείνπ κε
αγξσζηώδε θαη κνλνεηή (6220* Thero-Brachypodietea), Αιν-ληηξόθηιεο ιόρκεο (1430 Pegano-Salsoletea)
θαη
Θαιάζζην-Ακκνζύξζεηο πνπ θαιύπηνληαη ζπλερώο από ζαιάζζην λεξό κηθξνύ βάζνπο (1110), ζαιάζζηα
βελζηθή βιάζηεζε κε Πνζεηδσλίεο (1120), Ύθαινη (1170) θαη Θαιάζζηα ζπήιαηα (8330).
2.1.1 Χλωρίδα και πανίδα
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εηδώλ ρισξίδαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Κάβν Γθξέθν αλέξρεηαη ζηα 409 από
ηα νπνία 12 είδε είλαη ελδεκηθά ηεο Κύπξνπ. Ο αξηζκόο ησλ επηγελώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Κάβν
Γθξέθν είλαη κόιηο 11. Ο ζρεηηθά κεγάινο αξηζκόο εηδώλ νθείιεηαη ζηελ πνηθηιία ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη
εηδηθά ζηε κεγάιε έθηαζε ησλ αλνηρηώλ θαη ρακειώλ ζακλώλσλ όπνπ δεκηνπξγνύληαη πνιιά θαη πνηθίια
κηθξνελδηαηηήκαηα.

Δπηπξόζζεηα

ζηελ

πεξηνρή,

έρνπλ

θαηαγξαθεί

15

απεηινύκελα

είδε

πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζην Κόθθηλν Βηβιίν ηεο Φισξίδαο ηεο Κύπξνπ, ελώ ζηελ πεξηνρή έρεη θαηαγξαθεί ην
παιαηόηεξα θαη ην Valantia muralis, είδνο πνιύ ζπάλην ζηελ Κύπξν. Δπίζεο πξόζθαηα θαηαγξάθεθε θαη ην
είδνο Callitriche pulchra ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο θξηζίκσο θηλδπλεύνλ. Σεκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξηνρή
κειέηεο (θάβνο) απαληά ην είδνο ην Κόθθηλνπ βηβιίνπ Limonium aucheri ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο
θξηζίκσο θηλδπλέπνλ.
Ζ παλίδα ηεο πεξηνρήο είλαη εμίζνπ πινύζηα, αθνύ πέξαλ ηεο πινύζηαο πηελνπαλίδαο, θηινμελεί 59
ζεκαληηθά είδε θαη ππνείδε αζπνλδύισλ (ρεξζαία θαη ζαιάζζηα), 3 είδε ακθηβίσλ, 15 είδε εξπεηώλ θαζώο
θαη 6 ηνπιάρηζηνλ είδε ρεξζαίσλ ζειαζηηθώλ. Από απηά μερσξίδνπλ δύν ζαιάζζηα ζειαζηηθά ηα νπνία
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πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ όπσο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ε κεζνγεηαθή
θώθηα (Monachus monachus) θαη ην ξηλνδέιθηλν (Tursiops truncatus). Σηελ ελ ιόγσ πεξηνρή είραλ
θαηαγξαθεί επίζεο άηνκα θξνπηνλπρηεξίδαο (Rousettus aegyptiacus), είδνο πνπ επίζεο πεξηιακβάλεηαη
ζην Παξαξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο ησλ νηθνηόπσλ. Πέξαλ ησλ ζεκαληηθώλ απηώλ εηδώλ, έρνπλ θαηαγξαθεί
δηάθνξα είδε ζειαζηηθώλ όπσο ηελ αιεπνύ (Vulpes vulpes), ην ιαγό (Lepus europaeus) θαη ην
ζθαληδόρνηξν (Hemiechinus auritus dorothea), δηάθνξα είδε εξπεηώλ όπσο θίδηα θαη ζαύξεο θαζώο θαη κηα
κεγάιε πνηθηιία πεηαινύδσλ.
Οη ζηόρνη δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο ΔΕΓ είλαη, ε δηαηήξεζε ζε επλντθή θαηάζηαζε ησλ ηύπσλ θπζηθώλ
νηθνηόπσλ θαη εηδώλ άγξηαο δσήο ηεο Οδεγίαο ησλ νηθνηόπσλ, πνπ απαληνύλ ζηελ πεξηνρή θαη θπξίσο ησλ
νηθνηόπσλ πξνηεξαηόηεηαο θαη ησλ ελδεκηθώλ θαη ζπάλησλ εηδώλ ρισξίδαο, κέζσ ηεο πξνζηαζίαο θαη
δηαηήξεζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη δνκώλ ησλ νηθνηόπσλ θαη ησλ επλντθώλ ηηκώλ αλαθνξάο ησλ εηδώλ. Ζ
δηαηήξεζε ηεο πνηθηιόηεηαο ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ νηθνηόπσλ ζπκβάιινπλ ζηελ πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα θαη
ησλ ζηόρσλ πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη ε ζπλνρή ηεο πεξηνρήο ηνπ Γηθηύνπ. Οη νηθόηνπνη
πξνηεξαηόηεηαο Μεζνγεηαθά Δπνρηαθά Ληκλία θαη Παιινύξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε επλντθή θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο, ελώ ην εύξνο ηνπ νηθόηνπνπ ζα πξέπεη λα θαιύπηεη πνζνζηά κέρξη ε/θαη κεγαιύηεξα ηνπ 60%
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο Οδεγίαο. Δπηπξόζζεηα γηα ηα είδε ρισξίδαο ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί
σο εύηξσηα θαη θηλδπλεύνληα θαη ζπλζέηνπλ ηηο θπηνθνηλσλίεο ηνπ νηθόηνπνπ Μεζνγεηαθά Δπνρηαθά Ληκλία
ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα πξνζηαζίαο.
2.2. Υαπακηηπιζηικά ηηρ πεπιοσήρ Εώνη Διδικήρ Πποζηαζίαρ (ΕΔΠ) Κάβο Γκπέκο
Ζ πεξηνρή ΕΔΠ Κάβν Γθξέθν απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν ζεκείν γηα ηα πνπιηά πνπ κεηαλαζηεύνπλ πξνο
βνξξά, ηελ άλνημε θαη αληίζηξνθα ην θζηλόπσξν, θαζώο βξίζθεηαη ζηα λόηηα ηνπ λεζηνύ νπόηε θαη απνηειεί
ηελ πξώηε ζηεξηά πνπ ζπλαληνύλ ηα πνπιηά. Δπηπιένλ, απνηειεί έλα από ηα ηειεπηαία ζεκεία μεθνύξαζεο
πξηλ μεθηλήζνπλ γηα ην λόην ην θζηλόπσξν. Ζ ελ ιόγσ πεξηνρή απνηειεί θαζνξηζκέλν ζεκαληηθό
κεηαλαζηεπηηθό δηάδξνκν γηα αξθεηά είδε απνδεκίαο ηόζν πξνο βνξά όζν θαη πξνο λόην. Αξθεηά είδε
πηελνπαλίδαο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πεξηνρή γηα ζηαζκό θαηά ηελ κεηαλάζηεπζε, γηα θσιενπνίεζε αιιά θαη
γηα ηξνθνιεςία. Ζ πεξηνρή έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηα απνδεκεηηθά πνπιηά θαη ηδηαίηεξα γηα ηα απνδεκεηηθά
αξπαθηηθά, ράξηλ θπξίσο ζηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, αιιά θαη ιόγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ νηθνηόπσλ πνπ
παξνπζηάδεη. Ζ πεξηνρή ηνπ Κάβν Γθξέθν θαζνξίζηεθε σο ΕΔΠ ιόγσ ηεο παξνπζίαο 5 εηδώλ
ραξαθηεξηζκνύ πηελνπαλίδαο, θαζώο θαη ηεο ρξήζεο ηεο πεξηνρήο από ηα απνδεκεηηθά αξπαθηηθά: ην
Μαπξνθάιθνλν (Falco vespertinus), ην Αζπξνζηάρηλν (Circus macrourus) θαη ν Μειηζζνθάγνο (Merops
apiaster), απνδεκεηηθά πνπιηά πνπ πεξλνύλ από ηε πεξηνρή ζε ζεκαληηθνύο αξηζκνύο θαη απνηεινύλ είδε
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θαζνξηζκνύ; Σθαιηθνύξηα (Oenanthe cypriaca) θαη Τξππνκάδεο (Sylvia melanothorax) ηα νπνία είλαη
ελδεκηθά πνύιηα ηεο Κύπξνπ θαη θσιηάδνπλ ζηε ΕΔΠ. Τα κεηαλαζηεπηηθά αξπαθηηθά (είδε ραξαθηεξηζκνύ),
πεξλνύλ από ηε ΕΔΠ ζε ζεκαληηθνύο αξηζκνύο, θπξίσο θαηά ην Φζηλόπσξν. Τα είδε απηά πεξηιακβάλνπλ:
ηα Pernis apivorus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Neophron percnopterus,
Circaeutus gallicus, Circus macrourus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Aquila
pomarina, Aquila pennatus, Pandion heliaetus, Falco naumanni, Falco tinnunculus, Falco columbarius,
Falco subbuteo, Falco cherrug, Falco peregrinus. Σπλνιηθά ζηε ΕΔΠ Κάβν Γθξέθν έρνπλ θαηαγξαθεί 200
είδε πηελώλ, από ηα νπνία 70 απνηεινύλ είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο, θαη από ηα νπνία 3 από
απηά θσιηάδνπλ ζηελ πεξηνρή.
Σύκθσλα κε ην Γηαρεηξηζηηθό Σρέδην πνπ έρεη εηνηκαζηεί γηα ηελ πεξηνρή ΕΔΠ νη ζηόρνη δηαηήξεζεο ηεο
πεξηνρήο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πεξηνρήο ΕΔΠ θαη ησλ εηδώλ απηώλ ζε επλντθό θαζεζηώο, κέζσ ηεο
πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδώλ ραξαθηεξηζκνύ ζε επλντθέο ηηκέο
αλαθνξάο θπξίσο ησλ θσιεάδνλησλ εηδώλ θαη ησλ αξπαθηηθώλ. Σε επλντθό θαζεζηώο δηαηήξεζεο, ζα
πξέπεη λα είλαη ηα είδε Oenanthe cypriaca (Σθαιηθνύξηα) θαη Sylvia melanothorax (Τξππνκάδεο); θαη ηα
αξπαθηηθά Falco vespertinus (Μαπξνθάιθνλν), Circus macrourus (Αζπξνζηάρηλν), Merops apiaster
(Μειηζζνθάγνο); θαζώο θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπ δηαρεηκάδνπλ κε επίθεληξν ην Βξαρνπινπκίδη
Charadrius leschenaultii.
2.3. Υαπακηηπιζηικά ηηρ άμεζηρ πεπιοσήρ μελέηηρ
Ζ πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη από πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα- άγξηα βιάζηεζε (καθθία θαη ζακλώδε
βιάζηεζε κε θπξίαξρα είδε ηνλ αόξαην, παιινύξεο θαη Lycium schweinfurthii), θπζηθό ηνπίν ζην νπνίν
ζρεκαηίδεηαη πεδηάδα θαη βξάρηα, ζην νπνίν δηαβηεί άγξηα δσή ζε πνηθίια ελδηαηηεκάησλ / βηνηόπσλ. Οη
θύξηνη ηύπνη θπζηθώλ νηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη: Μεζογειακά Δποσιακά Λιμνία (3170*);
Γελδξώδεηο ζακλώλεο κε Juniperus phoenicea (5210); Θακλώλεο Ziziphus lotus (5220); Φξύγαλα κε
Sarcopoterium spinosum (5420); Ξεξνθπηηθνί ιεηκώλεο ηεο Μεζνγείνπ κε αγξσζηώδε θαη κνλνεηή (6220*);
Αιν-ληηξόθηιεο ιόρκεο (1430); θαη Απόθξεκλεο αθηέο κε βιάζηεζε Αγγεηόζπεξκσλ (1240). Σε θνληηλή
απόζηαζε βξίζθνληαη θαη ηα ζαιάζζηα ζπήιαηα (8330 - Submerged or partially submerged sea caves).
3. Μελέηη Διδικήρ Οικολογικήρ Αξιολόγηζηρ – Γίκηςο Natura 2000 ΕΔΠ Κάβο Γκπέκο
Ζ Μειέηε ΔΟΑ γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ θεξαηώλ κε εθξεθηηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000
ππνβιήζεθε ηνλ Γεθέκβξην

ηνπ 2020. Τνλίδεηαη όηη, ε εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο
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επηπηώζεηο ζε νηθόηνπνπο θαη είδε ηεο ΔΕΓ. Ζ ΔΟΑ

επηθεληξώζεθε ζηηο επηπηώζεηο, πνπ ζα έρεη ε

θαηεδάθηζε ζηελ ΕΔΠ θαη ζηα είδε πηελνπαλίδαο.
3.1 Δπιπηώζειρ από ηην καηεδάθιζη με εκπηκηικά
 Δπιπηώζειρ ζε οικόηοποςρ και είδη
Ζ θαηεδάθηζε /απνμήισζε δύλαηαη λα επεξεάζεη ρεξζαίνπο θαη ζαιάζζηνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ θαζώο θαη
είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο. Σύκθσλα κε πθηζηάκελε γλώζε θαη κεηά από αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ
(επηηόπνπ) παξαηίζεηαη πην θάησ ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ δύν κεζόδσλ (εθξεθηηθά vs κεραληθά).
Γιάπκεια
Δθξεθηηθά

4 εκέξεο
(1 κήλαο γηα
νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηώλ
απνμήισζεο)

Δπιπηώζειρ ζε οικόηοποςρ και είδη
Ζ ρσξνζέηεζε εθξεθηηθώλ αθνξά κηα δόζε
κε ηελ νπνία ζα θαηεδαθηζηεί ε νκάδα ησλ
ηξηώλ θεξαηώλ καδί (130 h X 2,5 m). Ζ ελ
ιόγσ κέζνδνο ζα πξνθαιέζεη επηπηώζεηο
ζε νηθόηνπνπο: ανξάηνπ 5210, παιινύξεο
5220, αινληηξόθηιεο ιόρκεο 1430, θαη
κεζνγεηαθά επνρηαθά ιηκλία 3170.
Δίδε: ρισξίδα- Lycium, αόξαηνη και
Limonium
-

Φξήζε
κεραληθώλ κέζσλ
κεηά ηελ ρξήζε
εθξεθηηθώλ
Μεραληθά

1 κήλαο

Δπιπηώζειρ ζε
ηοπογπαθία /ηοπίο
Φξήζε 28 εθξεθηηθώλθξαηήξεο- επηπηώζεηο ζην
ηνπίν (ζηελ πεξηνρή
ππάξρνπλ ξήγκαηα) ε
ρξήζε εθξεθηηθώλ δύλαηαη
λα επεξεάζεη ηόζν ην
ρεξζαίν αιιά θαη ζαιάζζην
πεξηβάιινλ

Οριεξία ζηελ πηελνπαλίδα θαη
άιια είδε

Με ηελ κέζνδν ησλ εθξεθηηθώλ
απνμήισζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βάζεηο κε
ζρνηληά) ζα ρξεηαζηεί θαη κεραληθή ρξήζε
ιόγσ ηεο ρξήζεο αγθύξσζεο ζηα βξάρηα –
επηπηώζεηο δύλαηαη λα πξνθιεζνύλ ηόζν
ζην ρεξζαίν πεξηβάιινλ όζν θαη ζην
ζαιάζζην (θξαδαζκνί)

ε κεραληθή απνμήισζε
πνπ πξνηείλεηαη κε
αθαίξεζε 60 εθ.
ειαρηζηνπνηεί ηηο
επηπηώζεηο ζην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ

Σε αγξσζηώδε 6220
Έρεη πξνηαζεί από ην Τκ. Πεξηβάιινληνο
όπσο ε θαηεδάθηζε γίλεη ζηνπο
πθηζηάκελνπο ρσκαηόδξνκνπο θαη γε κε
αγξσζηώδε θαη θξύγαλα

ε αθαίξεζε ζθπξνδέκαηνο
ζα είλαη κέρξη 60 εθαηνζηά
έηζη ώζηε λα κελ
επεξεαζηνύλ νηθόηνπνη θαη
είδε

-

Οριεξία ζηελ πηελνπαλίδα

Σύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο θαη ηεο εηαηξείαο απνμήισζεο (Alpha Scrap Metals
Ltd), κε ηε κεραληθή κέζνδν δηαζθαιίδεηαη όηη ηόζν ην ρεξζαίν όζν θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ δελ ζα
επεξεαζηεί (νηθόηνπνη θαη είδε). Με ηελ κέζνδν ησλ εθξεθηηθώλ δύλαηαη λα επεξεαζηνύλ ηόζν νη νηθόηνπνη
όζν θαη ηα είδε ιόγσ ηνπ αξηζκνύ (30 εθξήμεηο ζηνλ θάβν).
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Οη επηπηώζεηο νη νπνίεο δύλαηαη λα πξνθιεζνύλ ζηελ πηελνπαλίδα ζα είλαη νπδέηεξεο όπσο γίλεηαη θαη
αλαθνξά ζηελ ΔΟΑ. Ο ζόξπβνο (νριεξία) θαη κε ηηο δπν κεζόδνπο ζα επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή κέρξη ηελ
απνμήισζε όισλ θαη ππνδνκώλ.
Σεκεηώλεηαη όηη νη εξγαζίεο ζα μεθηλήζνπλ κε ηελ αθαίξεζε ησλ θαισδίσλ ραιθνύ (ρεηξνλαθηηθά) θαη
απνμήισζε ησλ παζάισλ ηξνθνδνζία ειεθηξηζκνύ θαη ησλ κηθξώλ θηεξίσλ (casemate) κε κεραληθά κέζα.
Με ην πέξαο ησλ πην πάλσ εξγαζηώλ ζα απνθνπνύλ ηα ζρνηληά γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ θεξαηώλ, ζα
απνζπλαξκνινγεζηνύλ ζην έδαθνο θαη ζα απνκαθξπλζνύλ. Τέινο ζα αθαηξεζεί ην ζθπξόδεκα (βάζεηο)
ησλ ζρνηληώλ θαη θεξαηώλ ζε βάζνο 60εθ..
 Όσληζη από Θόπςβο
Όζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο απηέο αθνξνύλ θπξίσο, ηε δεκηνπξγία πςειώλ επηπέδσλ
ζνξύβνπ θαη ζθόλεο από ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο. Οη εξγαζίεο θαηεδάθηζεο κε ηε ρξήζε εθξεθηηθώλ αιιά
θαη κεραληθά έρνπλ σο επίπησζε ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ, δεκηνπξγώληαο νριεξέο ζπλζήθεο νη
νπνίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο πηελνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο. Παξόια ηαύηα ε κειέηε
ΔΟΑ θξίλεη όηη νη επηπηώζεηο ζηελ πηελνπαλίδα έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο νπδέηεξεο.
 Δπιπηώζειρ ζηο ηοπίο
Ο θάξνο θαζώο θαη ην ζπίηη ηνπ θαξνθύιαθα απέρεη κόιηο 135-145 κέηξα από ηηο θεξαίεο (ζεηξά 3
θεξαηώλ) θαη σο εθ ηνύηνπ ε κεραληθή θαηεδάθηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πην αζθαιήο. Ζ βιάζηεζε ηεο
πεξηνρήο απνηειείηαη θπξίσο από ανξάηνπο, παιινύξεο θαη ιίθηνπκ, θαζώο θαη ην ρσξνθαηαθηεηηθό είδνο
αθαθίαο. Σηελ πεξηνρή επίζεο απαληνύλ κεζνγεηαθά επνρηαθά ιηκλία, βξαρώδεηο νηθόηνπνη κε Limonium
spp., θαη αγξσζηώδε. Με ηελ ρξήζε εθξεθηηθώλ δύλαηαη λα πξνθιεζνύλ επηπηώζεηο ζην ηνπίν ιόγσ ηνπ
κεγάινπ αξηζκνύ (30) εθξήμεσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα δεκηνπξγεζνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, όπνπ ζα
αθνξνύλ θπξίσο πιηθά θαηεδάθηζεο. Τα απόβιεηα (ζθπξόδεκα, ζίδεξν, ραιθόο θ.α.) ζα δηαηεζνύλ ζε
εγθεθξηκέλνπο αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο δηάζεζεο (νη άδεηεο έρνπλ εμαζθαιηζζεί ήδε από ηελ εηαηξεία
Alpha Scrap Metal Ltd).
4. ςμπεπάζμαηα
Ζ ΔΟΑ δελ αμηνινγεί ηηο επηπηώζεηο ζηνπο ζαιάζζηνπο θαη ρεξζαίνπο ηύπνπο θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαη εηδώλ
ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαζώο θαη ην είδνο ηνπ Κόθθηλνπ Βηβιίνπ Limonium aucheri θαη γεσκνξθώκαηα.
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Μεηά από επηηόπηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη επηζθόπεζε (επηηόπηα 16.4.2021) ιεηηνπξγώλ
ησλ αξκόδησλ Τκεκάησλ (Πεξηβάιινληνο θαη Γαζώλ) θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο αιιά θαη
εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο απνμήισζεο, θαη ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ ηεο ΔΟΑ γηα ηνπ νηθόηνπνπο θαη ηα
είδε ηεο ΔΕΓ θαζώο θαη ησλ γεσκνξθσκάησλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζέζε ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηεο
Ad hoc Δπηηξνπήο ε εηαηξεία (SOMERA) ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ηελ θαηεδάθηζε ησλ θεξαηώλ θαη ηελ
απνμήισζε ησλ ππνδνκώλ κε κεραληθά κέζα. Σεκεηώλεηαη όηη κε ηα κεραληθά κέζα ε θαηεδάθηζε ζα είλαη
πην ειεγρόκελε θαη κεηώλεη ηηο νπνηεζδήπνηε επηπηώζεηο ζε νηθόηνπνπο θαη είδε. Με ην πέξαο ηεο
απνμήισζεο όια ηα πιηθά θαη κπάδα ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο. Σεκεηώλεηαη
επίζεο, όηη ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα έξζεη ζε ζπλελλόεζε κε ην Τκήκα Γαζώλ (αξκόδηα αξρή δηαρείξηζεο
ηεο δαζηθήο πεξηνρήο) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρώξσλ όπνπ ζα αθαηξεζεί ην ζθπξόδεκα. Δπίζεο ζα
πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ νη πην θάησ όξνη (Παξάξηεκα Η) γηα λα δηαζθαιηζζεί ην θπζηθό πεξηβάιινλ.
Μαξίλα Ξελνθώληνο
Τκήκα Πεξηβάιινληνο
Απξίιηνο 2021
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Παπάπηημα Η


Ζ θαηεδάθηζε ησλ θεξαηώλ λα γίλεη ζηνπο πθηζηάκελνπο ρσκαηόδξνκνπο θαη ρέξζα γε κε
αγξσζηώδε θαη ζύκθσλα κε ηελ θνξά ηνπ αέξα γηα λα απνθεπρζεί αλεπηζύκεηε θαηεδάθηζε.



Να απνθεπρζεί ε πεξίνδνο Μάξηηνο – Μάηνο θαη κέζα Απγνύζηνπ – Οθηώβξηνο (πεξίνδνη
απνδεκίαο) θαη πεξηνξηζηνύλ ηα έξγα θαηεδάθηζεο κέζα ζηνλ Ηνύιην 2021, γηα λα κεησζεί ε όριεζε
ζηα είδε θαζνξηζκνύ (πνπιηά).



Ζ απνζπλαξκνιόγεζε /απνθνπή ησλ θεξαηώλ λα γίλεη ζηνπο πθηζηάκελνπο ρσκαηόδξνκνπο. Ζ
πεξηνρή απνζπλαξκνιόγεζεο /απνθνπήο λα θαηαβξερζεί γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο.
Να ππάξρεη ππξνζβεζηηθή ζηελ πεξηνρή.



Ζ απνμήισζε ησλ παζάισλ θαη θηεξίσλ (casemate) λα γίλεη από ηνπο πθηζηάκελνπο
ρσκαηόδξνκνπο.



Ζ αθαίξεζε ησλ θαισδίσλ λα γίλεη ρεηξνλαθηηθά πξνο ηελ θνξά πνπ δελ έρεη βιάζηεζε.



Ζ απνμήισζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα γίλεη κέρξη ηα 60 εθαηνζηά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ρώκα ηεο
πεξηνρήο γηα απνθαηάζηαζε ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αξκόδηαο Αξρήο Γηαρείξηζεο (Τκήκα
Γαζώλ).



Να ππνδεηρζνύλ νη ρώξνη ηνπ είδνπο ηνπ θόθθηλνπ βηβιίνπ Limonium aucheri πξηλ ηελ θαηεδάθηζε
/απνμήισζε γηα λα πξνζηαηεπζεί επαξθώο ην είδνο.



Να πξνζηαηεπζνύλ νη ρεξζαίνη θαη ζαιάζζηνη νηθόηνπνη από παξάγνληεο πνπ δύλαηαη λα ηνπο
επεξεάζνπλ όπσο ξσγκέο, απόξξηςε κπαδώλ θ.α..



Γηα απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ λα ιεθζνύλ ππόςε πηζαλέο θπηεύζεηο κε είδε θπηνθνηλσληώλ ησλ
θπζηθώλ νηθνηόπσλ π.ρ. αόξαηνη, παιινύξεο, ιίθηνπ θ.α..



Όια ηα πιηθά λα κεηαθεξζνύλ ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο.
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