
Λίμνη Παραλιμνίου
Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι μια φυσική εποχιακή υφάλμυρη λίμνη στο ανατολικό άκρο της Κύπρου, στην επαρχία Αμμόχωστου. Βρίσκεται στα όρια των Δήμων

Παραλιμνίου, Δερύνειας και Σωτήρας. Λόγω της σημασίας της για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η περιοχή αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής

Προστασίας (ΖΕΠ) και γι΄ αυτό έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000.

Πρόκειται για μια αβαθή, λιμναία, ελώδη έκταση η οποία περιβάλλεται από έντονα αστικοποιημένες εκτάσεις. Η Λίμνη κατακλύζεται με νερό εποχικά, παρουσιάζοντας

σημαντική εποχική διακύμανση των υδάτων της και της αλατότητάς τους. Η υδρολογική κατάστασή της λίμνης είναι πολύ υποβαθμισμένη σήμερα σε σχέση με τις φυσικές

συνθήκες αναφοράς, δηλαδή πριν τη δεκαετία του 1930, κυρίως λόγω των έργων αποστράγγισης τα οποία πραγματοποιήθηκαν επί Αγγλοκρατίας και μετέπειτα, με

αποτέλεσμα να απειλείται ολόκληρος ο βιότοπος και τα είδη που ζουν σε αυτόν.

Η χλωρίδα της περιοχής είναι σχετικά περιορισμένη και χαρακτηριστική των ελών και των αλμυρών λιβαδιών, εμπλουτισμένη με είδη της παρόχθιας βλάστησης. Από τα

είδη φυτών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή ξεχωρίζουν τα σπάνια είδη Crypsis aculeata και Crypsis factorovskyi τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της

Χλωρίδας της Κύπρου ως ευπαθή και το ενδημικό είδος Onopordum cyprium.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πτηνοπανίδα, γεγονός το οποίο έχει αναγνωρισθεί με την κήρυξη της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. Σε αυτήν απαντούν

συνολικά 103 είδη πουλιών. Ειδικότερα, η περιοχή αποτελεί το σπουδαιότερο ενδιαίτημα αναπαραγωγής του είδους Vanellus spinosus (Πελλοκατερίνα) στην Κύπρο (είδος

για το οποίο η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως ΖΕΠ), ενώ κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για την αναπαραγωγή των ειδών Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής),

Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς) και Calandrella brachydactyla (Τρασιηλούδα).

Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί επίσης σημαντικό σταθμό για τα είδη πουλιών που μεταναστεύουν προς βορρά την άνοιξη καθώς, ευρισκόμενη στα νοτιοανατολικά του

νησιού, αποτελεί τον πρώτο υγρότοπο που συναντούν τα πουλιά μόλις φτάσουν πάνω από την Κύπρο και ένα από τα τελευταία σημεία ανάπαυσής τους πριν ξεκινήσουν

για το νότο το φθινόπωρο.

Από την υπόλοιπη πανίδα της περιοχής, το Κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca) και ένα είδος νυκτερίδας, ο μικρός ρινόλοφος (Rhinolophus hipposideros),

αποτελούν είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος για τη διατήρηση των οποίων η Λίμνη Παραλιμνίου χαρακτηρίστηκε Τόπος Κοινοτικής Σημασίας.

Οι ανθρώπινες ενέργειες που προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα σημαντικά είδη που ζουν στη λίμνη και τα ενδιαιτήματά τους είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

• Απομάκρυνση του νερού από τη λίμνη

• Άντληση νερού από τα λιμνία που οδηγεί σε πρόωρη αποξήρανσή τους και ενδεχόμενη αναρρόφηση και θανάτωση νερόφιδων και άλλων ειδών.

• Ανεξέλεγκτη κίνηση πεζών και οχημάτων εντός της Λίμνης.

• Γειτνίαση με οικιστικές περιοχές και οδικά δίκτυα που αυξάνει την όχληση και τον κίνδυνο τυχαίας ή σκόπιμης θανάτωσης κυρίως του νερόφιδου.

• Σκόπιμη θανάτωση λόγω λαθροθηρίας, φοβίας ή αρνητικής αντιμετώπισης.

• Δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. κυνήγι, σκοπευτήριο).

• Απόθεση υλικών που εγκυμονούν κινδύνους ρύπανσης των υδάτων.

• Ενδεχόμενη χρήση δηλητηρίων για αντιμετώπιση των κουνουπιών ή διαρροή εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις παρακείμενες

καλλιέργειες.

• Εισαγωγή ξενικών ειδών (κυπρίνος, κουνουπόψαρο).

Οικολογική Σημασία της Λίμνης Παραλιμνίου

Περίληψη
Στην εργασία μας αποφασίσαμε να μελετήσουμε τη βιοποικιλότητα ενός σημαντικού αλλά παρεξηγημένου υγροτόπου της Κύπρου μας: Τη Λίμνη Παραλιμνίου. Λόγω της σημασίας

της για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) αλλά και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Η

περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Κυπριακό νερόφιδο αλλά και για την πτηνοπανίδα, γεγονός το οποίο έχει αναγνωρισθεί με την ένταξη της περιοχής στο πανευρωπαικό

δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Στην περιοχή απαντούν συνολικά 103 είδη πουλιών. Επιπλέον απαντούν 7 είδη θηλαστικών, 10 είδη σαυρών και 5 είδη φιδιών. Η Λίμνη

Παραλιμνίου, καθώς και τα διάφορα είδη που ζουν σ’ αυτή απειλούνται από διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως η άντληση νερού από τα λιμνία που οδηγεί σε πρόωρη

αποξήρανσή τους, η ανεξέλεγκτη κίνηση πεζών και οχημάτων εντός της Λίμνης, η γειτνίαση με οικιστικές περιοχές και οδικά δίκτυα που αυξάνει την όχληση. Επιπλέον η σκόπιμη

θανάτωση λόγω λαθροθηρίας, φοβίας ή αρνητικής αντιμετώπισης, οι δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. κυνήγι, σκοπευτήριο), η απόθεση υλικών που εγκυμονούν κινδύνους

ρύπανσης των υδάτων καθώς και η ενδεχόμενη χρήση δηλητηρίων για αντιμετώπιση των κουνουπιών ή διαρροή εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις

παρακείμενες καλλιέργειες είναι σημαντικές απειλές για τη Λίμνη.

Μερικά από τα Σημαντικότερα Είδη
Κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca)[1,2,3]

Το Κυπριακό νερόφιδο θεωρείται ως το πλέον απειλούμενο είδος ερπετού της Κύπρου. Οι καλύτεροι πληθυσμοί του είδους φαίνεται να διατηρούνται στην περιοχή της Λίμνης

Παραλιμνίου.

Το μήκος του σώματός του είναι 100 εκ. Είναι ακίνδυνο καθώς δεν έχει δηλητήριο, έχει καλοσχηματισμένη στρογγυλή κεφαλή και στρογγυλή κόρη ματιού. Στην Κύπρο υπάρχουν τρεις

χαρακτηριστικές παραλλαγές χρωμάτων. Το συνηθισμένο χρώμα είναι γκρίζο. Επίσης, υπάρχουν αρκετά τέτοια φίδια με μαύρο χρώμα και ένας αριθμός μαυροκαφέ, σημαδεμένα με

μικρές φωτεινές κηλίδες τα οποία ονομάζονται picturata.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της διατροφής του νερόφιδου στην περιοχή μελέτης καλύπτεται από αμφίβια, έχουν όμως αναφερθεί και ασπόνδυλα και ψάρια. Είναι δε γνωστό ότι το

νερόφιδο, και ειδικά οι νότιοι πληθυσμοί του, εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε ευκαιριακά διαθέσιμη πηγή τροφής, περιλαμβανομένων και νεκρών ζώων. Δε δαγκώνει αλλά προσπαθεί να

αμυνθεί αποβάλλοντας από τους αδένες της έδρας του δύσοσμο υγρό.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου δραστηριοποίησής τους, τα νερόφιδα δεν απομακρύνονται πολύ από τα σημεία με επιφανειακό νερό και συνήθως οι αποστάσεις μετακίνησης

από το νερό δεν ξεπερνούν τα 50 μέτρα. Σε μετακινήσεις διασποράς όμως μπορούν να απομακρυνθούν πολύ περισσότερο. Αποστάσεις που ξεπερνούν τα 1000 μέτρα δεν είναι

σπάνιες σε αυτές τις περιπτώσεις. Η διασπορά στην περιοχή της λίμνης είναι προβληματική καθώς περιβάλλεται από αστικές και υποβαθμισμένες περιοχές με έντονη ανθρώπινη

επίδραση. Ο βασικός εχθρός του είναι ο άνθρωπος ο οποίος το σκοτώνει από αμάθεια.

Πελλοκατερίνα, Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus)[1]

Το είδος αναπαράγεται στην περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου. Συγκεκριμένα έχουν αναφερθεί 12 ζευγάρια. Φωλιάζει στο έδαφος προτιμώντας γυμνές ή με χαμηλή βλάστηση θέσεις

κοντά στο νερό. Τρέφεται στο έδαφος κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι κατάλληλη για το είδος τόσο για τροφοληψία όσο και ως ενδιαίτημα

αναπαραγωγής. Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος στην περιοχή μελέτης πηγάζουν από την όχληση λόγω της αστικοποίησης και της κίνησης οχημάτων στη λίμνη και από τη

θήρευση των αυγών του από αλεπούδες, κορακοειδή, γάτες και σκύλους.

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)[1]

Για την αναπαραγωγή του ο Καλαμοκανάς προτιμά υγροτόπους με ρηχό νερό, αλμυρόβαλτους, αλυκές και ρηχά έλη. Η φωλιά του αποτελείται από μια κοιλότητα κοντά στο νερό ή έναν

υπερυψωμένο σωρό από φυτικά υλικά στα ρηχά. Συνεπώς είναι πολύ ευάλωτος στην όχληση όταν φωλιάζει. Το είδος αναπαράγεται στην περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα έχουν

αναφερθεί 2 έως 4 ζευγάρια. Τρέφεται με έντομα και άλλους μικροοργανισμούς που αναζητά περπατώντας στο νερό. Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος στην περιοχή πηγάζουν

από την όχληση λόγω της αστικοποίησης και της κίνησης οχημάτων στη λίμνη, αλλά και από τη θήρευση των αυγών του από αλεπούδες, κορακοειδή, γάτες και σκύλους.

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)[1]

Το γνωστό μας Φλαμίνγκο υπάρχει και στη Λίμνη Παραλιμνίου! Μεταναστευτικό είδος που διαχειμάζει στις αλμυρές λίμνες της Κύπρου σε μεγάλους αριθμούς. Το Φοινικόπτερο

συνήθως παρατηρείται σε σμήνη, είναι πολύ ευαίσθητο στην όχληση και η παρουσία του σε μια περιοχή εξαρτάται από τις συνθήκες του νερού. Τρέφεται με μικροοργανισμούς

φιλτράροντας το νερό με το ράμφος του. Λίγες φορές έχει παρατηρηθεί να σταθμεύει στην περιοχή μελέτης, κυρίως τις χρονιές με υψηλή στάθμη νερού. Στην περιοχή το είδος

απειλείται από την όχληση λόγω της αστικοποίησης. Εν δυνάμει απειλές αποτελούν αφενός η λαθροθηρία (λόγω της διαπιστωμένης παράνομης θήρευσης διαφόρων ειδών της

ορνιθοπανίδας) και αφετέρου η μόλυνση από τον μόλυβδο και το αρσενικό που περιέχουν τα σκάγια λόγω της έντονης κυνηγετικής δραστηριότητας που ασκείται στην περιοχή.

Τρίοψ (Triops cancriformis)[4, 5]

Ο Τρίοψ είναι ένα καρκινοειδές (μακρινός συγγενής καβουριών, γαρίδων κτλ.), χαρακτηριστικό είδος των εποχικών λιμνίων γλυκού νερού. Είναι προσαρμοσμένο να περνά ένα μέρος

του κύκλου ζωής του σε ξηρές συνθήκες και την υγρή περίοδο οι κύστεις εκκολάπτονται και αναπτύσσεται σε ώριμο άτομο. Η ιδιαιτερότητα του οφείλεται στο ότι θεωρείται ζωντανό

απολίθωμα καθώς το είδος αυτό υπάρχει στην γη πέραν των 180 εκατομμυρίων ετών. Το είδος αυτό έχει μεγάλη σημασία για την πτηνοπανίδα αφού αποτελεί σημαντική πηγή τροφής

για την πτηνοπανίδα της λίμνης. Αν και το είδος έχει παγκόσμια εξάπλωση, στην Κύπρο αναφέρθηκε για πρώτη φορά πέρσι στη λίμνη Παραλιμνίου και είναι ο μοναδικός υγρότοπος της

Κύπρου που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Σε κάποιες χώρες αποτελεί προστατευόμενο είδος καθώς ο οικότοπος που απαντά αντιμετωπίζει πολλές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει

υποβαθμιστεί σημαντικά. Ακόμα ένας λόγος να προστατεύσουμε τους λίγους υγροτόπους που υπάρχουν στην Κύπρο.
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