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Το έργο LIFE OROKLINI υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Η πλήρης αναφορά (στην αγγλική γλώσσα μόνο) ετοιμάστηκε από την I.A.CO Ltd 

Environmental & Water Consultants στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου 

LIFE ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης’, LIFE10 NAT/CY/716. Η συνοπτική 

παρουσίαση της αναφοράς στα ελληνικά ετοιμάστηκε από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. 

 

 

 

 

 



 

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού 

μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Εισαγωγή: 

Ο καθορισμός των υδρολογικών χαρακτηριστικών της λίμνης Ορόκλινης αποτελεί δράση του 

τριετές έργου ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης’ που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 

είναι ένας από τους εταίρους του έργου υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης αυτής. 

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου ανέθεσε σύμβαση εργολαβίας, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που διέπουν το Σύνδεσμο και το πρόγραμμα LIFE, στην εταιρεία I.A.CO Ltd η οποία 

και ανέλαβε τις εργασίες για τον καθορισμό των υδρολογικών χαρακτηριστικών της λίμνης 

Ορόκλινης. 

Η υδρολογική μελέτη περιλαμβάνει: 

(α) Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υπόγειων υδάτων και ερευνητικής γεώτρησης και τα 

αποτελέσματα μετρήσεων της στάθμης του υδροφορέα. 

(β) Τα αποτελέσματα των αναλύσεων επιφανειακών υδάτων και τα αποτελέσματα της στάθμης 

του νερού της λίμνης. 

(γ) Συζήτηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων υπόγειων και επιφανειακών υδάτων καθώς 

και της σχέσης του υπόγειου νερού με το νερό της θάλασσας και το νερό της λίμνης. 

(δ) Δοκιμές απορροφητικότητας 

(ε) Έλεγχος δομικής ακεραιότητας του αναχώματος, του φράγματος και του υπερχειλιστή της 

λίμνης 

(στ) Υδρολογική μελέτη λειτουργίας της λίμνης για σειρά ετών και για τρία πιθανά σενάρια 

(ξηρές συνθήκες, μέσες συνθήκες και υγρές συνθήκες) 

(ζ) Αξιολόγηση προτεινόμενων έργων διαχείρισης του νερού της λίμνης 

Τα αποτελέσματα της μελέτης περιληπτικά: 

(α) Υπόγεια ύδατα 

Η ερευνητική γεώτρηση βάθους 6 μέτρων (5 μέτρα κάτω από τη στάθμη του υπόγειου νερού) 

έδωσε στοιχεία για τη σύσταση του εδάφους διατρηθέντα πυρήνα και για την υδροπερατότητα 

εδάφους. Από την ανάλυση του διατρηθέντα πυρήνα προκύπτει ότι οι τιμές υδροπερατότητας 

εδάφους είναι χαμηλές, κάτι που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ανάμειξη μεταξύ υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων. 

Από το σημείο της γεώτρησης λήφθηκαν δείγματα νερού από τα υπόγεια ύδατα. Τα κύρια 

ευρήματα αυτών των αναλύσεων ήταν: 

- Πολύ χαμηλές (αμελητέες) συγκεντρώσεις για Υδράργυρο Hg 

- Η συγκέντρωση του Μόλυβδο Pb (9,9 μg/L) ήταν λίγο  κάτω από το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση για το πόσιμο νερό (10 μg/L). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων 
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καθώς η λεκάνη απορροής της λίμνης είναι κατοικημένη περιοχή και η λίμνη βρίσκεται κοντά σε 

δρόμους με αυξημένη κίνηση. 

- Υψηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου και θειούχων που δείχνουν διάλυση γύψου. 

- Χαμηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών που υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ρύπανση 

από πηγές λυμάτων ή λιπασμάτων. 

- Υψηλές συγκεντρώσεις βορίου. Συχνά, αποθέσεις εβαποριτών σε κλειστές λεκάνες  μπορεί να 

περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις βορίου. 

- Τα αργιλώδη ιζήματα και ειδικά το γυψοφόρο έδαφος αποτελούν την κύρια πηγή αλατότητας 

των υπόγειων υδάτων. Η αλατότητα των υπόγειων υδάτων είναι πολύ υψηλότερη από αυτή της 

θάλασσας. 

 

Το επίπεδο της στάθμης των υπόγειων νερών κυμαίνεται μεταξύ 1,2 και 1,42 μέτρα για την 

περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου (2012) ενώ αξιοσημείωτο είναι το ότι ενώ τον Αύγουστο δεν 

καταγράφηκε βροχόπτωση στην περιοχή η στάθμη των υπόγειων νερών αυξήθηκε. Επίσης την 

ίδια περίοδο παρατηρήθηκε αυξημένη ροή στο κανάλι που περνά κάτω από τον 

αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Παραλιμνίου και καταλήγει στη λίμνη (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Ροή καναλιού προς τη λίμνη στις 16 Αυγούστου 2012 

 

 

(β) Επιφανειακά ύδατα 

- Σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ρύπανση από  τις 

γύρω καλλιέργειες ή κτηνοτροφικές μονάδες. 
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- Το pH των επιφανειακών υδάτων είναι υψηλότερο από αυτό των υπόγειων υδάτων, κάτι που 

ίσως να αποδίδεται στην κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα με τη φωτοσύνθεση υδρόβιων 

οργανισμών και απελευθέρωσής του τη νύχτα. Γενικά τα επιφανειακά ύδατα μη ρυπασμένων 

περιοχών έχουν τιμές pH από 6,5 – 8,5. Οι τιμές pH των επιφανειακών υδάτων της λίμνης ήταν 

8,3 και 8,0 τον Ιούνιο και Οκτώβριο αντίστοιχα. 

- Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων ασβεστίου και θειούχων υποδεικνύει διάλυση γύψου 

όπως συμβαίνει και στα υπόγεια νερά κάτι που ίσως να σημαίνει ότι υπάρχει επικοινωνία 

υπόγειων και επιφανειακών νερών. 

- Το ΒΟD (Biochemical Oxygen Demand / βιοχημική απαίτηση οξυγόνου) ήταν χαμηλό στην 

ανάλυση του Ιουνίου ενώ ιδιαίτερα αυξημένο τον Οκτώβρη. Οι αυξημένες τιμές του Οκτωβρίου 

υποδεικνύουν ρύπανση  πιθανόν από την εισροή νερού από την οικοδομημένη λεκάνη απορροής 

της λίμνης και την αποικοδόμηση οργανισμών. Το Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) είχε τιμές πάνω από 

τις φυσιολογικές τον Οκτώβρη. 

 

Για τη μέτρηση της στάθμης νερού της λίμνης εγκαταστάθηκε στο σημείο της υπερχείλισης 

ειδικός μετρητής στάθμης νερού (Εικόνα 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Ο μετρητής στάθμης νερού και ο εξοπλισμός εγκατάστασής του. 

 

(γ) Συζήτηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων υπόγειου και επιφανειακού νερού καθώς 

και της σχέσης του υπόγειου νερού με το νερό της θάλασσας και το νερό της λίμνης. 
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Ένα από τα κύρια ερωτήματα ήταν αν το νερό της θάλασσας εισβάλει στο υπόγειο νερό της 

περιοχής της λίμνης. Η υδρολογική μελέτη έδειξε ότι δεν υπάρχει θαλάσσια διείσδυση στον 

υδροφορέα της λίμνης. Η βασικότερη αιτία για να παρατηρηθεί το φαινόμενο της θαλάσσιας 

διείσδυσης στον υδροφορέα είναι η υπεράντληση ενός παράκτιου υδροφορέα και η ταπείνωση 

της στάθμης του υπόγειου νερού κάτω από το επίπεδο του θαλάσσιου νερού. Στην περίπτωση 

της λίμνης Ορόκλινης στην περιοχή όχι μόνο δεν υπάρχει υπεράντληση αλλά ούτε καν 

οποιαδήποτε άντληση λόγω της χαμηλής υδροφορίας αλλά και κυρίως της ακατάλληλης 

ποιότητας του νερού. Σύμφωνα και με τις μετρήσεις της στάθμης του υπόγειου νερού στην 

ερευνητική γεώτρηση που βρίσκεται περίπου σε υψόμετρο 3m (a.m.s.l) , η χαμηλότερη τιμή που 

μετρήθηκε είναι  1.42 μέτρα βάθος (10/9/2012), δηλαδή η στάθμη του νερού βρίσκεται σε 

υψόμετρο 1.58 μέτρα (a.m.s.l), οπότε η υδραυλική κλίση έχει κατεύθυνση προς τη θάλασσα.  

Η άποψη ότι  το υπόγειο νερό της  περιοχής δεν υφίσταται διείσδυση της θάλασσας ενισχύεται 

και από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων και πιο συγκεκριμένα από ένα σημαντικό 

δείκτη υφαλμύρινσης, το λόγο Na/Cl, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξακριβωθεί αν 

η παρουσία αλατότητας στο υπόγειο νερό είναι από θαλάσσιο νερό ή όχι. Στην περίπτωση 

θαλάσσιας διείσδυσης ο λόγος αυτός είναι μικρότερος από 0,86 (mοlar ratio) ενώ στην 

περίπτωση της λίμνης είναι μεγαλύτερος (0,88). Επίσης η ρύπανση από θαλάσσια διείσδυση 

μπορεί να χαρακτηριστεί με τον λόγο Cl
-
/ HCO3

-
 + CO3

2- 
(λόγος του Simpson). Σύμφωνα με το λόγο 

αυτό ο χαρακτηρισμός της ρύπανσης από θαλάσσιο νερό διαχωρίζεται σε 5 κατηγορίες: 0,5 για 

καλής ποιότητας νερού, 1,3 για ελαφρώς ρυπασμένο νερό, 2,8 για μέτρια ρυπασμένο νερό, 6,6 

για σοβαρά ρυπασμένο νερό και 15,5 για πολύ σοβαρά ρυπασμένο νερό (στην παραλία). Στην 

περίπτωση της λίμνης Ορόκλινης ο λόγος αυτός είναι πάνω από 100 κάτι που δείχνει πως η πολύ 

αυξημένη αλατότητα στο νερό η οποία είναι μεγαλύτερη από το θαλάσσιο νερό δεν σχετίζεται με 

θαλάσσια διείσδυση, αλλά από τον τύπο του εδάφους  και άλλων διεργασιών που «φιλοξενεί» 

την υδροφορία. 

 Όλα τα πιο πάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως δεν παρατηρείται θαλάσσια διείσδυση στην 

περιοχή και πως η χημική σύσταση του υπόγειου νερού επηρεάζεται άμεσα από  την παρουσία 

αποθέσεων ιζημάτων πολύ πλούσιων σε άλατα κάτι που επιβεβαιώνεται και από την περιγραφή 

της λιθολογίας της γεώτρησης και σε συνδυασμό με την πολύ πτωχή υδροπερατότητα της 

περιοχής που δεν επιτρέπει απόπλυση των αλάτων. 

Αναγκαιότητα για μετρήσεις οργανικών ρύπων 

Η λίμνη Ορόκλινης βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, η λεκάνη απορροής του υδροβιότοπου 

είναι οικοδομημένη και κύριοι δρόμοι με αυξημένη κίνηση βρίσκονται πολύ κοντά στη λίμνη. 

Έτσι, οι πιθανότητες η λίμνη να επιβαρύνεται με οργανικούς ρύπους είναι αυξημένες. Κάτι τέτοιο 

υποδεικνύεται από τις τιμές του BOD και COD (αν και οι τιμές του DO) δείχνουν ότι το νερό της 

λίμνης έχει καλές συνθήκες. Για να εξακριβωθεί το αν η λίμνη επιβαρύνεται με οργανικούς 

ρύπους είναι απαραίτητο να γίνει παρακολούθηση του νερού που εισέρχεται στη λίμνη από το 

κύριο ρυάκι (το οποίο περνά κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Παραλιμνίου) αλλά και 

από άλλα σημεία που έρχονται από την περιοχή όπου είναι το βενζινάδικο. Τα δείγματα νερού 
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από αυτά τα σημεία θα πρέπει να ληφθούν νωρίς το χειμώνα και το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, η 

συγκέντρωση δειγμάτων για έλεγχο οργανικών ρύπων δεν αρκούν για να εξετασθεί το ερώτημα 

που τίθεται. Οι ανησυχίες αναφορικά με την ποιότητα του νερού που εισέρχεται στη λίμνη θα 

μπορούσαν να εξεταστούν περαιτέρω και να διαπιστωθούν σε μία ολοκληρωμένη Μελέτη 

Ανάλυσης των Πιέσεων Ποιοτικής Υποβάθμισης της Απορροής εντός της λεκάνης απορροής, η 

οποία θα περιλαμβάνει και δειγματοληψίες για χημικές αναλύσεις από τα σημεία εισροής νερού 

στη λίμνη. Μια τέτοια έρευνα θεωρείται  απαραίτητη  για την πλήρη κατανόηση του 

επηρεασμού της ποιότητας του νερού της λίμνης από την λεκάνη απορροής και θα δώσει τη 

δυνατότητα να παρθούν μέτρα βελτίωσης της ποιότητας του νερού.   Εξ’ άλλου μια τέτοια μελέτη 

θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη  για τον προσδιορισμό μέτρων διαχείρισης της λίμνης και 

διατήρησης της καλής ποιοτικής κατάστασης της και της λειτουργίας ως οικοσύστημα, εφόσον 

στη λεκάνη απορροής υφίστανται αλλά και δύναται να αναπτυχθούν άλλα έργα υποδομής και 

βιοτεχνίες ενώ παρουσιάζεται έντονη οικιστική ανάπτυξη. Επίσης θέματα όπως η ύπαρξη 

δικτύου ομβρίων ή σχεδίων προς αυτή την κατεύθυνση, δικτύου αποχετεύσεων κλπ. θα πρέπει 

να εξεταστούν. 

 

(δ) Δοκιμές απορροφητικότητας 

Ο ρυθμός διήθησης ήταν ιδιαίτερα χαμηλός που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία 

μεταξύ υπόγειων και επιφανειακών νερών, ή αν υπάρχει αυτή είναι μικρή. 

 

(ε) Έλεγχος δομικής ακεραιότητας του αναχώματος , του φράγματος και του υπερχειλιστή της 

λίμνης 

Ανάχωμα 

Το ανάχωμα έχει τη λειτουργία φράγματος και αποτελείται από χώμα (το οποίο συμπιέστηκε) 

και πέτρες. Η πυκνή βλάστηση στο ανάχωμα και ιδιαίτερα στην βόρεια πλευρά του καθιστά 

αδύνατη την επίβλεψή της για τυχόν διαρροές. Από οπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη 

νότια πλευρά του αναχώματος  παρατηρήθηκαν τα εξής: 

- Μικρές διαβρώσεις σε κάποια σημεία της επιφάνειας του αναχώματος που θα μπορούσαν να 

επιδιορθωθούν. 

- Δεν παρατηρήθηκαν ρωγμές. 

- Η βλάστηση στο ανάχωμα λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας  

-Παρατηρήθηκε μια μικρή καθίζηση σε απόσταση 120 μέχρι 230 μέτρα από το δυτικό άκρο του 

αναχώματος. H τοπογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE 

OROKLINI αποκάλυψε την έκταση αυτής της καθίζησης, η οποία έχει μέγιστη τιμή περίπου 35 

εκατοστά με μέση τιμή περίπου 20 εκατοστά και μήκος περίπου 100-110 μέτρα. Η καθίζηση αυτή 

θα πρέπει να διορθωθεί με προσθήκη παρόμοιων υλικών όπως αυτά του υπόλοιπου 

αναχώματος, στο σημείο αυτό ώστε η επιφάνεια αυτή να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το υπόλοιπο 

ανάχωμα.. 

-Παρατηρήθηκε μια μικρή διαρροή σε σημείο που απέχει 170 μέτρα από το δυτικό άκρο  του 

αναχώματος (Εικόνα 3). Αυτή η διαρροή μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα μόνο στην περίπτωση 



 

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού 

μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που υλικό του αναχώματος μετακινηθεί λόγω της ροής νερού αλλά αυτή η περίπτωση είναι 

μάλλον απίθανη. Το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να παρακολουθηθεί. Σε περίπτωση που 

αυξηθεί η ροή θα πρέπει το ανάχωμα στο σημείο αυτό να επισκευαστεί. 

- Γενικά το ανάχωμα φαίνεται να είναι αρκετά σταθερή και σε καλή κατάσταση και δείχνει ότι 

έχει αντοχή στην πίεση που ασκείται από το νερό που συγκρατεί η λίμνη. 

Εικόνα 3: Ανενεργό σημείο διαρροής 170 μέτρα από το δυτικό άκρο του αναχώματος. 

 

Φράγμα και υπερχειλιστής 

Αφού απομακρύνθηκε η πυκνή βλάστηση από το σημείο της υπερχείλισης, κατέστη δυνατός ο 

έλεγχος της κατασκευής. Οι κύριες παρατηρήσεις και προτεινόμενα κατασκευαστικά έργα 

δίνονται πιο κάτω: 

-Το ανατολικό ΄φτερό’ του τοιχώματος καταστράφηκε το 2008 σε μια προσπάθεια 

αποστράγγισης της λίμνης και η πλευρά αυτή της υπερχείλισης αντικαταστάθηκε με 

χώμα/λάσπη. Το ανατολικό ΄φτερό’ του τοιχώματος χρειάζεται να κατασκευαστεί  κατά τις ίδιες 

διαστάσεις όπως το δυτικό τοίχωμα (Εικόνα 4). 

- Ο υπερχειλιστής του φράγματος είναι κατασκευασμένη από τσιμέντο ενώ  κρίνεται απαραίτητη 

η ενίσχυση της κατασκευής καθώς παρουσιάζει κάποιες μικρές διαρροές (Εικόνα 5). 

- Ένα κομμάτι στο ανατολικό σημείο της υπερχείλισης είναι πιο χαμηλά κατά 15-20 εκατοστά από 

ότι η υπόλοιπη υπερχείλιση. Αυτό θα πρέπει να επιδιορθωθεί ώστε η υπερχείλιση να είναι στο 

ίδιο επίπεδο, σε όλο της το μήκος. 
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- Θα πρέπει να κατασκευαστεί μια θύρα στην υπερχείλιση του φράγματος που θα επιτρέπει τη 

διαχείριση του νερού στη λίμνη (περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό δίνονται στο κεφάλαιο (ζ) 

Αξιολόγηση προτεινόμενων έργων διαχείρισης του νερού της λίμνης. 

-Το φράγμα θα πρέπει να διατηρείται χωρίς βλάστηση ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία 

της υπερχείλισης. 

-Μετά από μελέτη της χωρητικότητας του φράγματος συμπεραίνεται ότι το μέγεθος της 

υπερχείλισης επιτρέπει τη ροή νερού σε περίπτωση πλημμύρων που συμβαίνουν για 100 ή 

ακόμα και 150 χρόνια. Η παροχετευτική ικανότητα του υπερχειλιστή είναι ικανοποιητική. 

-Το καλώδιο εταιρείας τηλεπικοινωνιών (CYTA) που διασχίζει την υπερχείλιση πρέπει να 

απομακρυνθεί καθώς εμποδίζει τις εργασίες συντήρησης της υπερχείλισης, (Φωτογραφία 4). 

 

  

Εικόνα 4: Κατάσταση υπερχείλισης μετά την απομάκρυνση της πυκνής βλάστησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Μικρές διαρροές στο σημείο της υπερχείλισης. 14 Νοεμβρίου 2012. 

 

(στ) Υδρολογική μελέτη λειτουργίας της λίμνης για σειρά ετών και για τρία πιθανά σενάρια 

(ξηρές συνθήκες, μέσες συνθήκες και υγρές συνθήκες)  

Η υδρολογική μελέτη λειτουργίας της λίμνης έγινε για το βόρειο μέρος της λίμνης (τομέας S3, 

Παράρτημα 1) και με βάσει τις υδροκλιματολογικές συνθήκες της περιόδου 1968 – 2011. Η 

Το ανατολικό τοίχωμα έχει καταστραφεί 

Καλώδιο CYTA 

Το ανατολικό τοίχωμα έχει 

καταστραφεί και 

αντικατασταθεί από χώμα 
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μελέτη έδειξε ότι λόγω της μικρής χωρητικότητας της λίμνης (23.400 κυβικά μέτρα) σε σύγκριση 

με τον όγκο νερού που εισρέει στη λίμνη, νερό συγκεντρώνεται στη λίμνη κάθε χρόνο ενώ τους 

περισσότερους μήνες η λίμνη υπερχειλίζει. Οι μήνες κατά τους οποίους η λίμνη αποξηραίνεται 

είναι ο Αύγουστος έχοντας την υψηλότερη συχνότητα (76,7%), ενώ ο ακολουθεί ο Ιούλιος 

(55,8%), ο Σεπτέμβρης (55,8%) και ο Ιούνιος (11,6%). Επίσης ο Οκτώβρης εμφανίζει κάποια 

συχνότητα αλλά είναι χαμηλή (2,3%). Τους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και Φεβρουάριο η λίμνη 

είναι γεμάτη και υπερχειλίζει. Οι μήνες Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτης και Απρίλης εμφανίζουν 

υψηλή συχνότητα υπερχείλισης, 86,0, 95,3, 93,0 και 95,3%, αντίστοιχα. Επίσης ο Μάιος 

εμφανίζει συχνότητα υπερχείλισης 76,7%. Τέλος, οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και 

Σεπτέμβρης μπορεί περιστασιακά να παρουσιάσουν υπερχείλιση με συχνότητες 32,5, 7,0, 13,9 

και 23,2% αντίστοιχα. 

 

Υδατικό ισοζύγιο σε ξηρές συνθήκες, μέσες συνθήκες και υγρές συνθήκες 

Το υδατικό ισοζύγιο μελετήθηκε σε μηνιαία βάση και για 3 σενάρια συνθηκών, ξηρασία, μέση 

βροχόπτωση και έντονη βροχόπτωση ενώ οι στατιστικές αναλύσεις για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων έγιναν βάσει της περιόδου 1968 - 2011. 

Το υδατικό ισοζύγιο για τα τρία σενάρια δίνεται στις 3 γραφικές παραστάσεις 1-3. 

 

Γραφική παράσταση 1: Υδατικό ισοζύγιο της λίμνης Ορόκλινης σε ξηρές συνθήκες 
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Γραφική παράσταση 2: Υδατικό ισοζύγιο της λίμνης Ορόκλινης σε συνθήκες μέσης βροχόπτωσης 

 

Γραφική παράσταση 3: Υδατικό ισοζύγιο της λίμνης Ορόκλινης σε συνθήκες έντονης  

βροχόπτωσης 
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Στο σενάριο ξηρών συνθηκών (γραφική παράσταση 1), η λίμνη είναι ξηρή τους μήνες Ιούλιο, 

Αύγουστο και Σεπτέμβρη. Τους υπόλοιπους μήνες η λίμνη φαίνεται να γεμάτη εκτός από το μήνα 

Ιούνιο που η στάθμη του νερού είναι κάτω από τη μέση. Λόγω της μικρής χωρητικότητας της 

λίμνης σε σχέση με την ποσότητα νερού που εισρέει μέσω της λεκάνης απορροής υπάρχει νερό 

στη λίμνη ακόμα και σε ξηρές συνθήκες. 

Στο σενάριο συνθηκών μέσων συνθηκών (γραφική παράσταση 2), η λίμνη είναι ξηρή μόνο τους 

μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.  Τους υπόλοιπους μήνες η λίμνη φαίνεται να γεμάτη εκτός 

από το μήνα Μάιο που η στάθμη του νερού στη λίμνη είναι σχεδόν στη μέση. 

Στο σενάριο συνθηκών υγρών συνθηκών (γραφική παράσταση 3), δεν υπάρχει καμία περίοδος 

που η λίμνη να είναι ξηρή. Η στάθμη του νερού μειώνεται στα μισά μόνο τον μήνα Ιούλιο.  

 

Προτεινόμενα μέτρα για τη διαχείριση του νερού στη λίμνη 

Η λίμνη τείνει να αποξηραίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες αν και αυτό εξαρτάται από τις 

ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου και από το πόσο 

ξηροί είναι οι καλοκαιρινοί μήνες. 

 

Τα πιο κάτω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαχείριση του νερού της λίμνης:  

- Με τη συνεχιζόμενη αστικοποίηση στη λεκάνη απορροής της λίμνης  αναμένεται ότι στο μέλλον 

η εισροή νερού στη λίμνη θα αυξηθεί. Ταυτόχρονα η ποιότητα νερού αυτού του νερού 

αναμένεται να υποβαθμιστεί.  

- Η λεκάνη απορροής δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο. Όταν αυτό δημιουργηθεί το νερό που εισρέει 

στη λίμνη αναμένεται να μειωθεί και ταυτόχρονα η ποιότητα νερού αυτού του νερού αναμένεται 

να βελτιωθεί. 

- Θα πρέπει να διεξαχθεί Μελέτη Ανάλυσης των Πιέσεων Ποιοτικής Υποβάθμισης της Απορροής 

εντός της λεκάνης απορροής η οποία θα περιλαμβάνει αναγνώριση των πηγών, στις οποίες αν 

χρειάζεται θα γίνουν και δειγματοληψίες για χημικές αναλύσεις, και προτάσεις μέτρων για 

μείωσή τους. Η δυνατότητα χρήσης αυτού του νερού για τη λίμνη θα πρέπει να εξετασθεί. Μια 

άλλη πηγή θα μπορούσε να είναι το νερό από το Νότιο Αγωγό που βρίσκεται  κατά μήκος του 

αυτοκινητόδρομου προς τα Κοκκινοχώρια. 

- Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέλο λειτουργίας νερού που να συνάδει με τα μέτρα 

διαχείρισης του νερού που θα καθοριστούν βάσει κριτηρίων διατήρησης και προστασίας των 

σημαντικών ειδών της λίμνης. 

 

(ζ) Αξιολόγηση προτεινόμενων έργων διαχείρισης του νερού της λίμνης 

 

1. Ενίσχυση του φράγματος και εγκατάσταση θύρας στη νοτιοανατολική πλευρά (Εικόνα 6) 
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Εικόνα 6: Εικόνα του φράγματος όπως προτείνεται να διαμορφωθεί 

 

2. Εκσκαφή νέων καναλιών στον τομέα S3 με σκοπό τη δημιουργία θέσεων φωλεοποίησης που 

θα περιβάλλονται από νερό (Εικόνα 7). 

 

   

Εικόνα 7: Προτεινόμενη διαμόρφωση καναλιού 
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3. Τοποθέτηση θύρας στο νότιο άκρο του κυρίως καναλιού (Εικόνα 8) 

Δεν είναι ξεκάθαρο σε τι θα εξυπηρετούσε η εγκατάσταση θύρας στο νότιο μέρος του κυρίως 

καναλιού. Αν ο στόχος μιας τέτοιας θύρας είναι ο έλεγχος της ροής του νερού είτε για 

αποθήκευση νερού στη λίμνη είτε για απελευθέρωση του νερού από τη λίμνη τότε κρίνεται 

απαραίτητη η κατασκευή υπερχείλισης με θύρα με τις ίδιες προδιαγραφές όπως αυτές της 

κατασκευής που προτείνεται για τον τομέα S3 (σημείο 1). 

 

 

Εικόνα 8: Το κύριο κανάλι που εκτείνεται από το βόρειο στο νότιο μέρος της λίμνης. Εδώ φαίνεται 

το νότιο άκρο του όπου προτείνεται η εγκατάσταση θύρας. 

 

4. Εγκατάσταση θύρας και διαχωριστικού στο βόρειο κανάλι 

Αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο. Αν χρειαστεί να διοχετευθεί νερό από τον τομέα S3 στην 

υπόλοιπη λίμνη (όταν δεν υπερχειλίζει) αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη θύρα που προτείνεται 

να τοποθετηθεί στο σημείο της υπερχείλισης. 

 

5. Εγκατάσταση αιολικής αντλίας για διοχέτευση νερού στον τομέα S3. 

Αφού το υπόγειο νερό δεν είναι κατάλληλο για εμπλουτισμό της λίμνης, θεωρείται ότι η αιολική 

αντλία θα προοριζόταν για άντληση νερού από την ίδια τη λίμνη. Για την τοποθέτηση αιολικής 

αντλίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πολύ διαβρωτικό περιβάλλον της λίμνης για την επιλογή 

υλικών του πύργου και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εγκατάσταση και τη λειτουργία 

της καθώς πιθανόν ο ήχος, ο στροβιλισμός του αέρα και η έλικα της αντλίας ίσως επηρεάσουν τα 

είδη πουλιών και υδρόβιων οργανισμών. 

 

6. Δημιουργία χαμηλού αναχώματος στο βορειοδυτικό τμήμα του τομέα S3 με θύρα 

υπερχείλισης 

Μια τέτοια κατασκευή θα δημιουργήσει επέκταση του υδροβιότοπου όταν η λίμνη υπερχειλίζει. 

Η πιθανή τοποθεσία δίνονται στην εικόνα 9.  Η ακριβής θέση του αναχώματος, της υπερχείλισης 

Νότιο άκρο καναλιού όπου προτείνεται 

η εγκατάσταση θύρας 
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και της θύρας θα πρέπει να επανεξετασθεί βάσει λεπτομερούς τοπογραφικού σχεδίου στην 

περιοχή γύρω από το ανάχωμακαι τη λίμνη που θα δημιουργηθεί όταν αυτή θα γεμίζει με νερό. 

Μια τέτοια κατασκευή (εικόνα 10) θα διατηρεί τη στάθμη του νερού σε συγκεκριμένο επίπεδο 

κάτι που είναι απαραίτητο για τους στόχους διαχείρισης της λίμνης και τον έλεγχο της ροής του 

νερού.  

Για την κατασκευή του αναχώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χώμα που θα αφαιρεθεί από 

τη εκσκαφή του καναλιού στον τομέα S3 που αναφέρθηκε πιο πάνω (σημείο 2).  

 

Εικόνα 9: Τοποθεσία αναχώματος. 

 

Εικόνα 10: Χαρακτηριστικά αναχώματος και υπερχείλισης με θύρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Κύρια χαρακτηριστικά της λίμνης από της υδρολογική μελέτη που έγινε για τη 

λίμνης Ορόκλινης (Hydrology Report of Oroklini Marsh, Cyprus) το 2008 από τους Dr. Nick Haycock 

& Tom Heath. 

 

 


