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Το Μονοπάτι «Φαράγγι του Άβακα» βρίσκεται στο ομώνυμο φαράγγι, εντός του κρατικού δάσους

Πέγειας, στη Χερσόνησο του Ακάμα. Το έχει δημιουργήσει και το διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών του

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, από το 2007. Υπάγεται στη Δασική

Περιφέρεια Πάφου -Δασικός Σταθμός Δρούσειας. Στην αρχή υπάρχει χωματόδρομος και ακολουθεί το

μονοπάτι, σε μια ανοικτή κοιλάδα, με μεγάλα ανοίγματα και φυσική βλάστηση στα πλευρά. Το

εντυπωσιακό αυτό φαράγγι βρίσκεται στη δυτική μεριά του Πάρκου του Ακάμα, περίπου 20 χλμ από

την Πάφο με πρόσβαση μέσω του παραλιακού χωματόδρομου από τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας προς τη

Λάρα. Το μονοπάτι είναι γραμμικό με επεξηγηματικές πινακίδες για κάποια από τα είδη της χλωρίδας.

Το φαράγγι έχει μήκος περίπου 2 χλμ, με απότομους βράχους στις 2 πλευρές που φτάνουν μέχρι τα

80 μέτρα ύψος. Στο πιο στενό του σημείο το πλάτος του είναι μόνο 3 μέτρα. Θα ακούσετε και θα δείτε

διάφορα είδη πουλιών, καθώς και κατσίκες της περιοχής, όπως και τουρίστες. Στο τελευταίο τμήμα

του, το Μονοπάτι βρίσκεται στην ουσία μέσα στο ποτάμι, το οποίο συνήθως έχει ολόχρονη ροή νερού.

Η διαδρομή μέσα στο Φαράγγι χαρακτηρίζεται από πυκνή

βλάστηση, και ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σκιερό και υγρό

περιβάλλον. Το «Φαράγγι του Άβακα» αποτελεί το πιο

εντυπωσιακό και ξακουστό Φαράγγι της Κύπρου με ψηλούς

και απότομους γκρεμούς με ενδιαφέρουσα γεωλογία, μόνιμη

παρουσία νερού και εντυπωσιακή πλούσια χλωρίδα και

πανίδα. Αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, ξένους

και ντόπιους που το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Ολόκληρη η

περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα,όπου ανήκει και το

Φαράγγι, έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura.

Η δημιουργία του Φαραγγιού πιστεύεται ότι άρχισε μετά την ανάδυση της περιοχής από τη θάλασσα
πριν από εκατομμύρια χρόνια. Ακολούθησε η μακροχρόνια δράση του
ποταμού «Αυγά» (εξ ου και η ονομασία του φαραγγιού) στο επικλινές και ευδιάβρωτο ασβεστολιθικό
γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, που συντίθεται από κιμωλίες, μάργες, υφαλογενείς, κοκκώδεις
ασβεστόλιθους και μπεντονιτικούς αργίλους. Περπατώντας στο Φαράγγι το μονοπάτι ξαφνικά
στενεύει και δίπλα μας ορθώνονται τα απότομα ψηλά τοιχώματα που δηλώνουν την είσοδο στο
φαράγγι. Αρχικά το ύψος είναι γύρω στα 45m, ενώ προχωρώντας φτάνει τα 150m. Το νερό στον
ποταμό ρέει ολόχρονα και είναι ο κύριος ζωοδότης της πυκνής βλάστησης. Όσο προχωράς τόσο πιο
στενή γίνεται και η πρόσβαση. Tο Φαράγγι θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της κυπριακής
φύσης και ένας παράδεισος για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης που έρχονται κατά
χιλιάδες να το επισκεφτούν κάθε χρόνο. Εκτός από τη μεγάλη ποικιλία ειδών χλωρίδας, με
σημαντικότερη την ενδημική Κενταύρεια του Ακάμα (Centaurea akamantis), αν κάποιος είναι
προσεκτικός και τυχερός μπορεί να δει και να παρατηρήσει μια μεγάλη ποικιλία ειδών του ζωικού
βασιλείου.

Περιγραφή διαδρομής … 

Η Δημιουργία του Φαραγγιού …
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