Το θέμα της μελέτης μας αυτά τα 2 χρόνια ήταν το νερόφιδο, το οποίο είναι το σπανιότερο είδος φιδιού της Κύπρου και το
μοναδικό που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Το φίδι αυτό στο παρελθόν ήταν πολύ κοινό στην Κύπρο, όμως ο πληθυσμός του
άρχισε να μειώνεται σημαντικά από τις αρχές του 1960 και επιστεύετο ότι είχε εξαφανιστεί.
Οι πιθανότερες αιτίες για την υποτιθέμενη εξάλειψη του είδους θεωρούνται, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες που συλλέξαμε
και διαλέξεις από ειδικούς του τμήματος δασών, ότι είναι η αποξήρανση αρκετών υδατοσυλλογών, τα αρπακτικά ψάρια που
σκοτώνουν τα νεαρά νερόφιδα, τα σκουπίδια στους ποταμούς, η εντατικοποίηση της γεωργίας, η φύτευση του ευκαλύπτου για
αποξήρανση των ελών, το κτίσιμο φραγμάτων, αλλά κυρίως ο ψεκασμός με DDT για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Επίσης
μερικές φορές, όταν απειλείται, γυρίζει ανάποδα και παριστάνει το νεκρό, οπότε είναι εύκολο να το σκοτώσει κάποιος.
Ο επανεντοπισμός του είδους έγινε το 1992 σε τεχνητό φράγμα στους πρόποδες του Τροόδους. Η εξάπλωσή του
περιορίζεται στη λίμνη Παραλιμνίου, στην περιοχή Μαρούλλενας, σε ορισμένα ποτάμια στις παρυφές του Τροόδους και στην
Κάτω Μονή.
Γίνονται προσπάθειες από το υπουργείο για αύξηση του πληθυσμού του μέσω τεχνητής αναπαραγωγής.

Μπορεί να φτάσει σε μήκος μέχρι και 1m και εντοπίζεται σε τρείς
χρωματισμούς:
• Στον τυπικό χρωματισμό που είναι γκρίζο, ασπροκίτρινο ή σκούρο
καστανό χρώμα με μαύρες βούλες ή γραμμές στο μέσο και τα
πλαϊνά μέρη του σώματος. Χαρακτηριστικό το σκούρο μισοφέγγαρο
που παρουσιάζεται πίσω από τα μάγουλα.

Η Μαρούλλενα είναι παραπόταμος του ποταμού Ακάκι,
ο οποίος είναι παραπόταμος του Σερράχη. Πηγάζει
από τα βουνά της Πιτσιλιάς, ανάµεσα στα χωριά
Παλαιχώρι και Φαρµακάς, ρέει βορειότερα των χωριών
Κλήρου και Μαλούντα, εκβάλλοντας τελικά στον Κόλπο
της Μόρφου.

Έχει μήκος περίπου 15
χιλιόμετρα και κατά μήκος της
κοιλάδας
του
υπάρχουν
κωνοφόρα
δέντρα,
άγρια
χαμηλή βλάστηση, αμπέλια,
φυλλοβόλα
οπωροφόρα
δέντρα και σιτηρά.

Ανατολικά
του
χωριού
Άγιος
Επιφάνειος κυλά μέσα σε ένα
εντυπωσιακό φαράγγι, του οποίου το
ύψος σε κάποια σημεία φτάνει
περίπου τα 70 μέτρα. Η κοίτη του έχει
πολύ πλούσια άγρια βλάστηση και
μεταξύ των φυτών που κυριαρχούν
είναι οι αροδάφνες.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από
σημαντικά γεομορφώματα. Τα πετρώματα στις
όχθες του ποταμού είναι λάβες της Τηθύος
θάλασσας. Κάνοντας μια βόλτα στην κοίτη του
ποταμού στην περιοχή του Καλού Χωριού
Κλήρου, στην πραγματικότητα περπατάς στον
πυθμένα της Τηθύος 3Km κάτω από τη
θάλασσα.
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• Χάρης Νικολάου, Παναγιώτης Παφίλης, Πέτρος Λυμπεράκης: Τα ερπετά και τα αμφίβια της Κύπρου, Έκδοση Ερπετολογικού
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• www.HSCyprus.org
• http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/C616AEA921159FBAC22578010040DBF9?OpenDocument
• http://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000

Είναι πολύ ήρεμο φίδι, το οποίο δεν
φέρει δηλητήριο. Σαν μέτρο άμυνας • Στον μαύρο χρωματισμό με ενιαίο μαύρο χρώμα.
εκκρίνει δύσοσμο υγρό.
Μόνο στον ποταμό Μαρούλλενα συναντώνται και
Εντοπίζεται σε λίμνες, ρυάκια και
μελανιστικά άτομα.
ποταμούς των οποίων οι όχθες • Στο στικτό χρωματισμό (pincturata) με μαύρο ή
φιλοξενούν πλούσια βλάστηση, αν
μαυροκαφέ χρώμα σώματος στο οποίο διακρίνονται
και δεν εξαρτάται απόλυτα από το
αχνόλευκα στίγματα- κηλίδες. Η ποικιλία αυτή
νερό. Μπορεί να ζει άνετα εκτός
μάλλον προκύπτει από τη διασταύρωση των δύο
νερού για αρκετά χρόνια. Είναι
προηγούμενων.
άριστος
κολυμβητής
και
χρησιμοποιεί φύκια μέσα στο νερό
για να κρυφτεί.
Τρέφεται με βατράχια (τα οποία, σε
αντίθεση με τα άλλα φίδια, τα
αρπάζει από πίσω), γυρίνους και
μικρά ψάρια. Γεννά τα αυγά του σε
σχισμές στην ξηρά, προς το τέλος
του
καλοκαιρού
(Ιούλιος
–
Αύγουστος).

Το Natura 2000 είναι ένα οικολογικό δίκτυο το
οποίο στοχεύει στην προστασία των φυσικών
περιοχών της Ευρώπης για είδη χλωρίδας,
πανίδας, πτηνών και οικοτόπων που η
σπουδαιότητα
της
οικολογικής
τους
ταυτότητας τις καθιστά τόπους ευρωπαϊκής
σημασίας.

Κριτήρια Ένταξης
Όταν ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. υποβάλει
μια λίστα η οποία θα περιέχει τις καλύτερες
περιοχές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις
εξής δύο δημιουργίες:
1.Ειδικών Ζωνών Προστασίας της
ορνιθοπανίδας.
2.Ειδικών Ζωνών Προστασίας για τα
υπόλοιπα είδη και το περιβάλλον.

Όσον αφορά την Κύπρο, η ευρωπαϊκή
επιτροπή έχει συμπεριλάβει στο δίκτυο
Natura 2000 61 περιοχές οι οποίες
φαίνονται στο διπλανό Χάρτη και
καλύπτουν τους τύπους οικοτόπων, τα
είδη χλωρίδας και πανίδας και τα είδη
πουλιών, που περιλαμβάνονται στις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
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