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Το Λιβάδι Ακρωτηρίου (γνωστό και ως Λιβάδι Φασουρίου) 
είναι µια µοναδική φυσική περιοχή της Κύπρου, σηµαντική 

για την άγρια ζωή αλλά και για τον άνθρωπο.

Ο υγρότοπος αυτός βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της 
Χερσονήσου Ακρωτηρίου στην Επαρχία Λεµεσού, 3 

χιλιόµετρα από την Κοινότητα Ακρωτηρίου. Αποτελεί µέρος 
του συµπλέγµατος υγροτόπων Ακρωτηρίου, που είναι το 

µεγαλύτερο στην Κύπρο και βρίσκεται  εντός των Βρετανικών 
Βάσεων.

Το Λιβάδι, έκτασης περίπου 150 εκταρίων, τροφοδοτείται µε 
νερό από τον υδροφορέα και έτσι διατηρείται καταπράσινο 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η περιοχή προστατεύεται 
από τη συνθήκη Ramsar, έχει κηρυχθεί ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας ενώ είναι προτεινόµενη Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης 
στο πλαίσιο των προνοιών του ∆ικτύου Natura 2000 και της 

αντίστοιχης νοµοθεσίας των Βρετανικών Βάσεων.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για σπάνια είδη πουλιών, 
αµφιβίων, ασπόνδυλων και φυτών. Η σύνδεση του Λιβαδιού 

µε τον άνθρωπο χρονολογείται αιώνες πριν καθώς η περιοχή 
παρείχε τις πρώτες ύλες για την παραδοσιακή τέχνη της 
καλαθοπλεκτικής, αλλά και βοσκότοπους για τα ζώα των 

κατοίκων του Ακρωτηρίου.

Αποκατάσταση 
Λιβαδιού Ακρωτηρίου:
ένας υγρότοπος ορόσηµο στις 
Βρετανικές Βάσεις Κύπρου
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Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του έργου www.akrotirimarsh.org



Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί σηµαντικό 
µεταναστευτικό σταθµό για τα πουλιά και βασική 
περιοχή φωλιάσµατος για σηµαντικά είδη όπως η 
Βαλτόπαπια, η Πελλοκατερίνα, ο Καλαµοκαννάς, 
η Φραγκολίνα και πιθανώς ο Νανοερωδιός. 
Εδώ επίσης απαντώνται συχνά κάποια πολύ 
σπάνια είδη όπως ο Νυφογερανός και άλλα 
ενδιαφέροντα είδη όπως η Χαλκόκοτα, ο 
Βορτακοφάγος, ο Βουρωδιός, η Μικροπουλλάδα, 
η Στικτοπουλλάδα, το Τζικλοµουγιούδι, το 
Μαυροφάλκονο, το Κιρκινέζι και άλλα. 

Το Λιβάδι είναι µια από τις ελάχιστες 
περιοχές όπου φωλιάζει η Βαλτόπαπια,  
είδος το οποίο αξιολογείται ως 
απειλούµενο σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου φιλοξενεί σπάνια και 
απειλούµενα είδη φυτών τα οποία συµπεριλαµβάνονται 
στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. 
Για κάποια είδη (π.χ. Ipomoea sagittata, Mentha aquatica, 
Euphorbia pubescens, Orchis palustris και Baldelia 
ranunculoides) το Λιβάδι αποτελεί τη µόνη γνωστή 
τοποθεσία εξάπλωσής τους στην Κύπρο.

Ο ∆ενδροβάτραχος Hyla savignyi ταξιδεύει 
χιλιόµετρα για να φτάσει στις περιοχές 
αναπαραγωγής του. Το Λιβάδι Ακρωτηρίου 
είναι ένας από τους βασικούς προορισµούς 
αυτού του µικρού βατράχου.
 

Η βόσκηση στο Λιβάδι Ακρωτηρίου είναι 
ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία 
διαχείρισης της περιοχής. 

Ένας σηµαντικός υγρότοπος για την άγρια ζωή

Τις τελευταίες δεκαετίες σηµειώθηκε µείωση στη βιοποικιλότητα του Λιβαδιού, κυρίως λόγω 
της αυξηµένης επέκτασης των καλαµιών, της έλλειψης διαχείρισης του νερού και της 
σηµαντικής µείωσης της βόσκησης. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για την αποκατάσταση και 
διαχείριση του Λιβαδιού η οποία πραγµατοποιείται µέσω του έργου µε τίτλο «Αποκατάσταση 
Λιβαδιού Ακρωτηρίου: ένας υγρότοπος ορόσηµο στις Βρετανικές Βάσεις Κύπρου» που 
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Darwin Plus.

Το έργο Darwin Plus «Αποκατάσταση Λιβαδιού Ακρωτηρίου: ένας υγρότοπος ορόσηµο 
στις Βρετανικές Βάσεις Κύπρου»:

• Έχει διάρκεια 2 έτη, από τον Απρίλιο του 2015 µέχρι το Μάρτιο του 2017.
• Υλοποιείται από τον Πτηνολογικό Σύνδεσµο Κύπρου ως επικεφαλής εταίρος, 
 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και το BirdLife Μεγάλης 
 Βρετανίας (RSPB).
• Χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Darwin Plus µέσω χρηµατοδότησης από την  
 κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου.

Στόχοι του έργου είναι:
• η αναβάθµιση της βιοποικιλότητας του Λιβαδιού µε την αποκατάσταση
 του υγροτόπου και δηµιουργία µωσαϊκού ενδιαιτηµάτων καθώς και

• η ενίσχυση της σχέσης του Λιβαδιού µε την Κοινότητα Ακρωτηρίου µε τη 
 δηµιουργία νέων κοινωνικοοικονοµικών ευκαιριών για την τοπική κοινότητα.

∆ενδροβάτραχος © Παντελής Χαριλάου

Αγελάδα στο Λιβάδι © Κλαίρη Παπάζογλου
Καλαµοκαννάς © Albert Stoecker

Mentha aquatica © Παντελής Χαριλάου

Βαλτόπαπια © Θωµάς Χατζηκυριάκου

Το έργο περιλαµβάνει δράσεις διαχείρισης και προστασίας 
αλλά και δράσεις ενηµέρωσης και ανάδειξης της περιοχής:

∆ράσεις διαχείρισης:
• Έργα υδρολογικής διαχείρισης
• Βελτίωση των συνθηκών φωλιάσµατος και τροφοληψίας για σηµαντικά είδη πουλιών
• ∆ιαχείριση της βλάστησης µέσω βόσκησης µε αγελάδες της µοναδικής κυπριακής  
 ράτσας  

∆ράσεις ενηµέρωσης και ανάδειξης:
• Κατασκευή υποδοµών για επισκέπτες όπως πτηνοπαρατηρητήριο και 
 µονοπάτι της φύσης
• Ανέγερση ενηµερωτικών πινακίδων
• Παραγωγή οικοτουριστικού φυλλαδίου
• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας – www.akrotirimarsh.org
• ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων µε την τοπική κοινότητα
• Προώθηση της καλαθοπλεκτικής – µιας παραδοσιακής δραστηριότητας της περιοχής.
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