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Μέγιστο - Ελάχιστο υψόμετρο 1110m – 1010m
Γενική περιγραφή ομαλή διαδρομή
δρόμος Αμιάντου–Κατασκήνωσης
Αφετηρία ΣΕΚ Γεωγραφικές Συντεταγμένες
(UTM-WGS84)493784N/3863663E
Πιο κατάλληλη περίοδος Απρίλιος - Νοέμβριος
διασταυρώσεις ποταμού, άνοδος
της στάθμης του νερού κατά
Σημεία προσοχής
τους χειμερινούς μήνες, κίνδυνος
ολίσθησης
Πόσιμο νερό στη διαδρομή όχι

Γενικά
Το Μονοπάτι Λούματα των Αετών βρίσκεται εντός του Εθνικού
Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Τροόδους, της σημαντικότερης ίσως
φυσικής περιοχής της Κύπρου. Το Τρόοδος αποτελεί τον ψηλότερο
ορεινό όγκο του νησιού που ξεκινά από την ισοϋψή των 700m και
φθάνει στα 1951m στο ψηλότερο σημείο, στην περιοχή Χιονίστρα
ή Όλυμπος. Στη μεγαλύτερή του έκταση είναι καλυμμένο με φυσική
βλάστηση, με τη μαύρη πεύκη (Pinus nigra subsp. pallasiana) και
τον αόρατο (Juniperus foeditissima) να επικρατούν στα μεγαλύτερα
υψόμετρα ενώ στα χαμηλότερα ευδοκιμεί η τραχεία πεύκη (Pinus
brutia) και η λατζιά (Quercus alnifolia). Το ΕΔΠ Τροόδους περιλαμβάνεται στις σημαντικότερες περιοχές του πλανήτη για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας (IUCN Biodiversity hot spots).
Φιλοξενεί πέραν των 750 φυτικών ειδών (44 % της ιθαγενούς
χλωρίδας), από αυτά τα 72 είναι ενδημικά (50 % των ενδημικών) εκ
των οποίων τα 12 ζουν αποκλειστικά στo Τρόοδος και πουθενά
αλλού στον πλανήτη. Η περιοχή φιλοξενεί 11 τύπους οικοτόπων
του Παραρτήματος Ι και πέντε φυτά του Παραρτήματος ΙΙ της
Eυρωπαϊκής Οδηγίας (92/43/ΕΟΚ). Επιπρόσθετα, έχουν καταγραφεί
πέραν των 100 ειδών αγρίων πτηνών, εκ των οποίων τα 11
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Η
γεωλογία της περιοχής είναι επίσης μοναδική. Το οφιολιθικό
σύμπλεγμα του Τροόδους είναι ηλικίας 90 εκατομμυρίων ετών και
αποτελεί μέρους του βυθού της αρχαίας θάλασσας Τηθύς που
ανυψώθηκε πριν από 15 εκατομμύρια χρόνια περίπου, ως συνέπεια
της σύγκρουσης της αφρικανικής και ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας,
και σηματοδότησε τη δημιουργία του νησιού. Όλα τα πιο πάνω, σε
συνδυασμό με το ιδιαίτερο κλίμα και το τοπίο, καθιστούν το ΕΔΠ
Τροόδους πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες και λάτρεις της φύσης
όπως περιπατητές, χιονοδρόμους, βοτανολόγους, πτηνοπαρατηρητές,
γεωλόγους, κ.ά. Το ΕΔΠ Τροόδους αποτελεί κρατικό δάσος το οποίο
διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών με κύρια αντικείμενα την προστασία
της περιοχής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη δασική
αναψυχή.

Pinus brutia-Τραχεία Πεύκη

Fringilla coelebs-Σπίνος

Oenanthe cypriaca- Σκαλιφούρτα

Υψόμετρο, m

Διαδρομή μονοπατιού

Διαδρομή, km
Arabis purpureaΚλάματα της Παναγίας

Αφετηρία
Η αφετηρία του μονοπατιού βρίσκεται σε σημείο πάνω στον δρόμο Αμίαντου - Κατασκήνωσης ΣΕΚ. Ερχόμενοι από τον δρόμο Καρβουνά προς
Σαΐτά η διαδρομή περνά μέσα από την κοινότητα Αμίαντος. Μετά το γεφύρι στρίψετε δεξιά για τις κατασκηνώσεις ΣΕΚ. Στον δρόμο αυτό θα βρείτε
την αφετηρία και το χαρακτηριστικό κιόσκι με πληροφορίες. Σήμανση για το μονοπάτι θα συναντήσετε στον κύριο δρόμο Καρβουνά –Αμιάντου
και στον δευτερεύοντα δρόμο μέσα στο χωριό. Μπορείτε να πάτε εκεί με το ιδιωτικό σας όχημα σταθμεύοντάς το στον χώρο στην αφετηρία. Τις
καθημερινές μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τα λεωφορεία της ΕΜΕΛ από και προς τη Λεμεσό (δρομολόγιο 64). Σχετικές λεπτομέρειες είναι
διαθέσιμες στον σύνδεσμο http://www.limassolbuses.com/rural-routes. Από και προς τη Λευκωσία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δρομολόγια
της ΟΣΕΛ (δρομολόγιο ΒΔ39). Σχετικές λεπτομέρειες υπάρχουν στον σύνδεσμο http://www.osel.com.cy.

Περιγραφή
Η πορεία διασχίζει μια πανέμορφη πλαγιά με πυκνό δάσος,
καταλήγοντας στον ποταμό
Λούματα των Αετών ο οποίος
έχει σημαντική ροή, ακόμη και
το καλοκαίρι. Από εκεί, ακολουθεί πορεία κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και τελειώνει
σε δρόμο του χωριού, κοντά
στο κοινοτικό πάρκο Αμιάντου. Το μεγαλύτερο κομμάτι του
μονοπατιού αποτελεί μέρος παλαιότερης διαδρομής που χρησιμοποιούσαν οι εργάτες του
μεταλλείου Αμιάντου. Η ποΜονοπάτι Λούματα των Αετών
ρεία είναι γραμμική, αλλά, μπορεί να γίνει και κυκλική, ακολουθώντας δρόμο μέσα στην κοινότητα
προς την κατασκήνωση της ΣΕΚ. Το μονοπάτι αποτελεί τμήμα
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους που είναι περιοχή
NATURA 2000.
Κατά μήκος της διαδρομής θα συναντήσετε σημεία με ονόματα
φυτών και πετρωμάτων. Η βλάστηση στην αρχή του μονοπατιού
αποτελείται από φυσικό δάσος τραχείας πεύκης, με υπόροφο
ξισταρκάς. Σημαντική είναι και η παρουσία της ενδημικής λατζιάς,
της τρεμιθιάς, της στερατζιάς και της αντρουκλιάς. Κοντά στην
κοίτη του ποταμού ξεχωρίζουν η δάφνη, η μερσινιά, η βερβεριτσιά,
η αροδάφνη, το αγιόκλημα, ο αντζουλόβατος και η σπατζιά. Η αρχή
του μονοπατιού προσφέρει θέα προς την περιοχή της
Κυπερούντας, καθώς και προς το ανενεργό μεταλλείο του
Αμιάντου, όπου και διακρίνονται οι αναδασωτικές εργασίες που
εκτελούνται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Στο μέσο
περίπου της διαδρομής, μπορείτε να επισκεφθείτε το κρησφύγετο
των αγωνιστών του απελευθερωτικού αγώνα 1955-59, το οποίο
βρίσκεται πολύ κοντά στην πορεία σας.
Η κλίση του μονοπατιού είναι σχετικά ομαλή, αλλά στα σημεία που
διασχίζει τον ποταμό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως την
άνοιξη, καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει. Κατά τη χειμερινή
περίοδο και νωρίς την άνοιξη, το τμήμα του μονοπατιού κατά μήκος
του ποταμού, μπορεί να γίνει αδιάβατο.

Υπηρεσίες
Η κοινότητα Αμιάντου διαθέτει κοινοτικά πάρκα, παιδική χαρά με
περίπτερο, εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες. Εντός του Εθνικού
Δασικού Πάρκου Τροόδους υπάρχει πλούσιο δίκτυο υπηρεσιών
δασικής αναψυχής που αποτελείται κυρίως από 10 εκδρομικούς
χώρους, 3 κατασκηνωτικούς χώρους, 15 μονοπάτια μελέτης της
φύσης, κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης (κοντά στην πλατεία),
τον Βοτανικό Κήπο Α.Γ. Λεβέντη και το Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου
Τροόδους εντός του μεταλλείου του Αμιάντου. Περισσότερες
πληροφορίες για τις υποδομές δασικής αναψυχής θα βρείτε στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών http: www.moa.gov.cy/forest.

Τι πρέπει να προσέξετε!
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους αποτελεί ανεκτίμητη φυσική
κληρονομιά που δανειστήκαμε από τους προγόνους μας για να την
παραδώσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενεές.
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Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή είναι εξαιρετικά μεγάλος. Το
άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε σημείο του μονοπατιού
απαγορεύεται αυστηρά. Αποφεύγετε το κάπνισμα όταν
περπατάτε στα μονοπάτια.
Σεβαστείτε την ηρεμία του χώρου. Το δάσος αποτελεί το σπίτι
για εκατοντάδες ζωικούς οργανισμούς και χώρο ξεκούρασης και
ηρεμίας για τους άλλους επισκέπτες.
Το κόψιμο φυτών, η απόσπαση πετρωμάτων και η παρενόχληση
της πανίδας υποβαθμίζουν τα δασικά μας οικοσυστήματα και
απαγορεύονται από τη δασική νομοθεσία.
Ελέγξετε την πρόγνωση του καιρού για την περιοχή και
προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η περιοχή του Τροόδους
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα και έντονα καιρικά φαινόμενα
όπως σφοδρούς ανέμους, καταιγίδες, κεραυνούς κ.λπ.
Αποφεύγετε το περπάτημα κάτω τέτοιες ακραίες συνθήκες.
Σε περίπτωση κινδύνου, η χρήση ασύρματης επικοινωνίας
μπορεί να αποβεί σωτήρια. Ενημερώστε κάποιο δικό σας άτομο
για την ώρα που μπαίνετε στο μονοπάτι και για την αναμενόμενη
ώρα εξόδου σας.
Μην βγαίνετε από την πορεία του μονοπατιού. Το περπάτημα έξω
από το μονοπάτι και ιδιαίτερα στα βράχια, μπορεί να σας εκθέσει
σε μεγάλο κίνδυνο από πτώση βράχων, ολίσθηση ή πτώση.
Φοράτε πάντοτε κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα.
Μην ρυπαίνετε το περιβάλλον και πάρτε μαζί σας τυχόν σκουπίδια.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά επικοινωνήστε άμεσα με το Τμήμα Δασών στο τηλ. 1407 χωρίς χρέωση.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παράπονα, εισηγήσεις και
βοήθεια επικοινωνήστε με τον τοπικό Δασικό Σταθμό Σαϊτά,
τηλ. 25433648, ή με τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους
τηλ. 22608512 και email: troodosdiv@fd.moa.gov.cy.

Smilax aspera-Αντζουλόβατος

Genista fasselata var. crudelisΡασιήν του Τροόδους
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