Βιότοποι της Κύπρου
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http://www.cyladies.com/article/taxidiotikes-apodraseistaloytra-toy-adoni

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE
%A4%CF%81%CF%8C%CE%BF%C
E%B4%CE%BF%CF%82

2

Τα Λουτρά του Άδωνη
Τρόοδος

Στην Κοίλη, ένα χωριό της επαρχίας Πάφου, ρέει ο μικρός χείμαρρος
Μαυροκόλυμπος. Από τις γύρω χαράδρες, μαζεύονται τα νερά και
σχηματίζουν ένα μικρό καταρράκτη. Με το πέρασμα χιλιετιών τα
νερά διάβρωσαν το έδαφος και σαν ζωγραφιά σχημάτισαν μια μικρή
λίμνη. Ο ιδιοκτήτης του χώρου Πάμπος Θεοδώρου ονόμασε αυτή τη
λίμνη ως "Λουτρά του Άδωνη".Στη ζέστη του καλοκαιριού πολύς
κόσμος αναζητά τέτοιους χώρους με δροσερά νερά για να δροσιστεί.
Νεαροί τολμούν να αναρριχηθούν στον απότομο βράχο με τα σχοινιά
και από εκεί ψηλά να κάνουν βουτιές στη λίμνη. Οι περισσότεροι
προτιμούν να βουτούν στα κρύα νερά από πιο χαμηλά. Είτε από
ψηλά είτε από χαμηλά πάντως, η απόλαυση που προσφέρουν τα
δροσερά νερά των λουτρών του Άδωνη, είναι η ίδια.
http://www.exodos.com.cy/elGR/outdoor/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A3
%CE%9A%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE
%9F%CE%99%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%99/%CE%A0%CE%95%CE
%A1%CE%99%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A5/2772
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See more at
http://www.philenews.com/elgr/eidiseistopika/43/170014/odoiporiko-stoenetiko-gefyritzielefou#sthash.o6n5pAAc.dpuf
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Γεφύρι του Τζιελεφού
Το ορεινό σύμπλεγμα Τρόοδος, (γενική του Τροόδους), είναι η ψηλότερη
Παφος : Το Ενετικό γεφύρι του Τζιελεφού βρίσκεται σε υψόμετρο 440
οροσειρά της Κύπρου με κορυφές που φτάνουν σε υψόμετρο τα 1951
μέτρων στο δάσος της Πάφου, έξι χιλιόμετρα από το τουρκοκυπριακό
μέτρα. Τρόοδος ονομάζεται και η περιο χή κοντά στην κορυφή της
χωριό Άγιος Νικόλαος. Είναι το μεγαλύτερο πέτρινο μεσαιωνικό
Χιονίστρας.
γεφύρι και είναι κτισμένο πάνω από τον ποταμό Διάριζο.

Εκεί συναντούνται οι τρεις δρόμοι που συνδέουν το βουνό με τη
Λευκωσία, τη Λεμεσό και τον Πρόδρομο, απ' όπου και προέρχεται η
ονομασία (τρεις οδοί - Τρόοδος).Κατά άλλη άποψη ίσως προήλθε από
την πιθανή αρχική ονομασία[“Το-ορο-Άδος”Άδωνης: αρχαία Κυπριακή
διάλεκτο Αδος.
http://www.plantnet.org.cy/lang
1/koilada_kedron-kambos.html
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Στην αρχαιότητα ονομαζόταν «Βόκαρος» από το διορίζω ή χωρίζω. Για
την ονομασία του γεφυριού υπάρχουν πολλές εκδοχές. Η λέξη
«κέλεφος» είναι ελληνική και σημαίνει αδύνατος η άρρωστος ή από –

http://www.visitpafos.org.cy/
Pafos_Forest_gr.aspx
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Δάσος Πάφου
Η τοποθεσία περιλαμβάνει το βορειοδυτικό κομμάτι της οροσειράς του
Τροόδους. Τα όριά της συμπίπτουν λίγο-πολύ με τα όρια του Κύριου
Αλλο καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία:
Η περιοχή ανήκει στο Κρατικό Δάσος Πάφου (Εθνικό Δασικό Πάρκο). Κρατικού Δάσους του δάσους της Πάφου, το οποίο αντιπροσωπεύει το
Η περιοχή των Μαύρων Κρεμών (2,900 ha) ορίσθηκε ως Βιογενετικό 96% της περιοχής. Καλύπτει μια μεγάλη έκταση που ξεκινά από το
Ο Κατασκηνωτικός Χώρος στο Σταυρό της Ψώκας
Απόθεμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η περιοχή του Τριπύλου (823 επίπεδο της θάλασσας και φτάνει ψηλά μέχρι την κορυφή του Τριπύλου,
ha) ορίσθηκε ως Φυσικό Απόθεμα από την Απόφαση του Υπουργικού στα 1,352 m. Η τοποθεσία είναι η πιο σημαντική περιοχή της Κύπρου
Ο Κατασκηνωτικός Χώρος στο Σταυρό της Ψώκας βρίσκεται σε
Συμβουλίου 24.524 στις 18/5/1984. Η περιοχή των Μαύρων Κρεμών όσον αφορά τη γέννηση αρπακτικών. Παρουσιάζει δε τον υψηλότερο
υψόμετρο 900m στην καρδιά του δάσους Πάφου, το μεγαλύτερο σε (2557.6 ha) ορίσθηκε ως Φυσικό Απόθεμα από την Απόφαση του
αριθμό αναπαραγόμενων σπιζαετών και διπλοσάινων. Δύο είδη ακόμα,
έκταση και ομορφότερο δάσος πεύκου στον τόπο μας. Ολοι οι δασικοί Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα 52.612 (257/89) στις 19/4/2000. ο γυπαετός και ο μαυρόγυπας, που συνήθιζαν να γεννούν στην περιοχή,
δρόμοι που οδηγούν στον Σταυρό της Ψώκας έχουν πρόσφατα
έχουν πλέον εξαφανιστεί ως αναπαραγόμενα είδη. Οι γυπαετοί
Ολόκληρο το Δάσος Πάφου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η
ασφαλτοστρωθεί. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης τρία μονοπάτια
επισκέπτονται τακτικά την τοποθεσία για να πιουν νερό από την πηγή
περιοχή, χαρακτηρίζεται ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά
μελέτης της φύσης με συνολικό μήκος 9,5 χλμ.
στην περιοχή του Τριπύλου. Η τοποθεσία διατηρεί τους μεγαλύτερους
(Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου) και συμπεριλαμβάνεται στο
Αυτά είναι το Χορτερή, το Σελλάδι του Σταυρού (Κυκλικό) και το
Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 ως Ειδική Περιοχή Προστασίας.Η περιοχή Κοιλάδα πληθυσμούς ενδημικών δενδροβατών, κυπριακών οινανθών, κυπριακών
Σελλάδι του Σταυρού - Ελικοδρόμιο. Ο επισκέπτης μπορεί να
κουφαηδονιών και δωδεκατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί τη
των Κέδρων - Κάμπος βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Δάσους
θαυμάσει από το κοντά το κυπριακό αγρινό αν του δοθεί η ευκαιρία. Πάφου και ως εκ τούτου ολόκληρη η περιοχή (100%) είναι κρατικό
μοναδική τοποθεσία στην Κύπρο, στην οποία έχει παρατηρηθεί
Ο κατασκηνωτικός χώρος έχει χωρητικότητα 60 αντίσκηνα και
αναπαραγωγή σαϊνιών.
δάσος.
τροχόσπιτα και 150 άτομα.
Κοιλάδα των Κέδρων-Κάμπος

