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Δορυφορική Φωτογραφία της Κύπρου

Μεταλλείο 
Αμιάντου



Γεωλογικός χάρτης του οφιόλιθου
Τροόδους



Γεωλογικό Περιβάλλον

 Ο Οφιόλιθος Τροόδους και συγκεκριμένα τα υπερβασικά πετρώματα 
είναι το γεωλογικό περιβάλλον της αμιαντούχας μεταλλοφορίας όπου 
βρίσκεται και το μεταλλείο Αμιάντου

 Ο Οφιόλιθος Τροόδους είναι κομμάτι αρχαίου ωκεάνιου φλοιού που 
δημιουργήθηκε πριν 92 εκ χρόνια μέσα στην θάλασσα Τηθύς και 
αποτελεί πρότυπο οφιολιθικό σύμπλεγμα

 Αποτελείται από μια καθορισμένη ακολουθία πετρωμάτων μαγματικής 
προέλευσης:

- πλουτώνια πετρώματα (χαρζβουργίτης, ενίοτε 
σερπεντινιώμενος, δουνίτης, βερλίτης, πυροξενίτης, γάββρος 
και πλαγιογρανίτης)

- φλεβικά πετρώματα (σύστημα πολλαπλών φλεβών –
διαβάσης)

- ηφαιστειακά πετρώματα (ανδεσιτικές και βασαλτικές λάβες) 



Σερπεντινίωση

Η ενυδάτωση του χαρτζβουργίτη με υδροθερμικά διαλύματα τα οποία
κυκλοφορούν μέσα από ρωγμές, προκαλεί το φαινόμενο της σερπεντινίωσης
δηλαδή τη μεταμόρφωση των συστατικών ορυκτών του πετρώματος σε ορυκτά
της ομάδας του σερπεντίνη, όπως είναι ο χρυσοτίλης (αμίαντος), ο αντιγωρίτης
και ο λιζαρδίτης.



Αμιαντούχα Μεταλλοφορία

 Η αμιαντούχα μεταλλοφορία περιορίζεται στο κεντρικό 
μέρος του Τροόδους μέσα σε έντονα τεκτονισμένο και 
σερπεντενιωμένο χαρζβουργίτη και είναι αποτέλεσμα 
σερπεντινίωσης

 Εμφανίζεται υπό μορφή χρυσοτιλικών φλεβών με 
τυχαία διάταξη, με εγκάρσιες ίνες μήκους από μερικά 
χιλιοστά μέχρι 2 εκατοστά

 Συχνά συνυπάρχει με πικρόλιθο μέσα στην ίδια φλέβα

 Μέση περιεκτικότητα κοιτάσματος 0,8 – 1,0%

 Πολύ ψηλή απόληψη της μεταλλοφορίας κατά την 
επεξεργασία



Το Μεταλλείο Αμιάντου

 Η Κύπρος θεωρείται ως μια 
από τις πιο αρχαίες πηγές 
αμιάντου 

 Επιφανειακές εμφανίσεις 
αμιάντου κυρίως 
ακτινόλιθου
χρησιμοποιήθηκαν από τη 
κλασσική εποχή

 Το Μεταλλείο Αμιάντου 
λειτούργησε σε οργανωμένη 
κλίμακα για παραγωγή ινών 
αμιάντου από το 1904 μέχρι 
το 1988

 Εξορύχτηκαν 130 
εκατομμύρια τόνοι 
πετρώματος

 Παρήχθησαν 1 εκατομμύριο 
τόνοι ινών αμιάντου



Το Μεταλλείο Αμιάντου
 Μέχρι το 1950 η εξόρυξη του 

μεταλλεύματος γινόταν 
χειρονακτικά

 Μετά το 1950 άρχισε η χρήση 
μεγάλων μηχανημάτων 
εξόρυξης

 Το 1963 λειτούργησε το 
εννιαόροφο εργοστάσιο 
εμπλουτισμού

 Είχε σημαντική οικονομική και 
κοινωνική συμβολή στις γύρω 
κοινότητες και σ’ ολόκληρη τη 
Κύπρο



Το μεταλλείο μετά το κλείσιμό του



Πρόγραμμα Επαναφοράς Περιβάλλοντος και 
Αποκατάστασης του χώρου του Μεταλλείου

 Σταθεροποίηση των πρανών των σωρών των 
εξορυκτικών αποβλήτων

 Ανάπλαση επιφανειών, Αναδάσωση και Αναχλόαση

 Αξιοποίηση κτιρίων / κατοικιών



Τυπική τομή της διαμόρφωσης των μπάζων



Λεπτομέρεια της διαμόρφωσης των μπάζων



Εργασίες σταθεροποίησης των στείρων



 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μεταλλείου έγιναν 
πειραματικές προσπάθειες αναδάσωσης (1963, 1988 και 1992)

 Συστηματικές εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν το 1996 

 Διάφορες μέθοδοι αποκατάστασης / αναδάσωσης που 
προτάθηκαν κατά καιρούς αποδείχθηκαν δαπανηρές

 Εξειδικευμένες δοκιμές κυρίως όσον αφορά την βελτίωση της          
σύστασης του εδάφους έγιναν και από το Τμήμα Δασών το οποίο 
τελικά ανέλαβε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων 
αναδάσωσης

Αναδάσωση



Πειράματα αναδάσωσης το 1992
(το υλικό παραχωρήθηκε δωρεάν από ιδιωτική εταιρεία)

Επαναφορά με χαλιά με σάπια φύλλα Κοντινό πλάνο χαλιού  σάπιων φύλλων



ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 Παντελής έλλειψη γόνιμου εδάφους 

 Απότομα πρανή με μεγάλες κλίσεις

 Ανεπιθύμητη χημική σύνθεση του εδάφους (ψηλό ph [9,0 με 
ιδανικό το 7,0], ψηλή αναλογία Mg / Ca και ψηλή συγκέντρωση 
βαρέων μετάλλων) 

 Δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες (βαρύς χειμώνας – ελεύθερες 
ίνες αμιάντου το καλοκαίρι) 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 Επαρκής βροχόπτωση (1000 mm / έτος) 

 Εγγύτητα με Δασικό Φυτώριο 

 Κρατικό δάσος

 Θετική στάση της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση

Αναδάσωση
Αρνητικά και θετικά



Στείρο έδαφος
1. Βελτίωση του εδάφους χρησιμοποιείται κοπριά κοτόπουλων από 

ορνιθοτροφεία (φθηνή) ενώ για τη λίπανση χρησιμοποιούνται 
βιολογικά σκευάσματα

Άλλα προβλήματα
2. Απότομα πρανή: (α) Δημιουργία 2-3 μικρών αναβαθμίδων σε κάθε 

πρανές των 35 m (β) Τοποθέτηση κλαδοπλεγμάτων για τον έλεγχο της 
διάβρωσης και (γ) Δημιουργία αυλακιού στους πρόποδες του πρανούς 
για συγκράτηση των υλικών διάβρωσης

3. Ανεπιθύμητες χημικές ιδιότητες του εδάφους: (α) η χρήση 
επιφανειακού χώματος των λιπάσματα με όξυνες ιδιότητες και τη χρήση 
φυτών που ευδοκιμούν σε σερπεντινιτικά πετρώματα

4. Αντίξοες Συνθήκες: (α) Εκτέλεση εργασιών στην περίοδο μεταξύ 
Απρίλη και Νοέμβρη, και (β) Λήψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας 
(μάσκες, στολές, ράντισμα χωμάτινων δρόμων, εκπαίδευσή του 
προσωπικού)

Αντιμετώπιση των κύριων αρνητικών σημείων



Τυπικό πρανές στο μεταλλείο Αμιάντου



Υδροσπορά

Υδροσπορέας Εφαρμογή της υδροσποράς

Εκτοξευτήρας - ψεκασμός μέχρι 

50 m του μίγματος σπόρων – κόλλας

- οργανικής ύλης - λιπάσματος
Κύρια δεξαμενή, όπου 

ετοιμάζεται το μίγμα



Αποτελέσματα υδροσποράς

Πρώτη υδροσπορά (2001)
Υδροσπορά πάνω από το κύριο 

μέτωπο εξόρυξης



Αναδάσωση – Μακρινό πλάνο



Αναδάσωση – Κοντινό πλάνο



Αναχλόαση – Κοντινό πλάνο



Επικινδυνότητα του χώρου

 Παρουσία ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα, τα νερά, 
το έδαφος και τα πετρώματα

 Εκπόνηση μελέτης για την επικινδυνότητα από την 
ύπαρξη του μεταλλείου στην περιοχή Τροόδους

 Μελέτη των πετρωμάτων που περιέχουν ινώδη ορυκτά 
στη περιοχή Τροόδους – Εκτίμηση του κινδύνου για 
έκθεση του κοινού σε ίνες αμιάντου από 
περιβαλλοντικούς λόγους

 Παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
αέρα στη περιοχή του μεταλλείου

 Ικανοποιητικά αποτελέσματα



Παρακολούθηση ποιότητας του αέρα

Ίνα χρυσοτίλη σε φίλτρο Ίνα τρεμολίτη σε φίλτρο



Αξιοποίηση κατοικιών του Μεταλλείου



Ανακαινισμένα γραφεία του Μεταλλείου



Βοτανικός κήπος

Κέντρο πληροφόρησης του κοινού Εξωτερική άποψη του Βοτανικού Κήπου



Κέντρο Πληροφόρησης Γεωπάρκου
Τροόδους

Το παλιό σχολείο πριν την ανακαίνιση

Το παλιό σχολείο μετά την ανακαίνιση

Το εσωτερικό του 

ανακαινισμένου κτιρίου



Κεντρικός κρατήρας εξόρυξης υπό 
διαμόρφωση

Δημιουργία τεχνιτής λίμνης, για ενίσχυση της βιοποικιλότητας



Αποκατάσταση χώρου Μεταλλείου Αμιάντου 
Εκπόνηση Γενικού Σχεδίου (Master Plan)

 Στόχος η αξιοποίηση του χώρου του μεταλλείου

 Διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικές αρχές

 Τεχνικός σχεδιασμός από τις εμπλεκόμενες κρατικές 
υπηρεσίες

 Προτεινόμενες ιδέες όπως χώροι στάθμευσης, teleferic,
υποδομές υπαίθριας αναψυχής, μονοπάτια της φύσης, 
ποδηλατοδρόμοι, αξιοποίηση επίπεδων (γυμνών) 
εκτάσεων στα πλαίσια  εναλλακτικών σεναρίων ήπιας, 
ενδιάμεσης και πλήρης ανάπτυξης του χώρου του 
μεταλλείου



Άλλα Προγράμματα
παρακολούθησης και έρευνας για την προστασία του Κυπριακού 

φυσικού περιβάλλοντος

Λόγοι που επιβάλλουν τη χαρτογράφηση των

εδαφών της Κύπρου:

•Περιβαλλοντικοί λόγοι - ρύπανση

•Περιβάλλον και Άνθρωπος

•Ανεύρεση νέων ορυκτών πόρων

2004-2006 - Καταγραφή των δυνητικά

ρυπασμένων περιοχών της Κύπρου.

2006-2011 - Γεωχημική χαρτογράφηση της διασποράς των
χημικών στοιχείων στα κυπριακά εδάφη και μελέτη του
γεωχημικού υποβάθρου - πρόγραμμα εκπόνησης του
γεωχημικού Άτλαντα.

2014-2016 - Γεωχημική χαρτογράφηση της διασποράς χημικών
στοιχείων και άλλων οργανικών ενώσεων στα εδάφη των αστικών
περιοχών - πρόγραμμα αστικής γεωχημείας.

2014-2015 - Γεωστατιστική ανάλυση του φυσικού γεωχημικού
υπόβαθρου σε σχέση με δυνητικά ρυπασμένες περιοχές και
δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας από ρύπανση του εδάφους.
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


