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Κατσικάτσου Δήμητρα, Δασολόγος 

Τα δασικά μονοπάτια του Κισσάβου στη περιοχή της Αγιάς. 

 

 Ο Κίσσαβος ή Όσσα είναι ένα πανέμορφο βουνό,βρίσκεται στην ανατολική πλευρά 

της Θεσσαλίας,νότια της κοιλάδας των Τεμπών έχοντας απέναντί του τον ΄Ολυμπο , με  την 

παράδοση να θέλει τα δύο βουνά να μαλώνουν “το ποιο να ρίξει τη βροχή,το ποιο να ρίξει 

χιόνι...”. 

 Η δασική βλάστηση που συναντάμε στον Κίσσαβο παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλία,μεταβάλλεται ανάλογα με το υψόμετρο και την έκθεση και ανήκει στις παρακάτω 

φυτοκοινωνικές διαπλάσεις: 

 A.Διάπλαση των σκληρόφυλλων αειφύλλων πλατυφύλλων. Βρίσκεται  στα 

χαμηλότερα υψόμετρα με  κύρια αντιπροσωπευτικά είδη την κουμαριά,την αριά το 

πουρνάρι,την κουτσουπιά,το κέδρο κλπ. 

 Β.Διάπλαση των  φυλλοβόλων πλατυφύλλων που αντιπροσωπεύε- ται κυρίως από 

τα είδη δρυός,καστανιάς,φράξου,σφενδάμου κλπ. 

 Γ.Διάπλαση των παραποτάμιων ειδών που εμφανίζεται κατά μήκος των ρεμάτων 

και αντιπροσωπεύεται κυρίως από τον πλάτανο. 

 Δ.Διάπλαση των ψυχροβίων κωνοφόρων που ανήκει στη ζώνη βλάστησης των 

φυλλοβόλων δασών & κωνοφόρων.Στο χώρο αυτό κυρι- 

αρχούν η οξυά και η ελάτη. 

 Ε.Αλπική ζώνη βλαστήσεως.Τη συναντάμε στα ανώτερα υψόμετρα  

(ορεινά λιβάδια). 

 Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πανίδα του βουνού. Η ποικιλία της 

βλάστησης δημιουργεί σημαντικούς βιότοπους για τα ζώα και  τα πουλιά.Ο αγριόχοιρος,το 

ζαρκάδι,ο λαγός,ο λύκος,η αλεπού είναι μερικά από τα αντιπροσωπευτικά είδη της 

περιοχής. 

 Οι ειδικοί αξιολογώντας όλα τα παραπάνω και θέλοντας να προστατεύσουν τους 

βιότοπους και τα οικοσυστήματα του βουνού έχουν εντάξει μια μεγάλη περιοχή του 

Κισσάβου στους τόπους κοινοτικής σημασίας του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου 

NATURA 2000,με την  

ονομασία “Αισθητικό Δάσος της Όσσας”. 
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 Στις καταπράσινες νοτιοανατολικές πλαγιές του Κισσάβου  βρί-σκεται η κωμόπολη 

της Αγιάς και γύρω της τα χωριά Ανατολή,Μεγαλό-βρυσο,Μεταξοχώρι και Μελιβοία. Οι 

 άνθρωποι που κατοικούσαν στη  περιοχή στη προσπάθειά τους να αναπτύξουν τις 

οικονομικές τους δραστηριότητες ,να δουλέψουν,να μορφωθούν,να επικοινωνήσουν μετα-   

ξύ τους,δημιούργησαν ένα καταπληκτικό δίκτυο από λιθόστρωτα μονο- 

πάτια,τα οποία είναι απόλυτα ενταγμένα στο περιβάλλον της περιοχής 

και αποτελούν συμπλήρωμα και προέκταση του έργου της φύσης. 

 Τα πιο αξιόλογα είναι: 

 1.Μονοπάτι Μεταξοχωρίου-Ανατολής. 

Η διαδρομή είναι περίπου 7 χιλ. και ξεκινάει από την πλατεία του χωριού Μεταξοχωρίου ( 

υψόμετρο 180 μ.) με κατάληξη την πλατεία του χωριού της Ανατολής  ( υψόμετρο  900 

μ.).Από διάφορα σημεία της διαδρομής μπορεί κανείς να έχει υπέροχη θέα στο Δώτιο πεδίο 

και την Αγιά,το Μαυροβούνι,το θεσσαλικό κάμπο, τα παράλια του νομού και τους ταμι- 

ευτήρες της πρώην λίμνης Κάρλας. 

Το μονοπάτι αυτό  αποτελεί  τμήμα του διεθνούς μονοπατιού Ο2 που αρχίζει από το 

“Πουρί” του Πηλίου και καταλήγει στον Όλυμπο. 

 2.Μονοπάτι  Μεγαλοβρύσου-Αγιάς. 

Η διαδρομή είναι περίπου 3 χιλ.και ξεκινάει από το Μεγαλόβρυσο (υψόμ. 600 μ.)με 

κατάληξη την Αγιά(υψόμ.200μ).Το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού αυτού είναι 

καλντερίμι ,δίπλα στο ρέμα και αποτελούσε τη μόνη συνδετήρια οδό με το κεφαλοχώρι της 

περιοχής,την Αγιά. 

Κατά τη διαδρομή συναντάς καταπληκτικές θέσεις θέας απ' όπου ατενίζεις τον Θεσσαλικό 

κάμπο,καθώς επίσης και μεγάλη ποικιλία δασι- 

κής βλάστησης (δρυός,φράξου,πλατάνου κλπ ),η οποία εναλλάσσεται με 

τις μηλιές,τις κερασιές και τις αμυγδαλιές των καλλιεργημένων χωρα- 

φιών. 

 3.Μονοπάτι Μελιβοίας-Βελίκας.  

Η διαδρομή είναι περίπου 8 χιλ.και ξεκινάει από το χωριό Μελιβοία (υψομ.420 μ.)με 

κατάληξη τη παραλία της Βελίκας.Το μονοπάτι περνάει μέσα από το ρέμα της Βελίκας με 

υπέροχα τοπία,όπως ο μικρός καταρ- 

ράκτης της Σωτηρίτσας και πλούσια δασική βλάστηση (πλατάνια,καστα- 

νιές κλπ).Παλαιότερα αποτελούσε τη μόνη διέξοδο των κατοίκων προς  

τη θάλασσα και τον κάμπο. 


