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0 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

0.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μελέτη που έγινε από την I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd, μετά από 

ανάθεση  από το αρχιτεκτονικό γραφείο «Ι+Α Φιλίππου Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί» για την 

«ICR Cyprus Development Co. Ltd» αφορά στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης 

διαχείρισης όμβριων στην περιοχή Λίμνης Ακρωτηρίου – Τσερκέζ Τσιφλίκ με αντικείμενο 

όπως καθορίστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε σχετική διαβούλευση με το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ).  

Η μελέτη μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη διερεύνηση και χρήση όλων των 

διαθεσίμων στοιχείων και υφιστάμενων μελετών εξέτασε τα ακόλουθα επί μέρους θέματα 

και κατέληξε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις διαχείρισης των 

όμβριων. 

0.2 Η ΑΛΥΚΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Στα πλαίσια εξέτασης του υδατικού ισοζυγίου της Αλυκής διερευνήθηκαν γενικά και 

μορφολογικά στοιχεία της, παλαιές και υφιστάμενες υδρολογικές συνθήκες, και συντελεστές 

του υδατικού ισοζυγίου όπως στάθμες, εισροές και εκροές νερού της Αλυκής.  

Οι υδροβιότοποι στα βόρεια σύνορα της Αλυκής από το Ζακάκι στα ανατολικά μέχρι τον 

υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» στα δυτικά, αποτελούν τα κατάλοιπα μίας εκτεταμένης 

βαλτώδους περιοχής η οποία πριν το 1950 αποστραγγίστηκε και ανακτήθηκε για σκοπούς 

γεωργικής εκμετάλλευσης. Αυτό επιτεύχθηκε με τη διάνοιξη διόδων προς τη λίμνη και τη 

δημιουργία δασυλλίου κυρίως από ευκαλύπτους, αλλά και ακακίες, θάμνους και 

καλαμιώνες. 

Η Αλυκή με μέγιστη έκταση 10km2 βρίσκεται σε υψόμετρο κάτω από το μέσο υψόμετρο της 

θάλασσας με το βαθύτερο μέρος του πυθμένα στα -2,5m m.s.l. Με το Ψηφιακό Μοντέλο 

Αναγλύφου (D.E.M.) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωροταξίας παρήχθησαν καμπύλες 

«υψομέτρου (στάθμης νερού) σε σχέση με την επιφάνεια της λίμνης» και «υψομέτρου 

(στάθμης νερού) σε σχέση με τη χωρητικότητα της». 

Οι υδρολογικές συνθήκες της περιοχής έχουν τα τελευταία χρόνια υποστεί δραματικές 

αλλαγές λόγω των μεταβαλλόμενων στρατηγικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων από τις 

αρμόδιες αρχές όπως η κατασκευή του φράγματος Κούρη (115Mm3) με έναρξη αποθήκευσης 

νερού το 1988 και διακοπή εκτροπής νερού από Κούρη βάση υδατικών δικαιωμάτων και, 

εισαγωγή τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού το 1999 για σκοπούς άρδευσης στην 

ευρύτερη περιοχή. Αυτά έχουν επιφέρει σοβαρές αλλαγές στη συμπεριφορά της στάθμης 

των υπογείων υδάτων και σαν αποτέλεσμα στην εκροή υπόγειου και αναβλύζοντα νερού στο 

λιβάδι Ακρωτηρίου και στο δασύλλιο και στη συνέχεια προς την Αλυκή. 

Στον υπολογισμό του προσεγγιστικού υδατικού ισοζυγίου της Λίμνης λήφθηκαν υπόψη 

διάφοροι συντελεστές οι οποίοι αναλύονται και εκτίθενται σε λεπτομέρεια στην μελέτη 
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όπως: η στάθμη  και ο εκάστοτε αποθηκευμένος όγκος του νερού στη Λίμνη, οι εισροές από 

βροχή, επιφανειακές ροές, υπόγεια αποφόρτιση και αναβλύζον νερό στον υδροβιότοπο του 

Λιβαδιού Ακρωτηρίου, Ζακακίου και του δασυλλίου βόρεια της Αλυκής και επιφανειακή 

απορροή από την περιοχή της κοινότητας Ακρωτηρίου.  

Από τις διαθέσιμες μηνιαίες μετρήσεις της στάθμης του νερού στην Αλυκή της περιόδου 1988 

– 2013 του ΤΑΘΕ και ΤΑΥ διαφαίνεται η άμεση εξάρτηση της στάθμης από την βροχόπτωση. 

Το δασύλλιο στο βόρειο σύνορο της Αλυκής που αποτελείται κυρίως από ευκαλύπτους, 

ακακίες και άλλα δασικά φυτά και θάμνους βοηθά στη διατήρηση της στάθμης του υπόγειου 

νερού σε χαμηλά επίπεδα.  Η μέση ετήσια ποσότητα νερού εξατμισιοδιαπνοής  εκτιμάται σε 

2,45 Mm3 με πολύ μικρή μεταβολή στις μηνιαίες ποσότητες. 

Η αποκλειστική εκροή νερού από την Αλυκή οφείλεται στην εξάτμιση.  Οι υπολογισμοί  για 

νερό με ψηλή αλατότητα έγιναν με χρήση των μηνιαίων μετρήσεων του εξατμισιομέτρου   

του αεροδρομίου Λάρνακας που βρίσκεται σε ανάλογο υψόμετρο. 

 

0.3 ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ 

Η εκτίμηση των ποσοτήτων του υδατικού ισοζυγίου της Αλυκής είναι σημαντικής σημασίας 

γιατί αυτό καθορίζει τους διάφορους όγκους νερού και την προέλευση από όπου εισέρχονται 

στην Αλυκή και επιτρέπουν τον υπολογισμό της ποιότητας των νερών που καταλήγουν σε 

αυτή. Για τους λόγους αυτούς δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον καλύτερο δυνατό υπολογισμό 

του ισοζυγίου εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει αντιμετωπισθεί σε αυτόν τον βαθμό 

προηγουμένως, και οι αναπτυξιακές εξελίξεις στην περιοχή καθιστούν κάτι τέτοιο άκρως 

απαραίτητο.  

Το υδατικό ισοζύγιο της Αλυκής εκτιμήθηκε με βάση τις μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις  του 

Μ.Σ. 330 (Αγρόκτημα Φασουρίου). Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με κάθε 

λεπτομέρεια το υδατικό ισοζύγιο της Αλυκής Ακρωτηρίου στη βάση μηνιαίων δεδομένων της 

περιόδου 1988-2013 αφού λήφθηκαν υπόψη τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2.4 και οι επί 

μέρους εκτιμήσεις για τους όγκους εισροής και εκροής στα υποκεφάλαια 2.4.3 και 2.4.4. 
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ΟΚΤ 21,9 219000 11826 31536 0 0 262362 -2,47 1837244 184533 77829 -2,55 1014127 -2,4 

ΝΟΕ 64,3 643000 34722 92592 0 0 848143 -2,26 3978842 257829 590314 -2,35 3129242 -2,4 

ΔΕΚ 103,5 1035000 55890 149040 5040 0 1835284 -2,04 6144240 274279 1561005 -2,09 5680309 -2,1 

ΙΑΝ 91,6 916000 49464 131904 0 0 2658373 -1,92 7155559 319424 2338949 -1,96 6815836 -1,8 

ΦΕΒ 69,8 698000 37692 100512 85104 210000 3470257 -1,82 7838633 395067 3075190 -1,87 7531484 -1,8 

ΜΑΡ 35,6 356000 19224 51264 180288 570000 4251966 -1,74 8356061 616677 3635289 -1,80 7956462 -1,8 

ΑΠΡ 19,1 191000 10314 27504 242268 820000 4926375 -1,66 8734252 911856 4014519 -1,76 8208972 -1,8 

ΜΑΙΟΣ 5,8 58000 3132 8352 0 0 4084003 -1,75 8252826 1151269 2932734 -1,88 7410037 -2,0 

ΙΟΥΝ 0,3 3000 162 432 0 0 2936328 -1,88 7413183 1187592 1748736 -2,06 6006696 -2,1 

ΙΟΥΛ 0 0 0 0 0 0 1748736 -2,06 6006696 1027866 720870 -2,30 3577352 -2,3 

ΑΥΓ 0 0 0 0 0 0 720870 -2,30 3577352 578887 141983 -2,52 1306908 -2,3 

ΣΕΠ 3,4 34000 1836 4896 0 0 182715 -2,50 1489326 198378 0 -2,58 651443 -2,4 

ΟΛΙΚΑ 4.153.000 224.262 598.032 512.700 1.600.000    7.103.657     
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Στο Διάγραμμα  που ακολουθεί  παρουσιάζεται η ποσοστιαία αναλογία των πηγών εισροής 

και του όγκου νερού που συνεισφέρουν στην Αλυκή.  

 

 

Από την μέση ετήσια εισροή νερού στην Αλυκή (βλ. Πίνακα) της τάξης των 7,1 Mm3 η 

απευθείας βροχόπτωση στην Αλυκή προσφέρει το 59% ή 4,1 Mm3, το Δασύλλιο ευκαλύπτων 

στα βόρεια της Αλυκής και η δυτική περιοχή Ζακακίου προσφέρουν το 23% ή 1,6 Mm3. 

Ποσότητα της τάξης του 8% προέρχεται από επιφανειακές απορροές από την περιοχή 

Ζακακίου και Λιμανιού ή 0,6 Mm3. Εξίσου σημαντική ποσότητα, της τάξης του 7%, ή 0,51 Mm3 

προκύπτει από το «Λιβάδι Ακρωτηρίου» στα ΒΔ της Αλυκής, και μια μικρή ποσότητα 

επιφανειακής απορροής προέρχεται από τα όμβρια της περιοχής της κοινότητας Ακρωτηρίου 

ύψους 0,21 Mm3. 

Η σημαντικότητα της ποσοστιαίας αυτής κατάταξης έχει ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση 

της ποιότητας νερού (αλατότητα, λιπάσματα, χημικά και άλλα στοιχεία όπως νιτρικά, βαρέα  

μέταλλα κ.α.) και της επίδρασης τους στην οικολογία της λίμνης. 

Στο επόμενο Διάγραμμα παρουσιάζεται ο βαθμός σύμπτωσης της παραγόμενης μέσης 

μηνιαίας στάθμης νερού από τις εκτιμημένες πηγές και ποσότητες εισροής και εκροής, μετά 

την εξάτμιση (το υδατικό ισοζύγιο), με τις μέσες μηνιαίες στάθμες όπως προκύπτουν από τις 

μετρήσεις της περιόδου 1988-2013. Η σύμπτωση κρίνεται ιδιαίτερα καλή που σημαίνει ότι οι 

εκτιμημένες ποσότητες εισροής και εκροής είναι της ορθής τάξης μεγέθους. 

Η μηνιαία διαμόρφωση της Λίμνης κάτω από μέσες συνθήκες όπως έχει υπολογισθεί στα 

πλαίσια του υδατικού ισοζυγίου (βλ. Πίνακα ) παρουσιάζεται στο Χάρτη 3-1  στην μελέτη  από 

Οκτώβριο μέχρι Σεπτέμβριο. 
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0.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η εκτίμηση των επιφανειακών απορροών από τις 

δρομολογούμενες νέες αναπτύξεις  εντός των Διοικητικών Ορίων του Τσερκέζ Τσιφλίκ, καθώς 

και από την υπόλοιπη Οικιστική Ζώνη υποθέτοντας ότι θα αναπτυχθεί μελλοντικά, έτσι ώστε 

να διαφανεί η διαφοροποίηση στο υδατικό ισοζύγιο και ποιότητα των νερών της Αλυκής 

λόγω των παραγόμενων όμβριων απορροών από τις μελλοντικές αναπτύξεις.    

Οι νέες αναπτύξεις περιλαμβάνουν: 1) διαχωρισμό 78 οικοπέδων της εταιρίας «Cyprus 

Phassouri (Zakaki) Ltd»  έκτασης 323.299m2, 2) ανάπτυξη του «City of Dreams 

Mediterranean» της εταιρίας «Integrated Casino Resort Cyprus Ltd», με συνολική έκταση 

367.000m2, 3)  ανάπτυξη του «LANITIS GREENS GOLF RESORT» της εταιρίας Lanitis Golf Public 

CO. LTD, συνολικής  έκτασης 1.407.000m2, 4) οικιστική ανάπτυξη «Sunset Gardens» της 

εταιρίας «CITRUS GARDENS DEVELOPMENT LTD», η οποία θα περιλαμβάνει 4όροφες 

πολυκατοικίες με 310 διαμερίσματα σε τεμάχιο έκτασης 93.030m2, 5) Οικιστική ανάπτυξη 

«Sky Gardens» της εταιρίας «AN SKY GARDENS LTD», η οποία θα περιλαμβάνει δύο οικιστικά 

κτίρια 14 ορόφων και 10 επαύλεις, και θα καλύπτει συνολική έκταση 55.854m2, 6) 

διαχωρισμός τεμαχίων σε 28 οικόπεδα, συνολικής έκτασης 31.797m2. 

Εκτός από τις παραπάνω αναπτύξεις, υπάρχει Οικιστική Ζώνη συνολικής έκτασης 341.212m2, 

η οποία προς το παρόν παραμένει ανεκμετάλλευτη. 

Η μελέτη εξέτασε τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων επιφανειακής απορροής που θα 

προκύψει από γεωργικό καθεστώς σε οικιστικές αναπτύξεις. Για τους λόγους που 

αναπτύσσονται στο υποκεφάλαιο 4.1.4, ο συνολικός παραγόμενος όγκος όμβριων των  

περιοχών των αναπτύξεων (βλ. Πίνακα που ακολουθεί) αφαιρείται ποσοστιαία από την 

εκτιμώμενη υπόγεια ροή από το δασύλλιο τους μήνες όπου υπάρχει «ανάβλυση» υπόγειου 
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νερού λόγω ψηλής στάθμης του υδάτινου ορίζοντα και υπόγεια ροή (Φεβρουάριος – 

Απρίλιος). 

 Ανάπτυξη 
Έκταση Λεκάνης απορροής 

αποστράγγισης από 
σύστημα όμβριων (m2) 

Συντελεστής 
Απορροής 

Συνολικός 
Όγκος (m3) 

1. Διαχωρισμός 78 οικοπέδων (CPZ) 322.031 0,5 66.863  

2. City of Dreams Mediterranean (ICR) 660.000 0,7 191.868 

3. LANITIS GREENS GOLF RESORT 406.000 0,6 101.167 

4. Sunset Gardens 92.925 0,5 19.290 

5. Sky Gardens 55.427 0,5 11.421 

6. Διαχωρισμός 28 οικοπέδων 31.797 0,5 6.603 

Λοιπή Οικιστική Ζώνη 340.459 0,5 70.601 

ΣΥΝΟΛΟ  467.813 

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες μέσες εισροές νερού στην 

Αλυκή συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης εισροής από τα όμβρια από τις αναπτύξεις. 

Όπως υπολογίστηκε αυτές είναι της τάξης του 7% των συνολικών εισροών, ποσοστό που 

αφαιρέθηκε από τις εισροές αποφόρτισης του υδροφορέα μέσα από το Δασύλλιο. 

 

Στη συνέχεια έγινε εκτίμηση της διαφοροποίησης της ποιότητας των όμβριων που 

προέρχονται από μια ημι-αστική πλέον ανάπτυξη σε αντίθεση με το προηγούμενο εντατικό 

γεωργικό καθεστώς, κυρίως πορτοκαλεώνων.  

Σε σχετικές Εκθέσεις (1ο και 2ο ΣΔΛΑΠ) του ΤΑΥ αναφέρεται ότι η ποιοτική κατάσταση του 

Υδατικού Σώματος CY-9 (υδροφορέας Ακρωτηρίου) χαρακτηρίζεται ως «κακή» αφού εκτός 

από την υφαλμύρινση του, η ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων έχει 

υποβαθμίσει και προκαλέσει και νιτρορύπανση του υπόγειου νερού. Επίσης, η κτηνοτροφική 

δραστηριότητα στην περιοχή έχει αρχίσει να επηρεάζει τα υπόγεια ύδατα λόγω της 

ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών και υγρών αποβλήτων.  
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Παράμετρος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποιοτικό 

Όριο 
Μέση 
Τιμή 

Καταγραμμένες Υπερβάσεις 2008-10 

Μέγιστη 
Τιμή 

Κύρια 
Υπαιτιότητα 

Περιοχή 
εντοπισμού 

ουσίας 

Νιτρικά άλατα 
(NO3-N) 

mg/l 11,29 22,5 107,6 
Λιπάσματα 
και αστικά 

λύματα 
Ζακάκι 

Θειικά άλατα (SO4) mg/l 250 324,1 1.726,1 
Θαλάσσια 
διείσδυση 

Ακρωτήρι 

Χλωριόντα (Cl) mg/l 250 1.602,6 13.667,0 Ακρωτήρι 

Ηλ. Αγωγιμότητα μg/l 2.500 5331,0 38.700,0 Ακρωτήρι 

Αμμωνία (NH3-N) mg/l 0,39 0,6 6,6 Κτηνοτροφία Ακρωτήρι 

Φυτοφάρμακα mg/l 0,5 0,02 0,11 Γεωργία Κολόσσι 

Η υφιστάμενη γεωργική χρήση γης, η οποία μετατρέπεται σταδιακά σε ημι-αστικό 

περιβάλλον, αποτελείται από εκτάσεις με εσπεριδοειδή. Η χρήση λιπασμάτων και 

φυτοπροστατευτικών (ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων κ.α.) επιβαρύνουν τον υδροφορέα του 

Ακρωτηρίου τόσο με Νιτρικά, όπως παρουσιάζεται πιο πάνω όσο και με ουσίες οι οποίες 

είναι καθορισμένες ως ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2013/39/ΕΕ. 

Οι συγκεντρώσεις ρύπων που αναφέρονται στην απορροή αστικών περιοχών σχετίζονται 

άμεσα με το βαθμό ανάπτυξης εντός της λεκάνης απορροής. Αυτή η τάση φαίνεται στον 

Πίνακα που ακολουθεί  στον οποίο παρουσιάζεται μια συλλογή τυπικών φορτίων ρύπων από 

διαφορετικές χρήσεις γης σε αστικές περιοχές. 

Ρύπος Μονάδες Αστική Μικτή Ρύπος Μονάδες Αστική Μικτή 

BOD mg/l 10 7,8 
Ολικός 
Ψευδάργυρος 

μg/l 135 154 

COD mg/l 73 65 
Ολικό άζωτο 
kjeldahl 

μg/l 1900 1288 

TSS mg/l 101 67 
Νιτρικά και 
Νιτρώδη 

μg/l 736 558 

Ολικός 
Μόλυβδος 

μg/l 144 114 
Ολικός 
Φώσφορος 

μg/l 383 263 

Ολικός 
Χαλκός 

μg/l 33 27 
Διαλυτός 
φωσφόρος 

μg/l 143 56 

Συμπερασματικά, αναφορικά με τη διαφοροποίηση της ποσότητας και ποιότητας των 

όμβριων από τις αναπτύξεις σε σύγκριση με το υφιστάμενο καθεστώς προκύπτει ότι: 

→ Ποσοτικά, η εκτιμώμενη εισροή στην Αλυκή από τα όμβρια των αναπτύξεων 

εκτιμάται να είναι της τάξης του 7% των συνολικών εισροών, ή 468 χιλιάδες κυβ. 

μέτρα,  ποσοστό που αφαιρείται και αντικαθιστά ουσιαστικά μέρος των εισροών 

αποφόρτισης του υδροφορέα διαμέσου του Δασυλλίου των ευκαλύπτων. Δηλαδή  

ποσοτικά οι εισροές στην Αλυκή αναμένεται να παραμείνουν οι ίδιες με την διαφορά 

να αυξάνονται οι επιφανειακές απορροές από τις περιοχές αναπτύξεων σε 

αντικατάσταση υπόγειας απορροής και ανάβλυσης από τον υδροφορέα. 

→ Ποιοτικά, από τα αναφερθέντα πιο πάνω προκύπτει ότι οι εισροές στην Αλυκή 

αναμένεται τουλάχιστον να βελτιωθούν με την αντικατάσταση της χρήσης από 

εντατική γεωργική χρήση σε ημι-αστική. Αυτό προκύπτει από το ότι η αποφόρτιση 

του υδροφορέα, με τους αυξημένους ρύπους, θα μειωθεί από το ποσοστό που θα 



Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης Όμβριων στην περιοχή  
Λίμνης Ακρωτηρίου – Τσερκέζ Τσιφλίκ 

I.A.CO ENVIRONMENTAL & WATER CONSULTANTS LTD     5  

ρέει επιφανειακά προς το Δασύλλιο σαν απορροή από το αστικό περιβάλλον παρά 

να διεισδύει και να αναβλύζει σαν υπόγειο νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ότι στην αδειοδότηση των αναπτύξεων προωθείται και η υιοθέτηση 

δεξαμενών καθίζησης σωματιδίων και μείωσης της θολερότητας καθώς και 

λιποπαγίδων που μειώνουν περαιτέρω τον κίνδυνο μεταφοράς σχετικών ρυπαντικών 

ουσιών στη Λίμνη. 

0.5 ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ 

Μετά την αξιολόγηση της περιοχής της χερσονήσου Ακρωτηρίου σαν ένα από τους 

σημαντικότερους βιότοπους της Κύπρου, που αποτελείται από 30 τύπους φυσικών 

οικοτόπων,  με πάνω από 800 ομάδες φυτών εκ των οποίων 32 είναι καταγεγραμμένες στο 

Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, και πάνω από 300 είδη πτηνών καθώς επίσης και 

πλούσια ερπετοπανίδα, ασπόνδυλα και ψάρια, στη μελέτη γίνεται μια πλήρης περιγραφή 

των διαφόρων περιοχών προστασίας σύμφωνα με το νομικό καθεστώς των Βρετανικών 

Βάσεων. 

Μεταξύ των περιοχών που αναφέρονται περιλαμβάνονται: ΕΖΔ Ακρωτηρίου  

SBA/SAC/01/(2015), ΖΕΠ Υγρότοποι Ακρωτηρίου, ΖΕΠ Γκρεμοί Ακρωτηρίου, ΕΖΔ Επισκοπής 

SBA/SAC/01/2015), και ΖΕΠ Γκρεμοί Επισκοπής, 

Οι περιοχές προστασίας που έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο Έργο Διαχείρισης 

Όμβριων είναι η ΕΖΔ Ακρωτηρίου SBA/SAC/01/(2015), η ΖΕΠ «Υγρότοποι Ακρωτηρίου», και η 

περιοχή του Υγροτόπου Ακρωτηρίου που είναι χαρακτηρισμένη ως Ramsar. Για τις περιοχές 

αυτές γίνεται εκτενής αναφορά των τύπων των οικοτόπων βάσει του Χάρτη Οικοτόπων της 

Περιοχής και του «Οδηγού Αναγνώρισης και Χαρτογράφησης Οικοτόπων του Παραρτήματος 

Ι Οδηγία 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο», καθώς επίσης και για τη χλωρίδα με αναφορές στο Κόκκινο 

Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, όσο και για την πτηνοπανίδα, ερπετοπανίδα, ασπόνδυλα 

και ψάρια βάσει διαθέσιμων έγκυρων πηγών πληροφόρησης.  

Η περιοχή αποτελείται από δύο σαφείς υποπεριοχές που είναι υδρολογικά συνδεδεμένες: α)  

η μεγάλη Αλυκή που περιμετρικά φιλοξενεί αλοφυτική βλάστηση, και β) η περιοχή του 

Λιβαδιού Ακρωτηρίου. 

Τα είδη χλωρίδας περιγράφονται όπως εκτίθενται στο « Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Χερσονήσου Ακρωτηρίου» και η κατανομή τους παρουσιάζεται σε αεροφωτογραφία  στη 

μελέτη. Στη μελέτη επίσης γίνεται αναφορά στα σημαντικά είδη πτηνοπανίδας της περιοχής. 

Τα περισσότερα είναι μεταναστευτικά πουλιά, που χρησιμοποιούν το Μερρά Ακρωτηρίου 

και την Αλυκή για ανάπαυση και ανάπαυλα, καθώς και το ευκαλυπτόδασος βόρεια της 

Λίμνης για κούρνιασμα (ειδικά τα αρπακτικά). Στη μελέτη επίσης γίνεται εκτενής αναφορά 

και για άλλα σημαντικά είδη (αμφίβια, ασπόνδυλα, ψάρια, και κουνούπια). 

Στο κεφάλαιο αυτό στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου διαχείρισης 

των όμβριων και των προτεινόμενων μέτρων. Αναγνωρίζεται καταρχήν η δυσκολία της 

πλήρους εκτίμησης των επιπτώσεων στην οικολογική ισορροπία της Λίμνης λόγω της 
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αλληλεξάρτησης, ανταγωνισμού και σχέσης μεταξύ των ειδών όπως αυτά επηρεάζουν την 

τροφική αλυσίδα κάτι που δεν έχει ερευνηθεί σε μεγάλο βάθος μέχρι σήμερα, και ως εκ 

τούτου η εξασφάλιση αδιάσειστων συμπερασμάτων για το πώς μπορούν να επηρεαστούν  οι 

οικοσυστημικές λειτουργίες της λίμνες από αλλαγές τόσο στο ποσοτικό όσο και στη ποιοτική 

σύσταση του υδατικού στοιχείου να είναι αμφίβολη. 

Στο Διαχειριστικό Σχέδιο της Αλυκής Ακρωτηρίου, αναφέρεται ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται 

η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία όπου υπάρχει αβεβαιότητα υπερισχύουν οι 

στόχοι διατήρησης των ΖΕΠ/ΕΖΔ. Στις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε., συστήνεται  όπου 

ελλοχεύει απειλή σοβαρής ή ανεπανόρθωτης βλάβης, η έλλειψη απόλυτης επιστημονικής 

βεβαιότητας δεν θα πρέπει να προβάλλεται ως λόγος για την αναβολή οικονομικά 

αποδοτικών μέτρων πρόληψης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση όμως, διαφαίνεται ότι οι ποσοτικές αλλαγές στο υδατικό ισοζύγιο της Λίμνης που 

αναμένονται, είναι εντός ορίων της φυσικής διακύμανσης του όπως αυτό προκύπτει κάθε 

υδρολογικό έτος, και εφόσον εντός αυτών των ορίων διακύμανσής το όλο οικοσύστημα είναι 

που λειτουργεί χωρίς να έχει επηρεαστεί, τότε μπορεί με σχετική ασφάλεια να αναφερθεί 

ότι δεν αναμένεται να προκύψουν επιπτώσεις στην όλη λειτουργία του οικοσυστήματος 

που να ανατρέψουν τις όποιες φυσικές διεργασίες γίνονται σήμερα. 

Στα μέτρα κατά την χωροθέτηση και κατασκευή των σχετικών έργων υποδομής πλησίον του 

δασυλλίου του ευκαλυπτώνα συστήνονται διάφορα μέτρα όπως η αποφυγή εργασιών κατά 

συγκεκριμένους μήνες  που αφορούν την πτηνοπανίδα  της περιοχής (υποκεφάλαιο 5.4.2), 

κτλ. Μεταξύ των σημαντικών κινδύνων που παρουσιάζονται προς αποφυγή και για τους 

οποίους θα πρέπει να ληφθούν μέτρα είναι, α) η δημιουργία στάσιμων νερών και εστιών 

ανάπτυξης κουνουπιών, β) κίνδυνοι δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης και εξάπλωσης 

εισβλητικών ειδών, και γ) κίνδυνος δημιουργίας συνθηκών ευτροφισμού.  

Παρόλο που κρίνεται ότι οι αναμενόμενες αλλαγές, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, δεν 

μπορούν να επηρεάσουν την οικολογική ισορροπία εφόσον, α) οι αλλαγές στο υδατικό 

ισοζύγιο είναι εντός των ορίων της φυσικής διακύμανσης του όπως υφίσταται, β) η ποιότητα 

των εισρεόντων νερών παρουσιάζεται να είναι βελτιωμένη, και γ) λαμβανομένου υπόψη ότι 

όλα τα προτεινόμενα μέτρα χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας της υποδομής θα 

υιοθετηθούν, θεωρείται απαραίτητο όπως σχεδιαστεί προς εκπόνηση ένα σχέδιο 

παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης του υγροβιοτόπου ειδικά στην άμεση 

περιοχή μελέτης προς έλεγχο της λειτουργίας της υποδομής χωρίς επηρεασμό του.  

Το σχέδιο παρακολούθησης θα πρέπει να παρακολουθεί τις κύριες οικολογικές παραμέτρους 

που αναφέρονται στη μελέτη, σε κατάλληλα τακτικά χρονικά διαστήματα που να είναι εφικτό 

μέσω αυτών να προσδιορίζονται τυχόν επιπτώσεις στις οικολογικές ισορροπίες της Αλυκής, 

λαμβανομένων υπόψη και εξωτερικών παραγόντων όπως κλιματολογικών συνθηκών, άλλες 

εισροές στην Αλυκή, κλπ. Θα μπορεί επίσης να γίνει συμπερίληψη χαρτογραφήσεων 

οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, ποσοτική και ποιοτική καταγραφή και κατανομή ειδών 

πτηνοπανίδας, ασπονδύλων, αμφιβίων, ψαριών και κουνουπιών, και αξιολόγηση των 
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αποτελεσμάτων τους προς εξαγωγή συμπερασμάτων επηρεασμού, ή μη, από τη λειτουργία 

της εν λόγω υποδομής. 

 

0.6 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ 

Η περιοχή Τσιερκέζ Τσιφλίκ στα σύνορα της με το δασύλλιο και την Αλυκή είναι πολύ 

επίπεδη, με στάθμες του υπόγειου νερού σε βάθη 0,5 - 2 μέτρα, που δυσκολεύει ιδιαίτερα 

στην κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης με επαρκείς κλίσεις για επίτευξη ικανοποιητικών 

ταχυτήτων ροής για αυτοκαθαρισμό.  

Στον σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης των επιφανειακών απορροών έπρεπε να 

αντιμετωπισθούν οι πιο πάνω προκλήσεις (επαρκής κλίση, επιπτώσεις στη στάθμη υπόγειου 

νερού κατάντι, και αποτελεσματική διοχέτευση των απορροών). Αυτό επετεύχθη με αβαθείς  

εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με χώρους κατακράτησης όγκων απορροών για μικρά χρονικά 

διαστήματα και διάχυσης των μέσω διάτρητων συστημάτων. 

Συνολικά επτά (7) σημεία εκβολής αποστραγγίζουν τις λεκάνες απορροής όλης της περιοχής 

μελέτης ενώ μέρος της έκτασης του διαχωρισμού των οικοπέδων της CPZ, του «City of 

Dreams Mediterranean (ICR), και της λοιπής Οικιστικής Ζώνης οδηγούνται ανατολικά προς το 

υφιστάμενο σύστημα όμβριων.   

Τα 7 υφιστάμενα και προτεινόμενα σημεία εκβολής των όμβριων απορροών των νέων 

αναπτύξεων παρουσιάζονται στον Χάρτη που ακολουθεί με εκτιμήσεις μέγιστης ροής με 

επαναφορά 1 στα 5 χρόνια και την περιοχή αποστράγγισης του κάθε σημείου. Στα σημεία 

αυτά  έχει εξεταστεί  η τοπογραφία σε σχέση με τη μέση στάθμη του υπόγειου νερού και τη 

θέση του δασικού χωματόδρομου (υποκεφάλαιο 6.4). Οι συνθήκες και ιδιαιτερότητες της 

περιοχής εκβολής των απορροών των όμβριων που παρουσιάζονται σε έκταση στη μελέτη 

(υποκεφάλαιο 6.5) καθόρισαν και τον βασικό σχεδιασμό (conceptual design) των 

συστημάτων διαχείρισης των όμβριων. Περιληπτικά το σύστημα διαλαμβάνει:  

• Ένα κιβωτοειδή οχετό που  θα δέχεται τα όμβρια από την περιοχή που ελέγχεται από 

κάθε σημείο και θα τα διοχετεύει κατάντι από τον χωμάτινο δασικό δρόμο. Ο οχετός 

θα είναι ελαφρά υπερυψωμένος και κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα 

υψηλής αντοχής και με επίχωση με στρώσεις καλά διαβαθμισμένου υλικού και με 

κατάλληλες κλίσεις ώστε απρόσκοπτα και άνετα να επιδέχεται την πρόσβαση 

οχημάτων και σχετικού βαριού εξοπλισμού. 
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• Στην είσοδο του οχετού, και σε σύνδεση με αυτόν, θα κατασκευαστεί φρεάτιο 

επίσκεψης/ συντήρησης στο οποίο θα καταλήγει ο οχετός όμβριων της περιοχής  και 

από όπου τα όμβρια θα διέρχονται του κιβωτοειδούς οχετού κάτω από τον 

χωματόδρομο προς το φρεάτιο που θα κατασκευαστεί στην έξοδο και πάλι σε 

σύνδεση με την υπόλοιπη κατασκευή. 

• Το φρεάτιο επίσκεψης / συντήρησης της εξόδου των όμβριων θα αποτελείται από 

εξόδους δύο διάτρητων φιλτροσωλήνων, μία σε κάθε πλευρά, και τοποθετημένες 

στο βαθύτερο σημείο. Οι φιλτροσωλήνες αυτές θα διαχέουν τα όμβρια κατά μήκος 

της περιοχής παράλληλης με τον χωμάτινο του δρόμου (σε μήκη μερικών μέτρων) 

διαμέσου χαλικόφιλτρου τύπου γκάμπιον (gabion). Στη νότια πλευρά του φρεατίου 

και στο ψηλότερο του σημείο θα υπάρχει υπερχείλιση προς τα κατάντι.  

Η διαστασιολόγηση των εισόδων και εκβολών των υδραυλικών έργων διαχείρισης των 

απορροών των όμβριων σε κάθε ένα από τα επτά (7) σημεία (Πίνακας 6-2 της μελέτης) 

βασίστηκε στις μέγιστες ροές  με επαναφορά 1 : 5 χρόνια ή και στις ήδη υπολογισμένες ροές  

σε μελέτες των διαφόρων αναπτύξεων  για κάθε περίπτωση σημείου. 

Για τα σημεία εκβολής 1 και 2 (διαχωρισμός οικοπέδων CPZ) λόγω των ειδικών συνθηκών της 

περιοχής τα όμβρια θα οδηγούνται σε ειδικές υπόγειες δεξαμενές, για αποφυγή λιμναζόντων 

νερών,  κατακράτησης/διήθησης (250-500m3) εντός των ορίων της ανάπτυξης για περιορισμό 

της ροής κατάντι. Για το σημείο 3, που αποτελεί και την κατάληξη της υπερχείλισης της λίμνης 

Πολεμιδιών του ΣΑΛΑ και που καταλήγουν τα όμβρια του Καζίνου και μέρους των οικοπέδων 

CPZ, προτείνεται βελτιστοποίηση του με σύνδεση με το σύστημα που προτείνεται πιο κάτω 
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για έλεγχο της λεκάνης απορροής του Ύψωνα που λόγω συνθηκών θα πρέπει να καταλήγει 

στην Αλυκή όπως συμβαίνει και με το Ζακάκι και το Λιμάνι. Ήδη στο σημείο 3 η εκβολή 

βρίσκεται εντός της στάθμης του υπόγειου νερού που θα πρέπει με κροκάλες/χαλίκια να 

γεμίσει ώστε να μη υπάρχουν λιμνάζοντα νερά τα οποία αποτελούν εστία παραγωγής 

κουνουπιών.   

Το σημείο 4 προγραμματίζεται να δέχεται τα όμβρια της  «λοιπής»  περιοχής που μελλοντικά 

θα αναπτυχθεί. Διαμέσου της περιοχής αυτής θα διέρχεται δημόσιος δρόμος που θα μπορεί 

να αποτελέσει και τον κύριο οχετό για διοχέτευση των ροών της λεκάνης Ύψωνα. Αυτή 

παρουσιάζεται σαν μια από τις πλέον πιθανές λύσεις, λόγω της τοπογραφίας με εκβολή 

στην Αλυκή. Στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας λύσης, που προσομοιάζει με την λύση που ήδη 

έχει εφαρμοστεί για το Ζακάκι και το Λιμάνι, τότε τα όμβρια της περιοχής της «Λοιπής 

Οικιστικής Ζώνης» και των όμβριων που προτείνονται να διοχετεύονται από τα σημεία 4 

και 3 θα μπορούσαν να διαχέονται διαμέσου της ρύθμισης για τις ροές της υδρολογικής 

λεκάνης Ύψωνα. Λεπτομερής αναφορά για τις εισηγήσεις αυτές παρουσιάζονται στην 

μελέτη. 

Τα σημεία εκβολής 5, 6 και 7 θα δέχονται τα όμβρια της περιοχής ανάπτυξης «Lanitis Greens 

Golf Resort» και της «Sunset Gardens» στο σημείο 5.  

Οι ποσοτικές αλλαγές στο υδατικό ισοζύγιο της Λίμνης που αναμένονται λόγω των εν λόγω 

αναπτύξεων, είναι αρκετά εντός των ορίων της φυσικής διακύμανσης του όπως προκύπτει 

κάθε χρόνο λόγω κυρίως διακύμανσης της βροχόπτωσης, και εφόσον το όλο οικοσύστημα 

λειτουργεί ήδη εντός αυτών των ορίων διακύμανσής, τότε μπορεί με σχετική ασφάλεια να 

αναφερθεί ότι δεν αναμένεται να προκύψουν επιπτώσεις στην όλη λειτουργία του που να 

μπορούν να ανατρέψουν τις όποιες φυσικές διεργασίες γίνονται σήμερα. Θετική 

αναβάθμιση αποτελεί επίσης και το γεγονός ότι η ποιοτική σύσταση των όμβριων απορροών 

αναμένεται να είναι καλύτερη από την υφιστάμενη, λόγω αλλαγής της χρήσης των 

παρακείμενων τεμαχίων από γεωργική σε ήμι-αστική που συνάδει με βελτίωση της 

ποιότητας των όμβριων απορροών. 

Οι πιθανές επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδιασμού διοχέτευσης των όμβριων σχετικά με 

την είσοδο περιλαμβάνουν: α) απόθεση ιζημάτων που μπορεί να απαιτήσουν καθαρισμό, β) 

παγίδευση πανίδας, και γ) απώλεια μικρού μέρους οικότοπου. Στην έξοδο αυτές μπορεί να 

είναι: α) αύξηση της διάβρωσης και μεταφορά ιζημάτων προς κατάντι, β) παγίδευση πανίδας, 

και γ) επίπτωση στον άμεσα επηρεαζόμενο βιότοπο της περιοχής. 

Η διαχείριση των όμβριων υδάτων γίνεται με ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και 

διαλαμβάνει: α) Μεγιστοποίηση της καλής οπτικής εμφάνισης των έργων, β) Βελτίωση της 

ποιότητας της αποστράγγισης του νερού από αστικές αναπτύξεις στον περιβάλλοντα χώρο, 

γ) Μείωση των απορροών και των αιχμών των από τις αστικές αναπτύξεις αυξάνοντας τον 

χρόνο κατακράτησης και μειώνοντας τυχόν διαβρωτικό χαρακτήρα ροής, και δ) Μείωση του 

κόστους ανάπτυξης των υποδομών αποστράγγισης με τα κατάλληλα έργα. 
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Τα μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων των εισόδων και εξόδων στη μορφολογία, την 

υδρολογία και το οικολογικό καθεστώς της περιοχής που λαμβάνονται είναι τα εξής: α) 

επίτευξη των αναγκαίων ελάχιστων τοπικά τοπογραφικών κλίσεων του χωματόδρομου, β) 

έλεγχος της διάβρωσης κατάντι της εξόδου, γ) παρουσία σχαρών για προστασία του 

εσωτερικού του συστήματος, δ) μείωση όχλησης στο φυσικό βιοτικό περιβάλλον, ε) 

περιορισμός της διάρκειας των κατασκευαστικών εργασιών και μετά από παρατηρήσεις 

εποχής φωλεοποίησης και παραμονής συγκεκριμένων ειδών πτηνοπανίδας.  

Η κατασκευή εισόδου και εξόδου του οχετού θα ενεργεί και σαν φρεάτιο επίσκεψης για 

σκοπούς συντήρησης και ελέγχου.  

Τέλος, στην Μελέτη προτείνεται η εφαρμογή Σχεδίου Παρακολούθησης που θα πρέπει να 

καταγράφει τις κύριες οικολογικές παραμέτρους της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και 

χαρτογραφήσεων  οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, αλλά και ποσοτικές και ποιοτικές 

καταγραφές και κατανομή ειδών πτηνοπανίδας, ασπονδύλων, αμφιβίων, ψαριών και 

κουνουπιών, προς αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους για εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων επηρεασμού τους, ή μη, από τη λειτουργία των κατασκευών διαχείρισης 

των όμβριων. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε στην I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd, από το 

αρχιτεκτονικό γραφείο «Ι+Α Φιλίππου Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί» και αφορά στην εκπόνηση 

ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης όμβριων στην περιοχή Λίμνης Ακρωτηρίου – Τσερκέζ 

Τσιφλίκ. 

Η ανάγκη εκπόνησης της παρούσας μελέτης προέκυψε έπειτα από απόφαση που λήφθηκε 

στη συνεδρία που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στις 

17/10/2019 υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου σχετικά με τη 

διαχείριση των όμβριων των επικείμενων αναπτύξεων στην περιοχή Λίμνης Ακρωτηρίου – 

Τσερκέζ Τσιφλίκ. 

Το αντικείμενο της μελέτης καθορίστηκε ουσιαστικά από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε σχετική 

διαβούλευση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ). Στη συνέχεια, το ΤΔΕ μέσω σχετικής 

επιστολής ημερομηνίας 20/11/2019 και Αρ. Φακ. 2.12.1.4  (βλ. Παράρτημα Ι) ενημέρωσε την 

«ICR Cyprus Development Co. Ltd» και την «Ι+Α Φιλίππου Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί» για το 

αντικείμενο της μελέτης, και οι οποίοι ανάλαβαν την υλοποίηση της απαιτούμενης μελέτης.  

Το αντικείμενο μελέτης αφορά και προσβλέπει σε προτάσεις και μέτρα για τη διαχείριση των 

όμβριων, που μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα εξής: 

▪ Εκπόνηση υδατικού ισοζυγίου της Λίμνης Ακρωτηρίου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

εισροές και εκροές προς και από τη Λίμνη. 

▪ Αξιολόγηση  οποιασδήποτε ενδεχόμενης διαφοροποίησης στην ποσότητα και 

ποιότητα των όμβριων που καταλήγουν στην Λίμνη ως αποτέλεσμα υλοποίησης 

αναπτύξεων όπως προνοείται από τις υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα έργα  που έχουν  εξασφαλισμένη έγκριση καθώς και 

τις αιτήσεις υπό εξέταση, στην περιοχή Τσερκέζ Τσιφλίκ.   

▪ Προσδιορισμός των πιθανών επιπτώσεων στην οικολογική ισορροπία  της Αλυκής και 

ιδιαίτερα στα σημεία εκροών όμβριων απορροών προς αυτή. 

▪ Έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η ποιότητα και η ποσότητα του νερού επηρεάζει 

την ανάπτυξη χωροκατακτητικών ειδών (π.χ. καλαμιών και ακακιών) που ευνοούνται 

και επεκτείνονται μέσα στο αλοφυτικό (ανεκτικό σε αλάτι) οικοσύστημα, τη 

δημιουργία στάσιμου νερού και την ανάπτυξη κουνουπιών, ευτροφισμού κλπ. με 

περαιτέρω συνέπειες στο οικοσύστημα της Αλυκής και στα ίδια τα έργα. 

▪ Συμπερίληψη προτάσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των 

όμβριων υπό το πρίσμα οιωνδήποτε νέων δεδομένων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 

την τρέχουσα υποδομή και με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών, 

λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη διαφοροποίηση τόσο της ποσότητας όσο και 

της ποιότητας των όμβριων υδάτων. 

Το πεδίο εφαρμογής της παραπάνω μελέτης, λόγω των χρονικών πλαισίων που είχαν δοθεί, 

τονίζεται εξ αρχής ότι ήταν αρκετά περιορισμένο όσον αφορά στο απαιτούμενο βάθος 



Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης Όμβριων στην περιοχή  
Λίμνης Ακρωτηρίου – Τσερκέζ Τσιφλίκ 

I.A.CO ENVIRONMENTAL & WATER CONSULTANTS LTD     12  

αξιολόγησης και στα επίπεδα εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, λόγω 

κυρίως του περιορισμένου χρόνου, και των ελλείψεων σε βασικές πληροφορίες. Για 

ικανοποιητική κατανόηση του πώς λειτουργούν οι οικολογικές διαδικασίες σε αυτό το πολύ 

περίπλοκο οικοσύστημα, απαιτούνται μακρές χρονοσειρές δεδομένων, παρακολούθηση, 

βαθιά γνώση του πώς λειτουργεί και επιτυγχάνεται η οικολογική ισορροπία του 

οικοσυστήματος, κλπ. 

Αναγνωρίζεται όμως πως στα χρονικά πλαίσια που δίνονταν, η μελέτη έπρεπε να είναι 

αρκετά εξειδικευμένη για την περιοχή, ώστε να καταλήξει σε όσο το δυνατό συγκεκριμένα 

επιστημονικά υγιή και ασφαλή συμπεράσματα και αποτελέσματα, ώστε αυτά να είναι 

χρήσιμα για τους σχεδιασμούς στην περιοχή. 
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2 Η ΑΛΥΚΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στην Εικόνα 2-1 παρουσιάζεται ένας χάρτης της χερσονήσου Ακρωτηρίου του 1573 μ.χ. με 

την παραλία από βότσαλα στα δυτικά τα οποία αποτελούν φερτά υλικά του Ποταμού Κούρη, 

να συνδέει την ενδοχώρα με το «νησί» από ασβεστολιθικά πετρώματα στα νότια. 

Αξιοσημείωτος είναι και ένας κλάδος του Ποταμού Κούρη ο οποίος έρρεε απευθείας στην 

περιοχή της σημερινής Αλυκής από την περιοχή του σημερινού υδροβιότοπου «Λιβάδι 

Ακρωτηρίου». Κατά μήκος του κλάδου αυτού παρατηρούνται σήμερα και οι γεωτρήσεις με 

τις πιο ψηλές αποδόσεις, ένδειξη της εκεί παρουσίας παλιάς κοίτης. Στα ανατολικά η περιοχή 

της σημερινής Αλυκής εμφανίζεται ανοικτή προς την θάλασσα. 

Σήμερα, όπως παρουσιάζεται και στο Χάρτη 2-1, στα ανατολικά υπάρχει αποκλεισμός της 

θάλασσας από μια πολύ χαμηλή σειρά παράλληλων αμμοθινών οι οποίες μπορεί να 

πλημμυρίζουν σε πολύ μεγάλες καταιγίδες, και που δημιουργούν την αμμώδη παραλία του 

«Lady's Mile». Περιστασιακά, μέρος της περιοχής μπορεί να αποτελεί και διαδρομή 

ανταλλαγής νερού μεταξύ της θάλασσας και της λίμνης, ενώ στην ευρύτερη ανατολική 

παράκτια περιοχή η διαφορά ύψους του θαλάσσιου νερού σε σχέση με εκείνο της λίμνης 

είναι πολύ μικρή. 

 

Εικόνα 2-1: Αρχαίος χάρτης χερσονήσου Ακρωτηρίου (Ortelious, 1573) με διακλάδωση ποταμού Κούρη 
απευθείας στη Λίμνη και άνοιγμα στην ανοικτή θάλασσα στα ανατολικά (πηγή: Ian West, 2005) 
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Οι υδροβιότοποι στα βόρεια σύνορα της Αλυκής από το Ζακάκι στα ανατολικά μέχρι τον 

υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» στα δυτικά, αποτελούν τα κατάλοιπα μίας εκτεταμένης 

βαλτώδους περιοχής η οποία πριν το 1950 αποστραγγίστηκε και ανακτήθηκε για σκοπούς 

γεωργικής εκμετάλλευσης. Αυτό επιτεύχθηκε με τη διάνοιξη διόδων προς τη λίμνη και τη 

δημιουργία δασυλλίου κυρίως από ευκαλύπτους, αλλά και ακακίες, θάμνους και καλαμιώνες 

για τη διατήρηση της στάθμης του υπόγειου νερού του υδροφορέα σε σχετικό βάθος με 

ταυτόχρονη τεχνητή άντληση για αρδευτικούς σκοπούς. 

Η σημερινή θέση και έκταση της Αλυκής παρουσιάζεται στη δορυφορική εικόνα του Χάρτη 

2-1. Στον ίδιο Χάρτη διακρίνονται, ο υδροφορέας Ακρωτηρίου που αποφορτίζεται στη 

θάλασσα αλλά και στην Αλυκή ανάλογα με τη στάθμη του υπόγειου νερού, το δασύλλιο 

μεταξύ του υδροφορέα και της Λίμνης, ο υδροβιότοπος «Λιβάδι Ακρωτηρίου» στα δυτικά και 

«Ζακακίου» στα ανατολικά.  
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Χάρτης 2-1: Δορυφορική εικόνα της ευρύτερης περιοχής της Αλυκής Ακρωτηρίου με τον υδροφορέα 
Ακρωτηρίου στα βόρεια της Αλυκής, το δασύλλιο που μεσολαβεί και τον υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» 

στα ΒΔ. 
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2.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Στο Χάρτη 2-2 παρουσιάζονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της 

Αλυκής μαζί με δύο μορφολογικές τομές σε κατεύθυνση Δύση-Ανατολή και Βορράς – Νότος.  

Οι τομές αυτές δείχνουν ότι η όλη έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο κάτω από το μέσο 

υψόμετρο της θάλασσας (<0 m-m.s.l). Ο πυθμένας της Λίμνης βρίσκεται στα περίπου - 2,5m 

m.s.l. Όλα τα υψόμετρα βασίζονται σε διαθέσιμο Ψηφιακό Μοντέλο Ανάγλυφου - D.E.M. 

(Digital Elevation Model) της περιοχής, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωροταξίας. 

Από την τοπογραφία αυτή προκύπτουν για την Αλυκή και οι καμπύλες «υψομέτρου (στάθμης 

νερού) σε σχέση με την επιφάνεια» και «υψομέτρου (στάθμης νερού) σε σχέση με τη 

χωρητικότητα» (βλ. Πίνακα 2-1 και Διαγράμματα 2-1 και 2-2) που χρησιμοποιούνται στη 

συνέχεια για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της Λίμνης. 

 

Πίνακας 2-1: Υψόμετρο σε σχέση με την Επιφάνεια και τη Χωρητικότητα της Αλυκής Ακρωτηρίου (βάσει 
Ψηφιακού Μοντέλου Ανάγλυφου, βλ. Χάρτη 2-2) 
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-3,0 1.979 345 -1,9 7.367.636 2.900.021 -0,8 9.900.848 13.082.290 

-2,9 17.482 964 -1,8 7.966.315 3.667.919 -0,7 9.921.056 14.072.921 

-2,8 85.000 5.635 -1,7 8.481.124 4.490.862 -0,6 9.939.923 15.065.709 

-2,7 267.238 22.067 -1,6 8.908.191 5.360.315 -0,5 9.958.297 16.060.502 

-2,6 685.841 66.941 -1,5 9.288.944 6.270.552 -0,4 9.977.649 17.057.437 

-2,5 1.347.068 166.446 -1,4 9.538.544 7.212.641 -0,3 9.993.636 18.056.559 

-2,4 2.376.105 350.512 -1,3 9.681.117 8.174.001 -0,2 10.005.268 19.057.606 

-2,3 3.496.239 643.337 -1,2 9.762.830 9.146.295 -0,1 10.010.472 20.060.188 

-2,2 4.666.635 1.054.510 -1,1 9.813.169 10.124.919 0,05 10.011.649 21.564.258 

-2,1 5.763.511 1.578.047 -1,0 9.849.417 11.107.771    

-2,0 6.641.602 2.197.843 -0,9 9.877.203 12.093.713    
Σημ.: Το υψόμετρο αναφέρεται σε υψόμετρο στάθμης νερού στην Αλυκή, και η επιφάνεια και 

χωρητικότητα αφορά της Λίμνης. 
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Χάρτης 2-2: Μορφολογικός Χάρτης της ευρύτερης περιοχής της Αλυκής με μορφολογικές τομές από δυτικά προς ανατολικά  (ΑΑ’) και από βόρεια προς νότια (ΒΒ’) 
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Διάγραμμα 2-1: Μεταβολή της Επιφάνειας της Αλυκής σε σχέση με το Υψόμετρο βάσει Ψηφιακού Μοντέλου 
Ανάγλυφου 

 

 

Διάγραμμα 2-2: Μεταβολή της Χωρητικότητας της Αλυκής σε σχέση με το Υψόμετρο βάσει Ψηφιακού 
Μοντέλου Ανάγλυφου    
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2.3 ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

Ο συσχετισμός και η εξάρτηση της Αλυκής από τις υδρολογικές συνθήκες της περιοχής και 

ιδιαίτερα του υδροφορέα Ακρωτηρίου είναι αδιαμφισβήτητες.  

Οι υδρολογικές συνθήκες στον υδροφορέα Ακρωτηρίου έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές 

λόγω των μεταβαλλόμενων στρατηγικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων από τις αρμόδιες 

αρχές. Αυτές έχουν επιφέρει σοβαρές αλλαγές στη συμπεριφορά της στάθμης των υπογείων 

υδάτων και σαν αποτέλεσμα στην εκροή υπόγειου και του αναβλύζοντα νερού προς την 

Αλυκή. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές οφείλονται στην κατασκευή του φράγματος Κούρη των 115Mm3, 

που χρονικά παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 2-3 και 2-4 με μια κόκκινη γραμμή το 1988, 

όταν άρχισε να αποθηκεύει νερό, και από την εισαγωγή τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού 

το 1999 για σκοπούς άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή, που απεικονίζεται με πράσινη 

γραμμή το 1999 στα ίδια Διαγράμματα. Το ανακυκλωμένο νερό έχει αντικαταστήσει ίσες 

ποσότητες υπογείων υδάτων που σταμάτησαν να αντλούνται. 

Πριν από την κατασκευή του φράγματος Κούρη, η διακύμανση της στάθμης των υπογείων 

υδάτων παρουσίαζε μεγαλύτερο εύρος λόγω της μεγαλύτερης άντλησης υπογείων υδάτων 

κατά την αρδευτική περίοδο, και της μεγάλης αναπλήρωσης και εμπλουτισμού από τη ροή 

του ίδιου του ποταμού Κούρη αλλά και, κυρίως, από την εισαγωγή εκτροπών νερού τον 

χειμώνα και την άνοιξη από τον ποταμό Κούρη βάσει δικαιωμάτων νερού για άρδευση. 

Πλεονάσματα από τις ποσότητες εκτροπών κατέληγαν στην Αλυκή είτε μέσω του 

υδροβιότοπου «Λιβάδι Ακρωτηρίου» ή/και του δασυλλίου κατά μήκος του βορείου συνόρου 

της. Με την έναρξη αποθήκευσης νερού στο φράγμα το 1988, τόσο ο εμπλουτισμός κυρίως 

στο δέλτα του ποταμού όσο και οι εκτροπές νερού διακόπηκαν. Σαν αποτέλεσμα, το εύρος 

διακύμανσης μειώθηκε και η στάθμες του υπόγειου νερού σταθεροποιήθηκαν σε κάποιο νέο 

επίπεδο. 

Μετά το 1999, όταν άρχισε η εισαγωγή τριτοβάθμια επεξεργασμένου ανακυκλωμένου νερού 

στην περιοχή, οι στάθμες του υπόγειου νερού ακολούθησαν μια ανυψωτική τάση, καθώς η 

άντληση μειώθηκε, τόσο λόγω των ελέγχων τήρησης των αδειών άντλησης, όσο και επειδή 

το ανακυκλωμένο νερό ήταν και συνεχίζει να παρέχεται σε χαμηλότερη τιμή σαν κίνητρο 

χρήσης/αξιοποίησης του. Αυτά μαζί με τις υψηλές βροχοπτώσεις του χειμώνα του 2004 

οδήγησαν σε μια ιδιαίτερα ψηλή στάθμη των υπόγειων νερών στις αρχές της άνοιξης του 

2004. Μια σειρά από τέσσερις ξηρές χρονιές μετά το 2004 κατέληξαν στις χαμηλές στάθμες 

του 2008 που από αυτό το σημείο και μετά άρχισαν να ανακάμπτουν και να ακολουθούν μια 

νέα, σταθερά ανυψωτική, τάση.  

Η τάση αυτή προκύπτει με βάση τα ετήσια μέγιστα δεδομένα στάθμης των υπόγειων υδάτων 

για κάθε φρεάτιο στα υδρογραφήματα 22 γεωτρήσεων/παρατηρητηρίων που καλύπτουν μια 

περιοχή από το Ζακάκι μέχρι και δυτικά του Ασώματου που εξετάσθηκαν1 για την περίοδο 

 
1AECOM Environment Water, I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd (2014): Limassol Greens Golf 
Resort, Cyprus Storm-water Runoff and Flood Risk Management Strategy, Stage 2: Options Analysis 
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1999, ημερομηνία εισαγωγής τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού για αρδεύσεις 

αντικαθιστώντας ανάλογες αντλήσεις, μέχρι το 2014. Η τάση του ρυθμού και της 

κατεύθυνσης αλλαγής της στάθμης του νερού προσδιορίστηκε με γραμμική εκτίμηση της 

σχέσης μεταξύ στάθμης νερού (m) και χρόνου (έτος). 

Η προσδιορισθείσα τάση ανόδου της στάθμης των υπόγειων υδάτων για το 1999-2014 είναι 

της τάξης των 0,05m/yr (50mm/yr) κυμαινόμενη από 19mm στον υδροφορέα στα 

βορειοανατολικά της Αλυκής (περιοχή Ζακάκι), στα 40mm στην περιοχή ανάπτυξης του 

«Lanitis Green Golf Resort», και 70mm/yr στη βόρεια περιοχή, στον Ασώματο, που συμπίπτει 

με αυξημένες αρδεύσεις. Αυτή η ανοδική τάση της στάθμης αποδίδεται κυρίως στην 

αυξανόμενη εισαγωγή ανακυκλωμένου νερού στην περιοχή και στη ταυτόχρονη μείωση 

άντλησης ίσων ποσοτήτων υπόγειου νερού.  

Η πιο πάνω ανάλυση των αναπτυσσόμενων συνθηκών παρουσιάζεται σε όλα τα 

υδρογραφήματα της περιοχής και τείνει να καταδείξει ότι χωρίς έγκαιρες και ανάλογες 

διαχειριστικές κινήσεις οι στάθμες του υπόγειου νερού θα συνεχίσουν να ανέρχονται με 

αυξητικές τάσεις στις εκτάσεις των βαλτότοπων και δασυλλίου με αυξημένη εκροή προς την 

Αλυκή. 

Αυτές οι εξελίξεις στη στάθμη του υπόγειου νερού στον υδροφορέα είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές ως προς το υδατικό ισοζύγιο της Αλυκής και της ποιότητας του νερού με 

οποιεσδήποτε αρνητικές ή θετικές συνέπειες στις οικολογικές λειτουργίες του υδροβιότοπου 

Ακρωτηρίου. Η πιθανή αυξημένη παρουσία κουνουπιών λόγω της αύξησης της έκτασης των 

βάλτων από την ανοδική τάση της στάθμης σε σχέση με την χαμηλή τοπογραφία της περιοχής 

θα πρέπει να προβληματίσει. 
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Διάγραμμα 2-3: Υδρογράφημα της γεώτρησης H5202 με Υδρ. Αρ.: 676 πλησίον του δασυλλίου στα βορειοανατολικά της Αλυκής με τη διακύμανση της στάθμης του υπόγειου νερού 
όπως εξελίχθηκε από τα διάφορα διαχειριστικά στάδια α) πριν το φράγμα του Κούρη (1960-1989), β) μετά το φράγμα του Κούρη (1989-1999) και γ) την εισαγωγή τριτοβάθμια 

επεξεργασμένου νερού για άρδευση (1999). Παρόμοιες συνθήκες  εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του υδροφορέα ιδιαίτερα στην περιοχή Ασωμάτου λόγω αυξημένων αρδεύσεων  
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Διάγραμμα 2-4: Υδρογράφημα της γεώτρησης 1940/033  
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2.4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ 

2.4.1 Εισαγωγή 

Για τη μελέτη του υδατικού ισοζυγίου γίνεται η εφαρμογή της αρχής της διατήρησης της 

μάζας, που συχνά αναφέρεται ως η εξίσωση της «συνέχειας (continuity equation)». Αυτό 

δηλώνει ότι, για κάθε τυχαίο όγκο, και κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρονικού 

διαστήματος, η διαφορά μεταξύ της συνολικής εισροής και εκροής θα ισούται με την αλλαγή 

του όγκου νερού σε αποθήκευση. Γενικά, η χρήση της τεχνικής της μελέτης του υδατικού 

ισοζυγίου αφορά σε μετρήσεις τόσο του αποθηκευμένου όσο και των ροών νερού, αν και με 

την κατάλληλη επιλογή του όγκου και της χρονικής περιόδου για την οποία θα εφαρμοστεί 

το ισοζύγιο, μερικές μετρήσεις μπορούν να απαλειφθούν2.  

Η πολυπλοκότητα του υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου για μια λίμνη ή υδροβιότοπο 

αυξάνεται με το μέγεθος τους. Αυτό οφείλεται στη σχετική αύξηση της τεχνικής δυσκολίας 

των μετρήσεων με ακρίβεια και υπολογισμού των πολυάριθμων σημαντικών συνιστωσών 

του υδατικού ισοζυγίου για μεγάλα υδάτινα σώματα. Αυτά περιλαμβάνουν πλευρικές 

εισροές/εκροές, τόσο επιφανειακές όσο και υπόγειες, διακυμάνσεις στην αποθήκευση 

νερού, στάθμη νερού, βροχόπτωση και απώλειες από εξάτμιση. 

Μέρος της Αλυκής Ακρωτηρίου σε ψηλά επίπεδα πληρότητας παρουσιάζεται στην 

πανοραμική Φωτογραφία 2-1. 

 

Φωτογραφία 2-1: Πανοραμική άποψη της Αλυκής Ακρωτηρίου – προς Βορειοανατολικά  
(πηγή: I.A.CO Ltd, Απρίλιος 2020) 

Το βάθος του νερού στην Αλυκή για περισσότερο από την μισή της έκταση όταν περιέχει 

νερό, είναι λιγότερο από 30cm, γεγονός που μαζί με άλλους παράγοντες προσελκύει πολλά 

είδη πτηνών (wading birds) σαν σταθμός κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.  

Να σημειωθεί ότι η κατεύθυνση και οι δυνατοί άνεμοι που είναι συνήθεις στην περιοχή, λόγω 

της ανοικτού της ορίζοντα, μετακινούν μέρος του νερού καθιστώντας τις μετρήσεις της 

στάθμης εν μέρει δύσκολες και ανακριβείς. 

 
2 UNESCO, 1974 “Methods for Water Balance Computations”, An International Guide for Research and Practice. 
Edited by A.A. Sokolov and T.G. Chapman 
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Στον υπολογισμό του προσεγγιστικού υδατικού ισοζυγίου της Λίμνης λαμβάνονται υπόψη: 

1. Η στάθμη του νερού στη Λίμνη για καθορισμό της επιφάνειας που δέχεται εξάτμιση, 

2. Ο εκάστοτε αποθηκευμένος όγκος νερού, αλλά και η υδραυλική κλίση σε σχέση με 

τη στάθμη του υπόγειου νερού του υδροφορέα, 

3. Οι εισροές νερού στη λίμνη: 

i. από βροχή, 

ii. από επιφανειακή ροή και υπόγεια αποφόρτιση και αναβλύζον νερό από 

υδροφορέα στον υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου»,  

iii. από επιφανειακή ροή και υπόγεια αποφόρτιση και αναβλύζον νερό από 

υδροφορέα στον υδροβιότοπο Ζακακίου,  

iv. από επιφανειακή ροή και υπόγεια αποφόρτιση και αναβλύζον νερό από 

υδροφορέα στο δασύλλιο βόρεια της Αλυκής αφού αφαιρεθεί η 

εξατμισιοδιαπνοή από το δασύλλιο, και 

v. από επιφανειακή ροή από λεκάνη απορροής της Κοινότητας Ακρωτηρίου. 

4. Οι εκροές νερού από την Αλυκή, που στην προκειμένη περίπτωση αποτελούνται 

αποκλειστικά από την εξάτμιση. 

2.4.2 Στάθμη νερού της Αλυκής 

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία μηνιαίων μετρήσεων της στάθμης της Αλυκής παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα ΙΙ. Στον Πίνακα 2-2 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες στάθμες νερού και το 

εύρος τους, βασισμένα στις διαθέσιμες μετρήσεις στην Αλυκή για την περίοδο 1988 -2013.  

Οι μετρήσεις γίνονται σε σειρά σταθμών εντός της Αλυκής συνήθως ανάλογα με την πλήρωση 

της και την προσβασιμότητα των σταθμών. Το υψόμετρο κάθε σταθμού είναι αποτυπωμένο,  

και οι μετρήσεις αναφέρονται στο βάθος του νερού στο σημείο παρατήρησης. Ανάλογα με 

τις συνθήκες ανέμου, ταχύτητα και κατεύθυνση, το νερό μετακινείται κάτι που δημιουργεί 

δυσκολίες στις μετρήσεις και ανακρίβειες στον καθορισμό της στάθμης κατά περίπτωση 

(ειδικότερα για ένα αβαθή υδατικό σώμα). Ένας αυτόματος σταθμός σε κεντρικό σημείο της 

λίμνης σε συνάρτηση με μια καλή τοπογραφία της λίμνης θα έδινε ακριβέστερα στοιχεία 

αναφορικά με τη στάθμη του νερού.   

Η διαγραμματική αποτύπωση της μέσης, μέγιστης και ελάχιστης μηνιαίας στάθμης στην 

Αλυκή παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2-5, ενώ στο Διάγραμμα 2-6 παρουσιάζεται η 

διακύμανση της στάθμης της Αλυκής σε σχέση με τη βροχόπτωση για την περίοδο 1988-2013 

με σαφή ένδειξη της σχέσης της στάθμης της Αλυκής με τη βροχόπτωση. 
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Πίνακας 2-2: Μέση, Μέγιστη και Ελάχιστη μηνιαία στάθμη (m – m.s.l.) νερού στην Αλυκή για την περίοδο 
1988-2013 (πηγή: Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (1988-2013) και Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (1988 -

1993) 

 OKT NOE ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 

Μέση μηνιαία 
στάθμη (m-m.s.l) -2,4 -2,4 -2,1 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -2,0 -2,1 -2,3 -2,3 -2,4 

Ελάχιστη Μηνιαία 
Στάθμη (m-m.s.l) 

-2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

Μέγιστη Μηνιαία 
Στάθμη (m-m.s.l) 

-1,68 -1,92 -1,74 -1,42 -1,3 -1,32 -1,22 -1,4 -1,4 -1,55 -1,6 -1,65 

 

 

 

Διάγραμμα 2-5: Μέγιστες, Μέσες και Ελάχιστες μηνιαίες στάθμες Αλυκής 

 

 

Διάγραμμα 2-6: Διακύμανση της στάθμης της Αλυκής σε σχέση με τη βροχόπτωση για την περίοδο 1988-2013 
(πηγή: ΤΑΘΕ)   
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2.4.3 Εισροές νερού στην Αλυκή 

2.4.3.1 Βροχόπτωση 

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία μηνιαίων μετρήσεων της βροχόπτωσης του Μετεωρολογικού 

Σταθμού (Μ.Σ.) 330 στο Αγρόκτημα Φασουρίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Στον 

Πίνακα 2-3 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης, και το εύρος τους, 

βασισμένες στο διαθέσιμο αρχείο του Μ.Σ. 330 για την περίοδο 1988 -2013. 

Οι ίδιες πληροφορίες παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Διάγραμμα 2-7. 

 

Πίνακας 2-3: Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm) για την περίοδο 1988 -2013 και μέγιστες και ελάχιστες τιμές 
στον Μ.Σ. 330 - Αγρόκτημα Φασουρίου (πηγή: Τμήμα Μετεωρολογίας) 

Μήνας ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ 

Μέση 
Μηνιαία 

Βροχόπτωση 
(mm)  

21,9 64,3 103,5 91,6 69,8 35,6 19,1 5,8 0,3 0,0 0,0 3,4 415,2 

Μέγιστη 
Μηνιαία 

Βροχόπτωση 
(mm) 

101 209,2 252,2 277,2 149,8 100,8 109,2 30,1 3,5 1,2 0 28,8 698,2 

Ελάχιστη 
Μηνιαία 

Βροχόπτωση 
(mm) 

0 0 10 10,8 9,6 0 0 0 0 0 0 0 205,2 

 

 

Διάγραμμα 2-7: Μέγιστη, Μέση και Ελάχιστη μηνιαία βροχόπτωση (mm) για την περίοδο 1988 -2013 τιμές 
στον Μ.Σ. 330 (Αγρόκτημα Φασουρίου)  

Στο Χάρτη 2-3 φαίνεται η λεκάνη απορροής της Αλυκής βασισμένη στην τοπογραφία της 

περιοχής. Η εκτιμημένη έκταση της λεκάνης, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας της Αλυκής, 

στην έκταση που καταλαμβάνει κάθε φορά, εκτιμάται να είναι της τάξης των 10km2. 

Όλη η βροχή που πέφτει στη λεκάνη απορροής καταλήγει (επιφανειακά ή και μερικώς 

υπόγεια) στην Αλυκή και αφαιρείται αποκλειστικά και μόνο από την εξάτμιση εφόσον δεν 

εντοπίζονται άλλες απώλειες επιφανειακά προς την θάλασσα ή υπόγεια, στην απουσία της 
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απαραίτητης υδραυλικής κλίσης. Στον Πίνακα 2-4 παρουσιάζονται οι όγκοι νερού που 

προκύπτουν από την απευθείας μέση μηνιαία βροχόπτωση στην Αλυκή. 

  

Χάρτης 2-3: Χερσόνησος Ακρωτηρίου με την Αλυκή, τις λεκάνες απορροής της ίδιας της Αλυκής (10km2) του 
Υδροβιότοπου «Λιβάδι Ακρωτηρίου» (με λεκάνη απορροής 3,2km2 και υδροβιότοπου 1,3km2), Ζακακίου και 
Λιμανιού (3,6km2), και Κοινότητας Ακρωτηρίου (2,7 km2 ) που ρέουν στη λίμνη. Βόρεια της Αλυκής βρίσκεται 

το δασύλλιο που αποτελείται από 842.000 m2 ευκαλύπτους και 175.000m2 ακακίες και 1.146.000m2 
καλαμιώνες   
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Πίνακας 2-4: Όγκος εμπλουτισμού (×000m3) της Αλυκής απευθείας από τη βροχόπτωση  

Μήνας ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ 

Όγκος Μέσης 
μηνιαίας 

βροχόπτωση 
(×000 m3) 

219 643 1.035 916 698 356 191 58 3 0 0 34 4.153 

Εύρος 
τιμών 

Μέγιστος 1.010 2.092 2.522 2.772 1.498 1.008 1.092 301 35 12 0 288 12.630 

Ελάχιστος 0 0 100 108 96 0 0 0 0 0 0 0 304 

 

2.4.3.2 Υπόγειες εκροές και αναβλύζον νερό από υδροφορέα Ακρωτηρίου 

 

➢ Εκροές από υδροφορέα 

Ο υδροφορέας στα βόρεια της Αλυκής έχει σημαντική αποφόρτιση προς τη Λίμνη είτε μέσω 

του υδροβιότοπου «Λιβάδι Ακρωτηρίου», είτε διαμέσου του δασυλλίου κατά μήκος του 

βόρειου συνόρου της ή και από την περιοχή Ζακακίου/Λιμανιού.  

Η αποφόρτιση αυτή γίνεται με υπόγεια εκροή ανάλογα με την τοπική υδραυλική κλίση της 

στάθμης των υδάτων (βλ. τομές στο Διάγραμμα 2-8), την υδροπερατότητα της περιοχής και 

την έκταση της επιφάνειας διαμέσου της οποίας εκτιμάται η ροή. Να σημειωθεί ότι στις 

περιοχές πλησίον της λίμνης οι συνθήκες αυτές δεν μεταβάλλονται σημαντικά, λόγω 

τοπογραφικών συνθηκών. Οι εκτιμήσεις έγιναν για μέσες συνθήκες στάθμης του υπόγειου 

νερού.  

Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιήθηκε το μαθηματικό μοντέλο του υδροφορέα της 

περιοχής3. Η υδροπερατότητα προέκυψε από 12 πολύωρες δοκιμαστικές αντλήσεις σε 

γεωτρήσεις εφοδιασμένες με γεωτρήσεις/παρατηρητήρια και σε συνδυασμό με άλλο μεγάλο 

αριθμό (>60) δοκιμαστικών αντλήσεων μικρού χρόνου και χωρίς παρατηρητήρια. Στις 

εποχιακές εκτιμήσεις της εκροής προς τη Λίμνη χρησιμοποιήθηκαν οι διαθέσιμες 

πραγματικές μέσες στάθμες σε αυτή. 

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε η σχέση «Darcy». Οι ποσότητες, πριν της 

κατασκευής του φράγματος κυμαίνονταν από 3 μέχρι 9 Mm3 ετησίως, ανάλογα με τη 

βροχόπτωση της χρονιάς και τη στάθμη του υπόγειου νερού από την προηγούμενη χρονιά 

(βλ. Πίνακα 2-3). 

Οι εκτιμήσεις της μέσης μηνιαίας εκροής από τον υδροφορέα προς τον υδροβιότοπο «Λιβάδι 

Ακρωτηρίου», του δασυλλίου στο βόρειο σύνορο, και την περιοχή Ζακακίου, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2-5. Οι εκτιμήσεις είναι κατά προσέγγιση και βασίζονται στη συνήθη 

διακύμανση της στάθμης του υπόγειου νερού στις δύο περιοχές που αρχίζει την εποχιακή 

του ανάκτηση το Φεβρουάριο, συνεχίζει το Μάρτιο και αυξάνει με μέγιστη τιμή συνήθως τον 

Απρίλιο σε ρυθμό 15, 35 και 50%, αντίστοιχα.  

 
3I. Iacovides (1982): SCP Groundwater Resources Vol 3 ch. 3 
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Με τις σημερινές συνθήκες εμπλουτισμού στην περιοχή του υδροβιότοπου «Λιβάδι 

Ακρωτηρίου», που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στον εμπλουτισμό από τον ποταμό Κούρη, 

και που διακόπηκε μετά το 1988, η μέση εκροή εκτιμάται ότι έχει μειωθεί στο 15% των 

ποσοτήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 2-5 και που αφορούν την περίοδο πριν της 

κατασκευής του φράγματος.  

Για την περίπτωση όμως της μέσης μηνιαίας εκροής από τα δασύλλιο βόρεια της Λίμνης και 

Ζακάκι οι ποσότητες που αναφέρονται στον Πίνακα 2-5 μειώνονται μόνο κατά 50% εφόσον 

με την εισαγωγή του τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού για αρδεύσεις, μεγάλο μέρος του 

εμπλουτισμού από εκτροπές που γινόντουσαν από τον ποταμό Κούρη έχουν καλυφθεί. 

 

Πίνακας 2-5: Εκτιμήσεις μέσης μηνιαίας εκροής υπόγειου νερού από υδροφορέα προς Αλυκή μέσω 
υδροβιότοπου «Λιβάδι Ακρωτηρίου» και δασυλλίου κατά μήκος του βόρειου συνόρου της Αλυκής και 

περιοχής Ζακακίου 

Μέση μηνιαία 
εκροή (×000 m3)* 

ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 

Υδροβιότοπος 
«Λιβάδι 
Ακρωτηρίου» 
(μέτωπο 2500m) 

0 0 0 0 600 1.400 2.000 0 0 0 0 0 

Βόρεια Αλυκής και 
Ζακάκι (μέτωπο 
6000m) 

0 0 0 0 400 900 1.300 0 0 0 0 0 

Σύνολο 6.600 

*ανάλογα με τη μικρή διακύμανση της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή. 
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Διάγραμμα 2-8: Ενδεικτικές τομές κάθετες προς την Αλυκή που δείχνουν  την επιφάνεια του εδάφους, τη 
στάθμη του υπόγειου νερού του 2004 (η ψηλότερη των τελευταίων χρόνων)  και τη στάθμη του νερού στην 

Λίμνη την ίδια εποχή 

➢ Αναβλύζον (rising water) υπόγειο νερό  

Σε όλο το μήκος του βορείου συνόρου, από την περιοχή Ζακακίου, νότια του Ασωμάτου και 

μέχρι τον υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου», κατά το τέλος του Χειμώνα και αρχές της 

Άνοιξης η στάθμη του υπόγειου νερού, ιδιαίτερα σε καλοχρονιές, ανεβαίνει στην επιφάνεια 

και το νερό αναβλύζει (Rising water) ρέοντας προς την Αλυκή. Αυτό οφείλεται και στο 

τοπογραφικό χαμηλό στην περιοχή των ορίων της Λίμνης. Οι ποσότητες μπορεί να 

κυμαίνονται από μηδέν μέχρι 6 Mm3 ετησίως, ανάλογα με τη βροχόπτωση της χρονιάς και τη 

στάθμη του υπόγειου νερού από την προηγούμενη χρονιά (βλ. Πίνακα 2-6).  

Οι εκτιμήσεις είναι κατά προσέγγιση και βασίζονται στη συνήθη διακύμανση της στάθμης 

του υπόγειου νερού στις δύο περιοχές, όπως και για την υπόγεια εκροή (βλ. Πίνακα 2-5) που 

αρχίζει την εποχιακή του ανάκτηση το Φεβρουάριο, συνεχίζει τον Μάρτιο και αυξάνει με 

μέγιστη τιμή συνήθως τον Απρίλιο σε ρυθμό 15, 35 και 50% αντίστοιχα. Αυτά που έχουν 

λεχθεί για τις υπόγειες εκροές ισχύουν και για το αναβλύζον νερό στις δύο περιοχές, 

υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» και περιοχή δασυλλίου/Ζακάκι δηλαδή οι ποσότητες 
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που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-6, κάτω από τις σημερινές συνθήκες της στάθμης του 

υπόγειου νερού στις δύο περιοχές, μειώνονται στα 15% και 50% αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 2-6: Εκτιμήσεις μέσης μηνιαίας ανάβλυσης υπόγειου νερού στην περιοχή υδροβιότοπου «Λιβάδι 
Ακρωτηρίου», κατά μήκος του δασυλλίου στα  βόρεια της λίμνης και  στην περιοχή Ζακάκι. 

Μέση μηνιαία ανάβλυση 
(×000 m3) 

ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ 

Λιβάδι Ακρωτηρίου  
(μέτωπο 2000m) 

0 0 0 0 80 180 250 0 0 0 0 0 510 

Βόρεια Λίμνης και Ζακάκι 
(μέτωπο 3000m) 

0 0 0 0 220 520 740 0 0 0 0 0 1480 

Σύνολο 1986 

Στα πιο πάνω Διαγράμματα (Διάγραμμα 2-8), φαίνεται σε τομές πως το βάθος της στάθμης 

των υπόγειων υδάτων από την επιφάνεια του εδάφους είναι ελάχιστο και σε μικρή απόσταση 

νοτιότερα σε καλοχρονιές εμφανίζεται στην επιφάνεια. 

 

➢ Υπόγεια ροή στον υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» 

Οι εκτιμήσεις της μέσης μηνιαίας εκροής από τον υδροφορέα προς τον υδροβιότοπο του 

«Λιβαδιού Ακρωτηρίου», στον Πίνακα 2-5 βάσει του μαθηματικού μοντέλου του υδροφορέα3 

ανέρχονται σε 4,0 Mm3 αλλά κάτω από τις σημερινές συνθήκες, αυτές έχουν μειωθεί σε 0,6 

Mm3 ετησίως (4,0x15%) μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου. 

 

➢ Ανάβλυση υπογείου νερού στον υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» 

Στην περιοχή του υδροβιότοπου «Λιβάδι Ακρωτηρίου», κατά το τέλος του Χειμώνα και αρχές 

της Άνοιξης η στάθμη του υπόγειου νερού, ιδιαίτερα σε καλοχρονιές, ανεβαίνει στην 

επιφάνεια και το νερό αναβλύζει (Rising water) ρέοντας προς την Αλυκή. Οι εκτιμήσεις της 

μέσης μηνιαίας εκροής νερού σε μορφή ανάβλυσης από τον υδροφορέα προς τον 

υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» βάσει του μαθηματικού μοντέλου του υδροφορέα3 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-6. Κάτω όμως από τις σημερινές συνθήκες αυτές έχουν 

μειωθεί σε 0,077 Mm3 ετησίως (0,51x15%) μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και 

Απριλίου. 

 

➢ Υπόγεια ροή διαμέσου δασυλλίου κατά μήκος βόρειου συνόρου και περιοχής 

υδροβιοτόπου Ζακακίου  

Η περιοχή του δασυλλίου που αποτελεί και το βόρειο σύνορο της Αλυκής βρίσκεται 

τοπογραφικά (βλ. Διάγραμμα 2-8) ελαφρά πιο ψηλά από την Αλυκή με κλίση που επιτρέπει 

αποστραγγίσεις όμβριων από την περιοχή και οποιωνδήποτε ποσοτήτων υπόγειου νερού  

που αναβλύζει στην περιοχή σε εποχές πολυομβρίας. Στη δορυφορική Εικόνα 2-2, τα σημεία 

εκροής προς την Αλυκή είναι αρκετά ευδιάκριτα.  
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Εικόνα 2-2: Σημεία εισόδου όμβριων στο βόρειο άκρο της Αλυκής (κατά το 2020 αριστερά) και σημείο 
εκβολής αγωγού (βλ. κίτρινο κύκλο), δυτικά του καζίνο, υπερχείλισης (1:25 χρόνια) λίμνης κατακράτησης 

Πολεμιδιών 

 

  

Φωτογραφία 2-2: Εκβολή αγωγού υπερχείλισης (σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1:25 χρόνια) λίμνης 
κατακράτησης Πολεμιδιών. Το νερό στο κανάλι είναι υπόγειο νερό. Υπάρχει πρόταση χρήσης του καναλιού 

και για τα όμβρια του Καζίνου και των οικοπέδων CNS 

Οι εκτιμήσεις της μέσης μηνιαίας εκροής από τον υδροφορέα προς την Αλυκή διαμέσου του 

δασυλλίου ευκαλύπτων/ακακιών και καλαμιώνων και μέρος της περιοχής Ζακακίου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-5. Αυτές εκτιμώνται βάση του μαθηματικού μοντέλου του 

υδροφορέα3 σε 2,6 Mm3 ετησίως μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου. 

Οι εκτιμήσεις είναι κατά προσέγγιση και βασίζονται στη συνήθη διακύμανση της στάθμης 

του υπόγειου νερού στις δύο περιοχές που αρχίζει την εποχιακή του ανάκτηση τον 

Φεβρουάριο, συνεχίζει τον Μάρτιο και αυξάνει με μέγιστη τιμή συνήθως τον Απρίλιο σε 

ρυθμό 15, 35 και 50%. Κάτω όμως από τις σημερινές συνθήκες, που επεξηγούνται πιο πάνω 

αυτές έχουν μειωθεί σε 1,3 Mm3 ετησίως (2,6x50%) μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου, 

Μαρτίου και Απριλίου. 
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➢ Ανάβλυση υπόγειου νερού στο δασύλλιο ευκαλύπτων και περιοχή Ζακακίου 

Στην περιοχή του δασυλλίου ευκαλύπτων, ακακιών και καλαμιώνων κατά μήκος του βορείου 

συνόρου της Αλυκής και σε περιορισμένη περιοχή Ζακακίου , κατά το τέλος του Χειμώνα και 

αρχές της Άνοιξης, όπως προαναφέρθηκε, η στάθμη του υπόγειου νερού, ιδιαίτερα σε 

καλοχρονιές, ανεβαίνει στην επιφάνεια και το νερό αναβλύζει (Rising water) ρέοντας προς 

την Αλυκή. Οι εκτιμήσεις της μέσης μηνιαίας εκροής νερού σε μορφή ανάβλυσης από τον 

υδροφορέα προς τον δασύλλιο και υδροβιότοπο Ζακακίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-6. 

Αυτές εκτιμώνται βάσει του μαθηματικού μοντέλου του υδροφορέα3 σε 1,48 Mm3 ετησίως 

μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου. Κάτω όμως από τις σημερινές 

συνθήκες αυτές έχουν μειωθεί σε 0,74 Mm3 ετησίως (1,48 x 50%) μεταξύ των μηνών 

Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου. 

 

2.4.3.3 Εισροή από υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» στα βορειοδυτικά  

Ο υδροβιότοπος «Λιβάδι Ακρωτηρίου» στα βορειοδυτικά της Αλυκής (Χάρτης 2-3 και 

Φωτογραφίες 2-3 μέχρι 2-5) έχει μια έκταση περίπου 1.300.000 m2  που το μεγαλύτερο του 

μέρος το χειμώνα καλύπτεται με νερό και το υπόλοιπο καλύπτεται από καλαμιώνες και 

συνήθη βλάστηση υδροβιότοπου και βοσκοτόπου.  

Ο υδροβιότοπος δέχεται όμβρια από τη μικρή λεκάνη απορροής του, έκτασης 3,2km2 που 

αποτελείται από καλλιεργήσιμη γεωργική γη  (βλ. Χάρτη 2-3). Ο υδροβιότοπος θεωρείται 

υδραυλικά συνδεδεμένος με τον υδροφορέα Ακρωτηρίου που αποφορτίζεται μερικώς και 

στην περιοχή αυτή. Σε καλοχρονιές που η στάθμη του υδροφορέα είναι πιο ψηλή, υπόγειο 

νερό μπορεί να αναβλύζει στον υδροβιότοπο.  

Σε καλοχρονιές, νερά από τον υδροβιότοπο μετά το σχηματισμό μιας μικρής λίμνης 

αποστραγγίζονται προς την Αλυκή (βλ. Φωτογραφίες 2-3 και 2-4). 

  

Φωτογραφία 2-3:  Ο υδροβιότοπος «Λιβάδι Ακρωτηρίου» (I.A.CO Ltd, Απρίλιος 2020) 
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Φωτογραφία 2-4: Σημείο μέτρησης ροής προς Αλυκή από υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» - στάθμη 
0,07m, ταχύτητα  0,086m/s (πηγή: AP MARINE & ATLANTIS 2012) 

 

 

 

 
Φωτογραφία 2-5: Κανάλι από υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» προς Αλυκή 
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2.4.3.4 Επιφανειακή ροή στον υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» 

Η επιφανειακή απορροή από την λεκάνη απορροής έκτασης 3,2km2 που αποτελείται από  

αρκετά επίπεδη καλλιεργήσιμη γη, και με συντελεστή απορροής 15% εκτιμάται σε 0,2 Mm3 

ετησίως, σε συνθήκες μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης.  Η ροή αυτή εκτιμάται να έχει ένα εύρος 

από 0,01 μέχρι 0,6 Mm3 ετησίως (βλ. Πίνακα 2-7). 

Πίνακας 2-7: Εκτίμηση επιφανειακής ροής (×000m3/m) με βάση μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) από τη λεκάνη 
απορροής (3,2km2) καλλιεργήσιμης γης (με συντελεστή απορροής 15%) 

Μέση μηνιαία 
απορροή (×000 m3) 

ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ 

Μέση βροχή 21,9 64,3 103,5 91,6 69,8 35,6 19,1 5,8 0,3 0,0 0,0 3,4 415,2 

Επιφανειακή ροή 
από 3,2km2 

10 31 50 44 34 17 9 3 0 0 0 2 200 

Εύρος 
τιμών 

Μέγ. 
βροχή 

101 209,2 252,2 277,2 149,8 100,8 109,2 30,1 3,5 1,2 0 28,8 698,2 

Μέγ. ροή 48 100 121 133 72 48 52 14 2 1 0 14 606 

Ελάχ. 
Βροχή 

0 0 10 10,8 9,6 0 0 0 0 0 0 0 205,2 

Ελάχ. ροή 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 

 

2.4.3.5 Εισροή από όμβρια Ζακακίου και Λιμανιού  

Η επιφανειακή απορροή από τη λεκάνη απορροής έκτασης 3,6km2 , που αποτελείται κυρίως 

από αστική ανάπτυξη, και με εκτιμημένο συντελεστή απορροής 40% υπολογίζεται σε 0,6 

Mm3 ετησίως σε συνθήκες μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης. Η ροή αυτή εκτιμάται να έχει ένα 

εύρος από 0,4 μέχρι 1,8 Mm3 ετησίως (βλ. Πίνακα 2-8). 

Ο υδροβιότοπος Ζακακίου στα βορειοανατολικά της Αλυκής (Χάρτης 2-3) δέχεται όμβρια 

νερά από τρία συστήματα αποχέτευσης όμβριων:  

α) Υπόγειο οχετό της οδού «Μίλτωνος»  

β) Ορθογώνιο οχετό στα δυτικά του κάθετου δρόμου Λιμανιού  

γ) Κανάλι Λιμανιού  

Η λεκάνη απορροής που αποστραγγίζουν τα 3 πιο πάνω συστήματα παρουσιάζονται στο 

Χάρτη 2-3. Οι εκβολές των συστημάτων αυτών προς τον υδροβιότοπο Ζακακίου 

παρουσιάζονται στη Φωτογραφία 2-6 και 2-7. 

 

Πίνακας 2-8: Εκτίμηση επιφανειακής ροής (×000m3) με βάση μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) από τη λεκάνη 
απορροής (3,6km2) αστικής περιοχής (με συντελεστή απορροής 40%) 

Μέση απορροή 
(×000 m3) 

ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΕΤΗΣΙΑ 

Μέση βροχή 21,9 64,3 103,5 91,6 69,8 35,6 19,1 5,8 0,3 0 0 3,4 103,5 415,2 

Επιφανειακή 
ροή από 3,6km2 

32 93 149 132 101 51 28 8 0 0 0 5 149 598 
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Εύρος 
τιμών 

Μέγ. 
βροχή 

101 209,2 252,2 277,2 149,8 100,8 109,2 30,1 3,5 1,2 0 28,8 252,2 698,2 

Μέγ. 
ροή 

145 301 363 399 216 145 157 43 5 2 0 41 363 1819 

Ελάχ. 
Βροχή 

0 0 10 10,8 9,6 0 0 0 0 0 0 0 10 205,2 

Ελάχ. 
ροή 

0 0 14 16 14 0 0 0 0 0 0 0 14 44 

 

  

 

 

 
Φωτογραφία 2-6: Συγκεντρωμένη ροή αστικών όμβριων και ροών του Λιμανιού διαμέσου του καναλιού 

Ζακακίου προς Υδροβιότοπο Ζακακίου 

 

Κανάλι Λιμανιού 

Εκβολή καναλιού Λιμανιού 

Δεύτερη εκβολή οχετού 

«Μίλτωνος» 

Προς είσοδο οχετού εκβολής 

στον υδροβιότοπο Ζακακίου 

Εκβολή προς 

υδροβιότοπο Ζακακίου 

Πρώτη εκβολή οχετού 

«Μίλτωνος» 
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Φωτογραφία 2-7: Το κανάλι αποστράγγισης Ζακακίου (αριστερά) και σημείο μέτρησης ροής υδροβιότοπου 
Ζακακίου (γεφύρι) (πηγή: AP MARINE & ATLANTIS4) 

2.4.3.6 Εισροή από λεκάνη απορροής Κοινότητας Ακρωτηρίου 

Όμβρια από τη λεκάνη απορροής (2,7km2) της περιοχής της κοινότητας Ακρωτηρίου (βλ. 

Χάρτη 2-3) που αποτελείται από μη καλλιεργήσιμη γη και από αστική ανάπτυξη (κοινότητα) 

καταλήγουν στην Αλυκή διαμέσου 18 εκβολών του δικτύου κάτω από τον κύριο δρόμο της 

περιοχής (βλ. Φωτογραφία 2-8). 

Με εκτιμημένο συντελεστή απορροής 20% η εισροή υπολογίζεται σε 0,224 Mm3 ετησίως σε 

συνθήκες μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης. Η ροή αυτή εκτιμάται να έχει ένα εύρος από 0,016 

μέχρι 0,682 Mm3 ετησίως (βλ. Πίνακα 2-9). 

 

Φωτογραφία 2-8: Εκβολή συστήματος ομβρίων από περιοχή της κοινότητας Ακρωτηρίου  

 
4 AP MARINE & ATLANTIS 2012, Hydrological Study & Further Studies to be incorporated in the Akrotiri Peninsula 
Management Plan 
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Πίνακας 2-9: Εκτίμηση επιφανειακής ροής (×000m3) με βάση τη μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm) από τη 
λεκάνη απορροής (2,7km2) άγονης και αστικής περιοχής (με συντελεστή απορροής 20%)  

Μέση απορροή 
(×000 m3) 

Οκτ Νοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαρ Ιουν. Ιουλ. Αυγ Σεπ ΕΤΗΣΙΑ 

Μέση βροχή 21,9 64,3 103,5 91,6 69,8 35,6 19,1 5,8 0,3 0 0 3,4 415,2 

Επιφανειακή ροή 
από 2,7km2 12 35 56 49 38 19 10 3 0 0 0 2 224 

Εύρος 
τιμών 

Μεγ. 
βροχή 101 209,2 252,2 277,2 149,8 100,8 109,2 30,1 3,5 1,2 0 28,8 698,2 

Μεγ. ροή 55 113 136 150 81 54 59 16 2 1 0 16 682 

Ελαχ. 
Βροχή 0 0 10 10,8 9,6 0 0 0 0 0 0 0 205,2 

Ελαχ. ροή 0 0 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 16 

 

2.4.4 Εκροές νερού  

➢ Εξάτμιση 

Υπολογισμός της εξάτμισης από τη Λίμνη γίνεται από δεδομένα του Class A Pan 

εξατμισιόμετρου του Μ.Σ. 731 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας σε υψόμετρο 1m-a.m.s.l που 

διαθέτει μηνιαία δεδομένα για την περίοδο 1989-2018. Η επιλογή αυτού του σταθμού έναντι 

εκείνου στη Γερμασόγεια έγινε λόγω υψομέτρου και των συνθηκών ανοικτού περιβάλλοντος 

όπως στην περιοχή Αλυκής Ακρωτηρίου.  

Η εξάτμιση από την Αλυκή, εκτιμάται από EL = K*Ep, όπου Ep είναι η εξάτμιση από το 

εξατμισιόμετρο και K είναι ένας εμπειρικός συντελεστής. Η μέση τιμή που χρησιμοποιείται  

για K για τον τύπο εξατμισιομέτρου είναι 0.70 (WMO. 1966). Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η 

αυξημένη αλατότητα του νερού μειώνει τον ρυθμό της εξάτμισης. Λόγω όμως των πολλών 

παραγόντων που αλληλοσχετίζονται ο καθορισμός της σχέσης μεταξύ τους είναι εξαιρετικά 

δύσκολο εγχείρημα. Τιμές μεταξύ 0,80 το 0,90 έχουν αναφερθεί5.  

Σαν αποτέλεσμα οι μέσες μηνιαίες τιμές εξάτμισης που αναφέρονται στον Πίνακα 2-10 

μειώνονται με ένα συντελεστή που ισούται με 0,6 που προκύπτει από τα πιο πάνω, 

0,70x0,80.  

Πίνακας 2-10: Μέση μηνιαία ημερήσια εξάτμιση (mm) για την περίοδο 1987 -2016 στον Μ.Σ. 731 στο 
Αεροδρόμιο Λάρνακας (σε υψόμετρο 1m - amsl) (πηγή: Τμήμα Μετεωρολογίας) 

Μήνας Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΕΤΗΣΙΑ 

Μέση Ημερ. 
εξάτμιση (mm) 

2,4 3 4,1 5,8 7,5 8,9 9,2 8,7 7,4 5,4 3,6 2,4 5,7 

  

 
5G. EARL HARBBCK, JR: THE EFFECT OF SALINITY ON EVAPORATION https://pubs.usgs.gov/pp/0272a/report.pdf 

https://pubs.usgs.gov/pp/0272a/report.pdf
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➢ Εξατμισιοδιαπνοή από δάσος ευκαλύπτων/ακακιών  

Για σκοπούς καταπολέμησης της ελονοσίας στη περίοδο του 1940 και 1950 στο βόρειο 

σύνορο της Αλυκής φυτεύτηκαν κυρίως ευκάλυπτοι, που είναι ανεκτικοί σε υφάλμυρα νερά, 

ακακίες και άλλα δασικά φυτά και θάμνοι (φρεατόφυτα) για αποξήρανση των ελών 

(Φωτογραφία 2-8). 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και επιτυχούς προσομοίωσης του μαθηματικού μοντέλου του 

υδροφορέα Ακρωτηρίου για την περίοδο 1967 – 72 και επίτευξης του υδατικού ισοζυγίου6, 

έπρεπε να υπολογισθεί η εξατμισιοδιαπνοή από τα φρεατόφυτα αυτά εφόσον επηρέαζε την 

συμπεριφορά της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή (Πίνακας 2-11).  

Η μέση ετήσια ποσότητα νερού εκτιμήθηκε σε 2,45 Mm3 ετησίως. Αυτή δεν αναμένεται να 

μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό εφόσον η στάθμη του υπόγειου νερού στην περιοχή είναι 

σταθερή και σε πολύ μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και η δασική βλάστηση 

είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Εκτιμάται ότι οι μέσες μηνιαίες ποσότητες μεταβάλλονται μόνο 

ελαφρά ακολουθώντας το ρυθμό εξάτμισης. 

Εκτιμήσεις στη βιβλιογραφία7,8,9 δίδουν 1,3 – 1,5m3/y/m2 σαν καταναλωτική χρήση 

ευκάλυπτου. Για την έκταση 6000m και μέσο πλάτος δάσους 350m η εκτίμηση της ετήσιας 

κατανάλωσης ανέρχεται σε 2,5 – 2,7 Mm3. Η ποσότητα αυτή δεικνύει ότι οι εκτιμήσεις του 

ισοζυγίου με το μοντέλο είναι του σωστού μεγέθους. 

Η ποσότητα εξατμισιοδιαπνοής αναπληρώνεται κατά κύριο λόγο από την υπόγεια εκροή του 

υδροφορέα που βρίσκεται ανάντι στην πορεία της προς την Αλυκή και την τοπική 

βροχόπτωση. Επομένως, από τις εκτιμήσεις εκροής προς την Αλυκή από τις περιοχές αυτές 

αφαιρούνται οι ποσότητες που υπολογίζονται σαν εξατμισιοδιαπνοή. Οι καθαρές ποσότητες 

που προκύπτουν σαν ενίσχυση της Αλυκής από το υπόγειο νερό και σαν αναβλύζον 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-12.  

Πίνακας 2-11: Εκτίμηση μέσης μηνιαίας εξατμισιοδιαπνοής από τη δασική περιοχή βόρεια της Αλυκή (με 
βάση επιτυχούς προσομοίωσης μαθηματικού μοντέλου υδροφορέα και ρυθμού εξάτμισης ΜΣ 429) 

Μήνας Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ ΕΤΗΣΙΑ 

Μέση μηνιαία 
εξατμισιοδιαπνοή 
(×000 m3/mοnth) 

200 120 75 75 100 140 200 250 330 340 320 300 2.450 

 

 

 

 
6 I. Iacovides (1982): SCP Groundwater Resources Vol 3 ch. 3 

7 Robert M. Hubbard et al: (2010) Effects of irrigation on water use and water use efficiency in two fast growing 

Eucalyptus plantations 

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2010_hubbard_r001.pdf 

8 Google (1990): Preliminary Alternative Descriptions: San Luis Unit Drainage Program 
Books.google.com.cy 
9  Ellen Milnes: Process-Based groundwater salinization risk assessment methodology: Application to the Akrotiri 
aquifer (Southern Cyprus) Centre d’ hydrologie de Neuchatel, Neuchatel, Switzerland 

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2010_hubbard_r001.pdf
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Πίνακας 2-12: Εκτιμήσεις καθαρών μέσων μηνιαίων ροών προς Αλυκή από δασύλλιο ευκαλύπτων και μικρής 
περιοχής Ζακακίου αφού ικανοποιηθούν οι ανάγκες εξατμισιοδιαπνοής του δασυλλίου. Μετά την κατασκευή 

του φράγματος Κούρη και τη διακοπή των εκτροπών βάσει δικαιωμάτων από ποταμό νερού για 
άρδευση/πλυμαντό, η υπόγεια διαρροή και αναβλύζον νερό μειώνεται στο 50% αλλά η εξατμισιοδιαπνοή 

παραμένει η ιδία. 

Μέση μηνιαία εκροή 
(×000 m3) 

Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ ΕΤΗΣΙΑ 

Βόρεια Λίμνης και 
Ζακάκι (6000m) -

υπόγεια 
0 0 0 0 200 450 650 0 0 0 0 0 1.300 

Βόρεια Λίμνης και 
Ζακάκι (3000m) –

αναβλύζων 
0 0 0 0 110 260 370 0 0 0 0 0 740 

Σύνολο 0 0 0 0 310 710 1020 0 0 0 0 0 2.040 

Εξατμισιοδιαπνοή 200 120 75 75 100 140 200 250 330 340 320 300 2.450 

Σύνολο ροής στην  
Αλυκή 

0 0 0 0 210 570 820 0 0 0 0 0 1.600 

 

  

Φωτογραφία 2-9: Το δάσος ευκαλύπτων/ακακιών και καλαμιώνων με το υπόγειο νερό να εμφανίζεται στην 
επιφάνεια (πηγή: I.A.CO Ltd, Απρίλιος 2020) 
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3 ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΕΣΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

3.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΌΓΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ 

3.1.1 Εισροή από βροχόπτωση  

Στον Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις και υπολογισμοί για τις ποσότητες όγκων 

νερού που προέρχονται απευθείας από την μέση μηνιαία βροχόπτωση. 

 

Πίνακας 3-1: Όγκος νερού απευθείας στην Αλυκή (10km2) από τη μέση μηνιαία βροχόπτωση  

ΜΗΝΑΣ 
Μέση βροχόπτωση 

Μ.Σ. 330 (mm) 

Όγκος νερού στην Αλυκή (10km2) 

από βροχή (m3) 

ΟΚΤ 21,9 219.000 

ΝΟΕ 64,3 643.000 

ΔΕΚ 103,5 1.035.000 

ΙΑΝ 91,6 916.000 

ΦΕΒ 69,8 698.000 

ΜΑΡ 35,6 356.000 

ΑΠΡ 19,1 191.000 

ΜΑΙΟΣ 5,8 58.000 

ΙΟΥΝ 0,3 3.000 

ΙΟΥΛ 0 0 

ΑΥΓ 0 0 

ΣΕΠ 3,4 34.000 

ΕΤΗΣΙΑ 415,2 4.153.000 
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3.1.2 Εισροή από υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» 

Στον Πίνακα 3-2 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις και υπολογισμοί για το ισοζύγιο του 

υδροβιότοπου «Λιβάδι Ακρωτηρίου» και οι μέσες μηνιαίες απορροές προς την Αλυκή 

σύμφωνα με το υποκεφάλαιο 2.4.3.3. 

 

Πίνακας 3-2: Υπολογισμοί μέσων μηνιαίων ποσοτήτων (m3/mo) νερού που διέρχονται του υδροβιότοπου 
«Λιβάδι Ακρωτηρίου» και καταλήγουν στην Αλυκή 

ΜΗΝΑΣ 

Επιφανειακή 

απορροή*  

Αναβλύζων 

υπόγειο 

νερό 

Εκροή 

υπόγειου 

νερού 

Όγκοι προ 

εξάτμισης 

Δυνητική 

εξάτμιση** 

Όγκοι προς 

Αλυκή 

ΟΚΤ 10.512 0 0 10.512 100.440 0 

ΝΟΕ 30.864 0 0 30.864 64.800 0 

ΔΕΚ 49.680 0 0 49.680 44.640 5.040 

ΙΑΝ 43.968 0 0 43.968 44.640 0 

ΦΕΒ 33.504 12.000 90.000 135.504 50.400 85.104 

ΜΑΡ 17.088 27.000 210.000 254.088 73.800 180.288 

ΑΠΡ 9.168 37.500 300.000 346.668 104.400 242.268 

ΜΑΙΟΣ 2.784 0 0 2784 139.500 0 

ΙΟΥΝ 144 0 0 144 160.200 0 

ΙΟΥΛ 0 0 0 0 171.120 0 

ΑΥΓ 0 0 0 0 161.820 0 

ΣΕΠ 1.632 0 0 1.632 133.200 0 

ΕΤΗΣΙΑ 199.344 76.500 600.000 875.844  512.700 
*Από λεκάνη 3,2km2 και συντελεστή 15% με μέση μηνιαία βροχόπτωση βάσει Πίνακα 3-1 

**Από επιφάνεια 1km2 και με μηνιαίους συντελεστές εξάτμισης βάσει Πίνακα 2.10 αλλά μειωμένους κατά 40% 
(βλ. υποκεφάλαιο 2.4.4) 

3.1.3 Εισροή από Δασύλλιο και υδροβιότοπο Ζακακίου/Λιμανιού 

Στον Πίνακα 3-3 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις και υπολογισμοί για τις μέσες μηνιαίες 

«καθαρές» ποσότητες υπόγειου νερού, μετά την αφαίρεση ποσοτήτων από 

εξατμισιοδιαπνοή, από το δασύλλιο βόρεια της Αλυκής και από τον υδροβιότοπο Ζακακίου, 

που καταλήγουν  στην Αλυκή, σύμφωνα με το υποκεφ. 2.4.3. Στον Πίνακα 3-4 παρουσιάζεται 

η επιφανειακή απορροή από τη λεκάνη απορροής 3,6km2 προς την Αλυκή. 
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Πίνακας 3-3: Υπολογισμοί μέσων μηνιαίων ποσοτήτων (m3) υπόγειου νερού που διέρχονται του Δασυλλίου 
βόρεια της Λίμνης και υδροβιότοπου Ζακακίου και καταλήγουν στην Αλυκή   

ΜΗΝΑΣ 

Εκροή 
υπόγειου  
νερού *  

Αναβλύζων 
υπόγειο 
νερό** 

Σύνολο 
εκροής 
νερού 

Σύνολο 
εκροής 
νερού  

Αφαίρεση από 
Εξατμισιο-

διαπνοή*** 

«Καθαρή» Εκροή 
υπόγειου νερού 

Προ φράγματος Κούρη Μετά το φράγμα Κούρη 

ΟΚΤ 0 0 0 0 200.000 0 

ΝΟΕ 0 0 0 0 120.000 0 

ΔΕΚ 0 0 0 0 75.000 0 

ΙΑΝ 0 0 0 0 75.000 0 

ΦΕΒ 400.000 220.000 620.000 310.000 100.000 210.000 

ΜΑΡ 900.000 520.000 1.420.000 710.000 140.000 570.000 

ΑΠΡ 1.300.000 740.000 2.040.000 1.020.000 200.000 820.000 

ΜΑΙΟΣ 0 0 0 0 250.000 0 

ΙΟΥΝ 0 0 0 0 330.000 0 

ΙΟΥΛ 0 0 0 0 340.000 0 

ΑΥΓ 0 0 0 0 320.000 0 

ΣΕΠ 0 0 0 0 300.000 0 

ΕΤΗΣΙΑ 2.600.000 1.480.000 4.080.000 2.040.000 2.450.000 1.600.000 
*Βλέπε παρουσίαση στο υποκεφάλαιο 2.4.3.2 και Πίνακα 2-5. ** Βλέπε παρουσίαση στο υποκεφάλαιο. 2.4.3.2 
και Πίνακα 2-6. *** Βλέπε παρουσίαση στο υποκεφάλαιο 2.4.4 και Πίνακα 2-11. 

 

 

Πίνακας 3-4: Επιφανειακή απορροή (m3) από τη λεκάνη (3,6km2) Ζακακίου/Λιμανιού με Συντελεστή 
Απορροής 40%  

ΜΗΝΑΣ 

Μέση βροχόπτωση 

Μ.Σ. 330 

(mm) 

Επιφανειακή 

απορροή  

ΟΚΤ 21,9 31.536 

ΝΟΕ 64,3 92.592 

ΔΕΚ 103,5 149.040 

ΙΑΝ 91,6 131.904 

ΦΕΒ 69,8 100.512 

ΜΑΡ 35,6 51.264 

ΑΠΡ 19,1 27.504 

ΜΑΙΟΣ 5,8 8.352 

ΙΟΥΝ 0,3 432 

ΙΟΥΛ 0 0 

ΑΥΓ 0 0 

ΣΕΠ 3,4 4.896 

ΕΤΗΣΙΑ 415,2 598.031 
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3.1.4 Επιφανειακή απορροή λεκάνης περιοχής Κοινότητας Ακρωτηρίου  

Στον Πίνακα 3-5 παρουσιάζεται η επιφανειακή απορροή προς την Αλυκή από τη λεκάνη 

μεγέθους 2,7km2 της περιοχής της κοινότητας Ακρωτηρίου με συντελεστή απορροής 20%.  

 

Πίνακας 3-5: Επιφανειακή απορροή (m3) από τη λεκάνη (2,7km2) περιοχής Κοινότητας Ακρωτηρίου  με 
συντελεστή απορροής 20%. 

ΜΗΝΑΣ 

Μέση βροχόπτωση 

Μ.Σ. 330 

(mm) 

Επιφανειακή 

απορροή  

ΟΚΤ 21,9 11.826 

ΝΟΕ 64,3 34.722 

ΔΕΚ 103,5 55.890 

ΙΑΝ 91,6 49.464 

ΦΕΒ 69,8 37.692 

ΜΑΡ 35,6 19.224 

ΑΠΡ 19,1 10.314 

ΜΑΙΟΣ 5,8 3.132 

ΙΟΥΝ 0,3 162 

ΙΟΥΛ 0 0 

ΑΥΓ 0 0 

ΣΕΠ 3,4 1.836 

ΕΤΗΣΙΑ 415,2 224.262 

3.1.5 Εκτίμηση όγκων μηνιαίας εκροής από την Αλυκή 

Στην περίπτωση της Αλυκής οποιαδήποτε εκροή νερού επισυμβαίνει κυρίως λόγω εξάτμισης. 

Στη συγκρότηση του υδατικού ισοζυγίου η εξάτμιση εξετάζεται στο εκάστοτε μηνιαίο σύνολο 

όγκων νερού που έχουν εισρεύσει προστιθέμενο στο υπόλοιπο του προηγούμενου μήνα.  Το 

σύνολο του όγκου (βλ. Πίνακα 3-6) μετά την εξάτμιση μεταφράζεται σε υψόμετρο στάθμης 

της Αλυκής με τη χρήση της καμπύλης «υψόμετρο Vs χωρητικότητα» και στην συνέχεια αυτό 

μεταφράζεται σε υδάτινη επιφάνεια με τη χρήση της καμπύλης «υψόμετρο Vs επιφάνεια» 

(βλ. υποκεφ.: 2.2 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά). 
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Πίνακας 3-6: Υπολογισμός της μέσης μηνιαίας εκροής νερού από την Αλυκή λόγω εξάτμισης, εφόσον υπάρχει 
νερό στην Αλυκή και ανάλογα με την εκάστοτε υδάτινη επιφάνεια, με χρήση δεδομένων του Μ.Σ. 731 

Αεροδρομίου Λάρνακας και με διορθώσεις για χρήση σε λίμνες και για αλατότητα του νερού (βλ. υποκεφ. 
2.4.4) 

ΜΗΝΑΣ 

Μέση βροχόπτωση 

Μ.Σ. 330 

(mm) 

Εκροή νερού εφόσον 

υπάρχει στην Αλυκή λόγω 

εξάτμισης (m3) 

ΟΚΤ 21,9 184.533 

ΝΟΕ 64,3 257.829 

ΔΕΚ 103,5 274.279 

ΙΑΝ 91,6 319.424 

ΦΕΒ 69,8 395.067 

ΜΑΡ 35,6 616.677 

ΑΠΡ 19,1 911.856 

ΜΑΙΟΣ 5,8 1.151.269 

ΙΟΥΝ 0,3 1.187.592 

ΙΟΥΛ 0 1.027.866 

ΑΥΓ 0 578.887 

ΣΕΠ 3,4 198.378 

ΕΤΗΣΙΑ 415,2  

 

3.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ 

Η εκτίμηση των ποσοτήτων του υδατικού ισοζυγίου της Αλυκής είναι σημαντικής σημασίας 

γιατί αυτό καθορίζει τους διάφορους όγκους νερού και την προέλευση από όπου εισέρχονται 

στην Αλυκή και επιτρέπουν τον υπολογισμό της ποιότητας των νερών που καταλήγουν σε 

αυτή. Για τους λόγους αυτούς δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον καλύτερο δυνατό υπολογισμό 

του ισοζυγίου εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει αντιμετωπισθεί σε αυτόν τον βαθμό 

προηγουμένως, και οι αναπτυξιακές εξελίξεις στην περιοχή καθιστούν κάτι τέτοιο άκρως 

απαραίτητο.  

Στον Πίνακα 3-7 παρουσιάζεται με κάθε λεπτομέρεια το υδατικό ισοζύγιο αφού λήφθηκαν 

υπόψη τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2.4 και οι επί μέρους εκτιμήσεις για τους όγκους 

εισροής και εκροής στα υποκεφάλαια 2.4.3 και 2.4.4. 
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Πίνακας 3-7: Το υδατικό ισοζύγιο της Αλυκής Ακρωτηρίου στη βάση μηνιαίων δεδομένων της περιόδου 1988-2013 
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ΟΚΤ 21,9 219000 11826 31536 0 0 262362 -2,47 1837244 184533 77829 -2,55 1014127 -2,4 

ΝΟΕ 64,3 643000 34722 92592 0 0 848143 -2,26 3978842 257829 590314 -2,35 3129242 -2,4 

ΔΕΚ 103,5 1035000 55890 149040 5040 0 1835284 -2,04 6144240 274279 1561005 -2,09 5680309 -2,1 

ΙΑΝ 91,6 916000 49464 131904 0 0 2658373 -1,92 7155559 319424 2338949 -1,96 6815836 -1,8 

ΦΕΒ 69,8 698000 37692 100512 85104 210000 3470257 -1,82 7838633 395067 3075190 -1,87 7531484 -1,8 

ΜΑΡ 35,6 356000 19224 51264 180288 570000 4251966 -1,74 8356061 616677 3635289 -1,80 7956462 -1,8 

ΑΠΡ 19,1 191000 10314 27504 242268 820000 4926375 -1,66 8734252 911856 4014519 -1,76 8208972 -1,8 

ΜΑΙΟΣ 5,8 58000 3132 8352 0 0 4084003 -1,75 8252826 1151269 2932734 -1,88 7410037 -2,0 

ΙΟΥΝ 0,3 3000 162 432 0 0 2936328 -1,88 7413183 1187592 1748736 -2,06 6006696 -2,1 

ΙΟΥΛ 0 0 0 0 0 0 1748736 -2,06 6006696 1027866 720870 -2,30 3577352 -2,3 

ΑΥΓ 0 0 0 0 0 0 720870 -2,30 3577352 578887 141983 -2,52 1306908 -2,3 

ΣΕΠ 3,4 34000 1836 4896 0 0 182715 -2,50 1489326 198378 0 -2,58 651443 -2,4 

ΟΛΙΚΑ 4.153.000 224.262 598.032 512.700 1.600.000    7.103.657     
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Στο Διάγραμμα 3-1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία αναλογία των πηγών εισροής και του όγκου 

νερού που συνεισφέρουν στην Αλυκή.  

Η σημαντικότητα της κατάταξης αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση της 

ποιότητας νερού (αλατότητα, λιπάσματα, χημικά και άλλα στοιχεία όπως νιτρικά, βαρέα  

μέταλλα κ.α.) και της επίδρασης τους στην οικολογία της λίμνης. 

Από την μέση ετήσια εισροή νερού στην Αλυκή (βλ. Πίνακα 3-7) της τάξης των 7,1 Mm3 η 

απευθείας βροχόπτωση στην Αλυκή προσφέρει το 59% ή 4,1 Mm3, το Δασύλλιο ευκαλύπτων 

στα βόρεια της Αλυκής και η δυτική περιοχή Ζακακίου προσφέρουν το 23% ή 1,6 Mm3. 

Ποσότητα της τάξης του 8% προέρχεται από επιφανειακές απορροές από την περιοχή 

Ζακακίου και Λιμανιού ή 0,6 Mm3. Εξίσου σημαντική ποσότητα, της τάξης του 7%, ή 0,51 Mm3 

προκύπτει από το «Λιβάδι Ακρωτηρίου» στα ΒΔ της Αλυκής, και μια μικρή ποσότητα 

επιφανειακής απορροής προέρχεται από τα όμβρια της περιοχής της κοινότητας Ακρωτηρίου 

ύψους 0,21 Mm3. 

 

 

Διάγραμμα 3-1: Ποσοστιαία αναλογία πηγών εισροής και όγκου νερού στην Αλυκή 

Στο Διάγραμμα 3-2 παρουσιάζονται οι όγκοι νερού αποθηκευμένοι στην Αλυκή κατά μήνα 

μετά την αφαίρεση των ποσοτήτων λόγω εξάτμισης (βλ. Πίνακα 3-7). 
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Διάγραμμα 3-2: Μηνιαίες ποσότητες στην Αλυκή μετά την αφαίρεση ποσοτήτων λόγω εξάτμισης 

Στο Διάγραμμα 3-3 παρουσιάζεται ο βαθμός σύμπτωσης της παραγόμενης μέσης μηνιαίας 

στάθμης νερού από τις εκτιμημένες πηγές και ποσότητες εισροής και εκροής, μετά την 

εξάτμιση, με τις μέσες μηνιαίες στάθμες όπως προκύπτουν από τις μετρήσεις της περιόδου 

1988-2013. 

Η σύμπτωση κρίνεται ιδιαίτερα καλή που σημαίνει ότι οι εκτιμημένες ποσότητες εισροής και 

εκροής είναι της ορθής τάξης μεγέθους. 

 

Διάγραμμα 3-3: Αντιπαραβολή της παραγόμενης μέσης μηνιαίας στάθμης νερού στην Αλυκή από το υδατικό 
ισοζύγιο με τις μέσες μηνιαίες τιμές όπως προκύπτουν για την περίοδο 1988-2013 
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Η μηνιαία διαμόρφωση της λίμνης της Αλυκής κάτω από μέσες συνθήκες όπως έχει 

υπολογισθεί στα πλαίσια του υδατικού ισοζυγίου (βλ. Πίνακα 3-7) παρουσιάζεται στο Χάρτη 

3-1  από Οκτώβριο μέχρι Σεπτέμβριο. 
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Χάρτης 3-1: Μέση μηνιαία διαμόρφωση της στάθμης της Αλυκής βάσει των αποτελεσμάτων του υδατικού ισοζυγίου 
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4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΌΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

4.1  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  

4.1.1 Εισαγωγή 

Εντός των Διοικητικών Ορίων του Τσερκέζ Τσιφλίκ, δρομολογείται η κατασκευή έξι νέων 

αναπτύξεων εντός Οικιστικών Ζωνών, ενώ υπάρχει έκταση που εμπίπτει εντός Οικιστικής 

Ζώνης και η οποία παραμένει μέχρι στιγμής αναξιοποίητη. Οι νέες αναπτύξεις θα 

χωροθετηθούν σε περιοχές όπου μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσαν γεωργικούς σκοπούς. 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η εκτίμηση των επιφανειακών απορροών από τις νέες 

αναπτύξεις καθώς και από την υπόλοιπη Οικιστική Ζώνη υποθέτοντας ότι θα αναπτυχθεί 

μελλοντικά, έτσι ώστε να διαφανεί η διαφοροποίηση στο υδατικό ισοζύγιο της Αλυκής λόγω 

των παραγόμενων όμβριων απορροών από τις μελλοντικές αναπτύξεις.    

Η επιφανειακή απορροή σε οικιστικές περιοχές είναι η απορροή από καταιγίδα βροχής  που 

ρέει πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και δημιουργείται όταν η βροχή πέφτει σε 

δρόμους, χώρους στάθμευσης, στέγες και άλλες πλακόστρωτες επιφάνειες που δεν 

επιτρέπουν στο νερό να εισχωρήσει στο έδαφος. 

4.1.2 Νέες αναπτύξεις 

Έξι νέες αναπτύξεις θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της Οικιστικής Ζώνης του Τσερκέζ 

Τσιφλίκ. Οι αναπτύξεις, οι οποίες απεικονίζονται στο Χάρτη 4-1, είναι οι ακόλουθες: 

1. Διαχωρισμός 78 οικοπέδων της εταιρίας «Cyprus Phassouri (Zakaki) Ltd». Η συνολική 

περιοχή την οποία θα καταλαμβάνει ο προτεινόμενος διαχωρισμός οικοπέδων ανέρχεται 

σε 323.299m2 και αναμένεται ότι θα περιλαμβάνει μονάδες ενιαίας και οργανωμένης 

οικιστικής ανάπτυξης στον μεγαλύτερο αριθμό οικοπέδων με χώρους πρασίνου, 

παιδότοπους, οδικό δίκτυο με πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους και χώρους στάθμευσης.   

Η έκταση που θα καταλαμβάνει η δομική ανάπτυξη στο διαχωρισμό των 78 οικοπέδων 

ανέρχεται σε 204.650m2 (63% της συνολικής έκτασης), ο χώρος κοινωνικού εξοπλισμού 

θα καταλαμβάνει έκταση 8.976m2 ενώ το οδικό δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των 

πεζοδρομίων, του ποδηλατοδρόμου και των χώρων στάθμευσης) θα καταλαμβάνει 

έκταση 56.383m2. Η έκταση που θα καταλαμβάνουν οι χώροι πρασίνου θα ανέρχεται 

συνολικά σε 50.330 m² περίπου (15,6% της συνολικής έκτασης), περιλαμβανομένης της 

έκτασης που εμπίπτει σε ζώνη Γα4.  
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2. Η ανάπτυξη του «City of Dreams Mediterranean» της εταιρίας «Integrated Casino Resort 

Cyprus Ltd», η οποία αφορά ένα πολυθεματικό καζίνο – θέρετρο και καταλαμβάνει 

συνολική έκταση 367.000m2 (ή 36,7 εκτάρια). Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μια πολυτελή 

ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων (5*), ένα διεθνούς επιπέδου καζίνο συνολικής 

επιφάνειας 7.500m2, εμπορικούς χώρους/καταστήματα έκτασης 1.700m2, συνεδριακούς 

και εκθεσιακούς χώρους έκτασης 9.600m2 κ.ο.κ. Οι χώροι πρασίνου της ανάπτυξης θα 

καταλαμβάνουν έκταση 79.340m2 ενώ παράλληλα διατηρούνται καλλιέργειες με 

εσπεριδοειδή συνολικής έκτασης 69.930m2 (41% της συνολικής έκτασης της ανάπτυξης). 

3. Η ανάπτυξη «LANITIS GREENS GOLF RESORT» της εταιρίας Lanitis Golf Public CO. LTD, η 

οποία αφορά ανάπτυξη γηπέδου γκολφ καθώς και χώρους αθλοπαιδιών, χώρους 

στάθμευσης, πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους και οικιστική και εμπορική ανάπτυξη 

καλύπτει συνολική έκταση 1.407.000m2.  

Η ανάπτυξη του γηπέδου γκολφ θα καταλαμβάνει συνολική έκταση 668.996m2 εκ των 

οποίων τα 48.644m2 αφορούν το «club house», τη μονάδα συντήρησης, βιολογικό 

σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων, τους χώρους στάθμευσης και λίμνες/ανοικτές 

δεξαμενές. Η οικιστική ανάπτυξη θα καλύπτει έκταση 443.476m2, το οδικό δίκτυο έκταση 

ίση με 144.586m2, άλλες αναπτύξεις (γυμναστήριο/κέντρο ευεξίας, καταστήματα, 

εστιατόρια, χώροι αθλοπαιδιών) θα καταλαμβάνουν έκταση ίση με 55.160m2. Οι 

δημόσιοι χώροι πρασίνου θα καταλαμβάνουν έκταση 129.508m2. Η αναμενόμενη 

κάλυψη /σφράγιση του εδάφους εντός της περιοχής της ανάπτυξης10 θα ανέρχεται στο 

20% της συνολικής έκτασης της ανάπτυξης, και αντιστοιχεί σε 281.520m2
 περίπου. 

4. Οικιστική ανάπτυξη «Sunset Gardens» της εταιρίας «CITRUS GARDENS DEVELOPMENT 

LTD», η οποία θα περιλαμβάνει 4όροφες πολυκατοικίες με 310 διαμερίσματα, χώρους 

στάθμευσης, κολυμβητικές δεξαμενές, υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας και 

κοινόχρηστες εγκαταστάσεις όπως γήπεδο αντισφαίρισης, παιδότοπο και γυμναστήριο. 

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης κατασκευή δημόσιου οδικού δικτύου και χώρους 

πρασίνου.  

Το εμβαδόν του τεμαχίου ανέρχεται σε 93.030m2, εκ των οποίων τα 12.570m2 θα 

καλύπτονται από χώρους πρασίνου. Η υπόλοιπη έκταση θα καλύπτεται από τις 

εγκαταστάσεις της ανάπτυξης.  

5. Οικιστική ανάπτυξη «Sky Gardens» της εταιρίας «AN SKY GARDENS LTD», η οποία θα 

περιλαμβάνει δύο οικιστικά κτίρια 14 ορόφων και 10 επαύλεις, και θα καλύπτει συνολική 

 
10 IACO Ltd (2018): EPE_2018_04_LGGR-EIA Update Final 
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έκταση 55.854m2. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει δημόσιο χώρο πρασίνου συνολικής έκτασης 

7.886m2 η οποία αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής έκτασης της ανάπτυξης, χώρο 

κοινοτικού εξοπλισμού έκτασης 1.577m2 και ρυμοτομία έκτασης 3.280m2.  

6. Διαχωρισμός τεμαχίων σε 28 οικόπεδα, συνολικής έκτασης 31.797m2. 

   

4.1.3  Λοιπή Οικιστική Ζώνη  

Εκτός από τις παραπάνω αναπτύξεις, υπάρχει Οικιστική Ζώνη συνολικής έκτασης 341.212m2, 

η οποία προς το παρόν παραμένει ανεκμετάλλευτη. Η θέση της Οικιστικής Ζώνης σε σχέση 

με τις νέες αναπτύξεις και τα διοικητικά όρια Τσερκέζ Τσιφλίκ, απεικονίζεται στο Χάρτη 4-1.
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Χάρτης 4-1: Νέες αναπτύξεις, ‘λοιπή’ Οικιστική Ζώνη (Κα9) και διοικητικά όρια Τσερκέζ Τσιφλίκ 
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4.1.4 Διαφοροποίηση ποσοτήτων επιφανειακής απορροής από γεωργικό καθεστώς σε 

οικιστικές αναπτύξεις  

Οι ποσότητες της επιφανειακής απορροής από γεωργικές περιοχές εκτιμάται να είναι πολύ 

περιορισμένες σε σχέση με αυτές των οικιστικών περιοχών, με Συντελεστή Απορροής της 

τάξης του 10% για τους εξής λόγους: 

α) Οι γεωργικές καλλιέργειες στην περιοχή βρίσκονται σε ψηλό βαθμό τεχνικής 

άρδευσης με ισόπεδους χώρους και μοντέρνα αρδευτικά συστήματα. Αυτό 

δημιουργεί συνθήκες περιορισμένης επιφανειακής απορροής και αυξημένης 

διήθησης στον υδροφορέα. 

β) Η τοπογραφία των περιοχών χαρακτηρίζεται από πολύ ελάχιστες κλίσεις. 

γ) Τα τεμάχια γης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις απομονωμένα από γειτονικά 

τεμάχια μειώνοντας σημαντικά τη μεταφορά/διαρροή όμβριων μεταξύ τους. 

δ) Από ανέκαθεν  οι γεωργοί  προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα όμβρια στα τεμάχια 

τους για σκοπούς μείωσης της ανάγκης νερού άρδευσης αλλά και επίτευξης τοπικού 

εμπλουτισμού. Αποτέλεσμα ήταν οι μικροί πλημμυρισμοί στα χαμηλότερα 

τοπογραφικά σημεία  και «μούλιασμα» της γης με νερό μέχρι διήθησης ή εξάτμισης 

του.  

Για τις έξι νέες αναπτύξεις και για την υπολειπόμενη Οικιστική Ζώνη η οποία θα αναπτυχθεί 

μελλοντικά, έγινε η εκτίμηση της αναμενόμενης επιφανειακής απορροής. Η εκτίμηση έγινε 

χρησιμοποιώντας τη μέση μηνιαία βροχόπτωση από το Μετεωρολογικό Σταθμό 330 στο 

Φασούρι για τη χρονική περίοδο 1988 – 2013 (βλ. Πίνακα 2-3).  

Για τέσσερις από τις αναπτύξεις έχουν εκπονηθεί μελέτες διαχείρισης όμβριών, και για αυτές 

έχουν χρησιμοποιηθεί οι ήδη εκτιμημένοι συντελεστές απορροής. Για τις υπόλοιπες 

αναπτύξεις (Sky Gardens και Διαχωρισμός 28 οικοπέδων) ο συντελεστής απορροής τέθηκε 

ίδιος με το συντελεστή άλλων συναφών αναπτύξεων. Για την εκτίμηση του συντελεστή 

απορροής της Οικιστικής Ζώνης Κα9, θεωρήθηκε αύξηση 50% του δικαιούμενου ποσοστού 

κάλυψης, όπως αυτός προνοείται από το Τοπικό Σχέδιο, για να καλύψει όλες τις 

σφραγισμένες επιφάνειες (οδικό δίκτυο, βεράντες κλπ) οι οποίες δεν προ μετρούνται στο 

ποσοστό κάλυψης.  

Οι αναπτύξεις γειτνιάζουν στα νότια με την περιοχή του δασυλλίου, η οποία όπως έχει 

αναφερθεί αποστραγγίζει όμβριες απορροές από την περιοχή καθώς και ποσότητες  

υπόγειου νερού το οποίο αναβλύζει στην περιοχή σε περιόδους με υψηλή βροχόπτωση. 

Ποσότητες νερού διαρρέουν και προς την Αλυκή υπόγεια ανάλογα με την υδραυλική κλίση 
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και την υδροπερατότητα του υδροφόρου στην περιοχή αυτή. Ουσιαστικά, οι όμβριες 

απορροές από τις περιοχές των αναμενόμενων αναπτύξεων, στη σημερινή κατάσταση, 

διηθούνται στο υπέδαφος και καταλήγουν στον υδροφορέα όπου και αποστραγγίζονται στην 

Αλυκή μέσω της περιοχής του δασυλλίου. Με τη μελλοντική κατασκευή των αναπτύξεων, η 

ποσότητα η οποία θα κατέληγε στον υδροφορέα, πλέον, θα μετατρέπεται σε επιφανειακή 

απορροή. Δηλαδή, οι παραγόμενες όμβριες απορροές από τις αναπτύξεις, σε σχέση με το 

υδατικό ισοζύγιο της Αλυκής, «αντικαθιστούν» υπόγειο νερό και το μετατρέπουν σε 

επιφανειακή απορροή.  

Για το λόγο αυτό, ο συνολικός παραγόμενος όγκος όμβριων των  περιοχών των αναπτύξεων 

(βλ. Πίνακα 4-1) αφαιρείται ποσοστιαία από την εκτιμώμενη υπόγεια ροή από το δασύλλιο 

τους μήνες όπου υπάρχει «ανάβλυση» υπόγειου νερού λόγω ψηλής στάθμης του υδάτινου 

ορίζοντα και υπόγεια ροή (Φεβρουάριος – Απρίλιος) ως εξής: 

→ Από τη συνολική εισροή από το Δασύλλιο προς την Αλυκή του επιφανειακού, 

υπόγειου και αναβλύζοντος νερού που έχει υπολογισθεί για τους μήνες Φεβρουάριο 

- Απρίλιο, αφαιρείται αναλογικά ο παραγόμενος όγκος των ομβρίων από τις 

αναπτύξεις εφόσον αυτός αντικαθιστά το νερό που εμπλούτιζε την περιοχή του 

υδροφορέα και που μέρος αυτών  καταλήγει, μέσω του δασυλλίου, στην Αλυκή.  
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Πίνακας 4-1: Εκτίμηση συνολικού όγκου όμβριων ανά ανάπτυξη και λοιπής Οικιστικής Ζώνης βάσει μέσης 
μηνιαίας βροχόπτωσης από το Μ.Σ. 330 στο Φασούρι 

Ανάπτυξη 
Έκταση Λεκάνης απορροής 

αποστράγγισης από 
σύστημα όμβριων (m2) 

Συντελεστής 
Απορροής 

Συνολικός 
Όγκος (m3) 

1. Διαχωρισμός 78 οικοπέδων (CPZ) 322.031 0,511 66.863  

2. City of Dreams Mediterranean (ICR) 406.000 0,612 101.167 

3. LANITIS GREENS GOLF RESORT 660.000 0,713 191.868 

4. Sunset Gardens 92.925 0,514 19.290 

5. Sky Gardens 55.427 0,5 11.421 

6. Διαχωρισμός 28 οικοπέδων 31.797 0,5 6.603 

Λοιπή Οικιστική Ζώνη 340.459 0,5 70.601 

ΣΥΝΟΛΟ  467.813 

Στο Διάγραμμα 4-1 παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες μέσες εισροές νερού στην Αλυκή 

συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης εισροής από τα όμβρια από τις αναπτύξεις. Όπως 

υπολογίστηκε αυτές είναι της τάξης του 7% των συνολικών εισροών, ποσοστό που 

αφαιρέθηκε από τις εισροές αποφόρτισης του υδροφορέα μέσα από το Δασύλλιο. 

 

Διάγραμμα 4-1: Ποσοστιαία αναλογία πηγών εισροής και όγκου νερού στην Αλυκή συμπεριλαμβανόμενης 
της εισροής από τα όμβρια των αναπτύξεων 

 
11 IACO Ltd (2019), Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη για τη διαχείριση των όμβριων των υπό διαχωρισμό 
τεμαχίων 285 και 279 των Φ/Σχ. 58/16 και 58/24 στο Ζακάκι Λεμεσού 
12 IACO Ltd (2018), Storm water Drainage Management Study of the proposed development “City of Dreams 
Mediterranean at Zakaki, Limassol” 
13 IACO Ltd (2018), Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη για τη διαστασιολόγηση των αγωγών όμβριων της 
Ανάπτυξης «LIMASSOL GREENS GOLF RESORT» στην περιοχή Φασούρι, Λεμεσός 
14 ALA Planning Partnership (2019), Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την κατασκευή και 
λειτουργία της Οικιστικής Ανάπτυξης «Sunset Gardens» στην περιοχή Τσερκέζοι, στη Λεμεσό – Παράρτημα XII 
Υδρολογική Μελέτη 
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4.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΌΜΒΡΙΩΝ  

4.2.1 Εισαγωγή 

Η επιφανειακή απορροή ανάλογα με την προέλευση της φέρει και διαφορετικές δυνητικές 

συνθήκες ρύπανσης στα ύδατα υποδοχής, όπως ποταμοί, λίμνες ή και θάλασσα. Στην 

παρούσα περίπτωση εξετάζεται η ποιοτική διαφοροποίηση των όμβριων που προέρχονται 

από μια ημι-αστική πλέον ανάπτυξη σε αντίθεση με το προηγούμενο εντατικό γεωργικό 

καθεστώς, κυρίως πορτοκαλεώνων.  

→ Αστικές Απορροές 

Οι ρύποι που σχετίζονται με την αστική απορροή και που δυνητικά είναι επιβλαβείς για τα 

ύδατα υποδοχής εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες15:  

▪ Αιωρούμενα ή φερτά στερεά 

▪ Υλικά που απαιτούν οξυγόνο 

▪ Άζωτο και Φώσφορος 

▪ Παθογόνοι οργανισμοί 

▪ Υδρογονάνθρακες πετρελαίου 

▪ Μέταλλα, και 

▪ Συνθετικά οργανικά. 

Αυτοί οι ρύποι υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων στα ύδατα υποδοχής. Η ποσότητα 

αυτών των ρύπων ανά μονάδα έκτασης που παραδίδεται στα ύδατα υποδοχής τείνει να 

αυξάνεται με τον βαθμό ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. 

→ Γεωργικές Απορροές 

Η γεωργική ρύπανση είναι από τις κύριες πηγές ρύπανσης στα ύδατα και τις λίμνες. Χημικά 

από λιπάσματα και φυτοφάρμακα μπαίνουν στα υπόγεια ύδατα  και σε χώρους όπου γίνεται 

οποιαδήποτε αποφόρτιση τους.  Έλαια, μέσα απολίπανσης, βαρέα μέταλλα και τοξίνες από 

τον αγροτικό εξοπλισμό προκαλούν διάφορα επίπεδα ρύπανσης. 

Οι γεωργικές πρακτικές και απορροές υδάτων από καλλιεργούμενες εκτάσεις μπορούν να 

έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων. Οι ακατάλληλες 

γεωργικές μέθοδοι μπορεί να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών, 

μικροβιολογικών φορτίων (από λιπάνσεις με κοπριές)  και συγκεντρώσεις ιζημάτων όπως σε 

περιπτώσεις άρδευσης με σύστημα «πλυμαντό». Η αυξημένη φόρτωση θρεπτικών ουσιών 

 
15 https://www3.epa.gov/npdes/pubs/usw_b.pdf 

https://www3.epa.gov/npdes/pubs/usw_b.pdf
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από ζωικά απόβλητα (βλ. παρουσία αγελάδων στον υδροβιότοπο «Λιβάδι Ακρωτηρίου» 

αλλά και αλλού)  μπορεί να οδηγήσει σε ευτροφισμό των υδάτινων σωμάτων που ενδέχεται 

τελικά να βλάψουν τα υδρόβια οικοσυστήματα. 

Η πιο διαδεδομένη πηγή γεωργικής ρύπανσης των υδάτων είναι η μεταφορά στερεών 

σωματιδίων του εδάφους που ξεπλένεται κατά την απορροή όμβριων. Το νερό της βροχής 

μεταφέρει σωματίδια εδάφους (ιζήματα) και τα απορρίπτει στη λίμνη επιφανειακά. Ψηλές 

συγκεντρώσεις ιζημάτων μπορούν να θολώσουν το νερό, μειώνοντας την ποσότητα του 

ηλιακού φωτός που φτάνει στα υδρόβια φυτά. Επιπλέον, άλλοι ρύποι όπως λιπάσματα, 

φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα συνδέονται συχνά με τα σωματίδια του εδάφους και 

καταλήγουν στα υδάτινα σώματα, προκαλώντας ανθίσεις φυκιών και εξάντληση οξυγόνου, 

το οποίο είναι καταστροφικό για τα περισσότερα υδρόβια16 είδη. 

Θρεπτικά συστατικά όπως φωσφόρο, άζωτο και κάλιο στη μορφή χημικών λιπασμάτων, 

κοπριάς και λάσπης αποτελούν, όταν υπερβαίνουν τις ανάγκες των φυτών, ή εφαρμόζονται 

πριν βρέξει, πηγές ρύπανσης που ξεπλένονται προς υδρόβια συστήματα. 

Οι κύριες εισροές βαρέων μετάλλων (π.χ. μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό, υδράργυρος) στα 

γεωργικά συστήματα είναι τα λιπάσματα, οργανικά απόβλητα όπως κόπρανα και 

βιομηχανικά απόβλητα υποπροϊόντων. 

Τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα και τα μυκητοκτόνα χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση 

γεωργικών παρασίτων. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να εισέλθουν και να ρυπάνουν το 

νερό μέσω άμεσης εφαρμογής, απορροής και ατμοσφαιρικής εναπόθεσης. Μπορούν να 

δηλητηριάσουν υδρόβια είδη και να ρυπάνουν το βιότοπο που χρησιμοποιούν τα ζώα και τα 

πτηνά. Η ποιότητα των νερών του υδροφόρου στρώματος σε καθεστώς γεωργικής χρήσης 

της γης 

Στην «Έκθεση17 γενικών χαρακτηριστικών των συστημάτων υπόγειου ύδατος - 1ο ΣΔΛΑΠ, 

ΤΑΥ»  αναφέρεται ότι η ποιοτική κατάσταση του Υδατικού Σώματος CY-9 (υδροφορέας 

Ακρωτηρίου) χαρακτηρίζεται ως «κακή» αφού εκτός από την υφαλμύρινση του, η 

ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων έχει υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο 

την ποιότητα του νερού. Επίσης, η κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή έχει αρχίσει 

να επηρεάζει τα υπόγεια ύδατα λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών και υγρών 

 
16 US EPA: Protecting water quality from agricultural runoff  
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/ag_runoff_fact_sheet.pdf 
 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/ag_runoff_fact_sheet.pdf
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αποβλήτων. Στον Πίνακα 4-2 παρουσιάζεται η ποιοτική κατάσταση17 του Υδατικού Σώματος 

Ακρωτηρίου  CY-9 κατά τη διετία 2008-2010. 

Η επαναλαμβανόμενη Έκθεση18 του 2015 για το 2ο ΣΔΛΑΠ, παρουσιάζει την ποιοτική 

κατάσταση να παραμένει «κακή» με την υποβάθμιση να οφείλεται στην υφαλμύρινση λόγω 

διείσδυσης θαλάσσιου νερού αλλά και στη νιτρορύπανση που προέρχεται από γεωργικές 

κυρίως δραστηριότητες. 

Πίνακας 4-2: Ποιοτική κατάσταση6 Υδατικού Σώματος CY-9 κατά τη διετία 2008 - 2010 

Παράμετρος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποιοτικό 

Όριο 
Μέση 
Τιμή 

Καταγραμμένες Υπερβάσεις 2008-10 

Μέγιστη 
Τιμή 

Κύρια 
Υπαιτιότητα 

Περιοχή 
εντοπισμού 

ουσίας 

Νιτρικά άλατα 
(NO3-N) 

mg/l 11,29 22,5 107,6 
Λιπάσματα 
και αστικά 

λύματα 
Ζακάκι 

Θειικά άλατα (SO4) mg/l 250 324,1 1.726,1 
Θαλάσσια 
διείσδυση 

Ακρωτήρι 

Χλωριόντα (Cl) mg/l 250 1.602,6 13.667,0 Ακρωτήρι 

Ηλ. Αγωγιμότητα μg/l 2.500 5331,0 38.700,0 Ακρωτήρι 

Αμμωνία (NH3-N) mg/l 0,39 0,6 6,6 Κτηνοτροφία Ακρωτήρι 

Φυτοφάρμακα mg/l 0,5 0,02 0,11 Γεωργία Κολόσσι 

 

Η περιοχή Ακρωτηρίου έχει χαρακτηρισθεί19 ως ζώνη ευπρόσβλητη σε νιτρικά άλατα 

γεωργικής προέλευσης. Στην ευπρόσβλητη ζώνη Ακρωτηρίου λειτουργούν δέκα (10) σταθμοί 

παρακολούθησης. Οι μέσες και μέγιστες ετήσιες συγκεντρώσεις νιτρικών στους διάφορους 

σταθμούς καθώς και η τάση που παρατηρήθηκε παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-3 πιο κάτω. 

  

 
17 «Εκθέσεις γενικών χαρακτηριστικών των συστημάτων υπόγειου ύδατος. 1ο ΣΔΛΑΠ, ΤΑΥ»  
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/865E7D5C0BF398FBC225839F00314615/$file/CY_9_resume4final
.pdf?OpenElement 
18 ΤΑΥ (2015): Έκθεση Επανεξέτασης, Αναθεώρησης και Επαναχαρακτηρισμού των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος 
της Κύπρου για την Εφαρμογή του Άρθρου 5 της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/EK (2η Έκδοση) 
19 Έκθεση σε σχέση με την Εφαρμογή της Οδηγίας για την Προστασία των Νερών από την Νιτρορύπανση Γεωργικής 
Προέλευσης (91/676/ΕΟΚ) Άρθρο 10 Εθνική Έκθεση της Κύπρου 2012-2015  
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/B1A39BC080FCA8F6C22583C90036CB5B/$file/%CE%A4%CE%B5%CF%
84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%202012-
2015%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf 

 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/865E7D5C0BF398FBC225839F00314615/$file/CY_9_resume4final.pdf?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/865E7D5C0BF398FBC225839F00314615/$file/CY_9_resume4final.pdf?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/B1A39BC080FCA8F6C22583C90036CB5B/$file/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%202012-2015%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/B1A39BC080FCA8F6C22583C90036CB5B/$file/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%202012-2015%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/B1A39BC080FCA8F6C22583C90036CB5B/$file/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%202012-2015%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
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Πίνακας 4-3: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα νιτρικών αλάτων, για την περιοχή της Ευπρόσβλητης Ζώνης 
Ακρωτηρίου (2012-2015) 

 Σύνολο σταθμών = 10 
Βάση Μέσης Συγκέντρωσης Βάση Μέγιστης Συγκέντρωσης 

Συγκέντρωση νιτρικών >25mg/l >40mg/l >50mg/l >25mg/l >40mg/l >50mg/l 

Αριθμός σημείων 8 7 5 9 9 8 

 Κοινοί σταθμοί = 10 

 Βάση Μέσης Συγκέντρωσης Βάση Μέγιστης Συγκέντρωσης 

Τάση Ανοδική Σταθερή Πτωτική Ανοδική Σταθερή Πτωτική 

Αριθμός σημείων 6 2 2 7 2 1 

 

Η υφιστάμενη γεωργική χρήση γης, η οποία μετατρέπεται σταδιακά σε ημι-αστικό 

περιβάλλον από τις διάφορες σε εξέλιξη και μελλοντικές αναπτύξεις, αποτελείται από 

εκτάσεις με εσπεριδοειδή. Η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών (ζιζανιοκτόνων, 

εντομοκτόνων κ.α.) επιβαρύνουν τον υδροφορέα του Ακρωτηρίου τόσο με Νιτρικά, όπως 

παρουσιάζεται πιο πάνω (βλ. Πίνακες 4-2 και 4-3) όσο και με ουσίες οι οποίες είναι 

καθορισμένες ως ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/39/ΕΕ 

σχετικά με τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. 

Μερικές από τις ουσίες προτεραιότητας της πιο πάνω Οδηγίας, ουσιαστικά αποτελούν 

συνιστώσες  δραστικές ουσίες των φυτοπροστατευτικών που εφαρμόζονται στις γεωργικές 

καλλιέργειες των εσπεριδοειδών.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 της πιο πάνω Οδηγίας, «οι Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και 

Τοξικές ουσίες (ΑΒΤ) και άλλες ουσίες που συμπεριφέρονται ως ΑΒΤ μπορεί να συναντώνται 

για δεκαετίες στο υδάτινο περιβάλλον σε επίπεδα που δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο, 

ακόμα και αν έχουν ήδη ληφθεί εκτεταμένα μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψη των 

εκπομπών των εν λόγω ουσιών. Ορισμένες είναι επίσης ικανές να μεταφέρονται σε μεγάλες 

αποστάσεις και είναι σε μεγάλο βαθμό πανταχού παρούσες στο περιβάλλον. Αρκετές από τις 

ουσίες αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ των υφιστάμενων και των πρόσφατα 

χαρακτηρισμένων επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας. Για ορισμένες από τις ουσίες αυτές 

υπάρχουν ενδείξεις μακροχρόνιας πανταχού παρουσίας στο υδάτινο περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στην 

επίπτωση των ουσιών αυτών,  στην παρουσίαση της χημικής κατάστασης βάσει της Οδηγίας 

Πλαίσιο Υδάτων 2000/60/ΕΚ, και τις απαιτήσεις παρακολούθησης. 

Ενόψει των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από την περιοχή βόρεια της 

Αλυκής, αναβλύζον υπόγειο νερό εισρέει στην Αλυκή μέσω της περιοχής του Δασυλλίου, τότε 

αναμένεται μέρος από αυτές τις ουσίες προτεραιότητας να καταλήγουν στην Αλυκή. 
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Παρόλο που το λιμναίο σώμα της Αλυκής εντάχθηκε στο πρόγραμμα παρακολούθησης του 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) πολύ πρόσφατα, από το 2017, εν τούτοις σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής υπέρβαση του 

Πρότυπου Ποιότητας Περιβάλλοντος της ουσίας «CHLOROPYRIPHOS» για το 2017. Η χρήση 

της ουσίας αυτής, η οποία αποτελεί δραστική ουσία σε εντομοκτόνα, έχει πρόσφατα 

απαγορευτεί.  

Αναφορικά με τα Νιτρικά, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι παρόλο που ανιχνεύονται 

συγκεντρώσεις Νιτρικών στο νερό της Αλυκής, αυτές είναι πάρα πολύ χαμηλές και 

κυμαίνονται από 0 - 5mg/l NO3. Οι χαμηλές αυτές συγκεντρώσεις, συγκριτικά με τις υψηλές 

συγκεντρώσεις του υπόγειου νερού που εισρέει στη Λίμνη, οφείλονται κυρίως σε δύο 

λόγους:  

α) Το μεγαλύτερο ποσοστό (~60%) του νερού εισροής της Αλυκής οφείλεται στην απευθείας 

βροχόπτωση που πέφτει στη λίμνη, κάτι που προκαλεί διάλυση και άρα μείωση των 

εισερχόμενων συγκεντρώσεων Νιτρικών, λόγω της αραίωσης του επιβαρυμένου με Νιτρικά 

εισερχόμενου νερού από τον υδροφορέα,  με το βρόχινο νερό, και,  

β) Το αναβλύζον υψηλής συγκέντρωσης σε Νιτρικά νερό που εισρέει στη λίμνη από τα 

βόρεια, πριν καταλήξει στη λίμνη διέρχεται από την περιοχή του Δασυλλίου όπου γίνεται 

σημαντική απορρόφηση των θρεπτικών από τη βλάστηση (ευκάλυπτοι, καλάμια κτλ.).    

4.2.2 Νέες αναπτύξεις  

Οι συγκεντρώσεις ρύπων που αναφέρονται στην απορροή αστικών περιοχών σχετίζονται 

άμεσα με το βαθμό ανάπτυξης εντός της λεκάνης απορροής. Αυτή η τάση φαίνεται στους 

Πίνακες 4-4  και 4-5 στους οποίους παρουσιάζεται μια συλλογή τυπικών φορτίων ρύπων από 

διαφορετικές χρήσεις γης σε αστικές περιοχές. 

Οι πιο κοινοί ρύποι που συνδέονται με απορροή οδικού δικτύου αστικών περιοχών και οι 

πηγές τους αφορούν στα εξής: 

α) PCBs από συνθετικά ελαστικά και φυτοφάρμακα από ψεκασμούς,   

β) παθογόνα βακτήρια (από σκουπίδια εδάφους, περιττώματα πτηνών, φορτηγά που 

μεταφέρουν απόβλητα ζώων), και 

γ) ίνες, κομμάτια από καουτσούκ από φθορά ελαστικών. 

 

 

 

Πίνακας 4-4: Μέσες συγκεντρώσεις για μεσαίες καταιγίδες για αστικές και μικτές χρήσεις γης 
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Ρύπος Μονάδες Αστική Μικτή Ρύπος Μονάδες Αστική Μικτή 

BOD mg/l 10 7,8 Ολικός 
Ψευδάργυρος 

μg/l 135 154 

COD mg/l 73 65 Ολικό άζωτο 
kjeldahl 

μg/l 1900 1288 

TSS mg/l 101 67 Νιτρικά και 
Νιτρώδη 

μg/l 736 558 

Ολικός 
Μόλυβδος 

μg/l 144 114 Ολικός 
Φώσφορος 

μg/l 383 263 

Ολικός 
Χαλκός 

μg/l 33 27 Διαλυτός 
φωσφόρος 

μg/l 143 56 

Πηγή: Εθνικό Πρόγραμμα Αστικών Απορροών (US EPA 1983) . Δειγματοληψία σε 81 σταθμούς για περισσότερα 

από 2,300 διαφορετικά γεγονότα βροχής. 

Το pΗ των αστικών όμβριων υδάτων είναι ελαφρώς υψηλότερο (6,5 - 7,2) από αυτό του 

βρόχινου νερού λόγω της αλκαλικότητας που παίρνει η ροή όταν συναντάει πλακόστρωτες/ 

αδιαπέραστες επιφάνειες. Το διοξείδιο του άνθρακα και το διοξείδιο του θείου είναι οι 

κυρίαρχες εκπομπές που μειώνουν το pH των επιφανειακών υδάτων. 

Πίνακας 4-5: Τυπικά φορτία ρύπων από αστικά όμβρια kg/m2-year* 

Χρήση γης** TSS TP TKN NH-3-N 
NO2+NO3-

N 
BOD COD Pb Zn Cu 

ΑΜΠ 0,02 6 x10-5 3x10-4 6 x10-5 1.6x10-4 1.5x10-3 8x10-3 2x10-5 2x10-5 2x10-5 

ΑΧΠ 0,001 4x10-6 3x10-6 2x10-6 1 x10-5 ΜΔ ΜΔ 1x10-6 4x10-6 1x10-6 

Χώροι 
στάθμευσης 

0.045 8 x10-5 5.7x10-4 2.2x10-4 3.2x10-4 0.0053 3x10-2 9x10-5 9x10-5 4x10-6 

Πάρκα 0.0003 3x10-6 1.7 x10-4 ΜΔ 3x10-6  2x10-4 0 ΜΔ ΜΔ 

*Πηγή: Εθνικό Πρόγραμμα Αστικών Απορροών (US EPA 1983) . Δειγματοληψία σε 81 σταθμούς για περισσότερα 

από 2,300 διαφορετικά γεγονότα βροχής. 

**AMΠ=Αστική Μέσης Πυκνότητας, ΑΧΠ=Αστική Χαμηλής Πυκνότητας, ΜΔ=Μη διαθέσιμα ή ελλιπή δεδομένα 

 

4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΌΜΒΡΙΩΝ  

Εντός των Διοικητικών Ορίων του Τσερκέζ Τσιφλίκ, μιας περιοχής που παραδοσιακά στο 

μεγαλύτερο της μέρος είναι γεωργική γη με εσπεριδοειδή, δρομολογείται μια πλήρης αλλαγή 

χρήσης με την κατασκευή έξι νέων αναπτύξεων, ενώ υπάρχει μια έκταση που εμπίπτει εντός 

Οικιστικής Ζώνης και η οποία παραμένει μέχρι στιγμής χωρίς αιτήσεις για αναπτύξεις.  

Επί μέρους στόχος του παρόντος κεφαλαίου ήταν η εκτίμηση των επιφανειακών απορροών 

από τις νέες αναπτύξεις καθώς και από την υπόλοιπη Οικιστική Ζώνη η οποία αναμένεται να 

αναπτυχθεί μελλοντικά, έτσι ώστε να διαφανεί η διαφοροποίηση στο υδατικό ισοζύγιο της 

Αλυκής λόγω των παραγόμενων όμβριων απορροών από τις μελλοντικές αναπτύξεις.    

Ποσοτικά, η εκτιμώμενη εισροή στην Αλυκή από τα όμβρια των αναπτύξεων εκτιμάται να 

είναι της τάξης του 7% των συνολικών εισροών, ή 468 χιλιάδες κυβ. μέτρα,  ποσοστό που 
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αφαιρείται και αντικαθιστά ουσιαστικά μέρος των εισροών αποφόρτισης του υδροφορέα 

διαμέσου του Δασυλλίου των ευκαλύπτων. 

Από το πιο πάνω προκύπτει ότι ποσοτικά οι εισροές στην Αλυκή αναμένεται να παραμείνουν 

οι ίδιες με την διαφορά να αυξάνονται οι επιφανειακές απορροές από τις περιοχές 

αναπτύξεων σε αντικατάσταση υπόγειας απορροής και ανάβλυσης από τον υδροφορέα. 

Παραμένει κάποιος ετεροχρονισμός εφόσον η εισροή από τον υδροφορέα συμβαίνει μετά 

τις βροχές και αφού το νερό εισέλθει στον υδροφορέα και η στάθμη του νερού ανέλθει, σε 

αντίθεση με τις επιφανειακές απορροές όμβριων που θα επισυμβαίνουν αμέσως και κατά 

την διάρκεια των βροχών. 

Λόγω της πολύ μικρής διαφοροποίησης των ποσοτήτων που εκτιμάται ότι θα εισρέουν 

στην Αλυκή,  δεν αναμένεται ο ετεροχρονισμός που αναφέρεται πιο πάνω να επηρεάσει 

τις οποιεσδήποτε συνθήκες σε αξιοσημείωτο βαθμό, ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι η 

όποια διαφοροποίηση είναι ασήμαντη σε σχέση με τις φυσικές διακυμάνσεις που 

παρατηρούνται στην βροχόπτωση, και άρα στη στάθμη και στον όγκο νερού της Αλυκής, 

ετησίως. 

Ποιοτικά, η επιφανειακή απορροή ανάλογα με την προέλευση της φέρει και διαφορετικές 

δυνητικές συνθήκες ρύπανσης στα νερά υποδοχής. Στην προκειμένη  περίπτωση εξετάστηκε 

η ποιοτική διαφοροποίηση των όμβριων που θα  προέρχονται από μια ημι-αστική πλέον 

ανάπτυξη σε αντίθεση με ένα εντατικά γεωργικό καθεστώς, κυρίως πορτοκαλεώνων, που 

περιλαμβάνει λιπάνσεις και εφαρμογή διαφόρων ειδών φυτοφαρμάκων, όπως ήταν μέχρι 

σήμερα.  

Οι ρύποι που σχετίζονται με την αστική απορροή, και που αυξάνονται με τον βαθμό 

ανάπτυξης, και που δυνητικά είναι επιβλαβείς για τα ύδατα υποδοχής εμπίπτουν στις 

κατηγορίες των αιωρούμενων και φερτών στερεών, υλικών που απαιτούν οξυγόνο, άζωτο 

και φώσφορο, παθογόνοι οργανισμοί, υδρογονάνθρακες πετρελαίου, βαρέα μέταλλα και 

συνθετικά οργανικά.  

Οι μέσες συγκεντρώσεις ρύπων για μικτές ή ημι-αστικές χρήσεις γης όπως αναφέρονται στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Αστικών Απορροών (US EPA 1983) μετά από δειγματοληψία σε 81 

σταθμούς για περισσότερα από 2,300 ξεχωριστά γεγονότα βροχής αναφέρονται σε mg/l: 7,8 

για BOD, 65 για COD και 67 για Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, και σε μg/l: 114 Ολ. Μόλυβδος, 

27 Ολ. Χαλκός, 154 Ολ. Ψευδάργυρος, 558 Νιτρικά και Νιτρώδη, 263 Ολ. Φώσφορος και 56 

διαλυτός Φώσφορος. 
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Οι γεωργικές πρακτικές και απορροές υδάτων από καλλιεργούμενες εκτάσεις  μπορούν να 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων. Η γεωργική ρύπανση είναι από τις 

κύριες και πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης. Χημικά από λιπάσματα και φυτοφάρμακα,  

έλαια, βαρέα μέταλλα και τοξίνες από τον αγροτικό εξοπλισμό, καταλήγουν  στα υπόγεια 

ύδατα τα οποία και ρυπαίνουν, καθώς επίσης και άλλα υδατικά σώματα  όπου γίνεται η 

οποιαδήποτε αποφόρτιση  των υδροφορέων, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, την 

Αλυκή Ακρωτηρίου.  

Οι ακατάλληλες γεωργικές μέθοδοι μπορεί να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις θρεπτικών 

ουσιών, το μικροβιολογικό φορτίο  και τις συγκεντρώσεις μεταφερόμενων ιζημάτων. Η 

εφαρμογή θρεπτικών συστατικών στις καλλιέργειες όπως φωσφόρο, άζωτο και κάλιο με τη 

μορφή χημικών λιπασμάτων, κοπριάς και λάσπης, αποτελούν,  όταν υπερβαίνουν τις ανάγκες 

των φυτών, ή εφαρμόζονται πριν βρέξει , σημαντικές πηγές ρύπανσης που καταλήγουν μέσω 

απορροών σε υδατικά συστήματα.  

Η χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων μπορούν να εισέλθουν και να 

ρυπαίνουν το νερό μέσω απευθείας εφαρμογής, ή μέσω απορροής και ατμοσφαιρικής 

εναπόθεσης. Αυτά μπορούν να επηρεάσουν δραματικά την υδρόβια ζωή και, να ρυπαίνουν 

το βιότοπο που χρησιμοποιούν τα ζώα και τα πτηνά για προστατευτική κάλυψη. 

Η «Έκθεση  γενικών χαρακτηριστικών των συστημάτων υπόγειου ύδατος. 1ο ΣΔΛΑΠ, ΤΑΥ»  και 

η έκθεση του 2015 αναφέρει ότι η ποιοτική κατάσταση του ΥΣ CY-9 (υδροφορέας 

Ακρωτηρίου) χαρακτηρίζεται ως «κακή» αφού εκτός από την υφαλμύρινση του, η 

ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων έχει υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο 

την ποιότητα του νερού.  

Οι μέσες (σε παρένθεση οι μέγιστες) συγκεντρώσεις διαφόρων συστατικών (ΤΑΥ 2008-2010) 

αναφέρονται ως εξής (σε mg/l): για Νιτρικά άλατα (NO3-N) 22,5 (108), Θειικά άλατα (SO4) 324 

(1726), Αμμωνία 0,58 (6.62) και φυτοφάρμακα 0,02 (0.11). 

Η περιοχή Ακρωτηρίου έχει χαρακτηρισθεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, στα 

πλαίσια Εφαρμογής της Οδηγίας για την Προστασία των Νερών από την Νιτρορύπανση  

Γεωργικής Προέλευσης σαν ζώνη ευπρόσβλητη σε νιτρικά άλατα (νιτρορύπανση). Μεγάλο 

μέρος του υδροφορέα παρουσιάζει νιτρικά πέραν των 40 - 50 mg/l  και με ανοδική τάση. 

Από το πιο πάνω προκύπτει ότι ποιοτικά οι εισροές στην Αλυκή αναμένεται τουλάχιστον 

να βελτιωθούν με την αντικατάσταση της χρήσης από εντατική γεωργική χρήση σε ημι-

αστική. Αυτό προκύπτει από το ότι η αποφόρτιση του υδροφορέα, με τους αυξημένους 

ρύπους, θα μειωθεί από το ποσοστό που θα ρέει επιφανειακά προς το Δασύλλιο σαν 
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απορροή από το αστικό περιβάλλον παρά να διεισδύει και να αναβλύζει σαν υπόγειο 

νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι στην αδειοδότηση των αναπτύξεων 

προωθείται και η υιοθέτηση δεξαμενών καθίζησης σωματιδίων και μείωσης της 

θολερότητας καθώς και λιποπαγίδων που μειώνουν περαιτέρω τον κίνδυνο μεταφοράς 

σχετικών ρυπαντικών ουσιών στη Λίμνη. 
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5 ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ 
ΑΠΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

5.1 ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 

Η χερσόνησος Ακρωτηρίου αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους βιότοπους της Κύπρου 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της γεωμορφολογίας, της υδρολογίας και της ημι-φυσικής 

κατάστασης των οικοτόπων της. Η περιοχή φιλοξενεί ένα μωσαϊκό οικοτόπων που 

αποτελείται από 30 τύπους φυσικών οικοτόπων, οι 26 από τους οποίους περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα Ι του Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου 

(153(I)/2003), πάνω από 800 ομάδες φυτών εκ των οποίων 32 είναι καταγεγραμμένες στο 

Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, πάνω από 300 είδη πτηνών καθώς επίσης και 

πλούσια ερπετοπανίδα, ασπόνδυλα και ψάρια.  

5.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Εντός των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) έχουν καθοριστεί με σχετικό διάταγμα διαχείρισης του 

201520, πέντε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)/Special Areas of Conservation (SAC): Επισκοπή 

και Ακρωτήρι στη Δυτική Περιοχή Κυρίαρχων Βάσεων και Δεκέλεια, Κάβο Πύλα και Άγιος 

Νικόλαος στην Ανατολική Περιοχή των Κυρίαρχων Βάσεων. Στην Δυτική Περιοχή Κυρίαρχων 

Βάσεων έχουν καθοριστεί και τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)/ Special Protected Areas 

(SPA): Υγρότοποι Ακρωτηρίου, Γκρεμοί Ακρωτηρίου και Γκρεμοί Επισκοπής. Για σκοπούς 

ευκολίας έχουν δημοσιευτεί από την υπεύθυνη αρχή τρία πρότυπα έντυπα δεδομένων 

(Standard Data Form)21, που περιγράφουν τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που 

εντοπίζονται στις ΕΖΔ και ΖΕΠ Ακρωτηρίου – Επισκοπή, ΕΖΔ Δεκέλεια - Κάβο Πύλα και ΕΖΔ 

Άγιος Νικόλαος, καθώς και τις απειλές και πιέσεις που εντοπίζονται εντός των περιοχών.  

Το 2003 η Αλυκή Ακρωτηρίου και τα Λιβάδια Φασουρίου χαρακτηρίστηκαν υγρότοποι 

διεθνούς σημασίας στα πλαίσια της Σύμβασης Ramsar για τους Υγροτόπους Διεθνούς 

Σημασίας ως ενδιαιτήματος για τα υδρόβια πουλιά22. 

Οι περιοχές προστασίας που έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο Έργο Διαχείρισης 

Όμβριων είναι η ΕΖΔ Ακρωτηρίου SBA/SAC/01/(2015), η ΖΕΠ «Υγρότοποι Ακρωτηρίου», και η 

περιοχή του Υγροτόπου Ακρωτηρίου που είναι χαρακτηρισμένη ως Ramsar. 

 
20https://www.sbaadministration.org/home/legislation/01_02_09_09_MAINBODY/01_02_09_09_04_MB15/201
50528_MB_G1772.pdf  
21 https://www.sbaadministration.org/index.php/p-l-e-e-i-ja  
22 https://rsis.ramsar.org/ris/1375  

https://www.sbaadministration.org/home/legislation/01_02_09_09_MAINBODY/01_02_09_09_04_MB15/20150528_MB_G1772.pdf
https://www.sbaadministration.org/home/legislation/01_02_09_09_MAINBODY/01_02_09_09_04_MB15/20150528_MB_G1772.pdf
https://www.sbaadministration.org/index.php/p-l-e-e-i-ja
https://rsis.ramsar.org/ris/1375


Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης Όμβριων στην περιοχή  
Λίμνης Ακρωτηρίου – Τσερκέζ Τσιφλίκ 

I.A.CO ENVIRONMENTAL & WATER CONSULTANTS LTD                                                                                                   70  

 

Χάρτης 5-1: Προστατευόμενες περιοχές στη Δυτική Περιοχή των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι 

 

Χάρτης 5-2: Υγροβιότοπος Διεθνούς Σημασίας βάσει της Σύμβασης Ramsar όπως ορίστηκε από τον Διοικητή 
των ΒΒ στην Κύπρο 
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Για την ΕΖΔ και ΖΕΠ που εμπίπτει εντός της Χερσονήσου Ακρωτηρίου έχει εκπονηθεί σχετικό 

Διαχειριστικό Σχέδιο (2012)23. Ο σκοπός καθορισμού των ΕΖΔ και ΖΕΠ είναι η προστασία της 

βιοποικιλότητας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των βιοτόπων και των 

ειδών της άγριας πανίδας, περιλαμβανομένων και των πτηνών και χλωρίδας, μέσω της 

διασφάλισης της διατήρησης ή αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης 

των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα των 

σχετικών Νόμων.  

Από πλευράς πτηνοπανίδας, η περιοχή της χερσονήσου Ακρωτηρίου χρησιμοποιείται κατά 

κύριο λόγο από αρπακτικά πτηνά, υδρόβια πουλιά και γερανούς. Τα αρπακτικά πτηνά 

συγκεντρώνονται στη χερσόνησο κυρίως κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους προς τα 

νότια, λόγω της φυσικής της στένωσης και των θερμών ανοδικών ρευμάτων της, που 

δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για πέταγμα στα ανοιχτά. Η αφθονία και ποικιλότητα των 

υγροτόπων (γλυκά νερά, αλμυρά νερά, παράκτιες εκτάσεις) παρέχουν τις κατάλληλες 

συνθήκες για τη φιλοξενία διαφορετικών ειδών υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών. Οι 

γερανοί που μεταναστεύουν νοτιότερα χρησιμοποιούν τις ανοικτές εκτάσεις, ειδικά την 

Αλυκή, ως χώρο για νυκτερινό κούρνιασμα και ανάπαυση. Τα πουλιά αυτά, όπως και τα 

περισσότερα αρπακτικά και άλλα είδη, εκμεταλλεύονται τα θερμά ανοδικά ρεύματα που 

δημιουργεί η Αλυκή και τα περίχωρά της για να κερδίσουν ύψος και να πετάξουν στα ανοιχτά, 

συντηρώντας πολύτιμη ενέργεια για τα ενεργοβόρα ταξίδια τους. Επιπρόσθετα, κάποια είδη 

παρυδάτιων πτηνών και άλλα πουλιά χρησιμοποιούν τους υγροτόπους για αναπαραγωγή. Η 

περιοχή είναι μια από τις πέντε σημαντικότερες στην Κύπρο για πληθυσμούς αναπαραγωγής 

των εξής ειδών: Καλαμοκαννάς (Himantopus himantopus), Πλουμίδι (Charadrius 

alexandrinus), Πελλοκατερίνα (Vanellus spinosus), και Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), τα οποία 

θεωρούνται απειλούμενα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα είδη φωλιάζουν στο έδαφος 

και έχουν πολύ περιορισμένες περιοχές αναπαραγωγής μέσα στη χερσόνησο, που 

διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο ανάλογα με την διαθεσιμότητα λιμναζόντων νερών. Η 

χερσόνησος είναι σημαντική και για μη φωλεάζοντα είδη, πολλά από τα οποία την 

χρησιμοποιούν για διαχείμασή και μετανάστευση, καθώς και για κούρνιασμα και ανάπαυση, 

ενδιάμεσο σταθμό και εκμετάλλευση των θερμών ρευμάτων για να κερδίσουν ύψος χωρίς 

να ξοδέψουν ενέργεια πριν πετάξουν στα ανοιχτά. Κατά τη μεταναστευτική περίοδο, λόγω 

της γεωγραφικής της θέσης, η Χερσόνησος Ακρωτηρίου μπορεί να θεωρηθεί ως ο πιο 

κρίσιμος σταθμός στο μεταναστευτικό ταξίδι. 

 
23 https://www.sbaadministration.org/images/AEEIC/publications/20121003_EMP_Intro.pdf (Πρόσβαση Μάιος 

2020). 

https://www.sbaadministration.org/images/AEEIC/publications/20121003_EMP_Intro.pdf
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5.2.1 ΕΖΔ Ακρωτηρίου  SBA/SAC/01/(2015) 

Η περιοχή Ακρωτηρίου, καθορίστηκε το 2015 ως ΕΖΔ, δυνάμει του Περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου, λόγω της παρουσίας σημαντικών οικοτόπων 

και ειδών χλωρίδας και πανίδας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα της 

αντίστοιχης  Ευρωπαϊκής Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ.  

Η ΕΖΔ Ακρωτηρίου καταλαμβάνει 7971 εκτάρια χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης, και 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές για τη βιοποικιλότητα στην Κύπρο, εξαιτίας 

του μοναδικού συνδυασμού παραγόντων όπως η θέση, η γεωμορφολογία, η υδρολογία και 

η κατάσταση των ενδιαιτημάτων της. Στην περιοχή σχηματίζεται το σημαντικότερο και 

μεγαλύτερο σύστημα παράκτιων υγροτόπων στο νησί, φιλοξενώντας μωσαϊκό οικοτόπων. 

Έχουν καταγραφεί 30 τύποι φυσικών οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του 

Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου οι 5 από τους οποίους 

είναι οικότοποι προτεραιότητας (τύποι φυσικών οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος, για 

την προστασία των οποίων καθορίζονται Ειδικές Ζώνες Διατήρησης). Έχουν καταγραφεί 

πέραν των 800 ομάδων φυτών, 35 από τα οποία βρίσκονται καταγεγραμμένα στο Κόκκινο 

Βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου (τα 14 εκ των οποίων δεν εντοπίζονται μόνο στη χερσόνησο 

Ακρωτηρίου) και 2 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του σχετικού Νόμου. Η περιοχή είναι 

επίσης πολύ σημαντική για την ορνιθοπανίδα, τόσο από άποψη ειδών όσο και από άποψη 

πυκνότητας. Η Αλυκή και οι υπόλοιποι υγρότοποι φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό 

παρυδάτιων πουλιών στην Κύπρο. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πέραν των 300 ειδών 

πτηνών, 89 από τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Περί Θηραμάτων και Άγριων 

Πτηνών Νόμου (είδη πουλιών για την προστασία των οποίων καθορίζονται Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας) και 206 μεταναστευτικά είδη πουλιών. Επίσης έχουν εντοπιστεί 6 είδη 

θηλαστικών, 2 είδη ερπετών και 1 είδος ψαριού του Παραρτήματος II του Περί Προστασίας 

και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου και 303 άλλα σημαντικά είδη που 

διαβιούν ή χρησιμοποιούν την περιοχή.   

5.2.2 ΖΕΠ Υγρότοποι Ακρωτηρίου 

Η ΖΕΠ «Υγρότοποι Ακρωτηρίου» αποτελείται από την Αλυκή, μικρές παράκτιες 

λιμνοθάλασσες και λιμνία, αλοφυτικούς υγρότοπους, το λιβάδι Ακρωτηρίου (γνωστό και ως 

λιβάδι Φασουρίου) και τις περιβάλλουσες ελώδεις και αλόφιλες εκτάσεις, τον ευκαλυπτώνα 

και παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις24. Η Αλυκή, το λιβάδι Ακρωτηρίου και οι άλλοι 

υγρότοποι της περιοχής, φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό πουλιών στην Κύπρο. Κάθε 

 
24Akrotiri Wetlands SPA Data Form (2010) 



Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης Όμβριων στην περιοχή  
Λίμνης Ακρωτηρίου – Τσερκέζ Τσιφλίκ 

I.A.CO ENVIRONMENTAL & WATER CONSULTANTS LTD                                                                                                   73  

χρόνο στους υγρότοπους καταγράφονται 30.000-40.000 παρυδάτια πουλιά, σημαντικοί 

αριθμοί αρπακτικών και γερανών που μεταναστεύουν χρησιμοποιούν την περιοχή. Ογδόντα 

εννέα (89) είδη μεταναστευτικών πουλιών χρησιμοποιούν την περιοχή για διαχείμαση, 

φωλεοποίηση ή/και τροφοληψία. Σημαντικοί αριθμοί φλαμίνγκο (Phoenicopterus ruber) 

χρησιμοποιούν την Αλυκή κάθε χρόνο για διαχείμαση, με μέγιστο καταγραμμένο αριθμό 

ατόμων τα 10.000. Κάθε Αύγουστο και Σεπτέμβριο η Αλυκή και οι γύρω εκτάσεις δέχονται 

εκατοντάδες νυφογερανούς (Grus virgo) που χρησιμοποιούν την περιοχή για στάση. Κατά την 

φθινοπωρινή μετανάστευση μεγάλοι αριθμοί λευκών πελαργών (Ciconia ciconia) και 

ευρωπαϊκών γερανών (Grus grus)  συγκεντρώνονται στους υγροτόπους. Πέραν των 20 ειδών 

σκαλίδρας (sandpiper) χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς κατά την εαρινή 

μετανάστευση τις εκτάσεις των υγροτόπων. Η Αλυκή Ακρωτηρίου είναι η μία από τις δύο πιο 

σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης του καλαμοκαννά (Himantopus himantopus). Ολόκληρη 

η περιοχή των υγροτόπων, αλλά κυρίως το δασύλλιο του ευκαλυπτώνα και οι δενδρώδεις 

καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές για αρπακτικά που μεταναστεύουν. Κατά 

την φθινοπωρινή μετανάστευση καταγράφονται στην περιοχή πέραν των 20 ειδών 

αρπακτικών με ετήσιο συνολικό αριθμό τα 7.000 άτομα. Ανάμεσα σε αυτά είναι το 

Μαυροκιρκίνεζο (red-footed falcon - Falco vespertinus), o Σφηκιάρης (honey buzzard - Pernis 

apivorus), o Καλαμόκιρκος (marsh harrier - Circus aeruginosus) και το Κιρκινέζι (lesser kestrel 

- Falco naumanni).  

Η πελλοκατερίνα (Vanellus spinosus) χρησιμοποιεί το Λιβάδι Ακρωτηρίου για αναπαραγωγή. 

Το Λιβάδι είναι επίσης η μόνη περιοχή αναπαραγωγής της παγκοσμίου απειλούμενης 

Βαλτόπαπιας (ferruginous duck- Aythya nyroca). Στην περιοχή των υγροτόπων Ακρωτηρίου 

διαχειμάζουν σε μεγάλους αριθμούς η βαρβάρα (shelduck- Tadorna tadorna), ενώ 

ροδόγλαροι και μελισσοφάγοι κάνουν στάση τροφοληψίας και ξεκούρασης και συνεχίζουν 

το ταξίδι της μετανάστευσης. Η περιοχή, αποτελεί μια από τις δύο περιοχές φωλεοποίησης 

του θαλασσοσφυριχτή (Kentish plover Charadrius alexandrinus). 
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Φωτογραφία 5-1:  Είδη πτηνοπανίδας στη ΖΕΠ Υγρότοποι Ακρωτηρίου (πλουμίδια πάνω, καλαμοκαννάδες 

κάτω) 

Τα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ΖΕΠ «Υγρότοποι Ακρωτηρίου» είναι τα εξής: Pelecanus 

onocrotalus, Ardea purpurea, Plegadis falcinellus, Phoenicopterus roseus, Pernis apivorus, 

Circus aeruginosus, Circus macrourus, Falco vespertinus, Falco cherrus, Grus grus, Glareola 
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pratincola, Charandrius alexandrinus, Larus genei, Sterna nilotica, Himantopus himantopus, 

Aythya nyroca, Ardeola ralloides, Anthropoides virgo, Tadorna tadorna, Charadrius 

leschenaultii, Calidris minuta, Philomachus pugnax, Chlidonias leucopterus, Merops apiaster 

και Vanellus spinosus. 

 

Φωτογραφία 5-2:  Είδη πτηνοπανίδας στη ΖΕΠ Υγρότοποι Ακρωτηρίου (φλαμίνγκο πάνω, ερωδιός κάτω) 
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5.2.3 ΖΕΠ Γκρεμοί Ακρωτηρίου 

Η ΖΕΠ «Γκρεμοί Ακρωτηρίου» βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου Ακρωτηρίου, 

εντός στρατιωτικής περιοχής. Η περιοχή αποτελεί ένα συνδυασμό ενδιαιτημάτων και ψηλών 

και χαμηλών θαμνώνων. Επίσης, παρέχει θέσεις φωλεοποίησης για τα φαλκόνια της 

ελεονόρας (Falco eleonorae) και τον θαλασσοκόρακα Phalacrocorax aristotelis, ενώ 

χρησιμοποιείται και από τον πετρίτη (Falco peregrinus). 

Τα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ΖΕΠ «Γκρεμοί Ακρωτηρίου» είναι: Falco eleonorae, 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii και Falco peregrinus.  

5.2.4 ΕΖΔ Επισκοπής SBA/SAC/01/(2015) 

Η περιοχή Επισκοπής, καθορίστηκε το 2015 ως ΕΖΔ, δυνάμει του Περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου, λόγω της παρουσίας σημαντικών οικοτόπων 

και ειδών χλωρίδας και πανίδας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα της 

αντίστοιχης  Ευρωπαϊκής Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ. Η  τυπική βλάστηση στην περιοχή της 

Επισκοπής, χαρακτηρίζεται από την παρουσία ψηλών θαμνώνων με το είδος Genista 

fasselata, δάση ελιάς και χαρουπιάς, δενδρώδεις θαμνώνες αοράτων και πευκοδάσος. Σε 

περιοχές με σκληρό ασβεστιτικό υπόστρωμα απαντώνται εποχιακά μεσογειακά λιμνία. 

Έχουν καταγραφεί 19 τύποι οικοτόπων εκ των οποίων οι 3 είναι τύποι οικοτόπων 

προτεραιότητας. Στο παράκτιο τμήμα, χαρακτηριστική είναι η παρουσία γκρεμών, θινικών 

συστημάτων και παραλιών ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών. Στην περιοχή εντοπίζονται 10 είδη 

φυτών περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, εκ των οποίων το ένα 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και 

Άγριας Ζωής Νόμου, ενώ τρία είδη απαντώνται μόνο στην Επισκοπή. Επίσης από χλωριδική 

άποψη στην περιοχή απαντώνται πολλά ενδημικά είδη και ορχιδέες. Στην περιοχή, επίσης 

εντοπίζονται αριθμός θηλαστικών μεταξύ αυτών νυχτερίδες, τρωκτικά και είδη μυγαλής. Στις 

παραλίες της Επισκοπής γεννούν τα δύο είδη θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta, Chelonia 

mydas). 

5.2.5 ΖΕΠ Γκρεμοί Επισκοπής 

Οι Γκρεμοί της Επισκοπής είναι η σημαντικότερη περιοχή φωλεοποίησης του γύπα στην 

Κύπρο. Επίσης, στην ίδια περιοχή φωλιάζουν φαλκόνια της ελεονόρας και ο πετρίτης. Τόσο 

οι γκρεμοί όσο και οι παρακείμενες εκτάσεις με φρυγανική και μακία βλάστηση παρέχουν 

περιοχές φωλεοποίησης, τροφοληψίας και ξεκούρασης για πολλά είδη ορνιθοπανίδας.  
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Τα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ΖΕΠ «Γκρεμοί Επισκοπής» είναι: Falco eleonorae, Gyps 

fulvus, Falco peregrinus και Phalacrocorax aristotelis desmarestii.  

Στα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων για τις ΕΖΔ25 παρουσιάζονται τα είδη χαρακτηρισμού 

των περιοχών, καθώς και οι τύποι οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που 

τυγχάνουν προστασίας. 

5.3 ΆΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5.3.1 Οικότοποι 

 

Χάρτης 5-3: Χάρτης Οικοτόπων Περιοχής Μελέτης (Απόσπασμα από Χάρτη Οικοτόπων ΕΖΔ Ακρωτήρι – 
Επισκοπή26   

Οι Τύποι Οικοτόπων που απαντώνται στην άμεση περιοχή μελέτης, βάσει του Χάρτη 

Οικοτόπων της Περιοχής, και οι σχετικές περιγραφές τους βάση του «Οδηγού Αναγνώρισης 

και Χαρτογράφησης Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι Οδηγία 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο»27, είναι 

οι εξής: 

→ CY02 – Κοιλότητες με καλάμια και βούρλα (Κυπριακός Οικότοπος) 

→ 92D0 - Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio‐Tamaricetea) του Νότου: Οι 

παρόχθιοι θαμνώνες που εντάσσονται στην κλάση Nerio‐Tamaricetea 

αναπτύσσονται σε κοίτες και όχθες ποταμών με περιοδική ή ακόμα και περιστασιακή 

ροή που χαρακτηρίζονται από μεγάλες περιόδους ξηρασίας (μικρός όγκος ροής 

νερού), σε ρηχά αλουβιακά εδάφη, συχνά σε πετρώδεις θέσεις. Οι θαμνώνες αυτοί 

χαρακτηρίζουν την υγροτοπική βλάστηση ξηρών ή και ημι-ερημικών κλιμάτων και 

 
25 https://goo.gl/iKcfUz  
26 https://www.sbaadministration.org/images/AEEIC/SAC/20150528-ECO_FPACK_-
AKI_EPI_Habitat_Map_v2.pdf 
27 Οδηγός Αναγνώρισης και Χαρτογράφησης Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι Οδηγία 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο. 
Δεληπέτρου Π., Αθήνα, Μάιος 2010 

1420 

https://goo.gl/iKcfUz
https://www.sbaadministration.org/images/AEEIC/SAC/20150528-ECO_FPACK_-AKI_EPI_Habitat_Map_v2.pdf
https://www.sbaadministration.org/images/AEEIC/SAC/20150528-ECO_FPACK_-AKI_EPI_Habitat_Map_v2.pdf
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αναπτύσσονται σε γλυκό, υφάλμυρο ή και αλμυρό νερό. Εκτός των ποταμών, 

απαντούν σε περιοδικές συλλογές νερού, σε όχθες ταμιευτήρων και δεξαμενών, ή σε 

παράκτιους υγρότοπους, ιδιαίτερα στις όχθες καναλιών. Αποτελούν τον συχνότερο 

τύπο παρόχθιας ξυλώδους βλάστησης στην Κύπρο και εξαπλώνονται σε όλο το νησί. 

Τα χαρακτηριστικά είδη είναι οι θάμνοι Nerium oleander (πικροδάφνη), Vitex agnus‐

castus (λυγαριά, αγνιά) και Tamarix spp. (αλμυρίκι, μέρικος).  

→ 1310 – Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπώδων 

και αμμωδών ζωνών:, ο οικότοπος 1310 περιλαμβάνει δύο τύπους πρόσκοπης, 

εφήμερης βλάστησης. Ο πρώτος αναπτύσσεται σε λασπώδεις και αμμώδεις θέσεις, 

στα βαθύτερα σημεία υγροτοπικών συστημάτων, συνήθως στα όρια αλμυρών 

λιμνών, που παραμένουν κατακλυσμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(αποκαλύπτονται τελευταίες, αργά την άνοιξη ή το καλοκαίρι) και μετά υπόκεινται 

σε ξηρασία.  Οι κοινότητες αυτές αποτελούνται από  αλόφυτα της κλάσης των Thero‐

Salicornietea. Ο δεύτερος τύπος βλάστησης αναπτύσσεται  σε λασπώδεις και 

αμμώδεις θέσεις που επίσης  κατακλύζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στις 

παρυφές υγροτοπικών συστημάτων ή σε κανάλια με αλμυρό και υφάλμυρο νερό και 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη περίοδο ξηρασίας και συχνά από ανθρωπογενείς 

επιδράσεις. Σπανιότερα, η βλάστηση αυτή αναπτύσσεται σε παρυφές αμμοθινικών 

συστημάτων που έχουν υποστεί διαταραχές. Οι κοινότητες αυτές αποτελούνται από 

αλονιτρόφιλα είδη της κλάσης των Saginetea maritimae. 

→ 1410 – Μεσογειακά αλοφυτικά λιβάδια (Juncetalia maritimi): Τα αλοφυτικά 

(αλμυρά) λιβάδια είναι κοινότητες πολυετών κυπεροειδών (Cyperaceae, Juncaceae) 

και ψηλών αγρωστωδών (Poaceae) που αναπτύσσονται σε κοιλώματα των 

υγροτοπικών συστημάτων που κατακλύζονται περιοδικά και διατηρούν την υγρασία 

του εδάφους σχεδόν συνέχεια. 

→ 1420 –  Μεσογειακοί αλοφυτικοί θαμνώνες: Οι αλοφυτικοί θαμνώνες είναι 

κοινότητες χαμαίφυτων που αναπτύσσονται στις παρυφές υγροτοπικών 

συστημάτων, στις ψηλότερες θέσεις που κατακλύζονται για μικρότερο χρονικό 

διάστημα και κατόπιν υπόκεινται σε ξηρασία. Αποτελούν τον συχνότερο και πιο 

εκτεταμένο τύπο βλάστησης των αλοφυτικών υγρότοπων της Κύπρου. 

 

Άλλοι τύποι Οικοτόπων που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αφορούν στους 

εξής: 

→ 1150* - Παράκτιες λιμνοθάλασσες (Οικότοπος Προτεραιότητας) 
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→ 2240 – Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μονοετή φυτά 

→ 2260 – Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Pistacio‐Rhamnetalia, Cisto‐

Micromerietea) 

→ 5212 + 5420 – Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus phoenicea & Φρύγανα από 

Sarcopoterium spinosum 

→ 5420 – Φρύγανα της Ανατολικής Μεσογείου από Sarcopoterium spinosum 

5.3.2 Σημαντικά Είδη Χλωρίδας 

Η περιοχή αποτελείται από δύο σαφείς υποπεριοχές που είναι υδρολογικά συνδεδεμένες. Η 

πρώτη και μεγαλύτερη υποπεριοχή είναι η μεγάλη Αλυκή με τις επίπεδες αμμοθίνες της στο 

κέντρο της Χερσονήσου. Η Αλυκή αυτή σχηματίστηκε αφού απομονώθηκε κατά τους 

τελευταίους τρεις αιώνες από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα περιμετρικά να φιλοξενεί 

αλοφυτική βλάστηση. Η δεύτερη υποπεριοχή είναι η περιοχή του Λιβαδιού Ακρωτηρίου.  

Στην άμεση περιοχή μελέτης, οι μόνες καταγραφές που υπάρχουν διαθέσιμες είναι αυτές του 

Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου28, καθώς και μερικές που έγιναν από τους 

παρόντες Μελετητές στα πλαίσια Μελετών που εκπονήθηκαν στην άμεση περιοχή Μελέτης. 

Τα είδη, και η κατανομή τους παρουσιάζεται στην Αεροφωτογραφία που ακολουθεί, ενώ τα 

είδη περιγράφονται στη συνέχεια όπως αυτή παρουσιάζεται Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης Χερσονήσου Ακρωτηρίου: 

 

Χάρτης 5-4: Είδη Κόκκινου Βιβλίου και Κατανομή τους την Άμεση Περιοχή Μελέτης 

→ Cladium mariscus 

Το είδος Cladium mariscus έχει ευρεία κατανομή που περιλαμβάνει την Αμερική, Αυστραλία, 

Αφρική, Ευρώπη, και Ανατολική Ασία. Στην Κύπρο απαντά μόνο σε μια τοποθεσία στη 

χερσόνησο Ακρωτηρίου, βόρεια της Αλυκής. Φύεται σε παράκτιες, ελώδεις, επίπεδες 

 
28 Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ.Σ., Δεληπέτρου Π & Γεωργίου Κ.. 2007. Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. 
Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.  
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εκτάσεις με αλκαλικό έδαφος. Προκύπτει και ως αναδυόμενο από το νερό σε βάθος έως και 

40 εκατοστών. Το κόψιμο κάθε 3-5 χρόνια στις αρχές του καλοκαιριού είναι ευεργετικό, αλλά 

το συχνότερο κόψιμο είναι επιζήμιο. Αντέχει στη σκίαση για πολλά χρόνια. Στο Ακρωτήρι 

απειλείται από την αποίκιση λοχμών, άγριες πυρκαγιές, αποξήρανση, ευτροφισμό, την 

εισβολή Acacia saligna και ενδεχομένως το υπερβολικό κόψιμο για σκοπούς 

καλαθοπλεκτικής. Απαντάται κυρίως στον οικότοπο CY02 - Κοιλότητες με καλάμια και 

βούρλα, που αποτελεί μαζί με άλλα εκ των βασικών φυτών του (όπως Phragmites australis, 

Imperata cylindrica, Calystegia sepium, Saccharum ravennae, Juncus spp. και Scirpus 

maritimus). 

→ Crypsis factorovskyi 

Το είδος Crypsis factorovskyi εμφανίζεται σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και στο 

Τουρκμενιστάν. Στην Κύπρο απαντά στην Αλυκή Ακρωτηρίου, στη Λίμνη Παραλιμνίου και 

στην περιοχή Καμάρων Λάρνακας. Φύεται σε συνθήκες υφάλμυρου και αλμυρού εδάφους 

σε εκτάσεις που υπόκεινται σε ξηρούς και υγρούς ετήσιους κύκλους, καθώς και σε λασπώδεις 

περιοχές γύρω από τις Αλυκές. Απειλείται από οδικά έργα, οδήγηση και αγώνες εκτός 

δρόμου, και την εισβολή της Acacia saligna, αν και μέτρια διαταραχή που συντηρεί τον 

ανοιχτό οικότοπο μπορεί να αποβεί ευεργετική. Απαντάται κυρίως στον οικότοπο 1410 - 

Μεσογειακά αλίπεδα, που αποτελέι μαζί με άλλα εκ των βασικών του φυτών του (όπως 

Juncus maritimus, Juncus accutus, Juncus articulatus, Juncus heldreichianus, Juncus hybridus, 

Juncus littoralis, Juncus rigidus, Juncus subulatus, Aeluropus lagopoides, Agropyron 

elongatum, Bolboschoenus maritimus, Carex distans, Carex divisa, Carex extensa, Centaurium 

pulchellum, Centaurium tenuiflorum,  Hordeum marinum, Imperata cylindrica, Limonium 

mucronulatum, Linum maritimum, Parapholis marginata, Plantago maritima subsp. 

crassifolia, Saccharum ravennae, Schoenoplectus littoralis, Schoenus nigricans, Scirpoides 

holoschoenus, Triglochin bulbosa). 

→ Juncus maritimus 

Το φυτό Juncus maritimus απαντά σε χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, χώρες της 

Μεσογείου, και σε προέκταση προς ανατολάς, στο Δυτικό Ιράν. Στην Κύπρο συναντάται σε 

τρεις περιοχές, δύο από τις οποίες εντός της Χερσονήσου Ακρωτηρίου (Αλυκή και Λιβάδι 

Φασουρίου). Φύεται σε παράκτιους υγροτόπους, συνήθως σε αλμυρόβαλτους και αλίπεδα, 

καθώς και στις παρυφές αλυκών. Απειλείται από τη συντήρηση των μονοπατιών του δάσους, 

την εισβολή των ειδών Acacia saligna και Phragmites australis και ενδεχομένως τη φωτιά. 

Απαντάται κυρίως στον οικότοπο 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα του οποίου επίσης αποτελεί 

εν των βασικών φυτών του. 
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→ Linum maritimum 

Το φυτό Linum maritimum απαντά στην Κεντροανατολική Ευρώπη και τις Μεσογειακές 

χώρες. Στην Κύπρο φύεται σε τρεις τοποθεσίες, όλες εντός της χερσονήσου Ακρωτηρίου, αν 

και έχουν υποδειχθεί και άλλες μετά την έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου. Ο οικότοπος του είναι 

τα αλμυρά και γλυκά νερά από υγροτόπους κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαντάται 

κυρίως στον οικότοπο 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα του οποίου επίσης αποτελεί εν των 

βασικών φυτών του. 

→ Isolepis cernua 

Το φυτό Isolepis cernua χαρακτηρίζεται από ευρεία παγκόσμια κατανομή στις περισσότερες 

ηπείρους. Στην Κύπρο απαντά μόνο στην Αλυκή Ακρωτηρίου. Φύεται κοντά σε έλη και λίμνες, 

σε περιοχές με εποχικές συνθήκες ξηρού έως υγρού εδάφους. Οι βασικότερές του απειλές 

περιλαμβάνουν την κατασκευή/συντήρηση οδικών έργων, την εισβολή από τα φυτά Acacia 

saligna και Phragmites australis και την αποστράγγιση. 

→ Phyla nodiflora 

Το φυτό Phyla nodiflora είναι είδος ευρέως διαδεδομένο ανά το παγκόσμιο σε χώρες με 

ζεστές κλιματικές συνθήκες. Στην Κύπρο απαντά σε 4 τοποθεσίες, περιλαμβανομένου του 

Ακρωτηρίου. Φύεται σε εποχικές λιμνούλες, υγροτόπους, βάλτους και λειμώνες, καθώς και 

σε εκτάσεις εποχικού κατακλυσμού. Οι βασικές του απειλές περιλαμβάνουν αλλαγές στην 

υδρολογία και μακρές περιόδους ξηρασίας. 

→ Urtica membranacea 

Το φυτό Urtica membranacea είναι κατανεμημένο σε Πορτογαλία και Αζόρες νήσους, και στη 

Μεσόγειο με επέκταση ανατολικά προς το Ιράκ. Στην Κύπρο υπάρχουν τέσσερις γνωστές 

τοποθεσίες, μία απ’ τις οποίες βρίσκεται στο Ακρωτήρι. Φύεται κυρίως στα κράσπεδα των 

δρόμων και σε περιβόλια με εσπεριδοειδή. Στο Ακρωτήρι ο πληθυσμός βρίσκεται εντός 

αγροκτήματος με εσπεριδοειδή και απειλείται από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 

και τη χρήση φυτοφαρμάκων. 

5.3.3 Σημαντικά Είδη Πτηνοπανίδας 

Η χερσόνησος Ακρωτηρίου γενικά είναι σημαντική για πολλά μη φωλεάζοντα είδη, πολλά 

από τα οποία την χρησιμοποιούν για διαχείμαση και μετανάστευση, καθώς και για 

κούρνιασμα και ανάπαυση, ενδιάμεσο σταθμό και εκμετάλλευση των θερμών ρευμάτων για 

να κερδίσουν ύψος χωρίς να ξοδέψουν ενέργεια πριν πετάξουν στα ανοιχτά.  
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Κατά τη μεταναστευτική περίοδο, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Χερσόνησος 

Ακρωτηρίου μπορεί να θεωρηθεί ως ο πιο κρίσιμος σταθμός στο μεταναστευτικό ταξίδι. 

Πληθυσμοί από τη Βόρεια Ευρώπη που ταξιδεύουν νότια προς τα Βαλκάνια και την Τουρκία 

ξεκουράζονται στην Κύπρο προτού διανύσουν το μεγαλύτερο σκέλος ανοιχτής θάλασσας του 

ταξιδιού τους πάνω απ’ τη Μεσόγειο. Επομένως, για ορισμένα είδη είναι κρίσιμης σημασίας 

η ανάπαυση προκειμένου να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα πουλιά χρησιμοποιούν περιοχές που τους είναι 

άγνωστες, άρα τείνουν να είναι πιο επιφυλακτικά και ευαίσθητα στις οχλήσεις. Ορισμένα 

είδη ανέχονται κάποιες μορφές και επίπεδα όχλησης, γενικά όμως τείνουν να εγκαταλείπουν 

τις περιοχές συχνής όχλησης, με καταστροφικές συνέπειες, ειδικά αν δεν έχουν προλάβει να 

ξεκουραστούν αρκετά. Εξάλλου, τα πουλιά που χρησιμοποιούν τις περιοχές για 

διανυκτέρευση κατά τη μετανάστευσή τους, αν ενοχληθούν, θα συνεχίσουν ενστικτωδώς το 

ταξίδι τους χωρίς να ξεκουραστούν, ενίοτε με δυσάρεστες συνέπειες. 

Τα περισσότερα μεταναστευτικά πουλιά χρησιμοποιούν το Μερρά Ακρωτηρίου και την 

Αλυκή για ανάπαυση και ανάπαυλα, καθώς και το ευκαλυπτόδασος βόρεια της λίμνης για 

κούρνιασμα (ειδικά τα αρπακτικά). 

Ένα τέτοιο είδος αποτελεί και το Μελισσοσιάχινο. Μεγάλα σμήνη Μελισσοσιάχινων (Pernis 

apivorus) παρατηρούνται στο Ακρωτήρι κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής τους 

μετανάστευσης. Εντοπίζονται στην περιοχή τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ωστόσο 

έρχονται μόνο για σκοπούς μετανάστευσης, ενώ ο ενδιάμεσος σταθμός ή η ανάπαυσή τους 

συνήθως δεν ξεπερνά τη μία μέρα. Η μυστικοπάθειά τους επιτρέπει τη διαβίωσή τους σε 

μικρές ήσυχες περιοχές κοντά σε ανθρώπινους πληθυσμούς. Ωστόσο, δεν ανέχονται τις 

έντονες οχλήσεις και είναι πολύ ευάλωτα στη δίωξη. Πιστεύεται ότι επηρεάζονται από τη 

χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, όμως η βασική τους απειλή είναι το κυνήγι με 

κυνηγετικό όπλο στις μεταναστευτικές τους οδούς. Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου, που 

βρίσκεται στο νότιο μέρος της Κύπρου, χρησιμοποιείται ως σταθμός προς τα εδάφη 

διαχείμασής τους στην Αφρική. Το συγκεκριμένο είδος χρησιμοποιεί τη χερσόνησο με δύο 

διαφορετικούς τρόπους: Αφ’ ενός, χρησιμοποιεί το ευκαλυπτόδασος βόρεια της Αλυκής και 

τα φρύγανα/βοσκοτόπια εντός του Μερρά Ακρωτηρίου για να κουρνιάσει. Αφ’ ετέρου, 

εκμεταλλεύεται τα θερμά ανοδικά ρεύματα που δημιουργεί η Αλυκή και τα περίχωρά της για 

να κερδίσουν ύψος χωρίς να σπαταλούν πολύτιμη ενέργεια που θα χρειαστούν για να 

ολοκληρώσουν το ταξίδι τους. 
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Άλλο τέτοιο είδος είναι το Μαυροφάλκονο. Μεγάλοι αριθμοί Μαυροφαλκόνων (Falco 

vespertinus) περνούν διαμέσου της περιοχής κατά τη φθινοπωρινή τους μετανάστευση, τους 

μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. 

Αυτό το μικρόσωμο γεράκι είναι ένα από τα λίγα αρπακτικά είδη που είναι αγελαία και ζουν 

σε αποικίες. Χρειάζεται ανοιχτές εκτάσεις, με συστάδες δέντρων στις παρυφές τους ή 

διάσπαρτες, που χρησιμοποιούνται για κούρνιασμα και φώλιασμα. 

Τρέφεται κυρίως με έντομα που κυνηγά κυρίως στον αέρα, κάτι που το κάνει πολύ ευάλωτο 

στα εντομοκτόνα. Ωστόσο, συχνά καταναλώνει επίσης μικρά τρωκτικά και ερπετά. 

Το συγκεκριμένο είδος χρησιμοποιεί την περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό, ειδικά τα περιβόλια 

με τα εσπεριδοειδή στο βόρειο μέρος της χερσονήσου, για κούρνιασμα και ενίοτε για κυνήγι. 

Κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης στάσης τους στην Κύπρο, τα μαυροφάλκονα θηρεύουν 

κυρίως πετούμενα έντομα, καταναλώνουν όμως και άλλα είδη εντόμων. 

Το παράνομο κυνήγι με κυνηγετικά όπλα και η χρήση εντομοκτόνων είναι οι βασικότερες 

απειλές για το είδος στην περιοχή. Εκτός από τις φυτείες με τα εσπεριδοειδή, τα 

μαυροφάλκονα παρατηρούνται να τρέφονται σε μικρότερους αριθμούς γύρω από τους 

υγροτόπους Ζακακίου και Φασουρίου. 

Σημαντικός αριθμός του Ευρωπαϊκού πληθυσμού του Στεπότζανου (Falco cherrug) 

χρησιμοποιεί την Κύπρο κατά τη μετανάστευσή του, είτε ως μεταναστευτική οδό, είτε ως 

ενδιάμεσο σταθμό, παρότι μικροί αριθμοί των πουλιών αυτών μπορεί να επιλέξουν να 

διαχειμάσουν εδώ. 

Ο βασικός οικότοπος του συγκεκριμένου είδους αποτελείται από δασώδεις στέπες, ή στέπες 

που γειτνιάζουν ή αλληλεπικαλύπτονται με δάση. Κυνηγά πάνω από βοσκοτόπια, ανοιχτές 

εκτάσεις, καλλιέργειες και υγροτόπους. 

Κοντά στο Ακρωτήρι, μπορεί να εντοπιστεί να εκμεταλλεύεται τα θερμικά ρεύματα για να 

κερδίσει ύψος με ελάχιστη προσπάθεια προτού συνεχίσει το μεταναστευτικό του ταξίδι στα 

ανοιχτά. Χρησιμοποιεί το ευκαλυπτόδασος, και τα φρύγανα/βοσκοτόπια του Μερρά 

Ακρωτηρίου για κούρνιασμα. 

Ο Βορτακοφάγος (Ardeola ralloides) προτιμά τα στάσιμα γλυκά νερά, ειδικά τις μικρές 

δεξαμενές ή λίμνες, τα κανάλια και τις τάφρους που στα κράσπεδά τους υπάρχει πυκνή 

υδρόβια βλάστηση, η οποία συχνά περιλαμβάνει χαμόδεντρα, αναρριχητικά φυτά, ή 

χαμόκλαδα που απαντούν σε πεδινές κοιλάδες, πεδιάδες κατακλυσμού, υγροτόπους, δέλτα 

και εκβολές ποταμών. 
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Η μεγαλύτερή του απειλή είναι η απώλεια και υποβάθμιση των φυσικών και τεχνητών 

οικοτόπων γλυκών νερών και υγροτόπων. Είναι πολύ κοινό περαστικό μεταναστευτικό της 

περιοχής, την οποία θα χρησιμοποιήσει για ολιγοήμερη ανάπαυση και ανεφοδιασμό προτού 

συνεχίσει το ταξίδι του. 

Χρησιμοποιεί όλους τους υγροτόπους γλυκού νερού της περιοχής (Ζακάκι, Φασούρι και 

Λίμνη της Μητρόπολης Λεμεσού) καθώς και την Αλυκή και τα γειτνιάζοντα αλίπεδα. 

Επιπλέον, εντοπίζεται στην ακτή του Lady’s Mile καθώς και στο Μερρά Ακρωτηρίου και τα 

περιβάλλοντα αλίπεδα, ειδικά άμα τη αφίξει του στην περιοχή κατά τη μετανάστευση. 

Ο Μελισσοφάγος (Merops apiaster) προτιμά τα θερμά ανοιχτά τοπία, όπως κοιλάδες με 

κάθετες όχθες ποταμών, ανοιχτές εκτάσεις με θάμνους ή μεμονωμένα δέντρα, στέπες, ελώδη 

εδάφη, ορυζώνες και δεξαμενές όπου υπάρχει αφθονία εντόμων. 

Απειλείται από την ευρεία χρήση εντομοκτόνων που περιορίζουν την προμήθεια τροφής του 

είδους ή προκαλούν άμεση θνησιμότητα στους τόπους αναπαραγωγής και διαχείμασής του. 

Κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής του, διασχίζει τη Μεσόγειο από διάφορες 

παραδοσιακές μεταναστευτικές οδούς, μια απ’ τις οποίες είναι και η Κύπρος. 

Μεγάλοι αριθμοί μελισσοφάγων εντοπίζονται στην περιοχή, ειδικά κατά τη διάρκεια της 

φθινοπωρινής μετανάστευσης, τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Κάποια πουλιά θα 

διανυκτερεύσουν για να ξεκουραστούν και άλλα θα παραμείνουν για ολιγοήμερη ανάπαυση 

και ανεφοδιασμό. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη χερσόνησο, χρησιμοποιούν όλες τις περιοχές για 

τροφοληψία, εκτός από το βασικό όγκο της Αλυκής, που χρησιμοποιείται μόνο για να 

κερδίσουν εύκολα ύψος με τα θερμά της ρεύματα προτού πετάξουν στα ανοιχτά. 

Το ευκαλυπτόδασος στη βόρεια πλευρά της Αλυκής χρησιμοποιείται συνήθως για 

κούρνιασμα από τα πουλιά. Επιπλέον, μερικά πουλιά μπορεί να επιλέξουν να φωλιάσουν 

στην περιοχή του παλιού λατομείου, κοντά στη Λίμνη της Μητρόπολης Λεμεσού, εφόσον οι 

ψηλές κάθετες όχθες της είναι ιδανικές για φωλεοποίηση. Οι Μελισσοφάγοι θηρεύονται 

παράνομα στην περιοχή. Απειλούνται επίσης από τη χρήση εντομοκτόνων. 

Πέραν από τα πιο πάνω, σημαντικά είδη της άμεσης περιοχής μελέτης μπορούν να 

θεωρηθούν και τα υδρόβια είδη πτηνών που χρησιμοποιούν την ίδια τη λίμνη όσο και τα 

γύρω παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα. Ένα τέτοιο είδος είναι το φλαμίνγκο Phoenicopterus 

ruber. Το Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus) χρειάζεται μεγάλες ανεμπόδιστες εκτάσεις με 

ρηχές υφάλμυρες και αλμυρές λιμνοθάλασσες, Αλυκές, αλατούχες λεκάνες, με εποχική 
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πρόσβαση σε πόσιμο γλυκό νερό. Δεν ανέχεται καθόλου τις ανθρωπογενείς οχλήσεις 

(περιλαμβανομένων των χαμηλών πτήσεων αεροσκαφών). Εντός του φάσματος κατανομής 

τους, τα φλαμίνγκο υποφέρουν από οχλήσεις στους τόπους αναπαραγωγής, ρύπανση των 

υγροτόπων τους – κυρίως από βοθρολύματα και δηλητηρίαση με μόλυβδο – στην οποία είναι 

ιδιαίτερα επιρρεπή, και πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και φράχτες. Τους 

χειμερινούς μήνες, τα φλαμίνγκο είναι τα πιο πολυάριθμα πουλιά στην περιοχή, που 

χρησιμοποιούν την Αλυκή για τροφοληψία. Έως και 10,000 φλαμίνγκο έχουν εντοπιστεί 

κάποιες χρονιές, και η περιοχή είναι πολύ σημαντική ως οικότοπος διαχείμασης. Σε χρονιές 

έντονης βροχόπτωσης, όταν η στάθμη του νερού στην Αλυκή βαθαίνει, κάποια 

χρησιμοποιούν τις αλμυρές λιμνούλες παρά την ακτή του Lady’s Mile. Ο Υγρότοπος Ζακακίου 

χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε πόσιμο γλυκό νερό. 

5.3.4 Άλλα Σημαντικά Είδη 

→ Αμφίβια 

Ο Μεσογειακός Δενδρόβιος Βάτραχος (Hyla savignyi) είναι ίσως ένα από τα είδη της 

οικογένειας των παλαιοαρκτικών δενδρόβιων βατράχων που ζουν σε πολύ ζεστές και ξηρές 

περιοχές με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη θερμότητα. 

Οι φυσικοί οικότοποι του περιλαμβάνουν εύκρατες θαμνώδεις περιοχές, υποτροπικές ή 

τροπικές ξηρές θαμνώδεις περιοχές, θαμνώδη βλάστηση μεσογειακού τύπου, εύκρατα 

βοσκοτόπια, υποτροπικά ή τροπικά ξηρά πεδινά βοσκοτόπια, ποταμούς, λίμνες γλυκού 

νερού, εποχιακές λίμνες γλυκού νερού, βάλτους και πηγές γλυκού νερού, εύκρατες ερημικές 

περιοχές, αγροτικούς κήπους, κανάλια και τάφρους. 

Παρά το ότι απαντάται σε πολλά είδη οικοτόπων, προτιμά κυρίως τους υγρότοπους γλυκού 

νερού λόγω της άφθονης λείας εντόμων. Το είδος αυτό εισέρχεται στο νερό μόνο για 

σκοπούς αναπαραγωγής. 

Κατά τους κρύους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο) διαχειμάζει στη ξηρά, σε 

λαγούμια κάτω από το έδαφος και σε άλλες κρυψώνες. Το είδος απειλείται από την απώλεια 

οικοτόπων, τη σοβαρή ξηρασία, την αποξήρανση λόγω αποστράγγισης του νερού, τη 

ρύπανση του νερού, ανθρωπογενείς αλλαγές στους οικοτόπους και την υπερβολική βόσκηση 

η οποία, σε συνδυασμό με την απώλεια οικοτόπων, έχει οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού 

σε συγκεκριμένες περιοχές. Σε άγονες περιοχές η παρουσία υγροτόπων γλυκού νερού 

φαίνεται να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την παρουσία του είδους. Οι υγρότοποι στο 

Ζακάκι και στο Φασούρι καθώς και η περιοχή της Λίμνης της Μητρόπολης Λεμεσού είναι οι 

χώροι που προτιμά το είδος κοντά στο Ακρωτήρι, συναντάται ωστόσο επίσης σε μικρότερους 
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αριθμούς και σε άλλες περιοχές όπως το ευκαλυπτόδασος και η περιοχή με τις ακακίες καθώς 

και στις φυτείες των εσπεριδοειδών.  

Το είδος αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημά του. Καταναλώνει μεγάλες 

ποσότητες εντόμων, αλλά κυρίως αποτελεί εξαιρετική πηγή τροφής για πολλά υδρόβια  

πτηνά καθώς και για μερικά μικρά αρπακτικά και φίδια. Ο ρόλος του μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως κρίσιμος για ορισμένα είδη πτηνών (ιδιαίτερα αυτά που χρησιμοποιούν 

την περιοχή ως ενδιάμεση στάση), εφόσον αποτελεί σημαντική πηγή τροφής.  

Η κυριότερη απειλή για το είδος αυτό στο Ακρωτήρι είναι σήμερα η παρατεταμένη έλλειψη 

λιμνάζοντων νερών στο Λιβάδι του Φασουρίου. Άλλες πιθανές απειλές περιλαμβάνουν τη 

ρύπανση, ιδιαίτερα του νερού, και την έλλειψη πληροφόρησης για τους χώρους 

αποδήμησης/διαχείμασής τους, που ενδεχομένως να απειλούνται. 

→ Ασπόνδυλα 

Η μικρή γαρίδα Phallocryptus (Branchinella) spinosa συναντάται κυρίως στην Αλυκή. Εκτός 

από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του νερού, που αποτελούν βασικούς παράγοντες για 

το οικοσύστημα των υγροτόπων στο Ακρωτήρι, ο κύκλος ζωής της Brachinella spinosa 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εποχιακές διαφοροποιήσεις στη χημική σύσταση του 

νερού της Αλυκής, και ιδιαίτερα την αλατότητα και το pH. 

→ Ψάρια 

Η Ζαμπαρόλα (Aphanius fasciatus) περιορίζεται στα παράκτια ύδατα περιλαμβανομένων των 

νησιών. Συναντάται σε διάφορα είδη οικοτόπων ωστόσο εντοπίζεται κυρίως σε παράκτια 

ύδατα όπως λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, σε περιοχές με πυκνή υποθαλάσσια βλάστηση 

ή/και νηματοειδή άλγη. 

Το είδος αυτό είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο και ανεκτικό σε διαφορετικά επίπεδα 

αλατότητας, από το καθαρό γλυκό νερό μέχρι και συνθήκες πολύ ψηλής αλατότητας και 

τρέφεται κυρίως με μικρά ασπόνδυλα. 

Απειλείται από την καταστροφή και τον ευτροφισμό των οικοτόπων και, όπως και τα πλείστα 

είδη της οικογένεια aphanius, έχει παραμεριστεί από το Gambusia affinis και άλλα είδη που 

έχουν εισαχθεί σε ορισμένα μέρη των οικοτόπων του, ενώ αλλού εξακολουθεί να 

επηρεάζεται από την υποβάθμιση και τη ρύπανση των οικοτόπων.  

Μερικοί πληθυσμοί ενδεχομένως να έχουν ήδη εξοντωθεί ενώ σχετικές μελέτες 

υποδεικνύουν ότι η κατάσταση στο μέλλον πιθανότατα θα επιδεινωθεί. 
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Στη βασική περιοχή όπου συναντάται, στο Ζακάκι, το είδος απειλείται από τη ρύπανση και 

την υποβάθμιση του οικοτόπου. Πρόσφατα έχουν παρατηρηθεί μεγάλοι αριθμοί Gambusia 

sp., πρώτα στο Ζακάκι και στη συνέχεια σε ευρύτερες περιοχές. Εικάζεται ότι η μη 

αδειοδοτημένη εισαγωγή του είδους αυτού είχε ως στόχο τον έλεγχο των κουνουπιών μετά 

την ασυνήθιστα υψηλή βροχόπτωση την περίοδο 2011-2012. Κρίνεται σήμερα αναγκαία η 

παρακολούθηση του τρόπου αντίδρασης του τοπικού οικοσυστήματος στην εισαγωγή του εν 

λόγω είδους, ώστε να υπάρξει και η ανάλογη διαχείριση. 

Απαιτούνται επίσης περαιτέρω μελέτες για επιβεβαίωση λεπτομερειών που αφορούν τον 

κύκλο ζωής του, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους με μεγαλύτερη ξηρασία. Σύμφωνα με 

πληροφορίες ντόπιων, στο παρελθόν, όταν υπήρχε περισσότερο νερό στην περιοχή, το είδος 

αυτό αφθονούσε στο Λιβάδι του Φασουρίου. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται και από την 

παρατήρηση πολύ μεγάλων πληθυσμών στο Λιβάδι κατά την περίοδο αποκλεισμού των 

τάφρων μεταξύ του Λιβαδιού και της Αλυκής. Συνεπώς, η επιδείνωση του υδροφόρου 

ορίζοντα του Ακρωτηρίου και η αποξήρανση του Λιβαδιού του Φασουρίου εκτιμάται ότι 

είχαν εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο στο είδος αυτό και τη διατροφική αλυσίδα που 

υποστηρίζει. 

→ Κουνούπια 

Η περιοχή είναι ευρέως γνωστό ότι αποτελεί σημαντική εστία ανάπτυξης κουνουπιών. 

Πρόσφατη Μελέτη29 που έγινε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  η οποία είχε ως 

στόχο τόσο την πληθυσμιακή διακύμανση των ευρεθέντων ειδών με συμπλήρωση στοιχείων 

παρουσίας των κυριότερων ειδών όσο και τις δυνατότητες αντιμετώπισης τους στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον, διαφάνηκε ότι στην περιοχή δραστηριοποιείται ένας αριθμός 

ειδών Culicidae, τα κυριότερα των οποίων είναι τα: Culex pipiens, Aedes detritus, A. caspius, 

Culiseta longiareolata και Culiseta annulata.  Ορισμένα είδη π.χ. το είδος Culex perexiguus, 

κοινό το καλοκαίρι συνήθως στην Κύπρο, δεν βρέθηκε, αφορούν όμως είδη που παρουσίαζαν 

μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα. Οι χώροι όπου έγιναν οι δειγματοληψίες κάλυπταν γενικώς 

όλη τη περιοχή μελέτης (από το Λιβάδι, μέσω του ευκαλυπτώνα, μέχρι το Lady’s mile) 

Για τα κυριότερα ανευρεθέντα είδη, αναφέρονται τα εξής σχετικά στη Μελέτη αυτή: 

- Culiseta longiareolata: Πρόκειται για κουνούπια μεγάλου μεγέθους. Οι προνύμφες 

απαντώνται σε κάθε είδος τεχνητής εστίας νερού όπως ξύλινα ή μεταλλικά βαρέλια ή 

τσιμεντένιες στέρνες και πηγάδια.  Σπάνια απαντώνται σε φυσικά νερά όπως λίμνες, 

 
29 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών των φυτών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 

Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας. Αύγουστος 2019. Τελική Έκθεση Εργασιών 
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χαντάκια και αποστραγγιστικά κανάλια. Η εκκόλαψη των προνυμφών πραγματοποιείται 

εντός 3 ημερών στους 20°C.  Οι προνύμφες αντέχουν ελαφριά αλατότητα και υψηλό βαθμό 

ρύπανσης και συχνά βρίσκονται με αυτές του Culex pipiens. Διαχειμάζουν στο στάδιο της 

προνύμφης ενώ στις εύκρατες περιοχές μπορούμε να βρούμε τα τέλεια από Φεβρουάριο έως 

Νοέμβριο.  Σπανίως τσιμπούν τον άνθρωπο στο ύπαιθρο και δεν εισέρχονται σε κατοικίες.  

Φαίνεται ότι προτιμά για την ανάπτυξή του δροσερές συνθήκες γεγονός που δικαιολογεί την 

μη παρουσία του σε θερινή περίοδο. 

- Culiseta annulata 

Έχουν προνύμφες ανθεκτικές σε νερό με μεγάλη αλατότητα και δεν επιβιώνουν σε 

θερμοκρασίες άνω των 31°C και έτσι δεν ευρίσκονται σε εποχές με υψηλή θερμοκρασία.  

Διαχειμάζει ως ακμαίο θηλυκό και τα πρώτα θηλυκά εμφανίζονται νωρίς την άνοιξη.  Εάν ο 

χειμώνας είναι ήπιος μπορεί να διαχειμάσουν και ως προνύμφες. Επιτίθεται εύκολα σε 

ανθρώπους και ζώα κατά τη διάρκεια της ημέρας νωρίς την άνοιξη, αλλά το καλοκαίρι έχουν 

νυχτερινές δραστηριότητες και συχνά εισέρχονται σε σπίτια και στάβλους. 

- Aedes detritus 

Είναι ένα χαρακτηριστικό είδος κουνουπιού του αλμυρού νερού και μόνο περιστασιακά 

μπορεί να βρεθεί σε γλυκό νερό. Προτιμά τα υφάλμυρα νερά και τα παραθαλάσσια έλη.  

Μερικές φορές βρίσκεται μαζί με προνύμφες του A. caspius.  Επιτίθενται εύκολα και επίμονα 

σε ανθρώπους συχνά σε μεγάλους αριθμούς. Μπορεί να τρέφεται κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, αλλά είναι πιο δραστήριο κατά το σούρουπο.  Διαχειμάζει στο στάδιο του ωού και 

οι πρώτες προνύμφες εμφανίζονται λίγο νωρίτερα από τα υπόλοιπα είδη όταν η 

θερμοκρασία στις εστίες ανάπτυξής του φτάσει στους 10°C. 

 

 

- Aedes caspius 

Πρόκειται για είδος συνήθως πολυκυκλικό (πολλές γενεές/έτος) και αλόφιλο.  Διαχειμάζει 

στο στάδιο του ωού και οι πρώτες προνύμφες εμφανίζονται αρχές του έτους. Είναι 

παραθαλάσσιο είδος και κοινό στα παραθαλάσσια, υφάλμυρα έλη.  Αν και αγροδίαιτα σε 

περιόδους υπερπληθυσμού, επιτίθεται σε ανθρώπους και ζώα σε αγροτικές και αστικές 

περιοχές.  Είναι ενδοφιλικό είδος, η ακτίνα διασποράς του από τις θέσεις ανάπτυξης είναι 

αρκετά χιλιόμετρα.  Είναι πιο δραστήριο το σούρουπο, αλλά μπορεί να τραφεί όλο το 24ωρο 
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και είναι πολύ ανθεκτικό στη ζέστη και την ξηρασία.  Μπορεί να φτάσουν έως και 10 χλμ. από 

την εστία ανάπτυξής τους. 

- Culex pipiens 

Αντιπροσωπεύει ένα σύμπλοκο είδος με πιο κοινά και διαδεδομένα τα Culex pipiens pipiens 

και Culex pipiens molestus.  Τα πρώτα προτιμούν υπόγεια ενδιαιτήματα, είναι αυτόγονα και 

τρέφονται κυρίως με θηλαστικά.  Τα δεύτερα προτιμούν ενδιαιτήματα στην επιφάνεια της 

γης, αναπτύσσονται σε ανοικτές αστικές συλλογές νερού, είναι μη αυτόγονα και κυρίως 

ορνιθόφιλα. Το C. pipiens έχει ευρεία εξάπλωση στον κόσμο και σημαντικό ρόλο στην 

εξάπλωση αρμποϊών όπως αυτόν του Δυτικού Νείλου. 

Το είδος αποτελεί το κουνούπι των σπιτιών σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.  Νύσσει και 

μάλιστα επώδυνα κυρίως μετά την δύση του ηλίου, παράγει δε χαρακτηριστικό, ενοχλητικό 

και παρατεταμένο «βόμβο», την ημέρα κρύβεται σε σκοτεινά σημεία.  Έχει μεγάλες 

ικανότητες προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος και του 

τρόπου ζωής του ανθρώπου, έτσι ώστε πάντα αποτελούσε και φαίνεται ότι θα αποτελεί το 

κατ’ εξοχή ανθρωπόφιλο και οικοδίαιτο είδος.  Ο βιολογικός κύκλος επηρεάζεται πολύ από 

την θερμοκρασία. Το θέρος συμπληρώνει μία γενιά κάθε 10-14 ημέρες.  Τα ωά εναποτίθενται 

σε σχεδίες ή μεμονωμένα στο νερό ή στην λάσπη κοντά στην επιφάνεια του νερού.  Κάθε 

μικρή ποσότητα νερού, ακόμη και όχι ιδιαίτερα καθαρού, που θα μπορούσε κάποιος να 

φανταστεί είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του είδους αυτού (άδεια κουτιά 

κονσέρβας, γλάστρες, ποτίστρες, καζανάκια τουαλέτας, σιντριβάνια, βουλωμένες 

υδρορροές, αποστραγγιστικά αυλάκια, υπόνομοι, δοχεία συλλογής νερού, ψυγείων, παλιές 

ρόδες αυτοκινήτων κ.ά.). Στην παρούσα μελέτη ευρέθη συχνά και με μεγάλους πληθυσμούς. 

- Anopheles sacharovi 

Αν και ελάχιστη η παρουσία του από ότι διαφάνηκε στην εν λόγω Μελέτη, αναφέρεται λόγω 

της σημασίας του ως φορέα μετάδοσης ελονοσίας.   

5.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΈΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΌΜΒΡΙΩΝ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

5.4.1 Δυσκολία Εκτίμησης Επιπτώσεων στην Οικολογική Ισορροπία της Λίμνης 

O τρόπος που λειτουργεί το οικοσύστημα των Λιμνών Ακρωτηρίου, το πώς κάθε είδος 

αλληλοεξαρτάται από το άλλο ή το ανταγωνίζεται, η δυναμική σχέση μεταξύ των διάφορων 

ειδών και πώς αυτή επηρεάζει την τροφική αλυσίδα από το πιο χαμηλό επίπεδο της 

δημιουργίας βιοφίλμ, διατόμων, της μικρής γαρίδας Phallocryptus, της χλωρίδας, των 

εντόμων, ψαριών μέχρι το πιο ψηλό επίπεδο της πτηνοπανίδας που υποστηρίζει η Αλυκή, 
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είναι γενικά πεδία που δεν έχουν ερευνηθεί σε μεγάλο βάθος έτσι ώστε να μπορούν να 

προκύπτουν ασφαλή και αδιάσειστα συμπεράσματα σε σχέση με το πώς μπορούν να 

επηρεαστούν οι οικοσυστημικές λειτουργίες της λίμνες από αλλαγές τόσο στο ποσοτικό όσο 

και στη ποιοτική σύσταση του υδατικού στοιχείου30.  

Ένα μοντέλο τροφικής αλυσίδας όπου δείχνεται εν μέρει η αλληλοεξάρτηση των διάφορων 

ειδών που αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούν την Αλυκή, παρουσιάζεται στη συνέχεια, με 

στόχο να γίνει κατανοητό ότι η μη γνώση των συνθηκών που αυτό το μοντέλο λειτουργεί σε 

ευνοϊκή κατάσταση για όλα τα είδη, καθιστά την εκτίμηση του επηρεασμού των οικολογικών 

ισορροπιών λόγω αλλαγών των υφιστάμενων υδρολογικών συνθηκών αν όχι δύσκολη, 

τουλάχιστον με χαμηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης.  

 

Εικόνα 5-1: Αναθεωρημένη τροφική αλυσίδα η οποία προτάθηκε από την AP MARINE LTD (2012)31 για την 
Αλυκή Ακρωτηρίου. Τα λευκά βέλη υποδεικνύουν πιθανές αλληλεπιδράσεις αν τα παρυδάτια πτηνά 
καταναλώνουν αυγά ή μικρά ψαράκια και ενήλικα έντομα και ψάρια της Αλυκής πέραν της γαρίδας.  

 
30 Zogaris, S. 2017. Conservation study of the Mediterranean Killifish Aphanius fasciatus in Akrotiri Marsh, 
(Akrotiri SBA, Cyprus) - Final Report. Darwin Project DPLUS034 "Akrotiri Marsh Restoration: a flagship wetland in 
the Cyprus SBAs BirdLife Cyprus". Nicosia Cyprus. Unpublished final report, 64 pp. 
31 AP MARINE Ltd. 2012. Hydrological Study & Further Studies to be incorporated in the Akrotiri Peninsula 
Management Plan. 
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Το Διαχειριστικό Σχέδιο της Αλυκής Ακρωτηρίου που έχει εκπονηθεί, αναφέρεται ότι θα 

πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία όπου υπάρχει 

αβεβαιότητα υπερισχύουν οι στόχοι διατήρησης των ΖΕΠ/ΕΖΔ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε., όπου ελλοχεύει απειλή σοβαρής ή ανεπανόρθωτης 

βλάβης, η έλλειψη απόλυτης επιστημονικής βεβαιότητας δεν θα πρέπει να προβάλλεται ως 

λόγος για την αναβολή οικονομικά αποδοτικών μέτρων πρόληψης της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, εφόσον διαφαίνεται ότι οι ποσοτικές 

αλλαγές στο υδατικό ισοζύγιο της Λίμνης που αναμένονται, είναι εντός ορίων της φυσικής 

διακύμανσης του όπως αυτό προκύπτει κάθε έτος, και εφόσον εντός αυτών των ορίων 

διακύμανσής το όλο οικοσύστημα δεν έχει επηρεαστεί, τότε μπορεί με σχετική ασφάλεια να 

αναφερθεί ότι δεν αναμένεται να προκύψουν επιπτώσεις στην όλη λειτουργία του 

οικοσυστήματος που να ανατρέψουν τις όποιες φυσικές διεργασίες γίνονται σήμερα, 

ειδικότερα με την υπόθεση που γίνεται ότι ακόμη και ποιοτική σύσταση των όμβριων 

απορροών θα είναι καλύτερη από την υφιστάμενη, λόγω αλλαγής της χρήσης των 

παρακείμενων τεμαχίων από γεωργική σε ήμι-αστική που συνάδει με βελτίωση της 

ποιότητας των όμβριων απορροών.  

5.4.2 Χωροθέτηση και Κατασκευή Σχετικών Έργων Υποδομής – Επιπτώσεις και Μέτρα 

Αντιμετώπισης τους 

Τα σημαντικά είδη που χρησιμοποιούν το δάσος του ευκαλυπτώνα είναι ως επί το πλείστο 

αρπακτικά πουλιά που καταφεύγουν εδώ κυρίως για κούρνιασμα. Εφόσον τα πουλιά αυτά 

είναι μόνο περαστικά αποδημητικά και χρησιμοποιούν την περιοχή μόνο κατά τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η αποφυγή κατασκευαστικών εργασιών  τη συγκεκριμένη περίοδο 

θα ελαχιστοποιήσει την ενόχλησή τους.  

Επίσης, σε χρονιές με υψηλή βροχόπτωση οι Καλαμοκανάδες φωλεάζουν γύρω από τα 

αλίπεδα στο βόρειο τμήμα της Αλυκής που εφάπτεται του ευκαλυπτόδασους. Πριν την 

έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατό πιο 

μικρή διάρκεια, θα πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις κατά πόσο υπάρχουν θέσεις 

φωλεοποίησης καλαμοκαννάδων κοντά στο βόρειο τμήμα της Αλυκής έτσι ώστε να μη 

δημιουργηθούν οχλήσεις από την κατασκευή.  

Οι μελισσοφάγοι συνήθως συγκεντρώνονται κοντά στα σημεία μελισσοκομίας της άμεσης 

περιοχής μελέτης, κοντά στο δάσος ευκαλύπτων βόρεια της Αλυκής, η οποία φιλοξενεί τους 

περισσότερους μελισσοφάγους από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην Κύπρο. Οι πιο ψηλές 

συγκεντρώσεις εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής μετανάστευσης, τους μήνες 
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Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Κάποια πουλιά θα διανυκτερεύσουν για να ξεκουραστούν και 

άλλα θα παραμείνουν για ολιγοήμερη ανάπαυση και ανεφοδιασμό. 

Η όποια υποδομή κατασκευαστεί, θα πρέπει να χωροθετηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 

πρέπει να αποφευχθούν οι γνωστές θέσεις των ειδών του κόκκινου όπως τα Linum 

maritimum, Cladium mariscus, Isolepis cernua, Crypsis factorovskyi και Juncus maritimus. Στα 

πλαίσια αυτά, τυχόν αφαιρέσεις βλάστησης αν χρειαστεί θα πρέπει να αφορούν το 

χωροκατακτητικό είδος Acacia saligna. Με αυτόν τρόπο θα μείνει ανεπηρέαστο το υπόλοιπο 

οικοσύστημα του ευκαλυπτώνα που αποτελεί επίσης σημαντικό ενδιαίτημα και του  

μεσογειακού δενδρόβιου βάτραχου (Hyla savignyi). 

Πέραν των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο και σημαντικό να προταθεί όπως τα σημεία διάθεσης 

των όμβριων απορροών περιοριστούν στα ανάντι σημεία του ευκαλυπτώνα (και αντίστοιχα 

στα αμέσως κατάντι σημεία των νοτιότερων τεμαχίων ανάπτυξης (αμέσως μετά τον δασικό 

δρόμο) έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους από την βλάστηση του 

ευκαλυπτώνα, η απορρόφηση τους από το έδαφος και ο φυσικός εξαγνισμός τους δια μέσω 

του εδάφους πριν την επιφανειακή ή υπεδάφια εισροή τους στο κύριο σώμα της Λίμνης 

Ακρωτηρίου, προσομοιώνοντας με τον τρόπο αυτό κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τη φυσική 

διεργασία εισροής νερού στην Αλυκή ως υφίσταται σήμερα πριν τη δημιουργία των 

οποιονδήποτε αναπτύξεων. Πέραν αυτού, η εν λόγω χωροθέτηση θα βοηθήσει στην 

αποφυγή δημιουργίας στάσιμων υδάτων αφού το νερό είτε θα ρέει προς τη Λίμνη ή θα 

εισχωρεί υπεδάφια, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό και τη δημιουργία εστιών παραγωγής 

κουνουπιών. Επίσης, εισήγηση της παρούσας μελέτης είναι όπως η εκβολή των όμβριων 

απορροών στον ευκαλυπτώνα να μη είναι σημειακή (π.χ. κατάληξη και διάθεση νερού μέσω 

ενός οχετού), αλλά διάχυτη, με στόχο την αποφυγή διάθεσης μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων 

απορροών σε περιορισμένες περιοχές τόσο για αποφυγή προβλημάτων διάβρωσης, όσο και 

για βέλτιστη προσομοίωση του υφιστάμενου φαινομένου ανάβλυσης του νερού από τον 

υπόγειο υδρόφορέα στο δάσος του ευκαλυπτώνα προτού εισρεύσει στην Λίμνη του 

Ακρωτηρίου.   

5.4.3 Λειτουργία Έργων Υποδομής - Επιπτώσεις από Αλλαγές στο Υδατικό Ισοζύγιο  και 

στην Ποιότητα των Υδάτων Εισροής – Μέτρα Αντιμετώπισης 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και ανησυχίες που υπάρχουν σε σχέση με επιπτώσεις στην 

οικολογική ισορροπία της Αλυκής από τις ποσότητες και την ποιότητα του εισερχόμενου 

νερού αφορούν τους εξής: 

→ Κίνδυνος Δημιουργίας Στάσιμων Νερών και Εστιών Ανάπτυξης Κουνουπιών  
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Μεγάλο βαθμό στην εξάλειψή αν όχι μείωση του κινδύνου αυτού διαδραματίζει η 

χωροθέτηση των εξόδων της όποιας υποδομής ανεγερθεί στην περιοχή αυτή. Η εισήγηση 

που έγινε προηγουμένως για χωροθέτηση των σημείων διάθεσης των όμβριων απορροών 

στα πιο ανάντη σημεία του ευκαλυπτώνα (αμέσως κατάντη του δασικού δρόμου) έτσι ώστε 

να είναι δυνατή η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους από την βλάστηση του ευκαλυπτώνα, η 

απορρόφηση τους από το έδαφος και ο φυσικός εξαγνισμός τους δια μέσω του εδάφους πριν 

την επιφανειακή ή υπεδάφια εισροή τους στο κύριο σώμα της Λίμνης Ακρωτηρίου, 

προσομοιώνοντας με τον τρόπο αυτό κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τη φυσική διεργασία 

εισροής νερού στην Αλυκή ως υφίσταται σήμερα πριν τη δημιουργία των οποιωνδήποτε 

αναπτύξεων, θεωρείται ως το κυριότερο μέτρο εξάλειψης ή αποφυγής του κινδύνου αυτού. 

Παράδειγμα προς αποφυγή, αποτελεί η έξοδος του αγωγού υπερχείλισης της δεξαμενής 

κατακράτησης ομβρίων των Πολεμιδιών, η οποία αποτελεί πρακτική εκσκαφή εντός του 

υπόγειου υδατικού ορίζοντα, και η οποία διαθέτει μόνιμα νερό αποτελώντας μια μόνιμη 

εστία ανάπτυξης κουνουπιών στη περιοχή. Τέτοιου είδους εκσκαφές που υπάρχουν στη 

περιοχή, θα μπορούσαν να πληρωθούν με χονδρόκοκκα υλικά όπως κροκάλες ή και άλλα 

αδρανή, με στόχο τη μείωση της επιφανειακής έκθεσης του υδάτινου στοιχείου προς 

αποφυγή ανάπτυξης κουνουπιών.  

Από πλευράς ποιότητας νερού, οι εκτιμώμενες αλλαγές στην ποιότητα όπως αυτές 

παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια δεν κρίνονται ότι μπορούν να επηρεάσουν 

θετικά ή αρνητικά τον κίνδυνο αυτό. Η διαφορετική χρονική παρουσία νερού στον 

ευκαλυπτώνα (προς τον χειμώνα μέσω της  απορροής από οποιαδήποτε υποδομή σε σχέση 

με την υφιστάμενη μεγαλύτερη εμφάνιση επιφανειακά του υπόγειου νερού στον 

ευκαλυπτώνα κατά τους μήνες της Άνοιξης) θεωρείται ότι θα συμβάλει κάπως στη μείωση 

της ανάπτυξης των ειδών που αναπτύσσονται κατά τους πιο ζεστούς μήνες του έτους.  

→ Κίνδυνος Δημιουργίας Συνθηκών Ανάπτυξης και Εξάπλωσης Εισβλητικών Ειδών 

Όπως αναφέρεται και στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ακρωτηρίου, η εμφάνιση 

εξωτικών χωροκατακτητικών ειδών είναι μια απ’ τις πολλές απειλές για τους οικοτόπους στο 

Ακρωτήρι. Τη μεγαλύτερη απειλή θέτει η Acacia saligna. 

Άλλα ξενικά φυτά που εμφανίστηκαν στο Φασούρι περιλαμβάνουν είδη ευκαλύπτου και 

καζουαρίνας, οι επιπτώσεις των οποίων όπως αναφέρεται χρήζουν περαιτέρω αποτίμησης. 

Γενικά, η τρέχουσα διαχείριση του δάσους ευκαλύπτων αναφέρεται ότι χρήζει περαιτέρω 

εξέτασης σε σχέση με τον έλεγχο του χωροκατακτητικού είδους Acacia saligna. Επίσης, ίσως 

θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιολόγησης της επιλογής προώθησης άλλων ιθαγενών 
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οικοτόπων για να αντικαταστήσουν τις συστάδες των ευκαλύπτων, της ακακίας και της 

καζουαρίνας. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ποσότητες, στην αναμενόμενη 

ποιότητα αλλά και τη προτεινόμενη χωροθέτηση της εκροής μαζί με την αναμενόμενη 

διάχυση που θα προκύπτει, θεωρείται ότι η όποια υποδομή δεν θα είναι σε θέση να 

αλλοιώσει τον υφιστάμενο τρόπο εισροής του συγκεκριμένου νερού στο ισοζύγιο της Λίμνης 

σε βαθμό που να δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης ή και εξάπλωσης 

εισβλητικών ειδών.  

Προηγούμενα έργα διαχείρισης υδάτων της ευρύτερης περιοχής, οδήγησαν στον 

πολλαπλασιασμό των καλαμιώνων της περιοχής, κάτι που δικαιολογημένα αυξάνει την 

ανησυχία και για το προτεινόμενο έργο. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο κυριότερος λόγος 

εξάπλωσης του καλαμιώνα αποτελεί το έργο αποστράγγισης της περιοχής Ζακακίου, όπου 

τόσο οι ποσότητες όσο και ο τρόπος εισροής των όμβριων απορροών στη Λίμνη Μακριά εκ 

των πραγμάτων φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος, παράμετροι που αποφεύγονται και δεν 

υφίστανται στη προκειμένη περίπτωση, ειδικότερα μέσω των εισηγήσεων που προτείνονται 

για τα θέματα χωροθέτησης και σχεδιασμού των έργων διάθεσης των όμβριων απορροής.    

→ Κίνδυνος Δημιουργίας Συνθηκών Ευτροφισμού 

Η αναμενόμενη ποιότητα των όμβριων απορροών που θα καταλήγουν στην Αλυκή, σε σχέση 

με την υφιστάμενη, και όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, θεωρείται 

βελτιωμένη, ειδικότερα αν υιοθετηθούν οι εισηγήσεις της παρούσας μελέτης για ύπαρξη 

λιποπαγίδων και δεξαμενών καθίζησης εντός των αναπτύξεων πριν την διάθεση τους προς 

την Αλυκή. Εφόσον η αποστράγγιση πλέον θα γίνεται σε αναπτύξεις που δεν θα περιέχουν 

έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα, αλλά κήπους και χώρους πρασίνου, αναμένεται ότι η 

περιεκτικότητα των όμβριων απορροών θα είναι σαφώς πιο μειωμένη σε θρεπτικά άλατα, 

που αποτελούν το λόγο δημιουργίας συνθηκών ευτροφισμού.  

5.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Όπως έχει αναφερθεί στο υποκεφάλαιο 5.4.1, και παρουσιάζεται ως γενική παραδοχή σε 

όλες τις πηγές πληροφόρησης που αφορούν στις οικολογικές παραμέτρους της 

Οικοσυστήματος του Υγροβιότοπου της Αλυκής Ακρωτηρίου, υπάρχουν βασικές και 

σημαντικές ελλείψεις σε θέμα κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του και στις ευαισθησίες 

και αντοχές των οικολογικών ισορροπιών που υφίστανται στη συγκεκριμένη περιοχή από 

οποιασδήποτε αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς της Αλυκής.  

Παρόλο που κρίνεται ότι οι αναμενόμενες αλλαγές, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, δεν 

μπορούν να επηρεάσουν την οικολογική ισορροπία εφόσον α. Οι αλλαγές στο υδατικό 
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ισοζύγιο είναι εντός των ορίων της φυσικής διακύμανσης του όπως υφίσταται, β. η ποιότητα 

των εισρεόντων νερών παρουσιάζεται να είναι βελτιωμένη,  και γ. λαμβανομένου υπόψη ότι 

όλα τα προτεινόμενα μέτρα χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας της υποδομής θα 

υιοθετηθούν, θεωρείται απαραίτητο όπως σχεδιαστεί προς εκπόνηση ένα σχέδιο 

παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης του υγροβιοτόπου ειδικά στην άμεση περιοχή 

μελέτης προς έλεγχο της λειτουργίας της υποδομής χωρίς επηρεασμό του.  

Το Σχέδιο παρακολούθησης θα πρέπει να παρακολουθεί τις κύριες οικολογικές παραμέτρους 

που αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, σε κατάλληλα τακτικά χρονικά διαστήματα που να 

είναι εφικτό μέσω αυτών να προσδιορίζονται τυχόν επιπτώσεις στις οικολογικές ισορροπίες 

της Αλυκής, λαμβανομένων υπόψη και εξωτερικών παραγόντων όπως κλιματολογικών 

συνθηκών, άλλες εισροές στην Αλυκή, κλπ.  

Στο Σχέδιο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν χαρτογραφήσεις οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, 

ποσοτική και ποιοτική καταγραφή και κατανομή ειδών πτηνοπανίδας, ασπονδύλων, 

αμφιβίων, ψαριών και κουνουπιών, και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους προς εξαγωγή 

συμπερασμάτων επηρεασμού, ή μη, από τη λειτουργία της εν λόγω υποδομής. 
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6 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΌΜΒΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ Ή ΘΑ 
ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ 

6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στον σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης των επιφανειακών απορροών θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν οι πιο κάτω προκλήσεις:  

• Επίτευξη ικανοποιητικής κλίσης για αποτελεσματική διοχέτευση των απορροών, 

• Δυσκολίες για αντιμετώπιση του επιθυμητού  επιπέδου εκροών, και 

• Επιπτώσεις της  κατάντι, και στο άμεσο περιβάλλον,  στάθμης του νερού  στην 

απόδοση του συστήματος αποχέτευσης. 

Η περιοχή Τσιερκέζ Τσιφλίκ που συνορεύει στα νότια με το δασύλλιο ευκαλύπτων και την 

Αλυκή είναι μια πολύ επίπεδη περιοχή, με στάθμες του υπόγειου νερού σε βάθη 0,5 -2 

μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, που δυσκολεύει ιδιαίτερα στην κατασκευή 

συστημάτων αποχέτευσης με σωληνώσεις με επαρκείς πτώσεις για επίτευξη των ελάχιστων 

απαιτούμενων ταχυτήτων αυτοκαθαρισμού.  

Για τους πιο πάνω  λόγους  θα πρέπει να εξετασθούν αβαθείς εγκαταστάσεις σε συνδυασμό 

με χώρους κατακράτησης όγκων απορροών για μικρά χρονικά διαστήματα και διάχυσης των 

μέσω διάτρητων συστημάτων.    

Για τους πιο πάνω λόγους η περιοχή των αναπτύξεων έχει υποδιαιρεθεί σε μικρότερες 

λεκάνες απορροής με τα δικά τους τοπικά συνδυασμένα  συστήματα  κατακράτησης και 

μεταφοράς/διοχέτευσης των όμβριων (Χάρτης 6-1). Η υδραυλική πίεση που θα 

αναπτύσσεται με τη ροή του νερού  θα προκαλεί και την  εκροή του νερού από το σύστημα. 

 

6.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΌΜΒΡΙΩΝ  

ΑΠΟΡΡΟΩΝ 

Τα προτεινόμενα και υφιστάμενα σημεία εξόδου των όμβριων απορροών των νέων 

αναπτύξεων, καθώς και η περιοχή αποστράγγισης του κάθε σημείου απεικονίζονται στον 

ακόλουθο Χάρτη. Συνολικά 7 σημεία εκβολής αποστραγγίζουν όλη την περιοχή μελέτης, ενώ 

μέρος της έκτασης του διαχωρισμού των οικοπέδων της CPZ, του «City of Dreams 

Mediterranean (ICR), και της λοιπής Οικιστικής Ζώνης οδηγούνται ανατολικά προς το 

υφιστάμενο σύστημα όμβριων.   
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Χάρτης 6-1: Τα προτεινόμενα και υφιστάμενα σημεία εξόδου των όμβριων απορροών των νέων αναπτύξεων  
με εκτιμήσεις  μέγιστης ροής με επαναφορά 5 χρόνια και η περιοχή αποστράγγισης του κάθε σημείου 

 

6.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 1 ΣΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ 

Ο υπολογισμός των μέγιστων παροχών (m3/s) στα προτεινόμενα και υφιστάμενα σημεία 

εκβολής έγινε για περίοδο επαναφοράς 1 στα 5 χρόνια. Η  μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

είναι η Ορθολογική Μέθοδος (Lloyd Davies) του TRRL (Transport and Road Research 

Laboratory) του Ηνωμένου Βασιλείου32, η οποία υπολογίζει την αναμενόμενη μέγιστη ροή 

(peak rate of flow) σε κάθε τμήμα αγωγού σύμφωνα με την ορθολογική εξίσωση: 

𝑸 = 𝑨𝑷 ∗
𝒊

𝟑𝟔𝟎
 

όπου,  

Αp: η έκταση της μη διαπερατής περιοχής σε εκτάρια που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα αγωγού  

i: η ένταση της βροχόπτωσης σε mm/h 

Τα στοιχεία έντασης και διάρκειας της βροχόπτωσης που προκύπτουν από τη χρήση και 

ανάλυση βροχογράφου λήφθηκαν από το αρχείο που περιλαμβάνεται στην έκθεση 

«Κατάρτιση Όμβριων Καμπυλών στην Κύπρο» του κ. Στέλιου Πασιαρδή, Σειρά 

 
32 Transport and Road Research Laboratory, Department of the Environment (1976), Road Note 35, A guide for 

engineers to the design of storm sewer systems 
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Μετεωρολογικών Σημειωμάτων Αρ.18, Λευκωσία, Ιανουάριος 2012. Για την περιοχή μελέτης 

καταλληλότερος είναι ο Μετεωρολογικός Σταθμός 394 στο Δημόσιο Κήπου Λεμεσού 

(υψόμετρο 8,0m,  γεωγρ. μήκος 33°  03’ και γεωγρ. πλάτος 34° 41’) ο οποίος διαθέτει στοιχεία 

για 21 χρόνια.  

Οι εκτιμώμενες μέγιστες ροές φαίνονται στον Πίνακα  6-1. Σημειώνεται ότι για τα σημεία 1, 

2, 6 και 7 οι μέγιστες ροές έχουν ληφθεί από τις αντίστοιχες υδρολογικές μελέτες, ενώ για τα 

υπόλοιπα σημεία οι εκτιμήσεις έγιναν χρησιμοποιώντας την έκταση της περιοχής 

αποστράγγισης του κάθε σημείου και τους συντελεστές απορροής που έχουν αναφερθεί στο 

Κεφάλαιο 4.  

Με βάση τις μέγιστες ροές, έγινε εκτίμηση του όγκου πλημμύρας σε κάθε σημείο εκβολής 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του τριγωνικού υδρογραφήματος. Σύμφωνα με αυτό, ο 

πλημμυρικός όγκος υπολογίζεται ως εξής: 

𝑽 = 𝟐𝒕𝒄 ∗  𝑸𝒎𝒂𝒙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τριγωνικό υδρογράφημα 
 

 

Στον Πίνακα 6-1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του εκτιμημένου όγκου πλημμύρας για 

περίοδο επαναφοράς 1 στα 5 χρόνια.   
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Πίνακας 6-1: Εκτιμώμενες μέγιστες ροές όμβριων με επαναφορά 1:5 χρόνια  και συνολικός όγκος νερού 

Σημείο εκβολής Περιοχή αποστράγγισης 

Εκτιμώμενες 
μέγιστες ροές 1 

στα 5 Χρόνια 
(m3/s) 

Συνολικός Όγκος 
γεγονότος βροχόπτωσης 

1 στα 5 Χρόνια 
(m3) 

1 – Προτεινόμενη δεξαμενή διήθησης 
Μέρος του Διαχωρισμού 
78 οικοπέδων της CPZ 

0,37 888 

2 - Προτεινόμενη δεξαμενή διήθησης 
Μέρος του Διαχωρισμού 
78 οικοπέδων της CPZ  

0,64 1.536 

3 – Υφιστάμενη εκβολή αγωγού 
υπερχείλισης λίμνης Πολεμιδιών 

Μέρος του Διαχωρισμού 
78 οικοπέδων της CPZ 
και του 
City of Dreams 
Mediterranean (ICR)  

1,9 4.560 

4 – Υποθετική/μελλοντική εκβολή του 
συστήματος ομβρίων του Δρόμου «Ο» 
(δρόμος που θα ενώνει τη Φρ. 
Ρούσβελτ με τον κάθετο του Λιμανιού) 

Λοιπή Οικιστική Ζώνη, 
Διαχωρισμός 28 
οικοπέδων και 
Sky Gardens 

1,8 6.480 

5 – Προτεινόμενη εκβολή  
Μέρος του LANITIS 
GREENS GOLF RESORT 
και του Sunset Gardens 

2,1 3.780 

6 – Προτεινόμενη εκβολή 
Μέρος του LANITIS 
GREENS GOLF RESORT 

1,7 3.060 

7 – Προτεινόμενη εκβολή 
Μέρος του LANITIS 
GREENS GOLF RESORT 

3,2 5.760 

 

 

6.4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΒΟΛΗΣ 

Για κάθε ένα από τα  7  προτεινόμενα σημεία  εξόδου των όμβριων απορροών παρουσιάζεται 

μια μορφολογική τομή της περιοχής  στα Διαγράμματα που ακολουθούν 6-1 ως 6-7. Σε αυτά 

φαίνεται η τοπογραφική τομή της περιοχής σε σχέση με την μέση στάθμη του υπόγειου 

νερού των τελευταίων χρόνων που εποχιακά όμως μπορεί να βρίσκεται σε ψηλότερο σημείο. 

Στις τομές παρουσιάζεται επίσης και η θέση του χωματόδρομου που αποτελεί και το σύνορο 

μεταξύ των αναπτύξεων και του δασυλλίου.  

Σε όλες τις τομές να σημειωθεί ότι η κλίμακα υψομέτρου σε σχέση με την οριζόντια 

απόσταση  έχουν σημαντική διαφορά για σκοπούς τονισμού των  κάθετων τοπογραφικών 

προβλημάτων.  
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Διάγραμμα 6-1: Μορφολογική τομή εκβολής όμβριων Σημείου 7 από μέρους της ανάπτυξης «Lanitis Greens Golf Resort» με τη θέση του χωματόδρομου και τη μέση στάθμη του 
υπόγειου νερού 

 

Διάγραμμα 6-2: Μορφολογική τομή εκβολής όμβριων Σημείου 6 από μέρους της ανάπτυξης «Lanitis Greens Golf Resort» με τη θέση του χωματόδρομου και τη μέση στάθμη του 
υπόγειου νερού 
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Διάγραμμα 6-3: Μορφολογική τομή εκβολής όμβριων Σημείου 5 από μέρους της ανάπτυξης «Lanitis Greens Golf Resort» και «Sunset Gardens» με τη θέση του χωματόδρομου και τη 
μέση στάθμη του υπόγειου νερού 

 

Διάγραμμα 6-4: Σημείο 4 εκβολής όμβριων από μέρους της «Λοιπής περιοχής ανάπτυξης» με τη θέση του χωματόδρομου και τη μέση στάθμη του υπόγειου νερού 
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Διάγραμμα 6-5: Σημείο 3 εκβολής υπερχείλισης Λίμνης Πολεμιδίων (ΣΑΛΑ) και από μέρους διαχωρισμού οικοπέδων της «CPZ» και «City of Dreams» ( Βλ. Φωτογραφία 2-2) 
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Διάγραμμα 6-6:  Σημείο 2 εκβολής όμβριων από μέρους του διαχωρισμού οικοπέδων της «CPZ» και η θέση της μέσης στάθμης του υπόγειου νερού  
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Διάγραμμα 6-7: Σημείο 1 εκβολής όμβριων από μέρους του διαχωρισμού οικοπέδων της «CPZ» και η θέση της μέσης στάθμης του υπόγειου νερού 
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6.5 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (CONCEPTUAL DESIGN) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΌΜΒΡΙΩΝ  

 

Η περιοχή αποδέκτης των όμβριων νερών από τις μελλοντικές αναπτύξεις της περιοχής 

Τσερκέζοι, πάντοτε με επαναφορά 1 : 5 χρόνια, που μεγάλο μέρος τους καταλήγουν στην 

Αλυκή, είναι το δασύλλιο ευκαλύπτων που αποτελεί το βόρειο σύνορο της Αλυκής.  

Η περιοχή αυτή παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν πολύ 

σοβαρά υπόψη κατά τη σύλληψη και σχεδιασμό των υδραυλικών έργων εκβολής των 

επιφανειακών απορροών. Οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να ταιριάζει με τη συγκεκριμένη 

τοποθεσία και να εστιάζει στις περιβαλλοντικές πτυχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά την εκτέλεση ενός έργου, όπως: 

• μείωση της επίδρασης στο φυσικό περιβάλλον του δασυλλίου και λίμνης, και  

• μείωση ανάγκης για μακροχρόνια συντήρηση.  

Για τις  ιδιαιτερότητες της περιοχής επιλεκτικά μπορούν να αναφερθούν οι εξής: 

1. Η τοπογραφία της γενικότερης περιοχής,  με το πολύ χαμηλό ανάγλυφο, περιορίζει 

τη διάχυση των όμβριων προς το δασύλλιο και μέσω αυτού προς την Αλυκή. 

2. Η απουσία φυσικών ρεμάτων προς την Αλυκή από την περιοχή αναγκάζει τη 

δημιουργία τεχνητών εκβολών. 

3. Στα  βόρεια του δασυλλίου υπάρχει χωματόδρομος (δασικός δρόμος) που αποτελεί 

το σύνορο (και ιδιοκτησιακό καθεστώς) με τις περιοχές αναπτύξεων (βλ. 

Φωτογραφία 2-9). 

4. Ο χωματόδρομος βρίσκεται στο ίδιο τοπογραφικό επίπεδο με το δασύλλιο και τις 

περιοχές αναπτύξεων που εφάπτεται, (βλ. Φωτογραφία 2-9).  

5. Στην περιοχή,  όπως και στο μεγαλύτερο μέρος κατά μήκος του χωματόδρομου, η 

στάθμη του υπόγειου νερού είναι ελαφρά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 

εποχιακά, για μικρά χρονικά διαστήματα, βρίσκεται στην επιφάνεια. Αυτό δεν 

επιτρέπει οποιαδήποτε διήθηση όμβριων που μάλλον  αυτά δημιουργούν συνθήκες 

πλημμυρισμού μέχρι που η μικρή τοπογραφική κλίση  της περιοχής επιτρέψει την 

εκροή προς τη λίμνη (βλ. Φωτογραφία 2-9). 

6. Η δημιουργία στάσιμων νερών επιτρέπει την ανάπτυξη κουνουπιών κάτι που θα 

πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο. 
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7. Θεωρείται ότι υπάρχει μικρή δυνατότητα, λόγω τοπογραφικής κλίσης, έστω και 

μικρής, δημιουργίας εκβολών στην περιοχή του χωματόδρομου σε συνδυασμό με 

κατασκευή,  ένθεν και ένθεν, αβαθούς  επιφανειακής τάφρου στην οποία θα υπάρχει 

διάτρητη  σωλήνα περιβαλλόμενη από χαλικόφιλτρο.  

8. Η διάθεση των όμβριων θα γίνεται με διήθηση σε χαμηλό ρυθμό ροής ώστε να μη 

δημιουργούνται προβλήματα διάβρωσης και να αποφεύγεται η εμφάνιση μικρών 

λιμνών στάσιμου νερού. Τα όμβρια θα διηθούνται ή θα αφαιρούνται από την 

βλάστηση της περιοχής ή θα καταλήγουν στην Αλυκή αφού διέλθουν από βλάστηση 

που θα προκαλεί σε κάποιο βαθμό καθορισμό των όμβριων. 

9. Στην έξοδο θα υπάρχει πρόνοια υπερχείλισης διαμέσου ρειθρομέτρου για το 

ενδεχόμενο απόφραξης του συστήματος ροής όμβριων πέραν της υπολογισμένης 

ροής με επαναφορά 1 στα 5 χρόνια. 

Οι εισηγήσεις και η σύλληψη του σχεδίου για την κατάληξη των όμβριων στο δασύλλιο και 

στη λίμνη λαμβάνουν υπόψη όλες τις πιο πάνω ιδιαιτερότητες. 

Το σχέδιο αναφέρεται σε ένα εννοιολογικό σχεδιασμό  (conceptual design) των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για αντιμετώπιση των πιο πάνω ιδιαιτεροτήτων. Οι 

τελικοί σχεδιασμοί και υδραυλικοί υπολογισμοί βρίσκονται εκτός των Όρων Εντολής της 

παρούσας μελέτης εφόσον θα απαιτηθούν τοπογραφικές, γεωμορφολογικές εργασίες και 

αδειοδοτήσεις  για κάθε σημείο  για πραγματοποίηση των.  Παρομοίως ισχύει και για να 

εξασφαλιστούν οι αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις από τις εμπλεκόμενες βάσει αρμοδιοτήτων 

Αρχές. 

Ένας κιβωτοειδής οχετός θα δέχεται τα όμβρια από την περιοχή που ελέγχεται από κάθε 

σημείο και θα τα διοχετεύει κατάντι από τον χωμάτινο δρόμο που αποτελεί και το σύνορο με 

το δασύλλιο και τη λίμνη προς τα νότια (βλ. Εικόνα 6-1).  

Ο οχετός θα είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και με 

επίχωση με στρώσεις καλά διαβαθμισμένου υλικού και με κατάλληλες κλίσεις ώστε 

απρόσκοπτα και άνετα να επιδέχεται την πρόσβαση οχημάτων και σχετικού βαρετού 

εξοπλισμού. 

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά ο κιβωτοειδής οχετός με 

πτερυγότοιχους  τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο για συγκράτηση της επίχωσης. 
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Εικόνα 6-1: Σχηματική απεικόνιση της διέλευσης των όμβριων κάτω από το χωμάτινο δρόμο με υποχρεωτική  
μικρή ανύψωση του λόγω τοπογραφικών συνθηκών. Οι πτερυγότοιχοι μεταξύ άλλων έχουν σκοπό τη 

συγκράτηση του χώματος σε κατάλληλη κλίση που δημιουργούν το κύρτωμα υπεράνω του υδραυλικού 
έργου εισόδου και εξόδου των όμβριων. 

Στην είσοδο του οχετού, και στη σύνδεση με αυτόν, θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης/ 

συντήρησης στο οποίο θα καταλήγει ο οχετός όμβριων της περιοχής  και από όπου  τα όμβρια  

θα διέρχονται του κιβωτοειδούς οχετού κάτω από τον χωματόδρομο προς το φρεάτιο που 

θα κατασκευαστεί στην έξοδο και πάλι σε σύνδεση με την υπόλοιπη κατασκευή.   

Το φρεάτιο επίσκεψης / συντήρησης της εξόδου των όμβριων θα αποτελείται από εξόδους 

δύο διάτρητων φιλτροσωλήνων, μία σε κάθε πλευρά, και τοποθετημένες στο βαθύτερο 

σημείο. Οι φιλτροσωλήνες αυτές θα διαχέουν τα όμβρια κατά μήκος της περιοχής 

παράλληλης με τον χωμάτινο του δρόμου (σε μήκη μερικών μέτρων) διαμέσου 

χαλικόφιλτρου τύπου γκάμπιον (gabion). Στη νότια πλευρά του φρεατίου και στο ψηλότερο 

του σημείο θα υπάρχει άνοιγμα τύπου ρειθρομέτρου (weir) που θα λειτουργεί σαν 

υπερχείλιση προς τα κατάντι. Το ρειθρόμετρο θα προφυλάγεται με αυτόματη/μηχανική  

βαλβίδα τύπου (flap valve) για αποφυγή εισόδου ανεπιθύμητων αντικειμένων εντός αυτής. 

Οι διαστάσεις όλων των επί μέρους έργων όπου εφαρμόζει ο πιο πάνω σχεδιασμός 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-2. 
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Πίνακας 6-2: Διαστάσεις υδραυλικού έργου διαχείρισης όμβριων σε κάθε σημείο (όλα σε m) 

Αρ. 
Σημείου 

Διαστάσεις 
οχετού ομβρίων 
αναπτύξεων και   

κιβωτοειδούς 
οχετού 

 

Διαστάσεις 
φρεατίου 
εισόδου 

 

Διαστάσεις 
φρεατίου 

εξόδου 
 

Διαστάσεις κάθε 
Φιλτροσωλήνας* 

 

Διαστάσεις 
υπερχειλιστή 

 

Ύψος 
οχετού 

Πλάτος 
οχετού 

Ύψος 
οχετού 

Πλάτος 
οχετού 

Ύψος 
οχετού 

Πλάτος 
οχετού 

Διάμετρος 
Φ mm 

Μήκος 
 

Μήκος  Ύψος  

7 1,0 2,2 1 2,2 1,25 2,2 1000 20 1,7 0,25 

6 1,0 1,6 1 1,6 1,25 1,6 1000 20 1,1 0,25 

5 1,0 1,6 1 1,6 1,25 1,6 1000 20 1,1 0,25 

4** 1,0 1,6 1 1,6 1,25 1,6 1000 20 1,1 0,25 

3, 2, 1 Βάσει υφιστάμενων σχεδιασμών 
* Κάθε μέτρο φιλτροσωλήνας θα έχει οπές εμβαδού ίσου με το 5% του εμβαδού διατομής της. Αν κάθε οπή είναι 

διαμέτρου 10mm, τότε για κάθε μέτρο αγωγού απαιτούνται 500 οπές. Η πλευρά της φιλτροσωλήνας που είναι 

προς το χωματόδρομο δεν θα είναι διάτρητη. 

** Η τελική διαμόρφωση του σημείου 4 θα εξαρτηθεί από την απόφαση διαμόρφωσης των όμβριων της λεκάνης 

απορροής Ύψωνα και εκβολής της. Μέχρι οριστικής διαμόρφωσης το σημείο 4 που θα αποστραγγίζει τη «λοιπή 

περιοχή» και άλλες αναπτύξεις εντός της περιοχής των Τσερκέζων θα έχει τις προτεινόμενες διαστάσεις που 

αναφέρονται στον Πίνακα  6-2. 

Μια σχηματική αποτύπωση της εισόδου/εξόδου του  υδραυλικού έργου διαχείρισης 

όμβριων υδάτων από την αναπτυσσόμενη  αστική περιοχή  Τσερκέζοι προς το δασύλλιο και 

με τελική  κατάληξη στην Αλυκή παρουσιάζεται στην Εικόνα 6-2 και 6-3.  
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Εικόνα 6-2: Σχηματική αποτύπωση εισόδου/εξόδου υδραυλικού έργου διαχείρισης όμβριων υδάτων από αστική περιοχή προς δασύλλιο και κατάληξη στην Αλυκή  
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Εικόνα 6-3: Σχηματική παρουσίαση της εξόδου των όμβριων αμέσως κατάντι του χωμάτινου δρόμου που θα 
διέρχεται από πάνω με ανάλογο κύρτωμα 

 

6.6 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΚΒΟΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΌΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Η διαστασιολόγηση των εισόδων και εκβολών των  υδραυλικών έργων  διαχείρισης των 

απορροών των όμβριων σε κάθε ένα από τα επτά (7) σημεία (Πίνακας 6-2) βασίστηκε στις 

μέγιστες ροές  με επαναφορά 1 : 5 χρόνια (βλ. Πίνακα 6-1)  ή και στις ήδη υπολογισμένες 

ροές  σε μελέτες των διαφόρων αναπτύξεων  για κάθε περίπτωση σημείου.  

6.6.1 Σημεία εκβολής όμβριων 1 και 2 

Συγκεκριμένα οι εκροές όμβριων της περιοχής ανάπτυξης μέρους του διαχωρισμού 

οικοπέδων της CPZ καταλήγουν στα σημεία 1 και 2 (βλ. Διαγράμματα 6-6 και 6-7). 

Στην περίπτωση των εξόδων των όμβριων στα σημεία 1 και 2 και για αποφυγή της 

ανεξέλεγκτης ροής προς τα κατάντη, τα όμβρια από τις περιοχές αυτές θα οδηγούνται σε 

ειδικές διαμορφωμένες δεξαμενές κατακράτησης/διήθησης, εντός των ορίων της ανάπτυξης 

σε χώρο πρασίνου. Παρόλο που η στάθμη του υπόγειου νερού είναι ψηλή στην περιοχή που 

περιορίζει το πάχος της ακόρεστης ζώνης και τη δυνατότητα διήθησης εν τούτοις μία 

δεξαμενή κατακράτησης με ασφαλή υπερχείλιση θα μπορεί να περιορίζει την ροή προς τα 

κατάντη, να προστατεύει το σημείο εξόδου ομβρίων από διάβρωση και παράλληλα να 

επιτυγχάνει έστω και περιορισμένη διήθηση του νερού στο υπέδαφος.  
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Οι δεξαμενές αυτές μπορεί να είναι της τάξης των 250m3 και 500m3 για τα  σημεία «1» και 

«2» αντίστοιχα και με βάθος όχι μεγαλύτερο από 1m, λόγω της υψηλής στάθμης του 

υπόγειου νερού, ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν τον όγκο της πλημμύρας με περίοδο 

επαναφοράς 1 στα 2 χρόνια, ενώ για μεγαλύτερες περιόδους επαναφοράς θα έχουν ασφαλή 

υπερχείλιση προς τα κατάντη.  

Οι δεξαμενές αυτές θα είναι  υπόγειες για αποφυγή λιμναζόντων επιφανειακών νερών, όπου 

ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή θα επιδείνωνε την ανάπτυξη κουνουπιών. Τέτοιες δεξαμενές θα 

μπορούσαν να κατασκευαστούν με τη μέθοδο «modular tanks». Το κόστος εφαρμογής της 

τεχνολογίας αυτής, είναι περίπου το μισό από το κόστος κατασκευής μίας τέτοιας δεξαμενής 

από σκυρόδεμα.  

6.6.2 Σημείο εκβολής όμβριων με αριθμό 3 

Μέρος του διαχωρισμού οικοπέδων της «CPZ» και του «CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN 

RΕSORT (ICR)» καταλήγουν στο σημείο 3 που είναι η υφιστάμενη εκβολή αγωγού της 

υπερχείλισης της λίμνης Πολεμιδιών του ΣΑΛΑ. 

Η υφιστάμενη έξοδος του αγωγού υπερχείλισης της λίμνης Πολεμιδιών (βλ. Φωτογραφία 2- 

2) αποτελείται από δύο αγωγούς Ø1200mm.  

Η λύση αυτή θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί αν τα νερά διαχεόντουσαν διαμέσου της 

ρύθμισης για τις ροές της λεκάνης του Ύψωνα που παρουσιάζεται στη συνέχεια σαν  πιθανή 

διευθέτηση των ροών της λεκάνης Ύψωνα κατά μήκος του προγραμματισμένης οδού που 

αρχίζει από την Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και διέρχεται κάθετα της «λοιπής Οικιστικής 

Ζώνης» και ακολουθώντας το νότιο σύνορο της περιοχής ανάπτυξης διαχωρισμού οικοπέδων 

της «CPZ» και της Αλυκής καταλήγει στον Κάθετο Δρόμο που οδηγεί στο Λιμάνι (βλ. Χάρτη  

6-1 και Χάρτη 6-2).   

Στην περίπτωση του σημείου 3, που ήδη έχει κατασκευαστεί (βλέπε Διάγραμμα 6-5 και 

Φωτογραφία 2-2), είναι φανερό ότι η έξοδος βρίσκεται εντός του υπόγειου νερού. 

Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν μέχρι πάνω από τη στάθμη,  

χαλίκια ώστε να αποφεύγεται η μόνιμη παρουσία νερού στην επιφάνεια και δημιουργία 

συνθηκών ανάπτυξης κουνουπιών.  

6.6.3 Σημείο εκβολής όμβριων με αριθμό 4 

Διαμέσου της «Λοιπής Οικιστικής Ζώνης» της περιοχής Τσερκέζοι προγραμματίζεται νέος 

δημόσιος δρόμος (στη μελέτη αυτή αναφέρεται σαν Δρόμος «Ο») βάσει και του Τοπικού 

Σχεδίου Λεμεσού, που αρχίζει από τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και ακολουθώντας το 
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νότιο σύνορο της περιοχής ανάπτυξης διαχωρισμού οικοπέδων της «CPZ» και της Αλυκής 

καταλήγει στον Κάθετο Δρόμο που οδηγεί στο Λιμάνι (βλ. Χάρτη 6-1 και Χάρτη 6-2).   

Η διαχείριση των όμβριων της «Λοιπής Οικιστικής Ζώνης» με μέγιστη ροή 1,8m3/s 

επαναφοράς 5 χρόνων προγραμματίζονται να οδηγηθούν σε οχετό όμβριων που θα μπορεί 

να δημιουργηθεί κατά μήκος του Δρόμου «Ο» και να οδηγηθούν στο Σημείο εκβολής στην 

Αλυκή με αριθμό 4 (βλ. Χάρτη 6-1 και Διάγραμμα 6-4) που βρίσκεται γύρω στα 100m 

νοτιοδυτικά του σημείου στροφής του νέου δρόμου προς τον Κάθετο Δρόμο Λιμανιού.  

Το σημείο 4 θα είναι ο αποδέκτης της υποθετικής/μελλοντικής εκβολής του συστήματος 

ομβρίων του Δρόμου «Ο» (δρόμος που θα ενώνει τη Φρ. Ρούσβελτ με τον κάθετο του 

Λιμανιού) και στην οποία αναμένεται να καταλήγουν και τα όμβρια της «Λοιπής οικιστικής 

Ζώνης και του διαχωρισμού των 28 οικοπέδων της «SKY GARDENS». 

Πενήντα μέτρα (50m) ανατολικά του Σημείου 4 βρίσκεται το Σημείο 3 (βλ. Χάρτη 6-1 και 

Διάγραμμα 6-5) που είναι η εκβολή του «Αγωγού υπερχείλισης της δεξαμενής Πολεμιδιών» 

του ΣΑΛΑ.  Στο σημείο αυτό εκβάλλει τα όμβρια μέρος της περιοχής της ανάπτυξης «City of 

Dreams» που εκτιμάται σε 1,9m3/s με περίοδο επαναφοράς 5 χρόνων.  

 

Χάρτης 6-2:  Χάρτης του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (2013) της περιοχής Τσερκέζοι και της ευρύτερης περιοχής 

Στο σημείο διασταύρωσης του Δρόμου «Ο» και της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ 

καταλήγει η λεκάνη απορροής  της περιοχής Ύψωνα (Χάρτης 6-3) έκτασης 22 km2.  

Το Σημείο 4 εφόσον θα αποτελεί ενδεχομένως μελλοντικά την εκβολή πλημμυρικών παροχών 

όπως εκτιμάται του Δρόμου «Ο»  που διασταυρώνει τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και 

στον οποίο καταλήγει η λεκάνη απορροής  της περιοχής Ύψωνα (Χάρτης 6-3) έκτασης 22 km2,  

θα μπορούν να καταλήγουν και οι οχετοί όμβριων της «Λοιπής Οικιστικής Ζώνης» με μέγιστη 

ροή 1,8m3/s (επαναφοράς 1 : 5 χρόνων) και των 28 οικοπέδων της «SKY GARDENS» που 

προγραμματίζονται να διαχωρισθούν. Παρόμοια λύση έχει εφαρμοστεί για το Ζακάκι και το 

Λιμάνι που αντιμετώπιζε παρόμοια τοπογραφικά προβλήματα.  
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Χάρτης 6-3: Η λεκάνη απορροής Ύψωνα που καταλήγει στη διασταύρωση της Λ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ και 
του προγραμματισμένου δρόμου «Ο» και που στη συνέχεια εμπεριέχει τους χώρους της «λοιπής ανάπτυξης» 

Τσερκέζων και με φυσικό τοπογραφικά σημείο αποφόρτισης την Αλυκή. 

Στον  Πίνακα 6-3 παρουσιάζονται οι γεωμετρικές και μορφολογικές παράμετροι της λεκάνης 

απορροής της περιοχής Ύψωνα και στον Πίνακα  6-4 οι εκτιμήσεις του χρόνου συγκέντρωσης 

της ροής.  

Πίνακας 6-3: Παράμετροι της λεκάνης απορροής Ύψωνα 

Έκταση 
km2 

Μέση κλίση 
λεκάνης 
(m/m) 

Μέση κλίση 
ρέματος 
(m/m) 

Μέγιστη 
μισγάγγεια 

(m) 

Μέσο 
υψόμετρο 
λεκάνης  
(m. msl) 

Ελάχιστο 
υψόμετρο 
λεκάνης  
(m. msl) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 
λεκάνης 
(m. msl) 

22 0,1 0,02 1300 172 0 476 

 

Πίνακας 6-4: Εκτίμηση χρόνου συγκέντρωσης (Tc), σε ώρες, με διάφορες μεθόδους 

TURAZZA-
GIANDOTTI 

BRANSBY - 
WILLIAMS 

CHOW et al. Μέσος Όρος Tc Επιλογή Tc 

3,6 5,0 5,9 4,9 4,0 
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Η υδρολογική ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα  βροχόπτωσης 33 χρόνων  του Μ.Σ. 394  που 

βρίσκεται στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού.  

Στον Πίνακα 6-5 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των μέγιστων ροών βάσει της 

«Ορθολογιστικής»  και της «TP55» μεθόδου  για διάφορες περιόδους επαναφοράς.  

 Οι μέγιστες ροές με επαναφορά 50 και 100 χρόνια κυμαίνεται από 5,4 ως 6,2 m3/s για την 

ορθολογιστική μέθοδο και από 2,5 ως 3,5 m3/s με την μέθοδο TP55.  

Πίνακας 6-5: Μέγιστες ροές (m3/s) σε διάφορους χρόνους επαναφοράς με την Ορθολογιστική και την TP55 
μέθοδο χρόνο συγκέντρωσης 4 ωρών  

Λεκάνη 
Απορροής 

(km2) 

Συντελ. Ροής 
(%) 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Μέγιστη ροή m3/s 
Q1 Q2 Q5 Q10 Q30 Q50 Q100 

22 5 0,6 2,0 2,8 3,3 4,5 5,4 6,2 

 Καμπύλη CN* ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡ55 
22 50 0 0 0,1 0,6 1,8 2,5 3,5 
*Ο αριθμός 50 σαν μέσος όρος της CN βασίζεται στα στοιχεία χρήσης γης CORINE του 2016. 

Σημαντικό στοιχείο στον Πίνακα 6-3 είναι το ελάχιστο υψόμετρο της λεκάνης που συμπίπτει 

με το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Αυτό περιορίζει τις επιλογές παροχέτευσης των 

ροών της λεκάνης. 

Η διόδευση ροών υδατορεμάτων της περιοχής δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης 

μελέτης η οποία περιορίζεται στη διαχείριση των όμβριων από τις περιοχές αστικής 

ανάπτυξης της περιοχής Τσερκέζοι. Παρόλα αυτά σε κάποιο στάδιο θα πρέπει να γίνει 

διευθέτηση διάθεσης με ασφάλεια των ροών της συγκεκριμένης λεκάνης κάτι που 

αναμένεται ότι είναι μείζων θέμα. 

Σαν μια από τις πλέον πιθανές λύσεις, λόγω της τοπογραφίας,  παρουσιάζεται  η εκβολή 

στην Αλυκή. Στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας λύσης, που προσομοιάζει με την λύση που ήδη 

έχει εφαρμοστεί για το Ζακάκι και Λιμάνι, τότε τα όμβρια της περιοχής της «Λοιπής 

Οικιστικής Ζώνης» και των όμβριων που προτείνονται να διοχετεύονται από τα Σημεία 4 

και 3 θα μπορούσαν να διαχέονται διαμέσου της ρύθμισης για τις ροές της υδρολογικής 

λεκάνης Ύψωνα.   

6.6.4 Σημεία εκβολής όμβριων με αριθμούς 5, 6 και 7 

Οι εκροές όμβριων της περιοχής ανάπτυξης «Lanitis Greens Golf Resort» καταλήγουν στα  

σημεία 5, 6 και 7 καθώς και της «Sunset Gardens» στο σημείο 5.  

Οι χώροι εισόδου στα σημεία 5 και 6 θα έχουν διαστάσεις 1.0m ύψος x 1.6m πλάτος ενώ το 

σημείο 7 θα έχει διαστάσεις 1.0m ύψος x 2.2m πλάτος. 
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Αυτά ήδη έχουν ληφθεί υπόψη στους σχεδιασμούς διαχείρισης των όμβριων της περιοχής 

ανάπτυξης. Στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται αυτά υπόψη και γίνεται σχεδιασμός του 

τρόπου εισροής και εκροής των.  

6.7 ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΆΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΈΡΓΩΝ 

6.7.1 Γενικά 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός συνάδει πλήρως με τα αναφερόμενα στο υποκεφάλαιο 5.4 

«Εκτίμηση Επιπτώσεων Έργου Διαχείρισης Όμβριων – Προτεινόμενα Μέτρα» που 

αναφέρεται σε δυνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία της Αλυκής από το 

συγκεκριμένο Έργο, αλλά και στα προτεινόμενα Μέτρα Αποφυγής ή Μείωσης των όποιων 

κινδύνων συνάδουν με αυτό.  

Όπως προκύπτει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαφαίνεται ότι οι ποσοτικές αλλαγές στο 

υδατικό ισοζύγιο της Λίμνης που αναμένονται λόγω των εν λόγω αναπτύξεων, είναι αρκετά 

εντός των ορίων της φυσικής διακύμανσης του όπως προκύπτει κάθε χρόνο λόγω κυρίως 

διακύμανσης της βροχόπτωσης, και εφόσον εντός αυτών των ορίων διακύμανσής το όλο 

οικοσύστημα δεν έχει επηρεαστεί, τότε μπορεί με σχετική ασφάλεια να αναφερθεί ότι δεν 

αναμένεται να προκύψουν επιπτώσεις στην όλη λειτουργία του που να μπορούν να 

ανατρέψουν τις όποιες φυσικές διεργασίες γίνονται σήμερα. Θετική αναβάθμιση αποτελεί 

επίσης και το γεγονός ότι η ποιοτική σύσταση των όμβριων απορροών αναμένεται να είναι 

καλύτερη από την υφιστάμενη, λόγω αλλαγής της χρήσης των παρακείμενων τεμαχίων από 

γεωργική σε ήμι-αστική που συνάδει με βελτίωση της ποιότητας των όμβριων απορροών. 

Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρονται μερικές επιπτώσεις που αφορούν γενικά το πολύ 

τοπικό οικοσύστημα στον χώρο κατασκευής των έργων, για χάριν μια πιο ολοκληρωμένης 

εικόνας.  

6.7.2 Πιθανές επιπτώσεις προτεινόμενου σχεδιασμού 

Στην είσοδο οι επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: α) απόθεση ιζημάτων που μπορεί να 

απαιτήσουν καθαρισμό, β) παγίδευση πανίδας, και γ) απώλεια μικρού μέρους οικότοπου. 

Αναφορικά με τα ιζήματα, καθώς το νερό διέρχεται μέσω της εισόδου του έργου, το ίζημα 

εισέρχεται στη δομή της εισόδου και μπορεί να παγιδευτεί εκεί.  Αυτό μειώνει την ποσότητα 

του ιζήματος που παρέχεται στα κατάντη ενώ ταυτόχρονα προκαλεί απόφραξη της εισόδου.  

Η μείωση του ιζήματος κατάντη και η αυξημένη διάβρωση μπορούν να έχουν κάποια 

επίπτωση στους  οικότοπους που εξαρτώνται από την παροχή ιζήματος από ανάντη. 
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Στην έξοδο οι κύριες επιπτώσεις μπορεί να είναι: α) αύξηση της διάβρωσης και μεταφορά 

ιζημάτων προς κατάντη, β) παγίδευση πανίδας, και γ) επίπτωση στον βιότοπο της περιοχής. 

Οι εξερχόμενες ροές όμβριων μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση του χώρου  κάτω από μια 

εκροή, κάτι  που αυξάνει την παροχή ιζήματος σε κατάντη περιοχές. Η τοπική διάβρωση γύρω 

από την ίδια τη δομή εκροής, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της δομής. 

6.7.3 Σχεδιασμός διαχείρισης όμβριων ελαχιστοποίησης επηρεασμού  

Ένας ευαίσθητος σχεδιασμός αποστράγγισης αστικών όμβριων απορροών πρέπει να  

ενσωματώνει στη διαχείριση των όμβριων την  πολεοδομική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας  

φυσικές διεργασίες και χώρους για να μετριάσει τις επιπτώσεις της απορροής των όμβριων  

νερών στο υφιστάμενο οικολογικό καθεστώς της Αλυκής. Επιπλέον το καθεστώς αυτό θα 

πρέπει να προστατεύεται και ενισχύεται. 

Η διαχείριση των όμβριων υδάτων γίνεται με ολιστικό  και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και 

διαλαμβάνει: 

• Μεγιστοποίηση της  καλής οπτικής εμφάνισης των έργων 

• Βελτίωση της ποιότητας της αποστράγγισης του νερού από αστικές αναπτύξεις στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

• Μείωση των απορροών  και των αιχμών των από τις αστικές αναπτύξεις  

αυξάνοντας τον χρόνο κράτησης, και 

• Μείωση του κόστους ανάπτυξης των υποδομών αποστράγγισης με τα κατάλληλα 

έργα 

Οι εκροές που βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τον τελικό αποδέκτη, που είναι η Λίμνη,   

είναι κατάλληλες για απορρίψεις καθαρού νερού χαμηλής ταχύτητας, όπως απορρίψεις από 

ένα σύστημα βιώσιμης αστικής αποχέτευσης (γνωστό σαν SUDS). Ένα τέτοιο σύστημα  

στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού, στις 

δημόσιες ανέσεις και στη βιοποικιλότητα. Η ποσότητα του διοχετευόμενου νερού 

περιορίζεται στον ρυθμό με τον οποίο το νερό θα έφευγε από την τοποθεσία πριν από την 

ανάπτυξη. Η ποιότητα της απορροής καθοδόν βελτιώνεται σταδιακά αφαιρώντας ιζήματα, 

νιτρικά κ.λ.π.   

Η έξοδος θα πρέπει να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τον τελικό αποδέκτη  για να 

παρέχεται μια διαδρομή απόρριψης στην επιφάνεια και μια ημι-φυσική είσοδος  στην Αλυκή. 
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6.7.4 Μέτρα για μείωση επιπτώσεων στις εισόδους και εξόδους 

Θεωρείται δεδομένο ότι κάθε αστική ανάπτυξη λαμβάνει υπόψη της και εκτελεί όλα τα 

απαραίτητα έργα σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης της και όχι μόνο, αναφορικά με 

συγκράτηση του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού των όμβριων εντός της περιοχής με έργα 

τύπου SUDS (Αειφορικά Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων). Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι 

στις επιμέρους αναπτύξεις υπάρχουν όροι στις Πολεοδομικές Άδειες τους για δημιουργία 

δεξαμενών καθίζησης ιζημάτων (retention ponds) καθώς και εγκαταστάσεων λιποπαγίδων.    

Τα έργα διαχείρισης των όμβριων που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη αφορούν την 

υποδοχή των όμβριων κάθε λεκάνης απορροής των αστικών περιοχών στην είσοδο, την 

διαδρομή κάτω από τον υφιστάμενο χωματόδρομο, και την έξοδο μαζί με τα παρεμφερή 

έργα διάχυσης της εκροής και πρόνοια υπερχείλισης. 

Τα μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων των εισόδων και εξόδων στη μορφολογία, την 

υδρολογία και το οικολογικό καθεστώς της περιοχής που λαμβάνονται είναι τα εξής: 

• Διαμόρφωση κυρτώματος χωματόδρομου 

Για επίτευξη των αναγκαίων ελάχιστων τοπογραφικών κλίσεων μεταξύ εισόδου και εξόδου 

των απορροών των όμβριων και αποφυγή εναπόθεσης ιζημάτων, ο χωματόδρομος θα πρέπει 

για ορισμένα μέτρα απόστασης να υψωθεί κατά 1 -1,5 μέτρο με τις ανάλογες κλίσεις 

πρόσβασης και κατάβασης. Το κύρτωμα αυτό θα επιτρέψει την κατασκευή του ορθογωνίου 

οχετού ανάλογα με τη διαστασιολόγηση του σε κάθε σημείο, κατασκευασμένου με 

οπλισμένο σκυρόδεμα που να επιτρέπει ασφαλή διέλευση οχημάτων. Κιγκλίδωμα και στις 

δύο πλευρές θα προσφέρει την αναγκαία ασφάλεια.  

• Η είσοδος του οχετού 

Η είσοδος του οχετού,  κατάλληλα διαστασιολογημένη, θα συνδέεται με την κατάληξη του 

οχετού όμβριων της κάθε λεκάνης απορροής με κατασκευή από σκυρόδεμα  που θα ενεργεί 

και σαν φρεάτιο επίσκεψης για έλεγχο  και καθαρισμό της εισόδου από συσσωρευμένα  

ιζήματα και άλλα αντικείμενα όπως κλαδιά και φύλλα. Η είσοδος μπορεί να είναι 

εφοδιασμένη με κατάλληλη σχάρα που να μπορεί να αφαιρείται και να εναποτίθεται πάλι. 

Αναφορά για σχάρες γίνεται στη συνέχεια. 

• Η έξοδος του οχετού 

Η έξοδος του οχετού σαν συνέχεια της κατασκευής κάτω από το κύρτωμα του δρόμου,  

αποτελείται από χώρο, τύπου ορθογωνίου φρεατίου,  πάλι από σκυρόδεμα. 
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Από τον χώρο αυτό και στις δύο πλευρές κάθετες με τον δρόμο εφαρμόζουν διάτρητες 

φιλτροσωλήνες που εκτείνονται για μερικά μέτρα κατά μήκος και παράλληλα του δρόμου  

και καλυμμένες με χαλικόφιλτρο. Διαμέσου του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται 

κατακράτηση/καθυστέρηση της απορροής αλλά και εκείνο που είναι πιο σημαντικό  είναι ότι 

επιτυγχάνεται ομαλή διάχυση της απορροής σε μικρότερους ρυθμούς ώστε να 

ελαχιστοποιείται  οποιαδήποτε διάβρωση και δημιουργία μικρών λιμνών (ponding).   

Στην αντίθετη πλευρά της εισροής των όμβριων κατασκευάζεται έξοδος στο πάνω μέρος,  σε 

μορφή ρειθρομέτρου, που θα επενεργεί σαν υπερχείλιση. Το άνοιγμα αυτό θα είναι 

καλυμμένο με σχάρα  του τύπου που αναφέρεται στη συνέχεια. 

Η κατασκευή εξόδου του οχετού θα ενεργεί και σαν φρεάτιο επίσκεψης.  

• Σχάρες 

Η παρουσία προστατευτικής σχάρας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για αποφυγή του  

ενδεχόμενου απόφραξης από ιζήματα, κλαδιά, φύλλα κ.λ.π. 

Οι σχάρες πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ράβδοι δεν μπορούν 

να λυγίσουν ή να αφαιρεθούν από το πλαίσιο στήριξης στη δομή.  

Οι σχάρες για την αποτροπή μπλοκαρίσματος από κλαδιά και άλλα απορρίμματα στην είσοδο 

ή την έξοδο πρέπει να είναι σε γωνία 45°. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο απόφραξης των.  

• Έλεγχος της διάβρωσης 

Αν και είναι αμφίβολο για τις εκροές με χαμηλές ταχύτητες ροής, όπως αναμένονται λόγω 

των μικρών κλίσεων, αν απαιτηθούν μέτρα προστασίας για τη διάβρωση και αυτά 

θεωρηθούν απαραίτητα τότε θα χρησιμοποιηθούν «πράσινα μέτρα». Στην περίπτωση 

μικρών κατασκευών ενδέχεται να μην απαιτείται προστασία από τη διάβρωση. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η περιοχή αποκαθίσταται μετά την κατασκευή 

της δομής και η βλάστηση αποκαθίσταται με κατάλληλα γηγενή είδη. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν γεω-υφάσματα. 

Σε περιπτώσεις που αναμένονται μεγαλύτερες ροές απαιτείται σκληρότερο υλικό όπως 

πέτρινο rip-rap και διασκορπιστές ενέργειας (π.χ. ελαφριά κατασκευή από μπλοκς που να 

δέχεται τον αντίκτυπο της ροής αλλά και να επιτρέπει τη διαφυγή της) στον χώρο εκροής.  

• Μείωση Όχλησης στο Φυσικό Βιοτικό Περιβάλλον 

Τα σημαντικά είδη που χρησιμοποιούν το δάσος του ευκαλυπτώνα είναι ως επί το πλείστο 

αρπακτικά πουλιά για κούρνιασμα. Τα πουλιά αυτά είναι αποδημητικά και χρησιμοποιούν 

την περιοχή μόνο κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Παρομοίως ισχύει και για τους 
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μελισσοφάγους, εφόσον αυτοί συνήθως συγκεντρώνονται κοντά στα σημεία μελισσοκομίας 

της άμεσης περιοχής μελέτης, κοντά στο δάσος ευκαλύπτων βόρεια της Αλυκής, η οποία 

φιλοξενεί τους περισσότερους μελισσοφάγους από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην Κύπρο. 

Οι πιο ψηλές συγκεντρώσεις εντοπίζονται κατά τη διάρκεια τους φθινοπωρινής 

μετανάστευσης, τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η αποφυγή κατασκευαστικών 

εργασιών  τη συγκεκριμένη περίοδο θα ελαχιστοποιήσει την ενόχλησή των συγκεκριμένων 

ειδών πτηνοπανίδας. 

Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν όσο το 

δυνατό πιο μικρή διάρκεια, θα πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις κατά πόσο υπάρχουν θέσεις 

φωλεοποίησης καλαμοκαννάδων κοντά στο βόρειο τμήμα της Αλυκής, όπως γίνεται 

περιστασιακά και κυρίως σε πολύ υγρά έτη, έτσι ώστε να μη προκληθούν οχλήσεις κατά την 

κατασκευή.  

Η όποια υποδομή κατασκευαστεί, θα πρέπει να χωροθετηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 

πρέπει να αποφευχθούν οι γνωστές θέσεις των ειδών του κόκκινου όπως τα Linum 

maritimum, Cladium mariscus, Isolepis cernua, Crypsis factorovskyi και Juncus maritimus. Στα 

πλαίσια αυτά, τυχόν αφαιρέσεις βλάστησης αν χρειαστεί θα πρέπει να αφορούν το 

χωροκατακτητικό είδος Acacia saligna. Με αυτόν τρόπο θα μείνει ανεπηρέαστο το υπόλοιπο 

οικοσύστημα του ευκαλυπτώνα που αποτελεί επίσης σημαντικό ενδιαίτημα και του  

μεσογειακού δενδρόβιου βάτραχου (Hyla savignyi). 

Προς εξάλειψή ή και μείωση του κινδύνου δημιουργίας στάσιμων νερών και εστιών 

ανάπτυξης κουνουπιών, η χωροθέτηση των εξόδων της προτεινόμενης υποδομής πρέπει να 

ανεγερθεί στα πιο ανάντη σημεία του ευκαλυπτώνα (και αμέσως κατάντη του δασικού 

δρόμου) έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους από την βλάστηση του 

ευκαλυπτώνα, η απορρόφηση τους από το έδαφος και ο φυσικός εξαγνισμός τους δια μέσω 

του εδάφους πριν την επιφανειακή ή υπεδάφια εισροή τους στο κύριο σώμα της Λίμνης 

Ακρωτηρίου, προσομοιώνοντας με τον τρόπο αυτό κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τη φυσική 

διεργασία εισροής νερού στην Αλυκή ως υφίσταται σήμερα.  

Παρόλο που κρίνεται ότι οι αναμενόμενες αλλαγές, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, δεν 

μπορούν να επηρεάσουν την οικολογική ισορροπία εφόσον όπως έχει διαπιστωθεί οι 

αλλαγές στο υδατικό ισοζύγιο είναι εντός των ορίων της φυσικής διακύμανσης του όπως 

υφίσταται, η ποιότητα των εισρεόντων νερών παρουσιάζεται να είναι βελτιωμένη, θεωρείται 

απαραίτητο όπως σχεδιαστεί προς εκπόνηση ένα σχέδιο παρακολούθησης της οικολογικής 
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κατάστασης του υγροβιοτόπου ειδικά στην άμεση περιοχή μελέτης προς έλεγχο της 

λειτουργίας της υποδομής χωρίς επηρεασμό του.  

Το Σχέδιο παρακολούθησης θα πρέπει να καταγράφει τις κύριες οικολογικές παραμέτρους 

της περιοχής, σε κατάλληλα τακτικά χρονικά διαστήματα που να είναι εφικτό μέσω αυτών να 

προσδιορίζονται τυχόν επιπτώσεις στις οικολογικές ισορροπίες της Αλυκής, λαμβανομένων 

υπόψη και εξωτερικών παραγόντων όπως κλιματολογικών συνθηκών, άλλες εισροές στην 

Αλυκή, κλπ.  

Στο Σχέδιο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν και χαρτογραφήσεις οικοτόπων και ειδών 

χλωρίδας, ποσοτικές και ποιοτικές καταγραφές και κατανομή ειδών πτηνοπανίδας, 

ασπονδύλων, αμφιβίων, ψαριών και κουνουπιών, και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους 

προς εξαγωγή συμπερασμάτων επηρεασμού, ή μη, από τη λειτουργία της εν λόγω υποδομής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΤΣΕΡΚΕΖ ΤΣΙΦΛΙΚ 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 20/11/2019 ΚΑΙ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ 2.12.1.4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ 1988-2013 
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Σε κόκκινο από ΤΑΥ (Τ.Β. μ. Χαμπής Αναστασίου), σε μαύρο από ΤΑΘΕ, σε πράσινο βάσει 

σχολίων  παρατηρητών, σε κίτρινο σαν μέσος όρος.  

Στάθμη νερού στην Αλυκή σε m. msl (ξηρή στα  -2,50m) 

ΕΤΟΣ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 

1988 
-2,5 -2,5 -2,5 -1,94 -1,88 -1,7 -1,7 -1,8 -1,99 -2,21 -2,36 -2,5 

1989 
-2,5 -2,5 -2,3 -1,88 -1,97 -1,94 -2,01 -2,2 -2,27 -2,33 -2,4 -2,47 

1990 
-2,5 -2,5 -2,36 -2,21 -1,97 -1,93 -1,97 -2,2 -2,27 -2,33 -2,4 -2,47 

1991 
-2,5 -2,3 -2,09 -2,03 -2,13 -2,22 -2,32 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

1992 
-2,5 -2,32 -2,09 -1,78 -1,62 -1,67 -1,77 -1,88 -1,97 -2,21 -2,17 -2,13 

1993 
-2,05 -2,04 -2,03 -1,71 -1,62 -1,64 -1,65 -1,75 -2,2 -2,3 -2,5 -2,5 

1994 
-2,5 -2,5 -1,77 -1,76 -1,9 -1,7 -1,75 -2,4 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

1995 
-2,5 -2,5 -2,5 -1,71 -1,62 -1,65 -1,73 -1,89 -1,94 -2,2 -2,4 -2,5 

1996 
-2,4 -2,4 -1,77 -1,7 -1,7 -1,85 -1,95 -2,3 -2,4 -2,4 -2,5 -2,5 

1997 
-2,5 -2,5 -1,78 -1,7 -1,9 -1,85 -1,9 -2,3 -2,4 -2,5 -2,5 -2,5 

1998 
-2,5 -2,4 -2,4 -1,95 -1,7 -1,91 -1,97 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,5 

1999 
-2,5 -2,3 -2,3 -1,83 -1,82 -1,66 -1,6 -2,0 -2,2 -2,5 -2,5 -2,5 

2000 
-2,5 -2,5 -2,5 -2,2 -2,2 -2,2 -2,3 -2,3 -2,4 -2,5 -2,5 -2,5 

2001 
-2,5 -2,5 -1,96 -1,75 -1,71 -1,72 -1,87 -1,9 -2,2 -2,2 -2,3 -2,5 

2002 
-2,5 -2,5 -1,89 -1,79 -1,82 -1,84 -2,0 -2,2 -2,3 -2,5 -2,5 -2,5 

2003 
-2,5 -2,4 -1,85 -1,9 -1,5 -1,55 -1,9 -1,8 -2,1 -2,2 -2,4 -2,5 

2004 
-2,5 -2,5 -1,93 -1,42 -1,3 -1,17 -1,22 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,1 

2005 
-2,2 -2,0 -1,8 -1,61 -1,27 -1,32 -1,37 -1,47 -1,5 -1,55 -1,6 -1,65 

2006 
-1,68 -2,2 -1,74 -1,5 -1,89 -1,67 -1,89 -1,89 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

2007 
-1,91 -1,92 -1,93 -1,93 -1,71 -1,71 -1,71 -1,88 -2,3 -2,4 -2,5 -2,5 

2008 
-2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

2009 
-2,5 -2,5 -1,79 -1,97 -1,9 -1,8 -1,8 -1,95 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

2010 
-1,9 -1,93 -1,9 -1,67 -1,97 -1,87 -1,87 -1,94 -2,1 -2,3 -2,5 -2,5 

2011 
-2,5 -2,5 -2,5 -1,9 -1,97 -1,97 -1,8 -1,72 -2,2 -2,4 -2,4 -2,5 

2012 
-2,5 -2,5 -2,5 -1,42 -1,55 -1,7 -1,76 -1,6 -1,4 -2,2 -2,3 -2,5 

2013 
-2,5 -2,5 -2,5 -1,55 -1,34 -1,32 -1,45 -1,6 -1,62 

   

Μ.Ο 
-2,4 -2,4 -2,1 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -2,0 -2,1 -2,3 -2,3 -2,4 
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Μέγιστες και ελάχιστες τιμές στάθμης κατά μήνα βάσει των διαθέσιμων παρατηρήσεων 

ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 

Ψηλότερη τιμή  στάθμης από μετρήσεις 
-1,68 -1,92 -1,74 -1,42 -1,3 -1,32 -1,22 -1,4 -1,4 -1,55 -1,6 -1,65 

Χαμηλότερη  τιμή στάθμης από μετρήσεις 
-2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 
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7.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ Μ.Σ. 330 ΣΤΟ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΦΑΣΟΥΡΙΟΥ 1988-2013 

 



Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης Όμβριων στην περιοχή  
Λίμνης Ακρωτηρίου – Τσερκέζ Τσιφλίκ 

Παράρτημα ΙΙΙ 
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ΕΤΟΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΕΤΗΣΙΑ 

1988 102,8 98,4 100,8 12,4 3,3 0 0 0 0 73,5 32,9 106,4 530,5 

1989 120,4 9,6 20,8 0 8,5 0 0 0 0 53,3 58,9 77,3 348,8 

1990 30 149,8 39 0 0 0 0 0 0 5,1 10,3 35 269,2 

1991 89,9 88,3 24,3 23,9 0,9 0 0 0 0 30,7 65,6 252,2 575,8 

1992 30,4 105,7 27,8 7,2 7,9 0 1,2 0 0 0 153,4 97,1 430,7 

1993 104,7 65,8 77,9 8,2 6,9 0 0 0 0 0 75,1 16 354,6 

1994 150,8 62,3 46,5 11,3 5,4 0 0 0 28,8 9,3 209,2 49,2 572,8 

1995 48 48,3 18,3 7,2 8 0 0 0 0 18 84,8 10 242,6 

1996 123 39,7 60,5 10,4 0 0 0 0 0 80,2 13,7 150,4 477,9 

1997 10,8 74,8 51,9 32,8 4,3 0 0 0 21,5 27,3 121 87,4 431,8 

1998 56,3 13,1 48,9 24,9 4,5 0 0 0 0 13,3 58 162,1 381,1 

1999 48,8 52,6 37,2 11,5 0 0 0 0 0 5 10,9 39,2 205,2 

2000 80,4 64,3 35,2 26,9 2,7 0 0 0 2,8 22,6 137,5 83,3 455,7 

2001 95,3 70,3 4,2 42,8 0,6 0 0 0 0 24,2 98,3 165 500,7 

2002 78,8 54,8 23,3 24,1 0 0 0 0 0 6,7 35,6 140,8 364,1 

2003 56,3 144,1 51,6 16,8 0 0 0 0 0 7,5 23,3 85 384,6 

2004 277,2 84,5 0 7,3 0 3,5 0 0 0 0 72,7 176,9 622,1 

2005 100,7 54,1 23,9 26,2 0 3,2 0 0 0 7,1 52,3 23,9 291,4 

2006 49,1 53,3 14 8,4 1,5 0 0 0 3,7 101 23,1 18,8 272,9 

2007 65,3 115,4 15,3 6,3 30,1 0 0 0 0 0 26 100,3 358,7 

2008 27,7 28 20,2 0 0 0 0 0 22,9 2,5 12,4 152,8 266,5 

2009 89,8 85,4 81,3 7,1 22,9 0 0 0 2,6 18,9 49,5 186,6 544,1 

2010 106,9 61,8 3,2 44,3 7,3 0 0 0 0 3 0 87,6 314,1 

2011 123,2 76,8 79,7 14,5 4,6 0 0 0 5,7 21,2 90,4 114,6 530,7 

2012 258,2 92,2 17,5 12,5 15,7 0 0 0 0 13 64,5 224,6 698,2 

2013 57 20,9 1,8 109,2 15,2 0 0 0 0 24,7 92,6 48,3 369,7 

Μ.Ο. 91,6 69,8 35,6 19,1 5,8 0,3 0,0 0,0 3,4 21,9 64,3 103,5 415,2 

ΜΕΓ. 277,2 149,8 100,8 109,2 30,1 3,5 1,2 0 28,8 101 209,2 252,2 698,2 

ΕΛΑΧ. 10,8 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 205,2 


