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Περίληψη στα αγγλικά (English summary) 

This Action Plan is written as part of the LIFE Oroklini project to complement the existing 

Management Plan (which focuses primarily on the SCI features) and provides current 

management guidance incorporating recommendations from reports completed through 

the LIFE Oroklini project which weren’t available when the Management Plan was written. 

Management actions described in this Action Plan took into consideration the SCI features 

and therefore management prescriptions were designed not to negatively impact on SCI. 

The Action Plan gives a description of the site and current situation regarding hydrology 

and species as well as an overview of the history of recent management and the objectives 

for Oroklini Lake. The document highlights threats which may potentially have an impact 

on the key breeding species and provide clear, concise, practical management objectives 

which can be carried out to enable the site to attain and maintain the SPA in Favourable 

Conservation Status whilst taking into account other important species and communities. 

As an objective of the LIFE Oroklini project the production of this Action Plan has been 

agreed by the project partners (Game and Fauna Service, Birdlife Cyprus, Environment 

Department, Department of Forests and Voroklini Community Council) and the details of 

the plan have been discussed with and approved by all project partners as well as the 

Water Development Department. Information has been taken from other reports (detailed 

in the Bibliography) compiled through the LIFE Oroklini project and key management 

recommendations have been incorporated into the management objectives laid out in this 

plan. 

The main features influencing management on site are the two qualifying species (Black-

winged stilt and Spur-winged lapwing), four other Annex I species that breed or have been 

recorded breeding at Oroklini Lake (Kentish plover, Common & Little tern and Stone 

curlew), Black francolin, migratory and wintering birds as well as the European Eel. The 

main factors affecting each species vary depending on the species and a target is set for 

each of those factors. The main conservation objectives are: (1) To maintain Special 

Protection Area (SPA) in favourable conservation status through maintenance of suitable 

breeding habitat for qualifying species and other key breeding species, (2) To Maintain 

presence of migratory and wintering populations of Annex I and non-Annex I species and 

maintain 53ha SCI halophytic marsh communities in favourable condition, (3) Maintain 

presence of European Eel in open water areas and (4) To build and maintain support for 

Oroklini Lake within the local community and with visitors. 

The Action Plan includes a five year programme that prioritises the actions that need to be 

carried out in order to achieve the conservation objectives and it also includes regulation 

and guidelines regarding the management of the site. The revision timeframe is set to five 

years taking into account progress against targets set out in the conservation objectives. 

Competent authorities at the time the plan was prepared were the Game and Fauna 

Service and the Environment Department. Therefore, responsibility for implementation, 

reporting and review lies with these authorities. However, when the formulation of the 

management body is defined, it is strongly recommended that, also the Water 
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Development Department, the Department of Forests as well as BirdLife Cyprus are fully 

involved. Additionally, the Voroklini Community Council should be part of the management 

body, as it had an active role through the LIFE Oroklini project in engaging the public for the 

conservation of the wetland. 

The Action Plan for Oroklini Special Protection Area is a valuable tool for the future 

management of the site. Through appropriate implementation it can ensure a sustainable 

future for Oroklini Lake. 

The Plan was prepared by Hannah Morton, Site Manager at RSPB and Melpo Apostolidou, 

LIFE Oroklini Project Coordinator at BirdLife Cyprus with the contribution from the LIFE 

Oroklini project partners. 

The full version of the Action Plan is also available in English on the project website and 

also from BirdLife Cyprus upon request.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΖΕΠ & ΤΚΣ Λίμνης Ορόκλινης  

Η Λίμνη Ορόκλινης βρίσκεται νότια από της πόλη της Λάρνακας, και περιλαμβάνει 

μεσογειακούς αλμυρούς λειμώνες, θαμνότοπους, καλαμιώνες, άλλα είδη υδρόβιας 

βλάστησης και υδάτινες μάζες που ανάμεσα τους παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Η 

Λίμνη Ορόκλινης μαζί με τη γύρω γεωργική γη και μια περιοχή βόρεια του 

αυτοκινητόδρομου A3, έχουν καθοριστεί Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ: 93 

ha; Σχ. 1). Ένα μέρος της περιοχής (57 εκτάρια) έχει καθοριστεί Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ: CY6000010) βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά 

(2009/147/ΕΚ, Σχ. 2) για δύο είδη πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας τα οποία 

φωλιάζουν σε σημαντικούς αριθμούς στη Λίμνη. Τα δύο είδη πουλιών είναι: ο 

Καλαμοκαννάς, Himantopus himantopus, (για τον οποίο η Λίμνη Ορόκλινης θεωρείται 

ο πιο σημαντικός τόπος φωλιάσματός τους στην Κύπρο) και η Πελλοκατερίνα, Vanellus 

spinosus, (η Κύπρος φιλοξενεί περισσότερο από το 50% του ευρωπαϊκού 

αναπαραγωγικού πληθυσμού αυτού του είδους). Επίσης μια άλλη λίγο πιο μικρή 

περιοχή (53 εκτάρια) έχει καθοριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (CY6000011), 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικότοπους (92/43/ΕΟΚ), ιδιαίτερα για 

την αλοφυτική της βλάστηση, τον τύπο οικοτόπου Nerio-Tamaricetea και Securinegion 

tinctoriae (Σχ. 2), αλλά και  για τη σημασία της περιοχής για άλλα είδη χλωρίδας και 

πανίδας. Το 2015, η περιοχή θα καθοριστεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) σύμφωνα 

με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 1. Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (κόκκινο περίγραμμα) στη Λίμνη 

Ορόκλινης. 
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Σχέδιο 2. Η περιοχή  Ζώνης Ειδικής Προστασίας (με κόκκινο) και η περιοχή  Τόπου 

Κοινοτικής Σημασίας (με μπλε) στη Λίμνη Ορόκλινης. 

 

‘Αλλα είδη του Παραρτήματος I που αναπαράγονται ή έχουν αναπαραχθεί στην 

περιοχή είναι η Τρουλλουρίδα (Burhinus oedicnemus), το Πλουμίδι (Charadrius 

alexandrinus), η Θαλασσοχελιδόνα (Sterna hirundo) και το Γλαρόνι (Sternula albifrons). 

Επίσης, ακόμη 58 είδη του Παραρτήματος I παρατηρούνται στην περιοχή κατά τη 

μετανάστευση (την άνοιξη και το φθινόπωρο) ή για να διαχειμάσουν. Υπάρχουν ακόμη 

36 μεταναστευτικά είδη τα οποία εμφανίζονται τακτικά και δεν ανήκουν στο 

Παράρτημα I, κυρίως υδρόβια πουλιά. Συνολικά στη Λίμνη Ορόκλινης έχουν 

καταγραφεί περίπου 190 είδη. Η Κοκκινοκέφαλη πάπια, Netta rufina φώλιασε με 

επιτυχία μεταξύ των ετών 2009 και 2013. Αυτές ήταν και οι πρώτες καταγραφές 

φωλιάσματος του είδους στο νησί (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 2010, 2011, 

2012, Kassinis et al. 2010, και αδημοσίευτα αρχεία). Την άνοιξη του 2014, ο Γελαδάρης 

(Bubulcus ibis) επίσης φώλιασε με επιτυχία για πρώτη φορά στη Λίμνη Ορόκλινης με 

αποικία  με περίπου 45 φωλιές. 
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Έξω από τα όρια της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), υπάρχει ένα κατάλοιπο 

υγρότοπου, βόρεια του αυτοκινητόδρομου A3 Λάρνακας-Αγίας Νάπας και ανατολικά 

του δρόμου που περνά από τη νότια πλευρά του αυτοκινητόδρομου, στην ανατολική 

πλευρά της κύριας προστατευόμενης περιοχής (εντός της  Σημαντικής Περιοχής για τα 

Πουλιά (ΣΠΠ), Σχ. 1). Αυτό το κατάλοιπο υγροτόπου μαζί με τον υγρότοπο και τη 

γεωργική γη εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης, έχουν μεγάλη σημασία για την 

προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Ορόκλινης καθώς  μπορούν να θεωρηθούν 

σημαντικοί υγρότοποι για την προστασία κάποιων ειδών που έχουν προαναφερθεί 

(ειδικά για την Πελλοκατερίνα, V. spinosus) και ίσως μελλοντικά για άλλα είδη, κυρίως 

όταν διαχείριση είναι συμπληρωματική σε ότι συνοψίζεται πιο κάτω. 

Πριν από το 2012 ο υγρότοπος της Ορόκλινης αντιμετώπιζε αρκετές απειλές, όπως την 

έλλειψη νερού, τις ξαφνικές διακυμάνσεις στη στάθμη του νερού (που οφείλεται στο 

ξηρό κλίμα της Κύπρου, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαχείρισης νερού) την 

εξάπλωση των ξενικών εισβλητικών ειδών βλάστησης (Acacia saligna & Parkinsonia 

aculeate), και την όχληση που προκαλείται στα είδη από το κοινό που είχε πρόσβαση 

στο χώρο. Αυτή η όχληση προερχόταν κυρίως από άτομα που περπατούσαν ή 

οδηγούσαν μέσα στο χώρο, τη χρήση μιας περιοχής ως παράνομο παζαράκι το οποίο 

κτίστηκε πάνω στα όρια της Λίμνηςς και εν μέρει μέσα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ). Η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της περιοχής και το 

καθεστώς προστασίας της, είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται κάποιες φορές ως 

πρόβλημα για την κοινότητα (σχετίζεται με τη γρίπη των πτηνών, κουνούπια και 

πλημμύρες) παρά ως μια ξεχωριστή περιοχή, άξια προστασίας και διαχείρισης. Το 

έργο LIFE Oroklini (LIFE10NATCY716) υλοποιήθηκε (2012-2014) με σκοπό την 

αντιμετώπιση αυτών των πιέσεων μέσα από ένα συνδυασμό ερευνών και 

στοχευμένων δράσεων διατήρησης και πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση του κοινού. Οι πιο σημαντικές δράσεις προστασίας και διαχείρισης που 

έγιναν στην περιοχή συνοψίζονται στο ‘Ιστορικό Πρόσφατης Διαχείρισης’ στη πιο κάτω 

ενότητα. Αυτές οι δράσεις, έχουν οδηγήσει σε ένα πιο αποτελεσματικό έλεγχο των 

συνθηκών της περιοχής (ειδικά όσο αφορά τη στάθμη του νερού και τον έλεγχο της 

πρόσβασης), και σε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση της περιοχής για 

σημαντικά πουλιά που φωλιάζουν, τα μεταναστευτικά ή διαχειμάζοντα στη Λίμνη 

Ορόκλινης.  

Αυτό το Σχέδιο Δράσης (Action Plan) είναι επομένως μέρος του έργου LIFE Oroklini και 

είναι συμπληρωματικόμε το υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης (Management Plan) (το 

οποίο εστιάζει κυρίως στα χαρακτηριστικά του ΤΚΣ) και παρέχει προτάσεις διαχείρισης 

ενσωματώνοντας συστάσεις από μελέτες/εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν μέσα στα 

πλαίσια του έργου LIFE Oroklini και οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες όταν ετοιμάστηκε 

το Σχέδιο Διαχείρισης. Οι δράσεις διαχείρισης που περιγράφονται σε αυτό το Σχέδιο 

Δράσης λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά του ΤΚΣ και επομένως οι εργασίες 

διαχείρισης αποσκοπούν στο να μην επιδρούν αρνητικά στον ΤΚΣ.  
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Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται στις απειλές που ενδεχομένως έχουν 

επιπτώσεις στα σημαντικά είδη που φωλιάζουν και παρέχει ξεκάθαρους, περιεκτικούς 

και πρακτικούς στόχους διαχείρισης οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιηθούν με 

σκοπό η ΖΕΠ Λίμνη Ορόκλινης να αποκτήσει και να διατηρήσει Ευνοϊκό Καθεστώς 

Διατήρησης, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα σημαντικά είδη και οικοτόπους. Καθότι η 

δημιουργία αυτού του Σχεδίου Δράσης ήταν ένας από τους στόχους του έργου LIFE 

Oroklini το Σχέδιο Δράσης συμφωνήθηκε από τους εταίρους του έργου (την Υπηρεσία 

Θήρας και Πανίδας, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το 

Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης) ενώ οι λεπτομέρειες του 

Σχεδίου Δράσης έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από όλους τους εταίρους και το Τμήμα 

Ανάπτυξης Υδάτων. Έχουν ληφθεί πληροφορίες και από άλλες εκθέσεις/μελέτες 

(λεπτομερής αναφορά στη Βιβλιογραφία) που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου 

LIFE Oroklini και βασικές συστάσεις διαχείρισης συγχωνεύτηκαν στους στόχους 

διαχείρισης που περιγράφονται σε αυτό το Σχέδιο Δράσης.  
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2.1 ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ & ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 

Η ευρύτερη περιοχή 93 εκτάριων αποτελείται από μεσογειακούς αλμυρούς λειμώνες, με αλοφυτική 

βλάστηση, Μέροικους, καλαμιώνες, θαμνότοπους και άλλου είδους βλάστησης (marginal vegetation) 

με ανοικτές υδάτινες μάζες που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα τους και προκύπτουν από 

υψηλές εποχιακές βροχοπτώσεις στη Λίμνη.Η Λίμνη βρίσκεται περίπου 2 μέτρα πάνω από το επίπεδο 

της θάλασσας, με αδιαπέραστα υποστρώματα που αποτελούνται από αλμυρά υπόγεια ύδατα και 

νερό της βροχής που συγκεντρώνεται στο σύστημα με αποτέλεσμα τις εποχιακές διακυμάνσεις και 

στα δύο επίπεδα και στα επίπεδα αλατότητας, από γλυκό νερό το χειμώνα σε αλμυρό και 

υπεράλμυρο νερό το καλοκαίρι. Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την υδρολογία βρίσκονται 

στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης του Νερού(M. Self, Απρίλιος 2014), στην έκθεση: «Προσδιορισμός 

σημαντικών υδρολογικών χαρακτηριστικών για τη Λίμνη Ορόκλινης» (I.A.CO, 2012) και στην 

Ιχθυολογική Μελέτη για την Λίμνη Ορόκλινης, Κύπρος (Σ. Ζόγκαρης, 2014). 

Το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης απορροής της Λίμνης που είναι 3.5km
2 

(Σχ.3), αποτελείται κυρίως 

από βλάστηση τυπική σε βάλτους, αν και τα τελευταία είκοσι χρόνια η περιοχή αναπτύχθηκε 

οικιστικά και με οδικό δίκτυο Η ανάπτυξη αυτή πιστεύεται ότι έχει συμβάλει στην αύξηση ροής νερού 

στη Λίμνη και ειδικά όμβριων νερών που μεταφέρουν θρεπτικές ουσίες και ρύπους στο σύστημα 

(I.A.CO Ltd, 2014). 

Η έκταση του ΤΚΣ, που είναι 53 εκτάρια, φαίνεται στο Σχέδιο 2 με μπλε χρώμα. Οι αλοφυτικές 

κοινότητες οι οποίες έχουν περιορισμένη κατανομή και χαμηλό εύρος στη Κύπρο, περιλαμβάνουν 

τρεις τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι, ενώ στον υγρότοπο της Ορόκλινης περιλαμβάνεται το 

σπάνιο είδος φυτού Suaeda aegyptiaca το οποίο το βρίσκουμε μόνο στους βάλτους και στις όχθες των 

αλυκών μέσα στην περιοχή της Λάρνακας-Ορόκλινης και είναι επομένως πολύ σημαντικό είδος για το 

νησί. 
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Σχέδιο 3: Περίγραμμα της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ορόκλινης όπως περιέχεται στη μελέτη 

«Ανάλυση των πιέσεων εντός της λεκάνης απορροής που επηρεάζουν την ποιότητα της 

επιφανειακής απορροής προς τη Λίμνη Ορόκλινης» που έγινε από την I.A.CO Ltd. Η κόκκινη γραμμή 

είναι 2,7km
2
  της αστικής λεκάνης απορροής  και το πορτοκαλί περίγραμμα είναι 0,5km

2  
λεκάνη 

απορροής γύρω από τη Λίμνη  

2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

2.2.1 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Από το 2012 γίνεται συστηματικός έλεγχος από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για όλα τα 

σημαντικά πουλιά που φωλιάζουν στη Λίμνη Ορόκλινης, μέσα στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία των συστηματικών καταγραφών (Πίνακας 1) πιο κάτω φαίνεται η τρέχουσα 

δραστηριότητα αναπαραγωγής στην περιοχή. 

Πίνακας 1: Σημαντικά είδη της ΖΕΠ Λίμνη Ορόκλινης  

Είδος 
 

Μέγεθος 
Πληθυσμού* 

Κατάσταση Σχόλια 

 Αναπαραγόμενα είδη πουλιών 

Φραγκολίνα  

(Francolinus francolinus) 

 Είδος αναγνώρισης 

ΣΠΠ  

<50 ζευγάρια στη ΣΠΠ 

Λίμνη Ορόκλινης. 

σύμφωνα με εκτίμηση 

της αναφοράς  ΣΠΠ 

(IBA report). 

Κοκκινοκέφαλη πάπια 

(Netta rufina) 

3-6 ζευγάρια  Πρώτη καταγραφή  

φωλεοποίησης  

παγκυπρίως έγινε στη 

Λίμνη Ορόκλινης το 

2009 

Νυκτοκόρακας 

(Nycticorax nycticorax) 

 Παράρτημα I Πιθανό να φωλιάζει 

Γελαδάρης 

(Bubulcus ibis) 

45 φωλιές  Πρώτη καταγραφή 

φωλεοποίησης το  2014 

Τρουλλουρίδα 

(Burhinus oedicnemus) 

1 ζευγάρι Παράρτημα I   

Καλαμοκαννάς 

(Himantopus himantopus) 

14 ζευγάρια Είδος καθορισμού 

ΖΕΠ. 

Παράρτημα I 

Η πιο σημαντική 

περιοχή αναπαραγωγής 

παγκυπρίως για το 

είδος 

Πελλοκατερίνα 

(Vanellus spinosus) 

8 ζευγάρια Είδος καθορισμού 

ΖΕΠ. 

Παράρτημα I 

Η πιο σημαντική 

περιοχή αναπαραγωγής 

παγκυπρίως για το 

είδοςτο 2014 

Λιμνοπλουμίδι 

(Charadrius dubius) 

1-2 ζευγάρια  Μια από τις λίγες 

περιοχές 

αναπαραγωγής στην 

Κύπρο 

Πλουμίδι 

(Charadrius alexandrinus) 

1 ζευγάρια Παράρτημα I  

Θαλασσοχελιδόνα 

(Sterna hirundo) 

 Παράρτημα I Σποραδική 

αναπαραγωγή 

Γλαρόνι 

(Sternula albifrons) 

 Παράρτημα I Σποραδική 

αναπαραγωγή 

Κίτρινος Ζευκαλάτης 

(Motacilla flava feldegg) 

  Μια από τις καλύτερες 

περιοχές 

αναπαραγωγής στη 

Κύπρο 

Σκαλιφούρτα 

(Oenanthe cypriaca) 

 Παράρτημα I  

 

 



 

 14 

 

Σχέδιο Δράσης για τη Λίμνη Ορόκλινης, 2014 

Μη-αναπαραγόμενα είδη πουλιών  

Χιονάτη 

(Egretta garzetta) 

 Παράρτημα I Επιβεβαιωμένη 

καταγραφή για 

αναπαραγωγή του 

είδους το 2007 

Βορτακοφάγος 

(Ardeola ralloides) 

 Παράρτημα I  

Νανορωδιός 

(Ixobrychus minutus) 

 Παράρτημα I  

Χανούμισσα 

(Ardea alba) 

 Παράρτημα I  

Πορφυρός Ψαροφάς 

(Ardea purpurea) 

 Παράρτημα I  

Βουρωδιός 

(Botaurus stellaris) 

 Παράρτημα I  

Χαλκόκοτα 

(Plegadis falcinellus) 

 Παράρτημα I  

Φλαμίνγκο 

(Phoenicopterus roseus) 

 Παράρτημα I  

Αβοκέτα 

(Recurvirostra avosetta) 

 Παράρτημα I  

Ασπροπελαργός 

(Ciconia ciconia) 

 Παράρτημα I  

Μαυροπελαργός 

(Circonia nigra) 

 Παράρτημα I  

Κουταλάς 

(Platalea leucordia) 

 Παράρτημα I  

Καστανόπαπια 

(Tadorna erruginea) 

 Παράρτημα I  

Βαλτόπαπια 

(Aythya nyroca) 

 Παράρτημα I  

Νανοφάλκονο 

(Falco columbarius) 

 Παράρτημα I  

Κιρκινέζι 

(Falco naumanni) 

 Παράρτημα I  

Μαυροφάλκονο 

(Falco vespertinus) 

 Παράρτημα I  

Τζάνος  

(Falco peregrinus) 

 Παράρτημα I  

Ψαραετός 

(Pandion haliaetus) 

 Παράρτημα I  

Γυπογεράκα 

(Milvus migrans) 

 Παράρτημα I  

Μελισσοσιάχινο 

(Pernis apivorus) 

 Παράρτημα I  

Ασπροσιάχινο 

(Circus macrourus) 

 Παράρτημα I  

Καμποσιάχινο (Circus pygargus)  Παράρτημα I  
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Βαλτοσιάχινο 

(Circus aeruginosus) 

 Παράρτημα I  

Ορνιθοσιάχινο 

(Circus cyaneus) 

 Παράρτημα I  

Αετογερακίνα 

(Buteo rufinus) 

 Παράρτημα I  

Γερανός 

(Grus grus) 

 Παράρτημα I  

Στικτοπουλλάδα 

(Porzana porzana) 

 Παράρτημα I  

Μικροπουλλάδα 

(Porzana parva) 

 Παράρτημα I  

Βαλτοπουλλάδα 

(Porzana pusilla) 

 Παράρτημα I  

Μαχητής 

(Philomachus pugnax) 

 Παράρτημα I  

Χρυσοπλουμίδι 

(Pluvialis apricaria) 

 Παράρτημα I  

Διπλοπικάτσονο 

(Gallinago media) 

 Παράρτημα I  

Δασονεραλλίδα 

(Tringa glareola) 

 Παράρτημα I  

Μαυροκέφαλος Γλάρος 

(Larus melanocephalus) 

 Παράρτημα I  

Ροδόγλαρος 

(Larus genei) 

 Παράρτημα I  

Πελαγόγλαρος 

(Larus marinus) 

 Παράρτημα I  

Χειμωνογλάρονο 

(Sterna sandvicensis) 

 Παράρτημα I  

Μαυρογλάρονο 

(Chlidonias niger) 

 Παράρτημα I  

Λιμνογλάρονο 

(Chlidonias hybridus) 

 Παράρτημα I  

Νυκτοπούλλι  

(Caprimulgus europaeus) 

 Παράρτημα I  

Αλκυόνη  

(Alcedo atthis) 

 Παράρτημα I  

Κράγκα 

(Coracias garrulus) 

 Παράρτημα I  

Τρασιηλούδα 

(Calandrella brachydactyla) 

 Παράρτημα I  

Πευκοτρασιήλα 

(Lullula arborea) 

 Παράρτημα I  

Καμπογαλούδι 

(Anthus campestris) 

 Παράρτημα I  

Γαλαζολαίμης 

(Luscinia svecica) 

 Παράρτημα I  
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Μουστακομουγιούδι 

(Acrocephalus melanopogon) 

 Παράρτημα I  

Τρυπομάζης  

(Sylvia melanothorax) 

 Παράρτημα I  

Εληοβάτης 

(Sylvia rueppelli) 

 Παράρτημα I  

Γιαλλούρα 

(Sylvia nisoria) 

 Παράρτημα I  

 

Πατσαλομαντού 

(Ficedula semitorquata) 

  

Παράρτημα I 

 

Κολλαρομαντού 

(Ficedula albicolis) 

 Παράρτημα I  

Δακκαννούρα 

(Lanius nubicus) 

 Παράρτημα I  

Διπλοδακκαννούρα 

(Lanius minor) 

 Παράρτημα I  

Στακτοτζεφαλάς 

(Lanius collurio) 

 Παράρτημα I  

Σιταροπούλλι 

(Emberiza caesia) 

 Παράρτημα I  

Τσακροπιτίλλα 

(Emberiza hortulana) 

 Παράρτημα I  

Fish  

Εύρωπαϊκο Χέλι 

(Anguilla anguilla) 

εκατοντάδες Κρισίμως Κινδυνεύον 

(Παγκόσμιος Κόκκινος 

Κατάλογος IUCN 

απειλούμενων ειδών) 

Μια από τις πιο 

σημαντικές περιοχές 

στην Κύπρο  

*Μέσος όρος 3 χρόνια 2012-14 

2.2.2 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΛΟΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΟΚΑΝΝΑ 

Μέσα στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, πραγματοποίησε μια 

τριετής έρευνα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου τα έτη 2012-2014, με σκοπό να 

εκτιμηθεί η επίδραση που έχουν οι θηρευτές στα είδη αυτά και την επιτυχία φωλεοποίησηςς της 

Πελλοκατερίνας και του Καλαμοκαννά. 

Παρακολουθήθηκαν συνολικά 19 φωλιές, 12 φωλιές της Πελλοκατερίνας και 7 φωλιές του 

Καλαμοκαννά. Στις δέκα φωλιές (53%) έγινε εκκόλαψη ενός νεοσσού (που είναι το κριτήριο για 

επιτυχή φωλεοποίηση). Από τις 19 φωλιές το 47% απέτυχε (41% φωλιές της Πελλοκατερίνας και 57%  

φωλιές του Καλαμοκαννά που παρατηρήθηκαν) λόγω θηρευτών (66%), άγνωστων παραγόντων (22%) 

ή ανθρώπινη όχληση (11%). Η περιορισμένη επιτυχία αναπαραγωγής το 2013 και 2014 οφείλεται 

κυρίως στη μείωση του νερού κατά τη περίοδο αναπαραγωγής, όπου πολλές φωλιές έμειναν 

εκτεθειμένες και ευάλωτες, αλλά επίσης και στην αύξηση της θήρευσης το 2014. Στον πιο κάτω 

πίνακα φαίνεται η επιτυχία φωλεοποίησης των δύο ειδών κατά την περίοδο 2012-2014. 

Πλήρη στοιχεία βρίσκονται στην Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη 
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Λίμνη Ορόκλινης που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (στα Ελληνικά και περίληψη 

στα Αγγλικά). 

Πίνακας 2: Επιτυχία φωλεοποίησης της Πελλοκατερίνας και του Καλαμοκαννά για το 2012-2014 

Έτος 2012 2013 2014 

Είδος Σύνολο φωλιών 

που 

παρακολουθή-

θηκαν  

Επιτυχία % Σύνολο 

φωλιών που 

παρακολουθή-

θηκαν  

Επιτυχία% Σύνολο 

φωλιών που 

παρακολου-

θήθηκαν 

Επιτυχία% 

Πελλοκατερίνα 4 50% 4 50% 4 75% 

Καλαμοκαννάς 2 100% 1 100% 4 0% 

Καταστράφηκαν 9 φωλιές από τις 19  (σύνολο των 2 ειδών και σύνολο μέσα σε 3 χρόνια)  

 

 

Σχέδιο 4: Χάρτης στον οποίο φαίνεται η σημερινή εξάπλωση των καλαμιών (Phragmites australis), 

Λίμνη Ορόκλινης 2014.
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2.3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Αυτό το Σχέδιο Δράσης ισχύει για όλη τη ΖΕΠ και περιέχει επίσης συστάσεις σχετικά με 

την ευρύτερη λεκάνη απορροής της Λίμνης για τη ΖΕΠ και ειδικά τη ΣΠΠ. Το 

μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει διαχωριστεί σε διαμερίσματα βασισμένα στην 

υδρολογική λειτουργία της Λίμνης όπως φαίνεται στο σχέδιο πιο κάτω (Σχέδιο 5). Τα 

διαμερίσματα αναφέρονται σε όλο το Σχέδιο Δράσης, αν και θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι τα διαμερίσματα δεν σχετίζονται με γεωργική γη στην παρακείμενη περιοχή της 

Λίμνης ή στη ευρύτερη λεκάνη απορροής της Λίμνης. 

Σχέδιο 5: Χάρτης όπου φαίνονται τα διαμερίσματα στη ΖΕΠ Λίμνη Ορόκλινης  
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2.4.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

Το έργο LIFE Oroklini (2012-14) επέτρεψε τη διεξαγωγή σημαντικών εργασιών 

αποκατάστασης που ολοκληρώθηκαν εντός της περιοχής της Λίμνης και της ΖΕΠ: 

Το ανάχωμα συγκρατεί το νερό στο διαμέρισμα S3 (σχέδιο 5) και χωρίζει αυτό το 

διαμέρισμα από τα διαμερίσματα S6 & S7. Το φράγμα στο ανατολικό μέρος του 

αναχώματος αποκαλύφτηκε με την αφαίρεση πυκνής βλάστησης τον Οκτώβριο του 

2012 και επισκευάστηκε το Νοέμβριο του 2013. Το ανατολικό ‘φτερό’ του τοιχώματος 

του φράγματος καταστράφηκε το 2008 από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης λόγω 

του φόβου σχετικά με τη γρίπη των πτηνών. Ένα μέρος του αναχώματος 

αποκαταστάθηκε αφού παρατηρήθηκε μερική καθίζηση σε ένα τμήμα του. 

Το Νοέμβριο του 2012 άρχισαν έργα για την αφαίρεση από την περιοχή των ξενικών 

εισβλητικών ειδών βλάστησης, κυρίως ακακίες. Το πρώτο βήμα καταπολέμησης ήταν 

η κοπή και απομάκρυνση του υλοτομημένου δέντρου, έπειτα έγινε ένεση στον κορμό 

που απέμεινε με χημικά προϊόντα ή κάλυψη με ειδική μπογιά στο φρεσκοκομμένο 

βλαστό αναλόγως του μεγέθους του δέντρου. Η εργασία αυτή επαναλήφθηκε το 

χειμώνα του 2013 και 2014 για να διασφαλιστεί η έγκαιρη αγωγή αναγεννημένων 

φυτών. 

Το Δεκέμβριο του 2012, μετά από την πρώτη δράση καταπολέμησης των ακακιών, 

στην περιοχή φυτευτήκαν αυτόχθονα είδη δέντρων και θάμνων (κυρίως μέροικων)  

δημιουργώντας έτσι ένα φυσικό φράγμα, ένα προπέτασμα δέντρων για τη προστασία 

της Λίμνης και των κυριότερων περιοχών αναπαραγωγής. 

Το Δεκέμβριο του 2012 και Ιανουάριο του 2013, η περιοχή όπου λειτουργούσε το 

παράνομο παζαράκι αποκαταστάθηκε και οργώθηκε (αφαιρέθηκαν σκουπίδια, 

σκυρόδεμα, άσφαλτος πρέμιξ και χαλίκια) με αποτέλεσμα την επέκταση της 

διαθέσιμης περιοχής για φώλιασμα διαφόρων ειδών, συμπεριλαμβανομένων 

σημαντικών ειδών όπως η Πελλοκατερίνα και η Τρουλλουρίδα, είδη του 

Παραρτήματος I της Οδηγίας για τα Πουλιά. 

Έγινε περίφραξη της κρατικής γης (Δεκέμβριος 2013) με σκοπό να περιοριστεί η 

πρόσβαση του κοινού στο χώρο. Η περίφραξη ήταν αναγκαία και σημαντική για τη 

μείωση όχλησης στα είδη αναπαραγωγής. Τα πουλιά Πελλοκατερίνα, Γλαρόνι και 

Πλουμίδι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην όχληση.  

Παράλληλα στο διαμέρισμα S7 δημιουργήθηκαν μικρά χαντάκια και νησίδες με τάφρο 

γύρω τους τα οποία παρέχουν υπερυψωμένες περιοχές φωλεοποίησης και 

κατάλληλες περιοχές που συγκρατούν νερό και λάσπη για εξεύρεση τροφής ειδικά για 

την Πελλοκατερίνα και το Γλαρόνι. Επίσης, επωφελούνται και άλλα είδη όπως ο 

Καλαμοκαννάς, το Πλουμίδι, η Θαλασσοχελιδόνα και το Λιμνοπλουμίδι. Τα χαντάκια 

ενώνονται με οχετούς με το κυρίως κανάλι το οποίο διαχωρίζει τα διαμερίσματα S6 & 

S7, πράγμα που σημαίνει ότι εφοδιάζονται με νερό όταν τα διαμερίσματα είναι ξηρά, 



 

 20 

 

Σχέδιο Δράσης για τη Λίμνη Ορόκλινης, 2014 

και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες εξεύρεσης τροφής από τα υδρόβια πουλιά. 

Αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2014 δημιουργήθηκε ακόμη μία νησίδα για φώλιασμα 

μέσα στο διαμέρισμα  S3 που στόχο έχει να προσελκύσει κυρίως τον Καλαμοκαννά. 

Στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini τοποθετήθηκαν δύο υποδομές ελέγχου του νερού:  

μία θύρα στο νότιο άκρο του κυρίως καναλιού με σκοπό τον έλεγχο της στάθμης του 

νερού στα διαμερίσματα S6 και S7, και ένας σωλήνας με βαλβίδα στο ανάχωμα με 

σκοπό τη μείωση της στάθμης του νερού στο διαμέρισμα S3, σε περίπτωση έντονων 

ανοιξιάτικων βροχοπτώσεων. 

Το Σεπτέμβριο του 2014 κόπηκαν τα καλάμια στο διαμέρισμα S3, πράγμα που 

επέτρεψε την καλύτερη διάχυση  του νερού στο διαμέρισμα αυτό. Τα καλάμια 

άρχισαν να αναπτύσσονται και πάλι σε λιγότερο από ένα μήνα.  

Το χειμώνα του 2013-14 κατασκευάστηκαν ένα πτηνοπαρατηρητήριο, ένα περίπτερο 

ενημέρωσης με εξέδρα πτηνοπαρατήρησης, και έγιναν βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις 

στάθμευσης δίπλα από το περίπτερο ενημέρωσης. Το Μάρτιο του 2014 διορίστηκε 

από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, ένας Λειτουργός  Περιπτέρου Ενημέρωσης, 

μέσα στα πλαίσια πάντα του έργου LIFE Oroklini. Σκοπός είναι να ενημερώνει τους 

επισκέπτες και να ευαισθητοποιεί τουςκατοίκους της περιοχής για το σημαντικό ρόλο 

που έχει η ΖΕΠ. 

Το Σεπτέμβριο του 2014, η  Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ολοκλήρωσε τη Μελέτη 

θήρευσης η οποία εστιάζει στην παρακολούθηση των φωλιών της Πελλοκατερίνας και 

του Καλαμοκαννά κατά τη περίοδο 2012-2014. Συνολικά 19 φωλιές ήταν υπό 

παρακολούθηση (6 το 2012, 5 το 2013, 8 το 2014) από τις οποίες 12 φωλιές της 

Πελλοκατερίνας (4 κάθε χρόνο) και 7 φωλιές του Καλαμοκαννά (2 το 2012, 1 το 2013, 

4 το 2014). Παρακολουθήθηκαν 12 φωλιές της Πελλοκατερίνας (2012-2014). Οι 2 από 

αυτές τις φωλιές είχαν καταστραφεί από θηρευτές αλεπούδες και κοράζινους  (17%). 

Παρακολουθήθηκαν 7 φωλιές του Καλαμοκανά (2012-2014). Οι 4 από αυτές τις 

φωλιές καταστράφηκαν από θηρευτές αλεπούδες και κοράζινους  (57%). Ο αριθμός 

των φωλιών του Καλαμοκαννά δεν ήταν σταθερός κατά τη περίοδο των τριών χρόνων 

παρακολούθησης. Ο αριθμός κυμάνθηκε από 21-23 ζεύγη με 31 νεοσσούς το 2012, 36 

ζεύγη με πολύ περιορισμένη επιτυχία φωλεοποίησης το 2013 (11 νεοσσοί) και 12-14 

ζεύγη το 2014 με μόνο 9 νεοσσούς. Η περιορισμένη επιτυχία αναπαραγωγής το 2013 

και το 2014 οφείλεται κυρίως στη μείωση του νερού (χαμηλή βροχόπτωση) κατά τη 

περίοδο της φωλεοποίησης, όπου πολλές φωλιές έμειναν εκτεθειμένες και ευάλωτες, 

αλλά επίσης και στην αύξηση της θήρευσης το 2014. Οι αριθμοί φωλιάς της 

Πελλοκατερίνας ήταν λιγότερο ασταθείς: τα 8 ζεύγη γέννησαν 7 νεοσσούς το 2012, τα 

6 ζεύγη γέννησαν 6 νεοσσούς το 2013 και 8-12 ζεύγη γέννησαν 10 νεοσσούς το 2014. 

Για όλα τα στοιχεία παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τη μελέτη θήρευσης 

(μελέτη στα Ελληνικά και περίληψη στα Αγγλικά).  
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 

3.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  

Το ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης μιας περιοχής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον 

αναπαραγωγικό πληθυσμό των δύο σημαντικών ειδών της περιοχής: τον 

Καλαμοκαννά (H. himantopus) και την Πελλοκατερίνα (V. spinosus). Ωστόσο, 

αναφέρεται ότι οι πληθυσμοί άλλων ειδών του Παραρτήματος I (Τρουλλουρίδα, 

Πλουμίδι, Θαλασσοχελιδόνα & Γλαρόνι) και η φυτοκοινότητες του ΤΚΣ δεν θα πρέπει 

να επηρεάζονται αρνητικά. 

Με σκοπό την εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης αυτών των ειδών και της 

περιοχής, και πάντα μέσα στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini, συμφωνήθηκαν και 

υιοθετήθηκαν οι Τιμές Αναφοράς Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης (ΤΑΕΚΔ) για την 

περιοχή οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 2. Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και 

τα συμπεράσματα περιέχονται στη πλήρη αναφορά ‘Τιμές Αναφοράς Ευνοϊκού 

Καθεστώτος Διατήρησης για τα σημαντικά είδη της περιοχής’ (Tye et al, 2014). 

Η δομή και λειτουργία του υγροτόπου μαζί με διάφορους άλλους τύπους οικοτόπων 

και είδη χλωρίδας πρέπει να βρίσκονται σε Ευνοϊκό Καθεστώς, σύμφωνα με την 

ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικότοπους. Οι αλοφυτικοί οικότοποι όπως και οι τύποι 

οικοτόπων Nerio-tamaracea (Παράρτημα I) και το σπάνιο είδος φυτού Sueda 

aegyptiaca θα πρέπει να διατηρούνται σε Ευνοϊκό Καθεστώς Διατήρησης. 

Πίνακας 3: Τιμές Αναφοράς Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης για σημαντικά είδη 

πουλιών στη Λίμνη Ορόκλινης 

Είδος 

Τιμές Αναφοράς Ευνοϊκού 
Καθεστώτος Διατήρησης που 
συμφωνήθηκαν για τη Λίμνη 
Ορόκλινης, 2014 

Καλαμοκαννάς (Himantopus himantopus) 60 ζεύγη 

Πελλοκατερίνα (Vanellus spinosus) 15 ζεύγη 

Τρουλλουρίδα (Burhinus oedicnemus) 1-2 ζεύγη 

Πλουμίδι (Charadrius alexandrinus) 4 ζεύγη 

Θαλασσοχελιδόνα (Sterna hirundo) Δεν καθορίστηκαν  

Γλαρόνι (Sternula albifrons) Δεν καθορίστηκαν  
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3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

Είδος Χαρακτηριστικό Κατάσταση 
σήμερα 

Στόχος  Κύριοι 
Παράγοντες 

Στόχος για τους κύριους 
παράγοντες  

Σχόλια 

Καλαμοκαννάς 

(Himantopus 

himantopus) 

Αριθμός  

ζευγαριών που 

φωλιάζουν 

24 (μέσος 

όρος 3 

χρόνων) 

 

60 Έκταση 

ενδιαιτήματος 

Καμία ανάπτυξη εντός της 

περιοχής Natura 2000. 

Καμία επέκταση της υψηλής 

βλάστησης γύρω από τις 

περιοχές αναπαραγωγής 

 

 

Η έκταση που καταλαμβάνουν τα 

καλάμια και οι μέροικοι να μην 

αυξηθεί πέραν της έκτασης που 

καταλάμβαναν το 2014 (σχ.4). 

Προσοχή  να μην υπάρχουν 

επιπτώσεις στις τρεις σημαντικές 

αλοφυτικές κοινότητες ούτε 

στους τύπους οικοτόπων Nerio-

Tamaricetea και Securinegion 

tinctoriae 

Ποιότητα 

ενδιαιτήματος  

Επίτευξη μέγιστης στάθμης 

νερού στο διαμέρισμα  S3, και 

18.90εκ πάνω από το επίπεδο 

της θάλασσας στα 

διαμερίσματα S6 &S7 μέχρι το 

τέλος Μαρτίου. 

Καμία παράνομη απόρριψη 

σκουπιδιών 

Καμία όχληση / κυνήγι 

Χρήση σανίδων 30εκ πάνω από 

την υπερχείλιση της θύρας 

 

Παραγωγικότητα Άγνωστη Δεν έχει 

καθοριστεί 

Διακυμάνσεις 

στη στάθμη 

νερού  

Καμία σημαντική αύξηση στη 

στάθμη του νερού κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο   

 

Αφαίρεση των σανίδων εγκαίρως 

σε περίπτωση ανοιξιάτικων 

βροχοπτώσεων για  αποφυγή 

πλημμυρίσματος 
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Περιορισμένες 

ευκαιρίες 

τροφής   

– ξηρασία / 

αυξημένη  

αλατότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ποιότητα νερού  

Διατήρηση περιοχών με 

λάσπη  

 

 

Καμία σημαντική αλλαγή στην 

αλατότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρέπει να χαρακτηριστεί ως  

‘Καλή’ σύμφωνα με τα 

κριτήρια της  Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Ύδατα 

Καμία παράνομη απόρριψη 

σκουπιδιών 

Καμία εισροή 

πετρέλαιου/πετροχημικών 

ουσιών στη Λίμνη  

Αποθήκευση μέγιστης στάθμης 

νερού στο διαμέρισμα S3 στο 

τέλος του χειμώνα. 

Διατήρηση της ροής νερού στη 

Λίμνη μέσω της λεκάνης 

απορροής της Λίμνης. 

Καμία απευθείας εισροή γλυκού 

νερού στη Λίμνη εκτός από 

βροχοπτώσεις. Αυτή η μείωση 

της αλατότητας ενδεχομένως να 

επηρεάσει αρνητικά την πηγή 

τροφής (πληθυσμούς   

ασπόνδυλων) 

 

Μείωση ροής θρεπτικών ουσιών 

από γκρίζα νερά και  

γεωργικές απορροές  

Δημιουργία σχεδίου έκτακτης 

ανάγκης για την αντιμετώπιση 

διαρροής καυσίμων από τους 

γειτονικούς δρόμους. 

Όχληση 

 

 

 

Καμία όχληση 

 

Καμία πρόσβαση του κοινού στις 

περιοχές αναπαραγωγής. Η 

παρακολούθηση της 

αναπαραγωγής πρέπει να γίνεται 

από σημείο θέας. Κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης, 
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συστήνεται να ακολουθείται 

πρακτική για τη μείωση στο 

ελάχιστο των ιχνών που οδηγούν 

σε  ενεργές φωλιές.  

Θήρευση από 

αλεπούδες και 

Κοράζινους 

 

Η θήρευση να μην έχει 

σημαντική επίδραση στα είδη 

καθορισμού  

Από τις 7 φωλιές που 

παρατηρήθηκαν (2012-2014) οι 4 

φωλιές καταστράφηκαν από 

αλεπούδες και κοράζινους (57%). 

Είδος Χαρακτηριστικό Κατάσταση 
σήμερα 

Στόχος  Κύριοι 
Παράγοντες 

Στόχος για τους κύριους 
παράγοντες  

Σχόλια 

Πελλοκατερίνα 

(Vanellus 

spinosus) 

Αριθμός  

ζευγαριών που 

φωλιάζουν 

7 (μέσος 

όρος 3 

χρόνων) 

15 Έκταση 

ενδιαιτήματος 

Καμία ανάπτυξη εντός της 

περιοχής Natura 2000. 

Καμία επέκταση της υψηλής 

βλάστησης γύρω από τις 

περιοχές αναπαραγωγής 

Διατήρηση των νησίδων 

φωλιάσματος στο S7 με 

καθόλου/ περιορισμένη 

βλάστηση 

 

 

 

Η έκταση που καταλαμβάνουν τα 

καλάμια και οι μέροικοι να μην 

αυξηθεί πέραν της έκτασης που 

καταλάμβαναν το 2014 (σχ.4). 

Προσοχή  να μην υπάρχουν 

επιπτώσεις στις τρεις σημαντικές 

αλοφυτικές κοινότητες ούτε 

στους τύπους οικοτόπων Nerio-

Tamaricetea και Securinegion 

tinctoriae. 

 

Ποιότητα 

ενδιαιτήματος 

 

Επίτευξη μέγιστης στάθμης 

νερού στο διαμέρισμα  S3, και 

18.90εκ πάνω από το επίπεδο 

της θάλασσας στα 

διαμερίσματα S6 &S7 μέχρι το 

τέλος Μαρτίου. 

Καμία παράνομη απόρριψη 

σκουπιδιών 

Καμία όχληση / κυνήγι 

Χρήση σανίδων 30εκ πάνω από 

την υπερχείλιση της θύρας  
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Παραγωγικότητα Άγνωστη Δεν έχει 

καθοριστεί 

Διακυμμάνσεις 

στη στάθμη 

νερού 

Καμία σημαντική αύξηση στη 

στάθμη του νερού κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο.  

Αφαίρεση των σανίδων έγκαιρα 

σε περίπτωση έντονων 

βροχοπτώσεων τον Απρίλιο, 

Μάιο και Ιούνιο  για την 

αποφυγή πλημμυρίσματος των 

φωλιών. 

Περιορισμένες 

ευκαιρίες 

τροφής   

– ξηρασία / 

σημαντικές 

αυξομειώσεις 

της  αλατότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ποιότητα νερού 

Τουλάχιστο σε ένα χωράφι 

δίπλα από τη Λίμνη να 

υπάρχουν ετησίως  

αρδευόμενες καλλιέργειες 

τριφυλλιού   

Επίτευξη μέγιστης στάθμης 

νερού στα διαμερίσματα S3, 

S6 & S7 μέχρι το τέλος 

Μαρτίου. 

 

Πλήρης  επικοινωνία νερού 

μεταξύ  S6 & S7 

Διατήρηση λάσπης στις όχθες 

των καναλιών του S7 μέχρι και 

τέλος Ιουνίου. 

Καμία σημαντική αλλαγή στην 

αλατότητα  

 

 

 

 

Πρέπει να χαρακτηριστεί ως  

‘Καλή’ σύμφωνα με τα 

κριτήρια της  Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Ύδατα. 

Καμία παράνομη απόρριψη 

 

 

Χρήση σανίδων στη 

θύρα,18.90εκ πάνω από το 

επίπεδο της θάλασσας. 

Οι αγωγοί να μην γεμίζουν με 

ιζήματα/λάσπη  

Αποθήκευση μέγιστης στάθμης 

νερού μόνο κατά το τέλος του 

χειμώνα.  

 

 

Καμία απευθείας εισροή γλυκού 

νερού στη Λίμνη εκτός από 

βροχοπτώσεις - αυτή η μείωση 

της αλατότητας ενδεχομένως να 

επηρεάσει αρνητικά την πηγή 

τροφής  (πληθυσμούς 

ασπόνδυλων). 

 

Μείωση εισροής θρεπτικών 

ουσιών από γκρίζο νερό και  

γεωργικές απορροές  
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σκουπιδιών 

Καμία εισροή 

πετρέλαιου/πετροχημικών 

ουσιών στη Λίμνη. 

 

 

Δημιουργία σχεδίου έκτακτης 

ανάγκης για την αντιμετώπιση 

διαρροής καυσίμων από τους 

γειτονικούς δρόμους. 

Όχληση 

 

 

 

Καμία όχληση 

 

Καμία πρόσβαση του κοινού στις 

περιοχές αναπαραγωγής. 

Η παρακολούθηση της 

αναπαραγωγής πρέπει να γίνεται 

από σημείο θέας. Κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης, 

συστήνεται να ακολουθείται 

πρακτική για τη μείωση στο 

ελάχιστο των ιχνών που οδηγούν 

σε  ενεργές φωλιές 

Θήρευση από 

αλεπούδες και 

Κοράζινους 

 

 

Η θήρευση να μην έχει 

σημαντική επίδραση στα είδη 

καθορισμού 

Από τις 12 φωλιές που 

παρατηρήθηκαν (2012-2014) οι 2 

φωλιές  καταστράφηκαν από 

αλεπούδες και κοράζινους (17%). 

Επίσης υπάρχουν τεκμήρια 

θήρευσης από αλεπού σε  

ενήλικο άτομο Πελλοκατερίνας. 

Είδος Χαρακτηριστικό Κατάσταση 
σήμερα 

Στόχος  Κύριοι 
Παράγοντες 

Στόχος για τους κύριους 
παράγοντες  

Σχόλια 

Πλουμίδι 

(Charadrius 

alexandrinus) 

Αριθμός  

ζευγαριών που 

φωλιάζουν 

 Παρουσία 

είδους 

Έκταση 

ενδιαιτήματος 

για 

φωλεοποίηση 

και τροφοληψία 

Καμία ανάπτυξη εντός της 

περιοχής Natura 2000. 

Καμία επέκταση της υψηλής 

βλάστησης γύρω από τις 

περιοχές αναπαραγωγής 

Διατήρηση των νησίδων 

φωλιάσματος με 

 

 

Η έκταση που καταλαμβάνουν τα 

καλάμια και οι μέροικοι να μην 

αυξηθεί πέραν της έκτασης που 

καταλάμβαναν το 2014 (σχ.4). 

Προσοχή να μην υπάρχουν 
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περιορισμένη/καθόλου 

βλάστηση στο διαμέρισμα S6 

και S7  

 

επιπτώσεις στις τρεις σημαντικές 

αλοφυτικές κοινότητες ούτε 

στους τύπους οικοτόπων Nerio-

Tamaricetea και Securinegion 

tinctoriae. 

 

 

Ποιότητα 

ενδιαιτήματος 

 

 

Επίτευξη μέγιστης στάθμης 

νερού στο διαμέρισμα  S3, και 

18.90cm πάνω από το 

επίπεδο της θάλασσας στα 

διαμερίσματα S6 &S7 μέχρι το 

τέλος Μαρτίου. 

 

Καμία επέκταση της υψηλής 

βλάστησης γύρω από τις 

περιοχές αναπαραγωγής 

Διατήρηση των νησίδων 

φωλιάσματος 

περιορισμένη/καθόλου 

βλάστηση στο διαμέρισμα S6 

και S7 

 

Καμία όχληση 

Χρήση σανίδων 30εκ πάνω από 

την υπερχείλιση της θύρας. 

 

 

 

 

Η έκταση που καταλαμβάνουν τα 

καλάμια και οι μέροικοι να μην 

αυξηθεί πέραν της έκτασης που 

καταλάμβαναν το 2014 (σχ.4). 

Προσοχή να μην υπάρχουν 

επιπτώσεις στην αλοφυτική 

κοινότητα 

Παραγωγικότητα Άγνωστη Δεν έχει 

καθοριστεί 

Διακυμάνσεις 

στη στάθμη του 

νερού 

 

Καμία αύξηση στη στάθμη του 

νερού κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο.  

 

Αφαίρεση των σανίδων εγκαίρως 

σε περίπτωση έντονων 

βροχοπτώσεων τον Απρίλιο, 

Μάιο και Ιούνιο  για την 

αποφυγή πλημμυρίσματος των 

φωλιών.  

Περιορισμένες 

ευκαιρίες 

Επίτευξη μέγιστης στάθμης 

νερού στο διαμέρισμα S3,  S6 

Χρήση σανίδων στη 

θύρα,18.90εκ πάνω από το 
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τροφής   

– ξηρασία / 

αυξημένη  

αλατότητα 

 

 

 

-ποιότητα νερού 

& S7 μέχρι το τέλος Μαρτίου 

 

Διατήρηση επικοινωνίας 

νερού μεταξύ  S6 & S7. 

Διατήρηση λάσπης στις όχθες 

των καναλιών του S7 μέχρι και 

τέλος του Ιουνίου. 

Πρέπει να χαρακτηριστεί ως  

‘Καλή’ σύμφωνα με τα 

κριτήρια της  Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Ύδατα. 

Καμία παράνομη απόρριψη 

σκουπιδιών. 

Καμία εισροή 

πετρέλαιου/πετροχημικών 

ουσιών στη Λίμνη. 

επίπεδο της θάλασσας. 

 

Οι αγωγοί να μη γεμίζουν με 

ιζήματα.  

 

Μέγιστη αποθήκευση νερού 

μόνο κατά το τέλος του χειμώνα.  

 

Μείωση εισροής θρεπτικών 

ουσιών από γκρίζο νερό και  

γεωργικές απορροές. 

 

Δημιουργία σχεδίου έκτακτης 

ανάγκης για την αντιμετώπιση 

διαρροής καυσίμων από τους 

γειτονικούς δρόμους. 

Όχληση 

 

 

 

Καμία όχληση 

 

Καμία πρόσβαση του κοινού στις 

περιοχές αναπαραγωγής. Η 

παρακολούθηση της 

αναπαραγωγής πρέπει να γίνεται 

από σημείο θέας.   

Θήρευση  Η θήρευση να μην έχει 

σημαντική επίδραση 

Δεν έχει ποσοτικοποιηθεί αλλά 

υπάρχουν αποδείξεις από 

κάμερα, που δείχνουν 

δραστηριότητα αλεπούς στην 

περιοχή.  

Μείωση στο ελάχιστο των ιχνών 

που οδηγούν σε  ενεργές φωλιές.  

Είδος Χαρακτηριστικό Κατάσταση 
σήμερα 

Στόχος  Κύριοι 
Παράγοντες 

Στόχος για τους κύριους 
παράγοντες  

Σχόλια 

Θαλασσοχελιδόνα 

 & Γλαρόνι  

Αριθμός  

ζευγαριών που 

 Παρουσία 

ειδών 

Έκταση 

κατάλληλου 

Γυμνά νησιά / βότσαλα κατά 

το Μάρτιο / Απρίλιο 
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(Sterna hirundo & 

Sternula albifrons) 

φωλιάζουν ενδιαιτήματος 

για 

φωλεοποίηση 

Παραγωγικότητα  Δεν έχει 

καθοριστεί 

Διακυμάνσεις 

στη στάθμη του 

νερού 

 

 

 

Όχληση 

Καμία διακύμανση  

κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου. 

 

 

Καμία όχληση 

 

Αφαίρεση των σανίδων εγκαίρως 

σε περίπτωση έντονων 

βροχοπτώσεων  τον Απρίλιο, 

Μάιο και Ιούνιο για την αποφυγή 

πλημμυρίσματος  των φωλιών.  

Καμία πρόσβαση του κοινού στις 

περιοχές αναπαραγωγής. Η 

παρακολούθηση της 

αναπαραγωγής πρέπει να γίνεται 

από σημείο θέας.   

Είδος Χαρακτηριστικό Κατάσταση 
σήμερα 

Στόχος  Κύριοι 
Παράγοντες 

Στόχος για τους κύριους 
παράγοντες  

Σχόλια 

Τρουλλουρίδα 

(Burhinus 

oedicnemus) 

Αριθμός  

ζευγαριών που 

φωλιάζουν 

 Παρουσία 

είδους 

Έκταση 

κατάλληλου 

ενδιαιτήματος 

για 

φωλεοποίηση 

και τροφοληψία. 

Διατήρηση περιοχών με γυμνό 

, διαταραγμένο έδαφος / 

περιορισμένη βλάστηση  

Τουλάχιστον σε ένα χωράφι 

δίπλα από τη Λίμνη να είναι 

καλλιεργημένη έκταση τον 

Φεβρουάριο/Μάρτιο, ή να 

διατηρείται κάλυψη από χορτάρι 

την άνοιξη  

 

Σύγκρουση με 

ηλεκτρικά 

καλώδια/ 

φράκτες 

Να μην υπάρχουν εναέρια 

ηλεκτρικά καλώδια 

Στο παρόν στάδιο 

προγραμματίζεται η 

σηματοδότηση των εναέριων 

ηλεκτρικών καλωδίων αλλά είναι 

προτιμότερη η αντικατάσταση με 

υπόγεια γραμμή ρεύματος.  

Παραγωγικότητα  >0.7   

μικρών 

που 

Όχληση 

 

Καμία όχληση κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο. 

Συνεργασία με τους γεωργούς 

της περιοχής με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση τους πάνω σε 
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φεύγουν 

από τη 

φωλιά 

πρακτικές ειδικά για τη μείωση 

της χρήσης μηχανημάτων κατά 

τη διάρκεια της επώασης / όταν 

υπάρχουν νεοσσοί  

 

Θήρευση 

 

 

Η θήρευση να μην έχει 

σημαντική επίδραση 

Δεν έχει ποσοτικοποιηθεί αλλά 

υπάρχουν αποδείξεις από 

κάμερα, που δείχνουν 

δραστηριότητα αλεπούς στην 

περιοχή.  

Είδος Χαρακτηριστικό Κατάσταση 
σήμερα 

Στόχος  Κύριοι 
Παράγοντες 

Στόχος για τους κύριους 
παράγοντες  

Σχόλια 

Φραγκολίνα 

(Francolinus 

francolinus) 

Αριθμός  

ζευγαριών που 

φωλιάζουν 

 Παρουσία 

είδους 

Έκταση 

κατάλληλου 

ενδιαιτήματος  

για 

φωλεοποίηση 

και τροφοληψία 

Διατήρηση περιοχών με 

γυμνό, διαταραγμένο έδαφος 

/ χαμηλή βλάστηση  

Καμία συγκομιδή σε  

καλλιεργήσιμες εκτάσεις που 

βρίσκονται δίπλα από τη Λίμνη, 

πριν από την 1η του Αυγούστου. 

Παραγωγικότητα   Όχληση Καμία όχληση κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο. 

Συνεργασία με τους γεωργούς 

της περιοχής με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση τους πάνω σε 

πρακτικές  ειδικά για τη μείωση 

της χρήσης μηχανημάτων κατά 

τη διάρκεια της επώασης/ όταν 

υπάρχουν μικρά / νεοσσοί  

Είδος Χαρακτηριστικό Κατάσταση 
σήμερα 

Στόχος  Κύριοι 
Παράγοντες 

Στόχος για τους κύριους 
παράγοντες  

Σχόλια 

Μεταναστευτικά 

και διαχειμάζοντα 

πουλιά  

Αφθονία   Έλλειψη νερού Η στάθμη της Λίμνης 

αυξάνεται φυσιολογικά το 

φθινόπωρο και χειμώνα - οι 

σανίδες της θύραςκαι άλλες 

υποδομέςδιαχείρισης του 

Έλλειψη πληροφοριών σχετικά 

με την αντίδραση του 

συστήματος (της Λίμνης) στη 

μέση βροχόπτωση. Η 

απαιτούμενη ρύθμιση της θύρας 
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νερού να είναι ρυθμισμένες 

με τέτοιο τρόπο από το 

Σεπτέμβριο ώστε να 

αποθηκεύουν το νερό  

δεν μπορεί να καθοριστεί σε 

αυτό το σημείο  - τα στοιχεία 

σχετικά με βροχοπτώσεις και για 

τη στάθμη του νερού να 

χρησιμοποιηθούν για καθορισμό 

μελλοντικών διαχειριστικών 

δράσεων  

Σύγκρουση με 

ηλεκτρικά 

καλώδια  

 

 

 

Σύγκρουση με 

οχήματα 

Να μην  υπάρχουν εναέρια 

ηλεκτρικά καλώδια 

 

 

 

 

Καθιέρωση μέτρων ρύθμισης 

της κυκλοφορίας στους 

δρόμους 

Στο παρόν στάδιο 

προγραμματίζεται η 

σηματοδότηση των εναέριων 

ηλεκτρικών καλωδίων αλλά είναι 

προτιμότερη η αντικατάσταση  

 με υπόγεια γραμμή ρεύματος.  

Όχληση Όχι πρόσβαση από το κοινό 

Όχληση στο ελάχιστο από το 

προσωπικό που εργάζεται 

στην περιοχή 

Απαγορεύεται το κυνήγι εντός 

της ΖΕΠ 

Η μηνιαία καταγραφή υδρόβιων 

πουλιών να πραγματοποιείται 

από σημεία θέας. 

Είδος Χαρακτηριστικό Κατάσταση 
σήμερα 

Στόχος  Κύριοι 
Παράγοντες 

Στόχος για τους κύριους 
παράγοντες  

Σχόλια 

Ευρωπαϊκό Χέλι 

(Anguilla anguilla) 

Πληθυσμός >100 Δεν έχει 

καθοριστεί 

Ξηρασία 

 

 

Υποβαθμισμένη 

ποιότητα νερού  

 

 

 

Διατήρηση & δημιουργία 

‘καταφύγιων’ όπου θα 

διατηρείται νερό ολόχρονα. 

Πρέπει να χαρακτηριστεί ως  

‘Καλή’ σύμφωνα με τα 

κριτήρια της  Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Ύδατα. 

 

 

 

 

Μείωση εισροής θρεπτικών 

ουσιών από γκρίζο νερό και  

γεωργικές απορροές  
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Εμπόδια στη 

μετακίνηση των 

χελιών 

Καμία παράνομη απόρριψη 

σκουπιδιών 

Καμία εισροή 

πετρέλαιου/πετροχημικών 

ουσιών στη Λίμνη. 

Τα χέλια να μπορούν να 

διακινούνται ελεύθερα στην 

περιοχή. 

Δημιουργία σχεδίου έκτακτης 

ανάγκης για την αντιμετώπιση 

διαρροής καυσίμων από τους 

γειτονικούς δρόμους.  

 

Παροχή ειδικού περάσματος για 

ψάρια ή παροχή εναλλακτικής 

πρόσβασης σε όλα τα φυσικά 

εμπόδια. 

Να ακολουθείται το Πρωτόκολλο 

Έκτακτης Ανάγκης για την 

μετακίνηση των αποκλεισμένων 

χελιών σε περιόδους ξηρασίας.  

 



 

 33 

 

Σχέδιο Δράσης για τη Λίμνη Ορόκλινης, 2014 

3.3 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

1. Διατήρηση της  Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σε ευνοϊκό καθεστώς  

διατήρησης προστατεύοντας κατάλληλα ενδιαιτήματα για την αναπαραγωγή 

ειδών καθορισμού και άλλων σημαντικών αναπαραγόμενων ειδών.  

Στόχοι για τα είδη  

• Διατήρηση 60 (μέσος όρος 5 χρόνων) αναπαραγωγικών ζευγαριών 

Καλαμοκαννά  

• Αύξηση σε 15 (μέσος όρος 5 χρόνων) αναπαραγωγικών ζευγαριών 

Πελλοκατερίνας 

• Το Πλουμίδι, η Τρουλλουρίδα, η Θαλασσοχελιδόνα και το Γλαρόνι να 

αναπαράγονται ετησίως 

• Διατήρηση πληθυσμών Φραγκολίνας, Κοκκινοκέφαλης πάπιας και 

Γελαδάρη 

Στόχοι για τα ενδιαιτήματα 

• Διατήρηση της υφιστάμενης έκτασης λεκάνης συλλογής νερού, καμία 

αύξηση της έκτασης που καταλαμβάνουν τα καλάμια (βλέπε σχέδιο 4) 

ή μέροικων (tamarisk), μέσα στην περιοχήτου υγρότοπου. 

• Η στάθμη του νερού στο διαμέρισμα S7 να βρίσκεται στα 18.90 μέτρα 

πάνω από το επίπεδο της θάλασσας (30εκ πάνω από την υπερχείλιση 

της θύρας) στο τέλος Μαρτίου χωρίς σημαντική αύξηση τον Απρίλιο - 

Ιούνιο. Καμία τεχνητή εισροή γλυκού νερού απευθείας στη Λίμνη τον 

Απρίλιο-Σεπτέμβριο. 

• Το δίκτυο  καναλιών (εισροή, εκροή, βαθιά κανάλια και χαντάκια γύρω 

από τις νησίδες) να διατηρηθεί στην υφιστάμενη κατάσταση και 

αλληλοσυνδεόμενο με σκοπό τη διατήρηση λασπωμένων όχθων όταν η 

Λίμνη ξηραίνεται. 

• Βελτίωση της ποιότητας του νερού και ειδικά του νερού που εισρέει 

στην περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση της ‘Καλής’ κατάστασης 

ποιότητας του νερού της Λίμνης σύμφωνα με τα κριτήρια της Οδηγίας 

Πλαίσιο για τα Ύδατα. 

• Η περιοχή να είναι ανθεκτική σε περιόδους ξηρασίας. 

• Καμία οικοδομική ανάπτυξη μέσα στα όρια της ΖΕΠ 

• Η διαχείριση της περιοχής πρέπει να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε 

μελλοντική ανάπτυξη στη λεκάνη απορροής της Λίμνης δεν θα 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την υδρολογία της περιοχής. Οι πιέσεις 

από την αστικοποίηση της λεκάνης απορροής δεν θα πρέπει να 

επεκταθούν περαιτέρω. 

• Καμία όχληση. Καμία πρόσβαση στον περιφραγμένο χώρο εκτός από το 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
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• Tα διαμερίσματα S6 & S7 να διατηρούνται γυμνά /με πολύ χαμηλή 

βλάστηση.  

• Συντονισμός με τους γείτονες για συμπληρωματική διαχείριση, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής οργωμένου γυμνού εδάφους και 

αρδευόμενου τριφυλλιού ετησίως.  

Επισκόπηση διαχειριστικών μέτρων   

• Διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας του φράγματος, της θύρας 

και του οχετού εξόδου νερού της Λίμνης. Τα ιζήματα λάσπης/ιλύς δεν 

θα πρέπει να ξεπερνούν τα  5εκ μέσα στον οχετό εξόδου ή την θύρα– 

καθαρισμός με μοχλό αποστράγγισης και με τρεχούμενο νερό ανάλογα 

με το τι χρειάζεται.  

• Όταν προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις στο τέλος της άνοιξης, το 

ύψος των σανίδων στη θύρα ή οποιωνδήποτε άλλων υποδομών 

ελέγχου του νερού πρέπει να μειώνεται για την αποφυγή 

πλημμυρίσματος στα διαμερίσματα S3, S6 & S7. 

• Εκ περιτροπής έλεγχος των ώριμων μέροικων  στο ανάχωμα (π.χ. 

ετήσιο κλάδεμα στο ένα πέμπτο του αναχώματος)  

• Να καθαρίζεται η υδρόβια βλάστηση από το φράγμα μεταξύ των 

διαμερισμάτων S3 & S6 τουλάχιστον μία φορά κάθε 5 χρόνια και από 

τα βαθιά κανάλια με μηχανικά μέσα όταν είναι αναγκαίο. Όλο το 

κομμένο υλικό πρέπει να απομακρύνεται από την περιοχή.  

• Εκ περιτροπής καθαρισμός της βλάστηση στις νησίδες φωλιάσματος, 

έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα τουλάχιστον 5 νησίδες στο διαμέρισμα 

S7 και 2 στο διαμέρισμα S6 με καθόλου ή χαμηλή βλάστηση.  

• Να διατηρούνται η περίφραξη, οι θάμνοι γύρω από τη περίμετρο της 

Λίμνης ως επίσης και οι πινακίδες που απαγορεύουν την πρόσβαση 

του κοινού στην περιφραγμένη περιοχή. 

• Να ελέγχονται οι αλλόχθονοι καλαμιώνες (βλέπε προτεινόμενες 

μεθόδους στο Παράρτημα 2) 

• Συνεργασία με γείτονες, μείωση της χρήσης μηχανημάτων σε γεωργικά 

χωράφια μεταξύ 1ης Απριλίου & 30ης Ιουνίου. 

• Απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων στα 

παρακείμενα γεωργικά τεμάχια της Λίμνης Ορόκλινης μέσα στα όρια 

της λεκάνης της ΖΕΠ. 

• Να γίνουν περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη λεκάνη συλλογής νερού 

σύμφωνα με την υφιστάμενη υδρολογική διαχείριση, εστιάζοντας στο 

αν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής νερού κατά την περίοδο ξηρασίας και 

πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τα 

χαρακτηριστικά του ΤΚΣ. 
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Επισκόπηση μέτρων παρακολούθησης  

• Ολοκλήρωση ετήσιων καταγραφών για τα αναπαραγόμενα παρυδάτια  

είδη σύμφωνα με την καθιερωμένη μεθοδολογία (αναπροσαρμογή 

από το Gilbert et al, 98 διαθέσιμη στο Παράρτημα 1 ή άλλη ανάλογη 

μεθοδολογία). 

• Ετήσια παρακολούθηση παραγωγικότητας του Καλαμοκαννά & της 

Πελλοκατερίνας. 

• Παρακολούθηση της φωλιάς με ειδικές κάμερες εφόσον τέτοια μέσα 

είναι διαθέσιμα. 

• Παρακολούθηση πληθυσμών θηρευτών & επιπτώσεις στην 

αναπαραγωγή. 

• Ετήσια παρακολούθηση της έκτασης που καταλαμβάνουν οι 

καλαμιώνες και οι θάμνοι (μέροικοι). 

• Μηνιαία παρακολούθηση της στάθμης του νερού και  της 

αγωγιμότητας. Να καταγράφονται οι μηνιαίες ενδείξεις της 

αγωγιμότητας στις δύο κύριες υδρολογικές μονάδες του χώρου. Η μία 

ένδειξη στο φράγμα του διαμερίσματος S3, και η άλλη στην έξοδο του 

της θύρας των διαμερισμάτων S6/S7. 

• Τριμηνιαία παρακολούθηση της ποιότητας νερού (1
η
 Οκτωβρίου, 1

η
  

Ιανουαρίου, 1
η
 Απριλίου & 1

η
 Ιουλίου) : Χλωριούχο άλας (mg/l), pH, 

Ολικό Άζωτο (mg/l), Οξειδωμένο Άζωτο (mg/l), Αµµωνία (mg/l), Ολικός 

φωσφόρος (mg/l). 

• Να γίνεται τακτική παρακολούθηση της ακεραιότητας των υποδομών 

υδρολογικής διαχείρισης συμπεριλαμβανόμενου του φράγματος, της 

υπερχείλισης, της θύρας,  της έξοδου της θύρας, αλλά και της 

περίφραξης και της περιμετρικής βλάστησης.  

• Λήψη στοιχείων θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων  

• Ετήσια επιθεώρηση του αγωγού της έξοδου της θύρας, το φθινόπωρο. 

 

2.2.2.2. Διατήρηση της παρουσίας των μεταναστευτικών και διαχειμαζόντων 

πληθυσμών των ειδών που ανήκουν ή όχι στο Παράρτημα I,  και  διατήρηση 

53 εκταρίων αλοφυτικών κοινοτήτων ΤΚΣ σε ευνοϊκή κατάσταση    

Στόχοι για τα είδη 

• Σημαντικά είδη πουλιών που δεν αναπαράγονται και τα οποία έχουν 

καταγραφεί το χειμώνα ή κατά τη μετανάστευση 

• Στόχοι για τα ενδιαιτήματα Η στάθμη του νερού να αυξάνεται φυσικά 

από το Σεπτέμβριο και να διατηρείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα.   

• Καμία όχληση. Καμία πρόσβαση στην περιφραγμένη περιοχή εκτός από 

το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
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• Διατήρηση των 53 εκταρίων της αλοφυτικής κοινότητας του ΤΚΣ ου ΤΚΣ 

(αυτό περιλαμβάνει όλους τους τύπους Οικοτόπων του Παραρτήματος 

Ι της Οδηγίας για τους Οικότοπους) σε Ευνοϊκό Καθεστώς Διατήρησης.  

• Να μην υπάρχει κανένα ξενικό εισβλητικό είδος βλάστησης εντός της 

περιοχής Natura 2000.  

• H έκταση του καλαμιώνα  (Phragmites australis) να μην επεκταθεί 

πέραν της έκτασης που καταλάμβανε το 2014 (βλέπε χάρτη στο σχέδιο 

4). 

• Να μην  υπάρχουν φυσικά εμπόδια στους διαδρόμους πτήσης των 

πουλιών. 

Επισκόπηση διαχειριστικών μέτρων  

• Εγκατάσταση σανίδων στη θύρα την 1
η
 Σεπτεμβρίου, να κλείνουν οι 

υποδομές ελέγχου του νερού μεταξύ των διαμερισμάτων S3 & S7 με 

σκοπό να επιτρέπουν την αποθήκευση του νερού στο διαμέρισμα S3 

• Αφαίρεση όλων των φυτών Acacia salinia & Parkinsonia aculeate 

• Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος για τον έλεγχο (περιορισμό)  

διατήρηση των καλαμιών στα διαμερίσματα S3, S6 & S7 

• Σχεδιασμός για αφαίρεση των εναέριων ηλεκτρικών καλωδίων στην 

περιοχή ΣΠΠ 

• Μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων μηχανοκίνητων οχημάτων 

στους δρόμους δίπλα στη Λίμνη  

Επισκόπηση μέτρων παρακολούθησης  

• Μηνιαίες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών  

• Ετήσιος έλεγχος για την αναγέννηση των Acacia salinia & Parkinsonia 

aculeate 

• Ετήσιος έλεγχος για την εξάπλωση των καλαμιών. 

• Εκτίμηση για το πώς αντιδρά το σύστημα της Λίμνης στη βροχόπτωση. 

 

3.3.3.3. Διατήρηση της παρουσίας του Ευρωπαϊκού Χελιού (Anguilla anguilla) σε 

ανοικτές εκτάσεις με νερό    

Στόχος για το είδος 

• Παρουσία του Ευρωπαϊκού Χελιού 

 

Στόχοι για τα ενδιαιτήματα 

• ‘Καταφύγια’ γλυκού νερού διαθέσιμα σε περιόδους ξηρασίας 

• Να μην υπάρχουν εμπόδια για τη μετακίνηση των χελιών 
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• Βελτίωση της ποιότητας του νερού, ειδικά του νερού που ρέει στην 

περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση της ‘Καλής’ κατάστασης του νερού 

της Λίμνης σύμφωνα με τα κριτήρια της  Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 

• Η περιοχή να είναι ανθεκτική σε περιόδους ξηρασίας 

Επισκόπηση διαχειριστικών μέτρων  

• Δημιουργία και διατήρηση περιοχών με βαθιά νερά οι οποίες θα 

συγκρατούν νερό κατά τις περιόδους ξηρασίας 

• Τοποθέτηση ειδικών ‘περασμάτων’ για τα χέλια, όπου υπάρχουν 

φυσικά εμπόδια,  συμπεριλαμβανομένων και του φράγματος και της 

θύρας  

• Κόψιμο των καλαμιώνων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης τουλάχιστον 

μία φορά το χρόνο, το καλοκαίρι και απομάκρυνση του κομμένου 

υλικού.  

• Συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης με σκοπό τη 

μείωση εισροής θρεπτικών ουσιών από απορροές στη λεκάνη 

απορροής 

• Να μη γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων σε 

χωράφια στη γύρω περιοχή της Λίμνης Ορόκλινης ή μέσα στα όρια της 

λεκάνης της ΖΕΠ 

• Κατά περιόδους μεγάλης ξηρασίας όταν τα καταφύγια δεν είναι αρκετά 

για τα χέλια, πρέπει να μεταφέρονται σε πιο βαθιά νερά  (Ζόγκαρης, Σ., 

2014): τα χέλια πρέπει να μαζεύονται με τη χρήση διχτιού τύπου dip-

net (τοποθετούνται σε κουβάδες με νερό) και μεταφέρονται σε δύο 

τοποθεσίες: (α) Εάν υπάρχει μπόλικο νερό να μεταφέρονται στο κανάλι 

στη περιοχή του αυτοκινητόδρομου, (β) σε περιόδους μεγάλης 

ξηρασίας η καλύτερη τοποθεσία είναι η το δυτικό κανάλι έξοδου της 

Ορόκλινης κάτω από τον παραλιακό δρόμο.  

Επισκόπηση μέτρων παρακολούθησης  

• Τριμηνιαία παρακολούθηση της ποιότητας νερού: Χλωριούχο άλας 

(mg/l), pH, Ολικό Άζωτο (mg/l), Οξειδωμένο Άζωτο (mg/l), Αµµωνία 

(mg/l), Ολικός φωσφόρος (mg/l). Μηνιαία παρακολούθηση της 

αγωγιμότητας και του επιπέδου νερού. 

• Καταγραφή όλων των παρατηρήσεων Ευρωπαϊκού χελιού. 
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4. Δημιουργία και διατήρηση υποστήριξης για τη Λίμνη Ορόκλινη από την 

τοπικήκοινότητα και μέσω επικοινωνίας με τους επισκέπτες  

Στόχοι για το κοινό 

• Επισκέψεις και επικοινωνία με 20 σχολεία το χρόνο. Διατήρηση καλών 

σχέσεων με τοπικά σχολεία μέσα από δραστηριότητες στην περιοχή 

της Λίμνης και στο σχολείο 

• Επικοινωνία με 3 000 επισκέπτες το χρόνο στο περίπτερο ενημέρωσης. 

• Επικοινωνία με 100 επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής μέσα από 

εκδηλώσεις ενημέρωσης, άλλες εκδηλώσεις και ευκαιρίες 

εθελοντισμού παρέχοντας ευκαιρίες για το κοινό να γνωρίσει τους 

υπεύθυνους διαχείρισης της περιοχής και άλλους ειδικούς 

• Συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης με σκοπό την 

ανάπτυξη κατανόησης για τη σημασία της περιοχής Natura 2000 (ΤΚΣ 

και ΖΕΠ) και την ανάγκη διατήρησής της. 

• Συνεργασία με το Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού με σκοπό την 

προσέλκυση επισκεπτών στη Λίμνη Ορόκλινης 

Επισκόπηση διαχειριστικών μέτρων  

• Οι υποδομές επισκεπτών και της περίφραξης να διατηρούνται σε καλή 

και ασφαλή κατάσταση  

• Εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στις υποδομές για τους επισκέπτες, 

π.χ. μέτρα ελέγχου της ταχύτητας διερχομένων μηχανοκίνητων 

οχημάτων  

• Όπου κρίνεται αναγκαίο η περίφραξη να ενισχυθεί με καλά 

διατηρημένο φράχτη από βλάστηση. 

• Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού δακτυλίωσης 

Επισκόπηση μέτρων παρακολούθησης  

• Καθημερινή καταμέτρηση των επισκεπτών και των σχολικών ομάδων 

στο περίπτερο ενημέρωσης 

• Έλεγχος των υποδομών επισκεπτών για την ασφάλειά τους, σε 

τριμηνιαία βάση
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4. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

 

Δράση 2015 2016 2017 2018 2019 

Έλεγχος των καλαμιώνων στα διαμερίσματα 

S3, S6 & S7 ώστε να μην επεκταθούν πέραν 

της σημερινής έκτασης. Βλέπε σχέδιο 4 & 

παράρτημα 2 

1 1 1 1 1 

Επίτευξη στάθμης νερού 18.90εκ  πάνω από 

το επίπεδο της θάλασσας μέχρι το τέλος 

Μαρτίου 

1 1 1 1 1 

Αντιμετώπιση/ πρόβλεψη ανοιξιάτικης 

πλημμύρας και έγκαιρη αφαίρεση σανίδων  

θύρας για αποφυγή μεγάλης αύξησης στη 

στάθμη του νερού τον Απρίλιο- Ιούνιο 

1 1 1 1 1 

Βελτίωση και διατήρηση της υφιστάμενης 

θύρας και στο κανάλι εξόδου η λάσπη που 

μαζεύεται να μην ξεπερνά τα 5εκ  (βλέπε 

πρωτόκολλο διαχείρισης του νερού)  

1 1 1 1 1 

Οι σανίδες στη θύρα και οι άλλες υποδομές 

ελέγχου της στάθμης νερού από 1
η
 

Σεπτεμβρίου να ρυθμίζονται έτσι ώστε η 

Λίμνη να συγκρατεί νερό 

1 1 1 1 1 

Διατήρηση της δομής του φράγματος, της 

θύρας και του αναχώματος. Διατήρηση του 

καναλιού εξόδου σε καλή κατάσταση και 

χωρίς εμπόδια 

x x x 1 x 

Εγκατάσταση περασμάτων για τα χέλια σε 

όλα τα φυσικά εμπόδια 

1 x x X x 

Διατήρηση αναχώματος – έλεγχος μέροικων 

και θάμνων εκ περιτροπής  

2 1 2 2 1 

Παρακολούθηση της εξάπλωσης της 

βλάστησης γύρω από το φράγμα και μέσα 

στο δίκτυο καναλιών για εξασφάλιση 

ελεύθερης ροής νερού στη Λίμνη 

2 2 1 3 3 

Εκ περιτροπής αφαίρεσης βλάστησης από 

τα χαντάκια, τις νησίδες φωλιάσματος, τα 

κανάλια, (με σκοπό τη διατήρηση 

κατάλληλου ενδιαιτήματος φωλεοποίησης 

στα διαμερίσματα S6 & S7) 

1 1 1 1 1 

Δημιουργία & διατήρηση περιοχών με 

βαθιά νερά ετησίως – καταφύγια χελιών 

2 2 2 2 2 

Προτεραιότητα: 1 – Απαραίτητες δράσεις, 2 - Σημαντικές δράσεις , 3 – Επιθυμητές δράσεις 
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Κόψιμο των καλαμιώνων στη λεκάνη 

απορροής της Λίμνης και απομάκρυνση 

όλου του κομμένου υλικού (παράρτημα 2)  

2 2 2 2 2 

Καταπολέμηση όλων των εισβλητικών 

ξενικών ειδών βλάστησης (π.χ. Acacia 

saligna & Parkinsonia aculeate)  

3 3 3 3 1 

Τα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια να είναι πιο 

ορατά με την κατάλληλη σήμανσή τους – 

πλάνο για αφαίρεσή τους/υπογειοποίηση  

1 2 2 2 2 

Τοποθέτηση μέτρων ελέγχου της ταχύτητας 

διερχόμενων μηχανοκίνητων οχημάτων 

στους κύριους δρόμους δίπλα στη Λίμνη 

1 x x x x 

Ενίσχυση της περίφραξης με φυσική 

βλάστηση και διατήρηση του φράκτη με 

σκοπό τη βελτίωση της φυσικής 

περιμετρικής κάλυψης της περιοχής  

x x x x 2 

Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων από 

την περιοχή, όπως αρμόζει 

1 1 1 1 1 

Διατήρηση νησίδων φωλιάσματος σε καλή 

κατάσταση  

1 1 1 1 1 

Ανάπτυξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης με 

σκοπό τη μείωση του κινδύνου ροής 

πετροχημικών ουσιών στη Λίμνη. Το 

προσωπικό που έχει άμεση σχέση με την 

περιοχή να κατανοήσει το πρωτόκολλο που 

πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. (π.χ.τα χέλια σε 

κατάσταση ξηρασίας, διαρροή 

πετροχημικών ουσιών) 

1 1 x x x 

Συνεργασία με τους γείτονες με σκοπό τον 

τερματισμό χρήσης φυτοφαρμάκων και 

χημικών λιπασμάτων τα οποία  ρέουν στη 

Λίμνη 

1 1 1 1 1 

Πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου θηρευτών και 

καταγραφή του πληθυσμού τους με 

ταυτόχρονη μελέτη παραγωγικότητας των 

ειδών καθορισμού 

1 1 3 3 3 

Παρακολούθηση 

Καταγραφή αναπαραγόμενων παρυδάτιων, 

σύμφωνα με την καθιερωμένη μεθοδολογία 

(Παράρτημα 1 ή παρόμοια) 

1 1 1 1 1 

Παραγωγικότητα των ειδών Καλαμοκαννά, 

Πελλοκατερίνα, Τρουλλουρίδα, Πλουμίδι, 

Γλαρόνι, Θαλασσοχελιδόνα 

3 1 3 3 1 

Μηνιαίες καταγραφές υδροβίων πουλιών  1 1 1 1 1 

Εκτίμηση πληθυσμού θηρευτών  2 2 2 2 2 

Καταγραφές ειδών ψαριού  3 3 3 3 3 
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Ακεραιότητα του φράγματος, της 

υπερχείλισης και κατάσταση των 

περασμάτων για τα χέλια  

x 1 x 3 1 

Κανάλι εξόδου για ελεύθερη ροή του νερού 

(ετησίως) 

1 1 1 1 1 

Στάθμη νερού & αγωγιμότητα (μηνιαία) 2 2 2 2 2 

Ποιότητα νερού (4 φορές το χρόνο) 2 2 2 2 2 

Βροχόπτωση και θερμοκρασία  3 3 3 3 3 

Χαρτογράφηση της περιοχής καλαμιώνων 

και θάμνων 

3 3 3 1 3 

Τακτική περιπολία περιμετρικά για έλεγχο 

της περίφραξης και του φράχτη (για 

ακεραιότητα, έλεγχοι κατάστασης των 

φυτών και σκουπίδια)   

2 2 2 2 2 

Δημιουργία λεπτομερούς χάρτη της 

περιοχής με βλάστηση ΤΚΣ 

x 3 x x 3 

Παρουσία ξενικών εισβλητικών ειδών 

βλάστησης 

1 1 1 1 1 

Τριμηνιαία φωτογράφηση από σταθερά 

σημεία (σχέδιο 6) 

3 3 3 3 3 

Καταγραφή αριθμού και είδους επισκεπτών 

στο περίπτερο ενημέρωσης 

1 1 1 1 1 

Έλεγχος των πτηνοπαρατηρητηρίων και 

μονοπατιών για θέματα ασφάλειας 

1 1 1 1 1 

Κοινότητα 

Συνεργασία με τους γειτονικούς γεωργούς 

για την εξασφάλιση συμπληρωματικής 

διαχείρισης 

1 1 1 1 1 

Ετήσια επικοινωνία με 20 σχολεία 2 2 2 2 2 

Επικοινωνία με 3000 επισκέπτες στο 

περίπτερο ενημέρωσης  

2 2 2 2 2 

Επικοινωνία με 100 επισκέπτες και 

κατοίκους της περιοχής μέσα από 

δραστηριότητες 

2 2 2 2 2 

Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας για 

τους επισκέπτες μέσα από την εφαρμογή 

μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης (έλεγχος 

της ταχύτητας) 

1 x x x x 

Έρευνα  

Διερεύνηση για εφικτές μεθόδους για την 

εξασφάλιση διατήρησης της στάθμης του 

νερού σε περιόδους ξηρασίας όπως επίσης 

και του ενδεχόμενου της εισαγωγής 

επεξεργασμένου νερού στη λεκάνη 

απορροής της Λίμνης 

1 1 1 1 1 
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Βελτίωση ποιότητας νερού και τι επιπτώσεις 

έχει η χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών 

λιπασμάτων από τις γειτονικές εκτάσεις 

όπως επίσης και η παράνομη απόρριψη 

σκουπιδιών 

1 1 1 1 1 

Κατανόηση για το πώς αντιδρά το σημερινό 

σύστημα στις βροχοπτώσεις και στη 

ξηρασία με σκοπό να αποκτήσουμε ένα 

ευπροσάρμοστο και ανθεκτικό σύστημα 

1 1 1 1 1 

Κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων που 

ίσως έχει η αύξηση αναπαραγωγικών 

πληθυσμών ειδών μη-καθορισμού στα είδη 

καθορισμού (π.χ. Πλουμίδι & Γελαδάρης). 

2 2 2 2 2 

Κατανόηση των επιπτώσεων από τους 

ψεκασμούς για την καταπολέμηση των 

κουνουπιών στα ασπόνδυλα, ψάρια και 

πουλιά 

2 2 2 2 2 

Ανάπτυξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την 

αποφυγή περιστατικών ρύπανσης 

1 x x x x 

Εκτίμηση επιτπώσεων από τους θηρευτές 

στα σημαντικά αναπαραγόμενα είδη και 

μελέτη παραγωγικότητας για τα είδη 

καθορισμού  

1 1 x x 1 

Έρευνα σχετικά με το αν είναι εφικτή η 

εισαγωγή του γηγενές είδους ψαριού 

(Aphanius sp.), με τη μεταφορά γηγενών 

ψαριών από τον υγρότοπο Ακρωτηρίου στη 

Λίμνη Ορόκλινης. Τερματισμός της 

εξάπλωσης του ξενικού είδους 

Κουνουπόψαρου 

3 3 3 3 3 

Έρευνα για την οικολογία και επιβίωση του 

χελιού στη λεκάνη της Λίμνης. Ένα 

σημαντικό σημείο αυτής της έρευνας είναι η 

μετακίνηση των χελιών  και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν τα μεταναστευτικά αυτά 

είδη. 

3 3 3 3 3 
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Σχήμα 6: Τοποθεσίες για φωτογράφηση από συγκεκριμένα σημεία
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5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

5.1  Επιμέρους Πλαισιώσεις  

Συνιστώμενες γεωργικές πρακτικές  

Ανάπτυξη υδάτων  

 

5.2 Κανονισμοί χρήσης 

Απαγορεύεται το κυνήγι και ψάρεμα οποτεδήποτε. 

Απαγορεύεται η σκόπιμη απελευθέρωση αλλοχθόνων ειδών εντός της ΖΕΠ ή μέσα 

στο όρια της λεκάνης απορροής της Λίμνης. 

Απαγορεύεται η πρόσβαση εντός της περιφραγμένης περιοχής οποτεδήποτε εκτός 

από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το κοινό ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί το 

περίπτερο ενημέρωσης και το πτηνοπαρατηρητήριο όπου υπάρχει χώρος 

στάθμευσης για να απολαμβάνει τη Λίμνη.  

Απαγορεύεται η απόρριψη (σκόπιμα ή τυχαία), απόβλητων  

(βιομηχανικών ή οικιστικών) εντός της  ΖΕΠ ή μέσα στα όρια της λεκάνης 

απορροής της Λίμνης. 

Απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων  (συμπεριλαμβανομένων εντομοκτόνων 

για την καταπολέμηση των κουνουπιών) ή  η χρήση χημικών λιπασμάτων στη ΖΕΠ 

ή μέσα στα όρια της λεκάνης απορροής της Λίμνης. 

Απαγορεύεται η οικοδομική ανάπτυξη μέσα στην περιοχή του δικτύου Natura 

2000 που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή. 

Απαγορεύεται η αφαίρεση νερού από τη Λίμνη για οποιοσδήποτε λόγους εκτός 

από αυτούς που σχετίζονται με τη διαχείριση της περιοχής για την προστασία και 

διατήρησή της.  

5.3 Δέουσα Εκτίμηση 

Για οποιοδήποτε έργο, δραστηριότητα ή αναπτυξιακό έργο που δύναται να έχει 

επιπτώσεις στη ΖΕΠ, συμπεριλαμβανομένων έργων εντός τηςλεκάνης απορροής 

της Λίμνης, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία της δέουσας εκτίμησης. Κάποια 

από τα έργα, τις δραστηριότητες και τα αναπτυξιακά έργα που ενδεχομένως να 

έχουν επιπτώσεις είναι οι κατασκευές οικοδομών, η ανάπτυξη επιχειρήσεων, έργα 

βελτίωσης δρόμων, οι αλλαγές στο σύστημα παροχής νερού ή στο σύστημα 

αποχέτευσης.  

Όλες οι δράσεις διαχείρισης που σχετίζονται με την προστασία και διατήρηση της 

περιοχής πρέπει να παρακολουθούνται  για την αποτελεσματικότητά τους και για 

τις επιπτώσεις που έχουν. 

5.4 Συμφωνίες που απορρέουν από Συμβάσεις 

Οι βασικές υποχρεώσεις που πρέπει να ληφθούν με Υπουργικό Διάταγμα  
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5.5 Περίοδος αναθεώρησης  

Το παρόν Σχέδιο Δράσης πρέπει να αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια (5) 

λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που γίνεται σε σχέση με τους στόχους 

διατήρησης όπως αναφέρονται πιο πάνω. Για την ενίσχυση της διαδικασίας αυτής 

πρέπει να ετοιμάζεται μια ετήσια έκθεση με περίληψη όλων των εργασιών 

διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων και χαρτών των περιοχών 

όπου ολοκληρώθηκαν εργασίες, περίληψη όλων των παρακολουθήσεων, 

τονίζοντας παράλληλα ποιοι στόχοι διατήρησης έχουν επιτευχθεί και ποιοι όχι, και 

περίληψη για όλες τις εκδηλώσεις/περιπάτους/εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

έγιναν στη Λίμνη Ορόκλινης.  

5.6 Αρμόδια Αρχή  

Κατά την περίοδο ετοιμασίας αυτού του Σχεδίου Δράσης οι Αρμόδιες Αρχές για 

την προστασία της Λίμνης Ορόκλινης ήταν η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το 

Τμήμα Περιβάλλοντος. Ως αρμόδιες αρχές ευθύνονται για την εφαρμογή, 

ενημέρωση και αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης. Όταν συσταθεί το 

σχήμα/φορέας διαχείρισης, συνιστάται ιδιαιτέρως να συμμετέχουν ενεργά εκτός 

από τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το 

Τμήμα Δασών, καθώς και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου. Επίσης, το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Βορόκληνης αφού είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά τη 

διάρκεια του έργου LIFE Oroklini ιδιαίτερα όσο αφορά την ενημέρωση και ενεργή 

συμμετοχή του κοινού για την προστασία της Λίμνης Ορόκλινης. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Συνιστώμενες μέθοδοι για καταγραφές πουλιών που 

αναπαράγονται στη Λίμνη Ορόκλινη (αναπροσαρμογή από Gilbert et al, 98) 

Οι ακόλουθες μεθοδολογίες έχουν αναπροσαρμοστεί από την επίσημη μεθοδολογία 

του BirdLife Μεγάλης Βρετανίας (RSPB) και προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τη 

Λίμνη Ορόκλινης, επειδή πολλά από τα είδη που θα παρακολουθούνται, είναι 

ευαίσθητα στην ανθρώπινη όχληση.  

Οι μεθοδολογίες αυτές έχουν αναπτυχθεί, με βάση τις εμπειρίες από την εφαρμογή 

άλλων μεθόδων, που είχαν ως αποτέλεσμα την αποτυχία των φωλιών, είτε λόγω 

εγκατάλειψης από τους ενήλικες αμέσως μετά τη διεξαγωγή των καταγραφών, είτε 

λόγω  θήρευσης των φωλιών από κορακοειδή κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη 

διεξαγωγή των καταγραφών.  

Καταμέτρηση γλαρονιών από πλεονεκτικά σημεία θέας 

Ο ιδανικός τρόπος παρακολούθησης των Γλαρονιών είναι η καταμέτρηση των 

προφανώς επωαζόντων ενήλικων ατόμων γλαρονιών (Apparently Incubating Adult 

terns) από πλεονεκτικά σημεία θέας (σχέδιο 7), με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 

το 80% των φωλιών ή των επωαζόντων γλαρονιών είναι ορατές. Υπάρχουν και άλλες 

μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όμως προκαλούν όχληση και για το λόγο 

αυτό πρέπει κάποιος να συμβουλεύεται ειδικό πριν από οποιαδήποτε απόπειρα 

χρήσης τους. 

Αναπαραγωγικός πληθυσμός 

Να γίνονται τρεις επισκέψεις, με μια βδομάδα διαφορά μεταξύ τους, μεταξύ μέσα 

Μαΐου και μέσα Ιουνίου, αποφεύγοντας τις κρύες και βροχερές μέρες ή τις μέρες με 

ισχυρούς ανέμους. 

Να γίνεται καταγραφή του αριθμού και της τοποθεσίας των Προφανώς Επωαζόντων 

Ενήλικων Ατόμων (γλαρονιών) σε κάθε επίσκεψη. Τα  πουλιά που επωάζουν 

ξεχωρίζουν από αυτά που κάθονται για ξεκούραση από τη στάση του σώματός τους: 

Τα πουλιά που επωάζουν τα αυγά τους κάθονται σε βαθουλώματα ή σε αβαθείς 

λεκάνες εδάφους και είναι συνεπώς κρυμμένα εν μέρει, ενώ η ουρά βγαίνει προς τα 

πάνω σε οξεία γωνιά. Τα πουλιά που αναπαύονται αλλά δεν επωάζουν είναι πιο 

εμφανή ενώ η ουρά τους υψώνεται προς τα πάνω σε μικρότερη γωνιά, αν και αυτό 

μπορεί να μη συμβαίνει όταν το πουλί κάθεται σε έδαφος με ήπια κλίση. Συστήνεται 

να γίνεται προσπάθεια εκτίμησης του αριθμού φωλιών σε περιοχές της αποικίας που 

δεν είναι ορατές από τα πλεονεκτικά σημεία θέας, από την πυκνότητα των φωλιών 

στα ορατά σημεία της αποικίας.  

Να γίνεται αναφορά για τον μέγιστο αριθμό των Προφανώς Επωαζόντων Ενήλικων 

(Apparently Incubating Adult terns) που καταγράφεται σε κάθε επίσκεψη.  
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Παραγωγικότητα  

Να καταγράφεται ο αριθμός ‘μεγάλων’ νεοσσών (10 ημερών στην περίπτωση που 

είναι Γλαρόνι, 14 ημερών στην περίπτωση που είναι άλλο είδος)  από την μέρα που οι 

νεοσσοί εγκατέλειψαν από τη φωλιά τους (date of first fledging). Οι μικρότεροι 

νεοσσοί να καταγράφονται ξεχωριστά. Να γίνεται αναφορά του αριθμού των μεγάλων 

νεοσσών και αυτών που έχουν εγκαταλείψει τη φωλιά (fledged chicks). 

Καταγραφή υδρόβιων πουλιών  
Αυτή η μέθοδος απαιτεί περισσότερες επισκέψεις και συνεπώς επιτρέπει να έχουμε 

μια πιο ακριβή εικόνα της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής αλλά και 

επίσης μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα την παραγωγικότητα σε περίπτωση που 

συνεχίζεται μέχρι τέλος Ιουνίου. Η μέθοδος αυτή πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον 

μια φορά στα πλαίσια αυτού του Σχεδίου Δράσης, και για όσα χρόνια το επιτρέπουν οι 

πόροι. Έχουν συμπεριληφθεί πληροφορίες για όλες τις ομάδες, αλλά η χρήση της 

μεθόδου αυτής μπορεί να περιοριστεί μόνο για τα κύρια σημαντικά είδη 

αναπαραγωγής της Λίμνης Ορόκλινης. 

Να γίνεται μια καταγραφή την εβδομάδα, από την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 

μέχρι το τέλος Ιουνίου ή να γίνεται αργότερα σε περίπτωση που παρακολουθείται η 

παραγωγικότητα γλαρονιών τα οποία ακόμη βρίσκονται στην περιοχή με τα μικρά. Οι 

επισκέψεις πρέπει να γίνονται μεταξύ ωρών 06:00 και 10:00. Σε κάθε επίσκεψη, η 

περιοχή πρέπει να ανιχνεύεται (scan) από τα πλεονεκτικά σημεία θέας (περίπτερο 

ενημέρωσης, παρατηρητήριο, εγκαταλελειμμένα σπίτια και περιοχή πρώην υπαίθριας 

αγοράς, βλ. Σχέδιο 7), και  να καταγράφονται οι αριθμοί των πουλιών, και ανάλογα να 

καταγράφεται η τοποθεσία και η δραστηριότητα των πουλιών όπως περιγράφεται πιο 

κάτω. Οι τοποθεσίες και οι δραστηριότητες των πουλιών να χαρτογραφούνται, 

σύμφωνα με καθιερωμένους κωδικούς. Να υπολογίζεται ο αριθμός αναπαραγωγικών 

ζευγαριών όπως περιγράφεται πιο κάτω.  

 

Πάπιες (από Gilbert et al. 1998. Bird Monitoring Methods) 

Αναπαραγωγικός πληθυσμός 

Να αναφέρεται το φύλο των ατόμων και των παπιών σε ομάδες, κατά τις τρεις 

επισκέψεις που θα γίνονται η καθεμία με ένα μήνα διαφορά από την άλλη, από τις 

αρχές μέχρι τα μέσα Απριλίου, αρχές μέχρι μέσα Μαΐου και αρχές μέχρι μέσα Ιουνίου. 

Να αναφέρεται ο αριθμός των (αναπαραγωγικών) ζευγαριών σε κάθε επίσκεψη όπως 

φαίνεται πιο κάτω: 

(α) Ένα μονό ζευγάρι = ένα ζευγάρι. 

(β) Ένα αρσενικό μόνο του = ένα ζευγάρι. 

(γ) Αρσενικά σε ομάδες των 2-4 (2 αρσενικά = 2 ζευγάρια, 3 αρσενικά = 3 ζευγάρια 

κτλ). 
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(δ) Μικρές ομάδες αρσενικών που κυνηγούν θηλυκό (2 αρσενικά και ένα θηλυκό = 2 

ζευγάρια, 3 αρσενικά και ένα θηλυκό = 3 ζευγάρια κτλ). 

(ε) Θηλυκά μόνα τους (= ένα ζευγάρι το καθένα), εάν ο συνολικός τους αριθμός είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν των αρσενικών.  

Να αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ζευγαριών που καταμετρήθηκαν σε κάθε 

επίσκεψη.  

Παραγωγικότητα  

Να χαρτογραφείται ο αριθμός, η ηλικιακή κλάση και η τοποθεσία που παρατηρούνται 

όλα τα νεαρά σε κάθε επίσκεψη. Να καταγράφεται η κατηγορία ηλικίας σε κλάσμα 

(π.χ. ¼, ½, ¾ κτλ) σε σχέση με το μέγεθος του ενήλικα. Για παράδειγμα, το θηλυκό 

Σαρσέλι + 8 (1/4), αναφέρεται σε ένα θηλυκό Σαρσέλι με 8 νεοσσούς των οποίων το 

μέγεθος είναι το ένα τέταρτο του μεγέθους του ενήλικα.  

Να αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός νεαρών που είναι τουλάχιστον τα ¾ του μεγέθους 

του ενήλικα που παρατηρείται σε κάθε επίσκεψη. 

Γιαννής, Αμμοπλουμίδι, Λιμνοπλουμίδι 

Να καταγράφεταιη τοποθεσία και η καταμέτρηση επωάζοντων πουλιών σε κάθε 

επίσκεψη. Να αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός επωάζοντων πουλιών που 

καταμετρείται σε κάθε επίσκεψη.  

 

Αβοκέτα (Καλαμοκαννάς)  (αναπροσαρμογή βάση των στοιχείων πεδίου από Gilbert 

et al. 1998. Bird Monitoring Methods) 

Αναπαραγωγικός πληθυσμός 

Να γίνονται τρεις καταμετρήσεις τον Μάιο, με μία βδομάδα διαφορά μεταξύ τους. Οι 

καταμετρήσεις πρέπει να γίνονται νωρίς το πρωί (06:00-09:00) και/ή αργά το 

απόγευμα ή νωρίς το βράδυ (16:00-19:00). Να γίνεται καταμέτρηση του αριθμού των 

ενήλικων πουλιών, από ένα ή περισσότερα κατάλληλα πλεονεκτικά σημεία θέας 

(βλέπε σχέδιο 7). 

Να υπολογίζεται ο αριθμός ζευγαριών μίας ευδιάκριτης  αποικίας, καταμετρώντας τον 

μέγιστο αριθμό ενήλικων σε οποιαδήποτε από τις τρεις επισκέψεις διαιρώντας τον διά 

δύο. Σε περίπτωση που η αποικία είναι σκορπισμένη σε διάφορα σημεία, να 

αθροίζεται η καταμέτρηση κάθε επίσκεψης και να χρησιμοποιείται ο μέγιστος αριθμός  

που καταγράφηκε σε μία από τις επισκέψεις, π.χ. να μην αθροιστούν οι 

καταμετρήσεις από διαφορετικές μέρες. Αυστηρώς ομιλούμενοι, η μέθοδος αυτή 

παρέχει μόνο το δείκτη πληθυσμού μιας αποικίας, αλλά σε πολλές περιοχές αυτός ο 

δείκτης παρέχει μια καλή εκτίμηση των αναπαραγωγικών ζευγαριών σε μια δεδομένη 

στιγμή. 
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Παραγωγικότητα 

Να σημειώνεται η αναμενόμενη ημερομηνία εκκόλαψης και εγκατάλειψης της φωλιάς 

(fledging) ενώ παράλληλα να παρακολουθείται ο αναπαραγωγικός πληθυσμός. Τα 

αυγά εκκολάπτονται 23 μέρες μετά το ξεκίνημα συνεχούς επώασης και οι νεοσσοί 

είναι πλήρως ανεπτυγμένοι (fledged) 33-42 μέρες μετά την εκκόλαψή τους. 

Η εβδομαδιαία καταγραφή να ξεκινά από την ημέρα που αναμένεται η εκκόλαψη και 

να καταγράφεται επίσης η κατάσταση των ζευγαριών, οι αριθμοί τους και η 

εκτιμώμενη ηλικία των νεοσσών. Αυτά τα δεδομένα να χαρτογραφούνται 

χρησιμοποιώντας τους καθιερωμένους κωδικούς του BTO. Τα νεαρά πουλιά θεωρείται 

ότι είναι πλήρως ανεπτυγμένα (fledged) όταν είναι ικανά να πετούν για αρκετά μέτρα. 

Στο τέλος της εποχής, να υπολογίζεται και να αναφέρεται το σύνολο των πλήρως 

ανεπτυγμένων (fledged) νεαρών πουλιών. 

 

Εναλλακτική μεθοδολογία για παρυδάτια είδη (- Προσαρμοσμένο από O’Brien και 

Smith (1992) Μέθοδος (Gilbert et al. 1998) 

Η μέθοδος αυτή ίσως να είναι κατάλληλη σε μερικά χρόνια αλλά να γίνει έστω μια 

φορά. Ωστόσο, η εναλλακτική μέθοδος ανίχνευσης (scan) θα πρέπει να γίνεται 

τουλάχιστον μία φορά κατά την διάρκεια ισχύος (5 χρόνια) αυτού του Σχεδίου Δράσης 

για την εκτίμηση παραγωγικότητας των παρυδάτιων ειδών. 

Σε κάθε επίσκεψη να καταγράφονται τα αναπαραγόμενα παρυδάτια, κατά τις πιο 

κάτω τρεις περιόδους: 

Πρώτη επίσκεψη: 15 Απριλίου - 30 Απριλίου 

Δεύτερη επίσκεψη: 1 - 21 Μαΐου 

Τρίτη επίσκεψη: 22 Μαΐου - 18 Ιουνίου 

Η κάθε επίσκεψη για καταγραφή πρέπει να πραγματοποιείται με τουλάχιστον μία 

εβδομάδα διαφορά μεταξύ των επισκέψεων. 

Οι καταγραφές πρέπει να πραγματοποιούνται μεταξύ μόνο μίας και τεσσάρων ωρών 

μόλις ξημερώσει ή τρεις ώρες πριν τη δύση του ήλιου, αποφεύγοντας συνθήκες 

κρύου, βροχής ή ανέμων. Κάτω από συνθήκες ανέμων που ξεπερνούν τους 3 βαθμούς 

μποφόρ, τα φύλλα, όχι όμως τα κλωνάρια, βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Σε 

περίπτωση που οποιαδήποτε καταγραφή πρέπει να γίνει κάτω από μη ευνοϊκές 

συνθήκες, τότε αυτό να αναφέρεται μαζί με τα άλλα στοιχεία.  

Να καταγράφονται ο Καλαμοκαννάς, η Πελλοκατερίνα, το Πλουμίδι, η Τρουλλουρίδα 

και το Λιμνοπλουμίδι από τα πλεονεκτικά σημεία θέας: το περίπτερο ενημέρωσης, το 

παρατηρητήριο, τα εγκαταλελειμμένα σπίτια και την πρώην περιοχή της υπαίθριας 

αγοράς (βλ. σχέδιο 7). 



 

 51 

 

Σχέδιο Δράσης για τη Λίμνη Ορόκλινης, 2014 

Να γίνεται κατανομή του κάθε πουλιού που παρατηρείται σε ένα μόνο χωράφι ή 

διαμέρισμα - στο πρώτο χωράφι όπου έχει καταγραφεί. Σε περίπτωση που το πουλί 

αρχικά παρατηρείται την ώρα επιδεικτικής πτήσης (display flight), θα πρέπει να 

κατανεμηθεί στο χωράφι που βρίσκεται στα μέσα της πτήσης του. Να καταγράφονται 

οι τοποθεσίες και δραστηριότητες των παρυδάτιων που αναπαράγονται. 

 

Τα αποτελέσματα των μελετών να ερμηνεύονται όπως εξηγείται πιο κάτω: 

Να καταγράφεται το σύνολο των πουλιών που παρατηρούνται. Ο εκτιμώμενος 

αριθμός ζευγαριών είναι ο μέγιστος αριθμός των ατόμων (εκτός των πουλιών σε 

κοπάδια) που καταγράφονται στην περιοχή μεταξύ μέσα του Απριλίου και τέλος 

Μαΐου διαιρεμένος διά δύο. 

Διαφορετικά, να υπολογίζεται ο αριθμός ζευγαριών βάσει του αριθμού φωλιών που 

καταγράφονται (1 ζευγάρι για την κάθε φωλιά) και ο αριθμός των ζευγαριών που 

παρατηρούνται σε περίπτωση που δεν είναι στις φωλιές. 

Παραγωγικότητα του Γιαννή (Vanellus vanellus) 

(από τον Mark Bolton) 

Χρειάζονται τέσσερις καταμετρήσεις για την εκτίμηση της παραγωγικότητας του 

Γιαννή. Επομένως, για την εκτίμηση της παραγωγικότητας του Γιαννή, πρέπει να 

πραγματοποιούνται τρεις καθιερωμένες επισκέψεις καταγραφής (βλέπε 

Τροποποιημένη μέθοδο από O’Brien και Smith (1992)), μαζί με μια επιπρόσθετη 

τέταρτη επίσκεψη μεταξύ 19 Ιουνίου και 8 Ιουλίου. Όλες οι επισκέψεις καταγραφής 

πρέπει να γίνονται με τουλάχιστον μία βδομάδα διαφορά μεταξύ τους. 

Είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν τα πουλιά που είναι καλά ανεπτυγμένα (Well-

feathered and fledged), ενώ ο εντοπισμός τους είναι πιο αποτελεσματικός με 

ανίχνευση (scanning) της περιοχής μέσα από ψηλά οχήματα, όπως τα τρακτέρ και όχι 

περπατώντας στα χωράφια. Επομένως, η τρίτη και τέταρτη καταμέτρηση για την 

εκτίμηση της παραγωγικότητας του Γιαννή, πρέπει να γίνεται από ψηλό όχημα. 

Να καταγράφεται σε κάθε επίσκεψη ο αριθμός των Γιαννήδων με νεοσσούς των (ή 

αυτά που συμπεριφέρονται ότι έχουν νεοσσούς π.χ. προειδοποιητικό κάλεσμα, 

πουλιά που κλωσούν) και ο αριθμός των καλά ανεπτυγμένων και πλήρως 

ανεπτυγμένων νεοσσών (well-grown and fledged chicks).Τα δεδομένα αυτά να 

σημειώνονται στο χάρτη καταγραφής για τα αναπαραγόμενα παρυδάτια σύμφωνα με 

τα ακόλουθα σύμβολα: 

Ly                Ενήλικας με νεοσσούς ή συμπεριφέρεται όπως όταν έχει νεοσσούς 

CW (αρ.) Αριθμός νεοσσών με καλά ανεπτυγμένο φτέρωμα (well-feathered                    

  chicks) π.χ. CW1  

CF (αρ.)  Αριθμός νεοσσών που είναι καλά ανεπτυγμένοι (fledged chicks) π.χ.    

  CF1 
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Καταγράψετε τα δεδομένα στο έντυπο για την καταγραφή παραγωγικότητας (πιο 

κάτω). 

Σύμφωνα με λεπτομερείς μελέτες ο αριθμός των καλά ανεπτυγμένων νεοσσών 

(fledged) σε μία περίοδο, μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα από το σύνολο των καλά 

αναπτυγμένων μικρών (well-grown and fledged young) παρατηρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια και των τεσσάρων καταγραφών, με την προϋπόθεση ότι οι μελέτες έγιναν 

την περίοδο που περιγράφεται πιο πάνω και με τουλάχιστον μία βδομάδα διαφορά 

μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο αριθμός των νεοσσών που 

παρατηρήθηκαν στη κάθε καταγραφή είναι όπως φαίνεται στο πίνακα πιο κάτω.  

 

Επίσκεψη 

καταγραφής 

Νεοσσοί με 

καλά 

ανεπτυγμένο 

φτέρωμα (well-

feathered) 

Καλά 

ανεπτυγμένα 

μικρά 

(Fledged) 

1 0 0 

2 1 0 

3 2 1 

4 1 3 

Σύνολο 4 4 

 

Το σύνολο των μικρών κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι οχτώ. Στην επόμενη 

καταγραφή, η πιθανότητα να μετρηθεί διπλά το νεαρό με καλά ανεπτυγμένο φτέρωμα   

(well- feathered) σαν ένα καλά ανεπτυγμένο μικρό (Fledged), συνήθως καταργείται με 

την παράληψη καταμέτρησης ορισμένων νεοσσών. 

Να γίνεται αναφορά του υπολογισμένου αριθμού των καλά ανεπτυγμένων νεαρών.
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Σχέδιο 7: Τοποθεσίες πλεονεκτικών σημείων θέας για συστηματικές καταγραφές υδρόβιων  πουλιών οι οποίες 

προτείνονται για χρήση μαζί με τις προαναφερθείσες μεθοδολογίε
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Έντυπο καταγραφής αναπαραγωγής Γιαννή 

Αριθμοί αναπαραγωγής Γιαννή (παράδειγμα) 

Αρ. 

Επίσκεψης 

Ημερο-μηνία Ώρα Καιρός Αρ. πουλιών 

που 

καταμετρήθη-

καν  

Αρ. ενήλικων που 

καλούσαν 

Αρ. νεοσσών σε κάθε στάδιο 

ανάπτυξής τους 

CW CF 

 

1 

 

 

   6/4 

 

08:00 →09:15 

 

Συννεφιασμένος, 

Άπνοια 

 

53 

 

18 

 

0 

 

0 

 

2 

 

 

   30/4 

 

07:30 → 08:00 

Ηλιόλουστος, 

Κρύος, 

Άνεμος F3 

 

46 

 

18 

 

0 

 

0 

 

3 

 

 

   20/5 

 

06:00 → 06:45 

Ηλιόλουστος,  

Ζεστός, 

Άνεμος F1 

 

49 

 

14 

 

3 

 

0 

 

4 

 

   15/6 

 

06:00 → 07:30 

50% συννεφιά, 

Κρύος, 

Ήσυχος 

 

 

56 

 

 

11 

 

  

5  

  

 

2 
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Αριθμός αναπαραγωγικών ζευγαριών  (πρότυπο)  

Αρ. 

Επίσκεψης 

Ημερομηνία Ώρα Καιρός Αρ. πουλιών που 

καταμετρήθηκαν  

Αρ. ενήλικων που 

καλούσαν 

Αρ. νεοσσών σε κάθε στάδιο 

ανάπτυξης τους 

CW CF 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Καταμετρήσεις χηνόμορφων κατά τις τρεις επισκέψεις που γίνονται σε υδάτινες 
μάζες πεδινής ζώνης 
 

Ακόμη μια απλοποιημένη μέθοδος για περιόδους με μειωμένους πόρους.  

Να πραγματοποιούνται τρεις επισκέψεις νωρίς το πρωί και στις 10.00 κατά τα πρώτα 

μισά του Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου.  

Να μη γίνονται καταγραφές όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη ή κάτω από 

ισχυρούς ανέμους ή όταν μεγάλες εκτάσεις νερού είναι κυματώδεις. Να γίνεται χρήση 

των κατάλληλων πλεονεκτικών σημείων θέας για την καταμέτρηση των πουλιών σε 

ανοιχτές εκτάσεις νερού. Να γίνεται καταγραφή των ειδών και όταν είναι αναγκαίο να 

σημειώνεται το φύλλο του ατόμου και των ομάδων των χηνόμορφων με τη χρήση των 

καθιερωμένων κωδικών του BTO.  

Στη περίπτωση παρουσίας  του Μαυροβουτηχταριού, τότε να γίνονται επιπρόσθετες 

επισκέψεις δύο φορές την βδομάδα μεταξύ μέσα Μαΐου και τέλος Ιουνίου, 

αποφεύγοντας βροχερές συνθήκες και ανέμους.  Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης να 

καταγράφεται το σύνολο των Μαυροβουτηχταριιών που παρατηρήθηκε, όπως επίσης 

και ο αριθμός των ζευγαριών. Αρχικά, τα περισσότερα πουλιά (συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών που δεν αναπαράγονται) λαμβάνουν μέρος σε επιδείξεις ζευγαρώματος. 

Ωστόσο, τα πουλιά που είναι ζευγάρι, μετακινούνται μαζί κατά την διάκεια σχεδόν 

όλης της περιόδου.   

Καταμέτρηση των ακόλουθων αναπαραγωγικών ζευγαριών: 

Νεροβούττης και Σκουφοβουτηχτάρι 

(α) Ένα ζευγάρι με νεοσσούς. 

(β) Ένα ή δύο πουλιά  που εμφανίζονται σε περισσότερες από μία περιπτώσεις σε 

ενδιαίτημα κατάλληλο για φώλιασμα. 

Μαυροβουτηχτάρι  

Αριθμός ζευγαριών. 

Πάπιες 

(α) Ένα μονό ζευγάρι = ένα ζευγάρι. 

(β) Ένα μοναχικό αρσενικό = ένα ζευγάρι. 

(γ) Αρσενικά σε ομάδες των 2-4 (2 αρσενικά = 2 ζευγάρια, 3 αρσενικά = 3 ζευγάρια 

κτλ). 

(δ) Μικρές ομάδες αρσενικών που κυνηγούν θηλυκό (2 αρσενικά και ένα θηλυκό = 2 

ζευγάρια, 3 αρσενικά και ένα θηλυκό = 3 ζευγάρια κτλ). 

(ε) Μοναχικό θηλυκό (= ένα ζευγάρι το καθένα), εάν ο συνολικός τους αριθμός είναι 

μεγαλύτερος από αυτό των αρσενικών. 



 

 57 

 

Σχέδιο Δράσης για τη Λίμνη Ορόκλινης, 2014 

Αποκλείονται ομάδες των πέντε ή περισσότερων αρσενικών στους υπολογισμούς των 

ζευγαριών. Οι μεγαλύτερες ομάδες και κοπάδια πιθανώς να είναι πουλιά που δεν 

αναπαράγονται ή διαχειμάζοντα είδη.  

Νερόκοτα, Καραπαττάς, χήνες και κύκνοι 

(α) Χωροκτητικό/χωροκρατικό ζευγάρι. 

(β) Ζευγάρι με φωλιά ή νεοσσούς. 

Για όλα τα χηνόμορφα είδη, να υπολογίζεται ο μέγιστος αριθμός ζευγαριών σε κάθε 

επίσκεψη. Να αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ζευγαριών που καταγράφεται κατά την 

διάρκεια των επισκέψεων αυτών. 

Παραγωγικότητα Χηνόμορφων  

Να καταγράφονται τα μικρά (broods) κατά την τρίτη επίσκεψη με σκοπό την εκτίμηση 

του αναπαραγωγικού πληθυσμού (μέσα Ιουνίου) και κατά ακόμη μία επίσκεψη στα 

μέσα Ιουλίου. Να ακολουθούνται οι ίδιες μέθοδοι καταγραφής όπως και για την 

εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού. Ωστόσο, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στις περιοχές μελέτης όπου τα μικρά (broods) ίσως να αναζητούν χώρους να 

κρυφτούν/παραμένουν κρυμμένα. Να σημειώνεται πάνω σε χάρτη ο αριθμός, η 

ηλικιακή κλάση και η τοποθεσία οποιωνδήποτε μικρών/νεαρών που παρατηρούνται. 

Να καταγράφεται η ηλικιακή κλάση σε μορφή κλάσματος (π.χ. ¼, ½, ¾ κτλ) σε σχέση 

με το μέγεθος του ενήλικα. Για παράδειγμα το θηλυκό Σαρσέλι + 8 (1/4) αναφέρεται 

στο θηλυκό Σαρσέλι που έχει οκτώ νεοσσούς οι οποίοι έχουν το μέγεθος ενός 

τέταρτου του ενήλικα. 

Σε οποιαδήποτε από τις επισκέψεις να αναφέρεται η παραγωγικότητα ως ο μέγιστος 

αριθμός νεαρών που παρατηρούνται με μέγεθος τουλάχιστον τα ¾ του μεγέθους 

ενήλικα.  



 

 58 

 

Σχέδιο Δράσης για τη Λίμνη Ορόκλινης, 2014 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συστάσεις για τη διαχείρισης γης 

Διαχείριση της γύρω έκτασης  

Τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης της Λίμνης Ορόκλινης θα αυξηθούν με τη 

συμπληρωματική διαχείριση της γης γύρω από την ΖΕΠ, συμπεριλαμβανομένης 

και της ΣΠΠ, της λεκάνης απορροής της Λίμνης και των γειτονικών καλλιεργημένων 

εκτάσεων.    

Καλάμια στη λεκάνη απορροήςΚαλάμια στη λεκάνη απορροήςΚαλάμια στη λεκάνη απορροήςΚαλάμια στη λεκάνη απορροής: Η διατήρηση και διαχείριση των καλαμιών 

(Phragmites australis) μέσα στη λεκάνη απορροής της Λίμνης βοηθούν στη 

διατήρηση καλής ποιότητας του νερού. Τα καλάμια βοηθούν στην αφαίρεση 

θρεπτικών ουσιών από το νερό το οποίο κινείται αργά μέσα από τους καλαμιώνες. 

Το κόψιμο των καλαμιών μία ή δύο φορές την άνοιξη και το καλοκαίρι και η 

απομάκρυνση του υλικού από την περιοχή βοηθούν την ανάπτυξη των καλαμιών 

και συνεπώς αυξάνουν την απορρόφηση των θρεπτικών, ενώ έτσι διασφαλίζεται 

ότι τα θρεπτικά δεν απελευθερώνονται πίσω με την αποσύνθεση της νεκρής 

βλάστησης. 

Χωράφια με τριφύλλι: Τα αρδευόμενα χωράφια τα οποία είναι καλυμμένα με 

τριφύλλι την άνοιξη ή αρχές του καλοκαιριού αποτελούν σημαντική πηγή τροφής 

για την Πελλοκατερίνα και προτείνεται ορισμένα χωράφια να διατηρούνται κατά 

την περίοδο της αναπαραγωγής. Η άρδευση των χωραφιών με επεξεργασμένο 

νερό έχει πλεονεκτήματα για τον γεωργό καθώς η σοδειά θα είναι μεγαλύτερη και 

επίσης μπορεί να έχει πλεονεκτήματα και για την ίδια τη Λίμνη (άμεσα ή έμμεσα). 

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε το επεξεργασμένο νερό που 

χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό να μην έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

θρεπτικών ουσιών μέσα στη Λίμνη. 

Καλλιέργεια των χωραφιών: Η Τρουλλουρίδα χρειάζεται περιοχές με 

διαταραγμένο έδαφος για φώλιασμα, έτσι προτείνεται τουλάχιστον τα μισά από 

τα χωράφια που συνορεύουν με τη Λίμνη, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής 

που ήταν πριν το παζαράκι, να μετατραπούν σε κατάλληλους χώρους για το είδος 

αυτό μέχρι το Μάρτιο. Η χρήση οποιωνδήποτε μηχανημάτων στα χωράφια κοντά 

στη Λίμνη θα πρέπει να απαγορεύεται από την 1
η
 Απριλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου, 

πράγμα που θα επιτρέψει στα πουλιά που αναπαράγονται να μπορέσουν να 

φωλιάσουν και να μεγαλώσουν τους νεοσσούς τους σε αυτά τα χωράφια. 

Χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων: Τα χημικά που 

χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς μπορούν να μεταφερθούν εντός της 

ΖΕΠ με αποτέλεσμα να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο ενδιαίτημα και τα είδη 

που βρίσκονται μέσα στη περιοχή. Επομένως, προτείνεται η απαγόρευση χρήσης 

φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων σε τεμάχια που συνορεύουν ή 

βρίσκονται εντός της ΣΠΠ. 
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Συνιστώμενη μεθοδολογία για τη ρύθμιση του Phragmites australis (μέσα στη  

ΣΠΠ) στις περιοχές που έχει επεκταθεί όπως φαίνεται στο Σχέδιο 4. 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης έγιναν ορισμένες 

συζητήσεις σε σχέση με τα καλάμια (Phragmites australis) μέσα στη ΖΕΠ. 

Σημειώθηκε ότι τα καλάμια μέσα στη λεκάνη απορροής της Λίμνης επιδρούν 

θετικά μειώνοντας τις θρεπτικές ουσίες στο νερό προτού αυτό φτάσει στη Λίμνη. 

Τα πλεονεκτήματα αυτού του καλαμιώνα (στη λεκάνη απορροής) ίσως να 

αυξηθούν στο μέλλον με την προϋπόθεση ότι πρέπει να θερίζονται κάθε χρόνο 

κατά την περίοδο ανάπτυξής τους (Ιούλιο/Αύγουστο), πολύ χαμηλά, κοντά στο 

έδαφος και ότι όλο το κομμένο υλικό πρέπει να απομακρύνεται από την περιοχή. 

Πιστεύεται ότι αυτή η μέθοδος θα θεωρηθεί θετική και από την τοπική κοινότητα.  

Το συγκεκριμένο είδος καλαμιού (Phragmites australis) είναι είδος φυτού γλυκού 

νερού το οποίο δεν αντέχει περιβάλλοντα με υψηλή περιεκτικότητα σε σε αλάτι 

περισσότερη από 18 στα 1000. Επομένως για τη μείωση της εξάπλωσης του είδους 

πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε το φυσικό επίπεδο της αλμυρότητας της Λίμνης 

Ορόκλινης να μη μεταβάλλεται, πράγμα που θα βοηθήσει στη μείωση του είδους 

αυτού μέσα στην ΣΠΠ.  

Σε μερικές περιοχές της ΖΕΠ υπάρχουν ανησυχίες ότι το P. australis πιθανώς να 

εξαπλωθεί περισσότερο καταστρέφοντας το ενδιαίτημα που είναι κατάλληλο για 

τη φωλεοποίηση και τροφοληψία  ή ακόμα τους φυτοκοινωνίες του ΤΚΣ. 

Επομένως χρειάζεται μια αποτελεσματική μέθοδος για τον έλεγχο αυτών των 

καλαμιών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να πραγματοποιείται αφού οι περιοχές οι 

οποίες χρειάζονται διαχείριση χαρτογραφούνται προσεχτικά, και οι εταίροι 

συμφωνούν ότι σε αυτές τις περιοχές πρέπει να γίνει διαχείριση των καλαμιών. 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου (περιορισμού) του είδους αυτού είναι η 

δημιουργία πολλαπλών παραγόντων καταπόνησης του φυτού, όπως αποδείχθηκε 

στις Ηνωμένες Πολιτείες (Κέντρο URI CELS Outreach), και συνεπώς συστήνεται 

ένας συνδυασμός μέτρων ελέγχου: 

• Η περιοχή πρέπει να προετοιμαστεί το καλοκαίρι με τη μείωση της 

στάθμης του νερού όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο με σκοπό η 

περιοχή/οι περιοχές που χρειάζονται διαχείριση να είναι ξηρή/ξηρές. Οι 

ψεκασμοί με το ζιζανιοκτόνο Glyphosate είναι αποτελεσματικοί όταν 

γίνονται μετά την ανάπτυξη των σπόρων, και η χημική ουσία του 

σκευάσματος πρέπει να εφαρμόζεται στο φυτό (σε σωστή συγκέντρωση) 

καλύπτοντας τα φύλλα, αλλά με προσοχή για να αποτραπεί το στάξιμο της 

χημικής ουσίας από τα φύλλα. (Σημείωση: σε περίπτωση που η 

συγκέντρωση της ουσίας είναι πολύ δυνατή μπορεί να σκοτώσει το άνω 

μέρος του φυτού πολύ γρήγορα , ενώ η χημική ουσία δεν θα προλάβει να 
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περάσει στο ριζικό σύστημα του φυτού και θα είναι επομένως λιγότερο 

αποτελεσματικό)  

• 2 – 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Glyphosate, όταν τα φυτά 

αρχίζουν να κιτρινίζουν, η περιοχή πρέπει να θερίζεται και όλο το κομμένο 

υλικό πρέπει να απομακρύνεται από την περιοχή και να γίνεται κατάλληλη 

απόρριψή του. 

• Όταν είναι εφικτό, ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι να το πλημμύρισμα 

των περιοχών όπου κόπηκαν τα καλάμια. 

Στο μέλλον ή όπου υπάρχουν πιο μικρές περιοχές που χρειάζονται διαχείριση, ίσως να 

είναι πιο αποτελεσματικό να κόβονται οι ρίζες μέχρι 10 εκ, ή σε λιγότερο ύψος και να 

γίνεται απευθείας εφαρμογή του σκευάσματος glyphosate με ένα σφουγγάρι στον 

κομμένο βλαστό.  

Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε το σκεύασμα glyphosglyphosglyphosglyphosateateateate να εφαρμόζεται 

μόνο στα φυτά (καλάμια) που επιλέγονται για το σκοπό αυτό, καθώς η ουσία αυτή 

μπορεί να καταστρέψει οριστικά όλα τα άλλα φυτά.  

Καθοδήγηση αναπροσαρμογής από το URI CELS Outreach Center, Common Reed 

(Phragmites australis) Control Fact Sheet.  

http://www.uri.edu/cels/ceoc/documents/commonReed.pdf 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Συστάσεις από την έκθεση: ‘Ανάλυση Πιέσεων εντός της λεκάνης 

απορροής που επηρεάζουν την ποιότητα της επιφανειακής απορροής προς τη 

Λίμνη Ορόκλινης’ που ετοιμάστηκε από την I.A.CO, Ltd, 2014  

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
 
Στεγνοκαθαριστήριο  
Οι ακόλουθες συστάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν: 

 

• Απαιτείται αυστηρή συμμόρφωση προς όλους τους όρους της Περιβαλλοντικής 

Άδειας, ειδικά για περιπτώσεις που αφορούν την διαχείριση αποβλήτων. 
• Δεν θα πρέπει να γίνεται αποθήκευση μεγάλης ποσότητας χημικών ουσιών 

όπως τετραχλωροαιθυλενίου στην περιοχή, με σκοπό την αποφυγή τυχαίων 

υπερχειλίσεων και παρόμοιων κινδύνων. 
• Απόβλητα διαλύτες ή διαλύτες που περιέχουν απόβλητα θα πρέπει να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με ορθές διαδικασίες, καθώς περιέχουν επικίνδυνα 

υλικά, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και τον Κατάλογο 

Επικίνδυνων Απόβλητων (Κωδικοί: 14 06 03 - άλλοι διαλύτες και μείγματα 

διαλυτών, 14 06 05 - λάσπη από επεξεργασμένα λύματα ή στερεά απόβλητα 

που περιέχουν άλλους διαλύτες). 
• Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη θα πρέπει να αναπτυχθεί σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης με σκοπό τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και ο εξοπλισμός 

έκτακτης ανάγκης πρέπει να επιθεωρείται συστηματικά από τις αρμόδιες 

αρχές. 
• Θα πρέπει να γίνεται συστηματική επιθεώρηση των περιοχών με απόβλητα και 

να καταγράφονται τα εξερχόμενα απόβλητα από τον φορέα συλλογής 

αποβλήτων. Πρέπει να διατηρούνται οι σωστές διαδικασίες μεταφοράς.  
 
Εστιατόρια  
Θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Για την απομάκρυσνη των Ολικών Υδρογονανθράκων, Λιπών και 

Ελαίων(FOG) να γίνεται η χρήση στεγνού καθαρισμού, μείωση της 

κατανάλωσης νερού και μείωση της χρήσης του αποχετευτικού συστήματος. 

Να αποφεύγονται οι απορρίψεις λιπαντικών στο νεροχύτη/αποχέτευση. Το 

χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι/τηγανέλαιο, να συλλέγεται και να 

παραδίδεται σε αδειούχους φορείς συλλογής βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 

για μεταποίηση σε βιοκαύσιμα. Να εξευρεθούν αδειούχοι μεταφορείς που 

παρέχουν βαρέλια αποθήκευσης και δωρεάν υπηρεσίες μεταφορών.  
• Να επιβεβαιώνεται ότι οι ελαιοπαγίδες (σε περίπτωση που υπάρχουν) και οι  

ελαιοδιαχωριστές διατηρούνται με τον ορθό τρόπο. Θα πρέπει να δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή ποτέ να μην ξεπλένονται οι ελαιοπαγίδες με ζεστό νερό.  
• Να μην απορρίπτεται τίποτα στους οχετούς (σύστημα) όμβριων υδάτων, να μη 

ρίχνονται απόβλητα ή άλλα υλικά στο χώρο στάθμευσης ή στην αυλή αν δεν 

έχουν καθαριστεί πρώτα και να μην επιτρέπεται η αποθήκευση αποβλήτων 

στους εξωτερικούς χώρους καθώς μπορεί να υπάρξουν διαρροές. 
• Ο εξοπλισμός να καθαρίζεται σε συγκεκριμένους εσωτερικούς χώρους με 

αποχέτευση που να είναι ενωμένη με  αγωγό αποβλήτων. Ποτέ να μην ρίχνεται 

νερό πλύσης στη σχάρα των ομβρίων ή τον οχετό.  
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• Οι μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων (skips) πρέπει να προστατεύονται από το 

νερό της βροχής για την αποφυγή εκροής ανεπιθύμητων ουσιών στην 

αποχέτευση. Για παράδειγμα μερικές συμβουλές για τη διατήρηση των κάδων 

αυτών είναι: να διατηρείται το καπάκι κλειστό ώστε να μην εισχωρεί μέσα το 

νερό της βροχής, να γίνεται όσο το δυνατό πιο γρήγορα αντικατάσταση των 

κατεστραμμένων καλυμμάτων, να μην τοποθετούνται ποτέ υγρά απόβλητα ή 

σακούλες σκουπιδιών που παρουσιάζουν διαρροές μέσα στο σκουπιδοτενεκέ, 

οι κάδοι ή οι ειδικοί χώροι για σκουπίδια να κλειδώνονται για την αποφυγή 

παράνομων απορρίψεων, να μην πλένεται με λάστιχο το εσωτερικό του 

κάδου, να καθαρίζονται με απορροφητικά τα υγρά που χύθηκαν στον κάδο, να 

καθαρίζονται τα σκουπίδια και να γίνεται αντικατάσταση των κάδων που 

παρουσιάζουν διαρροές.  
 
Γεωργία 

• Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη 263/2007 ορίζει το κωδικό για την Ορθή 

Γεωργική Πρακτική. Οι γεωργοί θα πρέπει να διατηρούν τις γεωργικές τους 

δραστηριότητες μέσα σε αυτά τα νομικά πλαίσια. 
• Θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί σχετικά με τους 

ποσοτικούς περιορισμούς που αφορούν λιπάσματα ανά καλλιέργεια, 

περιορισμοί ανά εποχιακών εφαρμογών κτλ. 
• Τα αγροχημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα για νόμιμη χρήση, βάσει νομοθεσιών του Τμήματος Ελέγχου 

Γεωργοχημικών, του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος.  
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
Έλεγχος κινδύνου ρύπανσης από τον αυτοκινητόδρομο και το δημόσιο δρόμο  
Δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε προστατευτικά μέτρα στον αυτοκινητόδρομο 

Παραλιμνίου- Λάρνακας και το δημόσιο δρόμο, για την αποτροπή κατάληξης στη 

Λίμνη των ομβρίων υδάτων που περιέχουνρυπογόνες ουσίες από τη δραστηριότητα 

της οδικής κυκλοφορίας και/ή τη διάχυση πετρελαιοειδών ουσιών, υγρών αποβλήτων 

ή άλλων χημικών ουσιών, από ατυχήματα. Το υφιστάμενο σύστημα ομβρίων του 

αυτοκινητόδρομου και του δημόσιου δρόμου παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 

2.2.3 της έκθεσης ‘Ανάλυση Πιέσεων και Επιδράσεων εντός της λεκάνης απορροής 

που επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν  την ποιότητα της επιφανειακής 

απορροής προς τη Λίμνη Ορόκλινης’ I.A.CO Ltd, 2014. 

  

Μπορούν να προκύψουν δύο περιπτώσεις ρύπανσης: 
• Απορροές ομβρίων υδάτων από το οδικό σύστημα καταλήγουν στο ρυάκι που 

τροφοδοτεί τη Λίμνη μεταφέροντας ρύπους όπως είναι υδρογονάνθρακες, 

μόλυβδος, πετρέλαιο κτλ. 
• Διαρροή ρυπών από ατύχημα με φορτηγό ή βυτιοφόρο. Αυτοί οι ρύποι 

μπορούν να καταλήξουν στο ρυάκι που τροφοδοτεί τη Λίμνη ή ή σε περίπτωση 

που το φορτηγό ανατραπεί και πέσει απευθείας μέσα στη Λίμνη. 
• Το σύστημα προστασίας πρέπει να καλύψει και τις δύο αυτές περιπτώσεις 

ρύπανσης. Ένα τέτοιο σύστημα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια και συστήνεται 

από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, για την περίπτωση δρόμους-γέφυρες που 

διασχίζουν πάνω από το υδατόρεμα που καταλήγει σε δεξαμενές πόσιμου 

νερού (φράγματα). 
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• Στην περίπτωση της Λίμνης Ορόκλινης το σύστημα αυτό είναι πιο 

απλοποιημένο  με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα από τον αυτοκινητόδρομο και 

το δημόσιο δρόμο, αλλά και οι χημικές ουσίες λόγω ατυχήματος, θα 

διοχετεύονται σε αγωγό ο οποίος θα τα μεταφέρει κατάντι της Λίμνης στο 

σημείο εξόδου του νερού όπου το υδατόρεμα στη συνέχεια θα τα μεταφέρει 

στη θάλασσα. 
• Οι ακόλουθες εισηγήσεις πρέπει να σχεδιαστούν σωστά και να γίνει εκτίμηση 

των δαπανών από ικανούς μηχανικούς σύμφωνα με την υφιστάμενη 

μορφολογία της περιοχής κατά μήκους των δρόμων.  
 

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
• Θα πρέπει να κτιστεί ένας χαμηλός τοίχος στις άκρες της κάθε πλευράς του 

αυτοκινητόδρομου και του δημόσιου δρόμου για την αποφυγή της απορροής 

του νερού από την κάθε πλευρά.  
• Πρέπει να εγκατασταθεί οδικό κιγκλίδωμα/στηθαία ασφάλεια ύψους 

τουλάχιστον 50 με 100 μέτρα στη κάθε πλευρά του αυτοκινητόδρομου στο 

σημείο που βρίσκεται πάνω από το υδατόρεμα για την αποτροπή πτώσης 

φορτηγού ή βυτιοφόρου σε περίπτωση ατυχήματος.  
• Τα αυλάκια που όπως φαίνεται στο Χάρτη 4-1 (βλέπε πρωτότυπο έγγραφο) θα 

πρέπει να επεκταθούν, για να μεταφέρονται τα όμβρια ύδατα ή επικίνδυνες 

ουσίες, προς στους υφιστάμενους υπονόμους που ρέουν προς τα νότια σε 

κάθε μία από τις πλευρές του δρόμου που περνά κάτω από τον 

αυτοκινητόδρομο. 
• Το αυλάκι του δρόμου (Σημείο Ε μέχρι F) θα πρέπει να επεκταθεί για να ενωθεί 

με τον αγωγό Ι στη ανατολική μεριά του δημόσιου δρόμου. 
• Θα πρέπει να εγκατασταθεί αγωγός και στις δύο πλευρές του δημόσιου 

δρόμου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία 4-1 (βλέπε πρωτότυπο), από τον 

οποίο τα όμβρια ύδατα και οι χημικές ουσίες, θα διοχετεύονται από διάφορα 

σημεία στην άκρη του δρόμου και θα μεταφέρονται μακριά από την 

προστατευόμενη περιοχή. 
• Οι αγωγοί αυτοί (Ι ανατολικά και ΙΙ δυτικά) θα ενώνονται με τους 

υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων και στις δύο πλευρές του δημόσιου δρόμου 

στο σημείο κάτω από τον αυτοκινητόδρομο, και θα απορρίπτουν τα όμβρια 

ύδατα στο νότιο ακραίο σημείο εξόδου της απορροής της Λίμνης. 
 

Θα ήταν χρήσιμο στη περίπτωση ατυχήματος η διαρροής τα υγρά να μεταφέρονται σε 

μία τσιμεντένια λεκάνη για τον περιορισμό των ουσιών πετρελαίου (διαρροές από 

ατυχήματα κτλ.). Η χωρητικότητα θα πρέπει να είναι ίση με αυτήν ενός βυτιοφόρου 

και να αδειάζεται γρήγορα μετά από το ατύχημα. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας, η 

λεκάνη θα υπερχειλίζει στο σημείο του ρυακιού στην έξοδο της Λίμνης. 

Χάρτες και φωτογραφίες βρίσκονται στο κεφάλαιο 4 του πρωτότυπου εγγράφου.  
 

 

Σαμαράκια/κυρτώματα περιορισμού ταχύτητας/μέτρα μείωσης της ταχύτητας 
Θα ήταν χρήσιμο να γίνει εγκατάσταση μέτρων μείωσης της ταχύτητας, όπως είναι τα 

κυρτώματα στο δημόσιο δρόμο που συνδέει την παράκτια περιοχή με το χωριό 

Ορόκλινη, από το σημείο που ο δρόμος είναι παράλληλος με την περιοχή της Λίμνης, 

μέχρι το σημείο όπου ο δρόμος περνά κάτω από τον αυτοκινητόδρομο. Το μέτρο αυτό 
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θα μειώσει την κυκλοφορία και οι συνθήκες ασφάλειας θα βελτιωθούν με σκοπό την 

πρόληψη ατυχημάτων δίπλα από τη Λίμνη.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Πρέπει να ετοιμαστεί ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης το οποίο να 

περιλαμβάνει: 
• Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων   
• Περιγραφή διαδικασιών έκτακτης ανάγκης  
• Η απόκτηση και αποθήκευση των βασικών εργαλείων (απορροφητικό υλικό, 

στολές, κινητά δοχεία, αντλίες κτλ.)  
• Εκπαίδευση του προσωπικού και περιστασιακές ασκήσεις ετοιμότητας 
• Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού και αναφορά διαδικασιών για εκδηλώσεις 
• Ετοιμασία καταλόγου επαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και 
• Δημιουργία ιεραρχίας χειρισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 

Για τη δημιουργία Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει 

διαβούλευση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία και πρέπει να συμμετέχει, αφού 

είναι κάτω από τη δική της αρμοδιότητα η προστασία του κοινού, έχει τον εξοπλισμό και 

κατέχει τις γνώσεις και την εκπαίδευση για την άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις 

τέτοιου είδους. 

 
Ανταπόκριση σε περίπτωση διαρροής 
Πιο κάτω είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να τηρηθούν σε περίπτωση διαρροής 

ίσης ή λιγότερης σε σχέση με τον όγκο φορτίου ενός βυτιοφόρου με ανεπιθύμητες 

ουσίες: 

 

• Σταμάτημα της διαρροής. Αυτό να γίνεται κατά προτίμηση από εξειδικευμένο 

και εξοπλισμένο προσωπικό.  
• Περιορισμός και ανάκτηση της ουσίας. Εξάπλωση απορροφητικού υλικού, 

άμμος, άχυρο, πριονίδια ή ακόμη και χώμα από την άκρη του δρόμου για να 

σταματήσει η διαρροή και να απορροφηθεί. Οι σταθεροποιητές που είναι 

διαθέσιμοι στην αγορά αντιδρούν με το πετρέλαιο και το μετατρέπουν σε μια 

ελαστική ουσία. 
• Συλλογή του απορροφητικού υλικού που έχει ρυπανθεί. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κουβάδες, σκουπιδοτενεκέδες ή βαρέλια σε περίπτωση που 

το φορτηγό δεν διαθέτει δεξαμενή. 
• Εξασφάλιση σωστής διαχείρισης των αποβλήτων. Απόρριψη των απόβλητων 

με εγκεκριμένο κατάλληλο τρόπο. 
 

Στην περίπτωση που η διαρροή ουσιών πετρελαίου έχει φτάσει σε αυλάκι ή μικρή 

Λίμνη, μπορεί να ανακτηθεί με την χρήση απορροφητικού υλικού όπως είναι το ξηρό 

άχυρο, χορτάρι ή άλλα φυσικά υλικά τα οποία επιπλέουν. Έπειτα, το απορροφητικό 

υλικό που έχει ρυπανθεί να αφαιρείται με μία τσουγκράνα και να απλώνεται για να 

μπορέσει να αρχίσει η βιοαποδόμηση των ρύπων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Κατάλογος ειδών πουλιών που καταγράφηκαν στη Λίμνη Ορόκλινης (από 

στοιχεία του Worldbirds) 

 

Τα είδη που αναπαράγονται σημειώνονται με  αστερίσκο *

Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Περδίκι * Alectoris chukar 

Φραγκολίνα * Francolinus francolinus 

Ορτύκι Coturnix coturnix 

Αρκόσιηνα  Anser albifrons 

Σπιτόσιηνα Anser anser 

Αλάουρτος Tadorna tadorna 

Κανναούρα Anas strepera 

Αρμαπάσσιης  Anas penelope 

Πρασινοτζέφαλη * Anas platyrhynchos 

Σαξάνα * Anas clypeata 

Σουβλονούρα Anas acuta 

Μασουρατζής * Anas querquedula 

Σαρσέλλι Anas crecca 

Κοτσινοτζέφαλη * Netta rufina 

Κοντούρα Aythya ferina 

Βαλτόπαπια Aythya nyroca 

Ππισκουντούρα  Aythya fuligula 

Νεροβούττης* 

 

Tachybaptus ruficollis 

Μαυροβούττης 

 

Podiceps nigricollis 

Φλαμίνγκο Phoenicopterus roseus 

Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Μαυροπελαργός Ciconia nigra 

Ασπροπελαργός Ciconia ciconia 

Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus 

Κουταλάς Platalea leucorodia 

 

 

Βουρωδιός Botaurus stellaris 

Νανορωδιός Ixobrychus minutus 

Νυκτοκόρακας Nycticorax nycticorax 

Βορτακοφάγος * Ardeola ralloides 

Γελαδάρης * Bubulcus ibis 

Ψαροφάς Ardea cinerea 

Πορφυρός Ψαροφάς Ardea purpurea 

Χανούμισσα Casmerodius albus 

Χιονάτη Egretta garzetta 

 Κορμοράνος Phalacrocorax carbo 

Κιρκινέζι Falco naumanni 

Κίτσης * Falco tinnunculus 

Μαυροφάλκονο Falco vespertinus 

Δενδροφάλκονο Falco subbuteo 

Στεπότζανος Falco cherrug 
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Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Τζάνος  Falco peregrinus 

Βαλτοσιάχινο Circus aeruginosus 

Ορνιθοσιάχινο Circus cyaneus 

Ασπροσιάχινο Circus macrourus 

Καμποσιάχινο Circus pygargus 

Τζικλοσιάχινο Accipiter nisus 

Διπλοσιάχινο Accipiter gentilis 

Βαρβακίνα Buteo buteo 

Αετογερακίνα Buteo rufinus 

Μαυροπουλλάδα Rallus aquaticus 

Μικροπουλλάδα Porzana parva 

Στικτοπουλλάδα Porzana porzana 

Αρκοπετείναρο * Gallinula chloropus 

Καραπαττάς * Fulica atra 

Γερανός Grus grus 

Τρουλλουρίδα * Burhinus oedicnemus 

Καλαμοκαννάς * Himantopus 

himantopus 

Αβοκέτα Recurvirostra avosetta 

Γιαννής  Vanellus vanellus 

Πελλοκατερίνα * Vanellus spinosus 

Χρυσοπλουμίδι Pluvialis apricaria 

Ringed plover Charadrius hiaticula 

Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Λιμνοπλουμίδι * Charadrius dubius 

Πλουμίδι * Charadrius 

alexandrinus 

Μονοπικάτσον Lymnocryptes minimus 

Πικατσόνι Gallinago gallinago 

Βαλτομπεκάτσα Limosa limosa 

Λαπωνική 

Βαλτομπεκάτσα 
Limosa lapponica 

Μαυρονεραλλίδα Tringa erythropus 

Φλυαρονεραλλίδα Tringa totanus 

Βαλτονεραλλίδα Tringa stagnatilis 

Στακτονεραλλίδα Tringa nebularia 

Πρασινονεραλλίδα Tringa ochropus 

Δασονεραλλίδα Tringa glareola 

Κιτρινονεραλλίδα Xenus cinereus 

Μικρονεραλλίδα Actitis hypoleucos 

Νανονεραλλίδι Calidris minuta 

Στρουθονεραλλίδι Calidris temminckii 

Λασπονεραλλίδι Calidris alpina 

Κοτσινονεραλλίδι Calidris ferruginea 

Πικατσονεραλλίδι Limicola falcinellus 

Μαχητής Philomachus pugnax 

Νεροχελίδονο Glareola pratincola 

Θυελλόγλαρος Larus canus 
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Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Σιβηρικός Γλάρος Larus heuglini 

Αρμενικός Γλάρος Larus armenicus 

Χιντιανόγλαρος Larus michahellis 

Κασπικός Γλάρος Larus cachinnans 

Μελανόγλαρος 

 

Larus fuscus 

Χωραφόγλαρος 

 

Larus ridibundus 

Ροδόγλαρος 

 

Larus genei 

Μαυροκέφαλος Γλάρος 

 

Larus melanocephalus 

Νανόγλαρος 

 

Larus minutus 

Γελογλάρονο 

 

Sterna nilotica 

Χειμωνογλάρονο 

 

Sterna sandvicensis 

Θαλασσοχελιδόνα * 

 

Sterna hirundo 

Γλαρόνι * 

 

Sternula albifrons 

Λιμνογλάρονο 

 

Chlidonias hybrida 

Ασπρογλάρονο 

 

Chlidonias leucopterus 

Μαυρογλάρονο 

 

Chlidonias niger 

Φάσσα 

 

Columba palumbus 

Τρυγόνι 

 

Streptopelia turtur 

Φιλικουτούνι 

 

Streptopelia decaocto 

Καλοχρονιά 

 

Clamator glandarius 

Ανθρωποπούλλι 

 

Tyto alba 

Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Κουκκουφκιάος 

 

Athene noctua 

Αρκόθουπος  

 

Asio otus 

Βαλτόθουπος 

 

Asio flammeus 

Ασπροπετροχελίδονο 

 

Tachymarptis melba 

Πετροχελίδονο 

 

Apus apus 

Κράγκα 

 

Coracias garrulus 

Αλκυόνη  

 

Alcedo atthis 

Κήρυλος 

 

Ceryle rudis 

Μελισσοφάγος 

 

Merops apiaster 

Πουπούξιος  

 

Upupa epops 

Θερκοπούλλι  

 

Jynx torquilla 

Στακτοτζεφαλάς 

 

Lanius collurio 

Διπλοδακκαννούρα 

 

Lanius minor 

Κοτσινοτζεφαλάς 

 

Lanius senator 

Δακκαννούρα 

 

Lanius nubicus 

Κατσικορώνα * 

 
Pica pica 

Κολοιός 

 

Corvus monedula 

Κοράζινος * 

 

Corvus cornix 

Τσαγκαρούδι 

 

Parus major 

Υφάντρα 

 

Remiz pendulinus 

Βαλτοχελίδονο 

 

Riparia riparia 
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Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Χελιδόνι 

 

Hirundo rustica 

Μιλτοχελίδονο 

 

Hirundo daurica 

Ασπροχελίδονο 

 

Delichon urbicum 

Μαυροτράσιηλος 

 

Melanocorypha 

calandra 

Τρασιηλούδα 

 

Calandrella 

brachydactyla 

Σκορταλλός* 

 
Galerida cristata 

Πευκοτρασιήλα 

 

Lullula arborea 

Τρασιήλα 

 

Alauda arvensis 

Δουλαππάρης* 

 
Cisticola juncidis 

Ψευταηδόνι* 

 
Cettia cetti 

Μουστακομουγιούδι 

 

Acrocephalus 

melanopogon 

Σκλοινικομουγιούδι 

 

Acrocephalus 

choenobaenus 

Καλαμομουγιούδι * 

 
Acrocephalus 

scirpaceus 

Τζικλομουγιούδι 

 

Acrocephalus 

arundinaceus 

Τριβιτούρα * 

 
Hippolais pallida 

Κιτρινοτριβιτούρα 

 

Hippolais icterina 

Θαμνογιαννούδι 

 

Phylloscopus trochilus 

Μουγιαννούδι 

 

Phylloscopus collybita 

Αμπελοπούλλι 

 

Sylvia atricapilla 

Κηποσυκαλλίδα 

 

Sylvia borin 

Διπλοσυκαλλίδα 

 

Sylvia communis 

Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Συκαλλίδι 

 

Sylvia curruca 

Γιαλλούρα 

 

Sylvia nisoria 

Εληοβάτης 

 

Sylvia rueppelli 

Τρυποβάτης 

 

Sylvia melanocephala 

Τρυπομάζης  

 

Sylvia melanothorax 

Μαυροφτέρι 

 

Sylvia cantillans 

Κοτσινοφτέρι* 

 
Sylvia conspicillata 

Ακριδοπούλλι 

 

Sturnus roseus 

Λαζούρι  

 

Sturnus vulgaris 

Μαυρόπουλλος  

 

Turdus merula 

Τρυγονότζικλα 

 

Turdus pilaris 

Τζίκλα 

 

Turdus philomelos 

Κοτσινολαίμης 

 

Erithacus rubecula 

Γαλαζολαίμης 

 

Luscinia svecica 

Καρβουνίαρης 

 

Phoenicurus ochruros 

Βοσκαρούδι 

 

Saxicola rubetra 

Παπαθκιά  

 
Saxicola torquatus 

Στακτοσκαλιφούρτα 

 
Oenanthe oenanthe 

Σκαλιφούρτα * 

 
Oenanthe cypriaca 

Διπλοσκαλιφούρτα 

 
Oenanthe isabellina 

Μουγιοχάφτης 

 
Muscicapa striata 

Μαντού 

 
Ficedula hypoleuca 
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Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Κολλαρομαντού 

 
Ficedula albicollis 

Στρούθος * 

 
Passer domesticus 

Αρκόστρουθος 

 
Passer hispaniolensis 

Άσπρος Ζευκαλάτης  Motacilla alba 

Άσπρος Ζευκαλάτης  Motacilla alba 

Ικτεροζευκαλάτης Motacilla citreola 

Κίτρινος Ζευκαλάτης Motacilla flavissima 

Γαλαζοκέφαλος 

Ζευκαλάτης 
Motacilla flava flava 

Μαυροκέφαλος 

Ζευκαλάτης* 
Motacilla flava feldegg 

Ποταμοζευκαλάτης 

 
Motacilla cinerea 

Καμπογαλούδι 

 
Anthus campestris 

Χωραφογαλούδι 

 
Anthus pratensis 

Κοινή ονομασία είδους Επιστημονική 

ονομασία είδους 

Κοτσινογαλούδι Anthus cervinus 

Νερογαλούδι Anthus spinoletta 

Σπίννος Fringilla coelebs 

Μπασταρτοκανάρινο 

 
Serinus serinus 

Λουλουδάς * 

 
Carduelis chloris 

Σγαρτίλι * 

 
Carduelis carduelis 

Τσακρόστρουθος 

 
Miliaria calandra 

Τσακροπιτίλλα 

 
Emberiza hortulana 

Σιταροπούλλι 

 
Emberiza caesia 

Τιρίλινγκος 

 
Emberiza 

melanocephala 

Καλαμοπιτίλλα 

 
Emberiza schoeniclus 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Μέγιστος αριθμός ειδών (ανά έτος) από τα αρχεία των μηνιαίων 

καταγραφών Υδρόβιων Πουλιών (στοιχεία Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου από 

καταμετρήσεις πουλιών σε υγροτόπους) 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Νεροβούττης 15 14 22 25 12 22 39 60 23 26

Μαυροβούττης             1      

Κορμοράνος   150                

Βουρωδιός     1 1 1          

Νανορωδιός     1  1          

Νυκτοκόρακας   2 15 2  3 5 5 21  

Βορτακοφάγος   1 2 1 4 2 2 3  3

Γελαδάρης 3 4 7 1 21 5 21 93 22  

Χιονάτη 8 15 33 1 9 10 97 18 9 18

Χανούμισσα     5  1  2    73

Ψαροφάς 5 6 19 6  1  1 4 1

Πορφυρός Ψαροφάς   20 12 1 3 6 1  1 23

Χαλκόκοτα 3 25 12 5 2 21 68  11  

Κουταλάς 2 2 3  1  6      

Φλαμίνγκο   27 200 225 144 200 2 266  23

Αρκόσιηνα                7    

Καστανόπαπια         3          

Αλάουρτος     2            9

Αρμαπάσσιης    2 23 2 2  1      

Κανναούρα         2  2      

Σαρσέλλι 250 470 150 239 180 200 468 385 141 144

Πρασινοτζέφαλη 5 13 10 8 15 30 50 143 58 75

Σουβλονούρα   2 4 16 12 10 20 15 10 2

Μασουρατζής  11 18 45  12 15 7 8 2 1

Σαξάνα  45 81 150 30 75 100 75 363 165 539

Κοτσινοτζέφαλη         12 13 20 11 27 11

Κοντούρα   3        1      

Βαλτόπαπια     1  1  1 1    

Βαλτοσιάχινο   1  1 2 1 2 2 2 3

Ψαραετός     1              

Ππισκουντούρα                  1  

Μαυροπουλλάδα     1 1 1 1 2 1 1  

Στικτοπουλλάδα   1        1      

Μικροπουλλάδα   3    1 1 3  2  

Αρκοπετείναρο 14 25 28 20 16 15 51 65 34 4

Καραπαττάς 65 141 120 93 391 412 312 504 290 184

Γερανός 250  1  110          

Στρειδοφάγος                 1  

Καλαμοκαννάς  80 100 216 60 126 140 148 97 60 32

Αβοκέτα       1    1 1    

Τρουλλουρίδα   2 2    2    3  

Λιμνοπλουμίδι 11 10 12 4 11 10 6 17    
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012 2013 2014 

Αμμοπλουμίδι   8 2 8 3 9 5 4    

Πλουμίδι  2 2 2    1 50 11 5  

Χρυσοπλουμίδι         5  30      

Πελλοκατερίνα 30 41 25 25 51 37 61 46 46 39

Γιαννής  40 150 46 4 32 5 72 24 2 26

Νανονεραλλίδι 30 15 75 39 28 60 82 50 3 5

Στρουθονεραλλίδι 5 1 1  2 1 4      

Κοτσινονεραλλίδι   4 6  11  2      

Λασπονεραλλίδι   2 18 20 3 9 3 2 1  

Πικατσονεραλλίδι   1    1          

Μαχητής 35 100 197 12 52 47 20 21 1 64

Μονοπικάτσονο   2 1 1 1  1      

Πικατσόνι 35 25 19 15 12 20 18 6 9 4

Διπλοπικάτσονο   1 1              

Βαλτομπεκάτσα 5 8 3 1 2 2 3    3

Νερομπεκάτσα 3                1

Μαυρονεραλλίδα   1 5  1 4 2 3    

Φλυαρονεραλλίδα 10 12 36 10 8 31 12 12 6 3

Βαλτονεραλλίδα 2 15 3 1 1 1 3 3  3

Στακτονεραλλίδα 1 4 4  4 2 3  1  

Πρασινονεραλλίδα 8 7 35 2 4 3 8  1 2

Δασονεραλλίδα 54 40 10 6 116 7 28 8 5 1

Μικρονεραλλίδα 5 6 6 3 6 5 9 5 1  

Κιτρινονεραλλίδα                 1  

Μικρονεραλλίδα             1      

Μαυροκέφαλος Γλάρος         2 6 7      

Νανόγλαρος 1 1 1 1 2 1    1  

Χωραφόγλαρος 400 170 347 470 300 100 67 66 51 69

Ροδόγλαρος 4 8 12 6  2        

Μελανόγλαρος   8 1    1 4      

Σιβηρικός Γλάρος             1      

Σιβηρικός Γλάρος     1              

Χιντιανόγλαρος 2 32 2    2  1    

Θυελλόγλαρος         1          

Κασπικός Γλάρος         18          

Τριδάχτυλος Γλάρος         1          

Γελογλάρονο             2      

Γλαρόνι      12 2 12 12 4 30 14  

Χειμωνογλάρονο 2 2                

Λιμνογλάρονο 1 1 1 2 1  4      

Θαλασσοχελιδόνα     21    1        

Μαυρογλάρονο             2      

Ασπρογλάρονο 20 3 5 1 1 3 8      

Αλκυόνη  1 20 6  1 9 8 1 1  

Κήρυλος       1            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Κατάλογος μελετών/εκθέσεων που έγιναν στα πλαίσια του έργου LIFE 

“Αποκατάσταση και Διαχείριση της ΖΕΠ Λίμνη Ορόκλινης (CY6000010) στη Λάρνακα, 

Κύπρο” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Μελέτη/Έκθεση Τίτλος Γλώσσα Εταίρος Έτος 

Υδρολογική μελέτη 
“Καθορισμός υδρολογικών 

χαρακτηριστικών για τη Λίμνη Ορόκλινης” 

Αγγλικά 

(Συνοπτική 

παρουσίαση της 

μελέτης 

διαθέσιμη στα 

Ελληνικά)  

Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος 

Κύπρου 

2012 

Μελέτη Τιμών 

Αναφοράς 

Ευνοϊκού 

Καθεστώτος 

Διατήρησης 

Τεχνική 

μελέτη στα 

Αγγλικά 

Καθορισμός Τιμών Αναφοράς Ευνοϊκού 

Καθεστώτος Διατήρησης για είδη 

πουλιών του Παραρτήματος Ι στη Λίμνη 

Ορόκλινης, στα πλαίσια του έργου LIFE: 

“Αποκατάσταση και Διαχείριση της ΖΕΠ 

Λίμνη Ορόκλινης, στη Λάρνακα, Κύπρο” 

Αγγλικά 

Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος 

Κύπρου 

2014 

Εκλαϊκευμένη 

αναφορά στα 

Ελληνικά 

ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 

Τιμές Αναφοράς Ευνοϊκού Καθεστώτος 

Διατήρησης για τα σημαντικά είδη της 

περιοχής 

Ελληνικά 

Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος 

Κύπρου 

2014 

Μελέτη ποιότητας νερού στη 

λεκάνη απορροής της Λίμνης 

Μελέτη «Ανάλυση των πιέσεων εντός της 

λεκάνης απορροής που επηρεάζουν την 

ποιότητα της επιφανειακής απορροής 

προς τη Λίμνη Ορόκλινης 

Αγγλικά 

(Συνοπτική 

παρουσίαση της 

μελέτης 

διαθέσιμη στα 

Ελληνικά) 

Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος 

Κύπρου 

2014 

Ιχθυολογική Μελέτη  

 

Ιχθυολογική Μελέτη για την Λίμνη 

Ορόκλινης, Κύπρος 

Αγγλικά 

(Συνοπτική 

παρουσίαση της 

μελέτης 

διαθέσιμη στα 

Ελληνικά) 

Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος 

Κύπρου 

2014 

Μελέτη θήρευσης 

Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα 

αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη 

Ορόκλινης 

Ελληνικά 

(Συνοπτική 

παρουσίαση της 

μελέτης 

διαθέσιμη στα 

Αγγλικά) 

Υπηρεσία 

Θήρας και 

Πανίδας 
2014 

Πρωτόκολλο Διαχείρισης του 

Νερού 

Λίμνη Ορόκλινης, Κύπρος 

Πρωτόκολλο Διαχείρισης του νερού 

Αγγλικά  

 

Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος 

Κύπρου 

2014 

Πρωτόκολλο 

Παρακολούθησης 

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης για τη 

Λίμνη Ορόκλινης 

Αγγλικά  

 

Υπηρεσία 

Θήρας και 

Πανίδας 
2014 

 


