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MONOΠΑΤΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
“ΠΙΚΡΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΑΣ”

Το 2015 το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε
στη δημιουργία Μονοπατιού Μελέτης της

Φύσης το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή

Δημοκρατία, στα πλαίσια του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,

Μέτρο 2.6 – Καθεστώς 2.6.1:
Μη Παραγωγικές επενδύσεις στο 100% με το
συνολικό κόστος του να ανέρχεται στο ποσό

των 70.000,00 ευρώ.



Το μονοπάτι “Πικρόβρυση της Μερίκας” πήρε το όνομά του από την
ιστορική φυσική πηγή που βρίσκεται στο σημείο της αφετηρίας και η
«Μερίκα» από το όνομα του οικισμού που βρίσκονταν στην περιοχή
του τερματισμού του μονοπατιού τα Μεσαιωνικά Χρόνια. Στο σημείο
αυτό λειτουργεί ο εκδρομικός χώρος της Κοινότητας «Μερίκα».
Η πορεία του μονοπατιού παρέχει τη δυνατότητα στον πεζοπόρο, να
επιλέξει την πορεία που επιθυμεί και να ακολουθήσει ακόμη και
κυκλική πορεία διασχίζοντας την Κοινότητα.  Αν επιλέξει κυκλική
πορεία θα διασχίσει τον παλαιό πυρήνα της Κοινότητας και θα
θαυμάσει εκτός από την παλαιά εκκλησία Αγ. Γεωργίου που είναι
κτίσμα του 1633 με τοιχογραφίες του 1655, αρχαίες γαλαρίες,
μεταλλεία διάφορα γεωμορφώματα και άλλα ενδιαφέροντα.

Το μονοπάτι έχει μήκος 4,7Km και για να το περπατήσει κανείς
χρειάζεται περίπου 1 ώρα.  Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μονοπάτι
που βρίσκεται πολύ κοντά στη Λευκωσία. Έχει αφετηρία τα ενετικά
γεφύρια που προτάθηκαν για να περιληφθούν στον κατάλογο της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Unesco, στον ποταμό της
Μαρούλλενας και έχει τερματισμό τον εκδρομικό χώρο της
Κοινότητας Καλού Χωριού Ορεινής «Μερίκα».

Ο πεζοπόρος μπορεί να θαυμάσει την κοίτη του ποταμού της
Μαρούλλενας με τα εντυπωσιακά πετρώματα που προσελκύουν
τεράστιο παγκόσμιο γεωλογικό ενδιαφέρον και μελετούνται από τους
γεωεπιστήμονες όλου του κόσμου. Τα αρχαιότατα φυσικά φαράγγια
και οι φυσικές σπηλιές που δημιουργήθηκαν διά μέσω του αιώνων
προκαλούν δέος και θαυμασμό στους επισκέπτες. Καθώς ανεβαίνει
κανείς προς τα πάνω, η θέα προς την κοίτη γίνεται πανοραμική. 
Η πλούσια φυσική βλάστηση είναι μαγευτική, εναλλάσσεται συνεχώς
και κρατά το ενδιαφέρον του πεζοπόρου σε εγρήγορση καθ’ όλη τη
διάρκεια του μονοπατιού.

Διασχίζοντας το Μονοπάτι 
Ξεκινώντας την περιδιάβαση με αφετηρία τα ενετικά γεφύρια, το
μονοπάτι ακολουθεί μικρή κατηφορική διαδρομή. Τότε, συναντά
κανείς αξιόλογα πετρώματα που παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα γεωλογία με εμφανίσεις του κατώτερου ορίζοντα
λαβών. Στη θέση αυτή ο κατώτερος ορίζοντας λαβών αποτελείται
από υαλοκλαστίτες και προσκεφαλοειδείς λάβες πάχους 10 μέτρων,
που διαπερνιούνται από σχεδόν κάθετες (70-80) φλέβες με
διεύθυνση Β-Ν περίπου. Οι φλέβες αυτές αποτελούν περίπου το
30% της εμφάνισης και διατέμνονται από νεότερες κεκλιμένες
ανοικτοκάστανες φλέβες. Αυτή η περιοχή βρίσκεται
στρωματογραφικά χαμηλά, κοντά στο επίπεδο, όπου ο αριθμός των
φλεβών αυξάνει απότομα, δηλαδή μέσα στο χαμηλότερο τμήμα της
ηφαιστειακής ακολουθίας κοντά στην επαφή με τον Ορίζοντα Βάσης. 

Η πορεία του μονοπατιού συνεχίζει κατά μήκος του ποταμού της
Μαρούλλενας. Ο πεζοπόρος μπορεί να απολαύσει τις μικρές
λιμνούλες και το πεντακάθαρο νερό του ποταμού που σχεδόν ρέει
καθημερινά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σ’ αυτές τις μικρές
λιμνούλες ζει το ενδημικό υποείδος νερόφιδο «Natrix-natrix
cypriana». Το φίδι αυτό θεωρείτο εξαφανισμένο από τις αρχές του
1960 αλλά βρέθηκε ξανά το 1999. Στον ποταμό της Μαρούλλενας, 
το χρώμα του νερόφιδου είναι μαύρο και δεν συναντάται σε κανένα
άλλο μέρος της Κύπρου. Θεωρείται το σπανιότερο είδος φιδιού στην
Κύπρο και κινδυνεύει με εξαφάνιση. Είναι αυστηρά
προστατευόμενο.

Χλωρίδα και Πανίδα 
Κατά μήκος του Μονοπατιού, ο πεζοπόρος θα παρατηρήσει πλήθος
αξιόλογα ενδημικά φυτά καθώς και άλλα αυτοφυή είδη από τη
χλωρίδα του τόπου μας. Το καταπράσινο κρατικό δάσος Ασκοπέλου
με το εντυπωσιακό πέτρωμα στην κορυφή του, προβάλλει
επιβλητικό στο μέσο της διαδρομής. Πλήθος πουλιών ζουν,
φωλιάζουν και αναπαράγονται στην περιοχή. Καθ΄όλη τη διαδρομή
υπάρχουν πινακίδες με τα ονόματα των φυτών και των πουλιών.  

Το μονοπάτι διέρχεται πάνω από το πετραύλακο. Το πετραύλακο
χρησίμευε ως αγωγός για τη μεταφορά του νερού από τον
υδατοφράκτη Καλού Χωριού Ορεινής προς τα χωράφια που
προορίζονταν για άρδευση.

Η κατασκευή του υδατοφράκτη ολοκληρώθηκε το 1945-1946 και
θεωρείται ο πρώτος και μεγαλύτερος σε αποθήκευση όγκου νερού
επί Αγγλοκρατίας.

Πριν τον τερματισμό, το μονοπάτι εφάπτεται με το Ευρωπαϊκό
Μονοπάτι Ε4 και ακολουθούν την ίδια πορεία μέχρι τον
τερματισμό.

Είμαστε βέβαιοι πως ο περίπατος στο «Μονοπάτι της
Πικρόβρυσης της Μερίκας» θα είναι μια αξέχαστη, συναρπαστική
εμπειρία. Είναι μια εύκολη, ευχάριστη διαδρομή χωρίς
υψομετρικές διαφορές που μπορούν να την περπατήσουν παιδιά
ακόμη και γέροντες. Πλεονέκτημα επίσης είναι η πολύ κοντινή
απόστασή του από την πρωτεύουσα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Στο Καλό Χωριό Ορεινής υπάρχει καφενείο το οποίο λειτουργεί

καθημερινώς και προσφέρει και φαγητό.

Πηγή: 

Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Ορεινής

• Αποφεύγετε να καπνίζετε ή να τρώτε όταν περπατάτε στο 

Μονοπάτι της Φύσης.

• Μην κάνετε άσκοπους θορύβους. Σεβαστείτε την ησυχία 

των άλλων εκδρομέων για να μπορούν όλοι να 

απολαύσουν τους ήχους και τις χαρές που μας 

προσφέρει η φύση.

• Στην κοίτη του ποταμού απαγορεύεται η μετακίνηση ή 

κατολίσθηση πέτρων.

• Σεβαστείτε την άγρια ζωή.

• Μην κόβετε ή ξεριζώνετε λουλούδια ή φυτά. Η διαιώνιση 

της χλωρίδας είναι χρέος δικό μας. Αρκετά λουλούδια και 

φυτά απειλούνται με εξαφάνιση.

• Τοποθετείτε τα σκουπίδια σας στους διαθέσιμους κάδους 

απορριμμάτων.

• Το άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε σημείο απαγορεύεται 

αυστηρά. Στον εκδρομικό χώρο, το άναμμα φωτιάς 

επιτρέπεται ΜΟΝΟ στο σημείο της ψησταριάς.

• Ο εκδρομικός χώρος διαθέτει ξύλινα τραπέζια, ψησταριά, 

πόσιμο νερό και αποχωρητήρια. 

• Αν δείτε καπνό ή φωτιά, καλέστε αμέσως 1407.

• Υπάρχει δυνατότητα λήψης σήματος κινητής τηλεφωνίας

σ’ όλη τη διαδρομή.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Ορεινής είναι υπεύθυνο για τη

διαχείριση του Μονοπατιού Μελέτης της Φύσης. Για εισηγήσεις και

παρατηρήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Τηλέφωνο:  22633697

E-mail: ksk_chroriou_oreinis@cytanet.com.cy


