
παγετούς το χειµώνα. Βροχές κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
είναι εξαιρετικά σπάνιες. Όπως είναι αυτονόητο το κλίµα γίνεται
πιο υγρό, λιγότερο θερµό το καλοκαίρι και πιο ψυχρό το χειµώνα
όσο µεγαλώνουν τα υψόµετρα. 

Με τον ίδιο τρόπο αλλάζει το µικροκλίµα τοπικά από τις νότιες
πλαγιές προς τις λιγότερο θερµές και περισσότερο υγρές
βόρειες.

Γεωλογία

Το δάσος Αδελφοί γεωλογικά ανήκει στο γνωστό οφιολιθικό
σύστηµα του Τροόδους που σχηµατίστηκε στο Ανώτερο
Κρητιδικό πριν από περίπου 90 εκατοµµύρια χρόνια.

Τα πετρώµατα που καλύπτουν την περιοχή του δάσους Αδελφοί
εµπίπτουν σε τρεις κύριες οµάδες πετρωµάτων που όλες
ανήκουν στα πυριγενή πετρώµατα.

Οι γάββροι, που είναι πλουτωνικά πετρώµατα, καταλαµβάνουν
γενικά τα ψηλότερα υψόµετρα σε µια ζώνη που εκτείνεται από
το χωριό Σινά Όρος µέχρι δυτικά των Σπηλιών, προς Κυπερούντα
και Χανδριά πριν τη Μαδαρή και σε µια περιοχή γύρω από τα
Καννάβια. Τα εδάφη που σχηµατίζονται σ΄ αυτή την οµάδα
πετρωµάτων είναι γενικά φτωχά, µε έντονη διάβρωση, ιδιαίτερα
σε µεγάλες κλίσεις.

Η δεύτερη οµάδα είναι
φλεβικά πετρώµατα, της
οµάδας ∆ιαβάση και γενικά
καλύπτουν τα µεσαία
υψόµετρα από τον Άγιο
Θεόδωρο µέχρι την Αγία
Ειρήνη, Σαράντι, Μαδαρή,
Λαγουδερά και Παλαιχώρι. Σ΄
αυτή την οµάδα πετρωµάτων
σχηµατίζονται πιο εύφορα
εδάφη, υπάρχουν όµως
κορυφές ολότελα διαβρω-
µένες όπου αποκαλύπτεται ο
γυµνός βράχος. Εντυπωσιακά
δείγµατα αυτής της οµάδας
είναι οι κατακόρυφοι βράχοι
των «Τεισιών της Μαδαρής»
και οι γκρεµµοί νοτιανατολικά
των Λαγουδερών γνωστοί ως
«Αερικοί Λάκκοι».

Η τρίτη οµάδα πετρωµάτων
είναι ηφαιστειογενή πετρώ-
µατα, από διαβασικές φλέ-
βες µε λεπτές ζώνες µαξιλα-
ροειδών λαβών (pillow lavas)
που καλύπτουν τα χαµηλό-
τερα υψόµετρα, στα βορειο-
ανατολικά και ανατολικά
όρια του δάσους Αδελφοί
από την Ασίνου προς τον
«Κακό Άνεµο», τον Άγιο
Γεώργιο Καφκάλλου, τον
Ξυλιάτο µέχρι τον Άγιο
Επιφάνειο.

Γενικά Χαρακτηριστικά
Το δάσος Αδελφοί, µε έκταση 12.879,2ha (ή 128.792 δεκάρια ή
128,8 km2) είναι κρατικό δάσος και εποµένως αποτελεί κρατική
περιουσία. Αποτελείται από µια κύρια συµπαγή έκταση και έξι
µικρά δασύλλια συνολικής έκτασης 305ha (Κορωνιά, Παλλούρα,
Κοµόπετρα, Ασκόπελος, Λούρουππας και το Κοινοτικό ∆άσος
Αγροκηπιάς). Στα δυτικά συνορεύει µε τα χωριά Κυπερούντα,
Κακοπετριά και Σινά Όρος. Στη γραµµή Καρβουνά – Κακοπετριάς
φτάνει µέχρι το δάσος Τροόδους. Στα νότια φτάνει µέχρι τα
χωριά Πλατανιστάσα, Άγιος Επιφάνιος και Καλό Χωριό της
Κλήρου. Στα ανατολικά µέχρι το Μιτσερό, Ξυλιάτο, Άγιο Γεώργιο
Καφκάλλου και Νικητάρι. Στα βόρεια µέχρι τον Άγιο Θεόδωρο
Σολιάς και Ευρύχου (βλέπε χάρτη). Περιτριγυρισµένα εντελώς
από το δάσος Αδελφοί είναι τα χωριά Σπήλια και Κούρδαλι,
Καννάβια και Αγία Ειρήνη, Λαγουδερά και Σαράντι.

Η τοπογραφία του δάσους Αδελφοί, όπως και των άλλων δασών
µας, είναι έντονα ορεινή µε τη δυτική πλευρά, Μαδαρή –
Κακοπετριά, σε υψόµετρα που ξεπερνούν τα 1.000m και
ψηλότερη κορυφή τη Μαδαρή που φτάνει τα 1.610m. Ολόκληρη
η έκταση του δάσους Αδελφοί έχει κλίση ανατολική και
διασχίζεται από βαθιές και στενές ρεµατιές που φτάνουν µέχρι
τη χαµηλότερη υψοµετρική ζώνη µε υψόµετρο γύρω στα 500m.
Οι κυριότερες ρεµατιές του δάσους είναι, από βόρεια προς νότια,
του Κούρδαλι – Αγίου Θεοδώρου, της Ασίνου, των Μαλών, των
Κανναβιών – Καπουρά, του Παλεύρου, των Λαγουδερών –
Ξυλιάτου, της Πλατανιστάσας – Γεφυριού Παναγιάς και του
Παλαιχωρίου – Αγίου Επιφανείου.

Φυσικά Χαρακτηριστικά
Κλίµα
Παρ’όλο που το κλίµα σε ολόκληρη την έκταση του δάσους
Αδελφοί είναι µεσογειακό, παρατηρούνται αισθητές διαφορές
µεταξύ περιοχών µε ψηλά και χαµηλά υψόµετρα. Έτσι, στην
κορυφογραµµή Μαδαρή – Κυπερούντα – Σπήλια οι βροχές το
χειµώνα είναι πιο πολλές και η µέση ετήσια βροχόπτωση φτάνει
τα 800mm, οι θερµοκρασίες του καλοκαιριού είναι πιο χαµηλές,
µε τις µέγιστες να µην ξεπερνούν τους 32 – 33οC, οι χειµώνες
είναι πιο κρύοι µε νυχτερινούς παγετούς που φτάνουν τους -10οC
και µε χιόνια, έστω και λίγα, κάθε χρόνο. Επίσης, παρατηρείται
βροχόπτωση και σε µερικές µέρες του καλοκαιριού. Τα
αντίστοιχα κλιµατολογικά στοιχεία για την πιο ξηροθερµική ζώνη
που είναι αυτή του Ατσά – Νικηταρίου – Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου
είναι: βροχόπτωση 330mm, µέγιστες ηµερήσιες καλοκαιρινές
θερµοκρασίες που φτάνουν ή ξεπερνούν τους 40οC και σπάνιους

∆ασική βλάστηση – Χλωρίδα
Η ποικιλότητα που παρουσιάζει η βλάστηση στο δάσος Αδελφοί
είναι το αποτέλεσµα της διακύµανσης των οικολογικών και
άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την
τελική διαµόρφωση των φυτοκοινωνιών. Αυτοί οι παράγοντες
είναι το υψόµετρο, η έκθεση και η κλίση του εδάφους που
επηρεάζουν το τοπικό κλίµα, το γεωλογικό υπόστρωµα και το
βάθος του εδάφους, η ανθρώπινη επίδραση στο παρελθόν
(πυρκαγιές, βόσκηση και ξύλευση) κ.λπ. Έτσι, αλλού τα δάση
είναι φυσικά και αναγεννώνται από µόνα τους ενώ σε µικρότερες
εκτάσεις είναι τεχνητά, δηλαδή αναδασώσεις µετά από
πυρκαγιές, όπως στην περιοχή του «Κακού Ανέµου» και της
«Μούττης του ∆ία».
Επίσης, αλλού το δά-
σος είναι πυκνό, αλλού
είναι αραιό, µε ή χωρίς
υπόροφο λατζιάς, αλ-
λού είναι µονότονο και
αλλού µε πολλές
εναλλαγές.

Στην πιο θερµή και
ξηρή ζώνη, Ατσάς –
Μάνδρες – Νικητάρι
εκτός από την τραχεία
πεύκη (Pinus brutia),
που είναι το κυρίαρχο
είδος στο δάσος
Αδελφοί, απαντώνται
σε ανοίγµατα κυρίως
και σε όρια και άλλα
µικρά δέντρα, θάµνοι
και φρύγανα µε πιο
κοινά είδη την κιτρινο-
µοσφιλιά (Crataegus
azarolus), την κον-
ναρκά (Ziziphus lotus),
την αγρελιά (Aspa-
ragus stipularis), το καππάρι (Capparis spinosa), το µαζίν
(Sarcopoterium spinosum), το θυµάρι (Thymus capitatus), την
αγριοτρεµιθιά (Pistacia terebintus), τις ξισταρκές (Cistus creticus
και C. salviifolius) και αρκετά άλλα φρυγανώδη και ποώδη φυτά.

Πιο ψηλά, γύρω στα 600 – 700m ανάλογα και µε την περιοχή και
την έκθεση του εδάφους, κάνουν την εµφάνισή τους η ενδηµική
λατζιά (Quercus alnifolia) και το ρούδι ή σουµάκι (Rhus coriaria),
ενώ εξαφανίζεται η κονναρκά, το θυµάρι και η αγρελιά. Η λατζιά
εµφανίζεται είτε σε διάκενα είτε ως υπόροφος, πυκνός ή αραιός,
του πευκοδάσους ιδιαίτερα σε βόρειες εκθέσεις και στα χαµηλά
σηµεία των πλαγιών που είναι πιο υγρά και πιο δροσερά.

Τοπικές φυτοκοινωνίες, όπως της περνιάς (Quercus coccifera),
στην περιοχή «Μαλά» - Καπουρά – Πάλευρος, αξίζει να
αναφερθούν. Ιδιαίτερα είναι αξιοσηµείωτες οι σπάνιες φυσικές
συστάδες κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens) στην
τοποθεσία «Αερικοί Λάκκοι» νότια του δρόµου Ξυλιάτου –
Λαγουδερών, πάνω σε απόκρηµνες βραχώδεις πλαγιές.

Σε ρεµατιές, µε οµαλές κλίσεις και µε λιγότερο βραχώδη κοίτη,
αναπτύσσονται πλούσιες υγρόφιλες φυτοκοινωνίες µε κυρίαρχα
είδη, τον πλάτανο (Platanus orientalis), το σκλέδρο (Alnus orien-
talis), τη δάφνη (Laurus nobilis), το σφένταµνο (Acer obtusifolius),
το µερσίνι ή µυρτιά (Myrtus communis), τα βάτα (Rubus sanctus),
τη µέντα (Mentha longifolia) κλπ.

Ψηλότερα, γύρω στα 800m κάνει την εµφάνισή της η αντρουκλιά
(Arbutus andrachne) στους καλύτερους τόπους, και ακόµα πιο
ψηλά εµφανίζεται και η αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina) και η

κοκκινοµοσφιλιά (Crataegus monogyna). Τέλος, στην ψηλότερη
κορυφή, τη Μαδαρή, η βλάστηση αν και αραιή, προσοµοιάζει µε
αυτή των ψηλότερων κορυφών του δάσους Τροόδους και έτσι
παρουσιάζονται πιο ψυχρόβια φυτά, ο αόρατος της Μαδαρής
(άρκευθος η ψηλή) (Juniperus excelsa) που δεν υπάρχει αλλού
στο νησί µας, η µαύρη πεύκη (Pinus nigra), η αγριοµηλιά (Sorbus
aria), η παιωνία (Paeonia mascula), η αγριοκυδωνιά (Cotoneaster
racemiflorus), η βερβεριτζιά (Berberis cretica), η άρκευθος η
οξύκεδρος (Juniperus oxycedrus) και πολλά ενδηµικά του
Τροόδους όπως η Rosa chionistrae, Ornithogalum chionophilum,
Nepeta troodi κλπ.

Τα πιο ενδιαφέροντα, τα πιο φυσικά και αδιατάρακτα δάση, στο
δάσος Αδελφοί, βρίσκονται στην περιοχή «Μαύρα ∆άση»,
µεταξύ Κανναβιών – Σπηλιών – Σαράντι – Μαδαρής, που είναι
προστατευόµενη περιοχή.

Πανίδα
Τα θηλαστικά του δάσους είναι αυτά που βρίσκονται και σε άλλες
περιοχές του νησιού. Κυρίαρχα είδη είναι η αλεπού (Vulpes
vulpes indutus), ο λαγός (Lepus europaeus) και ο σκαντζόχοιρος
(Hemiechinus auritus dorothea). Το αγρινό ελλείπει, αν και κατά
καιρούς εµφανίζονται µεµονωµένα ζώα, προερχόµενα από το
δάσος Πάφου που κινούνται σε αναζήτηση τροφής ή για άλλους
λόγους στη διαδροµή Ορκόντας – Άγιος Νικόλαος Κακοπετριάς
– Πλατάνια – Σπήλια και Μαδαρή. Από τα πουλιά ιδιαίτερη
σηµασία έχουν ο προστατευόµενος κλόκκαρος (Corvus corone),
το περδικοσιάχινο (Hieraetus fasciatus), και στα ψηλότερα
υψόµετρα ο δενδροβάτης (Certhia brachydactyla dorothea). Ο
γύπας (Gyps fulvus) δυστυχώς έχει εκλείψει και σπάνια
εµφανίζεται ως επισκέπτης σε αναζήτηση τροφής. Από τα
ερπετά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νερόφιδο (Natrix
natrix) που πριν λίγα χρόνια εθεωρείτο ότι έχει εκλείψει από την
Κύπρο αλλά εντοπίστηκε ξανά στον υδατοφράκτη Ξυλιάτου.
Τέλος, από τα έντοµα αναφέρονται αρκετές ενδηµικές
πεταλούδες όπως και άλλα είδη εντόµων.

∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση

Το δάσος Αδελφοί βρίσκε-
ται υπό τη διαχείριση του
Τµήµατος ∆ασών του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος. Το κέντρο διοίκη-
σης βρίσκεται στα Πλατά-
νια όπου είναι τα Γραφεία
της ∆ασικής Περιφέρειας
Τροόδους. Για σκοπούς
διοίκησης, διαχείρισης και
προστασίας το δάσος χωρί-
ζεται σε τέσσερις κοιλά-
δες, τον Άγιο Θεόδωρο,
την Καπουρά, την Αγία
Μαρίνα και το Γεφύρι
Παναγιάς µε τέσσερις
οµώνυµους ∆ασικούς Σταθ-
µούς που είναι επανδρω-
µένοι µε δασικούς υπαλ-
λήλους και δασεργάτες.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι
τους θερινούς µήνες
λειτουργούν τρία πυροφυ-

Συστάδα Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia)

Άρκευθος η υψηλή - Juniperus excelsa

Πετρώµατα του δάσους Αδελφοί

∆ασικός Σταθµός, Γεφύρι της Παναγιάς

∆ασικό Πυροφυλάκιο, “Κακός Άνεµος”
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λάκια, ένα στον «Κακό Άνεµο» κοντά στην Ασίνου, ένα στη
Μαδαρή και ένα στην «Κορώνη» κοντά στο Μιτσερό.

Οι δασικές εργασίες στο δάσος Αδελφοί περιλαµβάνουν
προστασία από πυρκαγιές, συντήρηση και βελτίωση εκδροµικών
χώρων, συντήρηση µονοπατιών µελέτης της φύσης, διαχείριση
δασικών οικοσυστηµάτων και δασοσυστάδων, συντήρηση
δασικού οδικού δικτύου και πολλών άλλων εγκαταστάσεων κ.λπ.

∆ασική Αναψυχή

Οι διευκολύνσεις δασικής αναψυχής στο δάσος Αδελφοί
περιλαµβάνουν εκδροµικούς χώρους και Μονοπάτια Μελέτης
της Φύσης που φαίνονται σε πίνακα και χάρτη στο τέλος του
φυλλαδίου.

Αξιοθέατα
Εκτός από τους εκδροµικούς χώρους, τα Μονοπάτια Μελέτης
της Φύσης και τις διαδροµές µέσα
στο δάσος, ο επισκέπτης του
δάσους Αδελφοί µπορεί να δει και
ορισµένα άλλα ενδιαφέροντα που
αναφέρονται στη συνέχεια.

Στα χωριά της περιοχής του
δάσους Αδελφοί µπορεί κανείς να
επισκεφτεί τα πάµπολλα παλιά
εκκλησάκια που είναι προστα-
τευόµενα από το Νόµο περί
Αρχαιοτήτων. Τα πιο σηµαντικά
είναι αυτά που έχουν περιληφθεί
στην Παγκόσµια Κληρονοµιά της
Ουνέσκο. Η Παναγία της Ασίνου
δυτικά του Νικηταρίου, ο Σταυρός
του Αγιασµάτη βόρεια του δρόµου
Μιτσερού – Πλατανιστάσας και η
Παναγία του Άρακα στα Λαγου-
δερά. Άλλα προστατευόµενα εκ-
κλησάκια υπάρχουν στο Κούρδα-
λι, Σπήλια, Αγία Ειρήνη Καννα-
βιών, Αληθινού κ.λπ.

Οι υδατοφράκτες αποτελούν ένα
άλλο σηµαντικό στοιχείο των
τοπίων του δάσους. Ο κυριότερος
υδατοφράκτης είναι του Ξυλιάτου
που βρίσκεται δυτικά του χωριού,
δίπλα από το δασικό εκδροµικό
χώρο. Η χωρητικότητά του είναι
1.430.000m3. Αποτελεί βιότοπο
για το νερόφιδο (Natrix natrix) γι΄
αυτό και το ψάρεµα απαγορεύεται
ολόχρονα. Επίσης, αναφέρονται
ο υδατοφράκτης Βυζακιάς µε

χωρητικότητα 1.690.000m3 νότια του χωριού, η εξωποτάµια
υδατοδεξαµενή Λαγουδερών (70.000m3) και ο µικρός υδατο-
φράκτης Καλού Χωριού Κλήρου (32.000m3). Τέλος, νότια του
δάσους Αδελφοί, ταξιδεύοντας από τον ΄Αγιο Επιφάνιο προς το
Φαρµακά βρίσκεται ο υδατοφράκτης Φαρµακά ή Παλαιχωρίου µε
χωρητικότητα 620.000m3.

Σε διάφορα χωριά του δάσους έχουν περισωθεί αιωνόβια δέντρα
µε γιγαντιαίες διαστάσεις που έχουν συντηρηθεί από το Τµήµα
∆ασών σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές. Αντιπροσωπευτικά
δέντρα-µνηµεία της φύσης είναι κυρίως δρύες, στην Παναγία του
Άρακα στα Λαγουδερά, στον Πολύστυπο, στο Φτερικούδι και στα
Λιβάδια. Άλλα δέντρα είναι η καστανιά στο Σαράντι, πεύκα στα
Χανδριά και στα Σπήλια, κυπαρίσσι στην Αγία Ειρήνη Κανναβιών
και λατζιά στο Απλίκι.

Από τις πολλές όµορφες περιοχές του δάσους, ξεχωρίζουν
ιδιαίτερα τρεις που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί: η περιοχή
«Τεισιά της Μαδαρής» δυτικά των Λαγουδερών όπου υπάρχει
κυκλικό µονοπάτι µελέτης της φύσης και όπου δεσπόζουν
τεράστιοι κατακόρυφοι διαβασικοί βράχοι που έχουν µορφή
τείχους, και η περιοχή των «Μαύρων ∆ασών» που αποτελείται
από τη δασική έκταση µεταξύ των χωριών Καννάβια – Σπήλια –
Κυπερούντα – Σαράντι και την οποία µπορεί κάποιος να
απολαύσει ταξιδεύοντας στο δασόδροµο από Σαράντι προς
Σπήλια. Οι δύο πιο πάνω περιοχές κηρύχτηκαν το 2000 µε
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου σε προστατευόµενες
περιοχές. Επίσης, η περιοχή «Αερικοί Λάκκοι» νοτιοανατολικά
των Λαγουδερών που φαίνεται από τον κύριο δρόµο Ξυλιάτος –
Λαγουδερά και που είναι µια εντελώς βραχώδης και απόκρηµνη
περιοχή µε σπάνιες συστάδες κυπαρισσιού.

Αξίζει ακόµη να αναφερθεί η ιστορική περιοχή «Σπηλιές του
∆ιγενή» βορειανατολικά του χωριού Σπήλια όπου έγινε η
ιστορική µάχη των Σπηλιών κατά τη διάρκεια του Εθνικο-
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 και την οποία
µπορεί κάποιος να επισκεφθεί µέσω χωµατόδροµων από τα
Σπήλια ή ακολουθώντας δασικό µονοπάτι.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
το ∆ασικό Σταθµό Πλατανιών τηλ. 22922454 ή 25552580 ή τα
Κεντρικά Γραφεία του Τµήµατος ∆ασών στη Λευκωσία τηλ.
22805528.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
ll Απαγορεύεται το άναµµα φωτιάς σε οποιοδήποτε σηµείο του

δάσους ακόµα και σε δρόµους ή πλατείες που βρίσκονται µέσα σ΄
αυτό.

ll Το άναµµα φωτιάς επιτρέπεται αποκλειστικά για την ετοιµασία
φαγητού, και µόνο στις ψησταριές των εκδροµικών χώρων.

ll Πριν φύγετε, να σβήνετε εντελώς τη φωτιά που έχετε ανάψει στην
ψησταριά. Επίσης, προσέχετε τα παιδιά σας να µην παίζουν µε
σπίρτα στο δάσος και µην πετάτε αναµµένα σπίρτα ή αποτσίγαρα.

ll Μη ρίχνετε ακαθαρσίες µέσα στο δάσος. Πριν φύγετε, µαζέψετε
σχολαστικά όλα τα σκουπίδια που προκαλέσατε εσείς ή η παρέα
σας και τοποθετήστε τα στα σκυβαλοδοχεία. Αν δεν υπάρχουν
σκυβαλοδοχεία ή αν είναι γεµάτα, πάρτε τα σκουπίδια µαζί σας, µην
τα αφήσετε σε σακούλια έξω από τα σκυβαλοδοχεία.

ll Μην παρενοχλείτε τα πουλιά και τα ζώα του δάσους. Αποφεύγετε
να κόβετε κλαδιά δέντρων ή θάµνων, µην ξεριζώνετε φυτά και µη
χαράσσετε τους φλοιούς δέντρων.

ll Αποφεύγετε να προκαλείτε οποιαδήποτε ζηµιά στους χώρους
αναψυχής και στις κατασκευές που υπάρχουν σ΄ αυτούς.

ll Μην κάµνετε άσκοπους θορύβους, σεβαστείτε την ησυχία των
άλλων επισκεπτών.

ll Αποφεύγετε να καπνίζετε ή να τρώτε όταν περπατάτε στα
Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης.

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ Α∆ΕΛΦΟΙ
Εκδροµικοί Χώροι:

Α/Α Εκδροµικός ∆υναµικότητα σε Γεωγραφική θέση 
Χώρος επισκέπτες

1 Φράκτης Ξυλιάτου 650 Κάτω από τον υδατοφράκτη
Ξυλιάτου

2 Καπουρά 300 ∆ίπλα από το δασικό σταθµό
Καπουράς(δρόµος Βυζακιάς –
Κανναβιών)

3 Γεφύρι Παναγιάς 100                 Απέναντι από τον οµώνυµο
∆ασικό Σταθµό στον κύριο
∆ρόµο Μιτσερού –
Πλατανιστάσας

4 Ασίνου(Μόνο για 120               Στο δρόµο Νικηταρίου - Ασίνου
ξηρή τροφή,
δεν επιτρέπεται
το άναµµα φωτιάς) 

Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης:
Α/Α Μονοπάτι Μελέτης Συνολικό µήκος Μέσος χρόνος

της Φύσης              (Km)  διαδροµής 
σε ώρες

1 Ασίνου – Άγιος Θεόδωρος                                 5,6 2 – 2½
2 Παναγία του Άρακα – Σταυρός του 

Αγιασµάτη  7,5 3 – 3½
3 Περιµετρικό Φράκτη Ξυλιάτου    3,8 1 – 1½
4 Πυροφυλάκιο Μαδαρής – «∆όξα σοι ο

Θεός» 3,8 2 – 2½
5 Παναγία του Άρακα – Σελλάδι του 

Καραµανλή 3,0 1½ - 2
6 Σελλάδι του Καραµανλή – Καννάβια 3,0 1½ - 2
7 Σελλάδι του Καραµανλή – Μούττη της 

Χώρας 3,8 1½ - 2
8 Αγία Ειρήνη – Ληµέρια Ε.Ο.Κ.Α                         5,0 2½ - 3
9 Ληµέρια Ε.Ο.Κ.Α – Κούρδαλι                             3,6 1½ - 2

10 «∆όξα σοι ο Θεός» - Μούττη της Χώρας           1,8 1 – 1½
11 Μαδαρή – Σελλάδι του Καραµανλή                   3,6 1½ - 2
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