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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της
και της κάλυψης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της αναφορικά με τη διατήρηση και
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, ανέθεσε (Σεπτέμβριος 2010) την εκπόνηση
του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής «CY3000008 Λίμνη Παραλιμνίου», στο
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Το Σχέδιο Διαχείρισης της
περιοχής «CY3000008 Λίμνη Παραλιμνίου» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου
«Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Διαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή Λίμνη
Παραλιμνίου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους με Αναθέτουσα
Αρχή το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος της Κύπρου.
Το παρόν σχέδιο διαχείρισης είναι το πρώτο που εκπονήθηκε για την περιοχή και
ισχύει για πέντε (5) έτη από την έγκρισή του. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο των όρων
εντολής του έργου και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που περιέχονται στην έκδοση
«Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000
στην Κύπρο». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης
περιελάμβανε τα ακόλουθα στάδια:
-

Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής.

-

Διατύπωση σκοπών και μέτρων διαχείρισης, καθορισμό ζωνών διαχείρισης
και διατύπωση των όρων προστασίας που θα διέπουν τα είδη και τους
τύπους οικοτόπων σε κάθε ζώνη, σχεδιασμό προγράμματος
παρακολούθησης.

-

Ετοιμασία προσχεδίου γνωμοδότησης Επιστημονικής Επιτροπής.

-

Παραγωγή χαρτών.

-

Διαβούλευση με υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς με
ενδιαφέροντα στην περιοχή.

-

Ολοκλήρωση Σχεδίου Διαχείρισης.

Η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής βασίσθηκε,
αρχικά, στα υφιστάμενα δημοσιευμένα δεδομένα και στη συνέχεια εμπλουτίσθηκε με
εργασία στο πεδίο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενημέρωση των τοπικών αρχών
για το έργο και στην καταγραφή της στάσης, των απόψεων και των προσδοκιών τους,
αναφορικά με την ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο NATURA 2000.
Η περιοχή του δικτύου NATURA 2000 CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου», στο
νοτιοανατολικό τμήμα της Κύπρου, υπάγεται διοικητικά στην Επαρχία Αμμοχώστου.
Το μεγαλύτερο μέρος της (97,32%) ανήκει στο Δήμο Παραλιμνίου, ενώ σε πολύ
μικρότερο ποσοστό ανήκει στην Κοινότητα Σωτήρας και στο Δήμο Δερύνειας (2,56%
και 0.12% αντίστοιχα).
Η περιοχή αποτελείται από το κυρίως σώμα της Λίμνης, με σειρά λιμνίων στο Δ-ΝΔ
τμήμα της, και εκτείνεται προς τα ανατολικά κατά μήκος του Βαθύ Ποταμού, ρέμα
που εκβάλλει στη Λίμνη. Πρόκειται για μία μια αβαθή, λιμναία, ελώδη έκταση η
οποία περιβάλλεται από εκτάσεις έντονα αστικοποιημένες. Η Λίμνη κατακλύζεται με
νερό εποχικά παρουσιάζοντας σημαντική εποχική διακύμανση των υδάτων της και
της αλατότητάς τους και η υδρολογική κατάστασή της είναι πολύ υποβαθμισμένη
σήμερα σε σχέση με τις φυσικές συνθήκες αναφοράς, δηλαδή πριν τη δεκαετία του
1930, κυρίως λόγω των έργων αποστράγγισης τα οποία πραγματοποιήθηκαν επί

1

Αγγλοκρατίας και μετέπειτα.
Λόγω της σημασίας της για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η περιοχή αποτελεί
Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και Ζώνη Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά «Χα-Ποτάμι» (βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ,
πρώην 79/409/ΕΟΚ). Επίσης, αποτελεί διάδρομο-πέρασμα διέλευσης αποδημητικών
άγριων πτηνών σύμφωνα με τους διαδρόμους και περάσματα που καθορίστηκαν από
το Ταμείο Θήρας βάσει του άρθρου 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου
(Εντολή Αρ. 2). Υπό τα ανωτέρω καθεστώτα προστασίας, η περιοχή διέπεται από
τους Ν.153(Ι)/2003 και Ν.152(Ι)/2003, με τους οποίους οι Κοινοτικές Οδηγίες
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ ενσωματώθηκαν στην Κυπριακή έννομη τάξη,
αντίστοιχα.
Η χλωρίδα της περιοχής είναι σχετικά περιορισμένη και χαρακτηριστική των ελών
και των αλμυρών λιβαδιών, εμπλουτισμένη με είδη της παρόχθιας βλάστησης. Από
τα είδη φυτών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή ξεχωρίζουν τα σπάνια είδη
Crypsis aculeata και Crypsis factorovskyi τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο
Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου ως ευπαθή και το ενδημικό είδος Onopordum
cyprium. Αντίστοιχα, η βλάστηση της περιοχής είναι χαρακτηριστική των αλμυρών
ελών και λιμνών και της παρόχθιας βλάστησης και συντίθεται από περιορισμένο
αριθμό τύπων οικοτόπων, τρεις από τους οποίους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (πρόκειται για τους: 1310 «αλόφιλες-νιτρόφιλες
φυτοκοινωνίες πρωτογενούς βλάστησης με Salicornia» που καλύπτει το μεγαλύτερο
τμήμα της Λίμνης, 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα» που απαντά στις πιο υγρές θέσεις
και συντίθεται από φυτοκοινωνίες των αλμυρών λιβαδιών και 92D0 «Νότια παρόχθια
δάση-στοές και λόχμες» στον οποίο κυριαρχεί το Tamarix tetragyna και απαντά πέριξ
των λιμνίων, των καναλιών και του ρέματος που εισρέει στη Λίμνη). Η παρουσία των
εν λόγω τύπων οικοτόπων στην περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου»
στοιχειοθετεί την οικολογική αξία, σημασία και σπουδαιότητά της για τη διατήρησή
τους λόγω της περιορισμένης εξάπλωσής τους στην Κύπρο (ο τύπος οικοτόπου 1310
απαντά μόνο σε πέντε και ο 1410 μόνο σε έξι από τις 59 περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κύπρο). Κατά τόπους, κυρίως στην περιφέρεια της Λίμνης, η
παρόχθια βλάστηση αναμιγνύεται με καλαμώνες (κυπριακός τύπος οικοτόπου CY02
Reedbeds and sedgebeds-Phragmition australis, Scirpion maritimi) οι οποίοι
συνιστούν σημαντικό ενδιαίτημα της πτηνοπανίδας της περιοχής.
Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πτηνοπανίδα, γεγονός το οποίο έχει
αναγνωρισθεί με την κήρυξη της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Στην περιοχή
απαντούν συνολικά 103 είδη πουλιών από τα οποία 35 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ με 13 από αυτά να αναπαράγονται στη Λίμνη και 4 να
διαχειμάζουν εκεί. Ειδικότερα, η περιοχή αποτελεί το σπουδαιότερο ενδιαίτημα
αναπαραγωγής του είδους Hoplopterus (Vanellus) spinosus (Πελλοκατερίνα) στην
Κύπρο (είδος για το οποίο η περιοχή χαρακτηρίστηκε ΖΕΠ) και κρίνεται ιδιαιτέρως
σημαντική για την αναπαραγωγή των ειδών Charadrius alexandrinus
(Θαλασσοσφυριχτής), Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς) και Calandrella
brachydactyla (Τρασιηλούδα). Την σπουδαιότητα της περιοχής για την πτηνοπανίδα
στοιχειοθετεί και η παρουσία σπάνιων ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ όπως η Χιονάτη (Egretta garzetta), ο Μαχητής (Philomachus pugnax),
η Μικροπουλάδα (Porzana parva) και το Σιταροπούλι (Emberiza caesia), ενώ μεταξύ
των συνολικά 14 ειδών που διαχειμάζουν στην Λίμνη, περιλαμβάνεται περιστασιακά
το Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus). Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί επίσης
σημαντικό σταθμό για τα είδη πουλιών που μεταναστεύουν προς βορρά την άνοιξη
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καθώς, ευρισκόμενη στα νοτιοανατολικά του νησιού, αποτελεί τον πρώτο υγρότοπο
που συναντούν τα πουλιά μόλις φτάσουν πάνω από την Κύπρο και ένα από τα
τελευταία σημεία ανάπαυσής τους πριν ξεκινήσουν για το νότο το φθινόπωρο.
Συγκεκριμένα, 64 από τα 103 είδη της πτηνοπανίδας της περιοχής είναι
μεταναστευτικά (26 είδη ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ).
Από την υπόλοιπη πανίδα της περιοχής, το Κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix
cypriaca) και ο μικρός ρινόλοφος (Rhinolophus hipposideros, αμφότερα είδη του
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) αποτελούν είδη Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος για τη διατήρηση των οποίων η Λίμνη Παραλιμνίου χαρακτηρίστηκε
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας. Στην περιοχή απαντούν, επιπροσθέτως, τρία είδη
χειροπτέρων, έξι είδη σαύρας, τέσσερα είδη φιδιών και ένα είδος αμφιβίου τα οποία
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αλλά και ενδημικά
taxa (τέσσερα είδη θηλαστικών και επτά είδη ερπετών).
Αναφορικά με τα ενδιαιτήματα των ειδών, η εποχική αβαθής Λίμνη με την
αυξανόμενη αλατότητα των υδάτων από τον χειμώνα προς την άνοιξη αποτελεί
ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαίτημα για το σύνολο της πτηνοπανίδας της περιοχής, ενώ
δεν είναι απολύτως σαφής η σημασία της για το νερόφιδο καθώς η παρουσία του
νερού δεν συμπίπτει πλήρως με την περίοδο δραστηριοποίησης του είδους.
Επιπροσθέτως, οι μεταβολές της αλατότητας αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για
το νερόφιδο, αλλά και τα αμφίβια τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν σε νερό με
αυξημένη αλατότητα. Περί το μέσον ή το τέλος της άνοιξης που το νερό υποχωρεί
και το κυρίως σώμα της Λίμνης, κατά τόπους, είτε καλύπτεται από αλόφιλες και
αλονιτρόφιλες θεροφυτικές κοινότητες είτε παραμένει γυμνό από κάθε μορφή
βλάστησης, η περιοχή καθίσταται πλέον ακατάλληλη για τα περισσότερα είδη και
μόνο ορισμένες από τις πιο κοινές σαύρες (π.χ. αλιζαύρα, κουρκουτάς)
παρατηρούνται συστηματικά σε τμήματα της περιοχής. Περιστασιακά βεβαίως,
αρκετά είδη ερπετών και θηλαστικών μπορεί να εμφανιστούν, ιδιαίτερα εκεί όπου
διατηρείται κάποια βλάστηση χωρίς όμως οι περιοχές αυτές να μπορούν να
θεωρηθούν βασικό ενδιαίτημα τους.
Στο νότιο και δυτικό τμήμα, στην περιφέρεια της περιοχής, τα λιμνία που έχουν
δημιουργηθεί από παλαιές εκσκαφές και περιβάλλονται από παρόχθια βλάστηση
αποτελούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το βασικό ενδιαίτημα του νερόφιδου και
όλων των ειδών αμφιβίων αφού, διατηρώντας νερό σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους, αποτελούν την μοναδική εστία γλυκού νερού κατά το καλοκαίρι και το
φθινόπωρο. Σε αυτά βρίσκουν επίσης προστασία πολλά είδη ερωδιών, χαραδριών και
πουλάδες, ιδιαιτέρως όταν το κυρίως σώμα της Λίμνης δεν έχει νερό, αλλά και τα
περισσότερα στρουθιόμορφα λόγω της πυκνής βλάστησης που τα περιβάλλει. Βασικό
ενδιαίτημα για τα αμφίβια της περιοχής (με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς πληθυσμούς
του δενδροβάτραχου και του λιμνοβάτραχου) και δυνητικό ενδιαίτημα για το
νερόφιδο αποτελούν επίσης, στο ανατολικό τμήμα της περιοχής, τα κανάλια
αποστράγγισης και το ρέμα απ’ όπου εισρέει νερό στη Λίμνη στα οποία
αναπτύσσεται παρόχθια βλάστηση με κυριαρχία του καλαμιού Phragmites australis
σε αρκετά σημεία. Οι εκτάσεις με τα λιμνία, τα κανάλια και την παρόχθια βλάστηση,
μολονότι γραμμικές και μικρής έκτασης, σε σχέση με το σύνολο της περιοχής,
αποτελούν το βασικό ενδιαίτημα για το σύνολο των ειδών της ερπετοπανίδας και των
θηλαστικών (πλην των χειροπτέρων) που έχουν καταγραφεί. Λόγω της περιορισμένης
έκτασης των κατάλληλων ενδιαιτημάτων, οι πληθυσμοί των περισσότερων ειδών
στην περιοχή είναι μικροί, αυξάνοντας τον παράγοντα κινδύνου από απρόβλεπτα
καταστροφικά γεγονότα ή ενέργειες. Άλλα, μικρής έκτασης ενδιαιτήματα εντός της
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περιοχής (π.χ. καλλιέργειες, φυτείες ακακίας και ευκαλύπτου και διαταραγμένες
εκτάσεις) έχουν μικρή σημασία ως ενδιαιτήματα της πανίδας, αν και σε ορισμένες
περιπτώσεις δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ορισμένα είδη. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η τάφρος αποστράγγισης κοντά στην πρώην πίστα του
μότοκρος η οποία χρησιμοποιείται από την Πελλοκατερίνα (Hoplopterus spinosus).
Σε ό,τι αφορά στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα, οι τοπικές κοινωνίες παρουσιάζουν
επαρκή ενημέρωση για το Δίκτυο NATURA 2000 και δείχνουν ευαισθητοποιημένες
για την προστασία της περιοχής. Ωστόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίμνης και
οι δραστηριότητες αναψυχής που ασκούνται εντός, αποτελούν πεδίο ισχυρών
αντιπαραθέσεων και απαιτείται η διευθέτησή τους. Οι ανθρώπινες ενέργειες που
προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στους σημαντικούς τύπους οικοτόπων και στα
σημαντικά είδη και τα ενδιαιτήματα τους είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
 Ανεξέλεγκτη κίνηση πεζών και οχημάτων εντός της Λίμνης.
 Γειτνίαση με οικιστικές περιοχές και οδικά δίκτυα που αυξάνει την
όχληση και τον κίνδυνο τυχαίας ή σκόπιμης θανάτωσης.
 Δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. κυνήγι, σκοπευτήριο).
 Απόθεση υλικών που εγκυμονούν κινδύνους ρύπανσης των υδάτων.
 Ενδεχόμενη χρήση δηλητηρίων για αντιμετώπιση των κουνουπιών ή
διαρροή εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις
παρακείμενες καλλιέργειες.
 Άντληση νερού από τα λιμνία που οδηγεί σε πρόωρη αποξήρανσή τους
και ενδεχόμενη αναρρόφηση και θανάτωση νερόφιδων και άλλων ειδών.
 Μη αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων.
 Εισαγωγή ξενικών ειδών (κυπρίνος, κουνουπόψαρο).
 Θήρευση από γάτες.
 Σκόπιμη θανάτωση
αντιμετώπισης.

λόγω

λαθροθηρίας,

φοβίας

ή

αρνητικής

Βάσει της ανάλυσης και αξιολόγησης των γνωρισμάτων της περιοχής (για
λεπτομέρειες βλ. κεφάλαια 2 και 3 αντίστοιχα) προκύπτει ότι ζητήματα όπως το
ιδιοκτησιακό, η πρόσβαση, η απόθεση υλικών, οι μη συμβατές με την προστασία
χρήσεις, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ρύθμισης και αναγνωρίζονται οι
ακόλουθες προτεραιότητες για τη λήψη μέτρων διαχείρισης:
Τύποι οικοτόπων: Προτεραιότητα για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων
αποτελούν οι τρεις τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ που απαντούν στην περιοχή, δηλαδή: ο τύπος οικοτόπου 1310
«αλόφιλες-νιτρόφιλες φυτοκοινωνίες πρωτογενούς βλάστησης με Salicornia
και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών», ο τύπος
οικοτόπου 1410 «μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)» και ο τύπος
οικοτόπου 92D0 «νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (NerioTamaricetea)».
Θηλαστικά: Ο μικρός ρινόλοφος, ως είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, θεωρητικά αποτελεί προτεραιότητα για τη λήψη διαχειριστικών
μέτρων. Εκτιμάται ωστόσο ότι δεν απαιτούνται εξειδικευμένα μέτρα για τη
διατήρησή του σε καλή κατάσταση στην περιοχή διότι η περιοχή
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χρησιμοποιείται από το είδος μόνο για τροφοληψία και συνεπώς όλα τα μέτρα
που αποσκοπούν στην διαφύλαξη του υγροτόπου και της βλάστησής του θα
εξασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων τροφής (εντόμων) για το
είδος.
Ερπετά: Πρώτη προτεραιότητα για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων αποτελεί
το Κυπριακό νερόφιδο (είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ),
καθώς οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί του απαντούν στη Λίμνη Παραλιμνίου.
Μεταξύ των υπολοίπων ειδών ερπετών δεν τίθενται διαχειριστικές
προτεραιότητες που να ευνοούν συγκεκριμένα είδη, αλλά επιδιώκεται η
διαφύλαξη του συνόλου της ποικιλότητας των ειδών μέσω της διατήρησης ή
και ανόρθωσης της παρόχθιας βλάστησης κατά μήκος των καναλιών και γύρω
από τις τεχνητές λίμνες. Γενικά η αντιστροφή της τάσης υποβάθμισης της
βλάστησης που διαπιστώνεται σε μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης θα
συμβάλει στη διατήρηση του συνόλου ειδών της πανίδας.
Πτηνοπανίδα: Προτεραιότητες αναγνωρίζονται μεταξύ των 35 ειδών πουλιών
που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και ειδικότερα
μεταξύ αυτών που αναπαράγονται και φωλιάζουν στην περιοχή και των
σπάνιων ειδών.
Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής συναίνεσης στη λειτουργία και
διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης.
Βάσει των ανωτέρω γενικός σκοπός διαχείρισης της περιοχής CY3000008 «Λίμνη
Παραλιμνίου» είναι η προστασία της βιολογικής ποικιλότητάς της και η διατήρηση
του υγροτοπικού χαρακτήρα της. Ειδικότεροι σκοποί της διαχείρισής της είναι: α) η
διατήρηση του πληθυσμού του Κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca) στα
επίπεδα του 2000 με απώτερο στόχο την αύξηση κατά 50% του πληθυσμού στην
επόμενη δεκαετία, β) η διατήρηση της ποικιλότητας των τύπων οικοτόπων, της
χλωρίδας και της πανίδας, με έμφαση στα Κοινοτικής Σημασίας, γ) η διατήρηση ή
και αύξηση των πληθυσμών των αμφιβίων που αποτελούν βασική τροφική πηγή του
Κυπριακού νερόφιδου, δ) η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών της
πτηνοπανίδας με έμφαση στα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
που φωλιάζουν στην περιοχή: Hoplopterus (Vanellus) spinosus (Πελλοκατερίνα),
Charadrius
alexandrinus
(Θαλασσοσφυριχτής),
Himantopus
himantopus
(Καλαμοκανάς) και Calandrella brachydactyla (Τρασιηλούδα), ε) η διατήρηση ή και
βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών, στ) η διατήρηση ή και
βελτίωση των υδατικών και υγροτοπικών πόρων της περιοχής, ζ) η αποτροπή μη
σύννομων ενεργειών στην περιοχή (επεμβάσεις στους οικοτόπους, παράνομη
συλλογή ειδών, παράνομη θανάτωση ειδών κ.λπ.), η) η Δημιουργία προϋποθέσεων
για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής συναίνεσης, για την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής συνείδησης και για την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της
περιοχής.
Κατά τον καθορισμό και την περιγραφή των δεόντων μέτρων διαχείρισης της Λίμνης
Παραλιμνίου, κατευθυντήριο άξονα αποτέλεσαν:
-

η σημασία, σε εθνικό επίπεδο, της περιοχής για τη διατήρηση του Κυπριακού
νερόφιδου,

-

η εκτίμηση ότι η άρση των πιέσεων και των αιτιών των προβλημάτων της
περιοχής θα δώσει στο σύστημα τη δυνατότητα αυτορύθμισης / αυτο-
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επανάκαμψης (χωρίς δηλαδή να απαιτούνται στη φάση αυτή δραστικές
διαχειριστικές παρεμβάσεις), θέση η οποία θα πρέπει να επανεκτιμηθεί σε
βάθος πενταετίας,
-

η άμεση γειτνίαση της περιοχής με αστικές περιοχές και καλλιέργειες που
στερούν τη δυνατότητα καθορισμού ρυθμιστικής ζώνης (buffer zone)
περιμετρικά της.

Βάσει των ανωτέρω και για την επίτευξη των σκοπών του σχεδίου διαχείρισης
προτείνονται, ανάλογα με τον χαρακτήρα της επέμβασης, ενεργητικά μέτρα
περιορισμένης επέμβασης και μικρής κλίμακας για ορισμένα από τα οποία τίθενται
αυστηρές προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους (βλ. μέτρα 5.3 & 5.6) και μελέτες και
θεσμικές ρυθμίσεις για τη βέλτιστη διευθέτηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και
χρήσεων στην περιοχή. Τα μέτρα διαχείρισης περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.
Για την επίτευξη των σκοπών του σχεδίου διαχείρισης, στην περιοχή διακρίνεται μία
ζώνη διαχείρισης, η Ζώνη Διαχείρισης Α, στόχος δημιουργίας της οποίας είναι η
προστασία της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδά της και των φυσικών πόρων της εν
γένει (πρωτίστως δε των υδατικών και υγροτοπικών), με αποτροπή κάθε
δραστηριότητας ή επέμβασης που ενδέχεται να αλλοιώσει την φυσική κατάσταση και
τον χαρακτήρα της περιοχής και να επηρεάσει τη δομή και τις λειτουργίες του
υγροτοπικού οικοσυστήματος. Ο στόχος αυτός συνάδει με την Πολιτική 7Δ της
Πολεοδομικής Αρχής για τις Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης, οι πρόνοιες
της οποίας ισχύουν στη Ζώνη Διαχείρισης Α. Οι όροι που διέπουν τις χρήσεις γης
και τις δραστηριότητες στη Ζώνη Διαχείρισης Α παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6.
Συνοπτικά, στην περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου»,
Επιτρέπονται: η επιστημονική έρευνα, οι εργασίες/έργα /υποδομές που
αποσκοπούν στη διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων, η
επίσκεψη/ξενάγηση επισκεπτών, η δημιουργία/βελτίωση μονοπατιών για την
κίνηση των επισκεπτών, οι εργασίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, κατόπιν
ενημέρωσης και επίβλεψης από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση: οι πινακίδες σήμανσης, προσανατολισμού και
ενημέρωσης επισκεπτών, η κίνηση τροχοφόρων μόνο για εργασίες
προστασίας και διαχείρισης της περιοχής, η εναπόθεση εκχωμάτων ή άλλων
υλικών μόνο για σκοπούς αποκατάστασης οικοτόπων/τοπίου και κατόπιν
σχετικής άδειας από το Τμήμα Περιβάλλοντος, έργα/εργασίες προστασίας
εδαφικών & υδατικών πόρων, κατόπιν σχετικής άδειας από το Τμήμα
Περιβάλλοντος, νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες του αγροτικού τομέα
και των τομέων αναψυχής και ελεύθερου χρόνου μόνο έως την περαιτέρω
θεσμική διευθέτησή τους, αναγκαία έργα υποδομής μόνον απουσία
εναλλακτικών λύσεων και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας
της περιοχής και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Το παρόν σχέδιο διαχείρισης αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τις αρμόδιες και
συναρμόδιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς με ενδιαφέροντα
στην περιοχή, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2011. Το πλαίσιο εφαρμογής του
σχεδίου διαχείρισης, δηλαδή το πρόγραμμα παρακολούθησης που θα συμβάλει στην
αξιολόγηση και αναθεώρησή του παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 7, ενώ το πρόγραμμα
δράσης, παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 8. Ειδικότερα, το σχέδιο διαχείρισης θα
εφαρμοσθεί σύμφωνα με το ακόλουθο συνοπτικό πρόγραμμα εργασιών:
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Δράσεις διαχείρισης
Επόπτευση / Φύλαξη

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας

Διάρκεια (σε έτη)
και ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα
5
(2012 – 2016)

Προτεραιότητα
Υψηλή
Υψηλή

Μελέτη οικολογίας του
Κυπριακού νερόφιδου

Τμήμα Περιβάλλοντος

2
(2012 – 2013)

Δημιουργία τεχνητών
καταφυγίων και θέσεων ωοτοκίας
για νερόφιδο

Τμήμα Περιβάλλοντος

2
(2012 – 2013)

Θα καθορισθεί
από το μέτρο 5.2.

Δημιουργία φυτοφράκτη
περιφερειακά της περιοχής και σε
πρώτη φάση στην περιοχή των
λιμνίων

Τμήμα Δασών

3
(2012 – 2014)

Υψηλή

Διαχείρισης πρόσβασης
οχημάτων και πεζών

Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας

5
(2012 – 2016)

Υψηλή

Εκβαθύνσεις υφιστάμενων
λιμνίων – Πιλοτική δημιουργία
νέου λιμνίου

Τμήμα Περιβάλλοντος

1
(2014)

Θα καθορισθεί
από το μέτρο 5.2

Εκκαθάριση κυπρινοειδών από τα
λιμνία

Τμήμα Περιβάλλοντος
(συνεργασία με Τμήμα
Αλιείας)

1
(2014)

Μεσαία

Ενίσχυση των περιβαλλοντικών
όρων λειτουργίας του
σκοπευτηρίου

Τμήμα Περιβάλλοντος

5
(2012 – 2016)

Μεσαία

Μελέτη διαχείρισης της
υδροπεριόδου της Λίμνης
Παραλιμνίου

Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας

2
(2012 – 2013)

Υψηλή

Ταμείο Θήρας

5
(2012 – 2016)

Υψηλή

Ενίσχυση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού

Τμήμα Περιβάλλοντος

5
(2012 – 2016)

Υψηλή

Ανάδειξη και αειφόρος ανάπτυξη
της περιοχής

Τμήμα Περιβάλλοντος

2
(2012 – 2013)

Υψηλή

Ειδικές διαχειριστικές διατάξεις
για γεωργούς και κτηνοτρόφους

Τμήμα Γεωργίας
ΚΟΑΠ

5
(2012 – 2016)

Μεσαία

Παρακολούθηση σε επίπεδο
περιοχής

Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας

5
(2012 – 2016)

Υψηλή

Παρακολούθηση τύπων
οικοτόπων, χλωρίδας, πανίδας

Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας

5
(2012 – 2016)

Υψηλή

Διαχείριση θηραματικού πλούτου

(Προαπαιτούμενο για
την υλοποίηση των
μέτρων 5.3 και 5.6)
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1. Ταυτότητα του σχεδίου διαχείρισης
Τίτλος σχεδίου διαχείρισης:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
CY3000008 «ΛΙΜΝΗ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ»

Περίοδος ισχύος του σχεδίου διαχείρισης:

2012 - 2016

Υπεύθυνος και ομάδα εκπόνησης του
σχεδίου διαχείρισης:

ΕΚΒΥ

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του
αρμόδιου σώματος διαχείρισης της
περιοχής:

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπόνησης 30/09/2011
του σχεδίου διαχείρισης:
Ημερομηνία έγκρισής του και στοιχεία
εγκριτικής πράξης:

31/10/2011

Ημερομηνία έναρξης προγραμματισμένης
αναθεώρησης:

2016

Στοιχεία ανεύρεσης αντιγράφου
(εκτυπωμένου και ηλεκτρονικού):

Limni-Paralimniou_Final_31-102011.doc

Αριθμός σελίδων εκτυπωμένου
αντιγράφου και αριθμός συνοδευτικών
εγγράφων (χαρτών κλπ.):

151 σελ. + Παράρτημα + 13 Χάρτες.

Τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς του
σχεδίου:

Έλενα Χατζηχαραλάμπους, (συντονίστρια
έκδοσης). 2011. Σχέδιο Διαχείρισης της
περιοχής CY3000008 «Λίμνη
Παραλιμνίου». Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων- Υγροτόπων – Τμήμα
Περιβάλλοντος. Θέρμη. 151 σελ. +
Παράρτημα + 13 Χάρτες.

1.2. Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή της περιοχής
Η περιοχή του δικτύου NATURA 2000 CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου» βρίσκεται
στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κύπρου και το κέντρο βάρους της βρίσκεται στο
γεωγραφικό μήκος Ε33ο58΄6΄΄ και γεωγραφικό πλάτος 35ο2΄18΄΄. Αποτελείται από το
σώμα της Λίμνης και εκτείνεται προς τα ανατολικά, κατά μήκος του Βαθύ Ποταμού
που εκβάλλει στη Λίμνη. Καταλαμβάνει έκταση 273 εκταρίων, με μέσο υψόμετρο 68
μέτρα. Διοικητικά υπάγεται στην Επαρχία Αμμοχώστου, με το μεγαλύτερο μέρος της

9

έκτασής της να ανήκει στο Δήμο Παραλιμνίου (97,32%), ενώ σε πολύ μικρότερο
ποσοστό ανήκει στην Κοινότητα Σωτήρας και στο Δήμο Δερύνειας (2,56% και
0.12% αντίστοιχα). Η θέση της περιοχής μελέτης και η διοικητική υπαγωγή της σε
δήμους και κοινότητες, παρουσιάζονται στους Χάρτες 1 και 2.

1.3. Νομικό καθεστώς
Στο ισχύον νομικό καθεστώς της Λίμνης Παραλιμνίου περιλαμβάνονται:
Α) Ισχύοντα Σχέδια Ανάπτυξης – Δήλωση Πολιτικής (Νόμος «Περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας»)
Το αναπτυξιακό πολεοδομικό καθεστώς της Λίμνης καθορίζεται από τις πρόνοιες του
Εγκριμένου Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου και της Δήλωσης Πολιτικής. Ειδικότερα,
οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου ισχύουν για το τμήμα της Λίμνης το
οποίο υπάγεται στο Δήμο Παραλιμνίου, ενώ η Δήλωση Πολιτικής ισχύει για το
τμήμα της Λίμνης το οποίο υπάγεται στην Κοινότητα της Σωτήρας. Το ισχύον Τοπικό
Σχέδιο Παραλιμνίου δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009, ενώ οι Πολεοδομικές
Ζώνες της Σωτήρας με βάση της Δήλωση Πολιτικής δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο
του 2005. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ισχύουν επίσης, οι πρόνοιες του Τοπικού
Σχεδίου Δερύνειας το οποίο δημοσιεύτηκε το 2003. Στο Παράρτημα (βλ. παράγραφο
Α) παρουσιάζεται το ιστορικό του αναπτυξιακού πολεοδομικού καθεστώτος της
περιοχής μελέτης που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου, λόγω
της σημασίας και του ρόλου του στον καθορισμό των ορίων της περιοχής μελέτης.
Τα Τοπικά Σχέδια Παραλιμνίου και Δερύνειας αποτελούν δύο (2) ξεχωριστά Σχέδια
Ανάπτυξης, τα οποία εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας Νόμου. Τα Τοπικά Σχέδια Παραλιμνίου και Δερύνειας
προδιαγράφουν τις γενικές αρχές βάσει των οποίων προάγεται, ελέγχεται και
ρυθμίζεται η ανάπτυξη στις περιαστικές περιοχές των Σχεδίων και με την εφαρμογή
των προνοιών τους αναμένεται η επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης και πολεοδομικής
εξυγίανσης των περιοχών Παραλιμνίου και Δερύνειας.
Η Δήλωση Πολιτικής αποτελεί επίσης Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο διαμορφώθηκε
σύμφωνα με τις πρόνοιες του «Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας» Νόμου και
καθορίζει το πλαίσιο των πολιτικών για τη ρύθμιση και τον έλεγχο και
προγραμματισμό της ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος στην ύπαιθρο
και στα χωριά. Ουσιαστικός στόχος της Δήλωσης Πολιτικής είναι η δημιουργία
ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου, με βάση το οποίο θα προάγεται, θα ρυθμίζεται,
θα ελέγχεται και θα υλοποιείται η ανάπτυξη στην ύπαιθρο, διασφαλίζοντας την
αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιφέρειας ή περιοχής στον
βέλτιστο βαθμό, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος.
Τόσο τα Τοπικά Σχέδια, όσο και η Δήλωση Πολιτικής αποτελούνται από δύο (2)
μέρη: Κείμενο με τις Πρόνοιες και τα Μέτρα Πολιτικής που διέπουν την ανάπτυξη
(ανά τομέα ανάπτυξης: κυκλοφορία, κατοικία, εμπόριο, περιβάλλον, τουρισμό,
βιομηχανία, εκπαίδευση, υγεία κλπ.) και Χάρτες. Στα Τοπικά Σχέδια Παραλιμνίου
και Δερύνειας περιλαμβάνονται Χάρτες Πολεοδομικών Ζωνών, Χρήσεων Γης,
Οδικού Δικτύου και Περιβάλλοντος. Στη Δήλωση Πολιτικής περιλαμβάνεται ο
βασικός Χάρτης των Πολεοδομικών Ζωνών, καθώς και Χάρτες «Πολεοδομικών και
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Άλλων Δεδομένων», «Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου», «Πολιτικής
Τουριστικής Ανάπτυξης», «Αρχαιολογικών Χώρων» και «Αρδευόμενων Περιοχών».
Οι πολεοδομικές άδειες που εκδίδονται στην περιοχή μελέτης, βασίζονται στις
πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου και στις πρόνοιες της Δήλωσης
Πολιτικής, καθώς και σε άλλους ουσιώδεις παράγοντες. Στο Κεφάλαιο 2.2.4 γίνεται
εκτενής αναφορά στις πρόνοιες πολιτικής των κειμένων και των χαρτών των χρήσεων
γης, των πολεοδομικών ζωνών και του κύριου οδικού δικτύου των Τοπικών Σχεδίων
Παραλιμνίου και Δερύνειας, καθώς επίσης και των προνοιών του κειμένου και των
πολεοδομικών ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής που σχετίζονται με την περιοχή
μελέτης.
Β) Νόμοι «Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων» και
«Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής»
Η περιοχή μελέτης αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (βάσει της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ), αλλά και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά (βάσει της
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ –πρώην 79/409/ΕΟΚ). Επίσης, αποτελεί διάδρομο-πέρασμα
διέλευσης αποδημητικών άγριων πτηνών σύμφωνα με τους διαδρόμους και
περάσματα που καθορίστηκαν από το Ταμείο Θήρας βάσει του άρθρου 6 του περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Εντολή Αρ. 2). Υπό τα ανωτέρω καθεστώτα
προστασίας, η περιοχή διέπεται από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης
και της Άγριας Ζωής Νόμο Ν.153(Ι)/2003 και τον περί Προστασίας και Διαχείρισης
Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο Ν.152(Ι)/2003, με τους οποίους οι Κοινοτικές
Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ (νυν 2009/147/ΕΚ) ενσωματώθηκαν στην
Κυπριακή έννομη τάξη, αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και
ως διάδρομος-πέρασμα διέλευσης αποδημητικών άγριων πτηνών, η περιοχή εμπίπτει
στις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Εντολές Αρ. 2 & 3 του
2006, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου) αναφορικά με τη χωροθέτηση Μονάδων
Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αναφορικά με τον
χειρισμό αιτήσεων που αφορούν Σταθμούς Ριαδιοεπικοινωνίας, αντίστοιχα.

1.4. Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής
Κατά τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου διαχείρισης δεν είχε συσταθεί ειδικό σώμα
(αρχή, υπηρεσία, οργανισμός, φορέας ή επιτροπή) για τη διοίκηση και διαχείριση της
περιοχής μελέτης. Ως εκ τούτου η ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης της περιοχής
επιμερίζεται στις καθ’ ύλη αρμόδιες δημόσιες αρχές, όπως περιγράφεται στη
συνέχεια.
Η περιοχή μελέτης υπάγεται στην Επαρχία Αμμοχώστου. Οι Επαρχίες της Κύπρου
χαρακτηρίζονται ως επιπέδου NUTS IV. Επικεφαλής κάθε επαρχίας είναι η
Επαρχιακή Διοίκηση και ο οικείος Έπαρχος. Οι Έπαρχοι είναι μέρος της διοικητικής
δομής του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι υφιστάμενοι του Υπουργού και του
Γενικού Διευθυντή. Στις αρμοδιότητες των Επάρχων περιλαμβάνονται η
αντιπροσώπευση της επαρχίας στην κεντρική κυβέρνηση, ο συντονισμός των
δράσεων των υπουργείων σε επίπεδο επαρχίας και ο μεταξύ τους συντονισμός.
Η τοπική διοικητική δομή της Κύπρου λειτουργεί μέσω ενός συστήματος δήμων και
κοινοτήτων που χαρακτηρίζονται ως επιπέδου NUTS V. Σε τοπικό επίπεδο, η περιοχή
μελέτης υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου και της Κοινότητας
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Σωτήρας (Χάρτης 1). Ο Δήμος Παραλιμνίου έχει δική του εκλεγμένη Δημοτική
Αρχή, η οποία αποτελείται από το Δημοτικό Συμβούλιο επικεφαλής του οποίου είναι
ο Δήμαρχος. Η Κοινότητα Σωτήρας έχει δική της εκλεγμένη Τοπική Αρχή που
αποτελείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Κοινοτάρχη. Η Κοινότητα
Σωτήρας είναι μέλος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και αντίστοιχα ο Δήμος
Παραλιμνίου είναι μέλος της Ένωσης Δήμων Κύπρου.
1.4.1. Διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων
Στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή (βλ. κεφάλαιο 1.6) δεν υπάρχει
κρατικό δάσος, αλλά ούτε αιωνόβια ή άλλης κατηγορίας προστατευόμενα δένδρα.
Για την διαχείριση της βλάστησης και των τύπων οικοτόπων της περιοχής μελέτης
αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που
αφορά στο Δίκτυο NATURA 2000, αλλά και βάσει του περί Δασών Νόμου
Ν.14/1967 [όπως συμπληρώθηκε ή και τροποποιήθηκε από τους Νόμους Ν.49/1987,
Ν.44/1991, Ν.27(Ι)/1999, Ν.124(Ι)/2001, Ν.78Α(Ι)/2003].
Το Τμήμα Δασών είναι επίσης αρμόδιο για την πρόληψη των πυρκαγιών σε όλη τη
διάρκεια του έτους, ενώ κατά τη θερινή περίοδο έχει την ευθύνη της καταστολής
τυχόν πυρκαγιών με την επικουρία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα κύρια
προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δασικών εκτάσεων από τις
πυρκαγιές είναι η πληροφόρηση του κοινού και η συνεχής εκπαίδευση του
προσωπικού του Τμήματος σε θέματα δασικής προστασίας. Σε τοπικό επίπεδο,
αρμόδια υπηρεσία για τις δασικές εκτάσεις ευρύτερα στην περιοχή είναι ο Δασικός
Σταθμός Λιοπετρίου ο οποίος είναι στελεχωμένος από δασικό προσωπικό
αποτελούμενο από δασικούς υπαλλήλους και εργάτες..
1.4.2. Διαχείριση θηραματικού πλούτου
Η διαχείριση του θηραματικού πλούτου της περιοχής υπόκειται στις διατάξεις του
Νόμου Ν.152(Ι)/2003 περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραμάτων. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου: «(1) Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι
η Αρμόδια Αρχή για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας πανίδας1 στη
Δημοκρατία της Κύπρου, (2) ο Προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας έχει τη διοικητική
ευθύνη και αρμοδιότητα εκτελέσεως των αποφάσεων του Υπουργού, (3) τηρουμένων
των διατάξεων των περί Δασών Νόμων του 1967 έως 2003 για την άγρια πανίδα,
ευθύνη και αρμοδιότητα για τη διαχείρισή της εντός των περιοχών NATURA 2000 έχει
το Ταμείο Θήρας. Νοείται ότι στα κρατικά δάση που περιλαμβάνονται σε περιοχές
NATURA 2000 αρμοδιότητα διαχείρισης της άγριας πανίδας έχει το Ταμείο Θήρας σε
διαβούλευση και συνεργασία με το Τμήμα Δασών». Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, το
Ταμείο Θήρας, με την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζει κάθε έτος την
περιοχή και την περίοδο κατά την οποία επιτρέπεται το κυνήγι, την περίοδο που το
κυνήγι επιτρέπεται με τη συνοδεία, ή όχι, κυνηγετικού σκύλου, τα είδη θηραμάτων
και τον επιτρεπόμενο ανώτατο αριθμό τους, τις ώρες κατά τις οποίες μπορεί να
διεξαχθεί το κυνήγι και εκδίδει κάθε έτος χάρτη όπου απεικονίζονται τα
επιτρεπόμενα και τα απαγορευμένα όρια κυνηγιού. Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε
διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη
1

Στον Νόμο Ν.152(Ι)/2003 ο όρος «άγρια πανίδα» σημαίνει τα θηράματα, τα άγρια πτηνά και το
αγρινό.
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Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι περιοχές κυνηγίου αναθεωρούνται κάθε
έτος, αλλά συνήθως δεν πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές.
Στην Κύπρο ισχύουν δύο μεγάλες κυνηγετικές εξορμήσεις: η πρώτη αφορά στο
κυνήγι επιδημητικού θηράματος (λαγός, πέρδικα, φραγκολίνα, φασιανός, κόρωνος,
κ.ά) και η δεύτερη στο κυνήγι φάσσας και τρυγονιού. Στις περιοχές όπου επιτρέπεται
το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος επιτρέπεται και το κυνήγι της τσίχλας.
Στην περιοχή μελέτης το κυνήγι επιτρέπεται σε όλη την έκτασή της, αν και στο
Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων2 της περιοχής αναγράφεται ότι ασκείται μόνο στο
70% της έκτασής της. Για την κυνηγετική περίοδο 2010 – 2011 στην περιοχή μελέτης
ισχύουν τα εξής:


Το επιδημητικό κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά για όλα τα είδη, πλην του
λαγού, της πέρδικας και της φραγκολίνας, από 31 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 28
Φεβρουαρίου 2011.



Το κυνήγι φάσσας και τρυγονιού (για το οποίο η περιοχή μελέτης ορίζεται ως
Περιοχή Δ) επιτρέπεται καθημερινά για την περίοδο από 29 Αυγούστου 2010
μέχρι 17 Οκτωβρίου 2011.

Στον πίνακα 1 αναφέρονται τα είδη άγριων πτηνών και θηλαστικών τα οποία δύναται
να αποτελούν τον θηραματικό πλούτο της Κύπρου, υπό προϋποθέσεις οι οποίες
καθορίζονται σε Διάταγμα ή άλλη πράξη που εκδίδει κάθε έτος ο Υπουργός
Εσωτερικών ή το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων 26, 27 και 30 του Νόμου
Ν.152(Ι)/2003.
Πίνακας 1. Τα εν δυνάμει θηράματα της Κύπρου.
α/α

2

Επιστημονική ονομασία είδους

Κοινή ονομασία είδους

1

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Lepus europaeus

Λαγός

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΠΤΗΝΑ
ANATIDAE
Anser albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchus
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula

Ασπρομέτωπη χήνα
Σταχτόχηνα
Σφυριχτάρι
Φλυαρόπαπια
Κιρκίρι (σαρσέλα)
Πρασινοκέφαλη
Σουβλόπαπια (ψαλίδα)
Σαρσέλα (καλοκαιρινή)
Χουλιαράς
Κυνηγόπαπια (σβουρδούλι)
Τσικνόπαπια

12
13
14
15

PHASIANIDAE
Alectoris chukar
Phasianus colchicus
Coturnix coturnix
Francolinus francolinus

Πέρδικα
Φασσιανός
Ορτύκι
Φραγκολίνα

16

GRUIDAE
Fulica atra

Φαλαρίδα (μπάλιζα), Καραπαττάς

NATURA 2000 Standard Data Form

13

α/α

Επιστημονική ονομασία είδους

Κοινή ονομασία είδους

17
18
19

CHARADRIDAE
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola

Κουφομπεκάτσινα
Μπεκατσίνι
Μπεκάτσα

20
21
22
23
24

COLUMBIDAE
Columba livia
Columba palumbus
Columba oenas
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto

Αγριοπερίστερο
Φάσσα
Φασσοπέζουνο
Τρυγόνι
Φιλικουτούνι ή δεδαοκτούρα

25

ALAUDIDAE
Alauda arvensis

Τρασιήλα

26
27
28
29
30

TURDIDAE
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Μαυρόπουλος ή Κότσυφας
Τριζάρα
Τσίχλα
Κοκκινότσιχλα
Τρυγονότσιχλα

31

STURNIDAE
Sturnus vulgaris

Μαυροπούλι

CORVIDAE
32
Pica pica
Κατσικορώνα
33
Corvus monedula
Κολιός
34
Corvus corone
Κόρωνος
(Προσαρμογή από το Παράρτημα ΙΙ του Νόμου Ν.152(Ι)/2003. Τα ονόματα των πτηνών σε μερικές
περιπτώσεις διαφέρουν από αυτά της πρόσφατης βιβλιογραφίας)

1.4.4. Διαχείριση αρχαιολογικών – ιστορικών χώρων και μνημείων
Εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αρχαιολογικοί, ιστορικοί,
ή θρησκευτικοί χώροι και μνημεία. Στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Παραλιμνίου
και Δερύνειας και στην Κοινότητα Σωτήρας σώζονται κυρίως βυζαντινές και
μεταβυζαντινές εκκλησίες (για λεπτομέρειες βλ. κεφ.2.2.8).
Η διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη και αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών
και Έργων. Οι κυριότερες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή
ανασκαφών και αρχαιολογικών επισκοπήσεων, την οργάνωση, λειτουργία και ίδρυση
αρχαιολογικών μουσείων, καθώς και τη συντήρηση, αναστήλωση, προστασία και
προβολή των αρχαίων μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων του
λαϊκού πολιτισμού. Στους σκοπούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων περιλαμβάνονται,
επίσης, η χρήση των μνημείων και μουσείων για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς
σκοπούς και η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας
και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αρχαιοτήτων είναι ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος.
Αρμοδιότητες σε θέματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει, επίσης, το
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα ο
Κλάδος Διατήρησης και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τομέα
Οίκησης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
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1.5. Υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλες δραστηριότητες
Το μεγαλύτερο μέρος της Λίμνης Παραλιμνίου αποτελείται από ιδιωτικές εκτάσεις.
Κρατική γη (μαρρά) αποτελούν το τεμάχιο με αριθμό 645 (Φ./Σχ.: 2-288-378, 2-289378, 2-287-377 και 2-288-377) το οποίο καλύπτει μεγάλη έκταση στα ανατολικά και
νότια όρια της Λίμνης και το τεμάχιο με αριθμό 418 (Φ./Σχ.: 2-287-378 και 2-287377) που βρίσκεται στην Κοινότητα Σωτήρας και εντός της Ζώνης Προστασίας Ζ1.
Σύμφωνα με την πρόνοια 17.4.3 του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου: «Οι ιδιωτικές
ιδιοκτησίες που εμπίπτουν στις καθορισμένες Ζώνες Προστασίας του Περιφερειακού
Πάρκου Φανού και του Βιότοπου της Λίμνης θα αποκτηθούν από το κράτος είτε μέσω
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είτε με αγορά, ή με ανταλλαγή με κρατική γη ή με
μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων, για σκοπούς δημιουργίας του Περιφερειακού
Πάρκου Φανού και αποκατάσταση του βιότοπου της Λίμνης».
Με βάση το CORINE η περιοχή εντός των ορίων της Λίμνης αποτελεί βοσκότοπο.
Μικρό τμήμα στα ανατολικά της Λίμνης αποτελεί μη αρδευόμενη καλλιεργήσιμη γη,
ενώ μεγάλο μέρος του Παραλιμνίου αποτελεί ασυνεχή αστικό ιστό. Ως ασυνεχής
αστικός ιστός καθορίζονται και τμήματα της Δερύνειας και της Σωτήρας. Στη
Σωτήρα καταγράφονται επίσης, περιοχές με σύνθετους σχηματισμούς βλάστησης.
Για το τμήμα της περιοχής μελέτης το οποίο υπάγεται στο Δήμο Παραλιμνίου
ισχύουν οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου (Απρίλιος 2009), ενώ για το
τμήμα της Λίμνης το οποίο υπάγεται στην Κοινότητα της Σωτήρας ισχύει η Δήλωση
Πολιτικής και οι Πολεοδομικές Ζώνες βάσει αυτής που δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο
2005. Στην ευρύτερη περιοχή ισχύουν επιπροσθέτως οι πρόνοιες του Τοπικού
Σχεδίου Δερύνειας (2003).
Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης αποτελεί Ζώνη Προστασίας Δα1 στην
οποία δεν επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, μικρή έκταση στο νότιο
τμήμα της αποτελεί Ζώνη Προστασίας Ζ1 στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση
μεμονωμένης κατοικίας, ενώ Ζώνη Κατοικίας Κα8 καλύπτει μικρή έκταση στο
βόρειο τμήμα της Λίμνης. Οι ισχύουσες πολεοδομικές ζώνες και οι όροι δόμησης που
εφαρμόζονται σε αυτές, εντός και περιμετρικά της περιοχής μελέτης, αναλύονται στο
κεφάλαιο 2.2.4 (Χάρτης 7α- Χρήσεων γης). Από την εν λόγω ανάλυση προκύπτουν
τα ακόλουθα αναφορικά με τις θεσμοθετημένες χρήσεις περιμετρικά της Λίμνης:


Οι περιοχές Παραλιμνίου και Δερύνειας παρουσιάζουν ποικιλία ζωνών,
αποτελούμενες κυρίως από ζώνες κατοικίας, εμπορικών δραστηριοτήτων,
βιομηχανίας, δημόσιων χρήσεων, αγροτικών δραστηριοτήτων και προστασίας.
Στο Παραλίμνι λόγω της εντατικοποίησης της τουριστικής δραστηριότητας,
υπάρχουν καθορισμένες και τουριστικές ζώνες. Στη Σωτήρα απαντούν ζώνες
κατοικίας, βιομηχανίας, βιοτεχνίας, τουρισμού, κτηνοτροφίας, γεωργίας και
προστασίας.



Οι Πολεοδομικές Ζώνες με το χαρακτηριστικό «Κα», αφορούν σε περιοχές με
επικρατούσα χρήση την κατοικία. Μέρος των χωρικών ορίων της Λίμνης
εμπίπτει σε Ζώνη Κατοικίας (Κα8) και ταυτόχρονα η Λίμνη εφάπτεται στις
Ζώνες Κατοικίας Κα6 και Κα8 του Παραλιμνίου στο βόρειο και ανατολικό
της σύνορο. Ζώνη Κατοικίας Κα6 υπάρχει και βορειότερα της Λίμνης, εντός
των διοικητικών ορίων της Δερύνειας. Επιπλέον, το τμήμα της Λίμνης που
εμπίπτει στη Ζώνη Προστασίας Ζ1 της Σωτήρας, συνορεύει με τη Ζώνη Η2
της Σωτήρας, η οποία αφορά σε περιοχή με επικρατούσα χρήση την κατοικία
σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής.
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Το δυτικό όριο της Λίμνης που αναπτύσσεται στα σύνορα Παραλιμνίου–
Σωτήρας, εφάπτεται της Γεωργικής Ζώνης (Γ2) της Σωτήρας, ενώ το επίσης
δυτικό όριο της Λίμνης στα σύνορα Παραλιμνίου–Δερύνειας εφάπτεται στη
Ζώνη Προστασίας Δα1 της Δερύνειας.



Στα δυτικά της Λίμνης επισημαίνεται η χωροθέτηση και λειτουργία
Εργοστασίου Προπαρασκευασμένου Σκυροδέματος (αριθμός τεμαχίου 344,
Φ./Σχ.: 2-287-379) σε καθορισμένη Γεωργική Ζώνη της Σωτήρας.
Βορειότερα, εντός της Γεωργικής Ζώνης, καλλιεργούνται πατάτες.
Βορειοδυτικά της Λίμνης υπάρχουν βιομηχανικές/ βιοτεχνικές αναπτύξεις
(συνεργεία αυτοκινήτων, ξυλουργεία, σιδηρουργεία, αποθήκες ποτών,
εργαστήρια ειδών διατροφής, εργαστήρια αλουμινίων κ.α.) οι οποίες
χωροθετούνται εντός της Βιομηχανικής Ζώνης Δερύνειας. Δυτικότερα των
βιομηχανικών/ βιοτεχνικών υποστατικών υπάρχουν αμιγώς οικιστικές
χρήσεις. Κατά μήκος της Οδού Σταδίου η οποία διέρχεται δυτικά της Λίμνης,
υπάρχουν μεμονωμένες κατοικίες.



Μικρό τμήμα των ανατολικών ορίων της Λίμνης εφάπτεται στη Ζώνη
Εμπορικών και άλλων συναφών Δραστηριοτήτων Εβ8. Επίσης,
ανατολικότερα
της
Λίμνης
αναπτύσσεται
Άξονας
Εμπορικών
Δραστηριοτήτων Εβ5 στην οποία συγκεντρώνεται εύρος εμπορικών χρήσεων
του Παραλιμνίου. Η Ζώνη Εβ5 παρουσιάζει στενή γειτνίαση με τις περιοχές
του πυρήνα (Πα) του Παραλιμνίου.



Δυτικότερα της Λίμνης όπου βρίσκεται η διοικητική περιοχή Δερύνειας
καθορίζονται: Ζώνη Προστασίας (Δα3), Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων
(ΒΕ2), Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β (Βα4) και Αγροτική Ζώνη (Γα5).

Οι κύριες χρήσεις γης που καταγράφηκαν παρουσιάζονται στον Χάρτη 7.α. Παρά την
ένταξη της περιοχής μελέτης σε Ζώνες Προστασίας και την επιβαλλόμενη διατήρηση
και αποκατάσταση της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου NATURA 2000,
εντούτοις καταγράφεται αριθμός χρήσεων και δραστηριοτήτων οι οποίες είτε είναι
παράνομες είτε δεν συνάδουν με το καθεστώς προστασίας της, όπως:


λειτουργία ιδιωτικού σκοπευτηρίου,



λειτουργία πίστας αγώνων (motor cross) και διάνοιξη καναλιών περιμετρικά
αυτής,



λειτουργία πίστας αερομοντελισμού,



αντλήσεις νερών από τα επτά (7) λιμνία τα οποία κατακρατούν νερό κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες και αποτελούν το ενδιαίτημα του νερόφιδου,



απόρριψη σκουπιδιών και απόθεση εκχωμάτων σε διάφορα σημεία της
Λίμνης.

Για τις ανωτέρω χρήσεις και δραστηριότητες ξεκίνησε προσπάθεια ανάσχεσής τους
από μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος.

1.6. Ευρύτερη περιοχή μελέτης
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης καθορίστηκε κατόπιν διαβούλευσης με το Τμήμα
Περιβάλλοντος και με κριτήρια: α) τη διοικητική υπαγωγή της περιοχής μελέτης, β)
πολεοδομικά και χωροταξικά που αφορούν στη χωροθέτηση δραστηριοτήτων και
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χρήσεων γης οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν, με οποιοδήποτε τρόπο, τη
διατήρηση των προστατευόμενων αντικειμένων και την εφαρμογή των μέτρων
διαχείρισης στην περιοχή μελέτης. Βάσει αυτών των κριτηρίων η ευρύτερη περιοχή
μελέτης εκτείνεται σε ακτίνα η οποία κυμαίνεται από 50 έως 700 μέτρα πέριξ της
περιοχής μελέτης και στην έκταση αυτή μελετήθηκαν το αναπτυξιακό πολεοδομικό
καθεστώς, η δασοπονία, τα μεταλλεία-λατομεία, οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες, οι
υπηρεσίες τουρισμού και αναψυχής και τα έργα υποδομής.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν δραστηριότητες ή άλλα στοιχεία πέραν της ευρύτερης
περιοχής που πιθανό να επηρεάσουν το Σχέδιο Διαχείρισης, τότε αυτά αναφέρονται
και αναλύονται αναλόγως.
Για σκοπούς ανάλυσης των δημογραφικών και άλλων κοινωνικό-οικονομικών
στοιχείων, λήφθηκε υπόψη η συνολική έκταση που καλύπτουν ο Δήμος Παραλιμνίου,
η Κοινότητα Σωτήρας και ο Δήμος Δερύνειας. Επισημαίνεται ότι στο Δήμο
Δερύνειας δεν εμπίπτει μέρος των χωρικών ορίων της Λίμνης, αλλά λόγω της στενής
χωρικής γειτνίασης με τη Λίμνη λαμβάνεται υπόψη και αυτή η διοικητική περιοχή.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα βασικά γεωγραφικά και πληθυσμιακά γνωρίσματα
των διοικητικών περιοχών Παραλιμνίου, Σωτήρας και Δερύνειας. Τα διοικητικά όρια
των οικισμών της ευρύτερης περιοχής παρουσιάζονται στον τοπογραφικό χάρτη
(Χάρτης 2). Η πυκνότητα δόμησης και η έκταση των οικισμών παρουσιάζονται στον
πίνακα 2 απ’ όπου φαίνεται ότι η Δερύνεια, αν και η μικρότερη κοινότητα, είναι η
πλέον πυκνοκατοικημένη.

Πίνακας 2. Βασικά Γεωγραφικά και Πληθυσμιακά Στοιχεία Διοικητικών
Περιοχών Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
Διοικητική
Περιοχή

Υψόμετρο
(m)

Έκταση
(km2)

Παραλίμνι
Σωτήρα
Δερύνεια
Σύνολο

80
75
70
––

50,7
25,7
8,1*
84,5

Πληθυσμιακή
Πυκνότητα
(άτομα/ km2)
218,8
165,7
611,6
240,3

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001, Ιδία Επεξεργασία, 2010
*Η συνολική έκταση του Δήμου Δερύνειας ανέρχεται σε 27,3 km2, με το 70% της έκτασης
αυτής (19,2 km2) να βρίσκεται υπό κατοχή ή στη Νεκρή Ζώνη
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η περιγραφή της περιοχής βασίζεται τόσο σε βιβλιογραφικά όσο και σε πρωτογενή
δεδομένα πεδίου, τα οποία συλλέχθηκαν για τις ανάγκες του παρόντος σχεδίου
διαχείρισης.
Σε πρώτη φάση έγινε κυρίως βιβλιογραφική έρευνα. Συγκεντρώθηκαν και
μελετήθηκαν δημοσιεύσεις, επιστημονικές εργασίες και βιβλία που αφορούν στα
επιμέρους θέματα. Ως βάση χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων της περιοχής CY3000003 «Λίμνη
Παραλιμνίου».
Αναφορικά με το ανθρωπογενές περιβάλλον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και
επαφές με τις κοινότητες που σχετίζονται άμεσα με την περιοχή μελέτης, δηλαδή με
τις κοινότητες των οποίων εκτάσεις εμπίπτουν στα όρια της περιοχής. Κατά τις
επαφές καταγράφηκαν πρωτογενή στοιχεία, όπως και η στάση και η θέση των
εκπροσώπων των κοινοτήτων σε επιμέρους θέματα.
Σε ό,τι αφορά στο βιοτικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του καθορισμένου
χρονοδιαγράμματος του έργου πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου κατά την 1η
εβδομάδα του Νοεμβρίου 2010 και προγραμματίζεται συμπληρωματική εργασία
πεδίου περί τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2011. Για την πανίδα
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των διαδρομών (transect method, Pianka 1970) κατά την
οποία καταγράφηκαν τα είδη κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών. Επίσης, έγινε
καταγραφή του ενδιαιτήματος στο οποίο απαντά το κάθε είδος και, στο βαθμό που
αυτό ήταν δυνατόν, έγινε προσπάθεια εκτίμησης του πληθυσμού του. Ειδικότερα σε
ό,τι αφορά στην ορνιθοπανίδα, επιπροσθέτως διερευνήθηκαν οι δυνατότητες
φωλιάσματος των επιμέρους ειδών στην περιοχή. Για τη χλωρίδα και τη βλάστηση
έγινε επί τόπου αναγνώριση ειδών και τύπων οικοτόπων, στο βαθμό που αυτό ήταν
δυνατό. Όσον αφορά στη χωροθέτηση και χαρτογράφησή τους, πραγματοποιήθηκε
λήψη συντεταγμένων με τη χρήση συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS), ενώ
συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες.

2.1. Φυσικό περιβάλλον
2.1.1. Κλίμα
Η περιοχή μελέτης CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου», με έκταση 273 εκταρίων και
μέσο υψόμετρο 68 m, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κύπρου, στην
Επαρχία Αμμοχώστου. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της ανήκει στο Δήμο
Παραλιμνίου και ένα μικρό μέρος της, στα νότια-νοτιοδυτικά, ανήκει στην Κοινότητα
Σωτήρας. Ο πλησιέστερος στην περιοχή μετεωρολογικός σταθμός βρίσκεται στο
Παραλίμνι, ενώ στην περιοχή λειτουργούν και οι βροχομετρικοί σταθμοί Σωτήρας
(Αμμοχώστου) και Δερύνειας.
Για τον προσδιορισμό του κλίματος της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του
μετεωρολογικού σταθμού «Παραλίμνι (Νοσοκομείο)», καθότι πληρέστερος σε
κλιματολογικά δεδομένα. Στον πίνακα 3 δίνονται τα στοιχεία του εν λόγω σταθμού,
ενώ στον πίνακα 4 παρατίθενται στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1991-2005, που
αφορούν στη μέση ημερήσια θερμοκρασία (ºC), τη μέση μηνιαία μέγιστη και τη μέση
μηνιαία ελάχιστη θερμοκρασία (ºC), το μέσο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης (mm), τη
μέση μηνιαία σχετική υγρασία αέρα (%) και τη μέση ημερήσια εξάτμιση (mm),
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καθώς και τις μέσες ετήσιες τιμές κάθε παραμέτρου. Σύμφωνα με αυτά, το κλίμα
χαρακτηρίζεται από μέση ετήσια θερμοκρασία 20,0 ºC, μέσο ετήσιο ύψος
βροχόπτωσης 369,0 mm, μέση ετήσια σχετική υγρασία 68% και μέση ετήσια
εξάτμιση 4,4 mm. Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας με τις υψηλότερες κατακρημνίσεις
(μέση μηνιαία βροχόπτωση 101,3 mm), ενώ οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος
εμφανίζονται ως οι πιο άνυδροι μήνες με μέσο ύψος βροχοπτώσεων 0,9 mm, 0,1 mm
και 1,2 mm αντίστοιχα. Θερμότεροι μήνες είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, με μέση
μέγιστη θερμοκρασία 37,1 ºC και 36,9 ºC, αντίστοιχα. Ψυχρότερος μήνας είναι ο
Φεβρουάριος με μέση ελάχιστη θερμοκρασία 2,8 ºC.
Το ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής (Σχήμα 1) κατασκευάσθηκε με βάση τα
δεδομένα του Πίνακα 4. Στο διάγραμμα απεικονίζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές
θερμοκρασίας και ύψους βροχόπτωσης για την περίοδο 1991-2005. Σύμφωνα με το
ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής, η ξηρή περίοδος διαρκεί από τον Απρίλιο έως
και τον Οκτώβριο κάθε έτους.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από άνεμους νοτιοδυτικής κατεύθυνσης (θαλάσσιες αύρες)
και βορειοανατολικούς έως βορειοδυτικούς άνεμους (απόγειες αύρες). Η μέση
μηνιαία ταχύτητα του ανέμου ανέρχεται σε 2,7 m/s όπως καταγράφηκε από
ανεμόμετρο (σε ύψος 2 μέτρα) και 3,7 m/s όπως καταγράφηκε από μηχανικό
ανεμογράφο (σε ύψος 7 μέτρα).
Πίνακας 3. Στοιχεία του κλιματολογικού σταθμού «Παραλιμνίου».
Σταθμός
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
(ΝΟΣ.) αρ. 889

Γεωγραφικό
μήκος

Γεωγραφικό
πλάτος

Υψόμετρο
(m)

Ανατολικό
33ο 58'

Βόρειο
35ο 04'

65

Είδος σταθμού
Μετεωρολογικός
Αυτόματος

Πίνακας 4. Κλιματολογικά στοιχεία για τη περίοδο 1991-2005.
Μέση
ημερήσια
θερμοκρασία
(ºC)

Μέση μηνιαία
μέγιστη
θερμοκρασία
(ºC)

Μέση μηνιαία
ελάχιστη
θερμοκρασία
(ºC)

Μέση
μηνιαία
βροχόπτωση
(mm)

Μέση
σχετική
υγρασία
08:00
Τ.Ε.Χ. (%)

Μέση
ημερήσια
εξάτμιση
(mm)

Ι
Φ
Μ
Α
Μ
Ι
Ι
Α
Σ
Ο
Ν
Δ

12.3
12.0
14.2
17.4
21.8
25.7
28.2
28.5
26.1
22.8
17.6
13.7

19.3
19.9
23.5
28.7
32.5
35.7
37.1
36.9
34.8
32.4
26.2
20.9

4.3
2.8
5.5
8.1
12.8
16.9
20.8
21.7
18.1
13.3
8.0
5.4

87.6
48.2
27.5
20.3
8.0
0.9
0.1
1.2
4.1
16.2
53.5
101.3

77
75
72
67
61
60
62
65
62
65
72
77

1.7
2.1
2.8
3.9
6
7.8
7.8
7.1
5.6
3.8
2.5
1.7

ΕΤΟΥΣ

20.0

29.0

11.5

369.0

68

4.4
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Γ
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Ρ
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Ρ
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ΕΒ
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Βροχόπτωση (mm)

βροχόπτωση (mm)
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IA
N

Θερμοκρασία (oC)

θερμοκρασία (°C)

Σχήμα 1. Ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης CY3000008 «Λίμνη
Παραλιμνίου».

2.1.2. Γεωλογία – Γεωμορφολογία – Ανάγλυφο
Η περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου» εμπίπτει στη γεωλογική ζώνη3 της
Ιζηματογενούς Ακολουθίας Τροόδους με σημαντικές εμφανίσεις μπετονιτικών
αργίλων και
με ενστρώσεις υπόλευκου ηφαιστειοκλαστικού ψαμμίτη του
σχηματισμού Κανναβιού. Οι εκτάσεις γύρω από τη Λίμνη αποτελούνται, στο
μεγαλύτερο μέρος τους, από βιοασβεστιτικούς και άλλους ψαμμίτες, ιλύες, χαλίκια,
αμμούχες μάργες, μάργες, ασβεστόλιθους και κροκαλοπαγή, του σχηματισμού
Λευκωσίας (Χάρτης 3).
Σε θέση στο δυτικό τμήμα της περιοχής εντοπίσθηκαν γυψούχοι ή ασβεστούχοι
σχηματισμοί σε μορφή «Ρόδο της Ερήμου», η ταυτοποίηση των οποίων αναμένεται
από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπισης.
2.1.3. Ορυκτοί πόροι – Κοιτάσματα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην περιοχή μελέτης CY3000008 «Λίμνη
Παραλιμνίου» δεν υπάρχουν λατομεία, μεταλλεία ή άδειες επισκόπησης.
2.1.4. Έδαφος
Σύμφωνα με τον εδαφολογικό χάρτη της Κύπρου (FAO 1998), στην περιοχή
CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου» απαντά ο τύπος εδαφών Regosols (RG.gp) –
Gypsisols (GY.le), ο οποίος περιλαμβάνει εδάφη με μικρό βαθμό εδαφογένεσης
(Regosols) και εδάφη των ξηρών περιοχών (Gypsisols). Ο τύπος RG.gp-GY.le
καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο του πυθμένα της Λίμνης (περίπου το 97,66% της
3

Η Κύπρος χωρίζεται σε τέσσερις γεωλογικές ζώνες: στην Ιζηματογενή Ακολουθία Τροόδους, στον
Οφιόλιθο Τροόδους ο οποίος διακρίνεται στην Αξονική Ακολουθία και στην Ακολουθία Αράπακα
(ρήγμα μετασχηματισμού), στην Ακολουθία Κερυνείας και στο Σύμπλεγμα Μαμωνίων.
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έκτασης της περιοχής μελέτης). Το μητρικό υλικό του εδάφους αποτελείται από γύψο
με ασβεστούχες μάργες και περιέχει ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) (Χάρτης 5).
Περιμετρικά της Λίμνης απαντούν οι ακόλουθες κατηγορίες εδαφών:
 Εδάφη Luvisols (LV.cc-LV.vr.cr). Πρόκειται για εδάφη μέτριας ανάπτυξης
των εύκρατων κυρίως περιοχών. Ο τύπος LV.cc-LV.vr.cr καταλαμβάνει
περίπου 3788 m της περιμέτρου της Λίμνης. Αλλουβιακή άμμος, ιλύς, χαλίκια
και άργιλοι αποτελούν το μητρικό υλικό του εδάφους το οποίο περιέχει
αργιλικά ορυκτά (clay minerals).
 Εδάφη Leptosols (LP.li)-Calcisols (CL.ptp). Πρόκειται για εδάφη με μεγάλη
επίδραση του μητρικού υλικού. Ο τύπος (LP.li-CL.ptp) καταλαμβάνει περίπου
2550 m της περιμέτρου της Λίμνης. Το μητρικό υλικό του εδάφους
αποτελείται από χαλίκια, άμμο και ιλύ του πλειστοκαίνου και περιέχει
ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3).


Εδάφη Calcisols (CL.ptp-)-Luvisols (LV.cr.ca). Ο τύπος αυτός καταλαμβάνει
περίπου 2056 m της περιμέτρου της Λίμνης. Το μητρικό υλικό του εδάφους
αποτελείται από βιοασβεστίτες, ψαμμίτες και αμμώδεις μάργες και περιέχει
ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3)..

2.1.5. Υδρολογία
Η περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου» ανήκει στην υδρολογική λεκάνη των
Κοκκινοχωρίων (CY-7-2) η οποία καταλαμβάνει έκταση 2624 εκταρίων, έχει μέγιστο
υψόμετρο 175 m και υπάγεται στην Επαρχία Αμμοχώστου (Χάρτης 4). Η περιοχή
εμπίπτει στον υπόγειο υδροφορέα των Κοκκινοχωρίων με κωδικό CY-1. Από
γεωλογική άποψη, τα Κοκκινοχώρια αποτελούνται από αποθέσεις ιζηματογενούς
προέλευσης η ηλικία των οποίων κυμαίνεται από την Ανώτερη Κρητιδική μέχρι την
Ολόκαινη Εποχή. Η υδρογεωλογική σχέση των υδάτων της περιοχής δεν έχει
ερευνηθεί (Καραβοκύρης κ.ά. 2010). Η κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα τόσο
από ποσοτική όσο και ποιοτική άποψη εκτιμάται ως κακή, εξαιτίας της γεωργικής
δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των Κοκκινοχωρίων η οποία οδήγησε σε
υπεράντληση υδάτων για αρδεύσεις και στη διείσδυση της θάλασσας στον
υδροφορέα.
Η περιοχή μελέτης αποτελεί το υδάτινο σώμα με κωδικό CY_7-2-6_16_L2-HM το
οποίο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ),
εμπίπτει σε ζώνη ευάλωτη σε Νιτρικά και χαρακτηρίζεται ως Ιδιαιτέρως
Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα λόγω έργων αποστράγγισης (Καραβοκύρης κ.ά. 2005,
2010). Ωστόσο από τον Καραβοκύρη κ.ά. (2009) επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων, ο χαρακτηρισμός αυτός (δηλαδή: Ιδιαιτέρως
Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα) δεν δικαιολογείται με βάση τα οικολογικά και
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του εν λόγω υδάτινου σώματος (CY_7-2-6_16_L2HM, Παραλίμνι).
Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι αβαθής και κατακλύζεται με νερό εποχιακά. Καλύπτει
σχετικά μεγάλη πεδινή έκταση και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο
ιδιόμορφους φυσικούς υγροτόπους της Κύπρου. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος
Αναπτύξεως Υδάτων (Τοφά-Χριστίδου 2004), η χωρητικότητά της είναι περίπου 3,50
ΕΚΜ και καλύπτει έκταση περίπου 340 εκταρίων, με μέγιστο βάθος νερού 1,56 m.
Τα ύδατά της είναι κυρίως υφάλμυρα λόγω των αλάτων που περιέχονται στις
μπετονιτικές αργίλους του υποστρώματός της, αλλά και στη μεγάλη εξάτμιση που
επικρατεί (Καραβοκύρης κ.ά. 2010) στην περιοχή.
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Στο ανατολικό τμήμα της Λίμνης εκβάλλει ο ποταμός Βαθύς η κοίτη του οποίου
διαμορφώθηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980, από το Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως αφού διαπιστώθηκε ότι μετέφερε βοθρολύματα της οικιστικής περιοχής
Παραλιμνίου στη Λίμνη. Ο Βαθύς Ποταμός αποτελεί το υδάτινο σώμα με κωδικό
CY_7-2-6_R3 του οποίου η κατάσταση είναι μη ταξινομημένη (Καραβοκύρης κ.ά.
2009, 2010).
Σύμφωνα με τον Καραβοκύρη κ.ά. (2009) και βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, η Λίμνη Παραλιμνίου ανήκει σε ομάδα πέντε λιμναίων υδάτινων
σωμάτων τα οποία θα παρακολουθούνται από τον σταθμό παρακολούθησης με
κωδικό CY_8-3-2_12_L2-S1-1 καθώς και ένα ακόμη σημείο παρακολούθησης, ενώ ο
Βαθύς Ποταμός ανήκει σε ομάδα 83 υδάτινων σωμάτων τα οποία θα
παρακολουθούνται από τέσσερις σταθμούς παρακολούθησης.
Το υδρολογικό καθεστώς της Λίμνης Παραλιμνίου είναι έντονα επηρεασμένο από
έργα αποστράγγισης, αλλά και από αλλαγές στις χρήσεις γης στην περίμετρο της
περιοχής. Μολονότι η τοπογραφία της Λίμνης Παραλιμνίου συνηγορεί στην άποψη
ότι ήταν πάντα μια αβαθής λιμναία και ελώδης έκταση, με σημαντική εποχική
διακύμανση των υδάτων της, ωστόσο, τα έργα αποστράγγισης τα οποία
πραγματοποιήθηκαν επί Αγγλοκρατίας και μετέπειτα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην
υποβάθμιση της υδρολογικής κατάστασής της. Σύμφωνα με σχετική έκθεση του
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Τοφά-Χριστίδου 2004), πρόκειται για έργα τα οποία
αποσκοπούσαν στον εμπλουτισμό του υδροφορέα της παραλιακής ζώνης, νότια του
Δήμου Παραλιμνίου και στη βελτίωση του συστήματος άρδευσης της περιοχής γύρω
από τη Λίμνη . Τα εν λόγω έργα, όπως περιγράφονται στην έκθεση της ΤοφάΧριστίδου (2004), αφορούν στα ακόλουθα:


Σήραγγα μήκους 760 m και βάθους 5,5-10,0 m η οποία αριθμεί συνολικά 33
φρεάτια (καθαρισμού, παρακολούθησης, φωτισμού). Η σήραγγα
κατασκευάσθηκε από την αποικιοκρατική Κυβέρνηση το 1893 και
λειτουργικός στόχος της ήταν η απομάκρυνση του νερού από τη Λίμνη κατά
τις περιόδους αυξημένης ροής και η διοχέτευσή του επιφανειακά προς τη
θάλασσα.



Κανάλι μήκους 11.260 m, κλίσης 10/00 και παροχετευτικής ικανότητας 1.000
m3/h, από την έξοδο της σήραγγας έως την περιοχή Παναγιά. Το κανάλι
κατασκευάσθηκε το 1966 σε ιδιωτικές εκτάσεις που δεν απαλλοτριώθηκαν.
Μετά την πληθώρα των οικοδομικών αναπτύξεων επί τεμαχίων κατά μήκος
του καναλιού, περί τα μέσα της δεκαετίας του 1980 παρατηρήθηκε μειωμένη
παροχετευτική ικανότητα του καναλιού και συνεργεία του Τμήματος
Αναπτύξεως Υδάτων εγκατέστησαν δύο παράλληλους αγωγούς διαμέτρου 200
mm για περίπου 90 m μήκος κοντά στην περιοχή Παναγιά. Επιπροσθέτως
επισημαίνεται η ύπαρξη καταγγελιών από του αρδευτές για επεμβάσεις στο
κανάλι λόγω των οικοδομικών αναπτύξεων στην περιοχή. Στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, περίοδο κατά την οποία η περιοχή έτυχε τεράστιας
οικοδομικής και τουριστικής ανάπτυξης, άρχισε να εντοπίζεται πρόβλημα στη
διοχέτευση του νερού μέσω του καναλιού, καθώς τουριστικό συγκρότημα στην
περιοχή Προφήτης Ηλίας απέκοψε τη ροή του νερού προς το φράγμα της
Παναγιάς.



Θυρόφραγμα στο τέλος της σήραγγας, στο σημείο όπου αυτή συνδέεται με το
κανάλι. Αυτό κατασκευάσθηκε αμέσως μετά την κατασκευή του καναλιού για
να διοχετεύονται τα νερά στο κανάλι, κλείνοντας την μέχρι τότε δίοδο προς τη
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θάλασσα. Σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης και απορροής, το θυρόφραγμα
δύναται να εκτρέψει το νερό προς τη θάλασσα, όπως γινόταν και πριν την
κατασκευή του καναλιού, για να μειωθεί η στάθμη του νερού της Λίμνη ς και
να αποφευχθεί πιθανή πλημμύρα των γειτνιαζόντων σε αυτή οικιστικών
περιοχών. Στην έκθεση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Τοφά-Χριστίδου
2004), επισημαίνεται ότι το θυρόφραγμα δεν χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών
και εκφράζονται προβληματισμοί ως προς τη δυνατότητά του να λειτουργήσει
στο μέλλον σε περιπτώσεις πολυομβρίας.


Εμπλουτιστικά φράγματα, 32 στον αριθμό, κατά μήκος του καναλιού στα
οποία διοχετευόταν το νερό παράλληλα με τη ροή του στο κανάλι. Το
τελευταίο βρίσκεται στην περιοχή Παναγιά όπου καταλήγει το κανάλι. Στόχος
ήταν ο εμπλουτισμός του υδροφορέα της περιοχής και κατ’ επέκταση η χρήση
του νερού μέσω άντλησης από ιδιωτικές γεωτρήσεις για την άρδευση της
περιοχής. Εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν αρδευόμενες περιοχές ή
άλλα αρδευτικά έργα, ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης λειτουργούν 51
γεωτρήσεις. Κατόπιν έρευνας που πραγματοποίησε το Επαρχιακό Γραφείο
εντός του 2003, διαπιστώθηκε ότι από τα 32 φράγματα υπήρχαν μόνο τα 17.

Η υδρολογική κατάσταση της Λίμνης είναι σήμερα πολύ υποβαθμισμένη σε σχέση με
τις φυσικές συνθήκες αναφοράς, δηλαδή πριν τη δεκαετία του 1930 (Καραβοκύρης
κ.ά. 2010). Κατά τη διάρκεια πολυομβρίας η Λίμνη κατακρατεί ποσότητες νερού, ενώ
κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου η στάθμη του νερού μειώνεται γρήγορα και
παραμένουν μόνο ελάχιστα επιφανειακά νερά στη Λίμνη τα οποία περιορίζονται σε
μικρές «γούρνες» ή λιμνία4. Τα λιμνία μάλλον έχουν επαφή με τον υδροφόρο
ορίζοντα ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται σχετικά υψηλά σε σχέση με τον πυθμένα
της Λίμνης. Η περιοχή που καταλαμβάνει το ανοιχτό νερό στα λιμνία, κατά τη θερινή
περίοδο, καλύπτει μόλις μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα.

2.1.6. Τοπίο
Το τοπίο της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από την επίπεδη και χωρίς εξάρσεις
λεκάνη της Λίμνης η οποία περιβάλλεται από έντονα αστικοποιημένη περιοχή. Κατά
την ξηρή περίοδο του έτους, όταν η Λίμνη στραγγίζει, το τοπίο έχει χαρακτήρα
«ερημικό», στη διαμόρφωση του οποίου παίζει σπουδαίο ρόλο η βλάστηση, η
γεωλογία και το εδαφικό υπόστρωμα.

2.1.7. Χλωρίδα
Η χλωρίδα της περιοχής μελέτης είναι σχετικά περιορισμένη και χαρακτηριστική των
ελών και των αλμυρών λιβαδιών, η οποία ωστόσο εμπλουτίζεται με είδη της
παρόχθιας βλάστησης Από τα είδη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή μελέτης
ξεχωρίζουν τα σπάνια είδη φυτών Crypsis aculeata και Crypsis factorovskyi τα οποία
περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου ως ευπαθή και το
4

Λιμνίο (Λιμνία) είναι μια νεοελληνική έκφραση για τη λέξη pond που περιλαμβάνει μικρές σε έκταση
λιμναίες θέσεις, τεχνητές ή φυσικές. Στην Ελληνική γλώσσα έχει πρόσφατα χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη και στην
περιγραφή εποχιακών μεσογειακών τελμάτων (Mediterranean Temporary Ponds) (από Καραβοκύρη κ.ά. 2010).
Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα λιμνία είναι αποτέλεσμα εκσκαφών, κατά το παρελθόν, για την απόληψη μπετονίτη,
αλλά και για την εξυπηρέτηση αρδευτικών ή και κτηνοτροφικών αναγκών των κατοίκων της γύρω περιοχής.
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ενδημικό είδος Onopordum cyprium. Τα σπουδαιότερα από τα είδη φυτών που
απαντούν στην περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 5.
Κατά την ξηρή περίοδο, στις πιο υγρές θέσεις απαντούν είδη φυτών όπως τα
Salicornia europaea, Halopeplis amplexicaulis, Cressa cretica, Aeluropus lagopoides
και Crypsis factorovskyi. Στην περιφέρεια της Λίμνης, σε θέσεις οι οποίες δεν
πλημμυρίζουν από νερό κατά τους χειμερινούς μήνες απαντούν τα είδη
Mesembryanthemum nodiflorum, Limonιum sp., Centaurιum spicatum και Eryngium
creticum. Στην παρόχθια βλάστηση που αναπτύσσεται γύρω από τα λιμνία και κατά
μήκος των ρυακιών και καναλιών της περιοχής συμμετέχουν κυρίως τα είδη Tamarix
tetragyna., Suada vera, Polygonum aviculare, Juncus subulatus, Bolboschoenus
maritimus, Imperata cylindrica, Medicago intertexta και Rumex pulcher.
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ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

Πίνακας 5: Είδη φυτών που απαντούν στην περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου»
Οικογένεια

Επιστημονικό όνομα (κωδικός)

Apiaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Tamaricaceae
Aizoaceae
Cyperaceae
Juncaceae
Plantaginaceae
Plumbaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Eryngium creticum
Onopordum cyprium
Spergularia marina
Beta vulgaris maritima
Halopeplis amplexicaulis
Salicornia europaea
Suaeda vera
Cressa cretica
Medicago intertexta
Centaurium spicatum
Polygonum aviculare
Rumex pulcher
Ranunculus peltatus
Tamarix tetragyna
Mesembryanthemum nodiflorum
Bolboschoenus maritimus
Juncus subulatus
Plantago coronopus
Limonium sp.
Aeluropus lagopoides
Crypsis aculeata
Crypsis factorovskyi
Imperata cylindrica
Lolium rigidum
Hordeum marinum

Κοινό όνομα

Γαϊδουράγκαθο

Καθεστώς
προστασίας1

Κατάσταση
διατήρησης

Eνδημικό

Τύποι
οικοτόπων2
CY09
CY09
1310
CY09, 1410
1310
1310, 1410
1410
1310, 1410
1410

1410
92D0
1310
1410
1310
1410
Ευπαθές
Ευπαθές

1310
1410

1310
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2.1.8. Βλάστηση και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Στην περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου» απαντά βλάστηση χαρακτηριστική
των αλμυρών ελών και λιμνών και παρόχθια βλάστηση, η οποία συντίθεται από
περιορισμένο αριθμό τύπων οικοτόπων, τρεις από τους οποίους περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Χάρτες 8-9, Πίνακας 6).
Το μεγαλύτερο τμήμα της Λίμνης (247 εκτάρια) καλύπτεται από αλόφιλες-νιτρόφιλες
φυτοκοινωνίες πρωτογενούς βλάστησης με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των
λασπωδών και αμμωδών ζωνών (τύπος οικοτόπου 1310 Salicornia and other annuals
colonizing mud and sand), οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία των ειδών
Salicornia europaea, Hordeum marinum, Halopeplis amplexicaulis, Parapholis
incurva, Crypsis aculeata, Spergularia marina, Mesembryanthemum nodiflorum και
Cressa cretica. Στις πιο υγρές θέσεις απαντούν φυτοκοινωνίες των αλμυρών λιβαδιών
[τύπος οικοτόπου 1410 Μεσογειακά αλίπεδα-Mediterranean salt meadows (Juncetalia
maritimi)] όπου κυριαρχεί το είδος Juncus subulatus με σποραδική συμμετοχή των
ειδών Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda vera, Cressa cretica και Crypsis
factorofskyi. Η παρουσία αυτών των αλόφιλων υγροτοπικών τύπων οικοτόπων στην
περιοχή μελέτης αποτελεί στοιχείο της οικολογικής σπουδαιότητάς της, διότι οι εν
λόγω τύποι οικοτόπων έχουν περιορισμένη εξάπλωση και κάλυψη στην Κύπρο. Στην
περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα στα λιμνία στο δυτικό τμήμα της Λίμνης έχει
επιπροσθέτως καταγραφεί και υδρόβια βλάστηση με Ruppia maritima και
Zannichelia palustris, των οποίων ωστόσο η παρουσία δεν επιβεβαιώθηκε.
Κατά μήκος της περιφέρειας της Λίμνης και γύρω από τα λιμνία, αλλά και στις όχθες
των ρυακιών που εισρέουν στη Λίμνη, η βλάστηση εναλλάσσεται σε παρόχθια δάσηστοές με αρμυρίκια όπου κυριαρχεί το είδος Tamarix tetragyna [τύπος οικοτόπου
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες - Southern riparian galleries and
thickets (Nerio-Tamaricetea)]. Κατά τόπους, κυρίως στην περιφέρεια της Λίμνης, η
παρόχθια βλάστηση αναμιγνύεται με καλαμώνες [CY02 Reedbeds and sedgebeds
(Phragmition australis, Scirpion maritimi)] με Phragmites australis και σποραδικά με
Arundo donax.
Διαταραγμένες θέσεις στο ανατολικό τμήμα της Λίμνης φιλοξενούν βλάστηση των
χέρσων εδαφών (CY 09 Thistle fields) στην σύνθεση των οποίων μετέχουν κυρίως τα
είδη Echinochloa crusgalli, Aster squamatus, Cynodon dactylon και Xanthium
strumarium. Τέλος, περιμετρικά της Λίμνης, έξω από την περιοχή μελέτης, κατά
τόπους απαντούν καλλιέργειες σιτηρών και άλλων ειδών και φυτείες με ξενικά είδη
(Acacia saligna και Eucalyptus spp).
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Πίνακας 6: Τύποι οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου»
Κωδικός1

Περιγραφή

1310

Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή
είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (Salicornia and
other annuals colonizing mud and sand)

1410

Έκταση
(ha)

Κάλυψη
(%)

Αντιπροσωπευ
-τικότητα

Σχετική
επιφάνεια

Κατάσταση
διατήρησης

Συνολική
αξιολόγησ
η

247,00

85

A

A

B

A

Μεσογειακά αλίπεδα - Mediterranean salt meadows
(Juncetalia maritimi)

1,10

0

A

C

B

A

92D0

Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες - Southern
riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea)

9,47

3

B

C

B

B

CY02

Καλαμώνες - Reedbeds and sedgebeds (Phragmition
australis, Scirpion maritimi)

1,18

1

B

C

B

B

CY09

Βλάστηση χέρσων εδαφών (Thistle fields)

0,31

0

B

C

B

B

Επεξηγήσεις:
1. Κωδικός: Ο τετραψήφιος κωδικός των τύπων οικοτόπων του παραρτήματος Ι. Με CY συμβολίζονται οι τύποι οικοτόπων που δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω
Παράρτημα Ι.
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2.1.9. Πανίδα
2.1.9.1. Ορνιθοπανίδα
Η Λίμνη Παραλιμνίου CY3000008 είναι ένας σημαντικός υγρότοπος για την
ορνιθοπανίδα της Κύπρου, αφού εκεί απαντούν συνολικά 103 είδη πουλιών από τα
οποία 35 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Η περιοχή αποτελεί
μια από τις σημαντικότερες περιοχές αναπαραγωγής της Πελλοκατερίνας
Hoplopterus (Vanellus) spinosus στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα,
πιστεύεται πως είναι η σημαντικότερη περιοχή για αυτό το είδος που ανήκει στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Τρία ακόμα είδη του Παραρτήματος
φωλιάζουν στην περιοχή μελέτης: ο Θαλασσοσφυριχτής Charadrius alexandrinus, ο
Καλαμοκανάς Himantopus himantopus και η Τρασιηλούδα Calandrella
brachydactyla. Συγκεκριμένα δύο ζευγάρια Θαλασσοσφυριχτή έχουν αναφερθεί να
φωλιάζουν στην περιοχή, 12 ζευγάρια της Πελλοκατερίνας και δύο με τέσσερα
ζευγάρια του Καλαμοκανά.
Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί σημαντικό σταθμό για τα μεταναστευτικά είδη της
ορνιθοπανίδας. Συνολικά 64 είδη περνάνε από την περιοχή κατά τις μεταναστεύσεις
τους και σταθμεύουν εκεί. Από αυτά τα 25 είδη ανήκουν στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πολύ σημαντική είναι και η παρουσία των σπάνιων ειδών:
Χιονάτη Egretta garzetta, Μαχητής Philomachus pugnax, Μικροπουλάδα Porzana
parva και Σιταροπούλλι Emberiza caesia. Στην περιοχή διαχειμάζουν 14 είδη,
περιστασιακά και φοινικόπτερα Phoenicopterus ruber.
Συνολικά στην περιοχή μελέτης έχουν παρατηρηθεί 103 είδη πουλιών, εκ των οποίων
13 αναπαράγονται εκεί. Δεκαέξι είδη της ορνιθοπανίδας καταγράφηκαν για πρώτη
φορά στην περιοχή μελέτης κατά την εργασία πεδίου που πραγματοποιήθηκε τον
Νοέμβριο του 2010 και τον Μάρτιο του 2011, στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος
διαχειριστικού σχεδίου. Πρόκειται κυρίως για Στρουθιόμορφα (μικροπούλια), δύο
αρπακτικά, τον Μελισσοφάγο, κ.ά.
Ακολουθούν στοιχεία για τα είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής Λίμνης
Παραλιμνίου που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
ΤΑΞΗ CICONIIFORMES
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ardeidae
΄Ηταυρος (Botaurus stellaris)
Από τα πιο σπάνια είδη ερωδιών που κατά τις μεταναστεύσεις του σταθμεύει στην
περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με τους Kassinis κ.ά. (2010) παρατηρήθηκε ένα άτομο
στην περιοχή τον Απρίλιο του 2009. Το είδος αυτό τρέφεται με ψάρια, βατράχια και
έντομα και προτιμά σημεία με πυκνή βλάστηση όπου μπορεί να κρύβεται Στην
περιοχή μελέτης υπάρχουν λίγα τέτοια σημεία, ιδιαίτερα γύρω από τα λιμνία και το
κανάλι που βρίσκεται στα βορειοανατολικά, υπάρχει όμως άφθονη τροφή. Στην
περιοχή μελέτης το είδος απειλείται από την όχληση λόγω της αστικοποίησης και της
κυκλοφορίας οχημάτων στο εσωτερικό της λίμνης. Δυνητική απειλή για το είδος
αποτελεί η λαθροθηρία δεδομένου ότι κατά την εργασία πεδίου διαπιστώθηκαν
φαινόμενα λαθροθηρίας ερωδιών και στρουθιόμορφων.
Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus)
Είναι ο πιο μικρόσωμος ερωδιός της Ευρώπης. Τρέφεται με ψάρια, βατράχια και
30
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έντομα. Εμφανίζεται στην περιοχή μελέτης κατά τη μετανάστευση όπου σταθμεύει
για ξεκούραση και λήψη τροφής. Προτιμά τους καλαμώνες και τα κανάλια όπου
υπάρχει άφθονη τροφή. Στην περιοχή μελέτης η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική
απειλή για το είδος δεδομένου ότι κατά την εργασία πεδίου διαπιστώθηκαν
φαινόμενα λαθροθηρίας ερωδιών και στρουθιόμορφων.
Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Αυτό το είδος ερωδιού σταθμεύει στο νησί κατά τις μεταναστεύσεις του. Τρέφεται με
ψάρια, βατράχια, σαύρες και έντομα και συνήθως ψάχνει για τη τροφή του κατά το
σούρουπο. Στο παρελθόν είχε φωλιάσει στην Κύπρο και σύμφωνα με τους Kassinis
κ.ά. (2008) πιθανώς το είδος να είχε φωλιάσει στη Λίμνη Παραλιμνίου κατά το 2007
και 2008 καθώς τον Ιούλιο 2007 και τον Μάιο 2008 παρατηρήθηκαν νεαρά άτομα
στην περιοχή. Τον Νοέμβριο του 2010, κατά τις εργασίες πεδίου που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος σχεδίου διαχείρισης,
παρατηρήθηκε ένα νεαρό άτομο σε λιμνίο της περιοχής μελέτης και βρέθηκε
σκοτωμένο ένα ενήλικο άτομο (βλ. Παράρτημα: φωτογραφική τεκμηρίωση).
Δεδομένου ότι κατά την εργασία πεδίου διαπιστώθηκαν φαινόμενα λαθροθηρίας
ερωδιών και στρουθιόμορφων στην περιοχή μελέτης, το είδος δυνητικά απειλείται,
μαζί και με τα υπόλοιπα είδη ερωδιών της περιοχής, από τη λαθροθηρία.
Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Είδος ερωδιού που σταθμεύει στη Λίμνη Παραλιμνίου κατά τις μεταναστεύσεις του.
Προτιμά υγρά λιβάδια και πλημμυρισμένες εκτάσεις, όπως αυτά που υπάρχουν στην
περιοχή μελέτης την άνοιξη. Συνήθως απαντά μοναχικός ή σε μικρές ομάδες.
Τρέφεται κυρίως με βατράχια, αλλά και με έντομα και μικρά ψάρια. Στην περιοχή
μελέτης το είδος απειλείται, δυνητικά, από τη λαθροθηρία, μαζί με τα υπόλοιπα είδη
ερωδιών που απαντούν εκεί.
Χιονάτη, Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Μεταναστευτικό είδος ερωδιού που σταθμεύει στην περιοχή μελέτης, αν και μερικά
άτομα παραμένουν στη Λίμνη Παραλιμνίου και τον χειμώνα. Τρέφεται, συχνά κατά
ομάδες, με μικρά ψάρια, έντομα, αμφίβια, κ.ά. Προτιμά τα πολύ ρηχά νερά, τα υγρά
λιβάδια και τους αλμυρόβαλτους. Τον Νοέμβριο του 2010, κατά τις εργασίες πεδίου
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος σχεδίου διαχείρισης,
βρέθηκε σκοτωμένο ένα άτομο στην περιοχή (βλ. Παράρτημα: φωτογραφική
τεκμηρίωση). Στην περιοχή μελέτης το είδος απειλείται, δυνητικά, από τη
λαθροθηρία, μαζί και με τα υπόλοιπα είδη ερωδιών που απαντούν εκεί.
Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Μεγαλόσωμος ερωδιός που σταθμεύει στη Λίμνη Παραλιμνίου κατά τις
μεταναστεύσεις του. Είναι σπάνιο είδος στην περιοχή. Τρέφεται σε ρηχά νερά, σε
όχθες ποταμών και υγρολίβαδα αλλά και σε περιοχές χωρίς νερό. Τρέφεται κυρίως με
ψάρια, βατράχια, μικροθηλαστικά και περιστασιακά με μικρά πουλιά και ερπετά.
Στην περιοχή μελέτης το είδος απειλείται δυνητικά από τη λαθροθηρία, μαζί με τα
υπόλοιπα είδη ερωδιών που απαντούν εκεί, καθώς και από την όχληση λόγω της
αστικοποίησης.
Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)
Μεγαλόσωμος ερωδιός που σταθμεύει στη Λίμνη Παραλιμνίου κατά τις
μεταναστεύσεις του. Τρέφεται με ψάρια, βατράχια, και έντομα, στα ρηχά νερά. Στην
περιοχή μελέτης το είδος απειλείται δυνητικά από τη λαθροθηρία, μαζί με τα
υπόλοιπα είδη ερωδιών που απαντούν εκεί, καθώς και από την όχληση λόγω της
αστικοποίησης.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Threskiornithidae
Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Είδος ίβιδας το οποίο σταθμεύει στη Λίμνη Παραλιμνίου κατά τις μεταναστεύσεις
της. Συνήθως απαντά κατά σμήνη, σε υγρά λιβάδια και πλημμυρισμένες εκτάσεις.
Τρέφεται κυρίως με έντομα και βατράχια σε ρηχά νερά. Η περιοχή μελέτης παρέχει
άφθονη τροφή και κατάλληλο ενδιαίτημα για το είδος το οποίο όμως απειλείται από
την όχληση λόγω της αστικοποίησης.
Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia)
Μεταναστευτικό είδος, σπάνιο στην Κύπρο, που σταθμεύει στην περιοχή μελέτης
καθώς χρειάζεται ανοιχτές εκτάσεις με ρηχό νερό για να τραφεί. Τρέφεται κυρίως με
μαλάκια, καρκινοειδή και ψάρια. Σύμφωνα με τις καταγραφές του Πτηνολογικού
Συνδέσμου Κύπρου ελάχιστες φορές έχει παρατηρηθεί στην περιοχή την άνοιξη. Στην
περιοχή μελέτης το είδος απειλείται, δυνητικά από τη λαθροθηρία, μαζί με τα
υπόλοιπα είδη ερωδιών που απαντούν εκεί, καθώς και από την όχληση λόγω της
αστικοποίησης.
ΤΑΞΗ PHOENICOPTERIFORMES
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Phoenicopteridae
Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)
Μεταναστευτικό είδος που διαχειμάζει στις αλμυρές λίμνες της Κύπρου σε μεγάλους
αριθμούς. Το Φοινικόπτερο συνήθως παρατηρείται σε σμήνη, είναι πολύ ευαίσθητο
στην όχληση και η παρουσία του σε μια περιοχή εξαρτάται από τις συνθήκες του
νερού. Τρέφεται με μικροοργανισμούς φιλτράροντας το νερό με το ράμφος του. Λίγες
φορές έχει παρατηρηθεί να σταθμεύει στην περιοχή μελέτης. Στην περιοχή το είδος
απειλείται από την όχληση λόγω της αστικοποίησης. Εν δυνάμει απειλές αποτελούν
αφενός η λαθροθηρία (λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης διαφόρων
ειδών της ορνιθοπανίδας στην περιοχή μελέτης) και αφετέρου η μόλυνση από τον
μόλυβδο και το αρσενικό που περιέχουν τα σκάγια λόγω της έντονης κυνηγετικής
δραστηριότητας που ασκείται στην περιοχή.
ΤΑΞΗ ACCIPITRIFORMES
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Accipitridae
Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Είναι ο μεγαλύτερος κίρκος της Ευρώπης. Ψάχνει την τροφή του, που αποτελείται
κυρίως από πουλιά και μικρά θηλαστικά, στους υγροτόπους. Πρόκειται για κοινό
χειμερινό επισκέπτη της περιοχής μελέτης. Μερικά άτομα σταθμεύουν στη Λίμνη
Παραλιμνίου κατά τις μεταναστεύσεις τους και κάποια διαχειμάζουν. Οι απειλές που
αντιμετωπίζει το είδος στην περιοχή μελέτης πηγάζουν κυρίως από τη λαθροθηρία,
αλλά και το νόμιμο κυνήγι λόγω της όχλησης που προκαλεί.
Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Μικρόσωμο αρπακτικό που απαντά σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων και συχνά
κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Τρέφεται κυρίως με μικροπούλια (Στρουθιόμορφα).
Τα αρσενικά άτομα είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα θηλυκά και κυνηγούν πιο
μικρόσωμα πουλιά, ενώ τα θηλυκά τρέφονται, κυρίως με πουλιά σε μέγεθος τσίχλας.
Μερικά άτομα σταθμεύουν στη Λίμνη Παραλιμνίου κατά τις μεταναστεύσεις τους για
λήψη τροφής και πιθανώς κάποια διαχειμάζουν. Δεν έχει διαπιστωθεί κάποια απειλή
για το είδος στην περιοχή.
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ΤΑΞΗ GRUIFORMES
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Rallidae
Μικροπουλάδα (Porzana parva)
Μεταναστευτικό είδος που σταθμεύει στην περιοχή μελέτης, κυρίως την άνοιξη.
Προτιμά τους καλαμιώνες γύρω από ανοιχτά μέρη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και
μικροοργανισμούς που βρίσκει στο νερό. Αναφέρεται ότι η Μικροπουλάδα
διαχειμάζει στην περιοχή μελέτης, αλλά για την περίοδο 2003-2009 υπάρχει μία μόνο
καταγεγραμμένη παρατήρηση του είδους, από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου.
Συγκεκριμένα πρόκειται για 3 άτομα που παρατηρήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2005.
Η περιοχή μελέτης κρίνεται ωστόσο κατάλληλη για αυτό το είδος. Οι απειλές που
αντιμετωπίζει στην περιοχή μελέτης πηγάζουν από την όχληση λόγω της
αστικοποίησης. Δυνητικά η λαθροθηρία μπορεί να αποτελέσει απειλή για το είδος
(λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης διαφόρων ειδών της ορνιθοπανίδας
στην περιοχή μελέτης).
Νανοπουλάδα (Porzana pusilla)
Μεταναστευτικό είδος που σπάνια σταθμεύει στην περιοχή μελέτης. Προτιμά τα έλη
με ρηχό νερό. Τρέφεται κυρίως με έντομα και μικροοργανισμούς που βρίσκει
ψάχνοντας με το ράμφος του στα ρηχά νερά. Οι απειλές που αντιμετωπίζει η
Νανοπουλάδα στην περιοχή μελέτης πηγάζουν από την όχληση λόγω της
αστικοποίησης. Δυνητικά η λαθροθηρία μπορεί να αποτελέσει απειλή για το είδος
(λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης διαφόρων ειδών της ορνιθοπανίδας
στην περιοχή μελέτης).
ΤΑΞΗ CHARADRIIFORMES
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Recurvirostridae
Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Για την αναπαραγωγή του ο Καλαμοκανάς προτιμά υγροτόπους με ρηχό νερό,
αλμυρόβαλτους, αλυκές και ρηχά έλη. Η φωλιά του αποτελείται από μια κοιλότητα
κοντά στο νερό ή έναν υπερυψωμένο σωρό από φυτικά υλικά στα ρηχά. Συνεπώς
είναι πολύ ευάλωτος στην όχληση όταν φωλιάζει. Το είδος αναπαράγεται στην
περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα έχουν αναφερθεί 2 έως 4 ζευγάρια. Τρέφεται με
έντομα και άλλους μικροοργανισμούς που αναζητά περπατώντας στο νερό. Οι
απειλές που αντιμετωπίζει το είδος στην περιοχή πηγάζουν από την όχληση λόγω της
αστικοποίησης και της κίνησης οχημάτων στη λίμνη, αλλά και από τη θήρευση των
αυγών του από αλεπούδες, κορακοειδή, γάτες και σκύλους.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Charadriidae
Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)
Φωλιάζει πάνω σε στεγνό, αμμώδες έδαφος, γυμνό ή με αραιή βλάστηση, συνήθως
κοντά σε ακτές, αλυκές και λιμνοθάλασσες. Τρέφεται με έντομα, καρκινοειδή και
σκουλήκια. Το είδος αναπαράγεται στην περιοχή μελέτης (συγκεκριμένα έχουν
αναφερθεί 2 ζευγάρια), ενώ σε ό,τι αφορά στη διαχείμανσή του, 25 άτομα
παρατηρήθηκαν να διαχειμάζουν τον Ιανουάριο του 2005 (σύμφωνα με στοιχεία του
Πτηνολογικού Σύνδεσμου Κύπρου για το διάστημα 2003-2010). Οι απειλές που
αντιμετωπίζει το είδος στην περιοχή μελέτης πηγάζουν από την όχληση λόγω της
κίνησης οχημάτων στη λίμνη και από τη θήρευση των αυγών του από αλεπούδες,
κορακοειδή, γάτες και σκύλους.
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Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria)
Τον χειμώνα απαντά κοντά σε υγροτόπους, σε αγρούς, λιβάδια και σχετικά «στεγνά»
λασποτόπια. Προτιμά κάπως πιο στεγνά εδάφη από ότι άλλα συγγενικά είδη.
Τρέφεται με σκουλήκια, έντομα, καρκινοειδή, καρπούς και σπόρους που βρίσκει
άφθονα στην περιοχή μελέτης. Το είδος διαχειμάζει περιστασιακά στην περιοχή
μελέτης. Δεν έχει διαπιστωθεί κάποια απειλή για το είδος στην περιοχή.
Πελλοκατερίνα, Αγκαθοκαλημάνα (Hoplopterus (Vanellus) spinosus)
Το είδος αναπαράγεται στην περιοχή μελέτης. Συγκεκριμένα έχουν αναφερθεί 12
ζευγάρια. Φωλιάζει στο έδαφος προτιμώντας γυμνές ή με χαμηλή βλάστηση θέσεις
κοντά στο νερό. Τρέφεται στο έδαφος κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. Η
Λίμνη Παραλιμνίου είναι κατάλληλη για το είδος τόσο για τροφοληψία όσο και ως
ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος στην περιοχή
μελέτης πηγάζουν από την όχληση λόγω της αστικοποίησης και της κίνησης
οχημάτων στη λίμνη και από τη θήρευση των αυγών του από αλεπούδες, κορακοειδή,
γάτες και σκύλους.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Scolopacidae
Μαχητής (Philomachus pugnax)
Μεταναστευτικό είδος που σταθμεύει στην περιοχή μελέτης. Την άνοιξη μπορεί να
παρατηρηθούν πολλά άτομα στη Λίμνη Παραλιμνίου, όπως για παράδειγμα συνέβη
τον Μάρτιο του 2007 που παρατηρήθηκαν 115 άτομα (Πτηνολογικός Σύνδεσμος
Κύπρου). Ψάχνει την τροφή του στα υγρά λιβάδια και τη μαλακή λάσπη. Τρέφεται
κυρίως με έντομα, αλλά και φυτικά συστατικά που βρίσκει άφθονα στην περιοχή
μελέτης. Δεν έχει διαπιστωθεί κάποια απειλή για το είδος στην περιοχή.
Διπλομπεκάτσινο (Gallinago media)
Είναι ένα σπάνιο, μεταναστευτικό είδος που συνήθως παρατηρείται μόνο του.
Συχνάζει σε υγρά λιβάδια, αλλά και πιο ξηρά μέρη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και
σκουλήκια και περιστασιακά με φυτικά υλικά. Σταθμεύει στην περιοχή μελέτης
κυρίως για τροφοληψία. Δυνητική απειλή για το είδος στην περιοχή μελέτης αποτελεί
η λαθροθηρία.
Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Μεταναστευτικό είδος που συνήθως σταθμεύει σε έλη και πλημμυρισμένες εκτάσεις.
Τρέφεται κυρίως με έντομα και άλλους οργανισμούς, περπατώντας σε ρηχά νερά.
Κατά τη μετανάστευση σταθμεύει στην περιοχή μελέτης όπου βρίσκει άφθονη τροφή.
Δεν έχει διαπιστωθεί κάποια απειλή για το είδος στην περιοχή.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Sternidae
Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybridus)
Μεταναστευτικό είδος που κατά τη μετανάστευσή του προτιμά λίμνες,
λιμνοθάλασσες και ακτές. Τρέφεται με μικρά ψάρια, αμφίβια, έντομα και
καρκινοειδή. Σπάνια σταθμεύει στην περιοχή μελέτης. Δεν έχει διαπιστωθεί κάποια
απειλή για το είδος στην περιοχή.
ΤΑΞΗ CORACIIFORMES
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Alcedinidae
Αλκυόνα (Alcedo atthis)
Η Αλκυόνα σταθμεύει στην περιοχή μελέτης και μερικά άτομα διαχειμάζουν εκεί.
Παρατηρήθηκε στην περιοχή κατά τις εργασίες πεδίου για την εκπόνηση του
παρόντος σχεδίου διαχείρισης (Νοέμβριος του 2010), αλλά και από τον Πτηνολογικό
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Σύνδεσμο Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2007. Τρέφεται κυρίως με ψάρια, μαλάκια και
καρκινοειδή. Δεν έχει διαπιστωθεί κάποια απειλή για το είδος στην περιοχή.
ΤΑΞΗ PASSERIFORMES
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Alaudidae
Τρασιηλούδα, Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla)
Είδος που προτιμά ανοιχτές ξηρές εκτάσεις, καλλιεργημένα χωράφια ή πιο άνυδρες
πεδιάδες και στεγνά αλίπεδα σε χαμηλά υψόμετρα για την αναπαραγωγή του.
Φωλιάζει στο έδαφος και τρέφεται με σπόρους και έντομα. Το είδος αναπαράγεται
στην περιοχή μελέτης και οι απειλές που αντιμετωπίζει πηγάζουν από την όχληση
λόγω της κίνησης οχημάτων στη λίμνη, ειδικά κατά την περίοδο της αναπαραγωγής.
Επίσης, η λαθροθηρία, τόσο με χρήση όπλων όσο και με χρήση διχτύων και
ξόβεργων αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος. Έχει διαπιστωθεί η παράνομη
θήρευση ειδών Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης (βλ. Παράρτημα:
φωτογραφική τεκμηρίωση), ενώ έχουν αναφερθεί περιστατικά παράνομης παγίδευσης
από την ευρύτερη περιοχή (Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων ΝΑΤURA 2000,
δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο όπως http://www.sigmalive.com/news/local/262967).
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Motacillidae
Ωχροκελάδα (Anthus campestris)
Μεταναστευτικό είδος που απαντά σε γυμνές ορεινές περιοχές, αλλά και σε θίνες και
ανοιχτές αμμώδεις παραλιακές εκτάσεις. Σταθμεύει στην περιοχή μελέτης όπου
τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. Η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική απειλή
για το είδος λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης ειδών Στρουθιομόρφων
στην περιοχή μελέτης (βλ. Παράρτημα: φωτογραφική τεκμηρίωση) και λόγω των
περιστατικών παράνομης παγίδευσης από την ευρύτερη περιοχή (φόρμα ΝΑΤURA
2000, http://www.sigmalive.com/news/local/262967).
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Turdidae
Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Είναι σπάνιο είδος το οποίο προτιμά τους υγροτόπους, ιδιαίτερα με καλαμιώνες.
Σταθμεύει στην περιοχή μελέτης όπου τρέφεται με έντομα τα οποία είναι άφθονα. Η
λαθροθηρία αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος λόγω της διαπιστωμένης
παράνομης θήρευσης ειδών Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης..
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Sylviidae
Ψαθοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon)
Σπάνιο είδος που διαχειμάζει στην περιοχή μελέτης. Προτιμά τους καλαμιώνες με
μικρά ανοίγματα. Τρέφεται κυρίως με έντομα και σαλιγκάρια που είναι άφθονα στην
περιοχή μελέτης. Η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος λόγω της
διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης ειδών Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης.
Γιαλούρα, Γερακοτσιροβάκος (Sylvia nisoria)
Σπάνιο είδος που προτιμά τα θαμνώδη ξέφωτα στα αραιά δάση. Τρέφεται κυρίως με
έντομα, αλλά συχνά και με φρούτα. Σταθμεύει στην περιοχή μελέτης κατά τις
μεταναστεύσεις του, όπου βρίσκει άφθονη τροφή, μολονότι η περιοχή δεν είναι ο
καταλληλότερος βιότοπος για το είδος. Η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική απειλή για
το είδος λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης ειδών Στρουθιομόρφων στην
περιοχή μελέτης .

35

35

Αιγαιοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli)
Είδος τσιροβάκου, ενδημικό της Μεσογείου, που προτιμά τους θαμνώνες με χαμηλά
δέντρα, τις βραχώδη πλαγιές και μερικές φορές την υψηλή μακία βλάστηση.
Τρέφεται κυρίως με έντομα. Σταθμεύει στην περιοχή μελέτης κατά τις
μεταναστεύσεις του, όπου βρίσκει άφθονη τροφή. Η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική
απειλή για το είδος λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης ειδών
Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Muscicapidae
Δρυομυγοχάφτης Ficedula semitorquata
Μεταναστευτικό, σπάνιο είδος που σταθμεύει στην περιοχή μελέτης κατά τις
μεταναστεύσεις του. Τρέφεται με έντομα. Η περιοχή μελέτης δεν είναι κατάλληλη για
το είδος μια που αυτό προτιμά δάση φυλλοβόλων σε ορεινές περιοχές. Προφανώς η
παρουσία του στην περιοχή είναι περιστασιακή λόγω της αφθονίας τροφής. Η
λαθροθηρία αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος λόγω της διαπιστωμένης
παράνομης θήρευσης ειδών Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης.
Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis)
Μεταναστευτικό είδος που σταθμεύει στην περιοχή μελέτης. Τρέφεται με έντομα τα
οποία είναι άφθονα στην περιοχή. Η περιοχή μελέτης δεν είναι κατάλληλη για το
είδος μια που αυτό προτιμά τα δάση φυλλοβόλων, τα πάρκα και τους κήπους.
Προφανώς η παρουσία του στην περιοχή είναι περιστασιακή λόγω της αφθονίας
τροφής. Η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος λόγω της
διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης ειδών Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Laniidae
Αετομάχος (Lanius collurio)
Μεταναστευτικό είδος που σταθμεύει στην περιοχή κατά τις μεταναστευτικές
περιόδους. Απαντά σε θαμνότοπους, λιβάδια και καλλιέργειες. Τρέφεται με
μεγαλόσωμα έντομα, μικρά πουλιά, βατράχια, μικρά τρωκτικά και σαύρες τα οποία
υπάρχουν άφθονα στην Λίμνη Παραλιμνίου. Η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική απειλή
για το είδος λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης ειδών Στρουθιομόρφων
στην περιοχή μελέτης.
Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor)
Μεταναστευτικό είδος που σταθμεύει στην περιοχή κατά τη μετανάστευση. Απαντά
σε ανοικτές λοφώδεις εκτάσεις με αραιούς θαμνώνες, λιβάδια, φρύγανα ή
καλλιέργειες. Τρέφεται με μεγαλόσωμα έντομα (κυρίως κολεόπτερα και ορθόπτερα),
μικρά πουλιά και τρωκτικά τα οποία υπάρχουν άφθονα στην περιοχή μελέτης. Είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητο στις αυξομειώσεις της αφθονίας της τροφής του. Η λαθροθηρία
αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης
ειδών Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης..
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Emberizidae
Τσακροπιτίλλα, Βλαχοτσίχλονο (Emberiza hortulana)
Μεταναστευτικό είδος τσιχλονιού που σταθμεύει στην περιοχή κατά τις
μεταναστευτικές περιόδους. Προτιμά τα ορεινά βοσκοτόπια με αραιά δέντρα και
ξέφωτα ή παρυφές δασών. Επίσης τις χαμηλού υψομέτρου αγροτικές εκτάσεις με
συστάδες δέντρων. Τρέφεται κυρίως με σπόρους και με έντομα όταν μεγαλώνει
μικρά. Η περιοχή μελέτης δεν είναι η πλέον κατάλληλη για το είδος, αλλά τη
χρησιμοποιεί μόνο περιστασιακά για τροφοληψία. Η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική
απειλή για το είδος λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης ειδών
36
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Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης.
Σιταροπούλλι, Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)
Μεταναστευτικό είδος τσιχλονιού που σταθμεύει στην περιοχή κατά τις
μεταναστευτικές περιόδους. Απαντά σε αραιούς θαμνώνες με μακία ή φρύγανα, σε
βραχώδεις περιοχές. Τρέφεται με σπόρους και έντομα. Η περιοχή μελέτης δεν είναι η
πλέον κατάλληλη για το είδος, αλλά τη χρησιμοποιεί μόνο περιστασιακά για
τροφοληψία. Η λαθροθηρία αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος λόγω της
διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης ειδών Στρουθιομόρφων στην περιοχή μελέτης.
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής «Λίμνη
Παραλιμνίου». Τα είδη είναι ταξινομημένα κατά Τάξεις και Οικογένειες, αναφέρεται
το καθεστώς παρουσίας τους, το καθεστώς προστασίας τους, τα πληθυσμιακά
δεδομένα, η ανάλυση ενδιαιτήματος και οι απειλές που αντιμετωπίζουν.

37

37

Πίνακας 7. Είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου».

α/α

ΕΙΔΟΣ

Κυπριακή και
Ελληνική Ονομασία

Καθεστώς
παρουσίας

Βιβλιογραφικές
πηγές

2009/147/ΕΚ
(πρώην
79/409/ΕΟΚ)

Bern

IUCN

Πληθ/κά
δεδομένα

Ανάλυση
ενδιαιτήματος

Απειλές

II

LC

D

Π/T

243, 401

ANSERIFORMES
Anatidae
1

Tadorna tadorna

Βαρβάρα

Σ

Πτ

2

Anas penelope

Σφυριχτάρι

Σ

Πτ

II1/III2

III

LC

D

Π/T

243, 402

3

Anas crecca

Κιρκίρι

Σ

Πτ

II1/III2

ΙΙΙ

LC

D

Π/T

,243, 403

4

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη Πάπια

Δ+Σ

N, Πτ

II2/III1

III

LC

C

Δχ/T

230,243, 404

5

Anas acuta

Ψαλίδα, Σουβλονούρα

Σ

N, ΜΔ

II1/III2

III

LC

D

Π/T

243, 405

6

Anas querquedula

(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα

Σ

N, Πτ

II1

III

LC

B

Π/T

243, 406

7

Anas clypeata

Χουλιαρόπαπια

Σ

Πτ, ΜΔ

II1/III2

III

LC

D

Π/T

243, 407

C

Φ/T

GALLIFORMES
Phasianidae
8

Alectoris chukar

Νησιώτικη Πέρδικα *

Μ

ΜΔ

ΙΙΙ

LC

9

Francolinus francolinus

(Μαύρος) Φρανκολίνος

M

N, ΜΔ

III

LC

Φ/T

10

Phasianus colchicus

(Κοινός) Φασιανός *

M

ΜΔ

III

LC

Φ/T

II

LC

C

Φ/T/Δχ

243, 604

LC

D

Π/T

243

II1/III1

230,243, 401,
623, 604

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
11

Τachybaptus ruficollis

Νανοβουτηχτάρι,
Νεροβούτης

12

Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρι

38

Α
(2ζευγάρια)
+Δ+Σ
Σ

N, Πτ, ΜΔ
N

α/α
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13

Podiceps nigricollis

Μαυροβουτηχτάρι

Καθεστώς
παρουσίας
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πηγές

2009/147/ΕΚ
(πρώην
79/409/ΕΟΚ)

Bern

IUCN

Πληθ/κά
δεδομένα

Ανάλυση
ενδιαιτήματος

Απειλές

243

Δ+Σ

N

II

LC

D

Δχ/T

Δ

N, Πτ

III

LC

D

Δχ/T

Σ

N, K

I

II

LC

C

Π/T

Σ

N, Πτ

I

II

LC

C

Π/T

243, 401, 623,
604
243

Σ

N, Πτ, ΜΔ

I

II

LC

D

?Φ/Π/T

243

Σ

Πτ

I

II

LC

D

Π/T

243

Δ+Σ

N, Πτ, ΜΔ

I

II

LC

C

Δχ/T

243

Σ

N

I

II

LC

C

Π/T

243, 401

III

LC

D

Π/T

243

PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
14

Phalacrocorax carbo

(Ευρωπαϊκός)
Κορμοράνος

CICONIIFORMES
Ardeidae
15

Botaurus stellaris

16

Ixobrychus minutus

17

Nycticorax nycticorax

18

Ardeola ralloides

19

Egretta garzetta

20

Ardea alba

(Ευρασιατικός)
Ήταυρος
Μικροτσικνιάς
(Κοινός)
Νυχτοκόρακας
(Ξανθός)
Κρυπτοτσικνιάς
Λευκοτσικνιάς,
Χιονάτη
Αργυροτσικνιάς

21

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

Σ

Πτ

22

Ardea purpurea

Πορφυροτσικνιάς

Σ

N, Πτ

I

II

LC

D

Π/T

243, 401

Threskiornithidae
23

Plegadis falcinellus

Χαλκόκοτα

Σ

N, Πτ

I

II

LC

D

Π/T

243, 401

24

Platalea leucorodia

Χουλιαρομύτα

Σ

N, Πτ

I

II

LC

D

Π/T

243, 401

PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae

39

2009/147/ΕΚ
(πρώην
79/409/ΕΟΚ)

Bern

IUCN

Πληθ/κά
δεδομένα

Ανάλυση
ενδιαιτήματος

Απειλές

N

I

II

LC

C

Π/T

243, 401

Δ+Σ

N, Πτ, ΜΔ

I

II

LC

D

Δχ/T

401

Ι

ΙΙ

LC

D

Δχ/T

ΙΙ

LC
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25

Phoenicopterus roseus

Φοινικόπτερο

Σ

Βιβλιογραφικές
πηγές

ACCIPITRIFORMES
Accipitridae
26

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

27

Accipiter nisus

(Κοινό) Ξεφτέρι *

Δ? + Σ

ΜΔ

Βραχοκιρκίνεζο *

Μ

ΜΔ

Σ

Πτ, MΔ

ΙΙ2

ΙΙΙ

LC

D

Π/T

243, 401

Δ?+Σ

N, Πτ

I

II

LC

B

Π/T

243, 401

Σ
Α
(1ζευγάρι)
+Δ+Σ
Α
(2ζευγάρια)
+Δ+Σ

N

I

II

LC

D

Π/T

243, 401

III

LC

C

Φ/T/Δχ

230,243

FALCONIFORMES
Falconidae
28

Falco tinnunculus

T

GRUIFORMES
Rallidae
29

Rallus aquaticus

30

Porzana parva

(Ευρωπαϊκή)
Νεροκοτσέλα
Μικροπουλάδα

31

Porzana pusilla

Νανοπουλάδα

32

Gallinula chloropus

Νερόκοτα

33

Fulica atra

(Κοινή) Φαλαρίδα,
Καραπαττάς

N, Πτ, ΜΔ
N, Πτ, ΜΔ

II1/III2

III

LC

C

Φ/T/Δχ

230,243

N, Πτ, ΜΔ

I

II

LC

D

Φ/T

401, 604, 623,
965

CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
34

40

Himantopus himantopus

Καλαμοκανάς

Α (2-4
PAIRS)
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Καθεστώς
παρουσίας

Βιβλιογραφικές
πηγές

2009/147/ΕΚ
(πρώην
79/409/ΕΟΚ)

Bern

IUCN

Πληθ/κά
δεδομένα

Ανάλυση
ενδιαιτήματος

Απειλές

Charadriidae
35

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

Σ

N, ΜΔ

II

LC

C

Π/T

36

Charadrius hiaticula

Αμμοσφυριχτής

Δ
Α (2
ζευγάρια)+Δ

N

II

LC

C

Δχ/T

37

Charadrius alexandrinus

Θαλασσοσφυριχτής

38

Pluvialis apricaria

39
40

Pluvialis squatarola
Hoplopterus (Vanellus)
spinosus
Scolopacidae

41

Calidris minuta

(Κοινή) Νανοσκαλίδρα

Σ

N, Πτ

42

Philomachus pugnax

Μαχητής

Σ

N, Πτ, ΜΔ

43

Lymnocryptes minimus

Κουφομπεκάτσινο

Σ

44

Gallinago gallinago

(Κοινό) Μπεκατσίνι

45

Gallinago media

46

N, Πτ, ΜΔ

I

II

LC

C

Φ/T/Δχ

Δ

N

I

III

LC

C

Δχ/T

Δ
Α (12
ζευγάρια)

N, Πτ

III

LC

C

Δχ/T

II

LC

A

Φ/T

II

LC

C

Π/T

I

III

LC

B

Π/T

N

II1/III2

II

LC

D

Π/T

243

Σ

N, Πτ, ΜΔ

II1/III2

III

LC

B

Π/T

243

Διπλομπεκάτσινο

Σ

N

I

II

NT

C

Π/T

243

Limosa limosa

(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα

Σ

N

II2

III

LC

D

Π/T

401

47

Tringa erythropus

Μαυρότρυγγας

Σ

N

II2

III

LC

C

Π/T

48

Tringa totanus

Κοκκινοσκέλης

Σ

N, Πτ

II2

III

LC

C

Π/T

49

Tringa stagnatilis

Βαλτότρυγγας

Σ

N, Πτ

II

LC

D

Π/T

50

Tringa nebularia

Πρασινοσκέλης

Σ

N, Πτ

III

LC

D

Π/T

51

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

Σ

N, Πτ, ΜΔ

II

LC

D

Π/T

52

Tringa glareola

Λασπότρυγγας

Σ

N, Πτ

II

LC

C

Π/T

(Ευρωπαϊκό)
Βροχοπούλι
Αργυροπούλι
Αγκαθοκαλημάνα,
Πελλοκατερίνα

N, Πτ, ΜΔ

I

II2
I

604, 623, 965

401, 965, 623,
604

41

Bern

IUCN

Πληθ/κά
δεδομένα

Ανάλυση
ενδιαιτήματος

III

LC

C

Π/T

N, Πτ

LC

D

Π/T

Σ

N, Πτ

LC

D

Π/T

Σ

Πτ

LC

B

Π/T

Σ

Πτ

LC

D

Π/T

Μουστακογλάρονο

Σ

N

I

II

LC

C

Π/T

Δεκαοχτούρα *

Μ

ΜΔ

ΙΙ2

ΙΙΙ

LC

C

Φ/T

(Κοινή) Σταχτάρα

Σ

N, ΜΔ

III

LC

C

Π/T

(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνα

Σ

N, Πτ, ΜΔ

II

LC

D

Π/T

(Ευρωπαϊκός)
Μελισσοφάγος *

Σ

ΜΔ

II

LC

Καθεστώς
παρουσίας
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πηγές
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53

Actitis hypoleucos

Ακτίτης

Σ

N

Μελανόγλαρος
Ασημόγλαρος της
Μεσογείου
Ασημόγλαρος της
Κασπίας
Γλαρος του Heuglin

Σ

2009/147/ΕΚ
(πρώην
79/409/ΕΟΚ)

Laridae
54

Larus fuscus

55

Larus michahellis

56

Larus cachinnans

57

Larus heuglini

III

Sternidae
58

Chlidonias hybridus
COLUMBIFORMES
Columbidae

59

Streptopelia decaocto
APODIFORMES
Apodidae

60

Apus apus
CORACIIFORMES
Alcedinidae

61

Alcedo atthis

I

Meropidae
62

Merops apiaster
PASSERIFORMES

42

Π/T

Απειλές
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2009/147/ΕΚ
(πρώην
79/409/ΕΟΚ)

Bern

IUCN

Πληθ/κά
δεδομένα

Ανάλυση
ενδιαιτήματος

Απειλές

I

II

LC

C

Φ/T

243, 604, 623
243

Alaudidae
63

Calandrella brachydactyla

64

Galerida cristata

Μικρογαλιάντρα,
Τρασιηλούδα
Κατσουλιέρης *

Α

N, ΜΔ

Μ

ΜΔ

ΙΙΙ

LC

C

Φ/T

Hirundinidae
65

Hirundo rustica

Σταυλοχελίδονο

Σ

N, ΜΔ

II

LC

C

Π/T

66

Delichon urbicum

Σπιτοχελίδονο

Σ

N, ΜΔ

II

LC

C

Π/T

II

LC

B

Π/T

243

Motacillidae
67

Anthus campestris

Ωχροκελάδα

Σ

N

I

68

Anthus trivialis

Δεντροκελάδα

Σ

N

II

LC

C

Π/T

243

69

Anthus pratensis

Λιβαδοκελάδα

Σ

N

II

LC

C

Π/T

243

70

Anthus spinoletta

Νεροκελάδα

Δ+Σ

N

II

LC

C

Δχ/T

243

71

Motacilla flava

Κιτρινοσουσουράδα

Σ

N, ΜΔ

II

LC

B

Π/T

243

72

Motacilla cinerea

Σταχτοσουσουράδα *

Δ

ΜΔ

ΙΙ

LC

D

Δχ/T

243

73

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδα

Δ

N, ΜΔ

II

LC

C

Δχ/T

243

II

LC

D

Π/T

243

Turdidae
74

Luscinia svecica

Γαλαζολαίμης

Σ

N

I

75

Phoenicurus ochruros

Δ

ΜΔ

ΙΙ

LC

D

Δχ/T

243

76

Saxicola rubetra

Σ

N

II

LC

C

Π/T

243

77

Saxicola torquatus

Καρβουνιάρης *
Καστανολαίμης,
Βοσκαρούδι
(Ευρωπαϊκός)
Μαυρολαίμης,
Παπαθκιά

Δ

N, ΜΔ

II

LC

C

Δχ/T

243

43

2009/147/ΕΚ
(πρώην
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Bern

IUCN

Πληθ/κά
δεδομένα

Ανάλυση
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ΙΙ2

II

LC

C

Δχ/T

230,243

ΜΔ

ΙΙ

LC

C

Φ/T

243

Μ

ΜΔ

ΙΙ

LC

C

Φ/T

243

Δ

N

II

LC

D

Δχ/T

243
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Βιβλιογραφικές
πηγές

α/α

ΕΙΔΟΣ

Κυπριακή και
Ελληνική Ονομασία
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Turdus philomelos

(Κοινή) Τσίχλα

Δ

N

Μ

Sylviidae
79

Cettia cetti

80

Cisticola juncidis

81

Acrocephalus melanopogon

Ψευταηδόνι *
Δουλαππάρης,
Κιστικόλη *
Ψαθοποταμίδα

82

Acrocephalus schoenobaenus

Σχοινοποταμίδα

Σ

N

II

LC

C

Π/T

243

83

Acrocephalus arundinaceus

Σ

N

II

LC

C

Π/T

243

84

Hippolais pallida

Α

N

II

LC

D

Φ/T

243, 604, 623

85

Hippolais icterina

Σ

ΜΔ

ΙΙ

LC

D

Π/T

243

86

Sylvia atricapilla

Δ+Σ

N

II

LC

C

Δχ/T

243

87

Sylvia nisoria

Σ

N

II

LC

D

Π/T

243

88

Sylvia curruca

Σ

N

II

LC

C

Π/T

243

89

Sylvia rueppelli

Σ

N

II

LC

D

Π/T

243

90

Phylloscopus collybita

Δ+Σ

N, ΜΔ

II

LC

C

Δχ/T

243

91

Phylloscopus trochilus

Τσιχλοποταμίδα
Ωχροστριτσίδα,
Τριβιτούρα
Κιτρινοστριτσίδα *
Μαυροσκούφης,
Αμπελοπούλλι
Γερακοτσιροβάκος,
Γιαλούρα
Βουνοτσιροβάκος,
Συκαλλίδι
Αιγαιοτσιροβάκος
Δεντροφυλλοσκόπος,
Μουγιαννούδι
Θαμνοφυλλοσκόπος

Σ

N

II

LC

C

Π/T

243

II

LC

C

Π/T

243

I

I

I

Muscicapidae
92

Muscicapa striata

Σταχτομυγοχάφτης

Σ

N

93

Ficedula semitorquata

Δρυομυγοχάφτης

Σ

N

I

II

NT

D

Π/T

243

94

Ficedula albicollis

Κρικομυγοχάφτης

Σ

N

I

II

LC

D

Π/T

243
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Καθεστώς
παρουσίας

Βιβλιογραφικές
πηγές

α/α

ΕΙΔΟΣ

Κυπριακή και
Ελληνική Ονομασία

95

Ficedula hypoleuca

Μαυρομυγοχάφτης,
Μαντού

Σ

N

2009/147/ΕΚ
(πρώην
79/409/ΕΟΚ)

Bern

IUCN

Πληθ/κά
δεδομένα

Ανάλυση
ενδιαιτήματος

Απειλές

II

LC

C

Π/T

243

Laniidae
96

Lanius collurio

Αετομάχος

Σ

N

I

II

LC

C

Π/T

243

97

Lanius minor

Σταχτοκεφαλάς

Σ

N

I

II

LC

D

Π/T

243

Κουρούνα *

Μ

ΜΔ

II2

Corvidae
98

Corvus corone

Φ/Τ

Passeridae
99

Passer domesticus

Σπιτοσπουργίτης *

Μ

ΜΔ

100

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης *

Δ?

ΜΔ

Καρδερίνα *

Δ

ΜΔ

Σ

N

Σ

N

LC

C

Φ/T

ΙΙΙ

LC

C

Δχ?/T

ΙΙ

LC

I

III

LC

I

II

LC

Fringillidae
101

Carduelis carduelis

Δχ/T

243

D

Π/T

243

C

Π/T

243

Emberizidae
102

Emberiza hortulana

103

Emberiza caesia

Βλαχοτσίχλονο,
Τσακροπιτίλλα
Φρυγανοτσίχλονο,
Σιταροπούλλι
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 7
Σε όλες τις στήλες η ένδειξη «?» δηλώνει ενδεχόμενη/πιθανή και όχι
επιβεβαιωμένη κατάσταση.
1η στήλη
Αύξων αριθμός ειδών.
2η στήλη
Κατάλογος των ειδών που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή Λίμνη Παραλιμνίου
3η στήλη
Ελληνικό και κυπριακό όνομα του είδους, εάν αυτό είναι διαφορετικό.
* πρώτη αναφορά
4η στήλη (Καθεστώς παρουσίας)
M: μόνιμη παρουσία στην περιοχή
A: αναπαραγόμενο είδος στην περιοχή
Σ: στάθμευση
Δ: διαχείμαση
5η στήλη (Βιβλιογραφικές πηγές)
Ν: πρόγραμμα NATURA 2000
ΜΔ: Δημάκη Μαρία (άμεση παρατήρηση)
Πτ: Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Κ. Kassinis et al. 2010.
6η στήλη (Καθεστώς προστασίας)
Το είδος περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο Παράρτημα της Οδηγίας 79/409.
7η στήλη (Καθεστώς προστασίας)
Το είδος περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο Παράρτημα της Σύμβασης της Βέρνης.
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8η στήλη (Καθεστώς προστασίας)
Το είδος περιλαμβάνεται στον κατάλογο απειλουμένων ειδών της IUCN.
Επεξηγήσεις:
EN (Endangered): Κινδυνεύοντα είδη
VU (Vulnerable): Τρωτά είδη
ΝΤ (Near Threatened): Σχεδόν απειλούμενα
LR (Low Risk): Είδη χαμηλού κινδύνου
LC (Least Concerned): Είδη μειωμένου ενδιαφέροντος
9η στήλη (Πληθυσμιακά δεδομένα)
Β: ο πληθυσμός του είδους στην περιοχή περιλαμβάνει ποσοστό ανάμεσα στο 2%
και 15% του πληθυσμού της εθνικής επικράτειας
C: ο πληθυσμός του είδους στην περιοχή περιλαμβάνει ποσοστό ανάμεσα στο 0%
και 2% του πληθυσμού της εθνικής επικράτειας
D: ασήμαντος πληθυσμός
Κενό: Δεν υπάρχουν στοιχεία
10η στήλη (Aνάλυση ενδιαιτήματος όπου παρατηρείται το είδος στην
περιοχή).
Τ: τροφοληψία
Φ: φώλιασμα
Δχ: χειμερινή διάπαυση
Δθ: θερινή διάπαυση
Π: πέρασμα κατά τη μετανάστευση
11η στήλη (Aπειλές) σύμφωνα με τους κωδικούς του Τυποποιημένου Δελτίου
Δεδομένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
230: κυνήγι
243: παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία
401: αστικές ζώνες, κατοικίες
604: πίστα, τροχιόδρομος
623: μηχανοκίνητα οχήματα
965: θήρευση

2.1.9.2. Θηλαστικά
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίου, στην
περιοχή μελέτης απαντούν τα ακόλουθα επτά (7) είδη θηλαστικών (βλ. και Πίνακα
8). Οι πηγές για την παρουσία των ειδών στην περιοχή μελέτης και οι απειλές που
αντιμετωπίζουν παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.

Κατάλογος ειδών θηλαστικών
Επιστημονική ονομασία

Κοινό όνομα

Hemiechinus auritus dorotheae

Ασιατικός σκαντζόχοιρος

Crocidura russula cypria

Κυπριακή μυγαλή

Pipistrellus kuhlii

Λευκονυχτερίδα

Rhinolophus hipposideros

Μικρός ρινόλοφος

Tadarida teniotis

Νυχτονόμος

Lepus capensis cyprius (συν. Lepus europaeus cyprius)

Λαγός

Vulpes vulpes indutus

Αλεπού

Ασιατικός σκαντζόχοιρος (Hemiechinus auritus dorotheae)
Ο ασιατικός σκαντζόχοιρος έχει ευρύτατη εξάπλωση από τη Λιβύη και την Τουρκία
έως τη Μογγολία. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι στην Κύπρο απαντά το υποείδος
Hemiechinus auritus dorotheae που είναι ενδημικό του νησιού. Εμφανές
χαρακτηριστικό του σε σχέση με τους άλλους σκαντζόχοιρους είναι τα μεγάλα του
αυτιά, μια προσαρμογή που βοηθάει στην αποβολή θερμότητας στο περιβάλλον της
έρημου, όπου συνήθως ζει. Χρησιμοποιεί ενδιαιτήματα με περιορισμένη
φυτοκάλυψη, ενώ οι φωλιές του βρίσκονται συνήθως σε τρύπες, κάτω από θάμνους ή
πέτρες, για αποφυγή της υπερθέρμανσης. Αν και γενικά είναι παμφάγο ζώο, το
μεγαλύτερο μέρος της διατροφής του είναι ζωικής προέλευσης, με ιδιαίτερη
προτίμηση στα έντομα. Αναπαράγεται συνήθως μία φορά τον χρόνο και γεννάει 1-4
μικρά.
Κυπριακή μυγαλή (Crocidura russula cypria)
Αν και έχει θεωρηθεί ακόμα και ξεχωριστό είδος (Crocidura cypria), σύμφωνα με τις
πιο πρόσφατες ταξινομικές απόψεις (Dubey κ.ά. 2007) η κυπριακή μυγαλή αποτελεί
υποείδος του Crocidura suaveolens. Χρησιμοποιεί ποικίλα ενδιαιτήματα αρκεί να
υπάρχει αρκετή βλάστηση και υγρασία που να συντηρούν έναν καλό πληθυσμό
εντόμων. Παρόλα αυτά είναι αρκετά πιο ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες από
άλλα συγγενικά του είδη. Η διάρκεια ζωής του δεν ξεπερνάει το ένα έτος αλλά μέσα
σε αυτό το διάστημα γεννάει 10-12 φορές με έναν μέσο όρο περί τα τέσσερα μικρά
ανά γέννα. Παρά την αρνητική επίδραση των εντομοκτόνων και των παρασιτοκτόνων
στις αγροτικές εκτάσεις, δεν θεωρείται απειλούμενο είδος.
Λευκονυχτερίδα (Pipistrellus kuhlii)
Κοινό είδος στην περιοχή της Μεσογείου όπου δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα.
Είναι ιδιαίτερα πολυάριθμη σε αστικές περιοχές καθώς χρησιμοποιεί κτήρια τόσο για
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διαχείμαση όσο και για αναπαραγωγή. Η περιοχή τροφοληψίας εκτείνεται σε μια
μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων που περιλαμβάνουν αγροτικές εκτάσεις αλλά και
αστικές περιοχές. Συχνά παρατηρείται να κυνηγάει έντομα που προσελκύονται από τα
φωτά των δρόμων.
Μικρός ρινόλοφος (Rhinolophus hipposideros)
Το μικρότερο είδος του γένους Rhinolophus. Προτιμάει τα όρια δασωμένων περιοχών
και θαμνώνων, με συχνή παρουσία και σε υγρότοπους. Θηρεύει έντομα στον αέρα
αλλά και σε πέτρες, θάμνους ή ακόμα και στο έδαφος. Παρότι χρησιμοποιεί κυρίως
σπήλαια σε ασβεστολιθικά πετρώματα, τόσο ως χειμερινά καταφύγια, όσο και για τις
αναπαραγωγικές αποικίες, βρίσκεται αρκετές φορές και σε κτήρια. Οι πληθυσμοί του
είδους, απειλούνται κυρίως από την υποβάθμιση των σπηλαίων λόγω της
«αξιοποίησης» τους, αλλά και από την εντατικοποίηση της γεωργίας και της χρήση
εντομοκτόνων.
Νυχτονόμος (Tadarida teniotis)
Η μεγαλύτερη εντομοφάγος νυχτερίδα της Κύπρου. Τόσο τα χειμερινά όσο και τα
θερινά καταφύγιά της περιλαμβάνουν βραχώδεις σχηματισμούς και πλαγιές, αλλά και
κτήρια ή άλλα κτίσματα. Κοινή σε αστικές περιοχές. Θηρεύει σε μεγάλα σχετικά
ύψη, συνήθως 10 έως 50 μέτρα, κυρίως νυχτοπεταλούδες και νευρόπτερα. Αν και
προτιμάει τυπικά ενδιαιτήματα της εύκρατης και ημιερημικής ζώνης είναι αρκετά
κοινή εποχιακά και κοντά σε υγρότοπους λόγω της αφθονίας τροφής. Δεν είναι άμεσα
απειλούμενο είδος αλλά επηρεάζεται αρνητικά από την καταστροφή των καταφυγίων
της και από την χρήση εντομοκτόνων.
Λαγός (Lepus capensis cyprius, συν. Lepus europaeus cyprius)
Ο λαγός της Κύπρου θεωρείται από ορισμένους ως ενδημικό υποείδος του νησιού και
αναφέρεται ως Lepus capensis cyprius (συν. Lepus europaeus cyprius). Όπως και σε
πολλά μέρη της Ευρώπης έτσι και στη Κύπρο ο λαγός αποτελεί το κυριότερο
θηρεύσιμο είδος θηλαστικού. Προτιμά ανοιχτές περιοχές και καλλιέργειες καθώς
προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες διατροφής, αλλά χρησιμοποιεί και σημεία με
πυκνή βλάστηση, κυρίως ως καταφύγιο. Αποφεύγει τα πυκνά δάση καθώς και τις
υγρές και ψυχρές περιοχές. Οι μεγάλες αυξομειώσεις στους πληθυσμούς είναι ένα
αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο, με σχετικά σταθερή περιοδικότητα στη βόρεια
Ευρώπη, ενώ στο νότο οι διακυμάνσεις αυτές είναι πιο ακανόνιστες. Σε μεγάλο
βαθμό εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τροφής, καθώς ο ρυθμός αναπαραγωγής
φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από αυτό. Η εμφάνιση ασθενειών που αποδεκατίζουν
πυκνούς πληθυσμούς είναι ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο στα λαγόμορφα.
Αλεπού (Vulpes vulpes indutus)
Η αλεπού της Κύπρου θεωρείται ως ενδημικό υποείδος της Κύπρου με ευρεία
εξάπλωση σε ολόκληρο το νησί. Όπως και στα περισσότερα μέρη του κόσμου έτσι
και στην Κύπρο, η παρουσία του είδους αυτού οδηγεί σε αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε
αυτούς που την θεωρούν «επιβλαβές» είδος και σε αυτούς που υποστηρίζουν την
προστασία της για λόγους «ηθικούς» ή για λόγους «οικολογικής ισορροπίας». Όσοι
την θεωρούν «επιβλαβές» στηρίζονται στις ζημιές που προκαλεί σε οικόσιτα μικρά
ζώα, οι οποίες πολύ σπάνια είναι σοβαρές, αλλά κυρίως στις θρυλούμενες απώλειες
που προκαλεί σε θηρεύσιμα είδη και κυρίως στους λαγούς. Το τι ποσοστό
αντιπροσωπεύει ο λαγός στη διατροφή της αλεπούς είναι ένα θέμα που συζητείται
συχνά αλλά ακόμη και σχετικές επιστημονικές μελέτες δίνουν αντικρουόμενα
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αποτελέσματα. Γεγονός είναι ότι ο πληθυσμός της αλεπούς σε περιοχές με σχετικά
έντονη την παρουσία του ανθρώπου μπορεί να είναι αρκετά πυκνός, καθώς
εκμεταλλεύεται τις παρεχόμενες ανθρωπογενείς πηγές τροφής που μπορεί να βρει στα
απορρίμματα, ενώ σε ορεινές περιοχές χωρίς έντονη ανθρώπινη παρουσία οι
πληθυσμοί είναι συνήθως πολύ πιο αραιοί. Είναι, επίσης, γεγονός ότι το είδος έχει
αποδείξει την ανθεκτικότητα του στις περισσότερες οργανωμένες προσπάθειες
εξολόθρευσης του. Ειδικά στην περιοχή μελέτης η αλεπού μπορεί να αποτελέσει
κάτω από ορισμένες συνθήκες και απειλή για αναπαραγόμενα είδη πουλιών.
Χρησιμοποιει σχεδόν όλους τους τύπους ενδιαιτημάτων και χρειάζεται μόνο κάποιο
ασφαλές καταφύγιο για αναπαραγωγή, η έκταση του οποίου όμως δεν απαιτείται να
είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
2.1.9.3. Ερπετά
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίου, δέκα (10)
είδη σαυρών και πέντε (5) είδη φιδιών απαντούν στην περιοχή μελέτης (Πίνακας 8),
με ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία του Κυπριακού νερόφιδου. Οι πηγές για την
παρουσία των ειδών στην περιοχή μελέτης και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στις σαύρες, απαντούν τα ακόλουθα είδη:
Κατάλογος ειδών σαυρών
Επιστημονική ονομασία

Ονομασία στα τυποποιημένα
Κοινό όνομα
έντυπα δεδομένων NATURA 2000

Chamaeleo chamaeleon Linnaeus
1758

Chamaeleo chamaeleon recticrista

Χαμαιλέοντας

Laudakia stellio Linnaeus 1758

Laudakia stellio cypriaca

Κουρκουτάς

Cyrtopodion kotschyi Steindachner
Cyrtopodion kotschyi
1870

Μισιαρός

Hemidactylus turcicus Linnaeus
1758

Hemidactylus turcicus

Σαμαμίθιον

Ablepharus budaki Göcmen,
Kumlutap & Topunodlu 1996

Ablepharus kitaibelii budaki

Αβλέφαρος

Chalcides ocellatus Forsskål, 1775 Chalcides ocellatus

Βυζάστρα

Trachylepis vittata

Mabuya vittata

Ραβδωτή Σαύρα

Acanthodactylus schreiberi
Boettger, 1878

Acanthodactylus schreiberi

Αμμόσαυρα

Ophisops elegans Ménétriés 1832

Ophisops elegans schlueteri

Αλιζαύρα

Phoenicolacerta laevis Gray 1838

Lacerta laevis troodica

Σαύρα του
Τροόδους

Χαμαιλέοντας (Chamaeleo chamaeleon recticrista)
Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως εντυπωσιακό και χαρακτηριστικό είδος σαύρας της
Κύπρου. Οι πληθυσμοί που απαντούν στο νησί θεωρείται ότι ανήκουν στο υποείδος
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Chamaeleo chamaeleon recticrista. Η παρουσία του συνδέεται με την ύπαρξη
θάμνων και δέντρων, όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του τρεφόμενο με
έντομα, καθώς σπάνια κατεβαίνει στο έδαφος. Συνήθως η πυκνότητα των πληθυσμών
του είναι μεγαλύτερη σε περιοχές κοντά σε νερό. Ορισμένες φορές συχνή είναι η
παρουσία του και σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη παρουσία, ακόμη και σε κήπους.
Η παρουσία του είδους στην περιοχή μελέτης δεν επιβεβαιώθηκε κατά την εργασία
πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης του παρόντος σχεδίου
διαχείρισης. Απαιτείται, ωστόσο, περαιτέρω διερεύνηση για να εξαιρεθεί το είδος από
τον κατάλογο ειδών της περιοχής μελέτης.
Κουρκουτάς (Laudakia stellio cypriaca)
Μεγαλόσωμη σαύρα με χαρακτηριστική εμφάνιση. Ενδημικό υποείδος της Κύπρου.
Η παρουσία της συνδέεται με πετρώδεις και βραχώδεις ξηρές περιοχές και με
πετρότοιχους. Σκαρφαλώνει πολύ καλά και συνήθως παρατηρείται να εποπτεύει την
περιοχή του πάνω στους πετροσωρούς, ενώ χρησιμοποιεί ως καταφύγιο τα ανοίγματα
που σχηματίζονται ανάμεσα στις πέτρες. Λόγω της απουσίας βραχωδών σχηματισμών
στην περιοχή μελέτης χρησιμοποιεί περιοχές με βλάστηση ως καταφύγιο, αλλά τείνει
να καταλάβει και τα σημεία όπου έχουν εναποτεθεί μπάζα.
Μισιαρός (Cyrtopodion kotschyi)
Είναι είδος των θερμών ανοικτών περιοχών, χαρακτηριστικό είδος, κυρίως σε
περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Από ορισμένους θεωρείται ως ενδημικό υποείδος της
Κύπρου (Mediodactylus kotschyi fitzingeri). Όπως και το Laudakia stellio, έτσι και
αυτό είναι κοινό σε πετρώδεις και βραχώδεις ξηρές περιοχές και σε πετρότοιχους.
Εάν απουσιάζουν τέτοια σημεία, κρύβεται και ανάμεσα στα φύλλα ή στους βλαστούς
των φυτών.
Σαμαμίθιον (Hemidactylus turcicus)
Θερμόφιλο είδος των χαμηλών υψομέτρων. Προτιμάει βραχώδεις ή πετρώδεις
περιοχές και συχνότερα βρίσκεται μέσα σε σπίτια και σε άλλα κτίσματα όπου στήνει
ενέδρα κοντά σε φωτεινές πηγές που προσελκύουν έντομα. Έχει την ικανότητα να
ανεβαίνει σε κατακόρυφες επιφάνειες και τρέφεται κυρίως με έντομα και αράχνες.
Καθαρά νυκτόβιο είδος και ένα από τα λίγα είδη ερπετών που χρησιμοποιούν ήχους
για την υπεράσπιση της επικράτειας τους.
Αβλέφαρος (Ablepharus budaki)
Είδος που αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως ξεχωριστό από το Ablepharus kitaibelii, με
εξάπλωση στη νότια Τουρκία, Συρία, Λίβανο και Κύπρο. Το μικρόσωμο αυτό είδος
βρίσκεται ακόμα και στη φυλλοστρωμνή των δασικών περιοχών, ενώ είναι αρκετά
κοινό σε ανοικτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, ακόμη και σε κήπους, όπου
κρύβεται στην ποώδη βλάστηση.
Βυζάστρα (Chalcides ocellatus)
Ημερόβιο και καθαρά εδαφόβιο είδος σαύρας που σε ακραίες θερμικές συνθήκες
μπορεί να δραστηριοποιείται και αργά το απόγευμα ή το βράδυ. Τυπικό είδος των
ανοιχτών περιοχών και της αραιής μακίας σε χαμηλά υψόμετρα, απαντά ακόμη και σε
αμμώδεις εκτάσεις με περιορισμένη βλάστηση. Καταφεύγει κάτω από πέτρες ή σε
τρύπες στο έδαφος.
Ραβδωτή Σαύρα (Trachylepis vittata)
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Εδαφόβιο είδος σκίγγου που στην Κύπρο είναι πιο κοινό στις περιοχές χαμηλού
υψομέτρου. Συνήθως απαντά σε υγρές περιοχές και κοντά σε νερό, αν και δεν λείπει
και από ξηρές περιοχές. Προτιμά περιοχές με μακία βλάστηση και δέντρα, συχνά δε
εμφανίζεται και σε αρκετά πυκνές συστάδες. Μπορεί όμως να βρεθεί και σε πιο
ανοικτές περιοχές με διάσπαρτους θάμνους.
Αμμόσαυρα (Acanthodactylus schreiberi)
Ημερόβια σαύρα με σχετικά περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση. Υπάρχει η άποψη
ότι το φερώνυμο υποείδος Acanthodactylus schreiberi schreiberi βρίσκεται μόνο
στην Κύπρο. Πρόκειται για εδαφόβιο είδος που δεν αναρριχάται και καταφεύγει μέσα
σε θάμνους ή σε τρύπες στο έδαφος. Το είδος αυτό είναι πιο άφθονο στις παραλιακές
αμμώδεις περιοχές, ενώ στο εσωτερικό του νησιού απαντά σε ανοικτές ξηρές
περιοχές με περιορισμένη βλάστηση.
Αλιζαύρα (Ophisops elegans)
Ημερόβιο, εδαφόβιο είδος σαύρας που κινείται πολύ γρήγορα, ενώ δεν σκαρφαλώνει
σχεδόν ποτέ. Προτιμά ανοικτές ηλιόλουστες περιοχές με λίγους θάμνους, φρύγανα ή
πέτρες, όπου καταφεύγει εάν απειληθεί.
Σαύρα του Τροόδους (Phoenicolacerta laevis troodica)
Τυπική σαύρα με χρωματική ποικιλομορφία. Η συστηματική της κατάταξη δεν είναι
απολύτως σαφής καθώς θεωρείται ενδημικό υποείδος -από ορισμένους μάλιστα και
είδος- της Κύπρου, ενώ άλλες μελέτες θεωρούν ότι το υποείδος της Κύπρου δεν
διαφοροποιείται από το αντίστοιχο των ακτών της Μέσης Ανατολής. Παρότι το
όνομα της την συνδέει με το Τρόοδος, πληθυσμοί της υπάρχουν ακόμα και στο
επίπεδο της θάλασσας. Αν και προτιμά υγρές περιοχές με σχετικά πυκνή βλάστηση,
μπορεί να βρεθεί, συνήθως σε πιο αραιούς πληθυσμούς, και σε ανοικτές ξηρές
περιοχές. Σκαρφαλώνει με αρκετή ευκολία.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στα φίδια απαντούν τα ακόλουθα είδη:
Κατάλογος ειδών φιδιών
Επιστημονική ονομασία

Ονομασία στα τυποποιημένα
Κοινό όνομα
έντυπα δεδομένων NATURA 2000

Dolichophis jugularis Linnaeus 1758

Coluber jugularis

Μαύρο Φίδι

Hemorrhois nummifer Reuss 1834

Coluber nummifer

Δρώπις

Malpolon monspessulanus Hermann
1804

Malpolon monspessulanus

Σαπίτης

Natrix natrix cypriaca (Hecht 1930)

Natrix natrix cypriaca

Κυπριακό
νερόφιδο

Macrovipera lebetina Linnaeus 1758

Vipera lebetina

Φίνα

Μαύρο Φίδι (Dolichophis jugularis)
Ημερόβιο φίδι που κινείται γρήγορα και μπορεί να φτάσει σε σχετικά μεγάλο
μέγεθος, περί τα 2 με 2,5 μέτρα. Τρέφεται κυρίως με άλλα είδη ερπετών και με
τρωκτικά. Προτιμά περιοχές με μακία βλάστηση ή ανοικτές εκτάσεις με διάσπαρτους
βράχους, θάμνους και φρύγανα. Αρκετά συνηθισμένο είδος κοντά σε υγροτόπους.
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Δρώπις (Hemorrhois numifer)
Φίδι μέσου μεγέθους που συνήθως φτάνει περί το 1,5 μέτρο. Προτιμά περιοχές με
μακία βλάστηση ή με αραιά δάση, αλλά βρίσκεται και σε ανοικτές περιοχές, όπως σε
βοσκοτόπια και χωράφια. Ημερόβιο είδος που τρέφεται κυρίως με τρωκτικά και
σαύρες, σε ορισμένες περιπτώσεις και με πουλιά.
Σαπίτης (Malpolon monspessulanus)
Μεγαλόσωμο φίδι που φτάνει τα 2 με 2,5 μέτρα μήκος. Είναι οπισθόγλυφο αλλά το
δάγκωμα του δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Ο τροφικός του θώκος
(niche) είναι ιδιαίτερα ευρύς και ανάλογα με το μέγεθός του θηρεύει ερπετά, ποντίκια
και άλλα θηλαστικά, ακόμη και πουλιά. Είναι ημερόβιο και απαντά σε ποικιλία
ενδιαιτημάτων, από πυκνή μακία και υγροτόπους έως καλλιέργειες και ξηρές
περιοχές με περιορισμένη βλάστηση. Στις περιοχές όπου εξαπλώνεται είναι συχνά το
πιο κοινό είδος φιδιού.
Κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca)
Το Κυπριακό νερόφιδο είναι ένα ενδημικό υποείδος που είχε χαρακτηριστεί ως
εκλιπών από το 1960. Μετά την επανεύρεση του το 1992 θεωρείται ως το πλέον
απειλούμενο είδος ερπετού της Κύπρου. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε
το 2002 για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας (Blosat 2002) οι καλύτεροι
πληθυσμοί του είδους φαίνεται να διατηρούνται στην περιοχή της Λίμνης
Παραλιμνίου. Το βασικό ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή μελέτης είναι οι μικρές
τεχνητές λίμνες στα νότια και δυτικά όρια του τόπου NATURA 2000. Ενδεχομένως
ορισμένα άτομα να χρησιμοποιούν περιστασιακά και την περιοχή της κυρίως Λίμνης,
ενώ δυνητικό ενδιαίτημα αποτελούν και τα κανάλια στο ανατολικό τμήμα της
περιοχής.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της διατροφής του νερόφιδου στην περιοχή μελέτης
καλύπτεται από αμφίβια, έχουν όμως αναφερθεί και ασπόνδυλα και ψάρια. Είναι δε
γνωστό ότι το νερόφιδο, και ειδικά οι νότιοι πληθυσμοί του, εκμεταλλεύεται
οποιαδήποτε ευκαιριακά διαθέσιμη πηγή τροφής, περιλαμβανομένων και νεκρών
ζώων.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου δραστηριοποίησής τους, τα νερόφιδα δεν
απομακρύνονται πολύ από τα σημεία με επιφανειακό νερό και συνήθως οι
αποστάσεις μετακίνησης από το νερό δεν ξεπερνούν τα 50 μέτρα. Σε μετακινήσεις
διασποράς όμως μπορούν να απομακρυνθούν πολύ περισσότερο. Αποστάσεις που
ξεπερνούν τα 1000 μέτρα δεν είναι σπάνιες σε αυτές τις περιπτώσεις. Η διασπορά
στην περιοχή μελέτης είναι προβληματική καθώς περιβάλλεται από αστικές και
υποβαθμισμένες περιοχές με έντονη ανθρώπινη επίδραση.
Φίνα (Macrovipera lebetina, συν. Macrovipera lebetina lebetina)
Σχετικά μεγαλόσωμη οχιά, είναι το μοναδικό επικίνδυνο είδος φιδιού της Κύπρου. Αν
και δαγκώνει σπάνια και στηρίζεται κυρίως στο χρώμα παραλλαγής της για να
αποφύγει τους κινδύνους, σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού δεν θα διστάσει να
αντιδράσει αν δεν έχει τρόπο διαφυγής. Προτιμά περιοχές με θάμνους, πέτρες και
ανοίγματα, αλλά μπορεί να βρεθεί και σε υγρότοπους, βοσκοτόπια και καλλιέργειες.
Την άνοιξη είναι ημερόβια, όμως το καλοκαίρι δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα.
Κυνηγάει, συνήθως με ενέδρα, θηλαστικά αλλά και σαύρες και πουλιά. Σε ορισμένες
περιπτώσεις ανεβαίνει σε θάμνους και μικρά δέντρα.
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2.1.9.4. Αμφίβια
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίου, τρία (3)
είδη αμφιβίων απαντούν στην περιοχή μελέτης. Οι πηγές για την παρουσία των ειδών
στην περιοχή μελέτης και οι απειλές που αντιμετωπίζουν παρουσιάζονται στον
Πίνακα 8. Τα τρία αυτά είδη αποτελούν το σύνολο των ειδών αμφιβίων της Κύπρου
και παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Κατάλογος ειδών αμφιβίων
Επιστημονική ονομασία

Ονομασία στα τυποποιημένα
έντυπα δεδομένων NATURA 2000

Κοινό όνομα

Hyla savignyi

Hyla savignyi

Δενδροβάτραχος

Pseudepidalea viridis

Bufo viridis

Πράσινος Φρύνος

Pelophylax bedriagae

Rana ridibunda

Λιμνοβάτραχος

Δενδροβάτραχος (Hyla savignyi)
Είδος που εξαπλώνεται από τη νότια Τουρκία και τη Μέση Ανατολή έως το
Αζερμπαιζάν και το Ιράν. Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα δυτικότερα σημεία της
εξάπλωσής του. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο παρατηρείται σε μεγάλους
αριθμούς δίπλα στα ποτάμια και τις μικρές υδατοσυλλογές της περιοχής μελέτης.
Είναι είδος που εξειδικεύεται στην αναρρίχηση στα καλάμια και στους θάμνους και η
παρουσία του συνδέεται με την ύπαρξη υψηλής βλάστησης κοντά στα σημεία με
νερό. Παρόλα αυτά είναι προσαρμοσμένο στο να ζει και σε ξηρότερες περιοχές, σε
σχέση με το συγγενικό του είδος Hyla arborea που απαντά στην Ευρώπη.
Πράσινος Φρύνος (Pseudepidalea viridis)
Το είδος αυτό περνά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου δραστηριοποίησής του σε
περιοχές μακριά από νερό, σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις αλλά και σε αρκετά
ξηρά σημεία εφόσον αυτά παρέχουν επαρκή καταφύγια για την αποφυγή της
αφυδάτωσης. Επισκέπτεται περιοχές με επιφανειακά ύδατα μόνο κατά την
αναπαραγωγική περίοδο και για τον σκοπό αυτό εκτελεί συχνά μεγάλες μετακινήσεις,
κατά την νύχτα και συνήθως υπό βροχή. Λόγω των μεγάλων μετακινήσεων που
εκτελεί είναι αρκετά ευαίσθητο στη θνησιμότητα στους δρόμους και αυτό ενδέχεται
να αποτελεί πρόβλημα στην περιοχή μελέτης.
Λιμνοβάτραχος (Pelophylax bedriagae)
Τυπικό είδος βατράχου που περνά το μεγαλύτερο διάστημα της ενεργής περιόδου
μέσα ή δίπλα στο νερό. Η συστηματική θέση των κυπριακών πληθυσμών είναι υπό
μελέτη, καθώς υπάρχει η άποψη ότι μπορεί να αποτελούν ξεχωριστό είδος.
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Πίνακας 8. Θηλαστικά, αμφίβια και ερπετά της περιοχής μελέτης «Λίμνη Παραλιμνίου».
Επιστημονική ονομασία
Θηλαστικά
Hemiechinus auritus dorotheae
Crocidura russula cypria
Pipistrellus kuhlii
Rhinolophus hipposideros
Tadarida teniotis
Lepus capensis cyprius (συν.
Lepus europaeus cyprius)
Vulpes vulpes indutus

Κοινό όνομα

Καθεστώς
Κατ.
προστασίας
Πληθυσμ.
Ανάλυση
Διατ. Ενδημικό
Παρουσία
δεδομένα
ενδιαιτημ.
92/43/
Bern (IUCN)
ΕΟΚ

Ασιατικός σκαντζόχοιρος
Κυπριακή μυγαλή
Λευκονυχτερίδα
Γ
Μικρός ρινόλοφος
Β, Γ
Νυχτονόμος
Γ

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

Λαγός

ΙΙΙ

Απειλές

Βιβλιογ.
Πηγές

*
*

5
5
5
5
5

Μ
Μ
Μ
Π
Π

Σ
Σ
Τ
Τ
Τ

401-402-501- 502401-402110110110-

1,2
1
1
1
1

*

5

Μ

Σ

243- 401-402-501- 502-

1

*

5

Μ

Σ

243- 401-402-501- 502-

1,2

1

Μ

Σ

ΙΙ

5

Μ

Σ

ΙΙΙ

1

Μ

Σ

5

Μ

Σ

2
5
5
5

Μ
Μ
Μ
Μ

Σ
Σ
Σ
Σ

5

Μ

Σ

Αλεπού

Αμφίβια
Hyla savignyi

Δενδροβάτραχος

Pseudepidalea viridis

Πράσινος Φρύνος

Pelophylax bedriagae

Λιμνοβάτραχος

Ερπετά
Σαύρες
Chamaeleo chamaeleon
recticrista
Laudakia stellio cypriaca
Cyrtopodion kotschyi
Hemidactylus turcicus
Ablepharus budaki
Chalcides ocellatus

Γ

Χαμαιλέοντας

Γ

ΙΙ

Κουρκουτάς
Μισιαρός
Σαμαμίθιον
Αβλέφαρος
Βυζάστρα

Γ
Γ
Γ

ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ

Γ

ΙΙΙ

Trachylepis vittata

Ραβδωτή Σαύρα

ΙΙΙ

Acanthodactylus schreiberi

Αμμόσαυρα

ΙΙΙ
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*
*
*

ΕΝ

*

110- 401-402- 421-423501- 502- 604- 623- 629954
110- 401-402-421-423501- 502- 604- 623- 629954
110- 401-402-421-423501- 502- 604- 623- 629954

110- 241401-402-501502401-402-501- 502401-402-501- 502401-402-501- 502401-402-501- 502401-402-501- 502-

1,2
1,2
1,2

1
1,2
1,2
1,2
1,2
1

3

Μ

Σ

110, 401-402-501- 502-

2 πρώτη
αναφορά

5

Μ

Σ

401-402-501- 502-

1, 2

Επιστημονική ονομασία

Κοινό όνομα

Ophisops elegans schlueteri
Αλιζαύρα
Phoenicolacerta laevis troodica Σαύρα του Τροοδους
Φίδια
Dolichophis jugularis
Hemorrhois numifer
Malpolon monspessulanus

Μαύρο Φίδι
Δρώπις
Σαπίτης

Natrix natrix cypriaca
Macrovipera lebetina lebetina

Κυπριακό νερόφιδο
Φίνα

Καθεστώς
Κατ.
προστασίας
Πληθυσμ.
Ανάλυση
Διατ. Ενδημικό
Παρουσία
δεδομένα
ενδιαιτημ.
92/43/
Bern (IUCN)
ΕΟΚ
Γ
ΙΙΙ
*
1
Μ
Σ
ΙΙΙ
*
5
Μ
Σ

Γ
Γ

ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

Β, Γ

ΙΙΙ

Γ

ΙΙ

*

2
5
5

Μ
Μ
Μ

Σ
Σ
Σ

2

Μ

Σ

5

Μ

Σ

Απειλές

Βιβλιογ.
Πηγές

401-402-501- 502401-402-501- 502-

1,2
1

401-402-501- 502401-402-501- 502401-402-501- 502110- 241-243-401-402421-423-501- 502- 604623- 629- 954
401-402-501- 502-

1,2
1
1
1,2
1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 8
Παρουσία στην περιοχή. Μ. Μόνιμη παρουσία
Καθεστώς Προστασίας:
92/43.: Β: Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43.
Γ: Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43.
Bern.

II: περιλαμβάνεται στο Παρ. ΙΙ της σύμβασης της Βέρνης.
ΙΙΙ: περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης της Βέρνης.

Κατάσταση Διατήρησης:
IUCN. Είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απειλουμένων ειδών της IUCN στις
ακόλουθες κατηγορίες
ΕΝ (Endangered): ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ. Υψηλός κίνδυνος εξαφάνισης στο άμεσο μέλλον
LR (Low Risk): ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Τάξα που έχουν εκτιμηθεί ως κινδυνεύοντα
αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια των υψηλότερων κατηγοριών.
DD (Data Deficient): ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΓΝΩΣΤΑ. Τάξα με ανεπαρκή δεδομένα για τα
οποία απαιτούνται έρευνες.
Ενδημικό: * Ενδημικό taxon της Κύπρου (είδος ή υποείδος)
Πληθυσμιακά δεδομένα. Η εκτίμηση για την περιοχή γίνεται χρησιμοποιώντας τους
χαρακτηρισμούς 1. κοινό, 2. τοπικά κοινό, 3. σπάνιο, 4. πολύ σπάνιο, 5. Απροσδιόριστο.
Πρέπει να τονιστεί ότι η εκτίμηση πληθυσμού έγινε με βάση την συχνότητα
παρατηρήσεων και την εμπειρία του παρατηρητή και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση
εξειδικευμένες μετρήσεις αφθονίας που για ορισμένα είδη είναι απαραίτητες.

Ανάλυση ενδιαιτήματος.
Σ Αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του είδους
Χ Αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του είδους εκτός της αναπαραγωγής
Τ Τροφοληψία
Απειλές. Αναφέρονται οι απειλές με τους κωδικούς του Τυποποιημένου Δελτίου
Δεδομένων της Οδηγίας 92/43
110 Χρήση εντομοκτόνων
241: Σύλληψη (εντόμων, ερπετών, αμφιβίων)
243: Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία
401: Συνεχής αστικοποίηση
402: Μη συνεχής αστικοποίηση
421: Εναποθέσεις οικιακών απορριμάτων
423: Εναποθέσεις αδρανών υλικών
501: Μονοπάτι δρόμος ποδηλατόδρομος
502: Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι
604: Πίστα τροχιόδρομος
623: Μηχανοκίνητα οχήματα
629: Άλλα αθλήματα υπαίθρου και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
954: Εισβολή είδους
Βιβλιογραφικές πηγές.
1. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων της περιοχής.
2. Εργασίες πεδίου παρούσας μελέτης.
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2.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές
συνθήκες
2.2.1. Πληθυσμός και δημογραφική ανάλυση
Για την ανάλυση των πληθυσμιακών και δημογραφικών στοιχείων της περιοχής
μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου
(ΣΥΚ). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν οι Τόμοι Απογραφής Πληθυσμού 1992 και
2001, καθώς και στοιχεία της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας. Τα
πληθυσμιακά δεδομένα (σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά μεταβολής)
παρουσιάζονται στους πίνακες 9 και 10, καθώς και στο Διάγραμμα 1. Τα στοιχεία
δημογραφίας αναλύουν:


Ηλικιακές Ομάδες Πληθυσμού (Πίνακας 11 και Διάγραμμα 2)



Υπηκοότητα Πληθυσμού (Πίνακας 12)



Επίπεδο Μόρφωση (Πίνακας 13 και Διάγραμμα 3)

Σύμφωνα με τα στοιχεία πληθυσμού που παρουσιάζονται στον πίνακα 9 και στο
Διάγραμμα 1, φαίνεται ότι στο σύνολο των τριών περιοχών ο πληθυσμός σημείωνε
συνεχείς αυξήσεις. Στις πληθυσμιακές αυξήσεις συνέβαλε σημαντικά η τουρκική
εισβολή και η εγκατάσταση αρκετών Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων, κυρίως από την
πόλη και επαρχία Αμμοχώστου. Το 2001 ο πληθυσμός ανήλθε στις 20.303 άτομα
καταδεικνύοντας μία σημαντική δυναμική για τα πληθυσμιακά δεδομένα της Κύπρου.
Μεταξύ της περιόδου 1960 και 2001 ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 12.570 άτομα και
ποσοστό της τάξης του 162,6% (βλ. Πίνακα 10). Από τον πίνακα 10 φαίνεται ότι η
υψηλότερη πληθυσμιακή αύξηση συντελέστηκε μεταξύ 1992 και 2001.
Πίνακας 9: Πληθυσμιακά Μεγέθη ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής
Μελέτης για τα Έτη 1960, 1973, 1982, 1992 και 2001
Διοικητική Περιοχή

Πληθυσμός ανά Έτος
1960

1973

1982

1992

2001

Παραλίμνι

3.477

4.620

5.884

7.721

11.091

Σωτήρα

1.515

2.057

3.015

3.553

4.258

Δερύνεια

2.741

3.624

3.345

4.165

4.954

7.733

10.301

12.244

15.439

20.303

Σύνολο

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 1992, 2001,
Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, 1987

Συγκρίνοντας τις περιοχές μεταξύ τους προκύπτει ότι μεγαλύτερη πληθυσμιακά
περιοχή σε όλα τα έτη απογραφής ήταν το Παραλίμνι και μικρότερη η Σωτήρα. Οι
τρεις περιοχές παρουσιάζουν σημαντική πληθυσμιακή δυναμική, με επίκεντρο το
Παραλίμνι η οποία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό κοινότητα της
γεωγραφικής περιφέρειας των Κοκκινοχωρίων και χαρακτηρίζεται για τον έντονο
περιαστικό χαρακτήρα της. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι, κατά την περίοδο 1960
– 2001, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο Παραλίμνι η οποία ανήλθε στα 7.614
άτομα (ποσοστό αύξησης 219%).
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Στο σύνολο των απογραφικών περιόδων πληθυσμιακή μείωση συντελέστηκε μόνο
στη Δερύνεια κατά την περίοδο 1973 – 1982 (μείον 279 άτομα και ποσοστό της τάξης
7,7%). Σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές η Δερύνεια σημείωσε τη μικρότερη
πληθυσμιακή αύξηση κατά την περίοδο 1960 – 2001, στοιχείο το οποίο οφείλεται
σημαντικά στον ακριτικό χαρακτήρα της.
Υψηλότερο δείκτη πληθυσμιακής πυκνότητας εμφανίζει η Δερύνεια (611,6 άτομα/
τ.χλμ), ενώ για το σύνολο των τριών περιοχών η αναλογία είναι 240,3 άτομα ανά
τ.χλμ. Η υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα στη Δερύνεια οφείλεται στην μικρή της
έκταση (8,1 τ.χλμ), ενώ άλλα 19,2 τ.χλμ της Δερύνειας βρίσκονται υπό κατοχή ή
μέσα στη Νεκρή Ζώνη. Το Παραλίμνι –το οποίο είναι η μεγαλύτερη περιοχή σε
έκταση (50,7 τ.χλμ) σε σχέση με τις άλλες δύο υπό εξέταση περιοχή–, έχει
πληθυσμιακή πυκνότητα 218,8 άτομα/ τ.χλμ. Η Σωτήρα με έκταση 25,7 τ.χλμ.,
εμφανίζει πληθυσμιακή πυκνότητα 165,7 άτομα/ τ.χλμ.
Πίνακας 10: Ποσοστιαία (%) Πληθυσμιακή Μεταβολή ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης και
Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
Διοικητική Περιοχή

Ποσοστιαία (%) Πληθυσμιακή Μεταβολή
1960 – 1973

1973 – 1982

1982 – 1992

1992 – 2001

1960 – 2001

Παραλίμνι

32,9

27,4

31,2

43,6

219,0

Σωτήρα

35,8

46,6

17,8

19,8

181,1

Δερύνεια

32,2

– 7,7

24,5

18,9

80,7

33,2

18,9

26,1

31,5

162,6

Σύνολο

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 1992, 2001,
Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, 1987, Ιδία Επεξεργασία, 2010
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 1992, 2001,
Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, 1987, Ιδία Επεξεργασία, 2010

Διάγραμμα 1: Πληθυσμιακά Μεγέθη ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης και Ευρύτερης
Περιοχής Μελέτης για τα Έτη 1960, 1973, 1982, 1992 και 2001
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Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού των περιοχών
Παραλιμνίου, Σωτήρας και Δερύνειας στις ηλικιακές ομάδες (σε απόλυτους αριθμούς
και ποσοστά), με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το έτος
2001. Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού στις
ηλικιακές ομάδες για το ίδιο έτος.
Πίνακας 11: Κατανομή Πληθυσμού σε Ηλικιακές Ομάδες ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης
και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για το Έτος 2001
Πληθυσμός (2001)
Ηλικιακή Ομάδα

Διοικητική
Περιοχή

Σύνολο

0 – 14

15 – 29

30 – 44

45 – 64

65 ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

και άνω

Αρ.

%

Αρ.

%

Αρ.

%

Αρ.

%

Αρ.

%

Παραλίμνι

11.091

2.691

24,3

2.523

22,7

2.689

24,2

2.230

20,1

932

8,4

Σωτήρα

4.258

1.182

27,8

1.078

25,3

937

22,0

732

17,2

328

7,7

Δερύνεια

4.954

1.232

24,9

1.003

20,2

1.194

24,1

1.032

20,8

492

9,9

20.303

5.105

25,1

4.604

22,7

4.820

23,7

3.994

19,7

1.752

8,6

Σύνολο

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001, Ιδία Επεξεργασία, 2010

Οι τρεις περιοχές παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές νεανικό πληθυσμό. Ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό είναι ότι και στις τρεις περιοχές η ηλικιακή ομάδα των ατόμων
0 – 14 ετών κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά (24,3 % έως 27,8%) σε σχέση με τις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, με τα χαμηλότερα ποσοστά να κατανέμονται στον
πληθυσμό των 65 ετών και άνω (7,7 % έως 9,9%). Περισσότερο νεανικός πληθυσμός
παρατηρείται στη Σωτήρα, ενώ το Παραλίμνι και η Δερύνεια φέρουν πανομοιότυπα
χαρακτηριστικά με ελαφρώς πιο υψηλό ποσοστό γηρασμένου πληθυσμού στη
Δερύνεια.
Εστιάζοντας στη Σωτήρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει από τη μείζονα πορεία που
ακολουθείται από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η
Κοινότητα Σωτήρας σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές, φέρει συνολικά τα
υψηλότερα ποσοστά ατόμων των 0–14 ετών και 15–29 ετών (27,8% και 25,3%,
αντίστοιχα), καθώς και το πιο χαμηλό ποσοστό στα άτομα των 65 ετών και άνω
(7,7%).
Στην περίπτωση του Παραλιμνίου, οι ηλικιακές ομάδες 0–14 ετών και 30–44 ετών
φέρουν ίσα ποσοστά (24,3% και 24,2%, αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό γηρασμένου
πληθυσμού κυμαίνεται στο 8,4%. Η ηλικιακή ομάδα των 45–64 ετών προσεγγίζει το
20,1% (σχεδόν όσο και το αντίστοιχο στη Δερύνεια: 20,8%) και συνολικά η ηλικιακή
πυραμίδα του πληθυσμού στο Παραλίμνι μπορεί να χαρακτηριστεί νεανική προς
ώριμη.
Στη Δερύνεια, οι ηλικιακές ομάδες 0–14 ετών και 30–44 ετών φέρουν πανομοιότυπα
ποσοστά (24,9% και 24,1%, αντίστοιχα), όπως και οι ηλικιακές ομάδες 15–29 ετών
και 45–64 ετών (20,2% και 20,8%). Υψηλότερο σε σχέση με τις δύο άλλες περιοχές
εμφανίζεται το ποσοστό γηρασμένου πληθυσμού (9,9%).
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001, Ιδία Επεξεργασία, 2010

Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία (%) Κατανομή Πληθυσμού σε Ηλικιακές Ομάδες ανά Διοικητική
Περιοχή Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για το Έτος 2001

Στον Πίνακα 12 που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία υπηκοότητας σε απόλυτους
αριθμούς και ποσοστά ανά διοικητική περιοχή. Στο σύνολο των τριών περιοχών το
υψηλότερο ποσοστό κατέχουν οι Κύπριοι υπήκοοι κατά 92,1%, ενώ ακολουθούν οι
υπήκοοι Ε.Ε. και οι υπήκοοι άλλων χωρών κατά 5,1% και 2,9%, αντίστοιχα.
Πίνακας 12: Υπηκοότητα Πληθυσμού ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης και Ευρύτερης
Περιοχής Μελέτης για το Έτος 2001
Υπηκοότητα (2001)
Διοικητική Περιοχή

Κύπριοι

Υπήκοοι Ε.Ε.

Υπήκοοι Άλλων
Χωρών

Αριθμός

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

Παραλίμνι

9.901

89,3

768

6,9

422

3,8

Σωτήρα

4.137

97,2

84

2,0

37

0,9

Δερύνεια

4.651

93,9

176

3,6

127

2,6

18.689

92,1

1.028

5,1

586

2,9

Σύνολο

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001, Ιδία Επεξεργασία, 2010

Συγκρίνοντας τις τρεις υπό εξέταση περιοχή, προκύπτει ότι το Παραλίμνι φέρει το
χαμηλότερο ποσοστό Κυπρίων (89,3%) και το υψηλότερο υπηκόων της Ε.Ε. (3,8%).
Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει η Σωτήρα, όπου υψηλότερο ποσοστό έχουν οι Κύπριοι
(97,2%), ενώ οι άλλες δύο κατηγορίες φέρουν αρκετά χαμηλά ποσοστά, (αρκετά
χαμηλότερα και από τα αντίστοιχα στο σύνολο των περιοχών). Στη Δερύνεια, οι
Κύπριοι φτάνουν στο 93,9%, οι υπήκοοι της Ε.Ε. το 3,6% και οι υπήκοοι άλλων
χωρών το 2,9%.
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Ακολούθως, στον Πίνακα 13 και στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται το επίπεδο
μόρφωσης ανά διοικητική περιοχή. Στο σύνολο της περιοχής, ποσοστό της τάξης του
41,6% αφορά στον πληθυσμό που έφτασε μέχρι τον γυμνασιακό κύκλο, ενώ μέχρι το
λυκειακό κύκλο έφτασε το 36,1%. Σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακολούθησε
το 22,2%.
Πίνακας 13: Επίπεδο Μόρφωσης Πληθυσμού ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης και
Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για το Έτος 2001
Επίπεδο Μόρφωσης (2001)
Μέχρι

Λυκειακός

Τριτοβάθμια

Γυμνασιακό Κύκλο

Κύκλος

Εκπαίδευση

Διοικητική Περιοχή

Αριθμός

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

Παραλίμνι

1.785

33,7

2.108

39,8

1.401

26,4

Σωτήρα

1.292

65,0

554

27,9

141

7,1

Δερύνεια

940

39,7

824

34,8

603

25,5

4.017

41,6

3.486

36,1

2.145

22,2

Σύνολο

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001, Ιδία Επεξεργασία, 2010
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001,Ιδία Επεξεργασία, 2010

Διάγραμμα 3: Επίπεδο Μόρφωσης Πληθυσμού ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης και
Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για το Έτος 2001

Στο Παραλίμνι η πλειοψηφία του πληθυσμού έφτασε μέχρι το λυκειακό κύκλο
(39,8%), ενώ ακολουθούν τα άτομα που κάλυψαν εκπαίδευση γυμνασίου και
τριτοβάθμιες σπουδές (33,7% και 26,4%, αντίστοιχα). Σημαντική παρατήρηση είναι
ότι στο Παραλίμνι ο πληθυσμός που ακολούθησε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
είναι ο υψηλότερος σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές.
Στη Δερύνεια η πλειοψηφία του πληθυσμού έφτασε μέχρι το γυμνάσιο (39,7%), ενώ
ακολουθούν τα άτομα που κάλυψαν εκπαίδευση λυκείου και τριτοβάθμιες σπουδές
60

(34,8% και 25,5%, αντίστοιχα).
Στην περίπτωση της Σωτήρας διαφοροποιείται η εικόνα σε σχέση με τις άλλες δύο
περιοχές. Το ποσοστό πληθυσμού με μόρφωση μέχρι το γυμνάσιο είναι ιδιαίτερα
υψηλό, προσεγγίζοντας το 65%, ενώ πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό πληθυσμού
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (7,1%).
Από την ανάλυση των πληθυσμιακών και δημογραφικών στοιχείων προέκυψαν
συνοπτικά τα εξής:


Πληθυσμιακά η περιοχή στο σύνολό της εμφανίζει δυναμική, με διαχρονικές
τάσεις αύξησης. Μεταξύ της περιόδου 1960 και 2001 ο πληθυσμός αυξήθηκε
κατά 12.570 άτομα και ποσοστό της τάξης του 162,6%.



Η μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιοχή είναι το Παραλίμνι και η μικρότερη η
Σωτήρα. Στο σύνολο των απογραφικών περιόδων πληθυσμιακή μείωση
συντελέστηκε μόνο στη Δερύνεια μεταξύ 1973 και 1982. Σε σχέση με τις άλλες
δύο περιοχές η Δερύνεια σημείωσε τη μικρότερη πληθυσμιακή αύξηση κατά
την περίοδο 1960 – 2001, στοιχείο το οποίο οφείλεται σημαντικά στον
ακριτικό χαρακτήρα της.



Υψηλότερος δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας παρουσιάζει η Δερύνεια, λόγω
της μικρής της έκτασης καθώς το 70% της περιοχής της βρίσκεται υπό κατοχή
ή εντός της Νεκρής Ζώνης. Τη χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα
παρουσιάζει η Σωτήρα.



Οι τρεις περιοχές παρουσιάζουν νεανικό πληθυσμό. Και στις τρεις περιοχές η
ηλικιακή ομάδα των ατόμων 0 – 14 ετών κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά, με τα
χαμηλότερα ποσοστά να κατανέμονται στον πληθυσμό των 65 ετών και άνω.



Περισσότερο νεανικός πληθυσμός παρατηρείται στη Σωτήρα, ενώ το
Παραλίμνι και η Δερύνεια φέρουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά με ελαφρώς
πιο υψηλό ποσοστό γηρασμένου πληθυσμού στη Δερύνεια.



Στο σύνολο των τριών περιοχών το υψηλότερο ποσοστό κατέχουν οι Κύπριοι
υπήκοοι (92,1%), ενώ ακολουθούν οι υπήκοοι Ε.Ε. και άλλων χωρών (5,1%
και 2,9%, αντίστοιχα). Την ίδια εικόνα παρουσιάζει η κάθε περιοχή
μεμονωμένα, με τα ποσοστά να διαφοροποιούνται ανάλογα.



Το επίπεδο μόρφωσης στο σύνολο της περιοχής διαμορφώνεται ως εξής: μέχρι
γυμνασιακό κύκλο– 41,6%, λυκειακός κύκλος– 36,1% και τριτοβάθμια
εκπαίδευση– 22,2%. Στο Παραλίμνι ο πληθυσμός που ακολούθησε σπουδές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο υψηλότερος σε σχέση με τις άλλες δύο
περιοχές, ενώ στη Σωτήρα το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ χαμηλό (7,7%).

2.2.2. Καθεστώς ιδιοκτησίας
Το μεγαλύτερο μέρος της Λίμνης αποτελείται από ιδιωτικά τεμάχια. Το τεμάχιο με
αριθμό 645 (Φ./Σχ.: 2-288-378, 2-289-378, 2-287-377 και 2-288-377) το οποίο
καλύπτει μεγάλη έκταση στα ανατολικά και νότια όρια της Λίμνης, αποτελεί κρατική
γη. Το τεμάχιο με αριθμό 418 (Φ./Σχ.: 2-287-378 και 2-287-377) που βρίσκεται στην
Κοινότητα Σωτήρας και εντός καθορισμένης Ζώνης Προστασίας Ζ1, αποτελεί επίσης
κρατική γη στην οποία επιτρέπεται η βόσκηση (μαρράς).
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2.2.3. Χρήσεις γης – Πρόνοιες Σχεδίων Ανάπτυξης και Χρήσεις γης
Η περιοχή εντός των χωρικών ορίων της Λίμνης διέπεται από τις πρόνοιες του
Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου 2009 και της Δήλωσης Πολιτικής, στα τμήματά της
που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια Παραλιμνίου και Σωτήρας, αντίστοιχα. Στον
Πίνακα 14, καταγράφονται οι εκτάσεις των πολεοδομικών ζωνών της Λίμνης και
στον Πίνακα 15 οι καθορισμένοι συντελεστές δόμησης των σχετικών ζωνών. Στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης ισχύουν και οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Δερύνειας.
Οι συντελεστές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής μελέτης, καθώς και οι
καθορισμένοι συντελεστές ανάπτυξης παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. Στον Χάρτη
7.α παρουσιάζονται οι πολεοδομικές ζώνες της άμεσης και ευρύτερης περιοχής
μελέτης.
Πίνακας 14: Εκτάσεις Πολεοδομικών
Παραλιμνίου ανά Διοικητική Περιοχή
Διοικητική Περιοχή
Παραλίμνι
Σωτήρα

Ζωνών

Πολεοδομική Ζώνη

εντός

Ορίων

Λίμνης

Έκταση (ha)

Δα1 – Ζώνη Προστασίας

256.57

Κα8 – Ζώνη Κατοικίας

40.82

Ζ1 – Ζώνη Προστασίας

7.45

Πηγή: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως:
Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου 2009 και Δήλωση Πολιτικής, Ιδία Επεξεργασία, 2010

Η μεγαλύτερη έκταση της Λίμνης (256.57 ha) ορίζεται ως Ζώνη Προστασίας Δα1.
Έκταση της τάξης των 40.82 ha εμπίπτει σε Ζώνη Κατοικίας Κα8, ενώ έκταση των
7.45 ha εμπίπτει στη Ζώνη Προστασίας Ζ1. Σημειώνεται ότι, εντός της Ζώνης
Κατοικίας υπάρχει στενή λωρίδα που ορίζεται ως Ζώνη Προστασίας Δα1. Η
διαρρύθμιση βασίζεται στους όρους χορήγησης πολεοδομικής άδειας διαχωρισμού
οικοπέδων με αριθμό ΑΜΧ/00822/2006 και ο λόγος στον οποίο βασίστηκε η
συγκεκριμένη πολεοδομική ρύθμιση, είναι η ύπαρξη καναλιού απορροής των νερών
της Λίμνης το οποίο δείχνεται επίσης στα κτηματολογικά σχέδια και το Τοπικό
Σχέδιο Παραλιμνίου 2009.
Ένα τμήμα της βορειοδυτικής περιοχής της Λίμνης επηρεάζεται από την όδευση
δρόμου πρωταρχικής σημασίας που αποτελεί πρόνοια των Τοπικών Σχεδίων
Δερύνειας και Παραλιμνίου. Ο δρόμος αυτός θα έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας
και κτιστή διαχωριστική νησίδα και θα συνδέει την Σωτήρα με την Δερύνεια
παρακάμπτοντας το Παραλίμνι. Η όδευσή του φαίνεται στον Χάρτη 10. Ήδη στην
περιοχή βόρεια της Λίμνης έχει κατασκευαστεί μεγάλος κυκλικός κόμβος, ένα
σκέλος του οποίου θα αποτελεί και ο αναφερόμενος δρόμος πρωταρχικής σημασίας ο
οποίος ξεκίνησε να υλοποιείται. Με βάση επαφές που έγιναν με το Τμήμα
Περιβάλλοντος, φαίνεται ότι το Τμήμα αυτό δεν συμφωνεί με την
προγραμματιζόμενη διέλευση του ανωτέρω δρόμου από την περιοχή μελέτης.
Το βόρειο όριο της Λίμνης συνορεύει με τις Ζώνες Κατοικίας Κα6 και Κα8. Εντός
της Κα6 (βορειοανατολικά Λίμνης) έχει υλοποιηθεί νόμιμος διαχωρισμός οικοπέδων,
ο οποίος κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια έχει αναπτυχθεί κατά 60-70% με την
ανέγερση κατοικιών. Οι κατοικίες αυτές χωροθετούνται διάσπαρτα και ορισμένες
βρίσκονται στο δυτικό όριο του διαχωρισμού που γειτνιάζει άμεσα με τη Λίμνη.
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Εντός της Κα8 (βορειοδυτικά Λίμνης) έχει εξασφαλιστεί άδεια για διαχωρισμό 306
οικοπέδων, ο οποίος δεν έχει υλοποιηθεί επιτόπου. Το βόρειο όριο της Λίμνης το
οποίο εμπίπτει στη Ζώνη Κα8 συνορεύει με τεμάχιο γης στο οποίο υπάρχει
συγκρότημα 39 οικιστικών μονάδων. Το συγκεκριμένο τεμάχιο (αρ. τεμαχίου 506,
Φ./Σχ.: XXX.III.45.E2) βρίσκεται σε καθορισμένη Ζώνη Κατοικίας Κα6 της
Δερύνειας. Βορειότερα αναπτύσσονται οι εμπορικοί άξονες Εβ5 Παραλιμνίου και
Δερύνειας, κατά μήκος της Λεωφ. 1ης Απριλίου και της Οδού Ελευθερίας
αντίστοιχα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται για τον εμπορικό και γραφειακό τους
χαρακτήρα.
Το ανατολικό όριο της Λίμνης, γειτνιάζει με καθορισμένη Ζώνης Κατοικίας Κα6 και
κατά ένα μικρότερο τμήμα με Ζώνη Εμπορικών Δραστηριοτήτων Εβ8, που
αναπτύσσεται κατά μήκος της Οδού Σωτήρας. Ανατολικότερα αναπτύσσεται η Ζώνη
Εμπορικών Δραστηριοτήτων Εβ5 (εκατέρωθεν της Λεωφ. 1ης Απριλίου), ο πυρήνας
του Παραλιμνίου Πα και η Ζώνες Κατοικίας Κα6 και Κα8.
Η Ζώνη Κατοικίας που είναι όμορη στη Λίμνη, εμφανίζει χαμηλή πυκνότητα
χρήσεων και έχει ως επικρατέστερη χρήση αυτή της κατοικίας. Χαρακτηριστικό είναι
ότι, δυτικά της Οδού Σωτήρας (Ζώνη Εβ8), στο τμήμα που συνορεύει με τη Λίμνη,
καταγράφονται οικιστικές μονάδες σε πολύ κοντινή απόσταση από τη Λίμνη. Η
Εμπορική Ζώνη Εβ5 της Λεωφ. 1ης Απριλίου, εμφανίζει υψηλή πυκνότητα χρήσεων
και σε αυτή συγκεντρώνονται εμπορικές και γραφειακές χρήσεις, ενώ μεμονωμένα
εντοπίζονται χρήσεις κατοικίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζεται εμπορική/
γραφειακή χρήση στο ισόγειο και οικιστική στον πάνω όροφο των κτιρίων. Η
επικρατέστερη χρήση στην περιοχή του πυρήνα είναι η οικιστική, ενώ μεμονωμένα
εντοπίζονται εμπορικές και γραφειακές χρήσεις, καθώς και μικρές μεταποιητικές
μονάδες.
Το δυτικό όριο της Λίμνης εφάπτεται της Γεωργικής Ζώνης Γ2 της Σωτήρας και της
Ζώνης Προστασίας Δα1 της Δερύνειας, η οποία με βάση το Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας
προγραμματίζεται να αναπτυχθεί ως Κοινοτικό Πάρκο. Εντός της Γεωργικής Ζώνης
Γ2 καλλιεργούνται πατάτες, ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση από τα όρια της Λίμνης
χωροθετείται και λειτουργεί Εργοστάσιο Προπαρασκευασμένου Σκυροδέματος
(αριθμός τεμαχίου 344, Φ./Σχ.: 2-287-379) (για περισσότερα βλ. κεφάλαιο 2.2.6.7).
Από την ίδια ζώνη σε δυτικότερο σημείο της, διέρχεται η Οδός Σταδίου κατά μήκος
της οποίας εντοπίζονται μεμονωμένες κατοικίες.
Δυτικότερα των Ζωνών Γ2 και Δα1, υπάρχουν Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων
(ΒΕ2), Βιομηχανική Ζώνη (Βα4), Αγροτική Ζώνη Γα5 και Ζώνη Κατοικίας Κα6.
Αξίζει να επισημανθούν οι βιομηχανικές/ βιοτεχνικές αναπτύξεις που εντοπίζονται
εντός της Βιομηχανικής Ζώνης και αφορούν σε συνεργεία αυτοκινήτων, ξυλουργεία,
σιδηρουργεία, αποθήκες ποτών, εργαστήρια ειδών διατροφής, εργαστήρια
αλουμινίων κ.α.. Εντός της Ζώνης ΒΕ2 υπάρχει μία βιοτεχνική ανάπτυξη, ενώ στη
Ζώνη Κατοικίας Κα6 εντοπίζονται αμιγώς οικιστικές χρήσεις.
Νότια της Λίμνης, υπάρχουν η Οικιστική Ζώνη Η2 και η Γεωργική Ζώνη Γ2 της
Σωτήρας, καθώς και η Αγροτική Ζώνη Γα4 Παραλιμνίου. Εντός της Γα4 και σε μικρή
απόσταση από τα όρια της Λίμνης χωροθετείται οικιστική μονάδα. Στη Ζώνη Η2
επικρατούν οι οικιστικές χρήσεις της Σωτήρας. Αρκετές από τις καταγεγραμμένες
οικιστικές μονάδες παρουσιάζουν στενή γειτνίαση με το όριο της Λίμνης, καθώς
χωροθετούνται σε τεμάχια όμορα με τη Λίμνη (αριθμός τεμαχίων 394, 397, 395 και
397, Φ./Σχ.: 2-287-378).
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2.2.3.1. Όροι δόμησης
Οι συντελεστές ανάπτυξης των πολεοδομικών ζωνών που καθορίζονται εντός των
ορίων της Λίμνης, παρουσιάζονται στον πίνακα 15. Το πολεοδομικό καθεστώς –και
ως εκ τούτου και οι πολεοδομικές ζώνες– στην περιοχή Παραλιμνίου, ορίζονται με
βάση το Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου 2009, ενώ στην περιοχή της Σωτήρας ορίζονται
με βάση τη Δήλωση Πολιτικής.
Πίνακας 15: Συντελεστές Ανάπτυξης Πολεοδομικών Ζωνών εντός Ορίων Λίμνης Παραλιμνίου
Συντελεστές Ανάπτυξης
Διοικητική
Περιοχή

Παραλίμνι
Σωτήρα

Πολεοδομική

Ανώτατος
Συντελεστής
Δόμησης

Ποσοστό
Κάλυψης

Ανώτατος
Αριθμός
Ορόφων

Ανώτατο
Ύψος (μ.)

Δα1 – Ζώνη Προστασίας

0,005: 1

0,005: 1

1

5,50

Κα8 – Ζώνη Κατοικίας

0,60: 1

0,35: 1

2

8,30

Ζ1 – Ζώνη Προστασίας

0,06: 1

0,06: 1

2

8,30

Ζώνη

Πηγή: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου 2009 και Δήλωση Πολιτικής), Ιδία Επεξεργασία, 2010

Το μεγαλύτερο μέρος της Λίμνης εντάσσεται στη Ζώνη Προστασίας Δα1 με έκταση
που φτάνει στα 256.57 εκτάρια. Η Ζώνη Κατοικίας Κα8 καλύπτει έκταση 40.82
εκταρίων στο βόρειο τμήμα της Λίμνης. Η Ζώνη Προστασίας Ζ1 καλύπτει έκταση
7.45 εκταρίων.
Στο Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου 2009, περιλαμβάνεται το Κεφάλαιο 17.4 το οποίο
αφορά στους Ελεύθερους Χώρους Πρασίνου όπου «προνοείται η δημιουργία ενός
συστήματος ελεύθερων χώρων πρασίνου διάφορων κλιμάκων και τύπου που θα
εξυπηρετεί τις Περιοχές Ανάπτυξης, θα προσφέρει ποικιλία ευκαιριών για ψυχαγωγία
και αναψυχή και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος…». Το
σύστημα αυτό περιλαμβάνει μια σειρά ελεύθερων χώρων πρασίνου μεταξύ των
οποίων και ο Βιότοπος της Λίμνης. Για τη Λίμνη αναφέρεται: «Λόγω της μεγάλης
σημασίας της για τα τοπικά οικοσυστήματα επιβάλλεται η διατήρηση και αποκατάσταση
του βιότοπου της Λίμνης. Η Λίμνη θα συνδεθεί με πεζόδρομους με την περιοχή του
αστικού κέντρου και μέσω γραμμικού πάρκου καναλιού και του ποταμού και με την
υπόλοιπη περιοχή Παραλιμνίου και την παράκτια ζώνη. Στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες που
εφάπτονται της Λίμνης, η Πολεοδομική Αρχή θα επιβάλλει όρους για διατήρηση του
ευρύτερου περιβάλλοντος καθώς και για απόσταση οικοδομών μεγαλύτερη από την
απαιτούμενη με βάση το Παράρτημα Β του Σχεδίου». Στο ίδιο Κεφάλαιο 17.4 γίνεται
επίσης η ακόλουθη αναφορά σε ότι αφορά το Γραμμικό Πάρκο Καναλιού τμήμα του
οποίου εμπίπτει στην περιοχή μελέτης: «Η γραμμική λωρίδα γης πλάτους περίπου
12,00 μέτρων καθ’ όλο το μήκος αποστράγγισης (μήκος περί τα 7 χλμ.) από την πηγή
του στη Λίμνη, μέχρι την απόληξή του στην περιοχή Κόννος, παρουσιάζει αρκετές
προοπτικές διαμόρφωσης σε γραμμικό περιβαλλοντικό πάρκο. Το πάρκο θα έχει ως
αφετηρία τη Λίμνη και θα συνδέει λειτουργικά το Αστικό Κέντρο με τις τουριστικές
παραλιακές περιοχές, αλλά και με την ενδοχώρα και το Περιφερειακό Πάρκο Φανού. Η
σύνδεση του Γραμμικού Πάρκου Καναλιού με την παραλιακή περιοχή θα επιτυγχάνεται
παράλληλα με τις φυσικές κοίτες των χειμάρρων και ρυακιών, που θα εκκινούν κάθετα
από τη γραμμική διαδρομή του καναλιού με κατεύθυνση τη θάλασσα. Λόγω του
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γραμμικού χαρακτήρα και της γειτνίασής του τόσο με το κέντρο του Παραλιμνίου, όσο
και με την τουριστική περιοχή, καθώς και τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου, το
πάρκο προσφέρεται για τη δημιουργία διαδρομών πεζών και ποδηλατιστών για την
απόλαυση και μελέτη της φύσης».
Στη Δήλωση Πολιτικής (Κεφάλαιο 7: Προστασία της Φύσης του Τοπίου και των
Δασών) αναφέρονται τα εξής: «Η φύση, το τοπίο και τα δάση επιβάλλεται να
προστατεύονται και να διατηρούνται ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η
αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και εξέλιξη των οικοσυστημάτων
καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα τους. Χερσαίες και
υδάτινες περιοχές επιβάλλεται να αποτελούν αντικείμενα προστασίας και διατήρησης
λόγω της οικολογικής, γεωμορφολογικής, επιστημονικής, πολιτιστικής ή αισθητικής
σημασίας τους».
Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής οι Πολεοδομικές Ζώνες με το χαρακτηριστικό
«Ζ», αποτελούν τις Ζώνες Προστασίας της υπαίθρου και συνήθως καθορίζονται σε
περιοχές που χρήζουν προστασίας, όπως σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής,
λεκάνες ποταμών, υδατοφράκτες, δάση, αρδευόμενες περιοχές, περιοχές καλής
γεωργικής γης, κλπ. Οι Ζώνες Προστασίας είναι διαβαθμισμένες σε τέσσερις (4)
κατηγορίες (Ζ1, Ζ2, Ζ3 και Ζ4), ανάλογα με το βαθμό αυστηρότητας της προστασίας
που πρέπει να διέπεται στην κάθε προστατευόμενη περιοχή. Η Ζώνη Ζ1 αποτελεί τη
ζώνη με το χαμηλότερο βαθμό προστασίας, έχει καθορισμένους τους υψηλότερους
συντελεστές ανάπτυξης (σε σχέση με τις άλλες τρεις κατηγορίες) και διέπει συνήθως
περιοχές με καλή γεωργική γη και αρδευόμενη γη. Η έκταση της Λίμνης η οποία
είναι καθορισμένη ως Ζώνη Προστασίας Ζ1, όπως προαναφέρεται στο Κεφάλαιο
2.2.3, αποτελεί κρατική γη στην οποία επιτρέπεται η βόσκηση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου στην
Ζώνη Δα1 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης και της
μεμονωμένης κατοικίας), ενώ στη Ζώνη Ζ1 της Σωτήρας που διέπεται από τις
πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Στον Πίνακα 16 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συντελεστές ανάπτυξης των
πολεοδομικών ζωνών που καθορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των πολεοδομικών ζωνών καταγράφονται και ζώνες της
Δερύνειας οι οποίες καθορίζονται με βάση το Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας 2003.
Τα κύρια σημεία που προκύπτουν σε ό,τι αφορά στις πολεοδομικές ζώνες στην
ευρύτερη περιοχή είναι:


Οι περιοχές Παραλιμνίου και Δερύνειας παρουσιάζουν ποικιλία ζωνών,
περιλαμβάνοντας κυρίως ζώνες κατοικίας, εμπορικών δραστηριοτήτων,
βιομηχανίας, δημόσιων χρήσεων, αγροτικών δραστηριοτήτων και προστασίας.
Στο Παραλίμνι λόγω της εντατικοποίησης της τουριστικής δραστηριότητας,
υπάρχουν καθορισμένες και τουριστικές ζώνες. Στη Σωτήρα απαντώνται ζώνες
κατοικίας, βιομηχανίας, βιοτεχνίας, τουρισμού, κτηνοτροφίας, γεωργίας και
προστασίας.



Οι Πολεοδομικές Ζώνες με το χαρακτηριστικό «Κα», αφορούν σε περιοχές με
επικρατούσα χρήση την κατοικία. Μέρος των χωρικών ορίων της Λίμνης
εμπίπτει σε Ζώνη Κατοικίας (Κα8) και ταυτόχρονα η Λίμνη εφάπτεται στις
Ζώνες Κατοικίας Κα6 και Κα8 του Παραλιμνίου στο βόρειο και ανατολικό της
σύνορο. Ζώνη Κατοικίας Κα6 υπάρχει και βορειότερα της Λίμνης, εντός των
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διοικητικών ορίων της Δερύνειας. Επιπλέον, το τμήμα της Λίμνης που εμπίπτει
στη Ζώνη Προστασίας Ζ1 της Σωτήρας, συνορεύει με τη Ζώνη Η2 της
Σωτήρας, η οποία αφορά σε περιοχή με επικρατούσα χρήση την κατοικία
σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής.


Το δυτικό όριο της Λίμνης που αναπτύσσεται στα σύνορα Παραλιμνίου–
Σωτήρας, εφάπτεται της Γεωργικής Ζώνης (Γ2) της Σωτήρας, ενώ το επίσης
δυτικό όριο της Λίμνης στα σύνορα Παραλιμνίου– Δερύνειας εφάπτεται στη
Ζώνη Προστασίας Δα1 της Δερύνειας.

Πίνακας 16: Συντελεστές Ανάπτυξης Πολεοδομικών Ζωνών Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης 5
Συντελεστές Ανάπτυξης
Ανώτατος
Συντελεστής
Δόμησης

Ποσοστό
Κάλυψης

Ανώτατος
Αριθμός
Ορόφων

Ανώτατο
Ύψος (μ.)

Κα6 – Ζώνη Κατοικίας

0,90: 1

0,50: 1

2

8,30

Κα8 – Ζώνη Κατοικίας

0,60: 1

0,35: 1

2

8,30

Εβ7β – Εμπορικές και άλλες συναφείς
Δραστηριότητες

0,90: 1

0,50: 1

2

8,30

Εβ5 – Εμπορικές και άλλες συναφείς
Δραστηριότητες

1,20: 1

0,50: 1

3

11,30

Εβ8 – Εμπορικές και άλλες συναφείς
Δραστηριότητες

0,80: 1

0,45: 1

2

8,30

Πα9 – Περιοχή Πυρήνα

1,20: 1

0,70: 1

2

7,00

Πα8β – Περιοχή Πυρήνα

1,20: 1

0,70: 1

3

10,00

Δα1 – Ζώνη Προστασίας

0,005: 1

0,005: 1

1

5,50

Δα3 – Ζώνη Προστασίας

0,05: 1

0,05: 1

1

5,50

ΒΕ2 – Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων

0,90: 1

0,50: 1

2

–

Βα4 – Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β

0,90: 1

0,50: 1

2

–

Γα4 – Αγροτική Ζώνη

0,10: 1

0,10: 1

2

7,00

Γα5 – Αγροτική Ζώνη

0,15: 1

0,15: 1

2

7,00

Ζ1 – Ζώνη Προστασίας

0,06: 1

0,06: 1

2

8,30

Η2 – Ζώνη Κατοικίας

0,90: 1

0,50: 1

2

8,30

Γ2 – Γεωργική Ζώνη

0,20: 1

0,10: 1

2

8,30

Πολεοδομική Ζώνη

Πηγή: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως:
Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου 2009, Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας 2003 και Δήλωση Πολιτικής, Ιδία Επεξεργασία, 2010



5

Μικρό τμήμα των ανατολικών ορίων της Λίμνης εφάπτεται στη Ζώνη
Εμπορικών και άλλων συναφών Δραστηριοτήτων Εβ8. Επίσης, ανατολικότερα

Για την καταγραφή των Συντελεστών Ανάπτυξης των Πολεοδομικών Ζωνών έχει μελετηθεί
ευρύτερη περιοχή.
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της Λίμνης αναπτύσσεται Άξονας Εμπορικών Δραστηριοτήτων Εβ5 στην
οποία συγκεντρώνεται εύρος εμπορικών χρήσεων του Παραλιμνίου. Η Ζώνη
Εβ5 παρουσιάζει στενή γειτνίαση με τις περιοχές του πυρήνα (Πα) του
Παραλιμνίου.


Δυτικότερα της Λίμνης όπου βρίσκεται η διοικητική περιοχή Δερύνειας
καθορίζονται: Ζώνη Προστασίας (Δα3), Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων
(ΒΕ2), Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β (Βα4) και Αγροτική Ζώνη (Γα5).

2.2.3.2. Αξίες Γης
Κατά τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου διαχείρισης οι αρμόδιες αρχές διερευνούσαν
τους τρόπους αντιμετώπισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής μελέτης
προκειμένου να είναι εφικτή η εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων διαχείρισης.
Προς την κατεύθυνση αυτή και εφόσον επιλεγεί η λύση της απαλλοτρίωσης των
ιδιωτικών εκτάσεων, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα πρέπει να
προχωρήσει σε αξιολόγηση και καθορισμό της αξίας της γης στην περιοχή μελέτης.
Ως εκ των ανωτέρω, στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου διαχείρισης δεν ήταν εφικτή
η παρουσίαση αξιόπιστων στοιχείων για τις αξίες γης στις πολεοδομικές ζώνες της
περιοχής.
2.2.4. Κάλυψη της περιοχής
Οι υφιστάμενες καλύψεις γης κατά CORINE στην περιοχή αποτυπώνονται στον
χάρτη 7β (Κάλυψη Γης κατά CORINE). Με βάση το CORINE η περιοχή εντός των
χωρικών ορίων της Λίμνης χαρακτηρίζεται ως βοσκότοπος. Μικρό τμήμα στα
ανατολικά της Λίμνης χαρακτηρίζεται ως μη αρδευόμενη καλλιεργήσιμη γη, ενώ
μεγάλο μέρος του Παραλιμνίου χαρακτηρίζεται ως ασυνεχής αστικός ιστός. Ως
ασυνεχής αστικός ιστός χαρακτηρίζονται και τμήματα της Δερύνειας και της
Σωτήρας. Στη Σωτήρα καταγράφονται επίσης, περιοχές με σύνθετους σχηματισμούς
βλάστησης.
2.2.5. Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση – Παραγωγική δομή - Δουλείες
2.2.5.1. Απασχόληση
Για την ανάλυση της απασχόλησης χρησιμοποιήθηκαν τα επίσημα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ). Πιο ειδικά, χρησιμοποιήθηκαν οι Τόμοι
Απογραφής Πληθυσμού 2001 και οι Τόμοι Απογραφής Επιχειρήσεων 2000 και 2005.
Η απασχόληση στην περιοχή μελέτης αναλύεται στα εξής σημεία:


Επίπεδο ανεργίας και απασχόλησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού για το
έτος 2001 (Πίνακας 17)



Κατανομή Απασχολουμένων στους Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας για
το έτος 2001 (Πίνακας 18 και Διάγραμμα 4)



Απασχόληση σε Υποστατικά Κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για τα
έτη 2000 και 2005 (Πίνακας 19)



Υποστατικά κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας για τα έτη 2000 και
2005 (Πίνακας 20)

Ο Πίνακας 17 δεικνύει τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας τόσο στο σύνολο του
πληθυσμού των τριών περιοχών, όσο και σε κάθε διοικητική περιοχή μεμονωμένα. Το
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ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται από 1,4% έως 1,5%, με το ελαφρώς υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας του 1,5% να καταγράφεται στη Σωτήρα. Το ποσοστό απασχόλησης
κυμαίνεται από 98,5 έως 98,6%. Τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης σε συνδυασμό με
τις αυξητικές τάσεις πληθυσμού, αποτελούν ένδειξη της οικονομικής ανάπτυξης και
προόδου στις εξεταζόμενες περιοχές.
Ο Πίνακας 18 και το Διάγραμμα 4 παρουσιάζουν την κατανομή της απασχόλησης
στους τομείς οικονομικής δραστηριότητες για το έτος 2001. Στο σύνολο των
εξεταζόμενων περιοχών ο τριτογενής τομέας κατέχει το υψηλότερο ποσοστό της
τάξης του 77,7% και ακολουθούν ο δευτερογενής τομέας με ποσοστό 15,4% και ο
πρωτογενής με 6,8%.
Ο πρωτογενής τομέας φαίνεται να παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά στην Κοινότητα
της Σωτήρας (13,1%), λόγω της καλλιέργειας διάφορων λαχανικών στην περιοχή της,
κυρίως πατάτας η οποία ευνοείται από τις κλιματολογικές και εδαφολογικές
συνθήκες. Στο Παραλίμνι και στη Δερύνεια ο πρωτογενής τομέας κατέχει
πανομοιότυπα ποσοστά (5,1% και 5,4%, αντίστοιχα).
Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό στη Σωτήρα (21,9%). Το
στοιχείο αυτό συνδέεται και με τα στοιχεία του Πίνακα 19, από όπου φαίνεται ότι στη
Σωτήρα κατά το 2000 στον κλάδο των κατασκευών απασχολούνταν 176 άτομα, το
ποσοστό του οποίου σε σχέση με τη συνολική απασχόληση προσέγγισε το 30,1% και
ξεπερνούσε σημαντικά τα αντίστοιχα ποσοστά στους λοιπούς κλάδους που
καταγράφηκαν. Από τον Πίνακα 19 φαίνεται επίσης, ότι η απασχόληση στον κλάδο
των κατασκευών παρουσίασε σημαντική αύξηση (της τάξης του 53,4%) δεικνύοντας
τη δυναμική του. Συμβολή στην απασχόληση του δευτερογενούς τομέα στη Σωτήρα
φαίνεται να προέρχεται και από τη μεταποίηση (βλ. Πίνακα 19).

Πίνακας 17: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός, Άνεργοι και Απασχολούμενοι ανά Διοικητική
Περιοχή Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για το Έτος 2001
Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (2001)
Διοικητική Περιοχή

Άνεργοι

Απασχολούμενοι

Σύνολο
Αριθμός

%

Αριθμός

%

Παραλίμνι

5.299

73

1,4

5.226

98,6

Σωτήρα

1.987

30

1,5

1.957

98,5

Δερύνεια

2.369

34

1,4

2.335

98,6

Σύνολο

9.655

137

1,4

9.518

98,6

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001,
Ιδία Επεξεργασία, 2010
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Πίνακας 18: Κατανομή Απασχολουμένων στους Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά
Διοικητική Περιοχή Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για το Έτος 2001
Απασχολούμενοι (2001)
Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας

Διοικητική
Περιοχή

Σύνολο

Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής
Τομέας

Τριτογενής
Τομέας

Αριθμός

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

Παραλίμνι

5.226

264

5,1

619

11,8

4.335

83,0

Σωτήρα

1.957

256

13,1

428

21,9

1.273

65,0

Δερύνεια

2.335

125

5,4

421

18,0

1.788

76,6

Σύνολο

9.518

645

6,8

1.468

15,4

7.396

77,7

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001, Ιδία Επεξεργασία, 2010

∆ιοικητική Περιοχή

Παραλίμνι

5,1

11,8

83,0

13,1

Σωτήρα

21,9

Πρωτογενής Τομέας

65,0

∆ευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας

5,4

∆ερύνεια

0%

18,0

10%

20%

76,6

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ποσοστά (%)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Πληθυσμού 2001, Ιδία Επεξεργασία, 2010

Διάγραμμα 4: Κατανομή Εργαζομένων στους Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά
Διοικητική Περιοχή Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για το Έτος 2001

Στη Δερύνεια ο δευτερογενής τομέας προσεγγίζει το 18%, ο οποίος σύμφωνα και τα
στοιχεία του Πίνακα 19 στηρίζεται στις μεταποιητικές βιομηχανίες και στις
κατασκευές, κλάδοι οι οποίοι κατά το 2000 είχαν ποσοστά συμμετοχής στην
συνολική απασχόληση κατά 20% και 16,6%, αντίστοιχα.
Στο Παραλίμνι ο δευτερογενής τομέας φτάνει στο 11,8%. Το χαμηλό ποσοστό σε
σχέση με τα αντίστοιχα στις άλλες δύο εξεταζόμενες περιοχές, επιβεβαιώνεται και
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από τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης στους κλάδους μεταποίησης και κατασκευών
(βλ. Πίνακα 19).
Ο τριτογενής τομέας κατέχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στο Παραλίμνι
(83%). Ακολουθούν η Δερύνεια με 76,6% και η Σωτήρα με αρκετά χαμηλότερο
ποσοστό (65%).
Σύμφωνα και με τα στοιχεία του Πίνακα 19 είναι ξεκάθαρο ότι το υψηλό ποσοστό
απασχόλησης του τριτογενούς τομέα στο Παραλίμνι στηρίζεται στον κλάδο των
ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ο σχετικός κλάδος προσέγγισε το 44,5% της
συνολικής απασχόλησης κατά το 2000, με ελαφρά μείωση του ποσοστού συμμετοχής
το 2005 φτάνοντας στο 42,2% (βλ. Πίνακα 19). Επίσης, σύμφωνα με τον Πίνακα 19
το 2000 στο Παραλίμνι λειτουργούσαν 382 ξενοδοχεία και εστιατόρια και το 2005
καταγράφηκαν 334 σχετικές μονάδες (ποσοστά κατά 22,2% και 18,3% του συνολικού
αριθμού υποστατικών, αντίστοιχα). Το στοιχείο αυτό είναι αναμενόμενο, εφόσον στο
Παραλίμνι παρατηρείται έντονη τουριστική ανάπτυξη. Άλλος κλάδος που συμβάλει
στην απασχόληση του τριτογενούς τομέα στο Παραλίμνι είναι το χονδρικό και
λιανικό εμπόριο (βλ. Πίνακες 19 και 20).
Στην περίπτωση της Δερύνειας και της Σωτήρας, με βάση τους Πίνακες 19 και 20
στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα φαίνεται να συμβάλει κατά κύριο λόγο το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Στη Δερύνεια η απασχόληση στον κλάδο του εμπορίου
προσέγγισε το 22,1% και το 25,3% για τα έτη 2000 και 2005, αντίστοιχα. Τα σχετικά
ποσοστά στη Σωτήρα έφτασαν στο 19,5% και 15,3%.
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Πίνακας 19: Απασχόληση (Αριθμός Απασχολουμένων) σε Υποστατικά κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης και
Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για τα Έτη 2000 και 2005
Απασχόληση
Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας

Έτος

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες
Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Διαχείριση Ακίνητης
Δραστηριότητες

Περιουσίας

και

Σωτήρα

Δερύνεια

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

2000

249

3,7

65

11,1

254

22,0

2005

280

3,3

89

11,9

267

18,9

2000

11

0,2

0

0,0

3

0,3

2005

13

0,2

0

0,0

3

0,2

2000

407

6,0

176

30,1

191

16,6

2005

597

7,1

270

36,0

228

16,1

2000

1.160

17,0

113

19,3

255

22,1

2005

1.338

15,9

116

15,5

358

25,3

2000

3.032

44,5

40

6,8

45

3,9

2005

3.555

42,2

40

5,3

71

5,0

2000

154

2,3

34

5,8

95

8,2

2005

259

3,1

34

4,5

93

6,6

2000

285

4,2

23

3,9

28

2,4

2005

237

2,8

24

3,2

21

1,5

Επιχειρηματικές 2000
2005

240

3,5

8

1,4

34

3,0

484

5,7

19

2,5

26

1,8

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Νερού και Φυσικού Αερίου

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Παραλίμνι
Αριθμός

Μεταποιητικές Βιομηχανίες

Κατασκευές

Διοικητική Περιοχή
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Απασχόληση
Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας

Έτος

Σωτήρα

Δερύνεια

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

2000

245

3,6

11

1,9

64

5,6

2005

297

3,5

15

2,0

81

5,7

2000

270

4,0

46

7,9

62

5,4

2005

378

4,5

61

8,1

111

7,9

2000

273

4,0

8

1,4

14

1,2

2005

309

3,7

9

1,2

13

0,9

υπέρ του 2000
2005

363

5,3

47

8,0

81

7,0

377

4,5

41

5,5

81

5,7

2000

124

1,8

14

2,4

26

2,3

2005

298

3,5

31

4,1

61

4,3

2000

6.813

100,0

585

100,0

1.152

100,0

2005

8.422

100,0

749

100,0

1.414

100,0

Εκπαίδευση
Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

Ιδιωτικά Νοικοκυριά που απασχολούν Οικιακό Προσωπικό
Σύνολο

Παραλίμνι
Αριθμός

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα

Άλλες Δραστηριότητες παροχής Υπηρεσιών
κοινωνικού συνόλου

Διοικητική Περιοχή

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Επιχειρήσεων 2000 και 2005, Ιδία Επεξεργασία, 2010
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Κύρια σημεία που προκύπτουν από τον Πίνακα 19 είναι τα εξής:


Ο πλέον δυναμικός κλάδος είναι αυτός των ξενοδοχείων και των εστιατορίων,
που καταγράφεται στο Παραλίμνι και στηρίζεται στην έντονη τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 523
άτομα. Παρόλα αυτά, η συμβολή του κλάδου αυτού στη συνολική απασχόληση
του Παραλιμνίου σημείωσε μερική μείωση (–17,2%) μεταξύ του 2000 και του
2005, που μπορεί να οφείλεται στην μερική κάμψη που παρουσίασε ο κλάδος
στην Κύπρο γενικότερα.



Υψηλά ποσοστά απασχόλησης καταγράφονται στον κατασκευαστικό κλάδο
στην Κοινότητα της Σωτήρας, ο οποίος μεταξύ 2000 και 2005 σημείωσε θετική
μεταβολή της τάξης του 53,4% (+94 άτομα). Επίσης υψηλά ποσοστά στις
κατασκευές σημειώνονται στη Δερύνεια που κυμαίνονται σταθερά γύρω στο
16%. Στο Παραλίμνι ο κατασκευαστικός κλάδος συμβάλλει μόνο κατά 6,0%
και 7,1% στην απασχόληση για τα έτη 2000 και 2005, αντίστοιχα. Εντούτοις
αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων μεταξύ 2000
και 2005 κατά 190 άτομα.



Οι μεταποιητικές βιομηχανίες εμφανίζονται δυναμικές σε Δερύνεια και
Σωτήρα. Μεταξύ 2000 και 2005 η απασχόληση στον κλάδο αυξήθηκε κατά 13
άτομα στη Δερύνεια, ενώ στη Σωτήρα αυξήθηκε κατά 23 άτομα.



Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αποτελεί δυναμικό κλάδο και στις τρεις
περιοχές, με υψηλά ποσοστά συμβολής στην απασχόληση, τόσο για το 2000,
όσο και για το 2005. Μεταξύ 2000 και 2005 η απασχόληση στο συγκεκριμένο
κλάδο αυξήθηκε κατά 178 άτομα στο Παραλίμνι και κατά 103 άτομα στη
Δερύνεια, παραμένοντας σταθερό στη Σωτήρα.



Οι λοιποί κλάδοι συμβάλουν στην απασχόληση των περιοχών με ποσοστά
χαμηλότερα από το 10%. Αξιοσημείωτες και σημαντικές μεταβολές
σημειώθηκαν:
o Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες: αύξηση κατά 105
απασχολούμενοι στο Παραλίμνι,
o Διαχείριση
Ακίνητης
Περιουσίας
και
Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες: αύξηση κατά 244 απασχολούμενοι στο Παραλίμνι,
o Εκπαίδευση: αύξηση κατά 105 απασχολούμενοι (+40%) στο
Παραλίμνι και 49 απασχολούμενοι (+79%) στη Δερύνεια,
o Ιδιωτικά Νοικοκυριά που απασχολούν Οικιακό Προσωπικό: αύξηση
κατά 174 απασχολούμενοι (+100%) στο Παραλίμνι, 17
απασχολούμενοι (+121,4%) στη Σωτήρα και 35 απασχολούμενοι
(+134,6%) στη Δερύνεια.
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Πίνακας 20: Αριθμός Υποστατικών Κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Διοικητική Περιοχή Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης για τα
Έτη 2000 και 2005
Υποστατικά
Έτος

Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες
Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Διαχείριση
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Ακίνητης

Περιουσίας

και

Σωτήρα

Δερύνεια

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

2000

77

4,5

21

7,2

61

14,7

2005

55

3,0

22

7,2

46

11,3

2000

2

0,1

0

0,0

1

0,2

2005

2

0,1

0

0,0

1

0,2

2000

108

6,3

63

21,5

79

19,0

2005

131

7,2

64

20,9

65

15,9

2000

550

32,0

77

26,3

117

28,1

2005

566

31,0

70

22,9

110

27,0

2000

382

22,2

20

6,8

25

6,0

2005

334

18,3

22

7,2

25

6,1

2000

71

4,1

35

11,9

22

5,3

2005

72

3,9

29

9,5

19

4,7

2000

52

3,0

11

3,8

8

1,9

2005

42

2,3

9

2,9

5

1,2

Επιχειρηματικές 2000

89

5,2

7

2,4

15

3,6

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Νερού και Φυσικού Αερίου

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Παραλίμνι
Αριθμός

Μεταποιητικές Βιομηχανίες

Κατασκευές

Διοικητική Περιοχή

Υποστατικά
Έτος

Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας

Σωτήρα

Δερύνεια

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

2005

143

7,8

12

3,9

12

2,9

2000

18

1,0

1

0,3

5

1,2

2005

17

0,9

4

1,3

6

1,5

2000

44

2,6

14

4,8

13

3,1

2005

30

1,6

13

4,2

11

2,7

2000

67

3,9

3

1,0

10

2,4

2005

50

2,7

4

1,3

9

2,2

υπέρ του 2000
2005

137

8,0

27

9,2

34

8,2

88

4,8

26

8,5

38

9,3

2000

124

7,2

14

4,8

26

6,3

2005

297

16,3

31

10,1

61

15,0

2000

1.721

100,0

293

100,0

416

100,0

2005

1.827

100,0

306

100,0

408

100,0

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα
Εκπαίδευση
Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

Ιδιωτικά Νοικοκυριά που απασχολούν Οικιακό Προσωπικό
Σύνολο

Παραλίμνι
Αριθμός

Δραστηριότητες

Άλλες Δραστηριότητες παροχής Υπηρεσιών
κοινωνικού συνόλου

Διοικητική Περιοχή

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Επιχειρήσεων 2000 και 2005, Ιδία Επεξεργασία, 2010
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Κύρια σημεία που προκύπτουν από τον Πίνακα 20 είναι τα εξής:


Ο μεγαλύτερος αριθμός υποστατικών αφορά κατά κύριο λόγο σε μονάδες
χονδρικού και λιανικού εμπορίου στο Παραλίμνι και κατά δεύτερο λόγο σε
ξενοδοχεία και εστιατόρια, επίσης στο Παραλίμνι. Μεγάλος αριθμός μονάδων
χονδρικού και λιανικού εμπορίου παρατηρείται και στη Δερύνεια και στη Σωτήρα.
Οι εμπορικές μονάδες τείνουν να είναι σταθερές σε Δερύνεια και Σωτήρα, ενώ τα
ξενοδοχεία και εστιατόρια στο Παραλίμνι μειώθηκαν κατά 48. Όλα τα
προαναφερόμενα στοιχεία συνδέονται με όσα προέκυψαν από τον προηγούμενο
Πίνακα 19, όπου η απασχόληση στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και στα
ξενοδοχεία και εστιατόριο παρουσιάζουν δυναμική.



Τα υποστατικά κατασκευών φέρουν υψηλά ποσοστά στο σύνολο των υποστατικών
σε Σωτήρα και Δερύνεια. Στη Σωτήρα ο αριθμός υποστατικών του σχετικού
κλάδου παρέμεινε σταθερός μεταξύ 2000 και 2005, αυξήθηκε όμως η απασχόληση
όπως παρατηρήθηκε στον προηγούμενο Πίνακα 19. Στη Δερύνεια μειώθηκαν τα
υποστατικά κατά 24, παρέμεινε όμως σταθερή η απασχόληση. Στο Παραλίμνι αν
και τα εν λόγω υποστατικά κυμαίνονται από 6,3% έως 7,2%, εντούτοις αριθμούν
σε 108 για το 2000 και σε 131 για το 2005. Η αύξηση των υποστατικών
κατασκευών κατά 25 μεταξύ 2000 και 2005, συνδέεται με την αντίστοιχη αύξηση
απασχολουμένων κατά 190 άτομα.



Τα υποστατικά μεταποιητικών βιομηχανιών ξεχωρίζουν στην περίπτωση της
Δερύνειας, προσεγγίζοντας το 14,7% και το 11,3% για τα έτη 2000 και 2005,
αντίστοιχα.



Τα υποστατικά των λοιπών κλάδων δεν ξεπερνούν το 10%. Αξιοσημείωτες και
σημαντικές μεταβολές σημειώθηκαν:
o Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Επιχειρηματικές Δραστηριότητες:
αύξηση κατά 54 υποστατικά (+60,8%) στο Παραλίμνι,
o Άλλες Δραστηριότητες παροχής Υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού
συνόλου: μείωση κατά 49 υποστατικά (–35,8%) στη στο Παραλίμνι,
o Ιδιωτικά Νοικοκυριά που απασχολούν Οικιακό Προσωπικό: αύξηση κατά
173 υποστατικά (+139,5%) στο Παραλίμνι, 17 υποστατικά (+121,4%) στη
Σωτήρα και 35 υποστατικά (+134,6%) στη Δερύνεια.

2.2.5.2. Δασοπονία
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία του Τμήματος Δασών, στην άμεση και ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν
εντοπίζονται αιωνόβια ή αξιόλογα δένδρα
2.2.5.3. Γεωργία
Για την ανάλυση της γεωργίας έχουν ληφθεί τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ). Πιο ειδικά, έχει χρησιμοποιηθεί ο Τόμος Απογραφής
Γεωργίας 2003. Τα στοιχεία γεωργίας στην περιοχή μελέτης αναλύονται ως εξής:
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Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση κατά τύπο και κοινότητα
διαμονής κατόχου για το έτος 2003 (Πίνακας 22)



Αριθμός Εκμεταλλεύσεων κατά Είδος Καλλιέργειας και Κοινότητα Διαμονής του
Κατόχου για το έτος 2003 (Πίνακας 23)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 21, στο σύνολο των τριών περιοχών για το έτος
2003 καταγράφηκαν 1.259 εκμεταλλεύσεις και 42.593 εκτάρια χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης, από τα οποία το 86% και το 80%, αντίστοιχα, αφορούν σε αμιγώς
γεωργική γη. Πανομοιότυπη κατανομή ισχύει και στις επιμέρους περιοχές.
Το Παραλίμνι και η Σωτήρα παρουσιάζουν πανομοιότυπα μεγέθη συνολικών
εκμεταλλεύσεων και συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη στη Δερύνεια είναι περίπου κατά 50% μικρότερα. Οι αμιγώς
γεωργικές εκτάσεις έχουν τα υψηλότερα ποσοστά στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων και
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης σε κάθε διοικητική περιοχή.
Από τα στοιχεία του Πίνακα 22 προκύπτει ότι στις περισσότερες εκμεταλλεύσεις των
τριών περιοχών υπάρχουν ετήσιες και δενδρώδεις καλλιέργειες (836 και 818
εκμεταλλεύσεις, αντίστοιχα). Ακολουθούν οι αγραναπαύσεις (119 εκμεταλλεύσεις) από
τις οποίες οι 81 καταγράφονται στο Παραλίμνι. Οι εκμεταλλεύσεις με αμπέλια
καταγράφονται ισάριθμα σε Παραλίμνι και Δερύνεια, ενώ οι περισσότερες
εκμεταλλεύσεις με οικογενειακούς λαχανόκηπους απαντώνται στη Δερύνεια. Στην
περιοχή δεν υπάρχουν καθόλου μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι.

Πίνακας 21: Εκμεταλλεύσεις και Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση κατά Τύπο και Κοινότητα Διαμονής
Κατόχου για το Έτος 2003
Διοικητική
Περιοχή

Μικτές (Γεωργικές
και Κτηνοτροφικές)

Σύνολο

Αμιγώς
Γεωργικές

Αμιγώς
Κτηνοτροφικές

Αριθμός
Εκτάσεις
Αριθμός
Εκτάσεις
Αριθμός
Εκτάσεις
Αριθμός
Εκτάσεις
Εκμ./σεων (δεκάρια) Εκμ./σεων (δεκάρια) Εκμ./σεων (δεκάρια) Εκμ./σεων (δεκάρια)

Παραλίμνι

523

18.375

71

4.197

448

14.178

4

**

Σωτήρα

472

16.206

66

3.139

406

13.067

0

0

Δερύνεια

264

8.012

34

1.229

228

6.783

0

0

1.259

42.593

171

8.565

1.082

34.028

4

0

Σύνολο

Όπου ** : Η έκταση είναι μικρότερη από 0,5 δεκάρια
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Γεωργίας 2003, Ιδία Επεξεργασία, 2010
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Πίνακας 22: Αριθμός Εκμεταλλεύσεων κατά είδος Καλλιέργειας και Κοινότητα Διαμονής
Κατόχου για το Έτος 2003
Αριθμός Εκμεταλλεύσεων ανά Είδος Καλλιέργειας

Αγρανα–
παύσεις

Οικογενεια–
κοί
Λαχανόκηπο
ι

Φυτώρια
Καρποφόρω
ν Δένδρων
και
άλλες
Πολυετείς
Φυτείες

Ετήσιες
Καλλιέργειε
ς

Δενδρώδεις
Καλλιέργειε
ς

Αμπέλια

Μόνιμα
Λιβάδια
και
Βοσκότοπο
ι

Παραλίμνι

273

394

26

0

81

6

4

Σωτήρα

413

224

*

0

25

10

0

Δερύνεια

150

200

22

0

13

26

6

Σύνολο

836

818

48

0

119

42

10

Διοικητική
Περιοχή

Όπου * : Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων είναι μικρότερος ή ίσος με το 3
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Γεωργίας 2003, Ιδία Επεξεργασία, 2010

2.2.5.4. Κτηνοτροφία
Από στοιχεία που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Γεωργίας στην περιοχή μελέτης δεν
υπάρχουν κτηνοτροφικά υποστατικά. Με βάση ωστόσο την Απογραφή Γεωργίας 2003
της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κτηνοτροφικά υποστατικά υπάρχουν στους Δήμους
Παραλιμνίου, Δερύνειας και στην Κοινότητα Σωτήρας, πέριξ της περιοχής μελέτης. Οι
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ο αριθμός ζώων ανά κατηγορία, για κάθε διοικητική
περιοχή για το έτος 2003, παρουσιάζονται στον Πίνακα 23.
Από τα στοιχεία του Πίνακα 23 προκύπτει ότι :
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Στις περισσότερες εκμεταλλεύσεις (467 συνολικά) εκτρέφονται πουλερικά τα
οποία ανέρχονται συνολικά στα 233.034. Το 91% των πουλερικών εκτρέφεται στο
Παραλίμνι.



Ο συνολικός αριθμός των εκτρεφόμενων προβάτων ανέρχεται στα 6.457 από τα
οποία το 43,4% εκτρέφεται στη Σωτήρα, σε 23 εκμεταλλεύσεις από τις συνολικά
60. Στο Παραλίμνι εκτρέφονται 136 περισσότερα πρόβατα από ότι στη Δερύνεια.



Για την εκτροφή των συνολικά 5.293 κουνελιών χρησιμοποιούνται 272
εκμεταλλεύσεις. Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός
κουνελιών καταγράφονται στο Παραλίμνι.



Ο συνολικός αριθμός των εκτρεφόμενων αιγών είναι 3.423 από τα οποία το 70,3%
εκτρέφεται στη Σωτήρα, σε 26 από τις συνολικά 57 εκμεταλλεύσεις.



Ο συνολικός αριθμός των εκτρεφόμενων βοοειδών και χοίρων φτάνει στα 272 και
76, αντίστοιχα.

Πίνακας 23: Εκμεταλλεύσεις και Αριθμός Ζώων ανά Κατηγορία και κατά Κοινότητα Διαμονής Κατόχου για το Έτος 2003
Ζώα ανά Κατηγορία
Διοικητική
Περιοχή

Βοοειδή

Πρόβατα

Αίγες

Χοίροι

Πουλερικά

Κουνέλια

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Εκμ./σεων

Ζώων

Εκμ./σεων

Ζώων

Εκμ./σεων

Ζώων

Εκμ./σεων

Ζώων

Εκμ./σεων

Ζώων

Εκμ./σεων

Ζώων

26

1.894

18

460

6

18

148

212.047

105

2.628

Παραλίμνι
Σωτήρα

*

123

23

2.805

26

2.408

9

38

186

5.899

92

1.619

Δερύνεια

*

149

11

1.758

13

555

5

20

133

15.088

75

1.046

272

60

6.457

57

3.423

20

76

467

233.034

272

5.293

Σύνολο

Όπου * : Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων είναι μικρότερος ή ίσος με το 3
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή Γεωργίας 2003, Ιδία Επεξεργασία, 2010
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2.2.5.5. Θήρα
Στην Κύπρο ισχύουν δύο μεγάλες κυνηγετικές εξορμήσεις: η πρώτη αφορά στο
κυνήγι επιδημητικού θηράματος (λαγός, πέρδικα, φραγκολίνα, κ.ά) και η δεύτερη στο
κυνήγι φάσσας και τρυγονιού. Οι περιοχές κυνηγίου αναθεωρούνται κάθε έτος, αλλά
συνήθως δεν γίνονται σημαντικές αλλαγές. Επίσης, εκεί όπου ισχύει το κυνήγι του
επιδημητικού θηράματος ισχύει και το κυνήγι της τσίχλας.
Μολονότι η περιοχή μελέτης αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας Άγριων Πτηνών, η
οποία έχει κηρυχθεί σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ), και
παρά το μικρό μέγεθός της, η Λίμνη Παραλιμνίου συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου
επιτρέπεται το κυνήγι. Για την κυνηγετική περίοδο 2010 – 2011 ισχύουν τα εξής:


Το επιδημητικό κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά για όλα τα είδη πλην του
λαγού, της πέρδικας και της φραγκολίνας, από 31 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 28
Φεβρουαρίου 2011.



Το κυνήγι φάσσας και τρυγονιού (για το οποίο η Λίμνη Παραλιμνίου ορίζεται
ως Περιοχή Δ) επιτρέπεται καθημερινά για την περίοδο από 29 Αυγούστου
2010 μέχρι 17 Οκτωβρίου 2011.

2.2.5.6. Μεταλλεία – Λατομεία
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Μεταλλείων, στην περιοχή μελέτης δεν
υπάρχουν μεταλλεία και λατομεία ή άδειες επισκόπησης. Επιπλέον, σύμφωνα με
στοιχεία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, σχεδόν ολόκληρη η περιοχή της
Λίμνης διαθέτει σημαντικά αποθέματα μπεντονιτικών αργίλων του σχηματισμού
Κανναβιού, οι οποίοι εκτείνονται και ανατολικότερα
2.2.5.7. Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες
Εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν βιομηχανίες ή βιοτεχνίες. Χαρακτηριστική
είναι
παρόλα
αυτά,
η
χωροθέτηση
και
λειτουργία
Εργοστασίου
Προπαρασκευασμένου Σκυροδέματος σε κρατικό τεμάχιο (αριθμός τεμαχίου 344,
Φ./Σχ.: 2-287-379) που βρίσκεται πολύ κοντά στη Λίμνη. Το τεμάχιο καταλαμβάνει
έκταση 52.000 m2 και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου χωροθετούνται στο βόρειο
τμήμα του τεμαχίου το οποίο γειτνιάζει με τη διοικητική περιοχή Δερύνειας.
Σημαντική βιομηχανική και βιοτεχνική ανάπτυξη, εντοπίζεται βορειοδυτικά της
Λίμνης εντός της Βιομηχανικής Ζώνης Δερύνειας, όπου συγκεντρώνονται συνολικά
54 βιομηχανικά και βιοτεχνικά υποστατικά, όπως συνεργεία αυτοκινήτων,
ξυλουργεία, σιδηρουργεία, αποθήκες ποτών, εργαστήρια ειδών διατροφής,
εργαστήρια αλουμινίων κ.α.. Επιπλέον, βρίσκονται υπό ανέγερση άλλες τέσσερις (4)
βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες, ενώ άλλες δύο (2) βρίσκονται σε διαδικασία
έκδοσης οικοδομικής άδειας. Στον πίνακα 24 αναφέρονται συνοπτικά οι ρύποι που
δημιουργούνται από ορισμένες μονάδες εντός της Βιομηχανικής Ζώνης.
Επιπροσθέτως, κατά μήκος της Λεωφόρου 1ης Απριλίου (περιοχή Παραλιμνίου) και
των Οδών Σωτήρας (περιοχή Παραλιμνίου) και Ελευθερίας (περιοχή Παραλιμνίου),
καθώς και εντός του πυρήνα Παραλιμνίου, που αποτελούν άξονες και περιοχές στους
οποίους επιτρέπονται εμπορικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες, εντοπίζονται
μικρά βιοτεχνικά υποστατικά, που αφορούν κυρίως σε συνεργεία αυτοκινήτων και
εργαστήρια.
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Πίνακας 24: Ρύποι από Υφιστάμενες Βιομηχανικές/ Βιοτεχνικές Αναπτύξεις στη
Βιομηχανική Ζώνη Δερύνειας
Υφιστάμενες Βιομηχανικές/ Βιοτεχνικές Αναπτύξεις
Ρύπος
Τύπος

Αριθμός

Συνεργεία Αυτοκινήτων

7

Αποθήκευση λαδιών σε ειδικό ντεπόζιτο και
μετακίνηση από ιδιωτική εταιρεία

Εργαστήριο Ειδών Διατροφής

4

Σηπτικός– Αποχετευτικός Λάκκος και Σκύβαλα

Γαλακτοκομεία

2

Σηπτικός– Αποχετευτικός Λάκκος

Αίθουσα Δεξιώσεων

1

Σκύβαλα

Χωματουργικές Εργασίες

1

Σκόνη και Αποθήκευση Υλικών

Εργαστήριο Μωσαϊκών και Σαγρέ

1

Σκόνη

Ατμοκαθαριστήριο– Πλυντήριο Ρούχων

1

Υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε λάκκους και
στη γύρω περιοχή
Πηγή: Δήμος Δερύνειας, 2010

2.2.5.8. Υπηρεσίες - Τουρισμός και αναψυχή
Η τουριστική δραστηριότητα, καθώς και οι χρήσεις αναψυχής είναι έντονα
ανεπτυγμένα στη διοικητική περιοχή του Παραλιμνίου. Οι χρήσεις τουρισμού και
αναψυχής συγκεντρώνονται στην ανατολική παραλιακή περιοχή του Παραλιμνίου
όπου υπάρχουν καθορισμένες πολεοδομικές ζώνες τουρισμού και υπηρεσιών. Η
ανατολική/ παραλιακή περιοχή του Παραλιμνίου βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 5
χλμ. από τη Λίμνη και ως εκ τούτου η Λίμνη δεν επηρεάζεται από τις δραστηριότητες
τουρισμού και αναψυχής.
Εντός των χωρικών ορίων της Λίμνης, αναπτύσσονται παρανόμως δραστηριότητες
αναψυχής οι οποίες αφορούν σε σκοπευτήριο, σε πίστα αγώνων moto cross και σε
πίστα αερομοντελισμού. Το σκοπευτήριο το οποίο χωροθετείται στα νότια όρια της
Λίμνης, σε κρατικό τεμάχιο, περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις. Ο Δήμος
Παραλιμνίου τοποθετήθηκε υπέρ της μίσθωσης του σκοπευτηρίου στον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού και στην αναβάθμιση του σκοπευτηρίου σε σκοπευτήριο
ολυμπιακών προδιαγραφών. Κατά τη συγγραφή του παρόντος σχεδίου διαχείρισης, οι
αρμόδιες αρχές ήταν σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη
διευθέτηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αναψυχής. Ένα από τα πρώτα
επιτεύγματα των διαβουλεύσεων είναι η έναρξη των εργασιών απομάκρυνσης της
πίστας αγώνων moto cross και αποκατάστασης του χώρου.
Στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης καταγράφονται υπηρεσίες, όπως τράπεζες,
γραφεία, αρτοπωλεία, καταστήματα ειδών τροφίμων και ένδυσης και εστιατόρια. Οι
υπηρεσίες αυτές χωροθετούνται κυρίως κατά μήκος της Λεωφόρου 1ης Απριλίου και
της Οδού Ελευθερίας.
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2.2.6. Έργα υποδομής
2.2.6.1. Οδικό δίκτυο – Μεταφορές – Επικοινωνίες
Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο
Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής παρουσιάζεται στους Χάρτες 2 και 10. Η
κύρια πρόσβαση στις διοικητικές περιοχές Παραλιμνίου, Δερύνειας και Σωτήρας
πραγματοποιείται μέσω του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Αγίας Νάπας, ενώ ένας
κυκλικός κόμβος στη συμβολή της Λεωφόρου 1ης Απριλίου με τις οδούς Αδ. Κοραή
και Ελευθερίας ο οποίος αποτελείται από τρία (3) σκέλη, συνδέει τις περιοχές
Παραλιμνίου – Δερύνειας. Οι σπουδαιότεροι οδικοί άξονες οι οποίοι διέρχονται
περιμετρικά της Λίμνης είναι οι εξής:


Λεωφόρος 1ης Απριλίου



Οδός Σωτήρας/ Παραλιμνίου



Οδός Ελευθερίας



Οδός Σταδίου/ Αμμοχώστου

Η Λεωφόρος 1ης Απριλίου βρίσκεται στα ανατολικά της Λίμνης. Σύμφωνα με το
Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου αποτελεί μέρος του βασικού δευτερεύοντος οδικού
δικτύου και καθορίζεται ως Άξονας Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Ως βασικό
δευτερεύον οδικό δίκτυο καθορίζεται και η Οδός Σωτήρας η οποία βρίσκεται
νοτιοανατολικά της Λίμνης και είναι επίσης Άξονας Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Η
Οδός Σωτήρας συνδέει την περιοχή Παραλιμνίου με τη Σωτήρα.
Η Οδός Ελευθερίας βρίσκεται στα βόρεια της Λίμνης και εμπίπτει διοικητικά στη
Δερύνεια. Στο Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας καθορίζεται ως βασικός δευτερεύων δρόμος
και ως Άξονας Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Η σύνδεση της Δερύνειας με τη Σωτήρα
πραγματοποιείται μέσω της Οδού Σταδίου/Αμμοχώστου η οποία βρίσκεται ανατολικά
της Βιομηχανικής Ζώνης Δερύνειας και σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο ορίζεται ως
δευτερεύων δρόμος.
Νότια της Λίμνης αναπτύσσεται το οδικό δίκτυο της Σωτήρας. Παράλληλα με τη
Λίμνη αναπτύσσεται η Οδός Παραλιμνίου, η οποία αποτελεί επέκταση της Οδού
Σωτήρας.
Η πρόσβαση στη Λίμνη εξασφαλίζεται από δύο σημεία:


Στα βορειοανατολικά, μέσω κάθετης παρόδου στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου η
οποία δίνει άμεση πρόσβαση στο διαχωρισμό και ακολούθως στην περιοχή της
Λίμνης,



Στα νότια, μέσω της Οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη της Κοινότητας Σωτήρας.

Προγραμματιζόμενο Οδικό Δίκτυο
Σύμφωνα με τα Τοπικά Σχέδια Παραλιμνίου και Δερύνειας, μέρος του βορειοδυτικού
τμήματος της περιοχής μελέτης επηρεάζεται από την όδευση προγραμματιζόμενου
δρόμου πρωταρχικής σημασίας. Ο δρόμος αυτός θα έχει τέσσερις λωρίδες
κυκλοφορίας και κτιστή διαχωριστική νησίδα και θα συνδέει τη Σωτήρα με τη
Δερύνεια παρακάμπτοντας το Παραλίμνι. Η όδευση του προγραμματιζόμενου δρόμου
φαίνεται στον Χάρτη 10. Ο προγραμματιζόμενος δρόμος θα αποτελεί σκέλος του
υφιστάμενου κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου 1ης Απριλίου με τις
Οδούς Αδ. Κοραή και Ελευθερίας. Επίσης, στα Τοπικά Σχέδια Παραλιμνίου και
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Δερύνειας υπάρχει πρόνοια για τη δημιουργία πρόσθετου σκέλους στον κυκλικό
κόμβο με κατεύθυνση τη Δερύνεια και ακολούθως την Αμμόχωστο. Με βάση
επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή μελέτης, ο προγραμματιζόμενος δρόμος
πρωταρχικής σημασίας ξεκίνησε να υλοποιείται και στα δύο σκέλη του.
Κατόπιν επαφών που έγιναν με το Τμήμα Περιβάλλοντος, διαφάνηκε ότι το Τμήμα
δεν συμφωνεί με την προγραμματιζόμενη διέλευση του ανωτέρω δρόμου από την
περιοχή μελέτης. Ένσταση ως προς την προγραμματιζόμενη χάραξη φέρουν και οι
Δήμοι Παραλιμνίου και Δερύνειας. Η θέση του Δήμου Δερύνειας για τον δρόμο
πρωταρχικής σημασίας παρατίθεται στο Παράρτημα (βλ. παράγραφο Β).
Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου 2009, προγραμματίζεται επιπροσθέτως η
υλοποίηση βασικού δρόμου δευτερεύουσας σημασίας, νοτιοανατολικά της Λίμνης, ο
οποίος θα αποτελέσει σκέλος υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και θα συνδέει το
Παραλίμνι με τη Σωτήρα. Η όδευση του προγραμματιζόμενου δρόμου παρουσιάζεται
στον Χάρτη 10.
Πρόσθετοι σχεδιασμοί του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως περιλαμβάνουν την
κατασκευή δευτερεύοντος τοπικού δρόμου ο οποίος θα παρακάμπτει το όριο της
Λίμνης και θα διέρχεται από το ανατολικό της όριο, δημιουργώντας μία καινούρια
οδική πρόσβαση στο χώρο της. Επίσης, θα συνδέει τις περιοχές κατοικίας που
βρίσκονται στα ανατολικά της Λίμνης με τους κεντρικούς άξονες του Παραλιμνίου,
την Οδό Σωτήρας και τη Λεωφόρο 1ης Απριλίου.
Υπό κατασκευή βρίσκεται ο δρόμος Δερύνειας-Παραλιμνίου, σύμφωνα με τους
προγραμματισμούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Τα κατασκευαστικά έργα
αφορούν στην αναβάθμιση της Λεωφόρου 1ης Απριλίου. Υπό μελέτη βρίσκονται τα
εξής έργα:
● Δρόμος Σωτήρας-Δερύνειας για το οποίο εκπονείται μελέτη για αναβάθμιση/
βελτίωση.
● Τμήμα της Λεωφόρου 1ης Απριλίου και Σταδίου.
● Οδός Σωτήρας για την οποία μελετάται Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως.
2.2.6.2. Τηλεπικοινωνίες
Εντός των ορίων της Λίμνης Παραλιμνίου δεν υπάρχουν δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Το
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
2.2.6.3. Ηλεκτροδότηση
Οι περιοχές ανάπτυξης περιμετρικά της Λίμνης είναι πλήρως εξοπλισμένες με
εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
δεν προγραμματίζει έργα υπογειοποίησης των δικτύων, ούτε σημαντικά έργα
επέκτασης ή και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων. Επιπλέον, η Λίμνη δεν
επηρεάζεται από μελλοντικούς σχεδιασμούς για εγκατάσταση καλωδίων υψηλής
τάσης.
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2.2.6.4. Υδροδότηση
Σύμφωνα με στοιχεία που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
(ΤΑΥ) η Λίμνη Παραλιμνίου βρίσκεται στον υπόγειο υδροφορέα Κοκκινοχωρίων. Η
ποσοτική και χημική κατάσταση του υδροφορέα έχει αξιολογηθεί από το ΤΑΥ ως
κακή και στην παρούσα κατάσταση έχουν συντελέσει η υπεράντληση για αρδεύσεις,
η διείσδυση της θάλασσας και η γεωργική δραστηριότητα. Επιπρόσθετες
πληροφορίες από το ΤΑΥ επισημαίνουν ότι στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη
περιοχή δεν υπάρχουν αρδευόμενες εκτάσεις ή άλλα αρδευτικά έργα.
2.2.6.5. Διαχείριση αποβλήτων – Προστασία περιβάλλοντος
Λύματα
Στη διοικητική περιοχή Παραλιμνίου για τη διαχείριση λυμάτων λειτουργεί
αποχετευτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί μέρος του αποχετευτικού δικτύου
Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Η επεξεργασία των λυμάτων Παραλιμνίου– Αγίας
Νάπας γίνεται στο Βιολογικό Σταθμό που χωροθετείται στην περιοχή Φανός στα
νοτιοανατολικά του Παραλιμνίου. Για σκοπούς λειτουργίας του δικτύου έχει
συσταθεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου.
Στις διοικητικές περιοχές Δερύνειας και Σωτήρας η διαχείριση λυμάτων γίνεται μέσω
σηπτικών λάκκων αποχέτευσης. Οι περιοχές Δερύνειας και Σωτήρας έχουν ενταχθεί
σε σύμπλεγμα δέκα (10) κοινοτήτων της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, για τις
οποίες έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός δικτύου αποχέτευσης. Οι κατασκευαστικές
εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά φάσεις και έχουν ήδη ξεκινήσει από τις
Κοινότητες Ξυλοφάγου και Ορμίδειας. Σύντομα πρόκειται να προκηρυχθούν
προσφορές για την κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης Δερύνειας, ενώ οι
προσφορές για τις εργασίες στη Σωτήρα αναμένεται να προκηρυχθούν αρχές του
2011. Ο Βιολογικός Σταθμός για την επεξεργασία των λυμάτων του συμπλέγματος
των δέκα (10) κοινοτήτων θα χωροθετηθεί σε περιοχή της Κοινότητας Άχνας.
Για σκοπούς λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος της Σωτήρας, το Κοινοτικό
Συμβούλιο έχει προτείνει την εγκατάσταση αντλιοστασίου στο νοτιοδυτικό άκρο του
κρατικού τεμαχίου 418 (Φ./Σχ.: 2-287-378) που βρίσκεται εντός της Λίμνης. Το
Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ένσταση επί της προτεινόμενης χωροθέτησης, ενώ
σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αναμένεται όπως το
Κοινοτικό Συμβούλιο Σωτήρας παραθέσει εναλλακτική πρόταση χωροθέτησης του
αντλιοστασίου. Προκαταρκτικές σκέψεις του Κοινοτικού Συμβουλίου αναφέρουν ως
εναλλακτική πρόταση χωροθέτησης του αντλιοστασίου τον χώρο πρασίνου που
διαμορφώθηκε σε διαχωρισμό οικοπέδων (αριθμός τεμαχίων 394, 397, 395 και 397,
Φ./Σχ.: 2-287-378) τα οποία βρίσκονται δίπλα στη Λίμνη.
Σκύβαλα
Η συλλογή των σκυβάλων στις περιοχές Παραλιμνίου, Δερύνειας και Σωτήρας
γίνεται με τη χρήση σκυβαλοφόρων οχημάτων. Τα σκύβαλα καταλήγουν στο Χώρο
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) που βρίσκεται στην Κοινότητα
Κόσσιης στην Επαρχία Λάρνακας.

84

2.2.7 Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία
Εντός των ορίων της Λίμνης δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αρχαιολογικοί ή
ιστορικοί χώροι και μνημεία. Ευρύτερα όμως, στη διοικητική περιοχή Παραλιμνίου,
Σωτήρας και Δερύνειας, αναφέρονται τα ακόλουθα:
● Το Παραλίμνι έχει πάρει το όνομά του από τη Λίμνη δίπλα από την οποία
είναι κτισμένο. Είναι γνωστό από τους ελληνιστικούς χρόνους και στην
περιοχή του βρισκόταν η αρχαία πόλη Λεύκολλα από την οποία σήμερα δεν
σώζεται τίποτα. Κατά τα βυζαντινά χρόνια το Παραλίμνι αποτελείτο από
πολλούς μικρούς αγροτικούς οικισμούς και πιθανολογείται ότι ο μεγαλύτερος
βρισκόταν στην περιοχή ανάμεσα στο παλιό χωριό και την Εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου. Τα σημαντικότερα ευρήματα από τα βυζαντινά χρόνια είναι
διάφορα βυζαντινά νομίσματα. Ο προαναφερόμενος οικισμός, ο οποίος
χαρακτηρίζεται για την πανοραμική θέαση προς τη θάλασσα, εγκαταλείφθηκε
τον 7ο αιώνα, όταν οι κάτοικοι μετακινήθηκαν σε αθέατη από τη θάλασσα
περιοχή για προφύλαξη από τις αραβικές επιδρομές. Η περιοχή στην οποία
μετακινήθηκε ο πληθυσμός, αποτελεί το κεντρικό τμήμα του σημερινού
Δήμου Παραλιμνίου, με τον οποίο φαίνεται ότι συνενώθηκαν και άλλοι μικροί
αγροτικοί οικισμοί που υπήρχαν στην περιοχή. Ένδειξη για την υπόθεση αυτή
αποτελούν τα πολλά ξωκλήσια που βρίσκονται γύρω από το Παραλίμνι,
ορισμένα από τα οποία βρίσκονται στην κατοικημένη περιοχή του παλιού
χωριού. Τα τελευταία χρόνια το Παραλίμνι είναι γνωστό για την έντονη
οικονομική και τουριστική ανάπτυξη που συντελείται στην παραλιακή
περιοχή στα ανατολικά (www.paralimni.org.cy .
● Η Σωτήρα έχει πάρει το όνομα της από το Σωτήρα Χριστό και πιθανολογείται
ότι ιδρύθηκε στα βυζαντινά χρόνια. Με την ίδια ονομασία υφίστατο στα
χρόνια της φραγκοκρατίας και αποτελούσε βασιλική ιδιοκτησία. Στην
ευρύτερη περιοχή του χωριού μαρτυρείται η ύπαρξη αρχαιολογικού χώρου,
όπου έχουν βρεθεί αρχαίοι τάφοι και μερικά αρχαία αντικείμενα. Η Σωτήρα
είναι γνωστή για τις σημαντικές βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες που
διασώζονται στην περιοχή της: η Μεταμόρφωση του Σωτήρος (αξιόλογο
μεσαιωνικό μνημείο του 16ου αιώνα), ο Άγιος Γεώργιος των Χορτακιών
(μεσαιωνική εκκλησία της Μέσης Βυζαντινής περιόδου), ο Άγιος Θεόδωρος
των Χορτακιών (12ος αιώνας), η Παναγία η Χορδακιώτισσα, ο Άγιος
Αντώνιος, ο Άγιος Μάμας, η Αγία Βαρβάρα (15ος αιώνας) και η Αγία Μαρίνα
(www.sotira5390.com ).
● Η Δερύνεια δεν μνημονεύεται από παλαιούς συγγραφείς, ωστόσο πιστεύεται
ότι ο οικισμός υπήρχε από τα αρχαία χρόνια, όπως προκύπτει από την
ονομασία του χωριού, που δεν απέχει πολύ από το αρχαίο λιμάνι της
Λεύκολλας (σημερινός Πρωτάρας) και την αρχαία πόλη της Σαλαμίνας. Η
ονομασία της Δερύνειας αποτελεί παραφθορά του αρχαίου ονόματος Γερηνία,
όπως είναι γνωστή μια αρχαία ελληνική πόλη της Πελοποννήσου. Η
διατήρηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή αρχαίων ονομάτων οικισμών και
τοπωνυμίων που σχετίζονται με την αποίκηση της Κύπρου από τους Αχαιούς
και άλλους Έλληνες, παρατηρείται πολύ συχνά στα σημερινά κυπριακά
τοπωνύμια. Η Δερύνεια διακρίνεται για τον μεγάλο αριθμό θρησκευτικών
μνημείων που βρίσκονται στην περιοχή της: η Εκκλησία Παναγίας (τέλη 15ου
αιώνα ή αρχές 16ου αιώνα) που παρουσιάζει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, το
Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου (τέλη 15ου αιώνα ή αρχές 16ου αιώνα), το
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Παρεκκλήσι Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης (εποχή Φραγκοκρατίας–
Ενετοκρατίας), το Παρεκκλήσι Αγίου Αντωνίου, το Παρεκκλήσι Αγίου
Μοδέστου, το Εξωκλήσι Αγίας Μαρίνας (12ος αιώνας) και το Εξωκλήσι
Αγίου Νικολάου που είναι κτισμένο με πέτρες από ψαμμόλιθο με Γοτθικού
Ρυθμού μοτίβα. Επιπλέον, στη Δερύνεια λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο το
οποίο φιλοξενείται σε παλιό, παραδοσιακό σπίτι και εκθέτει τον εξοπλισμό
μιας παραδοσιακής κυπριακής οικίας και τα αγροτικά εργαλεία
(www.deryneia.com).

2.3. Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή μελέτης
Διαχείριση υδατικών πόρων
Η απομάκρυνση των νερών της Λίμνης έχει ως αποτέλεσμα την αποξήρανσή της για
μεγαλύτερο διάστημα από ότι θα γινόταν με φυσικό τρόπο, οπότε και τα πουλιά που
εξαρτώνται από τους υγροτόπους την εγκαταλείπουν νωρίτερα. Τα είδη που ανήκουν
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΕC και που επηρεάζονται από την
αποξήρανση της Λίμνης είναι είδη ερωδιών (΄Ηταυρος, Κρυπτοτσικνιάς, και
Πορφυροτσικνιάς), η Χαλκόκοτα, η Χουλιαρομύτα, το Φοινικόπτερο, ο Μαχητής και
ο Λασπότρυγγας. Σημαντική είναι επίσης η επίδραση στον Καλαμοκανά ο οποίος
αναπαράγεται στην περιοχή και προτιμά για την αναπαραγωγή του υγρότοπους με
ρηχό νερό. Εάν η περιοχή δεν έχει νερό την κατάλληλη εποχή οι φωλιές του είδους
(καθώς και της Πελλοκατερίνας) γίνονται πολύ ευάλωτες στους θηρευτές.
Δόμηση και αστικοποίηση
Η Λίμνη περιβάλλεται από περιοχές με έντονη αστικοποίηση. Ειδικά στο νότιο και
στο ανατολικό τμήμα τα κτήρια φτάνουν έως και το όριο του υγροτόπου. Ακόμη
χειρότερη είναι η κατάσταση στα βόρεια όπου ένα τμήμα του ίδιου του υγρότοπου,
που δεν έχει περιληφθεί στα όρια της περιοχής Νatura 2000, έχει μετατραπεί σε
οικιστική περιοχή και το υπόλοιπο είναι υπό οικιστική ανάπτυξη, με τις
προκαταρκτικές κατασκευαστικές εργασίες να βρίσκονται υπό εξέλιξη. Η όχληση, η
συρρίκνωση της έκτασης του διαθέσιμου βιότοπου, η φωτορύπανση κατά την
διάρκεια της νύχτας και η ελαχιστοποίηση της φυσικότητας του χώρου είναι
προφανείς επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης, αλλά όχι οι μόνες.
Τα περισσότερα είδη της ορνιθοπανίδας επηρεάζονται αρνητικά από την όχληση,
αλλά από τα είδη που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
περισσότερο επηρεάζονται από την όχληση ο ΄Ηταυρος και το Φοινικόπτερο. Οι
δρόμοι που περιβάλουν την περιοχή αποτελούν ένα μόνιμο αίτιο θνησιμότητας για
πολλά από τα εδαφόβια είδη της πανίδας. Μάλιστα για ορισμένα από αυτά που
εκτελούν συστηματικές μετακινήσεις προς και από τον υγρότοπο, όπως ο φρύνος,
ενδέχεται να αποτελούν σημαντική απειλή. Ακόμη όμως και για τα είδη που εκτελούν
μικρότερες μετακινήσεις, όπως το νερόφιδο, αποτελούν έναν εν δυνάμει κίνδυνο
κατά τις μετακινήσεις διασποράς.
Η γειτνίαση οικιστικών περιοχών με τον υγρότοπο δημιουργεί και ένα έντονο
πρόβλημα όχλησης και θήρευσης από γάτες και σκύλους. Ειδικά οι γάτες είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικοί θηρευτές ερπετών και σε άλλες περιοχές έχουν
παρατηρηθεί άτομα που εξειδικεύονται στο κυνήγι των φιδιών κάτι που ενδέχεται να
αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για το νερόφιδο. Δεν είναι γνωστή η ένταση του
προβλήματος την παρούσα χρονική στιγμή, αλλά κατά την επιτόπια επίσκεψη
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παρατηρήθηκαν επανειλημμένα γάτες κρυμμένες στην βλάστηση που περιβάλει τις
μικρές λίμνες στο ΝΔ τμήμα της περιοχής μελέτης, δηλαδή στο βασικό ενδιαίτημα
του νερόφιδου. Επιπροσθέτως οι γάτες μπορούν με ευκολία να θηρεύσουν τους
νεοσσούς ειδών πουλιών τα οποία φωλιάζουν στο έδαφος (π.χ. Καλαμοκανάς,
Θαλασσοσφυριχτής, Πελλοκατερίνα, Τρασιηλούδα) και ανήκουν στο Παράρτημα Ι
της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
Υποδομές εντός της περιοχής
Εντός της περιοχής του υγρότοπου λειτουργεί πίστα μοτοκρος, σκοπευτήριο και
μοντελοδρόμιο6. Η παρουσία τέτοιων υποδομών συμβάλει στην αντίληψη του
υγρότοπου ως μιας χέρσας έκτασης όπου μεταφέρονται οχλούσες δραστηριότητες και
όχι ως μιας σημαντικής περιοχής για το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου.
Η πίστα μοτοκρος αποτελεί πηγή όχλησης για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας,
ιδιαίτερα επειδή χρησιμοποιείται όλες τις ώρες, ακόμη και το σούρουπο που τα
πουλιά αναζητούν ασφαλείς θέσεις για να περάσουν την νύχτα. Επιπλέον, η
κατασκευή καναλιών πέριξ της πίστας για την αποξήρανσή της επηρεάζει τη
φυσιογνωμία και τις υδρολογικές λειτουργίες της Λίμνης με επακόλουθες επιδράσεις
στην ορνιθοπανίδα (βλ. διαχείριση υδατικών πόρων ανωτέρω), όμως ένα είδος, η
Πελλοκατερίνα, ευνοείται από την ύπαρξη των καναλιών αυτών καθώς τα
χρησιμοποιεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι αρνητικές επιπτώσεις της πίστας
του μότοκρος έχουν αναγνωριστεί και βρίσκεται υπό απομάκρυνση, κάτι που όμως
δεν είχε ολοκληρωθεί κατά την επιτόπια επίσκεψη.
Το σκοπευτήριο στα νότια δημιουργεί προβλήματα ηχητικής ρύπανσης και εστία
διασποράς μολύβδου από τα σκάγια στο χώρο της Λίμνης. Το χωμάτινο τοιχίο που
έχει ανυψωθεί περιορίζει αλλά δεν εξαλείφει αυτά τα προβλήματα. Η λειτουργία του
σκοπευτηρίου εντός της περιοχής μελέτης προβληματίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες και
κατά την σύνταξη του παρόντος ήταν σε εξέλιξη διαβούλευση με τους
ενδιαφερομενους φορείς για την εξεύρευση της βέλτιστης λύσης.
Πιο περιορισμένες φαίνεται να είναι οι επιπτώσεις του μοντελοδρόμιου στο δυτικό
τμήμα της περιοχής αλλά το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης καθώς δεν υπήρχε η
δυνατότητα παρατηρήσεων σε φάση λειτουργίας.
Πρόσβαση και απόθεση υλικών
Η περιοχή είναι σχεδόν στο σύνολο της προσβάσιμη από οχήματα. Κατά την ξηρή
περίοδο μεγάλοι αριθμοί αυτοκινήτων κινούνται σε όλη σχεδόν την λεκάνη της
Λίμνης με αποτέλεσμα την σημαντική υποβάθμιση της βλάστησης και την όχληση
της πανίδας. Επίσης, τα οχήματα και οι πεζοί μπορεί να καταστρέψουν, χωρίς
σκοπιμότητα, τις φωλιές ειδών που φωλιάζουν στο έδαφος όπως ο Καλαμοκανάς, ο
Θαλασσοσφυριχτής, η Πελλοκατερίνα και η Τρασιηλούδα.
Η ανεξέλεγεκτη και εύκολη πρόσβαση στην περιοχή μελέτης δίνει και την ευκαιρία
σε κάποιους να χρησιμοποιούν τον χώρο της Λίμνης ως θέση ανεξέλεγκτης απόθεσης
άχρηστων οικιακών υλικών αλλά και οικοδομικών υπολειμμάτων (μπάζα)
δημιουργώντας εστίες οπτικής αλλά ενδεχομένως και χημικής ρύπανσης.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει αναγνωρίσει το
πρόβλημα και προβαίνει σε καθαρισμό της περιοχής.

6

Επισημαίνεται ότι έως την αποπεράτωση της εκπόνησης του παρόντος σχεδίου διαχείρισης η
πίστα μότοκρος και το μοντελοδρόμιο είχαν σταματήσει να λειτουργούν.
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Τέλος, τμήμα της Λίμνης στα βορειοδυτικά απειλείται άμεσα από την
προγραμματιζόμενη διέλευση δρόμου πρωταρχικής σημασίας ο οποίος ξεκίνησε ήδη
να υλοποιείται.
Κυνήγι
Η κυνηγετική δραστηριότητα ασκείται στην περιοχή σύμφωνα με τη νομοθεσία και
ελέγχεται με περιοδικές απαγορεύσεις οι οποίες υπόκεινται σε κριτήρια σχετικά με το
μέγεθος και την κατάσταση των πληθυσμών των θηραματικών ειδών της περιοχής για
την διαφύλαξη του θηραματικού πλούτου. Ωστόσο, η κυνηγετική πίεση που δέχεται η
περιοχή μελέτης έστω και περιστασιακά είναι ιδιαίτερα έντονη, κάτι που δεν συνάδει
με τον χαρακτήρα της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά σε συνδυασμό με
το μικρό μέγεθός της, άλλα ούτε και με την γειτνίασή της με αστικές περιοχές.
Κατά την εργασία πεδίου τον Νοεμβρίου 2010 διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των
κυνηγών ήταν πολύ μεγάλος για το μέγεθος της περιοχής και ότι εκ φύσεως (ανοικτή,
μη δασοσκεπής έκταση) η περιοχή δεν παρέχει κάλυψη και προστασία στα είδη της
ορνιθοπανίδας. Πέραν αυτού, κρίνοντας από τον αριθμό των κυνηγών που
παρατηρήθηκαν, το πρόβλημα της ρύπανσης από μόλυβδο λόγω της χρήσης
μολύβδινων σκαγιών ενδέχεται να είναι ήδη σημαντικό. Διαπιστώθηκε, επίσης
απόρριψη μεγάλου αριθμού φυσιγγίων (βλ. Παράρτημα: φωτογραφική τεκμηρίωση) η
οποία προκαλεί αισθητική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Τα φαινόμενα λαθροθηρίας δεν απουσιάζουν. Κατά την εργασία πεδίου
διαπιστώθηκε ότι, εκτός από τα θηραματικά, σκοτώνονται και άλλα είδη της
ορνιθοπανίδας όπως ερωδιοί και στρουθιόμορφα (βλ. Παράρτημα: φωτογραφική
τεκμηρίωση). Παράνομο κυνήγι έχει αναφερθεί επίσης με χρήση ειδικών διχτυών και
ξόβεργων, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο ειδικά για σπάνια μικροπούλια όπως η
Γιαλούρα, ο Αιγαιοτσιροβάκος, ο Δρυομυγοχάφτης, ο Κρικομυγοχάφτης, ο
Αετομάχος, ο Σταχτοκεφαλάς, η Τσακροπιτίλλα, και το Σιταροπούλλι. Επιπλέον
έχουν αναφερθεί και αρκετά περιστατικά παράνομης θανάτωσης νερόφιδων από
κυνηγούς.
Καλλιέργειες
Οι υφιστάμενες καλλιέργειες στο όριο της περιοχής μελέτης δημιουργούν κινδύνους
ρύπανσης της Λίμνης από υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι καλλιεργούμενες περιοχές παρέχουν δυνατότητες
διατροφής σε αρκετά είδη και συρρικνώνονται λόγω της οικιστικής ανάπτυξης.
Εισαγωγή ξενικών ειδών
Στο μεγαλύτερο από τα τεχνητά λιμνία στο δυτικό όριο της περιοχής μελέτης
παρατηρήθηκαν υπολείμματα από δεκάδες νεκρά ψάρια, πιθανότατα κυπρίνων, η
εισαγωγή των οποίων έχει αναφερθεί στη συγκεκριμένη Λίμνη. Οι κυπρίνοι
τρέφονται ευκαιριακά με αμφίβια ανταγωνιζόμενοι με αυτό τον τρόπο το νερόφιδο
για το οποίο τα αμφίβια αποτελούν την βασική τροφική πηγή. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα όμως είναι η καταστροφή της υδρόβιας βλάστησης που προκαλείται από
τους κυπρίνους. Σε όλα τα σημεία με επιφανειακά νερά παρατηρήθηκαν επίσης
κουνουπόψαρα. Και αυτά τρέφονται ευκαιριακά με γυρίνους αμφιβίων
ανταγωνιζόμενα με αυτό τον τρόπο το νερόφιδο. Παρόλα αυτά το θέμα χρήζει
μεγαλύτερης διερεύνησης γιατί ενδέχεται η αρνητική αυτή επίδραση να
αντισταθμίζεται από την αποτροπή χρήσης εντομοκτόνων για τα κουνούπια στις
περιοχές αυτές.
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Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το μεγαλύτερο μέρος της Λίμνης ανήκει σε ιδιώτες καθιστώντας προβληματική την
εκτέλεση έργων διαχείρισης και την αποτροπή παρεμβάσεων όπως η άντληση νερού.
Σύμφωνα ωστόσο με την πρόνοια 17.4.3 του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου: «Οι
ιδιωτικές ιδιοκτησίες που εμπίπτουν στις καθορισμένες Ζώνες Προστασίας του
Περιφερειακού Πάρκου Φανού και του Βιότοπου της Λίμνης θα αποκτηθούν από το
κράτος είτε μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είτε με αγορά, ή με ανταλλαγή με
κρατική γη ή με μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων, για σκοπούς δημιουργίας του
Περιφερειακού Πάρκου Φανού και αποκατάσταση του βιότοπου της Λίμνης».
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.1. Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων και ειδών
3.1.1. Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων – χλωρίδας
Η οικολογική αξία και σημασία της περιοχής CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου»
αναφορικά με τη χλωρίδα και τους τύπους οικοτόπων, στοιχειοθετείται από το
περιορισμένο της εξάπλωσής τους στην Κύπρο. Ειδικότερα, στην περιοχή απαντά
βλάστηση χαρακτηριστική των αλμυρών ελών/λιμνών και παρόχθια βλάστηση, στη
σύνθεση της οποίας μετέχουν τρεις τύποι οικοτοπων του Παραρτήματος Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η χλωρίδα της περιοχής μελέτης είναι σχετικά περιορισμένη
αποτελούμενη κυρίως από αλόφιλα και παρόχθια είδη. Από τα είδη που έχουν
καταγραφεί ξεχωρίζουν δύο σπάνια είδη φυτών τα οποία περιλαμβάνονται στο
Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου ως ευπαθή (Crypsis aculeata και Crypsis
factorovskyi) και το ενδημικό είδος Onopordum cyprium.
3.1.2. Αξιολόγηση ορνιθοπανίδας
Η ορνιθοπανίδα αποτελεί έναν από τους κυριότερους δείκτες της ποιότητας ενός
οικοσυστήματος. Η αξία μιας περιοχής σχετικά με την ορνιθοπανίδα αφορά στον
αριθμό των ειδών που απαντούν σε αυτήν, στα είδη τα οποία αποτελούν δείκτες
εκτίμησης της βιοποικιλότητας (π.χ. είδη του παραρτήματος Ι της Κοινοτικής
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ), στη σπανιότητα των ειδών, στην πληθυσμιακή πυκνότητά
τους στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο τη
χρησιμοποιούν, δηλαδή αν φωλιάζουν, τρέφονται, κ.ά. Επιπλέον, η
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης μίας προστατευόμενης περιοχής εξασφαλίζεται
με τη διασφάλιση της καλής διατήρησης των αντικειμένων προστασίας. Όσον αφορά
στην ορνιθοπανίδα, αναφερόμαστε συγκεκριμένα στη διατήρηση των πληθυσμών και
της ποικιλίας των ειδών αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προστασία των
ενδιαιτημάτων τους και τον έλεγχο και την παρέμβαση σε παράγοντες που επιδρούν
αρνητικά σε αυτά.
Η περιοχή μελέτης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ορνιθοπανίδα, γεγονός το οποίο
έχει ήδη αναγνωρισθεί με την κήρυξη της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας για τα
πουλιά, σύμφωνα με τον νόμο «Περί προστασίας και διαχείρισης άγριων πτηνών και
θηραμάτων». Η περιοχή μελέτης θεωρείται ορνιθολογικά αξιόλογη, τόσο λόγω της
σημασίας της για τα μεταναστευτικά πουλιά, όσο και για την παρουσία σπανίων
ειδών και το φώλιασμα μερικών από αυτά.
Στην περιοχή μελέτης απαντούν συνολικά 103 είδη πουλιών από τα οποία 35
ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Η περιοχή αποτελεί μια από
τις σπουδαιότερες περιοχές αναπαραγωγής της Πελλοκατερίνας (Hoplopterus
(Vanellus) spinosus) στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, πιστεύεται ότι είναι
η σημαντικότερη περιοχή για αυτό το είδος που ανήκει στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ. Τρία ακόμα είδη του Παραρτήματος Ι αναπαράγονται στην περιοχή
μελέτης: ο Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus), ο Καλαμοκανάς
(Himantopus himantopus) και η Τρασιηλούδα (Calandrella brachydactyla).
Συγκεκριμένα δύο ζευγάρια Θαλασσοσφυριχτή έχουν αναφερθεί να φωλιάζουν στην
περιοχή, 12 ζευγάρια της Πελλοκατερίνας και δύο με τέσσερα ζευγάρια του
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Καλαμοκανά. Πολύ σημαντική είναι και η παρουσία σπάνιων ειδών όπως η Χιονάτη
(Egretta garzetta), ο Μαχητής (Philomachus pugnax), η Μικροπουλάδα (Porzana
parva) και το Σιταροπούλλι (Emberiza caesia). Στην περιοχή διαχειμάζουν
δεκατέσσερα είδη, περιστασιακά και Φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus).
Είναι γνωστό ότι τα πουλιά μεταναστεύουν δύο φορές το χρόνο από τη βόρεια
Ευρώπη προς την Αφρική, για να ξεχειμωνιάσουν και να φωλιάσουν σε ιδανικές, για
αυτά, περιοχές. Οι δρόμοι που ακολουθούν είναι καθορισμένοι και χρησιμοποιούν
μεταναστευτικούς σταθμούς σε ολόκληρο το ταξίδι τους για να τραφούν και να
ξεκουραστούν, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Μια σημαντική
μεταναστευτική διαδρομή περιλαμβάνει τον «ανατολικό διάδρομο» ο οποίος
εκτείνεται κατά μήκος ολόκληρης της μικρασιατικής ακτής, των νησιών του
ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και την Κύπρο.
Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί σημαντικό σταθμό για τα μεταναστευτικά είδη. που
μεταναστεύουν προς βορρά, την άνοιξη, καθώς βρίσκεται στα νότιοανατολικά του
νησιού οπότε και αποτελεί τον πρώτο υγρότοπο που συναντούν τα πουλιά μόλις
φτάσουν πάνω από την Κύπρο. Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα τελευταία σημεία
ξεκούρασης πριν ξεκινήσουν για το νότο το φθινόπωρο. Τα περισσότερα
μεταναστευτικά είδη, ιδιαίτερα τα πουλιά των υγροτόπων, θα σταθμεύσουν στην
Λίμνη Παραλιμνίου και πολλά από αυτά θα περάσουν τον χειμώνα εκεί. Εξήντα
τέσσερα (64) είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης (ποσοστό 63%) είναι
μεταναστευτικά. Περνάνε από την περιοχή κατά τις μεταναστεύσεις τους και
σταθμεύουν εκεί. Από αυτά τα 26 είδη ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ.
Στην περιοχή μελέτης διαχειμάζουν δεκατέσσερα (14) είδη εκ των οποίων τα τέσσερα
ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Ένα είδος, ο Δρυομυγοχάφτης
(Ficedula semitorquata) περιλαμβάνεται στον κατάλογο απειλουμένων ειδών της
IUCN στην κατηγορία «Σχεδόν Απειλούμενα» (Near Threatened). Από τα 103 είδη
πουλιών που έχουν παρατηρηθεί συνολικά στην περιοχή μελέτης τα 13
αναπαράγονται εκεί. Επομένως, η διατήρηση και αναβάθμιση της περιοχής με
κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιβίωση
των πληθυσμών της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
Σημαντικότατο στοιχείο της περιοχής μελέτης είναι η παρουσία 7 λιμνίων στο δυτικό
και νότιο τμήμα της. Σε αυτά βρίσκουν προστασία πολλά είδη ερωδιών, χαραδριών
και πουλάδες, ειδικά όταν το κύριο σώμα της Λίμνης δεν έχει νερό. Επίσης εκεί
απαντούν και τα περισσότερα στρουθιόμορφα, καθώς γύρω από τα λιμνία υπάρχει
πυκνή βλάστηση.
3.1.3. Αξιολόγηση της λοιπής πανίδας (ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και
προστατευόμενα είδη θηλαστικών, ερπετών και αμφιβίων)
Από τα είδη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή μελέτης, ο μικρός ρινόλοφος, και το
νερόφιδο περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ως
είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, η διατήρηση των οποίων επιβάλλει τον καθορισμό
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. Τα είδη αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς ένας από
τους σκοπούς του δικτύου NATURA 2000 είναι η προστασία των οικοτόπων των
ειδών του Παραρτήματος ΙΙ. Στην περιοχή μελέτης βέβαια η διασφάλιση του
πληθυσμού του νερόφιδου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, ενώ αντίθετα η σημασία
της περιοχής για το ρινόλοφο είναι μικρότερη καθώς χρησιμοποιείται μόνο για
τροφοληψία και όποιες δράσεις αποσκοπούν στην διαφύλαξη του υγροτόπου και της
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βλάστησης θα εξασφαλίσουν και την ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων εντόμων για το
είδος αυτό χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένα μέτρα
Από τα υπόλοιπα είδη πανίδας που απαντούν στην περιοχή μελέτης, στο Παράρτημα
IV της ως άνω οδηγίας περιλαμβάνονται έξι είδη σαύρας, τέσσερα είδη φιδιών, ένα
είδος αμφιβίου και τα τρία είδη χειροπτέρων. Επιπροσθέτως, όλα τα είδη ερπετών και
αμφιβίων της περιοχής προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης «για τη
διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». Στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, ως είδη υπό αυστηρή προστασία,
περιλαμβάνονται εννέα από τα είδη πανίδας της περιοχής, δηλαδή τρία είδη σαυρών,
ένα είδος φιδιού, ένα είδος αμφιβίου και τέσσερα είδη θηλαστικών. Για τα είδη αυτά,
σύμφωνα με τη Σύμβαση, απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη
διασφάλιση της διατήρησης των βιοτόπων τους καθώς και η προστασία των φυσικών
βιοτόπων που απειλούνται.
Αρκετά ενδημικά είδη και υποείδη χαρακτηρίζουν την περιοχή μελέτης, κάτι
αναμενόμενο άλλωστε στην Κύπρο. Τα ενδημικά taxa της περιοχής περιλαμβάνουν
τέσσερα είδη θηλαστικών και επτά είδη ερπετών.
3.1.4. Τα ενδιαιτήματα και οι πληθυσμοί των ειδών
Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης (85%) καταλαμβάνεται από την εποχιακή
αβαθή Λίμνη (Χάρτης 11: Λίμνη). Κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μέρους της
άνοιξης καλύπτεται από νερό με αλατότητα που αυξάνει από τον χειμώνα προς την
άνοιξη. Την περίοδο αυτή η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα πουλιά.
Η Λίμνη ενδέχεται να έχει ένα ενδιαφέρον και για το νερόφιδο αν και η παρουσία του
νερού δεν συμπίπτει πλήρως με την περίοδο δραστηριοποίησης του είδους. Οι
μεταβολές της αλατότητας αποτελούν περιοριστικό παράγοντα και για τα αμφίβια τα
οποία δεν μπορούν να επιζήσουν σε νερό με αυξημένη αλατότητα. Περί το μέσον ή
το τέλος της άνοιξης το νερό υποχωρεί και η περιοχή καλύπτεται από αλόφιλες και
αλονιτρόφιλες θεροφυτικές κοινότητες, αλλά μεγάλα τμήματα παραμένουν γυμνά
από κάθε μορφή βλάστησης. Η περιοχή είναι πλέον ακατάλληλη για τα περισσότερα
είδη και μόνο ορισμένες από τις πιο κοινές σαύρες παρατηρούνται συστηματικά σε
τμήματα της περιοχής αυτής, όπως η αλιζαύρα και ο κουρκουτάς ο οποίος προτιμάει
σημεία με πέτρες από παλαιές αποθέσεις. Περιστασιακά βεβαίως, αρκετά είδη
ερπετών και θηλαστικών μπορεί να εμφανιστούν, ιδιαίτερα εκεί όπου διατηρείται
κάποια βλάστηση χωρίς όμως οι περιοχές αυτές να μπορούν να θεωρηθούν βασικό
ενδιαίτημα τους.
Στο νότιο και δυτικό τμήμα στην περιφέρεια της περιοχής μελέτης έχουν
δημιουργηθεί από παλαιές εκσκαφές μια σειρά από μικρές λίμνες, τα αποκαλούμενα
λιμνία (Χάρτης 11: Τεχνητές λίμνες/λιμνία) με παρόχθια βλάστηση στην οποία
κυριαρχούν τα αρμυρίκια (Tamarix tetragyna). Ορισμένες από αυτές διατηρούν το
νερό καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Η αλατότητα του νερού εδώ δεν παρουσιάζει
τις έντονες διακυμάνσεις που παρουσιάζει στη Λίμνη, με αποτέλεσμα να αποτελούν
την μοναδική εστία γλυκού νερού κατά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Η συνολική
τους έκταση δεν υπερβαίνει τα 6 ha. Τα λιμνία αυτά είναι το βασικό ενδιαίτημα του
νερόφιδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και όλων των ειδών αμφιβίων.
Στο ανατολικό τμήμα της περιοχής βρίσκονται τα κανάλια αποστράγγισης αλλά και
το ρέμα απ’ όπου εισρέει νερό στη Λίμνη από τα ανατολικά (Χάρτης 11: Κανάλια). Η
παρόχθια βλάστηση είναι ανεπτυγμένη κατά τμήματα και σε αρκετά σημεία
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κυριαρχούν καλαμιώνες με Phragmites australis. Τα αμφίβια χρησιμοποιούν την
περιοχή αυτή και ιδιαίτερα τα τμήματα που είναι σε καλύτερη κατάσταση
διατήρησης, ενώ φαίνεται να αποτελεί ένα δυνητικό ενδιαίτημα και για το νερόφιδο.
Σε αυτά τα τμήματα διαπιστώθηκαν ικανοποιητικοί πληθυσμοί του δενδροβάτραχου
και του λιμνοβάτραχου.
Οι περιοχές των τεχνητών λιμνών και των καναλιών με την παρόχθια βλάστηση είναι
γραμμικές και μικρής έκτασης σε σχέση με το σύνολο της περιοχής μελέτης, αλλά
αποτελούν το βασικό ενδιαίτημα για το σύνολο των ειδών της ερπετοπανίδας και των
θηλαστικών (πλην των χειροπτέρων) που έχουν καταγραφεί. Η αξία αυτών των
ενδιαιτημάτων για τη διατήρηση της ποικιλότητας των ομάδων αυτών είναι ιδιαίτερα
μεγάλη παρά την μικρή τους έκταση. Πρέπει να τονισθεί ότι λόγω της περιορισμένης
έκτασης των κατάλληλων ενδιαιτημάτων, οι πληθυσμοί των περισσότερων ειδών
είναι μικροί στην περιοχής μελέτης αυξάνοντας τον παράγοντα κινδύνου από
απρόβλεπτα καταστροφικά γεγονότα ή ενέργειες.
Άλλα, μικρής έκτασης εντός της περιοχής μελέτης, ενδιαιτήματα όπως καλλιέργειες,
φυτείες ακακίας και ευκαλύπτου και διαταραγμένες περιοχές έχουν μικρή σημασία αν
και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για
ορισμένα είδη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τάφρος αποστράγγισης κοντά
στην πίστα του μότοκρος που χρησιμοποιείται από την Πελλοκατερίνα (Hoplopterus
spinosus).
3.1.5. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Μεταξύ των τύπων οικοτόπων, προτεραιότητα για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων
στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000,
αποτελεούν οι τρεις τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι που απαντούν στην
περιοχή, δηλαδή: ο τύπος οικοτόπου 1310 «αλόφιλες-νιτρόφιλες φυτοκοινωνίες
πρωτογενούς βλάστησης με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και
αμμωδών ζωνών», ο τύπος οικοτόπου 1410 «μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia
maritimi)» και ο τύπος οικοτόπου 92D0 «νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες
(Nerio-Tamaricetea)»
Αναφορικά με τα θηλαστικά της περιοχής, μόνο ένα είδος χειροπτέρου, ο μικρός
ρινόλοφος, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ως εκ
τούτου αποτελεί προτεραιότητα για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων προστασίας του.
Υπενθυμίζεται δε ότι για τα χειρόπτερα πραγματοποιήθηκε εθνικό έργο καταγραφής
τους χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Είναι πάντως σαφές
ότι η περιοχή μελέτης αποτελεί αποκλειστικά θέση διατροφής για το είδος αυτό όπως
και για τα υπόλοιπα είδη χειροπτέρων που έχουν καταγραφεί. Ως εκ τούτου η
εμφάνιση τους στην περιοχή μελέτης σχετίζεται με την αφθονία των εντόμων η οποία
συνδέεται με την ύπαρξη της Λίμνης, αλλά και της παρόχθιας βλάστησης στα λιμνία
και τα κανάλια περιφερειακά της Λίμνης.
Μεταξύ των ερπετών της περιοχής, το Κυπριακό νερόφιδο περιλαμβάνεται επίσης
στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί
αυτού του άμεσα απειλούμενου είδους στην Κύπρο έχουν εντοπιστεί στην περιοχή
μελέτης και ως εκ τούτου η διασφάλιση των πληθυσμών του και η διατήρηση των
ενδιαιτημάτων του αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στο σχέδιο διαχείρισης της
περιοχής του Δικτύου NATURA 2000.
Μεταξύ των υπολοίπων ειδών ερπετών δεν θεωρούμε ότι πρέπει να τεθούν
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διαχειριστικές προτεραιότητες που να ευνοούν συγκεκριμένα είδη, αλλά θα πρέπει να
επιδιωχθεί η διαφύλαξη του συνόλου της ποικιλότητας ειδών μέσω της διατήρησης
και της ανόρθωσης της παρόχθιας βλάστησης κατά μήκος των καναλιών και γύρω
από τις τεχνητές λίμνες. Γενικά η αντιστροφή της τάσης υποβάθμισης της βλάστησης
που διαπιστώνεται σε μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης θα συμβάλει στη
διατήρηση του συνόλου ειδών της πανίδας.
Σε ό,τι αφορά στην ορνιθοπανίδα της περιοχής, θεωρούμε ότι προτεραιότητες πρέπει
να αναγνωρισθούν μεταξύ των 35 ειδών πουλιών που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Ειδικότερα, προτεραιότητα του σχεδίου διαχείρισης της
περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 αποτελούν τα είδη του Παραρτήματος Ι που
αναπαράγονται και φωλιάζουν στην περιοχή και τα σπάνια είδη
Οι ανθρώπινες ενέργειες που πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις στα
σημαντικά είδη και τα ενδιαιτήματα τους είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
1.

Εισαγωγή ξενικών ειδών (κυπρίνος, κουνουπόψαρο).

2.

Θήρευση από γάτες.

3.

Σκόπιμη θανάτωση λόγω φοβίας ή αρνητικής αντιμετώπισης.

4.

Η γειτνίαση με οικιστικές περιοχές και οδικά δίκτυα αυξάνει τον
κίνδυνο τυχαίας ή σκόπιμης θανάτωσης

5.

Δραστηριότητες αναψυχής (μοτοκρός, κυνήγι, σκοπευτήριο) και
απόθεση υλικών που εγκυμονούν κινδύνους ρύπανσης των υδάτων.

6.

Ενδεχόμενη χρήση δηλητηρίων για αντιμετώπιση των κουνουπιών ή
διαρροής εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται
στις παρακείμενες καλλιέργειες.

7.

Άντληση νερού που οδηγεί σε πρόωρη αποξήρανση των λιμνίων και
ενδεχόμενη αναρρόφηση και θανάτωση νερόφιδων και άλλων ειδών.

8.

Μη αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων

3.2. Αξιολόγηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Η διερεύνηση των τάσεων εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των
χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης και στη ευρύτερη περιοχή, συνηγορεί στις
ακόλουθες εκτιμήσεις αναφορικά με την επίδρασή τους στους βιοτικούς πόρους της
περιοχής.
3.2.1. Δασοπονία – Γεωργία – Κτηνοτροφία
Στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις,
αλλά ούτε και αιωνόβια ή αξιόλογα δένδρα. Γεωργικές και κτηνοτροφικές
δραστηριότητα ασκούνται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά όχι με τρόπο ή σε ένταση
που να επηρεάζουν άμεσα τη Λίμνη. Ωστόσο, οι υφιστάμενες καλλιέργειες στο όριο
της περιοχής μελέτης δημιουργούν κάποιους κινδύνους ρύπανσης της Λίμνης από
υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.
3.2.2. Διαχείριση υδατικών πόρων
Τα έργα αποστράγγισης της Λίμνης έχουν ως αποτέλεσμα την αποξήρανσή της για

95

μεγαλύτερο διάστημα από ότι θα γινόταν με φυσικό τρόπο. Αυτό επηρεάζει αρνητικά
τις υγροτοπικές λειτουργίες και αξίες της περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα τη
λειτουργία στηριξης τροφικών πλεγμάτων, καθιστώντας ευάλωτη την πανίδα της
περιοχής.
3.2.3. Δόμηση και αστικοποίηση
Η Λίμνη περιβάλλεται από εκτάσεις με έντονη αστικοποίηση και κατά τόπους τα
κτήρια φτάνουν έως και το όριο του υγρότοπου. Επιπροσθέτως, τμήμα του ίδιου του
υγρότοπου στα βόρεια δεν έχει περιληφθεί στα όρια της περιοχής Νatura 2000, αλλά
έχει μετατραπεί σε οικιστική περιοχή και βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Η όχληση, η
συρρίκνωση της έκτασης των ενδιαιτημάτων, η ελαχιστοποίηση της φυσικότητας του
χώρου, η φωτορύπανση κατά την διάρκεια της νύχτας, η εύκολη πρόσβαση σε
πεζούς, οχήματα και οικόσιτα είδη ζώων, ως απόρροια της αστικοποίησης περίξ της
Λίμνης έχουν αυξητικές τάσεις και πρέπει να αντιμετωπισθούν.
3.2.4. Υποδομές εντός της περιοχής
Εντός της Λίμνης λειτουργεί πίστα μοτοκρος, σκοπευτήριο και μοντελοδρόμιο. Η
παρουσία τέτοιων υποδομών συμβάλει στην αντίληψη του υγρότοπου ως μιας χέρσας
έκτασης όπου μεταφέρονται οχλούσες δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής
και όχι ως μιας σημαντικής περιοχής για το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου.
3.2.5. Πρόσβαση και απόθεση υλικών
Η περιοχή είναι σχεδόν στο σύνολο της προσβάσιμη κατά την ξηρή περίοδο, από
οχήματα και πεζούς, χωρίς κανέναν έλεγχο. Η υποβάθμιση της βλάστησης, η όχληση
της πανίδας, η χωρίς σκοπιμότητα καταστροφή φωλιών των ειδών που φωλιάζουν
στο έδαφος, η ανεξέλεγκτη απόθεση άχρηστων οικιακών υλικών και οικοδομικών
υπολειμμάτων (μπάζα), η δημιουργία οπτικής αλλά ενδεχομένως και χημικής
ρύπανσης, είναι οι προφανείς επιπτώσεις από την εύκολη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση
στην περιοχή μελέτης. Τέλος, όσον αφορά στην προγραμματιζόμενη διέλευση
δρόμου πρωταρχικής σημασίας, ο οποίος ξεκίνησε ήδη να υλοποιείται, απειλεί άμεσα
τμήματα της Λίμνης στα βορειοδυτικά.
3.2.6. Κυνήγι
Η κυνηγετική πίεση που δέχεται, έστω και περιστασιακά, η περιοχή μελέτης είναι
ιδιαίτερα έντονη, κάτι που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της ως Ζώνης Ειδικής
Προστασίας για τα πουλιά σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθός της, άλλα ούτε και με
την γειτνίασή της με αστικές περιοχές. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να είναι ήδη
σημαντικό το πρόβλημα ρύπανσης από μόλυβδο λόγω του μεγάλου αριθμού κυνηγών
που συγκεντρώνει η περιοχή, ενώ διαπιστώθηκαν και φαινόμενα λαθροθηρίας.
3.2.7. Εισαγωγή ξενικών ειδών
Στα τεχνητά λιμνία στο δυτικό όριο της περιοχής μελέτης παρατηρήθηκαν
υπολείμματα από δεκάδες νεκρά ψάρια, πιθανότατα κυπρίνους, η εισαγωγή των
οποίων έχει αναφερθεί στη συγκεκριμένη Λίμνη. Επίσης, σε όλα τα σημεία με
επιφανειακά νερά παρατηρήθηκαν κουνουπόψαρα. Αμφότερα τα είδη ανταγωνίζονται
το νερόφιδο, ωστόσο η αρνητική επίδραση των κουνουπόψαρων ενδέχεται να
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αντισταθμίζεται από την αποτροπή χρήσης εντομοκτόνων για τα κουνούπια στις
περιοχές αυτές.
3.2.8. Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το μεγαλύτερο μέρος της Λίμνης ανήκει σε ιδιώτες καθιστώντας προβληματική την
εκτέλεση έργων διαχείρισης και την αποτροπή ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Η
εφαρμογή της πρόνοιας 17.4.3 του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου θα συμβάλει στην
απρόσκοπτει εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης.
Κατά τη συγγραφή του παρόντος σχεδίου διαχείρισης δεν ήταν γνωστή κάποια άλλη
δραστηριότητα που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τα σημαντικά γνωρίσματα
της περιοχής.

3.3. Συνολική αξιολόγηση της περιοχής
Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τρεις (3) τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ένα (1) είδος θηλαστικού και ένα (1) είδος ερπετού του
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, έντεκα (11) είδη ζώων του Παραρτήματος
IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 35 είδη πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ, μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών πουλιών, αλλά και ενδημικά ή άλλα
σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.
Η φυσικότητα της περιοχής είναι διαταραγμένη λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων οι
οποίες παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, κυρίως λόγω της έντονης δόμησης και
αστικοποίησης περίξ της Λίμνης και του πολεοδομικού και ιδιοκτησιακού
καθεστώτος της. Επιπροσθέτως, η φυσικότητα της περιοχής και οι λειτουργίες του
οικοσυστήματος απειλούνται και υποβαθμίζονται από την υφιστάμενη διαχείριση των
υδατικών πόρων της και τις δραστηριότητες αναψυχής, περιλαμβανομένου του
κυνηγίου.
Από την ανάλυση που παρατίθεται στα κεφάλαια 2.3, 3.1 και 3.2 προκύπτει ότι η
διατήρηση και εντατικοποίηση των υφιστάμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων θα
επιδράσει αρνητικά στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των
ειδών, ενδεχομένως και στους αβιοτικούς πόρους της περιοχής. Επίσης, ζητήματα
όπως το ιδιοκτησιακό, η πρόσβαση, η απόθεση υλικών χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης και ρύθμισης, βάσει ορθολογικού σχεδιασμού.
Οι κοινότητες της περιοχής παρουσιάζουν επαρκή ενημέρωση για το Δίκτυο
NATURA 2000 και δείχνουν ευαισθητοποιημένες για την προστασία της περιοχής.
Ωστόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίμνης και οι δραστηριότητες αναψυχής που
ασκούνται εντός, αποτελούν πεδίο ισχυρών αντιπαραθέσεων και απαιτείται ισχυρή
πολιτική βούληση για τη διευθέτησή τους. Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης
κοινωνικής συναίνεσης στη λειτουργία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής
κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαιτούμενων
δράσεων ενημέρωσης.
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4. ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η περιοχή Λίμνη Παραλιμνίου είναι Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της πτηνοπανίδας και ως τέτοιος παρουσιάζει ιδιαίτερο
οικολογικό ενδιαφέρον. Από το σκεπτικό και τη φιλοσοφία κήρυξης της περιοχής ως
προστατευόμενης και την αξιολόγηση των γνωρισμάτων και των αξιών της,
προκύπτουν οι ακόλουθοι σκοποί διαχείρισης της περιοχής
Γενικός Σκοπός
Η προστασία της βιολογικής ποικιλότητας της περιοχής CY3000008 «Λίμνη
Παραλιμνίου» και η διατήρηση του υγροτοπικού χαρακτήρα της.
Ειδικοί Σκοποί
-

Η διατήρηση του πληθυσμού του Κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix
cypriaca) στα επίπεδα του 2000 με απώτερο στόχο την αύξηση κατά 50%
του πληθυσμού στην επόμενη δεκαετία.

-

Η διατήρηση της ποικιλότητας των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και
της πανίδας, με έμφαση στα Κοινοτικής Σημασίας.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών των αμφιβίων που
αποτελούν βασική τροφική πηγή του Κυπριακού νερόφιδου.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών της ορνιθοπανίδας με
έμφαση στα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που
φωλιάζουν στην περιοχή: Hoplopterus (Vanellus) spinosus
(Πελλοκατερίνα), Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής),
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς) και Calandrella brachydactyla
(Τρασιηλούδα).

-

Η διατήρηση ή και βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των
ειδών.

-

Η διατήρηση ή και βελτίωση των υδατικών και υγροτοπικών πόρων της
περιοχής.

-

Η αποτροπή μη σύννομων ενεργειών στην περιοχή (επεμβάσεις στους
οικοτόπους, παράνομη συλλογή ειδών, παράνομη θανάτωση ειδών
κ.λπ.).

-

Δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης
κοινωνικής συναίνεσης, για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής
συνείδησης και για την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της
περιοχής.
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5. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Όπως επισημαίνεται στο κεφάλαιο 3 του σχεδίου διαχείρισης, η φυσικότητα της
περιοχής είναι διαταραγμένη από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις οι οποίες
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις κυρίως ως αποτέλεσμα της έντονης δόμησης και
αστικοποίησης περίξ της Λίμνης και του πολεοδομικού και ιδιοκτησιακού
καθεστώτος της. Επιπροσθέτως, η φυσικότητα της περιοχής και οι λειτουργίες του
οικοσυστήματος απειλούνται και υποβαθμίζονται από την υφιστάμενη διαχείριση των
υδατικών πόρων της και τις δραστηριότητες αναψυχής, περιλαμβανομένου του
κυνηγίου (π.χ. υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων από τη χρήση μολύβδινων
σκαγιών). Επιπροσθέτως η ποιότητα των υδάτων υποβαθμίζεται και από τη χρήση
αγροχημικών στις καλλιέργειες της λεκάνης απορροής. Από την ανάλυση που
παρατίθεται στα κεφάλαια 2.3, 3.1 και 3.2 προκύπτει ότι η διατήρηση και
εντατικοποίηση των υφιστάμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων θα επιδράσει
αρνητικά στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών
(ιδιαιτέρως του Κυπριακού νερόφιδου και ειδών πτηνών κοινοτικού ενδιαφέροντος),
ενδεχομένως και στους αβιοτικούς πόρους της περιοχής. Επίσης, ζητήματα όπως το
ιδιοκτησιακό, η πρόσβαση, η απόθεση υλικών, οι μη συμβατές με την προστασία
χρήσεις, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ρύθμισης.
Κατά τον καθορισμό και την περιγραφή των δεόντων μέτρων διαχείρισης της Λίμνης
Παραλιμνίου, κατευθυντήριο άξονα αποτέλεσαν:
-

η σημασία, σε εθνικό επίπεδο, της περιοχής για τη διατήρηση του Κυπριακού
νερόφιδου,

-

η εκτίμηση ότι η άρση των πιέσεων και των αιτιών των προβλημάτων της
περιοχής θα δώσει στο σύστημα τη δυνατότητα αυτο-ρύθμισης / αυτοεπανάκαμψης (χωρίς δηλαδή να απαιτούνται στη φάση αυτή δραστικές
διαχειριστικές παρεμβάσεις), θέση η οποία θα πρέπει να επανεκτιμηθεί σε
βάθος πενταετίας,

-

η άμεση γειτνίαση της περιοχής με αστικές περιοχές και καλλιέργειες που
στερούν τη δυνατότητα καθορισμού ρυθμιστικής ζώνης (buffer zone)
περιμετρικά της.

Βάσει των ανωτέρω και για την επίτευξη των σκοπών του σχεδίου διαχείρισης
προτείνονται, ανάλογα με τον χαρακτήρα της επέμβασης, είτε ενεργητικά μέτρα
περιορισμένης επέμβασης και μικρής κλίμακας, για ορισμένα από τα οποία τίθενται
αυστηρές προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους (βλ. μέτρα 5.3 & 5.6), είτε μελέτες
και θεσμικές ρυθμίσεις για τη βέλτιστη διευθέτηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
και χρήσεων στην περιοχή. Τα μέτρα διαχείρισης παρουσιάζονται επιγραμματικά στη
συνέχεια και περιγράφονται στα κεφάλαια που ακολουθούν.

101

Ειδικοί
Σκοποί

Μέτρα

Διατήρηση
του
πληθυσμού
του
Κυπριακού
νερόφιδου
(Natrix
natrix
cypriaca)

Διατήρηση
τύπων
οικοτόπων,
χλωρίδας και
πανίδας, με
έμφαση στα
Κοινοτικής
Σημασίας

Διατήρηση
ή και
αύξηση των
πληθυσμών
των
αμφιβίων

Διατήρηση ή και
αύξηση των
πληθυσμών της
ορνιθοπανίδας







(είδη Παραρτήματος
Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ –πρώην
79/409/ΕΟΚ– που
φωλιάζουν στην
περιοχή)

Διατήρηση ή
και βελτίωση
της ποιότητας
των
ενδιαιτημάτων
των ειδών

Διατήρηση ή
και βελτίωση
των υδατικών
και
υγροτοπικών
πόρων της
περιοχής

Η
αποτροπή
μη
σύννομων
ενεργειών
στην
περιοχή

Δημιουργία
προϋποθέσεων
για την
εξασφάλιση της
απαιτούμενης
κοινωνικής
συναίνεσης







5.1. Επόπτευση /
Φύλαξη



5.2. Μελέτη
οικολογίας του
Κυπριακού
νερόφιδου



5.3. Δημιουργία
τεχνητών
καταφυγίων και
θέσεων ωοτοκίας
για νερόφιδο



5.4. Δημιουργία
φυτοφράκτη
περιφερειακά της
περιοχής και σε
πρώτη φάση στην
περιοχή των λιμνίων













5.5. Διαχείριση
πρόσβασης
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Ειδικοί
Σκοποί

Μέτρα

Διατήρηση
του
πληθυσμού
του
Κυπριακού
νερόφιδου
(Natrix
natrix
cypriaca)

Διατήρηση
τύπων
οικοτόπων,
χλωρίδας και
πανίδας, με
έμφαση στα
Κοινοτικής
Σημασίας

Διατήρηση
ή και
αύξηση των
πληθυσμών
των
αμφιβίων

Διατήρηση ή και
αύξηση των
πληθυσμών της
ορνιθοπανίδας
(είδη Παραρτήματος
Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ –πρώην
79/409/ΕΟΚ– που
φωλιάζουν στην
περιοχή)

Διατήρηση ή
και βελτίωση
της ποιότητας
των
ενδιαιτημάτων
των ειδών

Διατήρηση ή
και βελτίωση
των υδατικών
και
υγροτοπικών
πόρων της
περιοχής

Η
αποτροπή
μη
σύννομων
ενεργειών
στην
περιοχή

Δημιουργία
προϋποθέσεων
για την
εξασφάλιση της
απαιτούμενης
κοινωνικής
συναίνεσης

οχημάτων και πεζών
5.6. Εκβαθύνσεις
υφιστάμενων
λιμνίων – Πιλοτική
δημιουργία νέου
λιμνίου





5.7. Εκκαθάριση
κυπρινοειδών από
τα λιμνία





5.8. Ενίσχυση των
περιβαλλοντικών
όρων λειτουργίας
του σκοπευτηρίου
5.9. Μελέτη
διαχείρισης της
υδροπεριόδου της
Λίμνης
5.10. Διαχείριση
θηραματικού
πλούτου
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Ειδικοί
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Διατήρηση
του
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του
Κυπριακού
νερόφιδου
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Διατήρηση
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χλωρίδας και
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Διατήρηση
ή και
αύξηση των
πληθυσμών
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αμφιβίων

Διατήρηση ή και
αύξηση των
πληθυσμών της
ορνιθοπανίδας
(είδη Παραρτήματος
Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ –πρώην
79/409/ΕΟΚ– που
φωλιάζουν στην
περιοχή)

Διατήρηση ή
και βελτίωση
της ποιότητας
των
ενδιαιτημάτων
των ειδών

Διατήρηση ή
και βελτίωση
των υδατικών
και
υγροτοπικών
πόρων της
περιοχής

Η
αποτροπή
μη
σύννομων
ενεργειών
στην
περιοχή

Δημιουργία
προϋποθέσεων
για την
εξασφάλιση της
απαιτούμενης
κοινωνικής
συναίνεσης

5.11. Ενίσχυση
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης
του κοινού

















5.12. Ανάδειξη και
αειφόρος ανάπτυξη
της περιοχής

















5.13. Ειδικές
διαχειριστικές
διατάξεις για
γεωργούς και
κτηνοτρόφους
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5.1. Επόπτευση / Φύλαξη
ΣΚΟΠΟΙ:
-

Διατήρηση του πληθυσμού του Κυπριακού νερόφιδου.

-

Η διατήρηση της ποικιλότητας των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της
πανίδας, με έμφαση στα Κοινοτικής Σημασίας.

-

Διατήρηση ή και βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών.

-

Διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών της ορνιθοπανίδας, με έμφαση στα
είδη κοινοτικής σημασίας που φωλιάζουν στην περιοχή (Πελλοκατερίνα,
Θαλασσοσφυριχτής, Καλαμοκανάς και Τρασιηλούδα).

-

Αποτροπή μη σύννομων ενεργειών στην περιοχή (επεμβάσεις στους
οικοτόπους, παράνομη συλλογή ειδών και παράνομη θανάτωση ειδών κ.λπ.).

-

Δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής
συναίνεσης

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς
διαχείρισης της περιοχής, φύλαξη και επόπτευση ασκείται από το προσωπικό του
Ταμείου Θήρας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών. Ωστόσο η υφιστάμενη φύλαξη και επόπτευση της περιοχής
ασκείται στο πλαίσιο των ευρύτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού
και δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει
η περιοχή. Ως τέτοια προβλήματα επισημαίνονται, ενδεικτικά, η ανεξέλεγκτη
πρόσβαση οχημάτων από και προς όλη την έκταση της περιοχής, η παράνομη
απόθεση υλικών και απορριμμάτων, το παράνομο κυνήγι (εκτός από την λαθροθηρία
επισημαίνεται και η θήρα με σκάγια μολύβδου κάτι που δεν επιτρέπεται στην
περιοχή), η εισαγωγή ξενικών ειδών και θηρευτών, η άντληση νερού από τα λιμνία,
άλλες δραστηριότητες όπως αγώνες μοτοκρος, αερομοντελισμός κ.λπ.
Η αποτύπωση των προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζει η περιοχή και η διερεύνηση
των τάσεων εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης στην
περιοχή συνηγορούν στην εκτίμηση ότι η επόπτευση και φύλαξη της περιοχής απαιτεί
ενίσχυση καθώς αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ εργαλείο για την άρτια εφαρμογή και
την επίτευξη των σκοπών του σχεδίου διαχείρισης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόσληψη και εκπαίδευση δύο εποπτών/φυλάκων επιφορτισμένων με
την επίβλεψη εφαρμογής των μέτρων διαχείρισης της περιοχής και των λοιπόν
θεσμικών ρυθμίσεων, αλλά και του ελέγχου αναφορικά με μη σύννομες ενέργειες
στην περιοχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Στις αρμοδιότητες τους θα
περιλαμβάνονται επίσης:
α) η συνοδεία οργανωμένων ομάδων επισκεπτών ώστε να αποτρέπεται η
προσέγγιση σε κρίσιμα και ευαίσθητα ενδιαιτήματα ειδών και να διευκολύνοντα
οι επισκέπτες στην κατανόηση των βιοτικών και αβιοτικών γνωρισμάτων της
περιοχής και στην εκτίμηση της αξία της,
β) η εφαρμογή (ή η συμμετοχή στην εφαρμογή) ορισμένων μέτρων διαχείρισης
(π.χ. Μέτρα 5.3, 5.8) και στην παρακολούθηση.
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Λόγω της σχετικά μικρής έκτασης της περιοχής οι επόπτες μπορούν να έχουν στην
αρμοδιότητά τους περισσότερες από μία περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Σε
αυτή την περίπτωση όμως η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο
επόπτευσης λόγω των έντονων ανθρωπογενών πιέσεων και της κρισιμότητας της για
την διατήρηση του νερόφιδου.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Για την υλοποίηση του μέτρου κρίνεται σημαντική η πρόσληψη και
εκπαίδευση ατόμων, μέσω των νόμιμων διαδικασιών που διέπουν την πρόσληψη
δημοσίων υπαλλήλων, ή η πρόσληψη ατόμων μέσω διαδικασιών αγοράς υπηρεσιών.
Αρχικά θα πρέπει να αποφασιστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ανάλογα με τις
δυνατότητες και τις ανάγκες των αρμόδιων φορέων και να συνταχθεί η περιγραφή
των θέσεων εργασίας. Μετά την πρόσληψη των ατόμων θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί βασική θεωρητική εκπαίδευση για τις αρμοδιότητες τους και
θέματα νομοθεσίας, καθώς και πρακτική εκπαίδευση για τον τρόπο εργασίας και την
εφαρμογή ορισμένων μέτρων διαχείρισης.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 5 έτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξαμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2 άτομα Χ 13 μήνες Χ κόστος ανθρωπομήνα Χ 5 έτη
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή

5.2. Μελέτη οικολογίας του Κυπριακού νερόφιδου
ΣΚΟΠΟΙ: Διατήρηση του Κυπριακού νερόφιδου και των ενδιαιτημάτων του και
εξειδίκευση παρεμβάσεων για μελλοντική αύξηση των πληθυσμών του
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Η μελέτη για το Κυπριακό νερόφιδο που
πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας (Blosat 2002) δίνει
πολύ καλή εικόνα για την κατάσταση του είδους κατά την συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, αλλά δεν δίνει επαρκή πρωτογενή στοιχεία για κρίσιμα θέματα της
οικολογίας του είδους που σχετίζονται άμεσα με ορισμένες διαχειριστικές
παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν για την ενίσχυση των
πληθυσμών του. Τα συγκεκριμένα στοιχεία της οικολογίας του είδους στην περιοχή
μελέτης κρίνονται απαραίτητα για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό
και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης. Η εκπόνηση της μελέτης
αποτελεί προαπαιτούμενο για την εφαρμογή άλλων μέτρων διαχείρισης (βλ. μέτρα
5.3. & 5.6)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το μέτρο αφορά στην εκπόνηση μελέτης η οποία θα δίνει
τεκμηριωμένες απαντήσεις σε θέματα μείζονος σημασίας για τον ορθό σχεδιασμό και
την εφαρμογή παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πληθυσμού του νερόφιδου στη
Λίμνη Παραλιμνίου (και κατ’ επέκταση για τη διαχείριση της περιοχής). Ως τέτοια
κρίνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα θέματα:


Μετακινήσεις των ατόμων σε ημερήσια βάση αλλά και σε φάση διασποράς.



Χρήση χώρου, βαθμός χρήσης της περιοχής της Λίμνης εκτός των λιμνίων,
χρήση περιοχών εκτός των ορίων της περιοχής Natura 2000 κ.λπ.
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Διαθεσιμότητα και χρήση καταφυγίων
Αναγκαιότητα δημιουργίας νέων θέσεων.



Διαθεσιμότητα και χρήση θέσεων οωτοκίας. Αναγκαιότητα δημιουργίας νέων
θέσεων.



Διαθεσιμότητα και χρήση τροφικών πηγών. Ανταγωνισμός ως προς τις
τροφικές πηγές. Δυνατότητες εμπλουτισμού- ενίσχυσης.



Αξιολόγηση της επάρκειας και της κατάστασης των πρωτογενών
ενδιαιτημάτων και αξιολόγηση της δυνατότητας αύξησης του πληθυσμού με
δημιουργία νέων λιμνίων ή με επεμβάσεις σε ήδη υφιστάμενα.



Θήρευση του νερόφιδου από φυσικούς και εισηγμένους θηρευτές.

και

θέσεων

διαχείμανσης.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση, για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, επαρκούς δείγματος του πληθυσμού του νερόφιδου με την μέθοδο του
radio tracking. Επιπροσθέτως η μελέτη πρέπει να καταλήγει σε προτάσεις
παρεμβάσεων με λεπτομερή περιγραφή κάθε μίας (χωροθέτηση - τεχνική περιγραφή διαστασιολόγηση, αιτιολόγηση αποκλεισμού εναλλακτικών λύσεων, κοστολόγηση,
κ.ό.κ) και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε τεκμηριωμένες προτάσεις για επανασχεδιασμό
ή τροποποίηση υφιστάμενων μέτρων διαχείρισης της περιοχής.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Θα πρέπει να συνταχθούν οι όροι εντολής της μελέτης και να
ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεσή της με βάση τις
διαδικασίες των αρμοδίων Τμημάτων. Οι όροι εντολής θα πρέπει να προδιαγράφουν
με σαφήνεια τις απαιτούμενες μεθόδους εργασίας (σε κάθε περίπτωση κρίνεται
απαραίτητη η χρήση radio tracking), τη δομή και το περιεχόμενο των παραδοτέων.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Οι εργασίες πεδίου πρέπει να περιλάβουν ένα πλήρες έτος
έτσι ώστε να καλύψουν βασικά στάδια του ετήσιου κύκλου του νερόφιδου όπως η
αναπαραγωγή και η διαχείμανση. Ο συνολικός χρόνος για την μελέτη
περιλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών σταδίων (προμήθεια κατάλληλου
εξοπλισμού radio tracking κλπ) και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων εκτιμάται
περί τους 18 μήνες.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Έκθεση αποτελεσμάτων
τεκμηριωμένες απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα της μελέτης.

με

επαρκώς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Το κόστος της μελέτης της οικολογίας του νερόφιδου στην
περιοχή «Λίμνη Παραλιμνίου» κατά την περίοδο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης
εκτιμάται στα 43.500 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:
Εργασίες πεδίου: 120 ανθρωποημέρες x 250 ευρώ (περιλαμβανομένων και των
εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων).
Κόστος εξοπλισμού: Αφορά στην αγορά πομπών, δέκτη (ή δεκτών) radiotracking και λοιπού εξοπλισμού πεδίου. Το ακριβές κόστος εξαρτάται από τις
επιλογές της κάθε ερευνητικής ομάδας. Γενικώς εκτιμάται στις 9.000 ευρώ.
Διαχείριση έργου, επεξεργασία
ανθρωποημέρες x 150 ευρώ.

δεδομένων

&

συγγραφή

έκθεσης:

30

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή
107

5.3. Τεχνητά καταφύγια και θέσεις ωοτοκίας για νερόφιδο
ΣΚΟΠΟΙ:


Διατήρηση και μελλοντική αύξηση των πληθυσμών του νερόφιδου μέσω της
διασφάλισης επαρκών καταφυγίων και θέσεων ωοτοκίας με κατάλληλες
συνθήκες για την εκκόλαψη των αυγών.



Δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής
συναίνεσης (ευαισθητοποίηση μαθητών και κατοίκων της περιοχής μέσω της
συμμετοχής τους σε δράσεις για την προστασία του νερόφιδου).

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν
πέριξ των πρωτευόντων ενδαιτημάτων του νερόφιδου όπως η γειτνίαση με οικιστικές
περιοχές και η ανθρωπογενής υποβάθμιση της βλάστησης, ενδέχεται η διαθεσιμότητα
ασφαλών θέσεων ωοτοκίας και καταφυγίων να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για
την ενίσχυση ή ακόμη και για τη διατήρηση του πληθυσμού του είδους στην περιοχή
μελέτης. Η αναγκαιότητα του μέτρου θα πρέπει να τεκμηριωθεί από την «Μελέτη
οικολογίας νερόφιδου».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η δημιουργία θέσεων ωοτοκίας συνίσταται στην κατασκευή σωρών με
κατάλληλη εναλλαγή μικρών κλαδιών και φυτικού υλικού. Κατά την διαδικασία
κομποστοποίησης του υλικού αυτού δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας για την ωοτοκία και την εκκόλαψη των αυγών του
νερόφιδου. Ως τεχνητά καταφύγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγάλα κομμάτια
ξύλου ή και άλλα υλικά που καλύπτουν επαρκή επιφάνεια δίνοντας την δυνατότητα
στα νερόφιδα να καλυφθούν κάτω από αυτά. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί από
τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά Τμήματα που έχουν και την ευθύνη για την διατήρηση
και προστασία των ειδών. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι δράσεις αυτού του είδους
είναι ιδανικές για την ευαισθητοποίηση των κατοικών και των φορέων της περιοχής
μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους. Ένας ενδεικτικός τρόπος υλοποίησης για την
επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο ακόλουθος. Οι φύλακες μπορούν να φροντίσουν
για την συγκέντρωση των απαραίτητων υλικών, ενώ εθελοντές, κατά προτίμηση
μαθητές και κάτοικοι της περιοχής μπορούν να συμμετάσχουν στην τοποθέτηση/
διαμόρφωση των θέσεων αυτών πάντα βέβαια υπό την κατάλληλη καθοδήγηση. Σε
κάθε περίπτωση ο τρόπος υλοποίησης και τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τα
αρμόδια Τμήματα, εναπόκειται στις δυνατότητες και ανάγκες κατά την υλοποίηση
του μέτρου.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Το μέτρο δεν είναι ώριμο για άμεση εφαρμογή. Θα πρέπει πρώτα να
τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα του και ο προσδιορισμός των κατάλληλων θέσεων από
την «Μελέτη οικολογίας του Κυπριακού νερόφιδου» (Μέτρο 5.2). Απαραίτητη
προϋπόθεση για την εφαρμογή του αποτελεί και η επίτευξη επαρκούς φύλαξης της
περιοχής, διότι σε αντίθετη περίπτωση τα σημεία αυτά μπορεί να λειτουργήσουν ως
παγίδες για τα νερόφιδα σε ενδεχόμενο βανδαλισμό. Εάν δεν διασφαλισθεί η
ασφάλεια των τεχνητών καταφυγίων και θέσεων ωοτοκίας δεν πρέπει να εφαρμοστεί
το μέτρο. Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι τεχνητές θέσεις ωοτοκίας έχουν εφαρμοστεί
σε περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης όπου επικρατούν πολύ διαφορετικές
συνθήκες θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων σε σχέση με την Κύπρο. Σε πρώτη φάση
και εφόσον κριθεί αναγκαίο, το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ περιορισμένη
κλίμακα ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητά του για την περιοχή μελέτης. Τέλος,
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πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς
ώστε να καταστεί δυνατή η παρέμβαση.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Οι δράσεις επαναλαμβάνονται κάθε άνοιξη σε ετήσια βάση.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ο αριθμός των θέσεων ωοτοκίας και τα τεχνητά
καταφύγια που τοποθετούνται καθώς και ο βαθμός χρήσης τους από τα νερόφιδα.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εφαρμογή του μέτρου δεν έχει κόστος καθώς θα
πραγματοποιηθεί από τους φύλακες σε συνδυασμό με εθελοντές. Μπορεί να
προϋπολογιστεί ένα μικρό ποσό για την παραγωγή υλικού προώθησης/ αναμνηστικών
για τους εθελοντές (καπέλα, μπλουζάκια κλπ) καθώς και για κάποιες ειδικές
κατασκευές τεχνητών καταφυγίων εφόσον κριθεί απαραίτητο.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Θα καθοριστεί από το Μέτρο 5.2 «Μελέτη οικολογίας
νερόφιδου».

5.4. Δημιουργία φυτοφράκτη περιφερειακά της περιοχής και σε πρώτη
φάση στην περιοχή των λιμνίων
ΣΚΟΠΟΙ:
-

Η διατήρηση του πληθυσμού του Κυπριακού νερόφιδου.

-

Η διατήρηση της ποικιλότητας των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της
πανίδας, με έμφαση στα Κοινοτικής Σημασίας.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών των αμφιβίων.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών της ορνιθοπανίδας.

-

Η διατήρηση ή και βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών.

-

Η αποτροπή μη σύννομων ενεργειών στην περιοχή.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Η προστατευόμενη περιοχή, περιβαλλόμενη
πρωτίστως από Ζώνες Κατοικίας και Οικιστικές ζώνες και δευτερευόντως από
Γεωργικές Ζώνες, δέχεται έντονες πιέσεις οι οποίες εντείνονται ακόμη περισσότερο
από την ανεξέλεγκτη και εύκολη πρόσβαση σε όλη την έκτασή της. Τα ανωτέρω
στερούν τη δυνατότητα καθορισμού ρυθμιστικής ζώνης (buffer zone) περιμετρικά της
Λίμνης για μετριασμό των επιπτώσεων από την άμεση γειτνίασή της με αστικές
περιοχές και καλλιέργειες Η δημιουργία ζώνης βλάστησης μεταξύ οικιστικών
εκτάσεων και προστατευόμενης περιοχής κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των
σκοπών του σχεδίου διαχείρισης καθώς: α) θα λειτουργήσει ως ρυθμιστική ζώνη και
θα περιορίσει την επίδραση από τις αστικές περιοχές (φωτορύπανση, θόρυβος, κ.λπ.),
β) θα μειώσει την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε αυτήν, γ) θα συμβάλει στην
αύξηση των διαθέσιμων καταφυγίων για αρκετά είδη ερπετών (με έμφαση στο
Κυπριακό νερόφιδο), αμφιβίων και πουλιών (με έμφαση σε είδη του Παραρτήματος Ι
της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, όπως τα είδη Χιονάτη (Egretta garzetta), Μαχητής
(Philomachus pugnax), Μικροπουλάδα (Porzana parva), Νυχτοκόρακας (Nycticorax
nycticorax) κ.ά., και δ) θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα τροφής για τα χειρόπτερα και
τα εντομοφάγα είδη πουλιών και ερπετών. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα πουλιά,
επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη βλάστηση γύρω από τα λιμνία και το κανάλι τους
προσφέρει προστασία και θέσεις κουρνιάσματος και είναι ευάλωτη κυρίως λόγω της
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ξηρασίας που πλήττει το νησί την τελευταία δεκαετία και λόγω των απολήψεων
νερού.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το μέτρο αφορά σε φυτεύσεις ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας
περιμετρικά της περιοχής μελέτης για τη δημιουργία φυτοφράχτη. Στο πλαίσιο αυτό
μπορούν να προβλεφθούν και έργα τοπιοτέχνησης με σκοπό την ενίσχυση της
προστασίας και την ενθάρρυνση του φωλιάσματος σημαντικών ειδών της πανίδας
της περιοχής όπως του Κυπριακού νερόφιδου και σπάνιων είδη πτηνών όπως η
Πελλοκατερίνα και ο Καλαμοκανάς. Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζεται στον Χάρτη
13 «Μέτρα Διαχείρισης» και καλύπτει έκταση συνολικού μήκους 10062 m. Οι
φυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν από το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με το Τμήμα
Περιβάλλοντος, μετά από επιλογή της καταλληλότερης σύνθεσης ειδών για κάθε
τμήμα της περιμέτρου της περιοχής μελέτης. Ειδικά στις θέσεις όπου απαντά ο τύπος
οικοτόπου 92D0 οι φυτεύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αποκατάστασή του με τη
χρήση κυρίως του είδους Tamarix tetragyna. Στην περίπτωση που το μέτρο δεν είναι
δυνατό να εφαρμοσθεί εξ αρχής στο σύνολο της περιοχής, προτεραιότητα πρέπει να
δοθεί στην περιοχή των λιμνίων.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή η παρέμβαση είναι
να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
περιοχής μελέτης. Επιπροσθέτως, απαιτείται η τεχνική ωρίμανση του μέτρου με την
εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών για την πλήρη εφαρμογή του. Συγκεκριμένα,
απαιτείται η υλοποίηση των εξής βημάτων:
1. Σύνταξη σχετικής μελέτης με βάση τις προδιαγραφές του Τμήματος Δασών.
2. Ανάπτυξη φυταρίων των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που θα επιλεγούν, στο
φυτώριο του Τμήματος Δασών.
3. Υλοποίηση της μελέτης με ίδια μέσα από το Τμήμα Δασών.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 3 έτη.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 1. Έκταση φυτευθείσας περιοχής, 2. ρυθμός
αύξησης ατόμων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Το κόστος της δημιουργίας και συντήρησης
του φυτοφράκτη εκτιμάται σε 5.000 ευρώ ανά έτος, εφόσον όλες οι σχετικές μελέτες
και δράσεις πραγματοποιηθούν με ίδια μέσα από το Τμήμα Δασών. Το κόστος για
την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
περιοχής μελέτης δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί από το παρόν σχέδιο διαχείρισης.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή

5.5. Διαχείριση πρόσβασης οχημάτων και πεζών
ΣΚΟΠΟΙ:
-

Η διατήρηση του πληθυσμού του Κυπριακού νερόφιδου.

-

Η διατήρηση της ποικιλότητας των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της
πανίδας, με έμφαση στα Κοινοτικής Σημασίας.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών των αμφιβίων.
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-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών της ορνιθοπανίδας.

-

Η διατήρηση ή και βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών.

-

Η αποτροπή μη σύννομων ενεργειών στην περιοχή.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Οι προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται
σε περιοχές όπου ασκούνται ανθρώπινες δραστηριότητες, ή έχουν ασκηθεί στο
παρελθόν, διαθέτουν δίκτυο πρόσβασης και κίνησης προσώπων και οχημάτων.
Υπερβολική, άσκοπη και κακόβουλη χρήση του δικτύου προκαλεί επιπτώσεις στη
βλάστηση, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Από την άλλη, ένα δίκτυο
προσβάσεων είναι απαραίτητο για τη φύλαξη/επόπτευση, την εφαρμογή μέτρων
διαχείρισης και βεβαίως για την ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών στην περιοχή.
Η Λίμνη Παραλιμνίου, αν και δεν διαθέτει οδικό δίκτυο (με τη στενή ένοια του όρου)
στο εσωτερικό της, εντούτοις διαθέτει ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο πρόσβασης με
αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη κίνηση οχημάτων και πεζών σε κάθε τμήμα της Λίμνης.
Επιπροσθέτως, βάσει του διαχωρισμού οικοπέδων που διενεργήθηκε στο βόρειο
τμήμα της Λίμνης το οποίο εξαιρέθηκε από τα όρια της προστατευόμενης περιοχής,
σχεδιάζεται η δημιουργία δρόμου τετραπλής κατεύθυνσης, τμήμα του οποίο θα
διασχίζει την περιοχή μελέτης στο βορειοδυτικό-δυτικό τμήμα της. Αμφότερα
αναγνωρίζονται από το παρόν σχέδιο διαχείρισης ως από τους μεγαλύτερους
κινδύνους για τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού
ενδιαφέροντος και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Προκύπτει επομένως η ανάγκη το
μεν δίκτυο πρόσβασης να επανασχεδιασθεί και να συντηρείται κατά τρόπο που να
εξυπηρετεί αυστηρά την επίτευξη των σκοπών διαχείρισης της περιοχής, ο δε
σχεδιασμός για τη δημιουργία δρόμου τετραπλής κατεύθυνσης, επιβάλλεται να
επανεξετασθεί ως προς την αναγκαιότητα και τη χάραξή του, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να οδηγεί σε κατακερματισμό της προστατευόμενης περιοχής.
Επισημαίνεται ότι το μέτρο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή
εφαρμογή
του
μέτρου
5.1.
«Επόπτευση/Φύλαξη»
και
παρουσιάζει
συμπληρωματικότητα με αυτό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το μέτρο αφορά στο σύνολο της περιοχής και περιλαμβάνει την
εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Ελεγχόμενης Πρόσβασης από το Τμήμα
Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ταμείο Θήρας. Το εν λόγω σχέδιο θα
περιλαμβάνει: i) ανάλυση των αναγκών σε πρόσβαση και κίνηση στην περιοχή
μελέτης για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης, ii) ανάλυση των αναγκών
προσβασης των ιδιοκτητών, έως την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
περιοχής μελέτης. Από την αξιολόγηση θα εκτιμηθούν η θέση πρόσβασης που πρέπει
να διατηρηθεί/διανοιχθεί, οι ενδεικνυόμενες διαδρομές κίνησης οχημάτων και οι
ενδεικνυόμενες διαδρομές (μονοπάτια) για την κίνηση πεζών.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Θα πρέπει να συνταχθούν οι προδιαγραφές εκπόνησης του Σχεδίου
Ελεγχόμενης Πρόσβασης με βάση τις διαδικασίες του Τμήματος Περιβάλλοντος και
του Ταμείου Θήρας και να εκπονηθεί και υλοποιηθεί το σχέδιο.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 6 μήνες για την εκπόνηση του σχεδίου και εφαρμογή του για
το σύνολο της ισχύς του σχεδίου διαχείρισης, δηλαδή 5 έτη.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 1. Σχέδιο Ελεγχόμενης Πρόσβασης, 2. Αριθμός
διαδρόμων ελεγχόμενης πρόσβασης οχημάτων, 3. Αριθμός διαδρόμων ελεγχόμενης
πρόσβασης πεζών.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Όλες οι σχετικές μελέτες και δράσεις θα
υλοποιηθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ταμείο Θήρας.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή

5.6. Εκβαθύνσεις υφιστάμενων λιμνίων – Πιλοτική δημιουργία νέου
λιμνίου
ΣΚΟΠΟΙ:
-

Αύξηση του πληθυσμού του νερόφιδου μέσω της αύξησης του διαθέσιμου
πρωτεύοντος ενδιαιτήματος και της διαθεσιμότητας τροφής.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών των αμφιβίων μέσω της
διασφάλιση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των πληθυσμών τους.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Η ανομβρία που πλήττει την περιοχή τα
τελευταία έτη και ειδικότερα οι περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την άνοιξη
συντελούν στην απότομη και «πρώιμη» αποξήρανση των λιμνίων με συνέπεια τον
θάνατο των γυρίνων των αμφιβίων πριν αυτοί μεταμορφωθούν. Η εκβάθυνση των
υφιστάμενων λιμνίων θα συμβάλει στην κατακράτηση νερού για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα κατά την άνοιξη, αποτρέποντας ή περιορίζοντας το ενδεχόμενο
αναπαραγωγικής αποτυχίας των αμφιβίων τα οποία αποτελούν τη βασική τροφική
πηγή του Κυπριακού νερόφιδου. Επιπροσθέτως, η δημιουργία μιας νέας, πιλοτικής,
υδατοσυλλογής αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το ήδη υφιστάμενο
δίκτυο λιμνίων. Η εμπειρία που θα αποκτηθεί από την κατασκευή και την
παρακολούθηση της θα συμβάλει στον μελλοντικό σχεδιασμό για την διαχείριση της
περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητα του μέτρου θα πρέπει να τεκμηριωθεί
από την «Μελέτη οικολογίας του Κυπριακού νερόφιδου» (βλ. Μέτρο 5.2).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά: α) σε εκβαθύνσεις σε ήδη υφιστάμενες
υδατοσυλλογές (δηλαδή στα λιμνία) ώστε να παραταθεί η διάρκεια της παρουσίας
νερού σε αυτές και β) στη δημιουργία μιας νέας, πιλοτικής, υδατοσυλλογής για την
υποστήριξη του πληθυσμού του νερόφιδου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφή,
συλλογή υλικών εκσκαφής και μεταφορά τους. Η εκσκαφή σε περιπτώσεις
εκβάθυνσης θα γίνει εξ ολοκλήρου με χειρωνακτικά μέσα από συνεργείο, υπό την
επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικού. Η χειρωνακτική εργασία είναι απαραίτητη καθώς
συχνά τα νερόφιδα τείνουν να κρύβονται στον πυθμένα των λιμνίων όταν αυτά
ξεραίνονται, με αποτέλεσμα η χρήση μηχανημάτων να ενέχει σοβαρό κίνδυνο
θανάτωσης τους. Για την δημιουργία νέων λιμνίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εκσκαφείς. Τα προϊόντα των εκσκαφών θα συλλεχθούν σε φορτηγό αυτοκίνητο και
θα μεταφερθούν σε επιλεγμένη θέση απόθεσης. Στη συνέχεια περιγράφονται γενικές
αρχές αναφορικά με τις σημαντικότερες παραμέτρους που σχετίζονται με τις
ανωτέρω παρεμβάσεις και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό
των παρεμβάσεων.
Έδαφος Η σύσταση του εδάφους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να κρατάει το
νερό επιφανειακά και να αποτρέπει, όσο είναι δυνατόν τις απώλειες από το
έδαφος. Τέτοια χαρακτηριστικά έχουν τα αργιλώδη εδάφη που είναι και τα
πλέον κατάλληλα ενώ η άμμος και το χαλίκι είναι ακατάλληλα. Σε περίπτωση
που το έδαφος δεν είναι κατάλληλο μπορεί να «σφραγιστεί» με μια στρώση
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αργίλου ή μπετονίτη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση της
καταλληλότητας του εδάφους.
Βάθος Τα περισσότερα είδη προτιμούν σχετικά αβαθείς υδατοσυλλογές. Αυτό
ισχύει τόσο για τα πουλιά όσο και για τα περισσότερα είδη αμφιβίων. Ακόμα
και είδη που μπορεί να βρίσκονται και σε σχετικά βαθιές λίμνες όπως τα
διάφορα είδη πράσινων βάτραχων (Rana spp.), προτιμούν να χρησιμοποιούν ως
θέσεις αναπαραγωγής αβαθείς υδατοσυλλογές. Βεβαίως αν το βάθος του νερού
είναι πολύ μικρό υπάρχει ο κίνδυνος η Λίμνη να ξεραθεί πριν ολοκληρωθεί ο
αναπαραγωγικός κύκλος δηλαδή πριν από την μεταμόρφωση των γυρίνων.
Λίμνες μεγάλου βάθους (πάνω από 1,5 μέτρο) μπορεί να διατηρούνται
ορισμένες χρονιές ακόμα και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και να μπορούν
να συντηρήσουν ακόμα και ψάρια, αλλά αυτό δεν θεωρείται επιθυμητό στην
συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα βάθος μεταξύ 60 και 100 cm για το 40-50 % της
επιφανείας αναμένεται να επιτρέψει την διατήρηση της υδατοσυλλογής
τουλάχιστον έως τα τέλη Ιουνίου. Απαραίτητο είναι να υπάρχουν οι
προϋποθέσεις ώστε στις αρχές της άνοιξης να καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της
επιφάνειας του λιμνίου και όχι μόνο τα πιο βαθιά σημεία του. Για τους ίδιους
λόγους, ακόμη και σε περίπτωση εκβαθύνσεων σε ήδη υφιστάμενες
υδατοσυλλογές, το μέγιστο βάθος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 100
cm.
Διαστάσεις Η γενική αρχή που ισχύει για τις υδατοσυλλογές είναι ότι η
μεγαλύτερη έκταση είναι συνήθως καλύτερη. Παρόλα αυτά τα διάφορα είδη
έχουν συχνά διαφορετικές απαιτήσεις και θα χρησιμοποιήσουν και μικρές
υδατοσυλλογές ιδιαίτερα όταν, υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο από υγροτόπους.
Εφόσον ο κύριος στόχος δεν είναι η προσέλκυση παρυδάτιων πουλιών, το
μέγεθος μπορεί να είναι και αρκετά μικρό. Καλό είναι πάντως η επιφάνεια της
να μην είναι μικρότερη από 30-40 m2. Οι μεγαλύτερες λίμνες με ακανόνιστη
ακτογραμμή τείνουν να είναι προτιμότερες αν και αυτό το χαρακτηριστικό δεν
έχει την ίδια βαρύτητα σε σχετικά μικρού μεγέθους υδατοσυλλογές. Είναι
πάντων προτιμητέο να αποφεύγονται τα απολύτως κανονικά σχήματα (κυκλικές
ή ορθογώνιες επιφάνειες με ευθείες ακτογραμμές).
Κλίσεις Οι απότομες όχθες αποτρέπουν την ανάπτυξη της επιθυμητής
βλάστησης, υφίστανται μεγάλη διάβρωση και καθιστούν την υδατοσυλλογή
ακατάλληλη για χρήση από τα περισσότερα ζώα. Μια κλιμάκωση της κλίσης με
όσο το δυνατόν ομαλότερη όχθη, είναι επιθυμητή. Γενικά αυτό σημαίνει μια
σχέση 7:1 (μήκος:βάθος) ή και καλύτερη (πιο επίπεδη). Αν επιπλέον ο πυθμένας
δεν είναι επίπεδος αλλά παρουσιάζει εναλλαγή βάθους, αυτό θα επιτρέψει την
ανάπτυξη μιας πιο πολύπλοκης δομής βλάστησης που συνεισφέρει στην
ποικιλότητα του χώρου. Γενικά όσο πιο μικρές και βαθιές είναι οι
υδατοσυλλογές τόσο δυσκολότερο είναι να επιτευχθούν μικρές κλίσεις. Σε αυτή
την περίπτωση η μία όχθη μπορεί να είναι πιο απότομη και βαθιά έτσι ώστε να
επιτευχθεί η διαθεσιμότητα του αναγκαίου νερού.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Το μέτρο δεν είναι ώριμο για άμεση εφαρμογή. Η ωρίμανση της
εφαρμογής του προϋποθέτει: α) να προηγηθεί η υλοποίηση του Μέτρου 5.2 «Μελέτη
οικολογίας του Κυπριακού νερόφιδου» δια του οποίου θα τεκμηριωθεί η
αναγκαιότητά του, θα περιγραφούν με σαφήνεια οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στα
υφιστάμενα λιμνία και θα υποδειχθούν οι κατάλληλες θέσεις για δημιουργία νέων
λιμνίων και β) να προηγηθεί η επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από το
113

υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής μελέτης. Υπό ιδανικές συνθήκες,
δηλαδή εφόσον οι ανωτέρω δύο προϋποθέσεις ωρίμανσης της εφαρμογής του μέτρου
ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν το συντομότερο, θα μπορούσε να εξετασθεί η
υλοποίησή του στο πλαίσιο του έργου LIFE «ICOSTACY».
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το έργο πρέπει να εκτελεστεί κατά την ξηρή περίοδο του
έτους και μάλιστα το φθινόπωρο, τόσο γιατί στις άλλες περιόδους το νερό και η
λάσπη θα δυσκολεύουν τις εργασίες, όσο και γιατί τότε υπάρχει η μικρότερη
παρουσία αμφιβίων και επομένως θα προκληθεί η μικρότερη δυνατή διαταραχή από
την εκτέλεση των εργασιών.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 1. Αριθμός λιμνίων και συνολική έκταση λιμνίων
που φιλοξενούν νερόφιδα, 2. Μέγεθος πληθυσμού νερόφιδου, 3. Μέγεθος πληθυσμών
αμφιβίων στα λιμνία.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός θα καθοριστεί μετά την οριστική
τεκμηρίωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Μια προσωρινή εκτίμηση μπορεί να
περιλαμβάνει το κόστος έξι ημερομισθίων εργατών, ενός εκσκαφέα και ενός
φορτηγού για μία ημέρα.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Θα καθορισθεί από το μέτρο 5.2.

5.7. Εκκαθάριση κυπρινοειδών από λιμνία.
ΣΚΟΠΟΙ: ·
-

Διατήρηση του πληθυσμού του νερόφιδου μέσω της διατήρησης της
διαθεσιμότητας τροφής.

-

Διατήρηση των πληθυσμών των αμφιβίων.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Κατά την εργασία πεδίου τον Νοέμβριο 2010
εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός νεκρών κυπρινοειδών σε προχωρημένη κατάσταση
αποσύνθεσης, πέριξ του μεγαλύτερου εκ των λιμνίων στα σημεία όπου είχε κατέβει η
στάθμη του νερού. Όλα τα νεκρά ψάρια ήταν ίδιου μεγέθους, περί τα 20-25
εκατοστά. Δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί η παρουσία ζωντανών ψαριών μέσα
στο νερό. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν στοιχεία για τον χρόνο εισαγωγής των
κυπρινοειδών στο μεγάλο λιμνίο και προφανώς η εισαγωγή τους δεν
πραγματοποιήθηκε δια της επισήμου οδού. Ο μεγάλος αριθμός νεκρών ατόμων
αποτελεί ένδειξη πρόσφατης, ενδεχομένως και μη επιτυχούς, εισαγωγής. Τα
κυπρινοειδή είναι ξενικά είδη τα οποία ανακατεύοντας την βλάστηση και το ίζημα
στον πυθμένα και καταναλώνοντας αυγά αμφιβίων δημιουργούν προβλήματα στους
πληθυσμούς των αμφιβίων και κατ’ επέκταση στους πληθυσμούς των ειδών που
τρέφονται με αμφίβια όπως είναι το νερόφιδο. Η εγκατάσταση πληθυσμού
κυπρινοειδών στα λιμνία της περιοχής μελέτης εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές
συνέπειες στην διαθεσιμότητα τροφής για το νερόφιδο. Συνεπώς κρίνεται
επιβεβλημένη η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και η αντιμετώπισή του στην
περίπτωση που επιβεβαιθεί ότι έχει εδραιωθεί πληθυσμός κυπρινοειδών στο λιμνίο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το μέτρο αφορά στην διερεύνηση από το Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών του ενδεχόμενου να υπάρχει πληθυσμός κυπρινοειδών στο
μεγάλο λιμνίο. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η απομάκρυνση των
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κυπρινοειδών από λιμνίο αυτού του μεγέθους μπορεί να επιτευχθεί με μία από τις
ακόλουθες μεθόδους:


Ηλεκτραλιεία



Χρήση διχτύων



Αποξήρανση του λιμνίου

Η ηλεκτραλιεία σε νερά με περιορισμένη ορατότητα, όπως στην περίπτωση του
λιμνίου, δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ενώ η χρήση διχτύων με
κατάλληλη επιλογή ματιού, παρότι σε πληθυσμούς ενιαίου μεγέθους μπορεί να είναι
αρκετά αποτελεσματικά, ενέχει κινδύνους θανάτωσης νερόφιδων. Η μερική ή ολική
αποξήρανση του λιμνίου περί το τέλος της ξηρής περιόδου αν και πρέπει να αποτελεί
την έσχατη λύση, φαίνεται να είναι και η πιο αποτελεσματική για την οριστική
απομάκρυνση των κυπρινοειδών.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποξήρανση του λιμνίου με άντληση του νερού,
πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των
εργασιών ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος θανάτωσης νερόφιδων, αλλά και αμφιβίων,
από την αντλία. Τα κατάλληλα μέτρα περιλαμβάνουν: α) σωστή επιλογή του χρόνου
παρέμβασης, β) χρήση κατάλληλων φίλτρων, γ) χαμηλή ροή άντλησης. Φυσικά
αναμένεται να επηρεασθούν οι πληθυσμοί των υδρόβιων ασπονδύλων, αλλά
εκτιμάται ότι αυτοί θα ανακάμψουν σε διάστημα ενός έως δύο ετών. Σε κάθε
περίπτωση για την λήψη της απόφασης θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα άμεσα
προβλήματα που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν, κυρίως στους πληθυσμούς των
ασπονδύλων, με τα μακροχρόνια οφέλη από την εξάλειψη ενός χρόνιου προβλήματος
(κυπρινοειδή).
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Το μέτρο δεν είναι ώριμο για άμεση εφαρμογή. Θα πρέπει να
επιβεβαιωθεί ότι εξακολουθεί να επιβιώνει πληθυσμός κυπρίνων στο μεγαλύτερο από
τα λιμνία. Επιπλέον πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από το
ιδιοκτησιακό καθεστώς ώστε να καταστεί δυνατή η παρέμβαση.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Σε περίπτωση επιλογής της αποξήρανσης το έργο μπορεί να
ολοκληρωθεί μέσα σε δύο ημέρες μέσα στον Οκτώβρη, εκτός βέβαια αν
παρεμβληθούν μη αναμενόμενες βροχοπτώσεις.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Αριθμός ψαριών που απομακρύνονται σε σχέση
με το εκτιμώμενο μέγεθος του πληθυσμού
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: To κόστος άντλησης του νερού και διοχέτευσης του σε
παρακείμενα λιμνία που συνήθως ξηραίνονται δεν αναμένεται να υπερβεί τα 1000
ευρώ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Μεσαία

5.8. Ενίσχυση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του σκοπευτηρίου
ΣΚΟΠΟΙ: Ο περιορισμός των απειλών και ειδικά του κινδύνου μολυβδίασης στα είδη
της ορνιθοπανίδας, με έμφαση στα είδη κοινοτικής σημασίας και στα σπάνια είδη.

115

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Στο νότιο όριο της περιοχή μελέτης
λειτουργεί σκοπευτήριο σε κρατικό τεμάχιο. Η παρουσία και λειτουργία του
σκοπευτηρίου δεν συνάδει με τους στόχους διατήρησης των ειδών και αποτελεί μη
συμβατή δραστηριότητα σε περιοχή του Δικτύου ΝATURA 2000 και ειδικότερα σε
ΖΕΠ με βασικά προστατευόμενα είδη υδρόβια πουλιά. Η λειτουργία του
σκοπευτηρίου δημιουργεί προβλήματα ηχητικής ρύπανσης και αποτελεί εστία
πιθανής διασποράς μολύβδου από τα σκάγια στο χώρο της Λίμνης. Η
μετεγκατάσταση του σκοπευτηρίου αποτελεί την οριστική λύση του προβλήματος,
αλλά έως ότου επιτευχθεί αυτό επιβάλλεται η λήψη μέτρων για περιορισμό
ενδεχόμενων προβλημάτων από τον μόλυβδο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το μέτρο αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει
από τη χρήση μολύβδινων σκαγιών στο σκοπευτήριο και περιλαμβάνει την κάλυψη
του χώρου του σκοπευτηρίου με ειδική μεμβράνη για τη συγκράτηση των σκαγιών
και των υπολειμμάτων των δίσκων. Οι τεχνικές προδιαγραφές της υλοποίησης του
μέτρου θα καθορισθούν από το αρμόδιο Κυβερνητικό Τμήμα σε συνεργασία με τους
διαχειριστές του σκοπευτηρίου.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Το μέτρο μπορεί να εφαρμοσθεί αμέσως μόλις καθορισθούν οι
τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίησή του.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 6 μήνες.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του
μέτρου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Το κόστος εφαρμογής της μεμβράνης θα
αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης αγοράς σε συνεργασία με τους διαχειριστές του
σκοπευτηρίου.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή

5.9. Μελέτη διαχείρισης της υδροπεριόδου του υγροτόπου της Λίμνης
Παραλιμνίου
ΣΚΟΠΟΙ:
-

Η διατήρηση του Κυπριακού νερόφιδου.

-

Η διατήρηση της ποικιλότητας των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της
πανίδας, με έμφαση στα Κοινοτικής Σημασίας.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών των αμφιβίων και των ερπετών.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών των ειδών της ορνιθοπανίδας με
έμφαση στα είδη κοινοτικής σημασίας και στα σπάνια είδη.

-

Η διατήρηση των υδατικών και υγροτοπικών πόρων της περιοχής.

-

Η αποτροπή μη σύννομων ενεργειών στην περιοχή

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Για τη διατήρηση της οικολογικής αξίας της
περιοχής και των σπουδαίων γνωρισμάτων της, πρωταρχικής σημασίας είναι η
συνετή διαχείριση της υδροπεριόδου του υγροτόπου βάσει της απαιτούμενης
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τεκμηρίωσης. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε απόπειρα αποκατάστασης και διαχείρισης
του εν λόγω υγροτοπικού οικοσυστήματος, θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε
την επίλυση και διευθέτηση των όποιων αντικρουόμενων συμφερόντων προκύπτουν
από τη χρήση των υδάτων του. Από την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης της περιοχής προκύπτει ότι μέρος των υδάτων της Λίμνης εκτρέπεται
μέσω σήραγγας και τάφρου στη συνέχεια προς το φράγμα Παναγιάς, για αρδευτικούς
σκοπούς. Επισημαίνεται δε ότι για τα υδρόβια και παρυδάτια πτηνά, τα αμφίβια, το
Κυπριακό νερόφιδο και τις νυχτερίδες είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται νερό στη
Λίμνη τουλάχιστον κατά την χειμερινή και εαρινή περίοδο. Επίσης, υπερβολική,
άσκοπη και κακόβουλη χρήση των υδάτων της, προκαλεί επιπτώσεις στη βλάστηση
και τη χλωρίδα της.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το μέτρο αφορά στο σύνολο της περιοχής και περιλαμβάνει την
εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης διαχείρισης της υδροπεριόδου του υγροτόπου από
το Τμήμα Αναπτύξεως των Υδάτων. Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:


Υδρολογική μελέτη της λεκάνης απορροής της Λίμνης Παραλιμνίου, από την
οποία θα προκύψουν τα ακόλουθα:
o Ποσοτικοποίηση (διαχρονικά), των συνιστωσών του υδατικού ισοζυγίου της
Λίμνης.
o Τοπογραφική αποτύπωση της Λίμνης και προσδιορισμός (διαχρονικά) της
υδροπεριόδου της.
o Καθορισμός της ανώτατης στάθμης της Λίμνης για την αντιπλημυρική
προστασία των γειτνιαζόντων οικισμών.



Διενέργεια αναλύσεων ποιότητας δειγμάτων επιφανειακού νερού. Η συχνότητα
θα πρέπει να είναι κάθε 15 ημέρες στο πρώτο έτος, και σε αραιότερα διαστήματα
στη συνέχεια. Ελάχιστες παράμετροι οι οποίες θα πρέπει να παρακολουθούνται
είναι το pH, το διαλυμένο οξυγόνο (DO), η ηλεκτρική αγωγιμότητα (ECw).
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παραχθούν:
o Χρονοσειρές δεδομένων ποιότητας νερού σε θέσεις εντός της Λίμνης.
o Χρονοσειρά δεδομένων ποιότητας νερού στην έξοδο της Λίμνης (είσοδο
σήραγγας).
o Χρονοσειρά δεδομένων ποιότητας νερού σε σημεία κατά μήκος της τάφρου
καθώς και εντός του φράγματος Παναγιάς.



Ποσοτικοποίηση σε μηνιαία βάση, των αναγκών σε νερό των γεωργικών
εκτάσεων οι οποίες αρδεύονται ή δύνανται να αρδευτούν από τα ύδατα εκτροπής
της Λίμνης μέσω της σήραγγας.



Ποσοτικοποίηση σε μηνιαία βάση, των αναγκών σε νερό του οικοσυστήματος της
Λίμνης (θα προέλθουν από τη μελέτη οικολογίας του νερόφιδου, βλ. Μέτρο 5.2).



Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον καθορισμό: α) της υδροπεριόδου
της Λίμνης Παραλιμνίου και β) των ποσοτήτων νερού οι οποίες θα διατίθενται για
άρδευση των παρακείμενων εκτάσεων.



Εντοπισμός, περιγραφή και κοστολόγηση τεχνικών έργων για την επίτευξη και
διαφύλαξη της υδροπεριόδου της Λίμνης, καθώς και την αντιπλημμυρική
προστασία των γειτνιαζόντων οικισμών.
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Θα πρέπει να συνταχθούν οι προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης με
βάση τις διαδικασίες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και να εκπονηθεί και να
υλοποιηθεί η μελέτη.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 1 έτος για την εκπόνηση της μελέτης. 1 έτος για την
υλοποίηση τυχόν τεχνικών έργων που θα υποδείξει η μελέτη.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 1. Μελέτη, 2. Αριθμός τεχνικών έργων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κόστος 12 ανθρωπομηνών για την
εκπόνηση της μελέτης. Το κόστος τυχόν τεχνικών έργων θα προσδιορισθεί από τη
μελέτη.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή.

5.10. Διαχείριση θηραματικού πλούτου
ΣΚΟΠΟΣ:
-

Η διατήρηση της ποικιλότητας των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της
πανίδας, με έμφαση στα Κοινοτικής Σημασίας.

-

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών των ειδών της ορνιθοπανίδας με
έμφαση στα είδη κοινοτικής σημασίας και στα σπάνια είδη.

-

Η αποτροπή μη σύννομων ενεργειών στην περιοχή.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Μολονότι η κυνηγετική δραστηριότητα που
ασκείται στην περιοχή είναι σύννομη, η κυνηγετική πίεση που δέχεται η περιοχή είναι
ιδιαίτερα έντονη. Αυτό δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της ως Ζώνης Ειδικής
Προστασίας για τα πουλιά σε συνδυασμό και με το μικρό μέγεθός της, άλλα ούτε και
με την γειτνίασή της με αστικές περιοχές. Ο αριθμός των κυνηγών που δέχεται είναι
ιδιαίτερα μεγάλος για την μικρή έκτασή της και καθότι εκ φύσεως ανοικτή μη
δασοσκεπής έκταση, δεν παρέχει δυνατότητες κάλυψης και προστασίας στα είδη της
ορνιθοπανίδας. Επίσης, κρίνοντας από τον αριθμό των κυνηγών που παρατηρήθηκαν,
το πρόβλημα της ρύπανσης από μόλυβδο λόγω της χρήσης μολύβδινων σκαγιών
ενδέχεται να είναι ήδη σημαντικό. Επιπροσθέτως, τα φαινόμενα λαθροθηρίας δεν
απουσιάζουν. Κατά την εργασία πεδίου διαπιστώθηκε ότι, εκτός από τα θηραματικά,
σκοτώνονται και άλλα είδη της ορνιθοπανίδας όπως ερωδιοί και μικροπούλια.
Παράνομο κυνήγι έχει αναφερθεί επίσης με χρήση ειδικών διχτύων και ξόβεργων,
γεγονός που αποτελεί κίνδυνο ειδικά για σπάνια μικροπούλια όπως η Γιαλούρα, ο
Αιγαιοτσιροβάκος, ο Δρυομυγοχάφτης, ο Κρικομυγοχάφτης, ο Αετομάχος, ο
Σταχτοκεφαλάς, η Τσακροπιτίλλα, και το Σιταροπούλλι. Επιπλέον έχουν αναφερθεί
και αρκετά περιστατικά παράνομης θανάτωσης νερόφιδων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το μέτρο αφορά στην κήρυξη της περιοχής σε Απαγορευμένη Περιοχή
Κυνηγίου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία [Ν. 152(Ι)/2003, πρόνοιες άρθρων 50
και 51] και τις διαδικασίες του Ταμείου Θήρας και του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Θα πρέπει υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία
ενέργειες για την έκδοση του σχετικού Υπουργικού Διατάγματος .
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από τις διαδικασίες του
Ταμείου Θήρας και του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση του σχετικού

118

Υπουργικού Διατάγματος. Εφαρμογή της απαγόρευσης κυνηγίου για το διάστημα
ισχύος του σχεδίου διαχείρισης.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Υπουργικό διάταγμα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Όλες οι σχετικές ενέργειες θα υλοποιηθούν
από το Ταμείο Θήρας
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή

5.11. Ενίσχυση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη όλων των ειδών σκοπών του σχεδίου με έμφαση στη
δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής
συναίνεσης και για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Η ύψωση του επιπέδου ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, πρωτίστως της τοπικής κοινωνίας, και δευτερευόντως όλων των
εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων, καθώς και η αύξηση του βαθμού ενεργούς
συμμετοχής τους στην υιοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης, θα συμβάλει
καθοριστικά στη διατήρηση της περιοχής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και συμμετοχικού σχεδιασμού για
την περιοχή μελέτης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες
ενέργειες:
-

Διοργάνωση ημερίδας, σε τοπικό επίπεδο, παρουσίασης του Δικτύου NATURA
2000. Η ημερίδα αυτή είναι σκόπιμο να απευθύνεται σε όλες τις εμπλεκόμενες
κοινωνικές ομάδες και να έχει ως στόχο: α) την παρουσίαση και αποσαφήνιση
των ωφελειών και των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Δίκτυο NATURA
2000 και την ένταξη μιας περιοχής σε αυτό, β) την παρουσίαση της περιοχής
και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της, βάσει των οποίων συμπεριελήφθη στο
Δίκτυο, αλλά και των πιθανών ωφελειών που θα έχει η τοπική κοινωνία από τη
διατήρηση της περιοχής.

-

Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων. Οι συναντήσεις αυτές αντικείμενο έχουν
την επικοινωνία της προόδου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης και των
προτεινόμενων μέτρων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής
συναίνεσης στη λειτουργία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.
Ειδικότερα, κατά την κρίση και διακριτική ευχέρεια του Τμήματος
Περιβάλλοντος και των συναρμόδιων στη διαχείριση της περιοχής αρχών, θα
οργανωθούν θεματικές συναντήσεις για την υλοποίηση των μέτρων υψηλής
προτεραιότητας. Σε κάθε συνάντηση θα κληθούν να μετάσχουν οι κοινωνικές
ομάδες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από την εφαρμογή του μέτρου που θα
αποτελεί το θέμα της εν λόγω συνάντησης (π.χ. αν κριθεί σκόπιμη η διεξαγωγή
θεματικής συνάντησης για το Μέτρο 5.10 Διαχείριση θηραματικού πλούτου, σε
αυτήν θα πρέπει να κλειθούν να μετάσχουν, ενδεικτικά, οι τοπικοί κυνηγετικοί
σύλλογοι, η κυνηγετική ομοσπονδία, οι Δήμοι της περιοχής). Σκοπός της
θεματικής συνάντησης κάθε μέτρου, θα είναι τόσο η επίτευξη της απαιτούμενης
συναίνεσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενστάσεις και διαφωνίες, όσο και η
ενημέρωση των κοινωνικών ομάδων για την πορεία και την πρόοδο στην
υλοποίηση του μέτρου.
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-

Σχεδίαση λογοτύπου. Αφορά στη σχεδίαση λογοτύπου άμεσα αναγνωρίσιμου για
την περιοχή. Ο λογότυπος θα λειτουργήσει ως εικαστικό στοιχείο ανάδειξης της
περιοχής, αλλά κυρίως ως ένα σύγχρονο δυναμικό επικοινωνιακό εργαλείο. Θα
πρέπει να πληροί κριτήρια, όπως η συμβατότητα με τη φύση και τους σκοπούς
του έργου, η δυνατότητα να διατηρεί τη δύναμή του σε διαφορετικά υλικά και
μεγέθη, να αναγνωρίζεται άμεσα, η γρήγορη ανάκλησή του στη μνήμη, η
σχεδιαστική αρτιότητα. Ο λογότυπος θα πρέπει να σχεδιασθεί στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα, σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή και να παραδοθεί σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

-

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού α) προβολής της περιοχής και των ειδικών
γνωρισμάτων της, β) παρουσίασης ειδικών ζητημάτων (π.χ. μονοπάτια και
διαδρομές). Ειδικότερα, προτείνεται α) ο σχεδιασμός και η παραγωγή τρίπτυχου
τετράχρωμου εντύπου προβολής της περιοχής (χαρτί velvet 250gr, πίκμανση,
διάστασης 48Χ29cm, τετραχρωμία, βερνίκι, δίπλωμα, τιράζ εκτύπωσης 2.000
τεμάχια συνολικά, 1.000 στην ελληνική και 1.000 στην αγγλική γλώσσα), β)
σχεδιασμός και παραγωγή 24σέλιδου τετράχρωμου εντύπου παρουσίασης των
ιδιαίτερων γνωρισμάτων της περιοχής (χαρτί velvet 250gr εξώφυλλο, 180gr
εσωτερικό, διάστασης 22Χ22cm, τετραχρωμία, βερνίκι, δέσιμο καρφίτσα, τιράζ
εκτύπωσης 2.000 τεμάχια συνολικά, 1.000 στην ελληνική και 1.000 στην
αγγλική γλώσσα), γ) αφισέτας για την προβολή της περιοχής (εκτύπωση
τετραχρωμία, βερνίκι, σε χαρτί velvet 200gr, διάστασης 33Χ70cm, σε 2.000
τεμάχια συνολικά, η αφισέτα θα είναι δίγλωσση, ελληνική και αγγλική
γλώσσα).

-

Δράσεις δημοσιοποίησης στον τύπο. Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπων (ένα
πριν και ένα μετά από κάθε εκδήλωση), συγγραφή και δημοσίευση άρθρων,
παροχή συνεντεύξεων και πληροφοριών στα τοπικά ΜΜΕ (έντυπα και
ηλεκτρονικά). Στόχος των δράσεων δημοσιοποίησης είναι η προβολή της
περιοχής, ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού πλούτου, καθώς και η ύψωση του
επιπέδου πληροφόρησης του ευρέως κοινού.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Για την υλοποίηση του μέτρου θα πρέπει:
-

να συνταχθούν οι προδιαγραφές εκπόνησης του επικοινωνιακού υλικού με βάση
τις διαδικασίες του Τμήματος Περιβάλλοντος,

-

να γίνει ανάθεση της υλοποίησης
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.

των

προβλεπόμενων

ενεργειών

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 5 έτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 1. Αριθμός ενεργειών
ευαισθητοποίησης, 2. Αριθμός αποδεκτών ενημερωτικού υλικού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000 €
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή
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ενημέρωσης/

5.12. Ανάδειξη και αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής
ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη όλων των ειδών σκοπών του σχεδίου με έμφαση στη
δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής
συναίνεσης και την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της Λίμνης Παραλιμνίου.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Η έντονη αστικοποίηση περιμετρικά της
Λίμνης Παραλιμνίου (ιδιαιτέρως στο ανατολικό και νότιο τμήμα της τα κτήρια
φτάνουν έως και το όριο του υγρότοπου) και η ανεξέλεγκτη πρόσβαση (οχημάτων και
πεζών) και ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου εντός της Λίμνης,
αποτελούν μερικές μόνο από τις πηγές πίεσης και προβλημάτων για τη
βιοποικιλότητα της περιοχής. Στην αντιμετώπισή τους μπορεί να συμβάλει
καθοριστικά ο ορθός σχεδιασμός της ανάδειξης και ανάπτυξης της περιοχής με
πυξίδα την ανάγκη προστασίας της περιοχής και τους σκοπούς διαχείρισής της.
Εκτιμάται ότι τα σπουδαία φυσικά γνωρίσματα της περιοχής σε συνάρτηση με την
εγγύτητά της με άλλες περιοχές υψηλής φυσικής αξίας (π.χ. Κάβο Γκρέκο), αλλά και
με παραθεριστικά κέντρα (π.χ. Πρωταράς, Αγία Νάπα) εξασφαλίζουν τις
προϋποθέσεις για οργανωμένη, ελεγχόμενη και ήπια ανάπτυξη της αναψυχής και
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, όπως η παρατήρηση πτηνών, ο περιπατητικός
και ερευνητικός τουρισμός, κ.ά. Προς την κατεύθυνση αυτή θετικό στοιχείο αποτελεί
επίσης η ύπαρξη υποδομών εξυπηρέτησης/διευκόλυνσης επισκεπτών στα πέριξ
αστικά κέντρα (Παραλίμνι, Σωτήρα, Δερύνεια), καθώς η ύπαρξή τους αποτελεί
σημαντική προϋπόθεση για την ήπια ανάπτυξη του τουρισμού σε οποιαδήποτε
προστατευόμενη περιοχή, αλλά και με άμεσα οφέλη για την τοπική κοινωνία.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου για την ανάδειξη της
περιοχής, την παροχή ευκαιριών και διευκολύνσεων υπαίθριας αναψυχής και
διαχείρισης και διακίνησης των επισκεπτών. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα
υλοποιηθούν για τη σύνταξη του σχεδίου ανάδειξης είναι:
-

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο άσκησης της αναψυχής σε
προστατευόμενες περιοχές.

-

Περιγραφή της περιοχής μελέτης, αξιολόγηση στοιχείων φυσικού-αισθητικούπολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιοχής, περιγραφή της υπάρχουσας ζήτησης
για αναψυχή, ανάλυση των κατηγοριών υπαρχόντων και αναμενόμενων ομάδων
επισκεπτών, αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης υποδομών και παροχής
υπηρεσιών σχετικών με την αναψυχή, αποτύπωση υφιστάμενων έργων
αναψυχής, περιγραφή και αποτύπωση προγραμματιζόμενων έργων αναψυχής,
συνολική αξιολόγηση της περιοχής.

-

Προσδιορισμός του οράματος για την ανάδειξη και προβολή της περιοχής.

-

Αποτύπωση των προσδοκιών και των απαιτήσεων των τοπικών κοινωνιών.

-

Τοποθέτηση προτεραιοτήτων για την περιοχή και των αξόνων παρέμβασης.

-

Σύνταξη προγράμματος δράσης σχετικά με τις υποδομές και την κίνηση και
διαχείριση των επισκεπτών, την ανάδειξη στοιχείων του περιβάλλοντος και την
προβολή αυτών: π.χ. γενικοί και ειδικοί σκοποί, σύστημα διαχείρισης
επισκεπτών, περιγραφή και χωροθέτηση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος,
πρόταση τρόπων προβολής και διαφήμισης και προγραμμάτων επίσκεψης για
επιλεγμένες ομάδες επισκεπτών.
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-

Πρόταση συστήματος παρακολούθησης επιπτώσεων από τη διακίνηση
επισκεπτών.

Όσον αφορά στις υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος, προτείνεται ο σχεδιασμός και
η τοποθέτηση των ακολούθων υποδομών:
Πινακίδες προσανατολισμού: Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση ικανού αριθμού
πινακίδων προσανατολισμού σε κομβικά σημεία του οδικού άξονα, για την
κατεύθυνση και είσοδο στην περιοχή. Ο τύπος των πινακίδων θα πρέπει να συνάδει
με τις προδιαγραφές σημάνσεων των αρμοδίων υπηρεσιών. Όσον αφορά στον αριθμό
των πινακίδων, θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε αφενός να διασφαλίζεται η εύκολη
πρόσβαση στην περιοχή αφετέρου να μην δημιουργείται στον επισκέπτη η αίσθηση
του «αστικού» περιβάλλοντος. Ο ακριβής αριθμός των πινακίδων, η χωροθέτηση και
η περιγραφή αυτών θα προδιαγραφεί λεπτομερώς στο σχέδιο ανάδειξης.
Πινακίδες περιβαλλοντικής ερμηνείας: Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση
ικανού αριθμού πινακίδων περιβαλλοντικής ερμηνείας σε κομβικά σημεία της
περιοχής για την ανάδειξη των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της. Ο τύπος των πινακίδων
θα πρέπει να συνάδει με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις προδιαγραφές
σημάνσεων των αρμοδίων υπηρεσιών. Όσον αφορά στον αριθμό των πινακίδων, θα
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε αφενός να διασφαλίζεται η ερμηνεία των κύριων
σημείων του περιβάλλοντος, αφετέρου να μην δημιουργείται στον επισκέπτη η
αίσθηση του «αστικού» περιβάλλοντος. Ο ακριβής αριθμός των πινακίδων, η
χωροθέτηση και η περιγραφή αυτών θα προδιαγραφεί λεπτομερώς στο σχέδιο
ανάδειξης. Κατ’ ελάχιστο προτείνεται τοποθέτηση μιας πινακίδας ερμηνείας
περιβάλλοντος, στην οποία θα παρουσιάζεται και εκλαϊκευμένος χάρτης της
περιοχής, για τον προσανατολισμό του επισκέπτη, σε κάθε μία από τις Κοινότητες
που περιβάλλουν την περιοχή.
Θέσεις θέασης και ανάπαυσης: Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση ικανού
αριθμού θέσεων θέασης και ανάπαυσης, σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή. Ο τύπος
των κατασκευών θα πρέπει να συνάδει με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις
σχετικές προδιαγραφές των αρμοδίων υπηρεσιών. Όσον αφορά στον αριθμό των
θέσεων, θα πρέπει να είναι περιορισμένος και να αξιοποιεί τα στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος (π.χ. ύψωμα στα νοτιοδυτικά της περιοχής και βόρεια δίπλα στην
οικιστική ζώνη). Ο ακριβής αριθμός, η χωροθέτηση και η περιγραφή τους θα
προδιαγραφεί λεπτομερώς στο σχέδιο ανάδειξης.
Ανοικτό περίπτερο ενημέρωσης: Σχεδιασμός και κατασκευή ανοικτού τύπου
περιπτέρου ενημέρωσης, το οποίο δύναται να λειτουργήσει με ή χωρίς την παρουσία
εξειδικευμένου ξεναγού. Στο περίπτερο αυτό θα παρουσιάζονται με τη μορφή
ανοικτής έκθεσης (open air exhibition) τα γνωρίσματα της περιοχής, οι φυσικοί και
πολιτισμικοί της πόροι, καθώς και οι δυνατότητες που παρέχει στον επισκέπτη για
παθητική ή ενεργητική αναψυχή. Τα υλικά κατασκευής και ο τύπος της ελαφριάς
κατασκευής θα πρέπει να συνάδει με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις
προδιαγραφές (εφόσον υπάρχουν) των αρμοδίων υπηρεσιών. Η χωροθέτηση του
περιπτέρου ενημέρωσης θα προσδιορισθεί επακριβώς κατά την εκπόνηση του σχεδίου
ανάδειξης.
Μονοπάτια και διαδρομές: Σχεδιασμός, κατασκευή και σήμανση των διαδρομών
περιήγησης στην προστατευόμενη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
γνωρίσματά της και τα προστατευτέα αντικείμενα, ώστε να μην δημιουργούνται
οχλήσεις ή να ασκούνται πιέσεις. Προτείνεται τα μονοπάτια και οι διαδρομές να
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βρίσκονται περιμετρικά της Λίμνης. Τα υλικά κατασκευής και ο τύπος των
μονοπατιών θα πρέπει να συνάδουν με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις
προδιαγραφές (εφόσον υπάρχουν) των αρμοδίων υπηρεσιών. Η χάραξη των
μονοπατιών θα προσδιορισθεί επακριβώς κατά την εκπόνηση του σχεδίου ανάδειξης.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Για την υλοποίηση του μέτρου απαιτούνται τα εξής:
1. Σύνταξη αναλυτικών προδιαγραφών του σχεδίου για την ανάδειξη της περιοχής
κατά τις διαδικασίες του Τμήματοςς Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών.
2. Ανάθεσή του σχεδίου για την ανάδειξη της περιοχής κατά τις προβλεπόμενες
διαδικασίες των αρμοδίων υπηρεσιών.
3. Εκπόνηση του σχεδίου ανάδειξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
4. Εφαρμογή του σχεδίου κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες των αρμοδίων
υπηρεσιών.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 1 έτος για το σχέδιο, 1 έτος για τις απαιτούμενες
κατασκευές.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 1. Σχέδιο ανάδειξης, 2. Αριθμός αποδεκτών
σχεδίου, 3. Αριθμός υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ευρώ για τη σύνταξη του σχεδίου ανάδειξης και τον
σχεδιασμό των υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος (αρχιτεκτονικά και άλλα
κατασκευαστικά σχέδια). Το κόστος κατασκευής των υποδομών θα προσδιορισθεί
από το σχέδιο ανάδειξης.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υψηλή.

5.13. Ειδικές διαχειριστικές διατάξεις για γεωργούς και κτηνοτρόφους
στην περιοχή λεκάνης απορροής της Λίμνης Παραλιμνίου
ΣΚΟΠΟΣ: Η προστασία της βιολογικής ποικιλότητας της περιοχής μέσω της
διατήρησης ή και αποκατάστασης των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και
αυτοφυούς χλωρίδας και των εδαφικών, υδατικών και υγροτοπικών πόρων της
περιοχής.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Η εφαρμογή ορισμένων μέτρων διαχείρισης
που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο διαχείρισης απαιτεί ή προϋποθέτει την
επίτευξη συμφωνιών με ιδιοκτήτες γης, γεωργούς και κτηνοτρόφους. Η οικονομική
ικανοποίηση των γεωργών και κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή
είναι ιδιοκτήτες γης, θα αποτελέσει κίνητρο για την αειφορική άσκηση των
δραστηριοτήτων τους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιτυχή υλοποίηση του
σχεδίου διαχείρισης. Στο πλαίσιο που παρέχει το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) 2007 – 2013 και για να μπορούν οι ανωτέρω κοινωνικές ομάδες
να λαμβάνουν πληρωμές μέσω του Μέτρου 2.2 «Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και
παροχή εξισωτικών πληρωμών σε περιοχές Φύση 2000» κρίνεται ιδιαιτέρως σκόπιμη
η εξειδίκευση των προβλέψεων για τη διατήρηση τύπων οικοτόπων και ειδών στις
επιλέξιμες δράσεις, και η ενθάρρυνση των γεωργών και κτηνοτρόφων για ένταξή
τους σε αυτές.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Για να δικαιούνται οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή είναι ιδιοκτήτες γης να λαμβάνουν πληρωμές
από το Μέτρο 2.2. του ΕΣΑΑ 2007-2013, θα πρέπει:
Α. Γενικά
Α.1. Να διατηρούν το υφιστάμενο μέγεθος των χωραφιών τους και τα
ακαλλιέργητα οριακά (περιμετρικά) κομμάτια γης μεταξύ των χωραφιών
τους (δηλαδή να μην ενοποιούν ή επεκτείνουν χωράφια με την αφαίρεση
απομειναριών φυσικής βλάστησης, τοίχων ξερολιθιάς ή θαμνοσειρών από ή
μεταξύ των χωραφιών).
Α.2. Να προστατεύουν και διατηρούν όλα τα απομεινάρια φυσικής βλάστησης,
τους ημί-φυσικούς οικοτόπους και τα μικρά φυσικά χαρακτηριστικά του
τοπίου μέσα και στα περίγυρα των χωραφιών τους (π.χ. απομονωμένα
δέντρα, μικροί θάμνοι, μικρές λιμνούλες).
Α.3. Να συμμορφώνονται με τις σχετικές πρόνοιες του περί Δασών Νόμου και
τις ρυθμίσεις που καθορίζονται από τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες
αναφορικά με τη βόσκηση στην περιοχή.
Α.4. Να ελέγχουν τη χρήση νερού. Να μην γίνονται ραντίσματα και άρδευση
κατά τη διάρκεια έντονης ηλιοφάνειας.
Α.5. Να μην χρησιμοποιούν ποτέ χημικά σε μη καλλιεργήσιμη βλάστηση.
Α.6. Σε περίπτωση που χωράφι γειτνιάζει με όχθο, να αφήνουν ακαλλιέργητη η
και αθέριστη μια λωρίδα από το όριο του χωραφιού προς τον όχθο.
Α.7. Να μην καίνε ποτέ την «ποκαλάμη».
Β. Χρήση αγρό-χημικών
Β.1. Να περιορίσουν τη χρήση λιπασμάτων (μέγιστη εφαρμογή 50kgN/ha) και
εντομοκτόνων. Η καταπολέμηση εισβολικών φυτών να γίνεται με τοπική
χρήση φυτοκτόνων και χειρωνακτικά με απλά και ελαφριά εξαρτήματα.
Β.2. Να μην χρησιμοποιούνται λιπάσματα και εντομοκτόνα σε απόσταση 2 m
από τα όρια των χωραφιών. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση για αφαίρεση μη
καρποφόρων και μη επίδημων ειδών (για παράδειγμα ακακίες και
ευκάλυπτοι) ή για φυτά εισβολείς, όπου η τοπική χρήση φυτοκτόνων πρέπει
να εφαρμόζεται.
Γ. Περιορισμοί για τις περιόδους φωλεοποίησης των πουλιών.
Γ.1. Να αποφεύγουν την καλλιέργεια της αρόσιμης γης, συμπεριλαμβανομένων
και περιοχών αγρανάπαυσης, κατά την αναπαραγωγική περίοδο των
πουλιών, δηλαδή μεταξύ αρχές Μαρτίου και τέλος Ιουλίου.
Γ.2. Να αποφεύγουν τη διαχείριση της μη καλλιεργήσιμης βλάστησης (κλάδεμα
κλπ) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (Μάρτιο – Ιούλιο).
Γ.3. Να μην καθαρίζουν τυχόν χαντάκια από τη βλάστηση κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγικής περιόδου (Μάρτιο – Ιούλιο).
Γ.4. Να προστατεύουν και να αποφεύγουν να ενοχλούν φωλιές πουλιών που
βρίσκονται μέσα στη γη τους.
Δ. Διαχείριση της περιφέρειας των χωραφιών.
Δ.1. Να αφαιρούν από την περιφέρεια των χωραφιών τους και από εντός των
χωραφιών τους, όλα τα μη επίδημα, μη καρποφόρα δέντρα και θάμνους (π.χ
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Δ.2.
Δ.3.
Δ.4.

Δ.5.
Δ.6.

ακακίες) και να τα αντικαθιστούν με είδη δέντρων και θάμνων όπως:
Pistacia lentiscus (Σχοινιές), Pistacia terebintus (Τρεμιθιές), Crataegus
azarolus (Μοσφυλιές), Prunus dulcis (Αμυγδαλιές), Ceratonia siliqua
(Χαρουπιές), Olea europea (Ελιές), Rhamnus oeloides (Χρυσοξηλιές),
Calycotome villosa (Ασπρορασιές), Quercus coccifera (Περνιές), Genista
fasselata ssp. fasselata (Ρασιή), Arbutus andrachne (Αντρουκλιά),
Cupressus sempervirens, (Κυπαρίσσι), Alnus orentalis (Σκλήθρο), Nerium
oleander (Αροδάφνη), Phlomis brevibracteata. Κατά προτεραιότητα
επιλέγονται είδη που υπάρχουν σε φυσική κατάσταση στην περιοχή. Σε
κάθε περίπτωση τα επιλέξιμα είδη πρέπει να συνάδουν με το ιδιαίτερο και
παραδοσιακό τοπίο της κάθε τοποθεσίας.
Να διατηρούν τους θαμνοφράχτες σε τέτοιο ύψος ή/και πλάτος ώστε να
συνάδει με την παραδοσιακή διαχείριση του τοπίου.
Να μην χρησιμοποιούν λιπάσματα και εντομοκτόνα σε απόσταση μέχρι 2m
από τους θαμνοφράχτες.
Να κλαδεύουν κάθε θαμνοφράχτη μια φορά κάθε δύο χρόνια και από τις δύο
μεριές, αλλά όχι μεταξύ Μαρτίου και τέλος Ιουλίου, αφήνοντας κάποια
δενδρύλλια να αναπτυχθούν ώστε να υπάρχουν περίπου τέσσερα (τυχαία
κατανεμημένα) δέντρα για κάθε 200 m θαμνοφράκτη (ή ανάλογα με τον
τοπικό χαρακτήρα του τοπίου).
Να προστατεύουν και να διατηρούν όλους τους τοίχους ξηρολιθιάς.
Να διασφαλίζουν ότι τα ζώα που βόσκουν δεν βλάπτουν τα όρια των
χωραφιών, π.χ. μέσω της υπερ-βόσκησης.

Ε. Διαχείριση μεμονωμένων δέντρων και θάμνων
Ε.1. Για μεμονωμένα δέντρα/θάμνους ή ομάδες δέντρων να μην διενεργείται
καλλιέργεια ή έλεγχος των ζιζανίων (εκτός από περιπτώσεις συγκεκριμένης
εφαρμογής για φυτά εισβολείς) στην επιφάνεια της σκιάς τους ή σε
απόσταση 1 m από τους θάμνους.
Ε.2. Να αφήνουν όλα τα πεσμένα κλαδιά κάτω από τα δέντρα.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 5 έτη.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 1. Αριθμός ενισχυμένων εκμεταλλεύσεων και
έκταση γης υπό ενίσχυση, 2. Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν ενίσχυση, 3.
Έκταση γης υπό επιτυχή διαχείριση για ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Εξαρτάται από τον αριθμό των εν δυνάμει ενδιαφερομένων.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Μεσαία.
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6. ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

6.1. Ζώνες διαχείρισης
6.1.1. Σκεπτικό για τον καθορισμό ζωνών διαχείρισης
Στην Κυπριακή Δημοκρατία το θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο που υπάρχει για
καθορισμό της Πολιτικής του Κράτους σε σχέση με περιοχές ιδιαίτερης αξίας στην
ύπαιθρο, όσον αφορά το περιβάλλον γενικότερα, το τοπίο, τους φυσικούς πόρους, τα
οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα είναι οι πρόνοιες του γραπτού κειμένου της
Δήλωσης Πολιτικής και οι πολεοδομικές ζώνες που δημοσιεύονται και
αναθεωρούνται κατά διαστήματα. Η Δήλωση Πολιτικής που βασικά αποτελεί το
θεσμικό Σχέδιο Ανάπτυξης των περιοχών της Υπαίθρου της Κύπρου, προβλέπει
ιεράρχηση τέτοιων περιοχών ως εξής:
α) Περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής
β) Προστατευόμενα τοπία
γ) Ακτές και περιοχές προστασίας της φύσης
Η προσέγγιση καθορισμού ζωνών για τις ανάγκες διαχείρισης και διατήρησης της
οικολογικής αξίας της περιοχής, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα κάτωθι:
α) Το πολεοδομικό πλαίσιο που περιλαμβάνεται στον περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμο
β) Το γεγονός ότι η διαχείριση πρέπει να προβλέπει: (i) διευθέτηση των
παραγωγικών και άλλων (οικιστικών, τουριστικών κ.λπ.) ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων, ώστε αυτές να είναι συμβατές με τις αρχές προστασίας του
περιβάλλοντος και τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής, (ii) διαφορετικούς
βαθμούς προστασίας και έντασης χρήσεων σε διαφορετικές ζώνες, όπου αυτό
απαιτείται, (iii) εξειδίκευση χρήσεων και δραστηριοτήτων σε κάθε ζώνη, καθώς
και των όρων στους οποίους υπόκεινται οι ανωτέρω χρήσεις και
δραστηριότητες, όπου αυτό επιβάλλεται.
Η περιοχή «Λίμνη Παραλιμνίου» διέπεται από τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου
Παραλιμνίου 2009 και της Δήλωσης Πολιτικής στα τμήματά της που εμπίπτουν
αντίστοιχα στα διοικητικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου και της Κοινότητας
Σωτήρας. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ισχύουν και οι πρόνοιες του Τοπικού
Σχεδίου Δερύνειας. Οι ισχύουσες, σύμφωνα με την Δήλωση Πολιτικής, πολεοδομικές
ζώνες εντός της περιοχής «Λίμνη Παραλιμνίου» είναι:
Ζώνη Προστασίας Δα1. Καταλαμβάνει περίπου το 93% της συνολικής έκτασης
της περιοχής.
Ζώνη Κατοικίας Κα8. Καταλαμβάνει περίπου το 4% της συνολικής έκτασης της
περιοχής. Δεν πρόκειται για ενιαία έκταση καθώς σε κάποιο σημείο
παρεμβάλλεται στενή λωρίδα έκτασης περίπου 2 εκταρίων της Ζώνης
Προστασίας Δα1.
Ζώνη Προστασίας Ζ1. Καταλαμβάνει περίπου το 3% της συνολικής έκτασης της
περιοχής.
.
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Στη βάση των ανωτέρω ο καθορισμός ζωνών διαχείρισης στηρίχθηκε:
α) Στις θέσεις παρουσίας και στην κατάσταση διατήρησης των σημαντικών
οικολογικών γνωρισμάτων της περιοχής, σε σχέση με τα γεωγραφικά όρια
των υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών στην περιοχή μελέτης.
β) Στις πρόνοιες προστασίας και στις ρυθμίσεις δραστηριοτήτων και χρήσεων
γης που διέπουν τις υφιστάμενες στην περιοχή μελέτης πολεοδομικές ζώνες.
β) Στις ειδικότερες ανάγκες προστασίας που προκύπτουν από τους σκοπούς
διαχείρισης της περιοχής και στο ιδιαίτερα μικρό μέγεθός της.
6.1.2. Καθορισμός ζωνών διαχείρισης
Με βάση τα ανωτέρω στην περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου», διακρίνεται
μόνο μία ζώνη διαχείρισης, η Ζώνη Διαχείρισης Α.
Στόχος δημιουργίας της Ζώνης Διαχείρισης Α είναι η προστασία της βιοποικιλότητας
σε όλα τα επίπεδά της και των φυσικών πόρων της εν γένει (πρωτίστως δε των
υδατικών και υγροτοπικών), με αποτροπή κάθε δραστηριότητας ή επέμβασης που
ενδέχεται να αλλοιώσει την φυσική κατάσταση και τον χαρακτήρα της περιοχής και
να επηρεάσει τη δομή και τις λειτουργίες του υγροτοπικού οικοσυστήματος.
Η Ζώνη Διαχείρισης Α καταλαμβάνει το σύνολο της περιοχής CY3000008 «Λίμνη
Παραλιμνίου». Ειδικότερα ως Ζώνη Διαχείρισης A χαρακτηρίζονται:
-

Η Ζώνη Προστασίας Δα1.

-

Η Ζώνη Κατοικίας Κα8.

-

Η Ζώνη Προστασίας Ζ1.

Τα όρια της Ζώνης Διαχείρισης Α ταυτίζονται με τα όρια της περιοχής τα οποία είναι
αυστηρώς καθορισμένα και αποτυπώνονται στον Xάρτη 12 (Χάρτη Ζωνών
Διαχείρισης) και σε όλους τους χάρτες του σχεδίου διαχείρισης.

6.2. Όροι που διέπουν τη διατήρηση στο σύνολο της περιοχής και ανά
Ζώνη Διαχείρισης: Επιτρεπόμενες χρήσεις, δραστηριότητες και έργα
6.2.1. Επιτρεπόμενες χρήσεις, δραστηριότητες και έργα στη Ζώνη Διαχείρισης Α
(σύνολο περιοχής)
Στόχος δημιουργίας της Ζώνης Διαχείρισης Α είναι η προστασία της βιοποικιλότητας
σε όλα τα επίπεδά της και των φυσικών πόρων της εν γένει (πρωτίστως δε των
υδατικών και υγροτοπικών), με αποτροπή κάθε δραστηριότητας ή επέμβασης που
ενδέχεται να αλλοιώσει την φυσική κατάσταση και τον χαρακτήρα της περιοχής και
να επηρεάσει τη δομή και τις λειτουργίες του υγροτοπικού οικοσυστήματος.
Ο στόχος αυτός συνάδει με την Πολιτική 7Δ της Πολεοδομικής Αρχής για τις Ακτές
και Περιοχές Προστασίας της Φύσης σύμφωνα με την οποία στις περιοχές αυτές «...
απαιτείται απόλυτη προστασία και δεν θα επιτρέπεται ανάπτυξη». Ως εκ τούτου στη
Ζώνη Διαχείρισης Α ισχύουν οι πρόνοιες της Πολιτικής 7Δ που περιέχεται στη
Δήλωση Πολιτικής. Οι εργασίες του αγροτικού και δασοπονικού τομέα θα πρέπει να
τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ειδικότερα:
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Εντός των ορίων της Ζώνης Διαχείρισης Α (δηλαδή στο σύνολο της έκτασης που
καλύπτει η περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου») και βάσει και των όρων
ανάπτυξης του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου, καθορίζονται όροι και
περιορισμοί στις δραστηριότητες όπως κατωτέρω:
-

Διατηρούνται και προστατεύονται η αυτοφυής βλάστηση στις όχθες
ρεμάτων/καναλιών, οι τύποι οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τα
είδη πτηνών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

-

Απαγορεύεται η αποκομιδή καθώς και η συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή
καταστροφή δειγμάτων των σπάνιων ειδών φυτών Crypsis aculeata και
Crypsis factorovskyi τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της
Χλωρίδας της Κύπρου ως ευπαθή, καθώς και η κατοχή, μεταφορά, εμπορία
ή ανταλλαγή και προσφορά για εμπορικούς σκοπούς δειγμάτων των εν λόγω
ειδών. Οι απαγορεύσεις ισχύουν για όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου
των ειδών.

-

Απαγορεύεται η θανάτωση, συλλογή, καταδίωξη, κατοχή, μεταφορά,
εμπορία ή ανταλλαγή και προσφορά για εμπορικούς σκοπούς, δειγμάτων
των ειδών της πανίδας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ ή προστατεύονται από τον νόμο Ν.153(Ι)/2003 [π.χ. Κυπριακό
νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca), μικρός ρινόλοφος (Rhinolophus
hipposideros)]. Οι απαγορεύσεις ισχύουν για όλα τα στάδια του βιολογικού
κύκλου των ειδών.

-

Απαγορεύεται ο πυροβολισμός, η θανάτωση, σύλληψη, καταδίωξη, κατοχή,
μεταφορά, εμπορία ή ανταλλαγή και προσφορά για εμπορικούς σκοπούς,
δειγμάτων των ειδών της πτηνοπανίδας που προστατεύονται από την Οδηγία
2009/147/ΕΚ και τον νόμο Ν.152(Ι)/2003. Οι απαγορεύσεις ισχύουν για όλα
τα στάδια του βιολογικού κύκλου των ειδών.

-

Σχέδια και έργα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην παράγραφο 6.2.1
του παρόντος σχεδίου διαχείρισης, δυνατό να επιτραπούν νοουμένου ότι
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου Ν.153(1)/2003 για
Προστασία και Διαχείριση της Άγριας Ζωής.

Εντός των ορίων της Ζώνης Διαχείρισης Α (δηλαδή στο σύνολο της έκτασης που
καλύπτει η περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου») και βάσει και των όρων
ανάπτυξης του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου, επιτρέπονται:
-

Η επιστημονική έρευνα του φυσικού οικοσυστήματος, περιλαμβανομένων
των ειδών χλωρίδας και πανίδας και η παρακολούθηση βιοτικών και
αβιοτικών παραμέτρων, με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται
υποβάθμιση στο οικοσύστημα και κατόπιν σχετικής άδειας από το Τμήμα
Περιβάλλοντος.

-

Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στην διατήρηση, βελτίωση και
αποκατάσταση των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων εφόσον
εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και εφ’ όσον περιλαμβάνονται
σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.

-

Η κατασκευή υποδομών ήπιας μορφής εναρμονισμένων με το περιβάλλον
και τον υγροτοπικό χαρακτήρα της περιοχής με αποκλειστικό στόχο τη
διαχείριση και φύλαξη της περιοχής. Σε αυτές εντάσσονται και πιθανά έργα
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υποδομής του τμήματος Δασών (πυροφυλάκια, δεξαμενές νερού για
πυρόσβεση, αποθήκες υλικών κ.λπ.) εφόσον τέτοια έργα κρίνονται
απαραίτητα για τη προστασία της περιοχής.
-

Άλλα αναγκαία έργα υποδομής όπως η εγκατάσταση και συντήρηση
ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων επιτρέπονται μόνον εάν δεν
υφίστανται άλλες εναλλακτικές λύσεις και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός
βαθμός προστασίας των οικοσυστημάτων και του τοπίου της περιοχής και
κατόπιν σύμφωνης γνώμης από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

-

Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, με σκοπό την παρατήρηση
της φύσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ήπια αναψυχή. Με
απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος μπορούν να αποκλείονται μόνιμα,
περιοδικά ή προσωρινά, τμήματα της περιοχής για την προστασία
συγκεκριμένων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.

-

Έργα συντήρησης βελτίωσης και δημιουργίας μονοπατιών με τις
αντίστοιχες υποδομές ενημέρωσης επισκεπτών, εφόσον εξασφαλίζεται
υψηλός βαθμός προστασίας και εφόσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο
Σχέδιο Διαχείρισης

-

Οι εργασίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, κατόπιν ενημέρωσης και
επίβλεψης από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

-

Για όλες τις επιτρεπόμενες αναπτύξεις, ο ανώτατος συντελεστής δόμησης θα
είναι 0,005: 1, το ποσοστό κάλυψης 0,005: 1, ο ανώτατος αριθμός ορόφων 1
και το ανώτατο ύψος 5.00 m.

Εντός των ορίων της Ζώνης Διαχείρισης Α (δηλαδή στο σύνολο της έκτασης που
καλύπτει η περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου») επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση
μόνο:
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-

Οι πινακίδες σήμανσης/προσανατολισμού, οι πινακίδες οριοσήμανσης της
ζωνης διαχείρισης και οι πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών, εφόσον η
αισθητική τους είναι συμβατή με τον χαρακτήρα της περιοχής. Κάθε άλλη
τοποθέτηση πινακίδων απαγορεύεται.

-

Η κίνηση τροχοφόρων, μόνο εάν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται για
εργασίες προστασίας και διαχείρισης της περιοχής. Κάθε άλλη κίνηση
τροχοφόρων εντός της περιοχής απαγορεύεται.

-

Η εναπόθεση εκχωμάτων και άλλων υλικών, μόνο στο πλαίσιο έργων
αποκατάστασης οικοτόπων και τοπίου και κατόπιν σχετικής άδειας από το
Τμήμα Περιβάλλοντος. Κάθε άλλη εναπόθεση εκχωμάτων και άλλων
υλικών απαγορεύεται.

-

Οι εργασίες συντήρησης, προστασίας από τη διάβρωση και βελτίωσης τυχόν
υφιστάμενων οδών που αποσκοπούν στην ασφαλή κίνηση επί των οδών
καθώς και πιθανές διανοίξεις που κρίνονται απαραίτητες για τη φύλαξη της
περιοχής, κατόπιν σχετικής άδειας από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Κάθε
άλλη εργασία συντήρησης και βελτίωσης υφιστάμενων οδών και κάθε νέα
διάνοιξη που δεν αποσκοπεί στην προστασία της περιοχής, απαγορεύεται.

-

Τα έργα και οι εργασίες προστασίας των εδαφικών πόρων της περιοχής από
τη διάβρωση κατόπιν σχετικής άδειας από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

-

Νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες, παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα7
(π.χ. υφιστάμενες γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση), για τις οποίες έχει
προηγηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία απόκτησης/εκχώρησης γης και
εγκαθίδρυσής τους, δύναται να συνεχιστούν προσωρινά στην έκταση και με
τον τρόπο που γίνονται κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος και μόνο
έως τη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής. Η άσκηση
κάθε άλλης νέας γεωργικής δραστηριότητας/βόσκησης πέραν των
υφιστάμενων όπως ορίζονται ανωτέρω, απαγορεύεται.

-

Νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για τις οποίες έχει
προηγηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία απόκτησης/εκχώρησης γης και
εγκαθίδρυσής τους, δύναται να συνεχιστούν προσωρινά, κατόπιν σχετικής
άδειας από το Τμήμα Περιβάλλοντος, και μόνο έως τη διευθέτηση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής ή του θεσμικού πλαισίου, κατά
περίπτωση.
Η
άσκηση
κάθε
άλλης
νέας
δραστηριότητας
αναψυχής/ελεύθερου χρόνου πέραν των υφιστάμενων όπως ορίζονται
ανωτέρω, απαγορεύεται.

Εντός των ορίων της Ζώνης Διαχείρισης Α (δηλαδή στο σύνολο της έκτασης που
καλύπτει η περιοχή CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου») απαγορεύονται:
-

Η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας.

-

Η κυνηγετική δραστηριότητα (βάσει των προνοιών των άρθρων 50 και 51
του νόμου Ν.152(Ι)/2003).

7

Ως παραδοσιακού χαρακτήρα δραστηριότητες θεωρούνται οι δραστηριότητες με χαμηλές εισροές
και εκροές ενέργειας και πρώτων υλών, προϊόντων και υπολειμμάτων.
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα παρακολούθησης σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
αξιολόγησης και αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης, αλλά και να μπορεί να
συμβάλει στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων κατ’ εφαρμογή: α) του άρθρου 17
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και β) του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (πρώην
79/409/ΕΟΚ).

7.1. Παρακολούθηση σε επίπεδο περιοχής
Η κατάτμηση των οικοσυστημάτων ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων (π.χ. αγροτική ανάπτυξη, δασοπονία, αστικοποίηση) και κατά
συνέπεια η μείωση της έκτασής τους και η αλλαγή του μωσαϊκού μιας περιοχής
θεωρούνται από τις σημαντικότερες απειλές της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο (Saunders et al. 1991). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην επιβίωση των ειδών,
αυτή παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε οποιεσδήποτε αλλαγές της κατά χώρο δομής
του τοπίου. Είναι πιθανόν ένας πληθυσμός να οδηγηθεί σε εξαφάνιση εάν το μέγεθος
ή ο αριθμός των ενδιαιτημάτων τους μειώνεται, ο μέσος όρος των αποστάσεων
μεταξύ των ενδιαιτημάτων τους αυξάνεται και οι αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτά
δυσχεραίνουν την ικανότητα διασποράς (Harrison 1995). Τα είδη που είναι
περισσότερο ευαίσθητα στην αλλαγή της κατά χώρο δομής ενός τοπίου είναι οι
θηρευτές και τα είδη που χρειάζονται ενδιαιτήματα μεγάλης έκτασης, τα είδη των
τελικών φυτοκοινωνιών (στάδιο κλίμαξ) και τέλος αυτά τα οποία αναπτύσσουν
μεταξύ τους σχέσεις αμοιβαιότητας (επικονιαστής-φυτό). Γενικά ισχύει, ότι όσο
μικρότερο είναι το εναπομείναν τμήμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αλλαγής
της σύνθεσης των ειδών και τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση του φαινομένου του
κρασπέδου (edge effect) το οποίο δεν προκαλεί μόνο αλλαγή στη σύνθεση των ειδών
αλλά και αύξηση της εισβολής των μη αυτόχθονων ειδών (Harrison 1995, Saunders et
al. 1991, Wilcove et al. 1986). Η παρακολούθηση της άσκησης των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων με καταγραφή υφιστάμενων και εν δυνάμει απειλών προσφέρει
κατατοπιστική εικόνα της κατάστασης της περιοχής και δυνατότητα εκτίμησης των
μελλοντικών προοπτικών της.
ΣΚΟΠΌΙ
-

Ο προσδιορισμός τυχόν μεταβολών στο τοπίο της περιοχής.

-

Η καταγραφή και πρόγνωση οποιωνδήποτε ανθρώπινων χειρισμών έχουν, ή
ενδέχεται στο μέλλον να έχουν, αρνητικές συνέπειες στα σπουδαία βιοτικά
γνωρίσματα της περιοχής.

-

Η αξιολόγηση της διαχείρισης της περιοχής.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Οι σπουδαιότερες απειλές θα εντοπίζονται εγκαίρως, οι υφιστάμενες απειλές θα
αρχίσουν άμεσα να αντιμετωπίζονται και θα γίνει κάθε προσπάθεια για την πρόληψη
νέων απειλών.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Η παρακολούθηση των απειλών θα πραγματοποιείται στο σύνολο της περιοχής με
καταγραφή υφιστάμενων και εν δυνάμει απειλών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του

133

προγράμματος παρακολούθησης είναι σκόπιμο να παρακολουθείται η τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων από τους
αρμόδιους φορείς οι οποίοι θα ανταποκρίνονται αναλόγως και θα ενημερώνουν
περιοδικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, αναφορικά με τις θέσεις, το είδος, τη
σοβαρότητα και τον τρόπο αντιμετώπισης των απειλών που προκύπτουν. Τα
δεδομένα αυτά θα πρέπει να εισάγονται στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(ΣΓΠ) της περιοχής ώστε να εντοπίζονται εύκολα σωρευτικές επιπτώσεις ή
αλληλεπιδράσεις με άλλους ανθρωπογενείς ή φυσικούς κινδύνους ή απειλές.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρακολούθηση της περιοχής με καταγραφή υφιστάμενων και εν δυνάμει απειλών
είναι συνεχής. Το κόστος της παρακολούθησης εκτιμάται σε ανθρωποχρόνο
στελεχών των καθ’ ύλη αρμόδιων εμπλεκομένων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
διαδικασίες τους.

7.2. Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων
Η παρακολούθηση θα αφορά κυρίως τους τύπους οικοτόπων κοινοτικής σημασίας
1310 «Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών
και αμμωδών ζωνών», 1410 «Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)» και 92D0
«Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea)». Δευτερευόντως θα
αφορά και στην παρακολούθηση των καλαμώνων (CY02) λόγω της σημασίας τους
για την πανίδα της περιοχής και ιδιαιτέρως της ορνιθοπανίδας και των αμφιβίων.
ΣΚΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
-

Ο έλεγχος του βαθμού διατήρησης α) της έκτασης και β) της
φυτοκοινωνιολογικής δομής και σύνθεσης των σπουδαιότερων τύπων
οικοτόπων.

-

Αξιολόγηση του αποτελέσματος των μέτρων διαχείρισης.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η έκταση των τύπων οικοτόπων κοινοτικής σημασίας δεν θα μειωθεί και η
φυτοκοινωνιολογική τους δομή και σύνθεση (όπου αυτό ενδιαφέρει) δεν θα
υποβαθμισθεί. Η έκταση των καλαμώνων της περιοχής δεν θα μειωθεί, αλλά ούτε και
θα αυξηθεί περισσότερο από 5%.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος και των
καλαμών (CY02) θα πραγματοποιείται στις θέσεις εμφάνισής τους στην περιοχή: α)
με λεπτομερή χαρτογράφηση των ορίων τους ανά διετία σε κλίμακα 1:1.000 και β) με
δειγματοληψία βλάστησης σε μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες.
Δειγματοληψία βλάστησης σε μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες:
Για τους τύπους οικοτόπων 1310 «Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και
άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών» και 1410
«Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)» συνιστάται η χρήση
δειγματοληπτικής επιφάνειας μεγέθους από 2 έως 20 m2.
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Για τον τύπο οικοτόπου 92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (NerioTamaricetea)» και τους καλαμώνες συνιστάται η χρήση διατομών μήκους 10 m
οι οποίες θα καλύπτουν τις όχθες εκατέρωθεν των υδάτινων σωμάτων σε πλάτος
το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 25 m σε κάθε όχθη, αναλόγως της
μορφολογίας του υδάτινου σώματος τοπικά.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κρίνεται σκόπιμο η παρακολούθηση με χαρτογράφηση των ορίων των τύπων
οικοτόπων και με δειγματοληψία βλάστησης σε μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες
να πραγματοποιείται ανά διετία. Εκτιμάται ότι επαρκούν δύο δειγματοληψίες
βλάστησης, μία κατά την έναρξη της βλαστητικής περιόδου την άνοιξη και μία πριν
τη λήξη της για έλεγχο των ειδών που αναπτύσσονται αργότερα. Εφόσον συντρέχουν
λόγοι, κατά την εκτίμηση του ειδικού μπορεί να γίνεται επανέλεγχος το φθινόπωρο.
Στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν διαχειριστικές παρεμβάσεις είναι σκόπιμο
η έναρξη της παρακολούθησης να προηγείται της έναρξης υλοποίησης της
διαχειριστικής παρέμβασης έτσι ώστε να υπάρχουν στοιχεία βάσης.
Το κόστος της παρακολούθησης ανά διετία συντίθεται από τα εξής:
Εργασίες πεδίου:
1 ερευνητής-φυτοκοινωνιολόγος x 10 ημέρες x κόστος ερευνητή ανά ημέρα
για εργασία πεδίου (περιλαμβανομένων και των εξόδων διαμονής, διατροφής
και μετακινήσεων)
1 βοηθός με γνωστικό αντικείμενο χλωρίδας-βλάστησης x 10 ημέρες x κόστος
ερευνητών ανά ημέρα για εργασία πεδίου (περιλαμβανομένων και των εξόδων
διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων).
Εργασίες γραφείου:
Αναγνώριση φυτών: 1 ερευνητής x 15 ημέρες x κόστος ερευνητή ανά ημέρα
για εργασία γραφείου.
Επεξεργασία στοιχείων & συγγραφή έκθεσης: 1 ερευνητής x 10 ημέρες x
κόστος ερευνητών ανά ημέρα για εργασία γραφείου.

7.3. Παρακολούθηση ειδών
7.3.1. Χλωρίδα
Η παρακολούθηση αφορά στα σπάνια είδη φυτών Crypsis aculeata και Crypsis
factorovskyi τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της
Κύπρου ως ευπαθή. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο ο συνολικός πληθυσμός του
είδους Crypsis aculeata στην Κύπρο αριθμεί περί τα 100.000 φυτά αλλά δεν κατέστη
εφικτή η εκτίμηση του μεγέθους του υποπληθυσμού του είδους στη Λίμνη
Παραλιμνίου στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου διαχείρισης. Αντιθέτως, είναι
γνωστό ότι ο υποπληθυσμός του είδους Crypsis factorovskyi στη Λίμνη Παραλιμνίου
αριθμεί περί τα 2000 φυτά.
ΣΚΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
-

Έλεγχος του μεγέθους των πληθυσμών των ειδών στην περιοχή.
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-

Αξιολόγηση του αποτελέσματος των μέτρων διαχείρισης και των θεσμικών
ρυθμίσεων της περιοχής.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Οι πληθυσμοί των ειδών δεν θα μειωθούν.
ΜΕΘΟΔΟΣ.
Η παρακολούθηση αφορά τα κατωτέρω τρία γνωρίσματα:
1) Μέγεθος και άλλες δημογραφικές παράμετροι των πληθυσμών. Το μέγεθος και
δημογραφικά δεδομένα των δύο υποπληθυσμών (αναπαραγωγή, θνησιμότητα,
ηλικιακή δομή) θα πρέπει να εξακριβώνονται με άμεση μέτρηση των ατόμων και
εμβαδομέτρησης της περιοχής εμφάνισης των ειδών.
2) Κατάστασης διατήρησης του ενδιαιτήματος των ειδών. Οι παράμετροι που είναι
σκόπιμο να παρακολουθούνται είναι
α) η έκταση του ενδιαιτήματος των ειδών με τη βοήθεια GPS.
β) η δομή και οι λειτουργίες του ενδιαιτήματός τους κατά την έννοια των
εντύπων των προδιαγραφών της 2ης εξαετούς έκθεσης για την εφαρμογή της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
3) Πιέσεις και απειλές των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Εντοπισμός και
καταγραφή πιέσεων και απειλών.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η συχνότητα παρακολούθησης είναι σκόπιμο να είναι τριετής. Στις περιοχές όπου θα
πραγματοποιηθούν διαχειριστικές παρεμβάσεις είναι σκόπιμο η έναρξη της
παρακολούθησης να προηγείται της έναρξης υλοποίησης της διαχειριστικής
παρέμβασης έτσι ώστε να υπάρχουν στοιχεία βάσης.
Το κόστος της παρακολούθησης του είδους συντίθεται από τα εξής:
Εργασίες πεδίου: 1 ερευνητής x 10 ημέρες x κόστος ερευνητή για εργασία
πεδίου (περιλαμβανομένων και των εξόδων διαμονής, διατροφής και
μετακινήσεων). Η διάρκεια των δειγματοληψιών μπορεί να είναι αυξημένη
κατά την πρώτη καταγραφή και να μειώνεται στις επαναληπτικές
δειγματοληψίες.
Επεξεργασία στοιχείων & συγγραφή έκθεσης: 1 ερευνητής x 5 ημέρες x
κόστος ερευνητών για εργασία γραφείου.
7.3.2. Ορνιθοπανίδα
Η Λίμνη Παραλιμνίου θεωρείται ορνιθολογικά αξιόλογη, τόσο λόγω της σημασίας
της για τα μεταναστευτικά πουλιά, όσο και για την παρουσία σπανίων ειδών και το
φώλιασμα μερικών από αυτά. Στην περιοχή απαντούν συνολικά 103 είδη πουλιών
από τα οποία 35 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Η περιοχή
αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες περιοχές αναπαραγωγής της Πελλοκατερίνας
(Hoplopterus (Vanellus) spinosus) στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα,
πιστεύεται ότι είναι η σημαντικότερη περιοχή για αυτό το είδος που ανήκει στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Τρία ακόμα είδη του Παραρτήματος Ι
αναπαράγονται στην περιοχή μελέτης: ο Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius
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alexandrinus), ο Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus) και η Τρασιηλούδα
(Calandrella brachydactyla). Πολύ σημαντική είναι και η παρουσία σπάνιων ειδών
όπως η Χιονάτη (Egretta garzetta), ο Μαχητής (Philomachus pugnax), η
Μικροπουλάδα (Porzana parva) και το Σιταροπούλλι (Emberiza caesia). Στην
περιοχή διαχειμάζουν δεκατέσσερα είδη, περιστασιακά και Φοινικόπτερα
(Phoenicopterus roseus).
Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί σημαντικό σταθμό για τα μεταναστευτικά είδη.
Εξήντα τέσσερα (64) είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης είναι
μεταναστευτικά, αυτά περνάνε από την περιοχή κατά τις μεταναστεύσεις τους και
σταθμεύουν εκεί. Από αυτά τα 25 είδη ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ.
Στην περιοχή μελέτης διαχειμάζουν δεκατέσσερα (14) είδη εκ των οποίων τα τέσσερα
ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Ένα είδος, ο Δρυομυγοχάφτης
(Ficedula semitorquata) περιλαμβάνεται στον κατάλογο απειλουμένων ειδών της
IUCN στην κατηγορία «Σχεδόν Απειλούμενα» (Near Threatened). Από τα 103 είδη
πουλιών που έχουν παρατηρηθεί συνολικά στην περιοχή μελέτης τα 13
αναπαράγονται εκεί. Επομένως, η διατήρηση και αναβάθμιση της περιοχής με
κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιβίωση
των πληθυσμών της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
Στο πλαίσιο προγραμμάτων παρακολούθησης πτηνών που εκπονούνται από το
Ταμείο Θήρας, το Τμήμα Δασών και τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου (π.χ.
μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδροβίων, καταγραφή ορνιθοπανίδας στους
υγροτόπους, καταμετρήσεις θηραματικών ειδών, καταγραφή μεταναστευτικών
αρπακτικών) παρακολουθούνται και είδη στην περιοχή μελέτης.
Η παρακολούθηση των ειδών της ορνιθοπανίδας που θα εφαρμοσθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου διαχείρισης, θα δώσει έμφαση:
-

στα 35 είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
και στα άλλα προστατευόμενα είδη,

-

στα σπάνια είδη που φωλιάζουν στην περιοχή Hoplopterus (Vanellus) spinosus,
Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus και Calandrella
brachydactyla).

ΣΚΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
-

Έλεγχος της κατάστασης διατήρησης των ειδών, περιλαμβανομένου του
μεγέθους των πληθυσμών στα ενδιαιτήματα της περιοχής.

-

Αξιολόγηση του αποτελέσματος των μέτρων διαχείρισης και των ρυθμίσεων
στην περιοχή.

-

Έλεγχος της πληθυσμιακής πυκνότητας των ζευγαριών Πελλοκατερίνας
(Hoplopterus (Vanellus) spinosus) του Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius
alexandrinus), του Καλαμοκανά (Himantopus himantopus) και της
Τρασιηλούδα (Calandrella brachydactyla).

ΜΕΘΟΔΟΣ
Η παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας θα πραγματοποιείται στο σύνολο της περιοχής
με την εφαρμογή των ακόλουθων μεθόδων ανά ομάδα ειδών.
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Σημειακές καταγραφές (point counts): σε αυτή τη μέθοδο γίνεται καταγραφή των
πουλιών που παρατηρούνται από συγκεκριμένα, εποπτικά σημεία, όπως κορυφές
λόφων, πάνω ή απέναντι σε ορθοπλαγιές.
Γραμμικές διαδρομές (line transects): με αυτή τη μέθοδο καταγράφονται τα άτομα
που εντοπίζονται από τον ερευνητή εκατέρωθεν συγκεκριμένων, γνωστών σε έκταση
διαδρομών.
Καταγραφές από επιλεγμένες θέσεις (look and see): με αυτή τη μέθοδο γίνονται
ορνιθολογικές παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία ή διαδρομές με βάση τη γνώση
της περιοχής ή τις απαιτήσεις των μελετηθέντων ειδών. Περιλαμβάνονται γνωστές
θέσεις φωλιάσματος, κατάλληλο ενδιαίτημα, ή και βιβλιογραφικές πληροφορίες.
Ανάλογα με την ομάδα ειδών, οι μέθοδοι καταγραφής που προτείνονται είναι :
Υδρόβια και Παρυδάτια: σημειακές καταγραφές, γραμμικές διαδρομές και
καταγραφές από επιλεγμένες θέσεις.
Στρουθιόμορφα: σημειακές καταγραφές, γραμμικές διαδρομές, καταγραφές από
επιλεγμένες θέσεις και δακτυλιώσεις πουλιών.
Αρπακτικά: σημειακές καταγραφές, γραμμικές διαδρομές και καταγραφές από
επιλεγμένες θέσεις.
Θηραματικά: σημειακές καταγραφές, γραμμικές διαδρομές, και καταγραφές από
επιλεγμένες θέσεις.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κρίνεται σκόπιμο η παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας στην περιοχή να
πραγματοποιείται κάθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έτους εφαρμογής του σχεδίου
διαχείρισης. Η σχετική εργασία πεδίου είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται από έναν
ορνιθολόγο και, μέσα σε κάθε έτος θα κατανέμεται χρονικά ως ακολούθως:
Παράμετροι
παρακολούθησης
1. Πληθυσμοί και
δημογραφικές
παράμετροι
αρπακτικών ειδών
προτεραιότητας
2. Πληθυσμοί και
δημογραφικές
παράμετροι
στρουθιόμορφων
ειδών
προτεραιότητας
3. Πληθυσμοί
μεταναστευτικών
– διαχειμαζόντων
υδρόβιων και
παρυδάτιων ειδών
Πληθυσμοί
αναπαραγώμενων
υδροβίων και
παρυδατίων
ΣΥΝΟΛΟ
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Αριθμός ημερών εργασίας πεδίου ανά μήνα και ανά έτος
Ιαν.
1

1

2

Φεβ.
1

1

2

Μαρ.
2

Απρ.
2

Μάι.
2

Ιουν.
1

Ιουλ.
1

2

2

2

2

2

4

4

1

2

2

2

2

10

10

7

5

3

Αυγ.

Σεπ.

Οκτ.

Νοε.

Δεκ.

2

2

1

4

4

1

1

1

6

6

1

1

Το κόστος παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας ανά έτος συντίθεται από τα ακόλουθα
στοιχεία:
Εργασίες πεδίου: 1 ερευνητής x 54 ημέρες x κόστος ερευνητών για εργασία
πεδίου ανά ημέρα (περιλαμβανομένων και των εξόδων διαμονής, διατροφής
και μετακινήσεων).
Επεξεργασία στοιχείων & συγγραφή έκθεσης: 1 ερευνητές x 7 ημέρες x
κόστος ερευνητών για εργασία γραφείου ανά ημέρα.
Εξοπλισμός (μία φορά):
ΤΥΠΟΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Κυάλια
GPS
Τηλεσκόπιο + τρίποδο
Ψηφιακή κάμερα

1
1
1
1
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ €
700
500
2500
300

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΕ €
700
500
2500
300
4000

7.3.3. Ερπετά και Αμφίβια
Κυπριακό Νερόφιδο
Το Κυπριακό νερόφιδο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας
92/43 και αποτελεί βασικό προστατευταίο είδος του υπό μελέτη τόπου NATURA
2000. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία ή συστηματική παρακολούθηση των
πληθυσμών του.
ΣΚΟΠΟΊ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ
-

Συστηματική μέτρηση του μεγέθους του πληθυσμού του Κυπριακού νερόφιδου.

-

Έγκαιρος εντοπισμός ενδεχόμενης μείωσης του πληθυσμού για άμεση λήψη
μέτρων αντιστροφής της τάσης.

-

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων διαχείρισης.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Ο πληθυσμός του Κυπριακού νερόφιδου δεν θα μειωθεί κάτω από τα επίπεδα του
2000 (Blosat 2002).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Συστήνεται να ακολουθηθεί η ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά την
μελέτη της Blosat B. (2002) «Study for the Conservation and Protection of the
Cypriot Grass Snake (Natrix natrix cypriaca) –Field Research and Management
Suggestions-» και η οποία βασίζεται στην σύλληψη-επανασύλληψη ατόμων. Αυτό θα
επιτρέψει την παραγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Λόγο της κρισιμότητας της περιοχής μελέτης για την παρουσία του είδους στο
σύνολο της Κυπριακής Δημοκρατίας προτείνεται η παρακολούθηση να γίνεται σε
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ετήσια βάση. Αυτό θα βοηθήσει και στο να συγκεντρωθούν πληθυσμιακά δεδομένα
από μεγάλη χρονική περίοδο έτσι ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός τάσεων και η
διάκριση των πληθυσμιακών μεταβολών που οφείλονται σε ενδογενείς τάσεις των
πληθυσμών και σε εξωγενείς παράγοντες.
Το κόστος της παρακολούθησης ερπετών και αμφιβίων κατά την περίοδο εφαρμογής
του σχεδίου διαχείρισης εκτιμάται στα 29.500 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:
Εργασίες πεδίου: 2 ερευνητές x 10 ημέρες x 250 ευρώ x 5 έτη
(περιλαμβανομένων και των εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων).
Επεξεργασία στοιχείων & συγγραφή έκθεσης: 2 ερευνητές x 3 ημέρες x 150
ευρώ x 5 έτη.
Ερπετά και Αμφίβια
Η παρακολούθηση θα αφορά στο σύνολο των ειδών με έμφαση σε συγκεκριμένα είδη
τα οποία προκύπτουν από τις ακόλουθες επισημάνσεις:
-

Έξι είδη σαύρας [Chamaeleo chamaeleon recticrista (Χαμαιλέοντας), Laudakia
stellio cypriaca (Κουρκουτάς), Mediodactylus kotschyi (Μισιαρός), Ablepharus
budaki (=Ablepharus kitaibelii budaki) (Αβλέφαρος), Ophisops elegans
schlueteri (Αλιζαύρα), Chalcides ocellatus (Βυζάστρα)], τρία είδη φιδιών εκτός
του Νερόφιδου [Dolichophis jugularis (Μαύρο Φίδι), Hemorrhois numifer
(Δρώπις) Macrovipera lebetina lebetina (Φίνα)] και το είδος αμφιβίου
Pseudepidalea viridis (Πράσινος Φρύνος), περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV
της Οδηγίας 92/43ΕΟΚ. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 της Οδηγίας, στο
πλαίσιο Εθνικών Εξαετών Εκθέσεων απαιτείται για τα είδη αυτά η υποβολή
προς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιημένων στοιχείων της κατάστασης
διατήρησής τους.

-

Όλα τα είδη ερπετών και αμφιβίων της περιοχής προστατεύονται από την
σύμβαση της Βέρνης και μάλιστα πέντε από αυτά (Πράσινος Φρύνος,
Χαμαιλέοντας, Μισιαρός, Αβλέφαρος, Φίνα) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
ΙΙ ως είδη υπό αυστηρή προστασία.

-

Έξι είδη ερπετών της περιοχής, επιπλέον του Νερόφιδου, είναι ενδημικά taxa
της Κύπρου (Κουρκουτάς, Μισιαρός, Αβλέφαρος, Αμμόσσαυρα, Αλιζαύρα,
Σαύρα του Τροόδους).

-

Τα είδη αμφιβίων αποτελούν βασική τροφική πηγή για το Κυπριακό νερόφιδο.

ΣΚΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
-

Έλεγχος της ποικιλότητας ειδών και της σχετικής αφθονίας τους στα
ενδιαιτήματα της περιοχής.

-

Αξιολόγηση του αποτελέσματος των μέτρων διαχείρισης.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η ποικιλία ειδών και οι πληθυσμοί δεν θα μειωθούν.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρακολούθηση των ειδών ερπετών και αμφιβίων θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο
της περιοχής αλλά και ειδικότερα στις περιοχές όπου θα υλοποιηθούν διαχειριστικές
παρεμβάσεις, με την εφαρμογή, κατ ελάχιστον των ακόλουθων μεθόδων:
Αμφίβια
Ηχητικές καταμετρήσεις σημείου
Βασική μέθοδος καταγραφής και εκτίμησης της αφθονίας των άνουρων αμφιβίων
(βάτραχοι και φρύνοι). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα αναπαραγωγικά καλέσματα
των βατράχων και φρύνων για να εκτιμηθεί η σχετική αφθονία των αναπαραγωγικά
ώριμων αρσενικών –και κατ’ επέκταση του συνολικού πληθυσμού-, η σύνθεση ειδών
στις διάφορες αναπαραγωγικές θέσεις, τα αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα, καθώς και ο
χρόνος αναπαραγωγής των διάφορων ειδών. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι
δίνει την ίδια βαρύτητα και σε είδη που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν.
Τα σημεία από τα οποία γίνονται οι ηχητικές καταμετρήσεις πρέπει να πληρούν
ορισμένους όρους όπως καλή ακουστικότητα, απουσία ηχητικών παρεμβολών και
ασφάλεια. Η απόσταση από άλλα σημεία πρέπει να είναι επαρκής ώστε να
αποφευχθεί η καταγραφή των ίδιων ατόμων από διαφορετικά σημεία. Οι θέσεις
δειγματοληψίας βρίσκονται δίπλα ή κοντά σε περιοχές με νερό που περιλαμβάνουν εν
δυνάμει ενδιαιτήματα αμφιβίων αν και αυτή καθεαυτή η παρουσία ή απουσία
αμφιβίων δεν αποτελεί λόγο επιλογής μιας θέσης.
Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται ανάλογα με την αναπαραγωγική
δραστηριότητα των αμφιβίων, έτσι ώστε να μην χάνονται στοιχεία από είδη που
αναπαράγονται νωρίς, για το συγκεκριμένο έργο κατάλληλη περίοδος είναι από τα
μέσα Φεβρουαρίου έως τα τέλη Απριλίου.
Κάθε δειγματοληψία μπορεί να ξεκινάει περίπου 30 λεπτά μετά την δύση του ηλίου
ενώ ανεξάρτητα από τον χρόνο εκκίνησης, οι καταμετρήσεις πρέπει να
ολοκληρώνονται έως τα μεσάνυκτα. Η καταλληλότητα των συνθηκών έρευνας
εξαρτάται από τον άνεμο και από την θερμοκρασία νερού και αέρα. Ο άνεμος δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μποφόρ καθώς επηρεάζεται έντονα η ακουστική
δυνατότητα. Δεν ευνοεί επίσης τις δειγματοληψίες η έντονη βροχόπτωση αλλά η
ελαφριά βροχή δεν δημιουργεί προβλήματα. Οι ιδανικές συνθήκες δειγματοληψίας
για την περιοχή είναι κατά τα διαστήματα μετά από βροχή. Η θερμοκρασία του αέρα
είναι ένας παράγοντας χωρίς πολύ σαφή όρια, γενικά πάντως θερμοκρασίες κάτω από
5° C δεν θεωρούνται κατάλληλες ενώ είναι προτιμητέο να αποφεύγονται οι
δειγματοληψίες σε θερμοκρασίες κάτω των 9° C.
Η κάθε δειγματοληψία διαρκεί πέντε λεπτά και τα στοιχεία για τα αμφίβια που
καταγράφονται αφορούν είδη, αριθμό κοαζόντων αρσενικών ή σχετική εκτίμηση
αφθονίας και «δείκτης δυνατότητας καταμέτρησης» που περιλαμβάνει τις ακόλουθες
τρεις κατηγορίες:
1. Τα άτομα μπορούν να μετρηθούν, υπάρχει κενό μεταξύ των καλεσμάτων
2. Τα καλέσματα των ατόμων μπορούν να διακριθούν αλλά υπάρχει μερική
επικάλυψη ανάμεσα τους
3. Τα καλέσματα είναι συνεχή, σταθερά και πλήρως επικαλυπτόμενα
Η μέθοδος των ηχητικών καταμετρήσεων σημείου συμπληρώνεται και
επιβεβαιώνεται με οπτικές παρατηρήσεις στις θέσεις αναπαραγωγής καθώς και, αν
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χρειαστεί, με δειγματοληψίες γυρίνων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της
σύνθεσης ειδών που προκύπτει από την μέθοδο των καλεσμάτων.
Ερπετά
Γραμμικές διαδρομές. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την αξιολόγηση της σχετικής
αφθονίας κυρίως των διαφόρων ειδών σαύρας. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου θα
πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθοι βασικοί κανόνες:
-

Θα πρέπει να ελέγχονται με διαδρομές όλα τα πιθανά ενδιαιτήματα ερπετών και
αμφιβίων.

-

Οι διαδρομές πρέπει να επιλέγονται τυχαία σε κάθε οικότοπο προκειμένου να
ελαχιστοποιείται το σφάλμα. Κάθε διαδρομή ελέγχεται μόνο μία φορά. Κάθε
οικότοπος που εξετάζεται πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον από δύο διαδρομές.

-

Οι διαδρομές πραγματοποιούνται σε νοητές ευθείες και το προκαθορισμένο
μήκος ελέγχεται με τη βοήθεια GPS ή βηματομέτρου.

-

Κάθε διαδρομή πρέπει να έχει γνωστό και καθορισμένο μήκος. Ικανοποιητικό
θεωρείται το μήκος που επιτρέπει τουλάχιστον 20 παρατηρήσεις ανά διαδρομή.
Καλό είναι να γίνεται μια αρχική δοκιμαστική διαδρομή ώστε να καθορίζεται το
μήκος. Το πλάτος μπορεί να φτάσει ως τα 2 μέτρα εκατέρωθεν, απόσταση η οποία
επιτρέπει στον εξασκημένο παρατηρητή την αναγνώριση των στοιχείων που
προαναφέρονται.

-

Για να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα η εργασία πεδίου θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί το πολύ από 2 άτομα.

Γενική ερπετολογική έρευνα σε δειγματοληπτικές επιφάνειες που αντιπροσωπεύουν
τύπους ενδιαιτημάτων. Η μέθοδος αυτή δίνει στοιχεία για την ποικιλότητα ειδών και
την σχετική αφθονία τους στους διάφορους τύπους οικοτόπων αλλά και για περιοχές
όπου έχουν πραγματοποιηθεί διαχειριστικά έργα. Η μέθοδος συνίσταται στην επιλογή
τυχαίων επιφανειών αντιπροσωπευτικών των υφισταμένων τύπων ενδιαιτημάτων, τα
οποία ελέγχονται πλήρως για ερπετά και είναι πολύ αποτελεσματική και για τα
κρυπτικά είδη και τα φίδια όπου οι διαδρομές συχνά αποτυγχάνουν. Σε κάθε περιοχή
θα πρέπει να ερευνώνται τουλάχιστον δύο επιφάνειες από κάθε τύπο ενδιαιτήματος,
έκτασης τουλάχιστον 1 εκταρίου. Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες θα πρέπει να
απέχουν μεταξύ τους αρκετά ώστε λειτουργούν συμπληρωματικά. Κάθε τετράγωνο
θα ερευνάται τουλάχιστον από 2 ερευνητές οι οποίοι, ξεκινώντας από την περιφέρεια,
κατευθύνονται προς το κέντρο της επιφάνειας, ελέγχοντας όλα τα πιθανά καταφύγια
(π.χ. ξύλα, πέτρες, φυλλοστρωμνή), και σημειώνοντας όλα τα άτομα από κάθε είδος
αμφιβίου ή ερπετού. Θα καταγράφονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία,
ώρα, καιρικές συνθήκες, σχετική υγρασία, χαρακτηριστικά μικροενδιαιτημάτων,
κλπ). Για την εφαρμογή της μεθόδου σε μία περιοχή θα πρέπει να ελέγχεται η ισχύς
των ακόλουθων προϋποθέσεων:
 πραγματοποιείται από έμπειρους ερευνητές ώστε να αποφευχθούν σφάλματα
αναγνώρισης,
 ο ερευνητής ή η ομάδα πρέπει να είναι σταθερή σε μια περιοχή,
 τα τετράγωνα είναι τυχαία και κάθε τετράγωνο αποτελεί ανεξάρτητο δείγμα.
Η μέθοδος αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με πιο εξειδικευμένες τεχνικές όπως η
εγκατάσταση τεχνητών καταφυγίων.
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Και κατά τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους πρέπει να πραγματοποιούνται επαρκείς
επαναλήψεις ώστε να καλύπτονται διαφορετικές εποχές (κατ’ ελάχιστον μια
επανάληψη την άνοιξη και μια στην αρχή ή το τέλος του καλοκαιριού) και ώρες της
ημέρας (τουλάχιστον πρωί και μεσημέρι την άνοιξη, πρωί και βράδυ το καλοκαίρι).
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για το σύνολο της περιοχής μελέτης μια επανάληψη ανά περίοδο εφαρμογής του
σχεδίου διαχείρισης (5 έτη) κρίνεται ικανοποιητική.
Στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν διαχειριστικές παρεμβάσεις η συχνότητα
παρακολούθησης πρέπει να είναι μεγαλύτερη, εντοπισμένη και η έναρξή της να
προηγείται της έναρξης υλοποίησης της διαχειριστικής παρέμβασης έτσι ώστε να
υπάρχουν στοιχεία βάσης.
Το κόστος της παρακολούθησης ερπετών και αμφιβίων κατά την περίοδο εφαρμογής
του σχεδίου διαχείρισης εκτιμάται στα 11.500 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:
Εργασίες πεδίου: 2 ερευνητές x 20 ημέρες x 250 ευρώ (περιλαμβανομένων
και των εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων).
Επεξεργασία στοιχείων & συγγραφή έκθεσης: 2 ερευνητές x 5 ημέρες x 150
ευρώ.
7.3.4. Θηλαστικά
Χειρόπτερα
Η παρακολούθηση θα αφορά στο σύνολο των ειδών καθώς σχεδόν όλα τα είδη
χειροπτέρων περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
ΣΚΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
-

Έλεγχος της ποικιλότητας ειδών στις θέσεις τροφοληψίας και συγκέντρωση
ποσοτικών δεδομένων για την αφθονία των ειδών αυτών.

-

Αξιολόγηση του αποτελέσματος των μέτρων διαχείρισης.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η ποικιλία ειδών και η αφθονία τους δεν θα μειωθούν σε πρώτη φάση.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρακολούθηση των χειροπτέρων θα πραγματοποιείται στο σύνολο της περιοχής
με την εφαρμογή της μεθόδου των Ηχητικών καταμετρήσεων σημείου σε διάφορες
θέσεις της περιοχής μελέτης. Η μέθοδος αυτή δίνει στοιχεία για την ποικιλία ειδών
που χρησιμοποιούν τους διάφορους τύπους οικοτόπων για τροφοληψία καθώς και
ποσοτικά στοιχεία για την αφθονία των ειδών αυτών. Η εφαρμογή της γίνεται με
χρήση συστήματος καταγραφής και ανάλυσης υπερήχων (ηχοεντοπιστές, bat
detector), είτε κατά μήκος διαδρομών, είτε σε επιλεγμένες σταθερές θέσεις. Η
επιλογή επαφίεται στην κρίση του ερευνητή. Για την επιλογή των διαδρομών ή των
σταθερών θέσεων καταγραφής υπερήχων προτείνεται οι οικότοποι μίας περιοχής να
ομαδοποιηθούν σε μεγάλες ενότητες βλάστησης (πχ. θαμνώνες, καλλιέργειες κλπ.).
Οι καταγραφές θα πρέπει να γίνονται από το σούρουπο έως αργά το βράδυ και νωρίς
το πρωί.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για το σύνολο της περιοχής μελέτης μια επανάληψη ανά περίοδο εφαρμογής του
σχεδίου διαχείρισης (5 έτη) κρίνεται ικανοποιητική.
Το κόστος της παρακολούθησης εκτιμάται στα 7.100 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται το
κόστος αγοράς ηχοεντοπιστών και λοιπού εξοπλισμού καθώς θεωρείται δεδομένο ότι
αποτελεί μέρος του πάγιου εξοπλισμού των ειδικών που ασχολούνται με χειρόπτερα.
Το κόστος αναλύεται ως ακολούθως:
Εργασίες πεδίου: 2 ερευνητές x 10 ημέρες x 250 ευρώ (περιλαμβανομένων
και των εξόδων διαμονής και μετακινήσεων).
Επεξεργασία στοιχείων & συγγραφή έκθεσης: 2 ερευνητές x 7 ημέρες x 150
ευρώ
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το σχέδιο διαχείρισης θα έχει πενταετή διάρκεια. Την ευθύνη υλοποίησης των
μέτρων διαχείρισης και του προγράμματος παρακολούθησης έχουν κυρίως oι
αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Περιβάλλοντος, Ταμείο Θήρας, Τμήμα Δασών, Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων). Το πρόγραμμα εργασιών αποτυπώνεται με συνοπτικό τρόπο
στον πίνακα 25. Ο προϋπολογισμός των μέτρων διαχείρισης και των δράσεων
παρακολούθησης είναι ενσωματωμένος στον προϋπολογισμό των αρμοδίων
υπηρεσιών. Η θέση των μέτρων διαχείρισης αποτυπώνεται στον Χάρτη 13.
Πίνακας 25. Συνοπτικό πρόγραμμα εργασιών.
Δράσεις διαχείρισης
Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Περιβάλλοντος
Επόπτευση / Φύλαξη
Ταμείο Θήρας

Χρονοδιάγραμμα

Προτεραιότητα

2012 - 2016

Υψηλή
Υψηλή

Μελέτη οικολογίας του
Κυπριακού νερόφιδου

Τμήμα Περιβάλλοντος

2012 - 2013

Δημιουργία τεχνητών
καταφυγίων και θέσεων ωοτοκίας
για νερόφιδο

Τμήμα Περιβάλλοντος

2012 - 2013

Θα καθορισθεί
από το μέτρο 5.2.

Δημιουργία φυτοφράκτη
περιφερειακά της περιοχής και σε
πρώτη φάση στην περιοχή των
λιμνίων

Τμήμα Δασών

2012 - 2014

Υψηλή

Διαχείρισης πρόσβασης
οχημάτων και πεζών

Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας

2012 - 1016

Υψηλή

Εκβαθύνσεις υφιστάμενων
λιμνίων – Πιλοτική δημιουργία
νέου λιμνίου

Τμήμα Περιβάλλοντος

2014

Θα καθορισθεί
από το μέτρο 5.2

Εκκαθάριση κυπρινοειδών από τα
λιμνία

Τμήμα Περιβάλλοντος
(συνεργασία με Τμήμα
Αλιείας)

2014

Μεσαία

Ενίσχυση των περιβαλλοντικών
όρων λειτουργίας του
σκοπευτηρίου

Τμήμα Περιβάλλοντος

2012 - 2016

Μεσαία

Μελέτη διαχείρισης της
υδροπεριόδου της Λίμνης
Παραλιμνίου

Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας

2012 - 2013

Υψηλή

Ταμείο Θήρας

2012 – 2016

Υψηλή

Ενίσχυση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού

Τμήμα Περιβάλλοντος

2012 – 2016

Υψηλή

Ανάδειξη και αειφόρος ανάπτυξη
της περιοχής

Τμήμα Περιβάλλοντος

2012 - 2013

Υψηλή

Ειδικές διαχειριστικές διατάξεις
για γεωργούς και κτηνοτρόφους

Τμήμα Γεωργίας
ΚΟΑΠ

2012 - 2016

Μεσαία

Διαχείριση θηραματικού πλούτου

(Προαπαιτούμενο για
την υλοποίηση των
μέτρων 5.3 και 5.6)
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Δράσεις διαχείρισης
Παρακολούθηση σε επίπεδο
περιοχής

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας

Παρακολούθηση τύπων
οικοτόπων, χλωρίδας, ερπετών
και αμφιβίων

Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταμείο Θήρας
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Χρονοδιάγραμμα

Προτεραιότητα

2012 - 2016

Υψηλή

2012 - 2016

Υψηλή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I

II

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (1981 – 2009)
Κρίνεται σκόπιμη η ειδική αναφορά στο ιστορικό εξέλιξης του αναπτυξιακού
πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής μελέτης που εμπίπτει στα διοικητικά όρια
του Δήμου Παραλιμνίου, καθώς είχε ουσιαστική επιρροή στον καθορισμό των ορίων
της περιοχής μελέτης.
Στις 27 Μαρτίου 1981 δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του
«Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών» Νόμου, στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, η Γνωστοποίηση με αριθμό 77, που αφορούσε την πρώτη δημοσίευση
Πολεοδομικών Ζωνών στο Παραλίμνι. Με βάση τη σχετική δημοσίευση, οι κεντρικές
και νότιες περιοχές της Λίμνης καθορίστηκαν ως Ζώνη Γ με συντελεστή δόμησης
0,20:1 (ή 0,25:1 υπό προϋποθέσεις) και επιτρεπόμενες χρήσεις «πάσης φύσεως»
εκτός από αποθήκες, βιομηχανικές οικοδομές και υποστατικά για τη μαζική εκτροφή
ζώων. Η Ζώνη Γ αποτελούσε ζώνη εκτός Ορίου Υδατοπρομήθειας και γενικά η
επιτρεπόμενη ανάπτυξη στη Ζώνη Γ αφορούσε μεμονωμένες κατοικίες οι οποίες
διέθεταν ικανοποιητική προσπέλαση. Στη Ζώνη Γ ο διαχωρισμός οικοπέδων δεν
αποτελούσε επιτρεπόμενη ανάπτυξη. Οι βόρειες περιοχές της Λίμνης καθορίστηκαν
ως Οικιστική Ζώνη Η2 με μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,90:1 και επιτρεπόμενες
χρήσεις την κατοικία. Το πολεοδομικό καθεστώς του 1981 παρουσιάζεται στην
εικόνα 1. Το βορειοανατολικό μέρος της Λίμνης, τμήμα του οποίου ήταν ενταγμένο
στην Οικιστική Ζώνη Η2, διαχωρίστηκε σε οικόπεδα με βάση τον περί Οδών και
Οικοδομών Νόμο. Ο διαχωρισμός οικοπέδων έχει ήδη υλοποιηθεί και δείχνεται και
στα επίσημα κτηματολογικά σχέδια. Για ορισμένα από τα οικόπεδα έχουν επίσης
εκδοθεί και άδειες οικοδομής και έχουν ανεγερθεί ορισμένες οικιστικές μονάδες.
Στις 2 Μαΐου 2003 δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 34Α του
«Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου», στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, η Γνωστοποίηση με αριθμό 349 που έγινε στις 29 Απριλίου 2003, που
αφορούσε τη δημοσίευση Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής στο
Παραλίμνι. Με βάση τη σχετική δημοσίευση, ουσιαστικά υιοθετήθηκαν τα ίδια όρια
των τότε ήδη δημοσιευμένων ζωνών που προαναφέρθηκαν. Επομένως, οι κεντρικές
και νότιες περιοχές της Λίμνης επανακαθορίστηκαν ως Πολεοδομική Ζώνη Γ με
συντελεστή δόμησης 0,20:1 και επιτρεπόμενες χρήσεις τη γεωργική και μεμονωμένη
κατοικία και οι βόρειες περιοχές της Λίμνης επανακαθορίστηκαν ως Πολεοδομική
Ζώνη Η2 με μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,90:1 και επιτρεπόμενες χρήσεις την
κατοικία. Στις 11 Οκτωβρίου 2006 υποβλήθηκε η αίτηση με αριθμό
ΑΜΧ/00822/2006 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας διαχωρισμού 306 οικοπέδων
στο βορειοδυτικό τμήμα της Λίμνης το οποίο ήταν ενταγμένο στη Ζώνη Η2 με βάση
τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής.
Στις 5 Απριλίου 2007 δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του
«Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου», στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, η Γνωστοποίηση με αριθμό 274, που αφορούσε την πρώτη δημοσίευση
του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου. Με βάση το Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου 2007, η
περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου που δεν είχε διαχωριστεί σε οικόπεδα επιτόπου,
καθορίστηκε ως Πολεοδομική Ζώνη Δα1 (κεντρικές, νότιες και βορειοδυτικές
περιοχές) με συντελεστή δόμησης 0,005:1– περιοχή προστασίας εκτός Ορίου
Ανάπτυξης. Επιπλέον, το βορειοανατολικό τμήμα της Λίμνης το οποίο νόμιμα είχε
ήδη υποδιαιρεθεί σε οικόπεδα βάσει του προηγούμενου καθεστώτος ανάπτυξης, με
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βάση το Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου καθορίστηκε ως Πολεοδομική Ζώνη Κα6, με
συντελεστή δόμησης 0,90:1 και επιτρεπόμενες χρήσεις οικιστικές και άλλες συμβατές
με αυτές βάσει των προνοιών του Κεφαλαίου 10 του Τοπικού Σχεδίου «Περιοχές
Κατοικίας και Στέγαση». Οι πολεοδομικές ζώνες του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου
2007, στην περιοχή μελέτης φαίνονται στην εικόνα 2. Βάσει της πολεοδομικής
νομοθεσίας, την δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου 2007 ακολούθησε
περίοδος υποβολής ενστάσεων εναντίον των προνοιών του. Δικαίωμα υποβολής
ενστάσεων είχαν η Τοπική Αρχή, οργανωμένα σύνολα και άτομα (πολίτες και
ιδιοκτήτες γης). Λόγω των σημαντικών αλλαγών που επέφερε το Τοπικό Σχέδιο
Παραλιμνίου 2007 στο καθεστώς ανάπτυξης για όλη την περιοχή του Δήμου,
εξετάστηκαν με τη νόμιμη διαδικασία πέραν των 2.000 ενστάσεων. Από τις ενστάσεις
που εξετάστηκαν περίπου σαράντα (40) αφορούσαν στο καθεστώς ανάπτυξης της
Λίμνης το οποίο, για πρώτη φορά μετά το 1981, ετροποποιήτο ουσιαστικά από το
Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου 2007. Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα αίτηση για
χορήγηση πολεοδομικής άδειας με αριθμό ΑΜΧ/00822/2006 για διαχωρισμό 306
οικοπέδων, είχε υποβληθεί πριν την δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου
2007 και αφορούσε σε τμήμα της Λίμνης που ήταν ενταγμένο σε Οικιστική Ζώνη Η2
το οποίο με την πρώτη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου τροποποιήθηκε σε Ζώνη
Προστασίας Δα1. Νομικά η αρμόδια Πολεοδομική Αρχή δεν μπορούσε να αρνηθεί
την έκδοση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας εκτός και αν κατέβαλλε τις
απαιτούμενες αποζημιώσεις.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, έγιναν οι απαιτούμενες
τροποποιήσεις των προνοιών και των πολεοδομικών ζωνών του Τοπικού Σχεδίου και
ακολούθησε, στις 24 Απριλίου 2009, η δημοσίευση του Εγκριμένου Τοπικού Σχεδίου
Παραλιμνίου. Η προαναφερθείσα αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην τροποποίηση των πολεοδομικών ζωνών στην
περιοχή της Λίμνης. Με βάση το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, η
πολεοδομική ζώνη του βορειοδυτικού τμήματος της Λίμνης που αφορούσε στην
προαναφερθείσα αίτηση για διαχωρισμό οικοπέδων τροποποιήθηκε από Δα1 (Ζώνη
Προστασίας) σε Οικιστική Ζώνη Κα8 με συντελεστή δόμησης 0,60:1. Οι
πολεοδομικές ζώνες της υπόλοιπης περιοχής της Λίμνης δεν τροποποιήθηκαν. Οι
πολεοδομικές ζώνες του Εγκριμένου Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου 2009, στην
περιοχή μελέτης, φαίνονται στην εικόνα 3 και στον Χάρτη 7.α.
Η πολεοδομική άδεια σε σχέση με την αίτηση με αριθμό ΑΜΧ/00822/2006 για
διαχωρισμό 306 οικοπέδων εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου 2010. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται
στους σχετικούς Όρους Χορηγήσεως της Άδειας, στους οποίους αναφέρεται όπως τα
δύο (2) μεγάλου μεγέθους υπό δημιουργία τεμάχια με αριθμούς 265 και 266, καθώς
επίσης και το μέρος της γης που εμπίπτει στην Πολεοδομική Ζώνη Δα1 (στο
ενδιάμεσο των δύο τεμαχίων) ανταλλαγούν με κρατική γη ίσης αξίας, για σκοπούς
διατήρησής τους εντός της Ζώνης Προστασίας Δα1. Το σχέδιο της εκδοθείσας
πολεοδομικής άδειας παρατίθεται στην εικόνα 4.
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Εικόνα 1. Πολεοδομικό καθεστώς του 1981
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Εικόνα 2. Πολεοδομικές ζώνες του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου 2007.
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Εικόνα 3. Πολεοδομικές ζώνες του Εγκριμένου Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου
2009 (βλ. και Χάρτη 7.α).
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Εικόνα 4. Σχέδιο της εκδοθείσας πολεοδομικής άδειας.
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Β. Θέσεις του Δήμου Δερύνειας αναφορικά με το οδικό δίκτυο που προτείνεται
μέσα από τη Λίμνη Παραλιμνίου
Στο Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας και Παραλιμνίου σημειώνεται προτεινόμενος δρόμος
τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με νησίδα στη μέση, που ξεκινά από τον κυκλικό
κόμβο στο δρόμο Δερύνειας-Παραλιμνίου και να καταλήγει στο δρόμο ΔερύνειαςΣωτήρας.
Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Δερύνειας, το Δημοτικό
Συμβούλιο εισηγήθηκε όπως ο δρόμος αυτός αποχαρακτηριστεί από Δρόμος
Πρωταρχικής Σημασίας και καθοριστεί ως Βασικός Δευτερεύων Δρόμος με
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε όπως ο δρόμος έχει
δύο λωρίδες κυκλοφορίας, όπως εξάλλου είναι όλοι οι υπόλοιποι βασικοί δρόμοι με
τους οποίους συνδέεται. Ο δρόμος θα πρέπει να έχει τελικό πλάτος 16 μέτρα, ως
ακολούθως: δύο λωρίδες κυκλοφορίας με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 7,00
μέτρα, πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μέτρα εκατέρωθεν, ποδηλατοδρόμος πλάτους 2,00
μέτρα και λωρίδες πρασίνου πλάτους 1,50 μέτρα μεταξύ του οδοστρώματος και των
πεζοδρομίων. Πάνω στο δρόμο αυτό θα πρέπει να επιτρέπονται ελεγχόμενες
προσβάσεις με βάση οδικό δίκτυο που θα πρέπει να ετοιμαστεί για τις γύρω περιοχές.
Η θέση αυτή του Δήμου βασίζεται στους ακόλουθους λόγους:


Μετακινείται ο δρόμος από το ευαίσθητο οικολογικό περιβάλλον της Λίμνης
όπου ενδεχομένως η κατασκευή του εκεί θα είναι ανέφικτη για
περιβαλλοντικούς λόγους και από σίγουρες αντιδράσεις που θα
δημιουργηθούν από Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.



Η υφιστάμενη πορεία του δρόμου, όπου μικρό μέρος της είναι μέσα στα όρια
του Δήμου Δερύνειας και το μεγαλύτερο μέρος της μέσα στα όρια του Δήμου
Παραλιμνίου, θα έχει σαν συνέπεια τη μη υλοποίηση του έργου για δεκαετίες
που θα καταστήσει την περιμετρική σύνδεσή του με το Δυτικό
Παρακαμπτήριο ανέφικτη.



Η χωροθέτηση της πορείας του δρόμου εξ’ ολοκλήρου μέσα στα όρια του
Δήμου θα καταστήσει την υλοποίησή του άμεση ως Πολεοδομικό Έργο και
θα δώσει τις αναγκαίες προσβάσεις στις αναπτύξεις από όπου αυτός θα
περάσει, όπως είναι οι Οικιστικές Ζώνες του Δήμου, η Βιομηχανική Ζώνη, η
Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων, το μεγάλο Κοινοτικό Πάρκο, το
υφιστάμενο Γυμνάσιο και το προτεινόμενο Λύκειο.

IX

