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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΩΝ 
(PONDS) ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΗ (WEIR) 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη δηµιουργία τεσσάρων υδατοσυλλογών και ενός 
ποταµοφράκτη σε συγκεκριµένες περιοχές NATURA της Κύπρου που έχουν ως απώτερο 
στόχο τη διατήρηση τριών ειδών* της Κυπριακής πανίδας: της γραµµωτής χελώνας 
(Mauremys caspica rivulata), του κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca) και του 
κυπριακού φιδιού (Coluber cypriensis ή Hierophis cypriensis). Η επιτυχηµένη υλοποίηση της 
δράσης αναµένεται να ευνοήσει, τόσο άµεσα - µέσω της δηµιουργίας νέων κατάλληλων 
ενδιαιτηµάτων για διατροφή, αναπαραγωγή και διασπορά των κινήσεων - κυρίως τη 
γραµµωτή χελώνα και το κυπριακό νερόφιδο και σε µικρότερο βαθµό το κυπριακό φίδι (που 
λόγω οικολογίας δεν εµφανίζει µεγάλη εξάρτηση από το νερό και απαντάται κυρίως σε 
περιοχές µεγάλου υψοµέτρου), όσο και έµµεσα - µέσω της προσέλκυσης θηραµάτων (π.χ. 
έντοµα, αµφίβια)- των παραπάνω ειδών.  

* Τα έργα της δράσης C1.1 αφορούν άµεσα τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της 
γραµµωτής χελώνας (Mauremys caspica rivulata). Παράλληλα όµως, αναµένεται 
µακροπρόθεσµα να βελτιώσουν έµµεσα και την κατάσταση διατήρησης και των άλλων δύο 
επιλεγµένων ερπετών του προγράµµατος [του κυπριακού νερόφιδου - Natrix natrix cypriaca 
και του κυπριακού φιδιού - Hierophis cypriensis]. Οι τοποθεσίες δηµιουργίας των τεχνητών 
υδατοσυλλογών και του ποταµοφράκτη αναµένεται να αποτελέσουν θέσεις κατάλληλες για 
µελλοντική επανεισαγωγή του κυπριακού νερόφιδου. 

Η κατάσταση διατήρησης τόσο της γραµµωτής χελώνας (Mauremys caspica rivulata), όσο 
και του κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca) στην Κύπρο περιγράφεται ως µη 
ικανοποιητική - κακή (U2) (EIONET, ΕΕΑ). Οι κύριες απειλές για τα προαναφερθέντα είδη 
σχετίζονται κυρίως µε το κλίµα και τη διαθεσιµότητα επιφανειακού νερού. Λόγω της 
βιολογίας και της οικολογίας τους τα ερπετά και τα αµφίβια επηρεάζονται σηµαντικά από 
παράγοντες όπως η θερµοκρασία και η υγρασία και η δηµογραφική τους εξέλιξη καθώς και η 
επιλογή των ενδιαιτηµάτων τους είναι ευαίσθητη σε κλιµατικούς παράγοντες (Duellman & 
Trueb 1986, Bradshaw 1987, Angilletta et al. 2002).  
Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια, η παρατεταµένη ξηρασία, οι αποξηράνσεις υγροτόπων 
προς όφελος των αναγκών άρδευσης αγροτικών καλλιεργειών και η υποβάθµιση υγροτόπων 
λόγω της ρύπανσης έχει οδηγήσει στη µείωση των διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων για ερπετά και 
αµφίβια. Επιπλέον η µείωση των διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση 
και αποµόνωση των επιµέρους τοπικών πληθυσµών.     

Η αντιµετώπιση της κυριότερης απειλής για τα ερπετά των γλυκών νερών και τα αµφίβια της 
Κύπρου µέσω της κατασκευής τεχνητών υδατοσυλλογών και ποταµοφρακτών αναµένεται να 
ενισχύσει το προτιµώµενο ενδιαίτηµα και να αυξήσει τη συνεκτικότητα του τοπίου για τα 
επιλεγµένα είδη (δηµιουργώντας νέους, ή ενισχύοντας υφιστάµενους τοπικούς πληθυσµούς, 
και δηµιουργώντας ενδιάµεσους σταθµούς [stepping stones] για τη διασπορά τους). 
Επιπλέον, οι κατασκευές αυτές θα ευνοήσουν και άλλα είδη (π.χ. νυχτερίδες, έντοµα, 
αµφίβια) τα οποία αναµένεται να τις χρησιµοποιήσουν για αναζήτηση τροφής, ως περιοχές 
αναπαραγωγής ή απλά ως πηγή νερού. Τέλος, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα 
διατηρήσει και θα διασφαλίσει υδάτινα ενδιαιτήµατα σε ξηρές περιόδους που αναµένεται να 
είναι πιο συχνές τις επόµενες δεκαετίες ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής. 
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Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη δηµιουργία: 

 δύο µικρών υδατοσυλλογών και ενός ποταµοφράκτη στην προστατευόµενη περιοχή 
«Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» (CY2000002) στον ποταµό Γιαλιά στον 
Κοτσιάτη. 

 και δύο µικρών υδατοσυλλογών στην προστατευόµενη περιοχή «Σκούλλη» 
(CY4000009).  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Life-Nature: «Improving the conservation status of fauna 
species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity» - 
LIFE09NAT/CY/000247 και της δράσης C1 (ACTION C.1: Construction of ponds and weirs) 
θα κατασκευαστούν τέσσερις (4) υδατοσυλλογές (ponds) και ένας (1) ποταµοφράκτης (weir) 
για τη διατήρηση και προστασία επιλεγµένων ειδών ερπετών, σε δύο διαφορετικές περιοχές 
NATURA της Κύπρου. Συγκεκριµένα, οι δύο υδατοσυλλογές και ο ποταµοφράκτης θα 
κατασκευαστούν εντός της περιοχής NATURA «Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» 
(CY2000002) στον ποταµό Γιαλιά στον Κοτσιάτη, ενώ οι άλλες δύο υδατοσυλλογές θα 
κατασκευαστούν στην περιοχή «Σκούλλη» (CY4000009). 

Η Κύπρος έχει επικυρώσει µια σειρά διεθνών συµβάσεων που έχουν ενσωµατωθεί στην 
κυπριακή νοµοθεσία µε κυρωτικούς νόµους. Συγκεκριµένα, έχει επικυρώσει τη Σύµβαση της 
Βέρνης "Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης" µε 
το κυρωτικό νόµο Αρ.24/1988. Στις λίστες των Παραρτηµάτων II και III (Appendices II & III) 
περιλαµβάνονται όλα τα ερπετά και αµφίβια που απαντούν στην Κύπρο αλλά και σε όλη την 
Ε.Ε. Συγκεκριµένα το είδος Coluber cypriensis (ή Hierophis cypriensis) και Mauremys 
rivulata αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ ενώ το Natrix natrix cypriaca στο παράρτηµα ΙΙΙ της 
εν λόγω σύµβασης. Η Σύµβαση προστατεύει αυτά, καθώς και τους οικοτόπους τους. 

Η Κύπρος πρόσφατα έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (2004) και έχει υπογράψει 
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη ∆ιατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας 
και Χλωρίδας. Η Οδηγία επιβάλλει αυστηρή προστασία των ειδών του παραρτήµατος II και 
καθορισµό ειδικών ζωνών για την διατήρηση και την προστασία των ειδών του 
παραρτήµατος IV. 

Το Κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca), ενδηµικό υποείδος προτεραιότητας, είναι 
πολύ σπάνιο αφού έχουν αποµείνει µόνο µερικοί µικροί και οριακοί πληθυσµοί του σε 
µερικές µόνο περιοχές της Κύπρου, και συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ και IV της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το ίδιο ισχύει για το Κυπριακό φίδι (Coluber cypriensis ή Hierophis 
cypriensis) που έχει χαρακτηριστεί κινδυνεύον (ΕΝ) από την IUCN λόγω της µικρής έκτασης 
που καταλαµβάνει ο παγκόσµιος πληθυσµός του και της συνεχούς και σταδιακής 
υποβάθµισης και περιορισµού των ενδιαιτηµάτων του. Τέλος, η γραµµωτή χελώνα 
(Mauremys rivulata) έχει συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

Σε εθνικό επίπεδο, ερπετά της Κύπρου και, ως εκ τούτου και τα τρία προστατευόµενα από 
το Πρόγραµµα ερπετά, προστατεύονται από το Ν.153 (Ι) 2003 «Περί προστασίας και 
διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής» και τον τροποποιητικό νόµο Ν. 131(Ι) 
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Η επιλογή των συγκεκριµένων σηµείων για την κατασκευή τόσο των τεσσάρων 
υδατοσυλλογών όσο και του ποταµοφράκτη βασίστηκε: 

• Στην καταγεγραµµένη παρουσία / κατανοµή των επιλεγµένων ερπετών αλλά και την 
ενδεχόµενη µελλοντική εγκαθίδρυση νέων τοπικών πληθυσµών. 

• Στην κάλυψη της χωρικής συνέχειας (διατήρηση σηµαντικών διαδρόµων) των 
ενδιαιτηµάτων τους εντός του δικτύου NATURA 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 
οδηγίας των οικοτόπων 92/43/ΕΕ.  

• Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (∆ηµόσια γη ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και η 
αύξηση του κόστους του προγράµµατος – cost effectiveness).   

Η παρούσα τεχνική έκθεση στόχο έχει να αποτελέσει εγχειρίδιο για την ορθή προετοιµασία 
και υλοποίηση των εργασιών της δράσης C.1 του Προγράµµατος Life-Nature: «Improving 
the conservation status of fauna species in Cyprus: from microhabitat restoration to 
landscape connectivity» - LIFE09NAT/CY/000247. 

Οι εργασίες στοχεύουν:  

− στη δηµιουργία νέων κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (για διατροφή, αναπαραγωγή και 
µετακινήσεις) για τα είδη Natrix natrix cypriaca, Mauremys rivulata και σε µικρότερο 
βαθµό του Coluber cypriensis και άλλων ειδών π.χ. αµφίβιων και εντόµων (που 
συνθέτουν το ενδιαίτηµα των ειδών).  

− στην προσέλκυση και χρήση των συγκεκριµένων έργων και από άλλα επιλεγµένα είδη 
του προγράµµατος (π.χ. χειρόπτερα και ασπόνδυλα). 

− στη λειτουργία των έργων ως ενδιάµεσων σταθµών (stepping stones) για τα 
στοχευόµενα είδη, αυξάνοντας τη συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000.   

− στη διατήρηση και διασφάλιση των υδάτινων ενδιαιτηµάτων σε ξηρές περιόδους µε 
βάση την προβλεπόµενη αύξηση των τελευταίων, σύµφωνα µε τα επικρατέστερα 
σενάρια κλιµατικής αλλαγής. 

− στην αύξηση του πληθυσµού των στοχευόµενων ειδών (τοπικών και συνολικών 
πληθυσµών) (άτοµα / εκτάριο) των οποίων η αρχική κατάσταση διατήρησης είναι µη 
ικανοποιητική – κακή.  

− στη βελτίωση της συνοχής και συνεκτικότητας του τοπίου για τα στοχευόµενα είδη 
ερπετών.   

− στην ενίσχυση του υφιστάµενου δικτύου καταφυγίων ερπετών και στη δυνητική 
δηµιουργία νέων καταφυγίων και την εγκαθίδρυση νέων πλεονασµατικών (source) 
τοπικών πληθυσµών σε αυτά. 

Η υλοποίηση των εργασιών αποτελεί αντικείµενο και ευθύνη του Τµήµατος ∆ασών του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το Τµήµα ∆ασών τηρώντας 
όλες τις νόµιµες διαδικασίες θα αναλάβει, µέσω έµπειρων Λειτουργών, την εποπτεία και την 
παρακολούθηση των εργασιών και θα αναθέσει την υλοποίησή τους σε εξειδικευµένα και 
πεπειραµένα συνεργεία τεχνικών και εργατών.  

Όλες οι προτεινόµενες εργασίες θα πρέπει να γίνουν την περίοδο από το τέλος του 
καλοκαιριού µέχρι νωρίς την άνοιξη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η όχληση των 
προστατευόµενων ειδών – τόσο του κυπριακού νερόφιδου  όσο και της γραµµωτή χελώνας  
κατά την  περίοδο αναπαραγωγής τους (∆ηµητρόπουλος & Ιωαννίδης 2002; Anderson 1979).  
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» (CY2000002) 

 
Εικόνα 1. Περιοχή NATURA «Αλυκός Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. 

Η περιοχή NATURA «Αλυκός ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» βρίσκεται σε απόσταση 20 
περίπου χιλιοµέτρων από τη Λευκωσία. Περιλαµβάνει την περιοχή στη λεκάνη κατάκλισης 
των ποταµών σε απόσταση περίπου 50 µέτρα από την εκάστοτε παρυφή της κοίτης τους και 
καταλαµβάνει έκταση 4 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και εκτείνεται µέχρι τον Άγιο Σωζόµενο 
προς τα ανατολικά, εµπεριέχοντας τις βουνοκορφές µε τα απότοµα πρανή, ενώ το δυτικό 
όριο την περιοχής είναι το κύριο οδικό δίκτυο µεταξύ των κοινοτήτων Τσέρι και Μαργί.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης εντός των ορίων της περιοχής είναι ιδιωτική γη, ενώ η 
ευρύτερη περιοχή αποτελείται και από χαλίτικα τεµάχια, ειδικά στη περιοχή του 
γεωµορφόµατος Άγιου Σωζόµενου η κρατική γη αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό έκτασης. 

Σε ότι αφορά τη βλάστηση, στην περιοχή έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 200 φυτικά 
taxa ενώ έχουν βρεθεί δώδεκα ενδηµικά φυτά της Κύπρου. Ορισµένα από τα κυρίαρχα είδη 
βλάστησης στην περιοχή είναι: Allium cupani ssp. cyprium, Allium lefkarense, Anthemis 
tricolor, Asperula cypria, Carlina involucrata ssp. cyprica, Helianthemum obtusifolium, 
Onobrychis venosa, Onopordum cyprium, Onosma fruticosa, Ophrys kotschyi, Ranunculus 
millefoliatus ssp. leptaleus και Teucrium micropodioides. 

Σε ότι αφορά την πανίδα της περιοχής τουλάχιστον τέσσερα είδη πτηνών -αγριοπερίστερο 
αρκοπέζουνο (Columba livia), κάργια (Corvus monedula), βραχοκιρκίνεζο (Falco 
tinnunculus) και πεπλόγλαυκα (Tyto alba) - δύο εκ των οποίων προστατευόµενα (Falco 
tinnunculus, Tyto alba)) φαίνεται να φωλιάζουν στις απότοµες πλαγιές της περιοχής: Στην 
περιοχή φωλιάζει επίσης και ο ενδηµικός Πετρόκλης της Κύπρου (Oenanthe cypriaca). Στα 
απόκρηµνα βράχια της περιοχής φαίνεται να φωλιάζει η αλεπού (Vulpes vulpes) ενώ στον 
Άλυκο ποταµό βρίσκει καταφύγιο η σπάνια νεροχελώνα Mauremys caspica rivulata του 
Παραρτήµατος ΙΙ (92/43/ΕΟΚ) στην περιοχή του Κοτσιάτη (βλέπε µικρό πολύγωνο στο κάτω 
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τµήµα της Εικόνας1. Οι κυριότερες απειλές για την συγκεκριµένη περιοχή αφορούν στην 
υποβάθµιση µέρους της παρόχθιας περιοχής λόγω της διάθεση εκεί οικιακών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων, στη ρύπανση λόγω της διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων από 
τις βιοµηχανίες κοντά στην περιοχή και στη εισαγωγή ξενικών ειδών όπως η ακακία (Acacia 
saligna). 

2.2 ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΣΚΟΥΛΛΗ» (CY4000009)  

 
Εικόνα 2. Περιοχή NATURA 2000 «Σκούλλη» - CY4000009. 

Η περιοχή NATURA «Σκούλλη» βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Κύπρου και απέχει περίπου 
25χλµ από τη πόλη της Πάφου. Καλύπτει τµήµα της κοιλάδα του ποταµού Χρυσοχούς από 
την Πόλη µέχρι το χωριό Σκούλλη.  Το βόρειο όριο της περιοχής αποτελεί η κοινότητα Πόλις 
και το νότιο όριο η κοινότητα Σκούλλη. Η περιοχή Natura Σκούλλη και η ευρύτερη περιοχή 
είναι ιδιωτική γη. Κάποια κρατικά τεµάχια υπάρχουν νοτιοδυτικά της περιοχής µελέτης. Το 
κλίµα της περιοχής είναι ξηρό και εύκρατο µε ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 400 - 600 mm.  

H βλάστηση στην περιοχή του ποταµού σε όλο το µήκος της πορείας του αποτελείται από 
υδρόφιλη παρόχθια βλάστηση κυρίως Platanus orientalis και δάση µε σκλέδρα (Alnus 
orientalis), στοές µε Salix alba, Θερµό-Μεσογειακές παραποτάµιες στοές (Nerio-
tamaricetea) µε πικροδάφνες και αλµυρίκια και καλαµιώνες. Στον οικότοπο «Ποταµοί της 
Μεσογείου µε περιοδική ροή» εντοπίζονται διάφορα είδη, µε ιδιαίτερα σηµαντική την 
παρουσία της ενδηµικής µένθας της µακόφυλλης υποείδος η κυπρία (ποταµοείτονος) 
Mentha longifolia ssp. cyprica. Υπάρχουν επίσης Μεσογειακοί ξηρόφιλοι αραιοί (ανοικτοί) 
λειµώνες χαµηλών γράστεων και ετήσιων φυτών πλούσιοι σε θερόφυτα που αποτελούν και 
οικότοπο προτεραιότητας. Στον οικότοπο αυτό εντοπίζονται κοινότητες Hyparrhenia hirta, 
καθώς και αρκετά είδη ορχιδέων. Στα όρια της περιοχής εµφανίζονται κοινότητες µε 
Ptilostemon chamaepeuce. Στο Ν∆ τµήµα της περιοχής υπάρχει εκτεταµένο αρκετά 
αντιπροσωπευτικό δρυοδάσος Quercus infectoria. Ένα µέρος της περιοχής καλλιεργείται µε 
εσπεριδοειδή, ελιές, καπνό και δηµητριακά. 
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Σε ότι αφορά την πανίδα της περιοχή εντοπίζονται 103 είδη πτηνών, 3 είδη θηλαστικών, 5 
είδη ερπετών, 3 είδη αµφιβίων και 49 έντοµα, µεταξύ των οποίων και διάφορα είδη του 
Παραρτήµατος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στις µικρές υδατοσυλλογές που σχηµατίζονται 
στον ποταµό έχουν παρατηρηθεί άτοµα χελώνας του είδους Mauremys caspica rivulata, που 
συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, αλλά και τα χέλια (Anguila anguila). 

Η περιοχή Σκούλλη, δε φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές παρεµβάσεις. Ωστόσο, τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σχετίζονται µε την έντονη γεωργική 
δραστηριότητα, τη ρύπανση (από ρήψη απορριµµάτων ελαιοτριβείου στη µέση του ποταµού) 
και η οικιστική ανάπτυξη εντός της περιοχής προστασίας. Το κυνήγι ελέγχεται µε περιοδικές 
απαγορεύσεις που επιβάλλονται µε βάση κριτήρια όπως το µέγεθος του πληθυσµού του 
θηρευόµενου είδους και την κατάσταση του πληθυσµού του  (Καϊµάκη κα, 2010). 

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Κύπρος κατοικείται από ένα µεγάλο αριθµό ειδών ερπετών (22) από τα οποία 8 
είναι φίδια (1 ενδηµικό είδος και 2 ενδηµικά υποείδη της Κύπρου), 11 είναι σαύρες 
και 3 χελώνες (2 θαλάσσιες και 1 του γλυκού νερού). Τρία από τα είδη φιδιών που ζουν 
στην Κύπρο είναι δηλητηριώδη, αλλά µόνο ένα είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο (η 
Macrovipera lebetina - η γνωστή "φίνα")1 (∆ηµητρόπουλος και Ιωαννίδης 2002). 

Η σηµαντικότερη απειλή για τα ερπετά είναι η ανθρωπογενής καταστροφή και υποβάθµιση 
των ενδιαιτηµάτων τους. Αυτή οφείλεται κυρίως στην άναρχη οικιστική επέκταση, στην 
ανάπτυξη της γεωργίας, στις εξορύξεις και τις πυρκαγιές. Εκτός από τις πυρκαγιές, η 
ξηρασία αποτελεί τη σηµαντικότερη απειλή για πολλά είδη ερπετών που εξαρτώνται από την 
παρουσία νερού όπως τα νερόφιδα, καθώς και είδη που δεν εξαρτώνται τόσο απόλυτα από 
την ύπαρξη νερού αλλά εξαπλώνονται σε ενδιαιτήµατα µε σχετικά υψηλή υγρασία και την 
αντίστοιχη βλάστηση (Λεγάκης και Μαραγκού 2009). 

Το πρόγραµµα (ICOSTACY) στοχεύει στην βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τριών 
επιλεγµένων ειδών ερπετών των Mauremys rivulata, Natrix natrix cypriaca και Coluber 
cypriensis (ή Hierophis cypriensis) µέσω της αντιµετώπισης της σηµαντικότερης για αυτά 
απειλής: της ξηρασίας και αποξήρανσης υγροτόπων και έτσι της καταστροφής των 
ενδιαιτηµάτων τους. Η δηµιουργία των υδατοσυλλογών καθώς και του ποταµοφράκτη 
αναµένεται να ενισχύσει το προτιµώµενο ενδιαίτηµα για τα προαναφερθέντα είδη. 

3.1 ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΦΙ∆ΟΥ  

Το κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca) αποτελεί υποείδος του νερόφιδου (Natrix 
natrix) αν και διαφέρει από αυτό, τόσο στο βάρος, µέγεθος, χρώµα, συµπεριφορά, αριθµό 
φολίδων (λέπια), όσο και στην οικολογία. Πρόκειται για απειλούµενο είδος που θεωρείται 
είδος προτεραιότητας και προστατεύεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.  

Το µήκος του σώµατός του µπορεί να φτάσει τα 120 εκατοστόµετρα και τα αρσενικά είναι 
λίγο µικρότερα από τα θηλυκά. Η πάνω πλευρά του κυπριακού νερόφιδου έχει χρώµα 
ανοικτό καφέ ή µπεζ µε µεγάλες οβάλ ή στρογγυλές κηλίδες. Μπορεί να έχουν όµως και 
πολλά διαφορετικά χρώµατα, ως αποτέλεσµα διασταύρωσης του φιδιού µε τυπικό χρώµα µε 
µαύρα φίδια του ίδιου είδους.  

                                                 
1 http://www.naturemuseum.org.cy/fauna.html 
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α. β.  
Εικόνα 3. Άτοµα του είδους Natrix natrix cypriaca. 

Τα κύρια ενδιαιτήµατα του είδους είναι οι λίµνες, λιµνοθάλασσες, νερόλακκοι, δέλτα 
ποταµών, βάλτοι, έλη, στέρνες, ρέµατα και παραθαλάσσιοι υγρότοποι. Πρόκειται για είδος 
άµεσα εξαρτηµένο από το νερό γι’ αυτό και συναντάται συνήθως µέσα ή πολύ κοντά σ’ αυτό.  

Παλαιότερα, αρκετά άτοµα του είδους είχαν παρατηρηθεί στο φράγµα του Ξυλιάτου, αλλά 
σήµερα ο συγκεκριµένος υπό-πληθυσµός δεν φαίνεται να υπάρχει (παρά τις διαχειριστικές 
προσπάθειες που έχουν γίνει στη συγκεκριµένη περιοχή). Σηµαντικοί πληθυσµοί του είδους 
έχουν εντοπιστεί στους πρόποδες του Τροόδους και στη λίµνη Παραλιµνίου (βλέπε 
αποτελέσµατα της δράσης Α1 του ICOSTACY για περισσότερες πληροφορίες). 

Το διαιτολόγιο του κυπριακού νερόφιδου περιλαµβάνει διάφορα είδη αµφιβίων π.χ. 
βατράχους και φρύνους, σκουλήκια, γυρίνους, τρίτωνες, ψάρια, τρωκτικά και νεοσσούς 
πουλιών και έντοµα (∆ηµητρόπουλος & Ιωαννίδης 2002). 

Η περίοδος ζευγαρώµατος του είδους ορίζεται - αναλόγως του οικοτόπου και των κλιµατικών 
συνθηκών - τους µήνες Απρίλιο µέχρι Μάιο και γεννάει, κάτω από σωρούς πεσµένων 
φύλλων σε αποσύνθεση, ανάµεσα σε ξύλα, πέτρες, θάµνους ή µέσα σε κοιλώµατα του 
εδάφους,  4-13 αυγά κατά την περίοδο Ιουλίου –Αυγούστου. Το κυπριακό νερόφιδο πέφτει 
σε χειµερία νάρκη την περίοδο Οκτωβρίου - Μαρτίου σε καταφύγια όπου δεν υπάρχει 
παγετός. 

Οι κύριες απειλές που αντιµετωπίζει το είδος σχετίζονται µε τη καταστροφή των 
ενδιαιτηµάτων του (ανοµβρία, αποξηράνσεις υγροτόπων ενώ πιθανολογείται χωρίς όµως να 
έχει επιβεβαιωθεί µέχρι τώρα και η εισαγωγή ξενικών αρπακτικών ειδών), τη ρύπανση 
(χρήση φυτοφαρµάκων στην ευρύτερη περιοχή φωλιάσµατός του) και τη δίωξή του. 

3.2 ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 

Η γραµµωτή χελώνα (Mauremys caspica rivulata) αποτελεί είδος πρόσφατα διαχωρισµένο 
γενετικά από το είδος Mauremys caspica. Πρόκειται για είδος που διάφοροι ανθρωπογενείς 
παράγοντες έχουν οδηγήσει στην µείωση του πληθυσµού του στην Κύπρο, για αυτό και 
προστατεύεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. Το µήκος χελύου (καβουκιού) 
φτάνει τα 30cm και σπάνια περισσότερο. Τα θηλυκά είναι µεγαλύτερα από τα αρσενικά και 
γεννούν 4-6 αυγά σε τρύπες που σκάβουν σε µαλακό χώµα. Τα νεογνά έχουν µήκος χελύου 
3-3.5cm και φέρουν 3 τρόπιδες κατά µήκος του2. 

                                                 
2 http://www.herpetofauna.gr/index.php?module=cats&page=read&id=66&sid=64 
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α. β.  
Εικόνα 4. Άτοµα του είδους Mauremys rivulata. 

Οι βιότοποι της γραµµωτής νεροχελώνας είναι τα αρδευτικά κανάλια, λίµνες, νερόλακκοι, 
λιµνοθάλασσες, βάλτοι, ποτάµια, χείµαρροι και δέλτα ποταµών. Μπορεί να ζήσει σε στάσιµα 
νερά µε υψηλό βαθµό ευτροφισµού ενώ οι µεγαλύτεροι πληθυσµοί του είδους συναντώνται 
σε περιοχές χαµηλού υψοµέτρου. Η γραµµωτή νεροχελώνα τρέφεται µε ασπόνδυλα, 
γυρίνους, βατράχους, τρίτωνες, ψάρια και πτώµατα και σε µικρό ποσοστό µε φυτά 
(∆ηµητρόπουλος & Ιωαννίδης 2002). 

Το ζευγάρωµα της γραµµωτής χελώνας γίνεται συνήθως υποβρύχια και, σε λίγες µόνο 
περιπτώσεις, στη στεριά, στις αρχές της άνοιξης, ωστόσο µπορεί επίσης να λάβει χώρα και 
το φθινόπωρο (Anderson 1979). Γεννάει σε φωλιές που σκάβει στη στεριά, 4–6 αυγά, η 
επώαση των οποίων είναι επιτυχής σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας (75-90%) στους 27-
30C°. 

Οι κύριες απειλές που αντιµετωπίζει το είδος σχετίζονται µε την υποβάθµιση και καταστροφή 
των ενδιαιτηµάτων (ξηρασία, αποξήρανση υγροτόπων), τη ρύπανση και την εισβολή του 
είδους νεροχελώνας Trachemys scripta που λειτουργεί ανταγωνιστικά. 

3.3 ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΦΙ∆ΙΟΥ 

Το κυπριακό φίδι (Coluber cypriensis ή Hierophis cypriensis) αποτελεί ενδηµικό και σπάνιο 
είδος της Κύπρου. Η διαθέσιµη πληροφορία ως προς τις συνήθειες, την οικολογία αλλά και 
την κατάσταση των πληθυσµών του είναι πολύ λίγη (λόγω της φυσικής σπανιότητάς του). 
Θεωρείται είδος προτεραιότητας και προστατεύεται από την ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία.  

Πρόκειται για λεπτόσωµο και ευκίνητο φίδι, µε ολικό µήκος που κυµαίνεται από 70 µέχρι 90 
εκατοστά (∆ηµητρόπουλος & Ιωαννίδης 2002). Το χρώµα του είναι λαδογκρίζο, γκρίζο µέχρι 
και µαύρο µε ένα µοτίβο από αδύνατες λεπτές άσπρες γραµµές, οι οποίες εκτείνονται στο 
πάνω µέρος του σώµατος του.  Είναι γρήγορο και ευκίνητο φίδι το οποίο µπορεί να 
σκαρφαλώσει πάρα πολύ καλά σε βράχια. 
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Εικόνα 5. Άτοµα του είδους Coluber cypriensis ή Hierophis cypriensis. 

Οι βιότοποι του κυπριακού φιδιού είναι περιοχές µε αρκετή υγρασία και βλάστηση σε βουνά 
της ενδοχώρας της Κύπρου. Προτιµάει πευκοδάση και ξέφωτα µέχρι το υψόµετρο των 
1400m και βρίσκεται συχνά κοντά σε ρυάκια. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί σε 
πετρώδη και ξηρά εδάφη µε θάµνους. Το κυπριακό φίδι τρέφεται µε µικρές σαύρες και 
έντοµα καθώς επίσης και µε σκολόπενδρες (∆ηµητρόπουλος & Ιωαννίδης 2002). 

Οι άµεσες απειλές που αντιµετωπίζει το είδος σχετίζονται µε την καταστροφή των βιοτόπων 
του (υλοτόµηση) και τη δίωξή του από τον άνθρωπο. Οι έµµεσες απειλές για το είδος είναι η 
καταστροφή υγροτόπων (ξηρασία, αποξήρανση, ρύπανση) στους οποίους βρίσκουν 
καταφύγιο τα θηράµατά του. 

4. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ 

4.1 Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΕΣ    

Η δηµιουργία µικρών τεχνητών υδατοσυλλογών είναι µια αποτελεσµατική µέθοδος 
διαχείρισης των επιφανειακών υδάτινων απορροών. Είναι ιδιαίτερα πολύτιµη λόγω του ότι 
µιµείται τις πανάρχαιες διαδικασίες των φυσικών σχηµατισµών των λιµνών δηµιουργώντας 
νέες, οι οποίες, εάν είναι σωστά σχεδιασµένες και σε στρατηγικά επιλεγµένες θέσεις 
µπορούν γρήγορα να αποκτήσουν ιδιαίτερη αξία για τη διατήρηση της φύσης (SEPA  2000). 

Οι τεχνητές υδατοσυλλογές δηµιουργούνται από τον άνθρωπο για πολλούς λόγους (π.χ. για 
αποθήκευση νερού, άρδευση, αθλητικές δραστηριότητες κτλ). Σε πολλές περιπτώσεις και µε 
την απουσία συστηµατικών διαταραχών, οι υδατοσυλλογές αυτές εποικίζονται σταδιακά από 
διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας. Ο βαθµός και η ταχύτητα εποικισµού των 
υδατοσυλλογών αυτών από την άγρια ζωή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως για 
παράδειγµα η µορφολογία της όχθης, το βάθος της υδατοσυλλογής (κλίσεις, υπόστρωµα,  
ετήσια διακύµανση της στάθµης κτλ), από το αν δηλαδή επιτρέπει την ανάπτυξη παρόχθιας 
βλάστησης και τη δηµιουργία οικοθέσεων για τον συνεπακόλουθο εποικισµό από άλλα είδη.  

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή τεχνητών υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων όπως π.χ. 
υδατοσυλλογές, ποταµοφράκτες, µικροί υγρότοποι, θα πρέπει να εστιάζει στη δηµιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών για τον γρήγορο εποικισµό τους από την άγρια ζωή (π.χ. ο 
σχεδιασµός, η επιλογή των υλικών και η λογική των ελάχιστων δυνατών παρεµβάσεων). Η 
δηµιουργία τεχνητών υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων είναι µια πρακτική που έχει εφαρµοστεί σε 
παγκόσµιο επίπεδο και σε πολλές περιπτώσεις µε µεγάλη επιτυχία. Παρακάτω 
παρουσιάζονται µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα παρόµοιων έργων. 
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Κατασκευή τεχνητών υδατοσυλλογών µε σκοπό τη διατήρηση ή/και την ενίσχυση 
υγροτόπων σε τρεις διαφορετικές περιοχές στην Κρήτη, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
LIFE00 ENV/GR/0006853.  

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος, κατασκευάστηκε η τεχνητή λίµνη και οι νησίδες 
στον ταµιευτήρα των Μπραµιανών, µε σκοπό τη διασφάλιση ελεγχόµενης – σταθερής - 
στάθµης, τη δηµιουργία υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων και την παροχή µόνιµου καταφυγίου και 
ενδιαιτήµατος φωλιάσµατος στα πουλιά του βιοτόπου. Παράλληλα, η σταθερότητα της 
στάθµης ευνόησε τον εποικισµό των ενδιαιτηµάτων αυτών και από πλήθος άλλων ειδών, 
µεταξύ των οποίων και πολλών ερπετών και αµφιβίων.  

Η παραπάνω λίµνη είναι χωµάτινη ενώ επενδύθηκε µε κατάλληλες πλάκες για τη στήριξη 
των πρανών της και στην τελική φάση έγιναν µικρές εκβαθύνσεις και δηµιουργήθηκαν 
νησίδες εντός του χώρου πλήρωσης µε νερό. Οι νησίδες κατασκευάστηκαν σε κατάλληλη 
θέση σε χερσόνησο επί της τεχνητής λίµνης, η κατασκευή τους έγινε σε δύο στάδια, ενώ 
κρίθηκε αναγκαίο να γίνει εκβάθυνση και διαπλάτυνση των καναλιών διαχωρισµού µεταξύ 
τους και µε την όχθη της λίµνης (βλ. Εικόνα 6). 

α.  β.  
Εικόνα 6. Στάδιο κατασκευής λίµνης και  χωµάτινων νησίδων (LIFE00 ENV/GR/0006854). 

Στο ίδιο έργο, ένας µικρός υγρότοπος κατασκευάστηκε το καλοκαίρι του 2005 στον 
ταµιευτήρα Αµουργελών, ο οποίος γέµισε µε νερό της βροχής και ήδη λειτουργεί προσθετικά 
για τη βιοποικιλότητα. Η ανάπτυξη της υδρόβιας, υπερυδατικής και περιµετρικής βλάστησης 
έγινε άµεσα ενώ εποικίστηκε πολύ γρήγορα από ερπετά και αµφίβια.  

Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες τεχνητές υδατοσυλλογές έγιναν στοχεύοντας στη 
προσέλκυση της ορνιθοπανίδας, το όφελος συνολικά για τη Βιοποικιλότητα των περιοχών 
αυτών είναι προφανές και ο εποικισµός των λιµνών αυτών από τα πουλιά αποτελεί φυσικό 
επακόλουθο του εποικισµού τους από άλλες ταξινοµικές οµάδες (όπως π.χ. φυτά, 
ασπόνδυλα, αµφίβια και ερπετά κτλ).     

Το επόµενο παράδειγµα είναι από την Κύπρο και αφορά την περιοχή του φράγµατος του 
Ξυλιάτου, που κατασκευάστηκε µε σκοπό την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων προκειµένου 

                                                 
3 LIFE00 ENV/GR/000685 “Μεσογειακοί Υγρότοποι και Ταµιευτήρες. Επιδεικτική διαχείριση 
πολλαπλών σκοπών στις τεχνητές υδατοσυλλογές της Κρήτης”  
 
4 LIFE00 ENV/GR/000685 “Μεσογειακοί Υγρότοποι και Ταµιευτήρες. Επιδεικτική διαχείριση 
πολλαπλών σκοπών στις τεχνητές υδατοσυλλογές της Κρήτης”  
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να αντιµετωπιστεί έτσι το υδατικό πρόβληµα της Κύπρου. Το φράγµα λειτούργησε για 
πρώτη φορά το 1984 και το ύψος του αναχώµατος του φτάνει τα 42 m πάνω από το επίπεδο 
του ποταµού. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται έχει υψόµετρο 400 - 500 µέτρων και ευνοείται 
από τη βροχόπτωση. 

Στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης του Ξυλιάτου υπήρχε µέχρι πριν από µερικά χρόνια ένας 
από τους σηµαντικότερους υπό-πληθυσµούς (ή τοπικούς πληθυσµούς) του Κυπριακού 
νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca) που εµφάνισε ανησυχητική µείωση την τελευταία δεκαετία 
(Blosat 2008). Αποτέλεσµα της παραπάνω µείωσης είναι να µην υπάρχουν νέες 
παρατηρήσεις του φιδιού στην περιοχή αυτή τα τελευταία χρόνια. Τα αίτια της τοπικής αυτής 
µείωσης του πληθυσµού του νερόφιδου δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί αλλά παρόλα αυτά 
φαίνεται ότι αυτό σχετίζεται µε την εξαφάνιση της υδρόβιας βλάστησης (που συνδέεται µε 
την παρουσία θηραµάτων [αµφιβίων]) σε συνδυασµό µε τις απευθείας θανατώσεις από τους 
ερασιτέχνες ψαράδες της λίµνης αλλά και τη µεγάλη διακύµανση της στάθµης του νερού 
στον ταµιευτήρα.  

Το πρόβληµα του Ξυλιάτου ήταν γνωστό στις Κυπριακές Αρχές από παλιότερες µελέτες 
(ΤΑΘΕ, 2002 και 2005), ενώ για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα το Τµήµα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) κατασκεύασε το 2004 κοντά στη λίµνη του φράγµατος πέντε 
µικρές υδατοσυλλογές που γεµίζουν από το νερό του φράγµατος µε τη βοήθεια αντλίας. 
Σήµερα, οι µικρές αυτές υδατοσυλλογές έχουν κατακλυσθεί από υδρόβια βλάστηση και 
έχουν εποικιστεί από πλήθος αµφιβίων, παρά την επιτυχία τους όµως δεν έχουν εποικιστεί 
ακόµα από το νερόφιδο, ενδεχοµένως λόγω της µεγάλης αποµόνωσης της περιοχής από 
άλλους τοπικούς πληθυσµούς. Παρόλα αυτά η περιοχή είναι κατάλληλη για την 
επανεισαγωγή του είδους αν αυτό κριθεί απαραίτητο και εφόσον εξακριβωθούν και 
αντιµετωπισθούν / ελεγχθούν τα αίτια της αρχικής µείωσης του πληθυσµού.            

α. β.  

Εικόνα 7. Τεχνητή λίµνη στο φράγµα Ξυλιάτου. 

Στην κοιλάδα ∆ιαρίζου στην Κύπρο και στα πλαίσια του Προγράµµατος 
LIFE04NAT/CY/0000135, κατασκευάστηκαν δύο τεχνητές λίµνες συνολικού εµβαδού 2000 
m2.  Οι δύο υδατοσυλλογές συνδέθηκαν µε στενή λωρίδα εδάφους εµπλουτισµένη µε 
βλάστηση ενώ το εσωτερικό τους καλύφθηκε µε στρώση µπεντονίτη για την αποτελεσµατική 
κατακράτηση του νερού. Οι περιφέρειες των υδατοσυλλογών σχηµατίστηκαν ως 
υπερυψωµένες όχθες οι οποίες και καλύφθηκαν µε υλικό από τη γύρω περιοχή (κροκάλες, 
χαλίκια).  

                                                 
5 LIFE04NAT/CY/000013 «Conservation Management in NATURA 2000 sites» 
 



                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 

 14

Ο σκοπός της κατασκευής τους ήταν η αντιµετώπιση της έλλειψης νερού τους καλοκαιρινούς 
µήνες και η διευκόλυνση διαφορετικών ειδών ορνιθοπανίδας κατά τη φθινοπωρινή 
µετανάστευση. Από την κατασκευή των λιµνών, εκτός από τα διαφορετικά πουλιά 
ευνοήθηκαν αρκετά ερπετά, αµφίβια και άλλα είδη της τοπικής πανίδας. Οι λίµνες 
περιφράχθηκαν έτσι ώστε να επιτρέπεται είσοδος µόνο των άγριων ζώων και 
σηµατοδοτήθηκαν µε πινακίδες.  

α. β.  
Εικόνα 8. Άποψη της κοιλάδας ∆ιαρίζου στη Κύπρου πριν και µετά τη κατασκευή της υδατοσυλλογής. 

Άλλο επιτυχηµένο παράδειγµα κατασκευής υγροτόπου προς όφελος της διατήρησης και 
προστασίας της άγριας ζωής αποτελεί το Hexthorpe Ings κοντά στον ποταµό River Don στο 
Νότιο Yorkshire  (Εικόνα 9) στο Ενωµένο Βασίλειο (UK). Στην περιοχή κατασκευάστηκαν το 
2009 τρεις ρηχές λίµνες οι οποίες αποτελούν ήδη σηµαντικό πόλο έλξης για έντοµα ερπετά 
και αµφίβια. Παρόµοια αποτελέσµατα είχε και η τεχνητή λίµνη που κατασκευάσθηκε στο 
δάσος του Auchenrodden κοντά στο Lockerbie της Σκωτίας και προσοµοιώνει τις φυσικές 
διαδικασίες σχηµατισµού µιας λίµνης. 

α. β.  
Εικόνα 9. Κατασκευή νερόλακκου στο Hexthorpe Ings και λίµνης στο δάσος του Auchenrodden κοντά 
στο Lockerbie 

Τέλος η περίπτωση της λιµνοθάλασσας ∆ράνας στο ∆έλτα του Έβρου, στα πλαίσια του 
προγράµµατος LIFE 00 NAT/ GR/ 7198,6   που είχε σκοπό να επαναφέρει τις φυσικές 
λειτουργίες της, µέσω µιας σειράς τεχνικών έργων αποκατάστασής της. Η επίτευξη του 
αρχικού στόχου του προγράµµατος είχε ως αποτελέσµατα να ενισχυθούν οι πληθυσµοί των 
σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας αλλά και να προστατευτούν οι περιφερειακές καλλιέργειες και 
να επιτευχθεί τελικά µια ισορροπία στην περιοχή.  

                                                 
6 LIFE 00 NAT/ GR/ 7198 «Restoration and conservation management of Drana Lagoon in Evros 
Delta» 
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α. β.  
Εικόνα 10. Τεχνικά έργα αποκατάστασης λιµνοθάλασσας ∆ράνας. 

Σε πολλές περιπτώσεις και για να αυξηθεί η ταχύτητα εποικισµού των τεχνητών 
υδατοσυλλογών από ερπετά (αλλά και αµφίβια, έντοµα κτλ) πρέπει να διαµορφώνεται 
κατάλληλα ο χώρος γύρω από τα έργα. Η διαµόρφωση αυτή περιλαµβάνει την τοποθέτηση 
σωρών από ξύλα, φύλλα, πέτρες (rock and/or brush piles) που αυξάνουν την ποικιλότητα 
των διαθέσιµων µικροενδιαιτηµάτων για µια σειρά ειδών µε αποδεδειγµένα καλά 
αποτελέσµατα (π.χ. Payne 1991; Ovaska et al. 2004; Roe & Georges 2007). Στα πλαίσια 
του προγράµµατος ICOSTACY έχουν προβλεφθεί τέτοιου τύπου διαµορφώσεις γύρω από 
τις υδατοσυλλογές (αντικείµενο της δράσης C3 “Restoration and enhancement of species 
microhabitats”).    

4.2 ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΕΣ  

Η κατασκευή του προβλεπόµενου από το πρόγραµµα ποταµοφράκτη έχει την ίδια 
σκοπιµότητα µε τη δηµιουργία τεχνητών υδατοσυλλογών (να κρατήσει ποσότητα του νερού 
κατά την ξηρή περίοδο και να δηµιουργηθούν οικο-θέσεις για τα επιλεγµένα ερπετά και άλλα 
τυπικά είδη των υγροτόπων). Η κατασκευή ποταµοφρακτών είναι µία πρακτική που 
ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια στην Κύπρο για τη διαχείριση των επιφανειακών 
υδάτινων απορροών και τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα.   

Ο ποταµοφράκτης είναι ένα µικρό φράγµα υπερχείλισης που χρησιµοποιείται για την αλλαγή 
των χαρακτηριστικών της ροής ενός ποταµού ή ρέµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
παίρνει τη µορφή ενός εµποδίου κατά πλάτος του ποταµού και προκαλεί τη συγκέντρωση 
νερού πίσω από την κατασκευή, αλλά αφήνει και κάποια ποσότητα να υπερχειλίσει. Οι 
ποταµοφράκτες χρησιµοποιούνται συνήθως για τη µεταβολή του τύπου της ροής, την 
πρόληψη πληµµυρών και τη µέτρηση της απορροής. 

Οι ποταµοφράκτες επιτρέπουν στους υδρολόγους και τους µηχανικούς µια απλή µέθοδο 
µέτρησης του όγκου απορροής σε µικρού και µεσαίου µεγέθους ρέµατα. Εφόσον είναι 
γνωστή η γεωµετρία της στέψης του ποταµοφράκτη και όλο το νερό υπερχειλίζει, το ύψος 
του νερού πριν τον ποταµοφράκτη µπορεί να µετατραπεί σε ρυθµό απορροής. Οι 
υπολογισµοί βασίζονται στην υπόθεση ότι το νερό κοντά στη στέψη του ποταµοφράκτη θα 
έχει το κρίσιµο βάθος ροής. Όταν το νερό δεν περνάει από ποταµοφράκτη η µέτρηση της 
απορροής είναι πολύ δύσκολη ή και αδύνατη. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος ICOSTACY θα κατασκευασθεί ένας µικρός ποταµοφράκτης 
που στοχεύει στη δηµιουργία κατάλληλου ενδιαιτήµατος για τη γραµµωτή νεροχελώνα. 
Στόχος του έργου είναι (όπως όλα αυτά τα έργα) να συγκρατείται ποσότητα νερού κατά την 
ξηρή περίοδο. Η επιλογή της θέσης όσο και ο τρόπος κατασκευής είναι τέτοιος ώστε να 
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γίνουν οι µικρότερες δυνατές παρεµβάσεις, ενώ παράλληλα επιδεικνύεται και η µέθοδος 
κατά την οποία παρόµοια έργα µπορούν να γίνουν µε τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ  
Στη συνέχεια ακολουθεί η γενική περιγραφή των προβλεπόµενων έργων 

5.1 Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ 1 (Υ1) 

Περιλαµβάνει υδατοσυλλογή που θα δηµιουργηθεί στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 
«Σκούλλη» µε κωδικό CY4000009 και θα έχει συνολική επιφάνεια 100 - 130m2 , σχήµα 8 µε 
ένα βαθύ και ένα ρηχό τµήµα ενώ στο βαθύ τµήµα θα υπάρχει µία πλωτή νησίδα.  

Το έργο θα κατασκευαστεί σε δηµόσια γη έξω (δίπλα) (βλέπε εικόνα 11.) από την κοίτη του 
ποταµού. Θα τροφοδοτείται µε νερό κατά την ξηρή περίοδο από κυβερνητική γεώτρηση 
(µετά από συµφωνία µε την αρµόδια υπηρεσία - ΤΑΥ).  Το επιπλέον νερό θα υπερχειλίζει 
προς την κοίτη του ποταµού.  
    

 
Εικόνα 11. Άποψη της θέσης της Υ1 στην περιοχή Σκούλλη από το Googlearth. 

 

5.2 Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ 2 (Υ2) 

Περιλαµβάνει υδατοσυλλογή που θα δηµιουργηθεί στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 
«Σκούλλη» µε κωδικό CY4000009 και θα έχει συνολική επιφάνεια 100 - 120m2 , σχήµα 8 µε 
ένα βαθύ και ένα ρηχό τµήµα ενώ στο βαθύ τµήµα θα υπάρχει µία πλωτή νησίδα.  

Το έργο θα κατασκευαστεί σε δηµόσια γη έξω (δίπλα, βλέπε εικόνα 12.) από την κοίτη του 
ποταµού. Θα τροφοδοτείται µε νερό κατά την ξηρή περίοδο από κυβερνητική γεώτρηση 
(µετά από συµφωνία µε την αρµόδια υπηρεσία - ΤΑΥ).  Το επιπλέον νερό θα υπερχειλίζει 
προς την κοίτη του ποταµού.     
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Εικόνα 12. Άποψη της θέσης της Υ2 στη περιοχή Σκούλλη από το Googlearth. 

5.3 ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΗΣ (Π1) 
Ο ποταµοφράκτης θα δηµιουργηθεί στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Άλυκος 
Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» µε κωδικό CY2000002 στην περιοχή του Κοτσιάτη 
(δορυφορικό πολύγωνο της περιοχής CY2000002 που εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000 
για την προστασία της νεροχελώνας). 

Ο ποταµοφράκτης θα κατασκευαστεί στο στενότερο σηµείο της κοίτης του ποταµού µε 
βραχώδεις σταθερές όχθες (βλέπε εικόνα 13.) ώστε να γίνουν οι µικρότερες δυνατές 
παρεµβάσεις και να µειωθεί η πιθανότητα καταστροφής του.  

 
Εικόνα 13. Άποψη της θέσης του ποταµοφράκτη (Π1) και των υδατοσυλλογών 3 & 4 (Υ3.1, Υ3.2, 
Υ4.1 και Υ4.2) στην περιοχή του Κοτσιάτη από το Googlearth. Η φωτογραφία έχει ληφθεί πριν την 
κατάρρευση του παλαιού ρυθµιστικού φράγµατος (ΠΡΦ).  

Υ3.1

Υ3.2 

Π1

Υ4.1

Υ4.2

ΠΡΦ 

B 
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5.4 Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ 3 (Υ3.1 & Υ3.2) 

Η υδατοσυλλογή θα δηµιουργηθεί στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Άλυκος Ποταµός 
– Άγιος Σωζόµενος» µε κωδικό CY2000002 στην περιοχή του Κοτσιάτη εντός της κοίτης του 
ποταµού και αµέσως κατάντη του ποταµοφράκτη. 

Η συγκεκριµένη υδατοσυλλογή θα αποτελείται από δύο διαδοχικές µικρότερες (η κάθε µια 
~40-50m2) που θα υπερχειλίζουν η µία µέσα στην άλλη (εφεξής υδατοσυλλογές 3.1 και 3.2). 
Το έργο περιλαµβάνει τη στεγανοποίηση δύο υφιστάµενων νερόλακκων που συγκρατούν 
λίγο νερό κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, η πρώτη υδατοσυλλογή (3.1) θα παίξει το 
ρόλο της λεκάνης ηρεµίας του ποταµοφράκτη, ενώ η δεύτερη (3.2) θα δηµιουργηθεί µετά το 
αντίφραγµα της πρώτης (βλέπε ειδικές τεχνικές προδιαγραφές).         

Οι υδατοσυλλογές θα τροφοδοτούνται µε νερό από τη φυσική ροή του ποταµού κατά την 
υγρή περίοδο ενώ κατά την ξηρή περίοδο υπάρχει η δυνατότητα να τροφοδοτούνται από 
υπερκείµενο παλαιότερο ποταµοφράκτη (βλέπε εικόνα 14.)  

5.5 Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ 4 (Υ4.1 Η ΚΑΙ Υ4.2) 

Η συγκεκριµένη υδατοσυλλογή θα δηµιουργηθεί στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 
«Άλυκος Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» µε κωδικό CY2000002 στην περιοχή του Κοτσιάτη. 
Και αυτή η υδατοσυλλογή θα βρίσκεται στη συνέχεια (κατάντη) των δύο παραπάνω έργων 
(Π1 και Υ3) και, συγκεκριµένα, στη  θέση του παλιού πεσµένου ποταµοφράκτη (βλέπε 
εικόνα 13). Με το έργο αυτό  αξιοποιούµε (στεγανοποιώντας και ενισχύοντας) υφιστάµενο 
νερόλακκο που έχει δηµιουργηθεί ανάντη του κατεστραµµένου από τη δράση του νερού 
ποταµοφράκτη (Υ4.1). Τέλος, στην περίπτωση που περισσεύουν πόροι και υλικά, 
προτείνεται να στεγανοποιηθεί µία ακόµα µικρή υδατοσυλλογή (Υ4.2) κατάντη του 
κατεστραµµένου ποταµοφράκτη [Από τους ειδικούς συνεργάτες του ΤΑΥ διασφαλίστηκε ότι 
δεν προβλέπεται να αποµακρυνθεί το συγκεκριµένο έργο].     

Οι υδατοσυλλογές θα τροφοδοτούνται µε νερό από τη φυσική ροή του ποταµού κατά την 
υγρή περίοδο ενώ κατά την ξηρή περίοδο υπάρχει η δυνατότητα να τροφοδοτούνται από 
υπερκείµενο παλαιότερο ποταµοφράκτη (βλέπε εικόνα 14).  
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Εικόνα 14. Παλαιός ποταµοφράκτης ανάντη των προτεινόµενων έργων στη περιοχή CY2000002 
στον Κοτσιάτη που διατηρεί σηµαντικές ποσότητες νερού κατά την ξηρή περίοδο και σηµαντικό 
τοπικό πληθυσµό από νεροχελώνες.  

 
Πίνακας 1. Πίνακας θέσεων των έργων της δράσης C1. 

Έργο E (m) N (m) Περιοχή 

Υδατοσυλλογή 1 (Υ1) 
 448156.9 3874126.8 «ΣΚΟΥΛΛΗ» CY4000009 

Υδατοσυλλογή 2 (Υ2) 
 447764.8 3875845.8 «ΣΚΟΥΛΛΗ» CY4000009 

Ποταµοφράκτης (Π1) 
 530882.8 3872958.6 «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» - 

CY2000002 
Υδατοσυλλογή 3.1 (Υ3.1) 
 530891.6 3872997.8 «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» 

CY2000002 
Υδατοσυλλογή 3.2 (Υ3.1) 
 530891.6 3872997.8 «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» 

CY2000002 
Υδατοσυλλογή 4.1 (Υ4.1) 
 530898.2 3873047.7 «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» 

CY2000002 
Υδατοσυλλογή 4.2 (Υ4.2) 
 530901.3 3873066.8 «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» 

CY2000002 
Συντοµογραφίες έργων:  Υδατοσυλλογή 1 = Υ1, Υδατοσυλλογή 2 = Υ2, Ποταµοφράκτης = Π1, Υδατοσυλλογή 3.1 
= Υ3.1, Υδατοσυλλογή 3.2 = Υ3.1, Υδατοσυλλογή 4.1 = Υ4.1, Υδατοσυλλογή 4.2 = Υ4.2. 
 

Έργα Εικόνας 13. 

Παλαιός ποταµοφράκτης ανάντη των έργων 

B 
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Εικόνα 15. Χάρτης θέσεων των έργων της δράσης C1.1 στη Κύπρο. 
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6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ C1.1 

6.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
«ΣΚΟΥΛΛΗ» (CY4000009) 

Προβλέπεται  η κατασκευή δύο υδατοσυλλογών στην περιοχή Σκούλλη (Υ1 και Υ2). Ο 
σχεδιασµός των έργων ακολούθησε τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Βασικές αρχές σχεδιασµού:  

1. Η συνολική επιφάνεια της κάθε υδατοσυλλογής θα πρέπει να είναι 100 - 130 m2 το 
πολύ και ανάλογα µε τον διαθέσιµο χώρο. Θα πρέπει επίσης να αποτελείται από δύο 
τµήµατα: ένα ρηχό (τα περισσότερα από τα στοχευόµενα είδη προτιµούν ρηχά νερά) 
και ένα βαθύτερο (µέγιστο βάθος 1.2m) (βλέπε Εικόνα 16. α & β). 

2. Το σχήµα της κάθε υδατοσυλλογής θα πρέπει να είναι σχετικά ακανόνιστο, ώστε να 
αυξάνει όσο είναι δυνατόν το µήκος της ωφέλιµης όχθης για την πανίδα (βλέπε 
Εικόνα 16.α).  

3. Οι υδατοσυλλογές θα γεµίζουν µε νερό κατά την υγρή περίοδο («παθητικά») π.χ. 
Εικόνα 16.γ.) και εποµένως δεν θα πρέπει να είναι µακριά από τον ποταµό ή αρκετά 
ψηλότερα από αυτόν. 

4. Εναλλακτικά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι υδατοσυλλογές θα υπάρχει δυνατότητα 
να ενισχύονται µε νερό από άλλες πηγές (π.χ. κυβερνητικές γεωτρήσεις στην 
περιοχή). 

5. Η επιλογή της θέσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η προστασία 
του έργου από τα φερτά υλικά του ποταµού και την ενδεχόµενη επιχωµάτωση της 
υδατοσυλλογής κατά την υγρή περίοδο του έτους (Εικόνα 16. γ).   

6. Τέλος, θα πρέπει να έχουν µία νησίδα ώστε να υπάρχουν σε αυτές σχετικά ασφαλείς 
θέσεις (από χερσαίους θηρευτές) για φώλιασµα και αναπαραγωγή της νεροχελώνας.  

α. β.  

γ.  

Εικόνα 16. Κάτοψη (α), διατοµή (β) και σχεδιάγραµµα πλήρωσης υδατοσυλλογής (Emery 1986). 
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Ένας τέτοιος σχεδιασµός αναµένεται να οδηγήσει στην αύξηση της ποικιλότητας των 
διαθέσιµων ενδιαιτηµάτων για τη νεροχελώνα στην περιοχή, δηµιουργώντας µια ποικιλία 
οικοθέσεων (ecological niches) που θα ευνοήσει/ προσελκύσει µεγάλο αριθµό ειδών 
ευνοώντας άµεσα και έµµεσα τη γραµµωτή νεροχελώνα. Παράλληλα, τα έργα αναµένεται να 
αυξήσουν τη συνεκτικότητα του τοπίου για τις νεροχελώνες στην ευρύτερη περιοχή 
(µετακίνηση, διασπορά, αναπαραγωγή, εγκαθίδρυση νέων τοπικών πληθυσµών).   

Τεχνική περιγραφή: 

Στα τεχνικά Σχέδια 1 έως 4  (σελ. 27-30) περιγράφεται το σχήµα της κάθε υδατοσυλλογής, 
µε τη σχετική µορφή και το βάθος καθώς και οι τοµές εκσκαφών. Όπως προαναφέρθηκε, η 
κάθε υδατοσυλλογή περιλαµβάνει ένα βαθύ και ένα ρηχό τµήµα.  

Στο βαθύ τµήµα προβλέπεται η τοποθέτηση πλωτής νησίδας για τη διευκόλυνση των ζώων 
η οποία θα αγκυρωθεί στον πυθµένα της υδατοσυλλογής. Οι περιφέρειες των 
υδατοσυλλογών συνίσταται να καλυφθούν µε υλικό από τη γύρω περιοχή (κροκάλες, 
χαλίκια).  

Για τη στεγανοποίηση των υδατοσυλλογών προτείνεται η χρήση στρώσης µπεντονίτη 
πάχους 1m. Οι προτεινόµενες κλίσεις είναι ήπιες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η είσοδος και 
έξοδος των ζώων αλλά και η ανάπτυξη της παρόχθιας βλάστησης. Για τη σωστή  
τοποθέτηση του µπεντονίτη, προτείνεται η διάστρωση του σε διαδοχικά διαβρεγµένα 
στρώµατα (οι εργασίες θα πρέπει να επιβλέπονται από ειδικό µηχανικό ώστε να 
αποφευχθούν αστοχίες).  

Για τη δηµιουργία καταλλήλου υποστρώµατος για εποίκιση από ζωικά και φυτικά είδη, 
συστήνεται η τοποθέτηση χαλικιών και κροκάλων πάνω από την τελευταία στρώση του 
µπεντονίτη. Για τη µείωση των διαβρώσεων, των εκπλύσεων, τη σταθεροποίηση του 
εδάφους και τη διατήρηση σταθερής και σε ανεκτά επίπεδα ποιότητας του νερού στις 
υδατοσυλλογές, καθώς και για την αποφυγή πληµµύρας στις υδατοσυλλογές προβλέπεται 
τάφρος υπερχείλισης που θα οδηγεί το πλεονάζον νερό πίσω στην κοίτη του ποταµού.   

Παροχή νερού: 

Η παροχή νερού για τις δύο υδατοσυλλογές (Υ1 & Υ2) έχει εξασφαλιστεί µετά από τη σχετική 
συνεννόηση και συµφωνία µε τους αρµόδιους υδρολόγους του τοπικού γραφείου του 
Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ):  

1. Η Υδατοσυλλογή 1 (Υ1) θα τροφοδοτείται µε νερό από παρακείµενη κυβερνητική 
γεώτρηση. Η γεώτρηση βρίσκεται ~150m βορειοανατολικά της Υ1.  

2. Η Υδατοσυλλογή 2 (Υ2) θα τροφοδοτείται µε νερό από τον πλησιέστερο κυβερνητικό  
αρδευτικό αγωγό. Ο αρδευτικός αγωγός βρίσκεται ~100m ∆υτικά της Υ2.  

Πλωτές νησίδες: 

Οι τεχνητές νησίδες έχουν χρησιµοποιηθεί ευρύτατα (π.χ.LIFE00 ENV/GR/000685 
“Μεσογειακοί Υγρότοποι και Ταµιευτήρες. Επιδεικτική διαχείριση πολλαπλών σκοπών στις 
τεχνητές υδατοσυλλογές της Κρήτης”) σε υγροτόπους φυσικούς ή τεχνητούς µε σκοπό την 
αύξηση της διαθεσιµότητας χώρου φωλιάσµατος ή ξεκούρασης ειδών ορνιθοπανίδας.  

Βασικός στόχος των κατασκευών αυτών είναι η µείωση της θήρευσης από χερσαίους 
θηρευτές. Νησίδες κατασκευάζονται από διάφορα υλικά (αργιλώδη εδάφη, τύρφη, κροκάλες 
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και βότσαλα, µπάζα, σκυρόδεµα κ.τ.λ.) ανάλογα µε την τοπογραφία της περιοχής και την 
ένταση της διάβρωσης. Η διάβρωση καθορίζει την έκταση της νησίδας που παραµένει πάνω 
από την επιφάνεια του νερού και την διάρκεια ζωής της καθώς τα υλικά σταδιακά 
παρασύρονται και η νησίδα τελικά εξαφανίζεται.  

 

 
Εικόνα 17. ∆ηµιουργία νησίδων µέσω της διαµόρφωσης πρανούς µε εκσκαφή και επιχωµάτωση 
τµηµάτων του (Payne 1994). 

Μιας και η γραµµωτή νεροχελώνα προτιµά γλυκό νερό στάσιµο ή µε αργή ροή σε κατά 
κανόνα ενδιαιτήµατα χαµηλού υψοµέτρου (βάλτους, λιµνούλες, νερό-λακκούβες, ποτάµια, 
εκβολές ποταµών και αρδευτικά κανάλια), οι υδατοσυλλογές που θα κατασκευαστούν θα 
πρέπει να προσοµοιάζουν στο ενδιαίτηµα της νεροχελώνας, θα πρέπει δηλαδή να 
περιλαµβάνουν περιοχές αναπαραγωγής ασφαλείς από χερσαίους θηρευτές (αλεπούδες, 
γάτες κτλ.). 

Στην Κύπρο είναι πιθανό το είδος να περνά τους καλοκαιρινούς µήνες κάτω από µεγάλες 
πέτρες, στη λάσπη ή σε στοές κάτω από ρίζες προκειµένου να ανταπεξέρχεται στην 
καλοκαιρινή ξηρασία.    

Με βάση τα παραπάνω, στα πλαίσια του ICOSTACY οι νησίδες που θα κατασκευαστούν 
στις δύο υδατοσυλλογές στην περιοχή Σκούλλη θα πρέπει είναι πλωτές για τους παρακάτω 
λόγους: 

1. Γιατί ελαττώνουν την ελεύθερη επιφάνεια (αρά και την εξάτµιση του νερού στις 
υδατοσυλλογές) και βελτιώνουν τις συνθήκες διατήρησης του νερού ακόµα και κατά 
την ξηρή καλοκαιρινή περίοδο.   

2. Προσφέρουν καταφύγιο στις νεροχελώνες αλλά και σε διάφορα άλλα είδη πανίδας 
ελεύθερο από την επίδραση χερσαίων θηρευτών.  

3. Ακόµα και αν η υδατοσυλλογή στερέψει δηµιουργούν µία προστατευµένη θέση (κάτω 
από τη νησίδα για να αντεπεξέλθουν οι νεροχελώνες κατά την ξηρή θερµή περίοδο 
(π.χ. στον χώρο ανάµεσα στους πλωτήρες βλέπε Εικόνα 18.β.)  

Οι πλωτές νησίδες χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η δηµιουργία µίας σταθερής 
νησίδας δηµιουργεί προβλήµατα (οικονοµικά ή τεχνικά), θα πρέπει να σταθεροποιούνται 
καλά (µε άγκυρες από σκυρόδεµα και αλυσίδες) ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να 
µετακινηθούν από τον αέρα ή τα ρεύµατα (βλέπε Εικόνα 19 σελ. 31). Οι νησίδες αυτές 
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φαίνεται ότι αποτελούν ένα καλό καταφύγιο για πολλές ταξινοµικές οµάδες (πουλιά, ψάρια, 
ερπετά, αµφίβια, ασπόνδυλα) ιδιαίτερα όταν περιλαµβάνουν βλάστηση (Romanowski 2009). 

Οι πλωτήρες θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση (π.χ. µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν βαρέλια και να αντέξουν για δεκαετίες, αρκεί να στεγνώσουν καλά 
εσωτερικά και εξωτερικά, να βαφτούν µε ειδικές αδιάβροχες µπογιές και να σφραγιστούν 
ερµητικά). Μία ακόµα επιλογή είναι η χρήση σφραγισµένων σωλήνων PVC µεγάλης 
διατοµής (αν και είναι αρκετά ακριβοί δεν χρειάζονται καµία άλλη προετοιµασία). Τέλος, οι 
πλωτήρες της τεχνητής νησίδας µπορούν να κατασκευαστούν από ∆ιογκωµένη πολυστερίνη 
(EPS - Expanded polystyrene / γνωστή και σαν φελιζόλ) αφού πρώτα αυτή εγκιβωτιστεί σε 
αδιάβροχο υλικό ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση της (τριµµένο υλικό). Λιγότερο αδιάβροχα 
υλικά θα πρέπει να αποφεύγονται εφόσον δεν θα αντέξουν αρκετά χρόνια. 

Υπολογισµός στατικής άνωσης της νησίδας: 

A = ρ* g * V 

Όπου:  

Ρ = είναι η πυκνότητα του υγρού (για το νερό = 1000 Kgr/m3)  

g = είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας  

V = είναι ο όγκος (για ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: V= α*β*γ, όπου α,β,γ είναι οι διαστάσεις 
του)  

Η βασική αρχή που χρησιµοποιούµε στους υπολογισµούς είναι ότι αν το βάρος του σώµατος 
(πλωτήρας + πλαίσιο εγκιβωτισµού + Χώµα) είναι µικρότερο του βάρους του υγρού που 
εκτοπίζεται από αυτό, τότε αυτό ανέρχεται στην επιφάνεια (επιπλέει) και µένει τόσο 
βυθισµένο ώστε το βάρος του εκτοπίσµατος (του νερού που εκτοπίζει) καταστεί ίσο µε το 
βάρος του σώµατος (µε αυτό τον τρόπο µπορούµε να υπολογίσουµε και το ύψος του 
πλωτήρα αν οι άλλες δύο διαστάσεις είναι δεδοµένες). 

Εφόσον οι νησίδες θέλουµε να αναπτύξουν βλάστηση, θα πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο 
κατασκευασµένες ώστε να µπορούν να συγκρατήσουν ένα στρώµα χώµατος βάθους 5 – 10 
cm (το χαµηλότερο τµήµα του χώµατος θα πρέπει να είναι βυθισµένο στο νερό ώστε να 
κρατάει συνεχώς υγρασία για τα φυτά) (Romanowski 2009). Όλοι οι υπολογισµοί θα πρέπει 
να γίνουν µε βάση το βάρος της νησίδας µε βρεγµένο χώµα (κορεσµένο σε νερό) ώστε να 
είναι ανθεκτική η νησίδα στο επιπλέον βάρος κατά τη περίοδο των βροχών (διαφορετικά η 
νησίδα θα βυθιστεί πολύ σύντοµα µετά τις πρώτες βροχές) (Romanowski 2009). 

 

α β  
Εικόνα 18. (α) Κάτοψη πλωτής νησίδας (1x2m) µε τους τέσσερις πλωτήρες στις γωνίες κα (β) Τοµή 
πλωτής νησίδας µε χώµα και βλάστηση ενώ περιµετρικά διακρίνονται οι βοηθητικές ράµπες. 

Για πρακτικούς λόγους προτείνεται το χώµα να τοποθετηθεί στην πλωτή νησίδα εφόσον 
αυτή έχει τοποθετηθεί µέσα στο νερό (δηλαδή να επιπλέει). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, καλό 
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θα είναι το χώµα να είναι τουλάχιστον στεγνό ώστε να µην είναι πολύ βαρύ. Εφόσον, ειδικά 
κατά την ξηρή περίοδο (που η νησίδα θα είναι ελαφρύτερη), το επίπεδο του χώµατος 
αναµένεται να είναι ψηλότερα από την επιφάνεια του νερού, περιµετρικά της νησίδας θα 
πρέπει να δηµιουργηθούν ράµπες µε µικρές σχετικά κλίσεις ώστε να επιτρέπεται στα ζώα να 
ανέβουν εύκολα στην πλωτή νησίδα (διαφορετικά η νησίδα µπορεί να µην χρησιµοποιηθεί 
από τα ζώα π.χ. Romanowski 2009). 

Απαιτούµενες εργασίες: 

 Καθαρισµός ευρύτερης περιοχής από σκουπίδια και µπάζα. 

 Εκσκαφή της περιοχής ώστε να αποκτήσει ο χώρος τα επιθυµητά χαρακτηριστικά 
(σχήµα, βάθος κτλ). 

 Πάτηµα / διάστρωση του εδάφους µετά τη εκσκαφή για σταθεροποίηση 
(οδοστρωτήρας)  

 ∆ιάστρωση στεγανοποίησης του πυθµένα µε στρώµα 1m µπετονίτη.  

 Τοποθέτηση χαλικιών και κροκάλων πάνω από την τελευταία στρώση του µπεντονίτη. 

 Εγκατάσταση µηχανισµού ρύθµισης της στάθµης του νερού: π.χ. δηµιουργία παροχής 
(τοποθέτηση σωληνώσεων)  

 Άνοιγµα τάφρου υπερχείλισης (επιστροφή πλεονάζοντος νερού στην κοίτη του 
ποταµού).  

 Κατασκευή πλωτής νησίδας και πόντισή της εντός της υδατοσυλλογής.  

 Παρακολούθηση υδατοσυλλογών µετά την κατασκευή και επιδιόρθωση τυχόν 
σφαλµάτων – αστοχιών. 

 Εργασίες καθαρισµού και συντήρησης έργων 
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Σχέδιο 1. Κάτοψη της Υδατοσυλλογής1 (Υ1). 
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Σχέδιο 2. Τοµή εκσκαφών Υδατοσυλλογής1 (Υ1). 
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Σχέδιο 3. Κάτοψη Υδατοσυλλογής 2 (Υ2). 
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Σχέδιο 4. Τοµή εκσκαφών Υδατοσυλλογής 2 (Υ2).
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Εικόνα 19. Σχηµατική αναπαράσταση των υδατοσυλλογών και της πλωτής νησίδας. 

6.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
«ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» (CY2000002) 

Βασικές αρχές και σχεδιασµός έργων: 

Προβλέπεται η κατασκευή ενός Ποταµοφράκτη (Π1) και δύο Υδατοσυλλογών (Υ3 και Υ4) 
στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» 
CY2000002.  Ο σχεδιασµός των έργων ακολούθησε τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Το ύψος και το µήκος του ποταµοφράκτη θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ανάντη του 
ποταµοφράκτη να σχηµατίζεται µικρή υδατοσυλλογή µε ενδεικτική επιφάνεια περίπου 
30 – 60 m2.  

2. Βασικός στόχος είναι κατά την ξηρή περίοδο ο ποταµοφράκτης να συγκρατεί αρκετό 
νερό ώστε να διατηρείται παρόχθια βλάστηση και να δηµιουργείται κατάλληλο 
ενδιαίτηµα για τα στοχευόµενα είδη.  

3. Για το σχεδιασµό των τεχνικών προδιαγραφών του ποταµοφράκτη 
χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα παροχών του ποταµού Γιαλιά για την χρονική 
περίοδο 1976 έως 2010 (βλέπε σχετικό διάγραµµα παροχών - Εικόνα 20.). Οι 
τεχνικές προδιαγραφές προετοιµάσθηκαν µε βάση τις µέγιστες παροχές του ποταµού 
και τα διαθέσιµα µετεωρολογικά στοιχεία (βλέπε Εικόνα 21.) ώστε ο ποταµοφράκτης 
να είναι ανθεκτικός ακόµα και σε ακραίες συνθήκες.  

4. Οι υδατοσυλλογές έχουν την ίδια σκοπιµότητα µε αυτήν που περιγράφεται και για την 
περιοχή Σκούλλη (Κεφάλαιο 6.1) µε τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση τα έργα 
γίνονται διαδοχικά εντός της κοίτης του ποταµού µε κατά τόπους στεγανοποιήσεις 
της κοίτης.   
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Εικόνα 20. ∆ιάγραµµα της διακύµανσης των δεδοµένων παροχής νερού του ποταµού Γιαλιά για την 
περίοδο 1976 – 2010 (m3/s). Ο σχεδιασµός του ποταµοφράκτη έγινε µε βάση τις µέγιστες παροχές 
ώστε να είναι ανθεκτικός στις ακραίες τιµές.  

 

Εικόνα 21. Μηνιαία βροχόπτωση στην Κύπρο στη διάρκεια του υδροµετεωρολογικού έτους 2009 – 
2010 και σύγκριση µε την κανονική (1961-90) για τις ελεύθερες περιοχές. 
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Εικόνα 22. Ολική ετήσια βροχόπτωση στην Κύπρο (Μετεωρολογική υπηρεσία Κύπρου: 
http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLcyclimate_gr). 

Τεχνική περιγραφή: 

ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΗΣ (Π1) ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ 3  (Υ3.1 & Υ3.2) 

Προτείνεται η κατασκευή του ποταµοφράκτη (Π1) από συρµατοκιβώτια. Για την εξασφάλιση 
της βέλτιστης λειτουργίας της κατασκευής, τα συρµάτινα πλέγµατα πάνω από τη στέψη και 
στην επιφάνεια της ανάντη παρειάς  πρέπει να προστατευτούν πλήρως µε σκυρόδεµα ενώ 
συνίσταται απόθεση επιχώµατος στην παρειά. 

Επίσης πρέπει να προστατευτεί ο πόδας της θεµελίωσης έναντι διάβρωσης. Η 
προστατευµένη λεκάνη ηρεµίας (Υδατοσυλλογή 3.1) θα κατασκευαστεί στο ίδιο επίπεδο µε 
τον πυθµένα. Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται µία λεκάνη ευρείας στέψης εφόσον η 
κρίσιµη ροή που επιτυγχάνεται στο αντίφραγµα (βλέπε Εικόνα 23) εµποδίζει την επίδραση 
των κατάντη συνθηκών ροής στη λεκάνη ηρεµίας.  

Συνεπώς, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές θα σχηµατιστούν 2 διαδοχικές 
υδατοσυλλογές κατάντη του ποταµοφράκτη (Π1): η πρώτη στη λεκάνη ηρεµίας 
(Υδατοσυλλογή Υ3.1) και η δεύτερη (Υδατοσυλλογή Υ3.2), αµέσως µετά (βλέπε Εικόνα 
23), κατάντη του αντιφράγµατος που οριοθετεί το κάτω τµήµα της λεκάνης ηρεµίας (βλέπε 
Παράρτηµα ΙΙ για σχετικούς αναλυτικούς υδραυλικούς υπολογισµούς).  

Από τις παρατηρηµένες παροχές κατά την περίοδο 1976 - 2010 για τον ποταµό Γιαλιά στην 
περιοχή Κοτσιάτη λαµβάνεται ως πληµµύρα σχεδιασµού η µέγιστη παρατηρούµενη παροχή 
(Q=18m3/s και συντελεστής απορροής µ = 0.45) στο παραπάνω χρονικό διάστηµα. Από 
τους υπολογισµούς του Παραρτήµατος ΙΙ προκύπτουν οι διαστάσεις για τον ποταµοφράκτη.  
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Για την προστασία της στέψης, που είναι απαραίτητη εφόσον ο ποταµός έχει µεγάλη 
στερεοµεταφορά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξυλεία ή σκυρόδεµα, µέχρι να συντελεστεί η 
αναδιάταξη του υλικού. 

Ο πυθµένας της λεκάνης ηρεµίας θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο 
βάθος και οι κλίσεις για την Υδατοσυλλογή 3.1 και θα επενδυθεί µε στρώση µπεντονίτη. Το 
υδραυλικό φράγµα κατάντη θα ελέγχεται από αναβαθµό ευρείας στέψης (αντίφραγµα - 
βλέπε Εικόνες 24 και 25).  Ο αναβαθµός που λειτουργεί ως αντίφραγµα προβλέπεται να έχει 
ύψος 1m. Η επένδυση εξυπηρετεί ταυτόχρονα και σκοπούς στεγανοποίησης της δεύτερης 
στη σειρά Υδατοσυλλογής 3.2.  

Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ 4 (Υ4.1 & Υ4.2) 

Στη  θέση του παλιού πεσµένου ποταµοφράκτη (ΠΠΦ) θα κατασκευαστεί η Υδατοσυλλογή 4   
(βλέπε Εικόνα 13.  και  Εικόνα 23.). Η Υδατοσυλλογή 4 προβλέπεται να αποτελείται από δύο 
µικρότερες, την Υ4.1 (ανάντη του ΠΠΦ)  και την Υ4.2 (κατάντη του ΠΠΦ) µε συνολική 
επιφάνεια 30-50m2 η κάθε µία.  

Με την Υ4.1 αξιοποιούµε, όπως προαναφέρθηκε, υφιστάµενο νερόλακκο που έχει 
δηµιουργηθεί ανάντη του κατεστραµµένου ποταµοφράκτη από τη δράση του νερού. Τέλος, 
θα στεγανοποιηθεί µία ακόµα µικρή υδατοσυλλογή (Υ4.2) κατάντη του κατεστραµµένου 
ποταµοφράκτη.  

Το σχήµα των µικρών υδατοσυλλογών της Υ4 θα είναι κυκλικό ή οβάλ και το µέγιστο βάθος 
τους δεν θα ξεπερνάει το 1m. Για τη στεγανοποίηση των υδατοσυλλογών προτείνεται η 
χρήση στρώσης µπεντονίτη πάχους 0.5-1 m. Οι προτεινόµενες κλίσεις θα πρέπει να είναι 
ήπιες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η είσοδος και έξοδος των ζώων αλλά και η ανάπτυξη της 
παρόχθιας βλάστησης. Για τη σωστή  τοποθέτηση του µπεντονίτη, προτείνεται η διάστρωση 
του σε διαδοχικά διαβρεγµένα στρώµατα (οι εργασίες θα πρέπει να επιβλέπονται από ειδικό 
µηχανικό ώστε να αποφευχθούν αστοχίες).  

 

 
Εικόνα 23. Πλάγια τοµή των έργων στην περιοχή του Κοτσιάτη (ποταµοφράκτης και δύο διαδοχικές 
µικρές υδατοσυλλογές Υ3 και Υ4 που αποτελούνται µε τη σειρά τους από δύο µικρότερες. Η κάθε 
υδατοσυλλογή υπερχειλίζει στην επόµενή της).    

Υ3.1 Υ3.2
Υ4.1 Υ4.2  

Π1  

Ροή ποταµού 

ΠΠΦ
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Η διάταξη των έργων (Π1, Υ3.1, Υ3.2, Υ4.1 και Υ4.2) για την περιοχή του Κοτσιάτη φαίνεται 
στην Εικόνα 23.  

 

Εικόνα 24. Κάτοψη έργων στην περιοχή Κοτσιάτη. 

Η διατοµή του ποταµοφράκτη και η πλάγια όψη των έργων περιγράφονται στις Εικόνες 25 και 
26 αντίστοιχα:
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Εικόνα 25. ∆ιατοµή του ποταµοφράκτη και της λεκάνης ηρεµίας. Οι παραπάνω διαστάσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν ώστε το έργο να γίνει µε τις µικρότερες 
δυνατές παρεµβάσεις.  

 

 

Εικόνα 26. Πλάγια όψη του ποταµοφράκτη και των δύο υδατοσυλλογών κατάντη. Οι παραπάνω διαστάσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν ώστε το έργο να γίνει µε τις 
µικρότερες δυνατές παρεµβάσεις.  
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Τα προβλεπόµενα έργα θα ενισχύσουν και θα στεγανοποιήσουν υφιστάµενους νερόλακκους 
που διατηρούν µικρή ποσότητα νερού µέχρι τα µέσα της καλοκαιρινής περιόδου.  

 

Υλικά Μέθοδοι κατασκευής  

Το νερό θα υπερχειλίζει τη στέψη του ποταµοφράκτη, συνεπώς αυτή θα πρέπει να είναι 
ανθεκτική στη διάβρωση. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος προτείνεται η 
κατασκευή του από συρµατοκιβώτια µε στέψη από σκυρόδεµα. Συνίσταται η χρήση 
διαπερατών κατασκευών γεµισµένων µε αµµοχάλικα. Τα κιβώτια θα είναι ορθογωνικά, από 
συρµατόπλεγµα από γαλβανισµένο σύρµα διαµέτρου 2-4mm µε ανοίγµατα 10-17mm ή 60-
120mm. Το πλάτος των κιβωτίων µπορεί να κυµαίνεται από 0.7-1.0m και το µήκος τους από 
2-3m. Θα γεµίζονται µε χάλικες και ευµεγέθεις λίθους διαµέτρου µεγαλύτερης από τα 
ανοίγµατα. 

 

 
Εικόνα 26. Σχηµατική αναπαράσταση συρµατοκιβωτίου. 

 

Η λεκάνη ηρεµίας θα διαστρωθεί µε µπεντονίτη όπως και η υδατοσυλλογή κατάντη του 
αντιφράγµατος. Η στρώση µπεντονίτη συνίσταται να έχει βάθος 1m και η κλίση των 
υδατοσυλλογών να είναι ήπια και οµοιόµορφη.  

Οι δυνάµεις που ασκούνται στην κατασκευή είναι: (1) το ίδιο βάρος της, (2) η ώθηση του 
νερού ανάντη, (3) η άνωση στη θεµελίωση, (4) η ώθηση των αποθέσεων φερτών και η 
ώθηση του νερού κατάντη. Οι εφελκυστικές τάσεις στην κατασκευή είναι ανεπιθύµητες. Οι 
θλιπτικές τάσεις πρέπει να είναι µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις του εδάφους 
θεµελίωσης. Οι διατµητικές τάσεις στη θεµελίωση πρέπει να είναι µικρότερες από το 
γινόµενο του συντελεστή διάτµησης (tanφ = 0.2-0.8) επί τη συνιστώσα κατακόρυφη δύναµη, 
αλλιώς θα επέλθει ολίσθηση της κατασκευής.  

Θεµελίωση του Ποταµοφράκτη 

Η θεµελίωση πρέπει να γίνει σε υγιή βράχο. Απαιτείται η γνώση της αντοχής εδάφους 
θεµελίωσης, του µέτρου ελαστικότητας, των ασυνεχειών του βράχου, της διαπερατότητας και 
του υδροφόρου ορίζοντα. Η θεµελίωση γίνεται σε επίπεδα οριζόντια ή κεκλιµένα προς τα 
ανάντη. 
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Η ροή στην κοίτη προκαλεί µια συνεχή δύναµη ώθησης S εφαπτόµενης στην κοίτη 

S = ρ * g * H * I 

 

Όπου: 

ρ  η πυκνότητα του νερού 

g  η επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81 m/s2) 

H το βάθος ροής 

I η κλίση της επιφάνειας 

 

Η διατµητική αντοχή υπολογίζεται ως: 

R = δ g (ρs-ρ) (F+ε κ), (ε=+1 ή -1) 

 

Όπου: 

ρs  το ειδικό βάρος των σωµατιδίων 

δ  η διάµετρος των µη συνεκτικών σωµατιδίων 

F ο συντελεστής εσωτερικής τριβής 

κ η κλίση του πυθµένα 

 

Άρα απαιτείται διάµετρος σωµατιδίων 

δ = (ρ/(ρs-ρ)) (ΗΙ/(F+ε κ), (ε=+1 ή -1) 

Παρακολούθηση και Έλεγχος  

Μεγαλύτερη διάβρωση παρατηρείται στα υψηλότερα υψόµετρα. Η προστασία από 
διάβρωση στα ανάντη επηρεάζει τη συµπεριφορά στα κατάντη. Πιθανά µέτρα προστασίας 
από διάβρωση είναι τα ακόλουθα: 

• φύτευση των πρανών της λεκάνης µε θάµνους και δέντρα 

• τάφρος και αναχώµατα ή ξερολιθιές και ξύλινοι φράχτες εγκάρσια στην κοίτη οι 
οποίοι συγκρατούν το υλικό της διάβρωσης και δηµιουργούν µε τον καιρό οριζόντιες 
επιφάνειες απορροής. 

Πιθανά υλικά για την προστασία ποταµών µπορούν να ληφθούν από περιοχές στην κοίτη 
του ποταµού ή από γειτονικά λατοµεία. Τέτοια υλικά µπορεί να είναι θραυσµένο υλικό 
ασβεστόλιθου και ψαµµίτη, µέσης διαµέτρου 25-30 cm, κατάλληλο για επιφανειακή 
λιθορριπή, θραυσµένος βράχος και χαλίκια του ίδιου πετρώµατος, φυσικά υλικά σε διάφορες 
µορφές (κορµός, κλαδιά, ξύλα), µεταλλικά υλικά σε διάφορες µορφές (σύρµατα διαµέτρου 2-
5mm, καρφιά, αγκύρια, συνδετήρες), δέµατα από κλαδιά ή καλάµια γεµισµένα µε χαλίκια, 
ανθεκτικοί σάκοι γεµισµένοι µε χαλίκια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

           

Εικόνα 1. (α) κατεστραµµένος ποταµοφράκτης µε ασταθείς όχθες (β) θέση προτεινόµενου από το 
πρόγραµµα ποταµοφράκτη σε περιοχή ~70 – 80m νοτιότερα όπου οι όχθες του ποταµού είναι 
βραχώδεις. [* Φωτογραφίες – Ιανουάριος 2011].   

 

 
Εικόνα 2. (α) ο κατεστραµµένος ποταµοφράκτης της παραπάνω εικόνας, (β) θέση ποταµοφράκτη 
(Π1) σε περιοχή ~70-80m νοτιότερα όπου οι όχθες του ποταµού είναι βραχώδεις και υπάρχει φυσικό 
στένεµα για τη δηµιουργία του ποταµοφράκτη.  

 
Εικόνα 3. Υφιστάµενος ποταµοφράκτης στην περιοχή του Κοτσιάτη. 

α 

β 

Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ   

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΩΝ Υ3 & Υ4  
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ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΗΣ (Π1) ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ 3  (Υ3.1 & Υ3.2) 

 

Υπολογισµός απορροής του ποταµού Γιαλιά: 

Η απορροή µπορεί να υπολογιστεί ως 

Q = CLHn 

όπου 

 Q είναι ο ρυθµός απορροής 

 C είναι σταθερά που εξαρτάται την κατασκευής 

 L είναι το πλάτος στέψης 

 H είναι το ύψος του νερού πάνω από τη στέψη 

 n ποικίλει ανάλογα µε τη γεωµετρία της κατασκευή (π.χ. 3/2 για οριζόντιο 
ποταµοφράκτη, 5/2 για v-notch ποταµοφράκτη) 

Προτείνεται η κατασκευή του ποταµοφράκτη από συρµατοκιβώτια µε κατακόρυφη κατάντη 
παρειά. Για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της κατασκευής, τα συρµάτινα 
πλέγµατα πάνω από τη στέψη και στην επιφάνεια της ανάντη παρειάς (που µπορεί να 
συνίσταται από απόθεση επιχώµατος στην παρειά) πρέπει να προστατευτούν πλήρως. 

Επίσης πρέπει να προστατευτεί ο πόδας της θεµελίωσης έναντι διάβρωσης. Η 
στεγανοποιηµένη λεκάνη ηρεµίας θα κατασκευαστεί στο ίδιο επίπεδο µε τον πυθµένα της 
κοίτης. Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται λεκάνη ευρείας στέψης και η κρίσιµη ροή που 
επιτυγχάνεται στο αντίφραγµα εµποδίζει την επίδραση των κατάντη συνθηκών ροής στη 
λεκάνη ηρεµίας. Συνεπώς σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές θα σχηµατιστούν 
2 υδατοσυλλογές και µία ανάντη του ποταµοφράκτη (Π1), η πρώτη στη λεκάνη ηρεµίας, 
Υδατοσυλλογή (Υ3.1) κατάντη του Π1 και η δεύτερη Υδατοσυλλογή (Υ3.2) αµέσως µετά, 
κατάντη του αντιφράγµατος που οριοθετεί το κάτω τµήµα της λεκάνης ηρεµίας. 

 

Υδραυλικοί υπολογισµοί: 

Σχεδιασµός του  εκχειλιστή από τον οποίο θα υπερχειλίζει ο ποταµοφράκτης, θα είναι µία 
ορθογωνική στέψη, που µπορεί να σχεδιαστεί σύµφωνα µε τον ακόλουθο υπολογισµό: 

)(2)( 00 ggg fzgfzlQ −−= µ                                                     (1) 

όπου: 

Q (m3/s) = η παροχή  

µ      = συντελεστής απορροής που ποικίλει ως συνάρτηση της επίδρασης του κατάντη 

υδραυλικού ύψους, από 0.385 έως 0.6 περίπου   

g (m/s2)  = επιτάχυνση βαρύτητας 

lg (m)     = πλάτος στέψης 
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z0 (m)  = υψόµετρο της ελεύθερης επιφάνειας πάνω από το σηµείο αναφοράς ανάντη του 

ποταµοφράκτη, όπου η ροή είναι κανονική; 

fg (m)     = ύψος της στέψης του εκχειλιστή πάνω από το σηµείο αναφοράς.   

 

Από την εξίσωση (1), όταν η παροχή σχεδιασµού Q είναι γνωστή και ο συντελεστής µ έχει 
εκτιµηθεί µπορούν να προσδιοριστούν οι πιο κατάλληλες τιµές των διατάσεων lg, z0 και fg, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το πλάτος lg πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η βαθιά ροή να διατηρείται 
στο κέντρο της κοίτης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση της όχθης. 

 

Από τις παρατηρηµένες παροχές κατά την περίοδο 1976-2010 για τον ποταµό Γιαλιά στην 
περιοχή Κοτσιάτη λαµβάνεται ως πληµµύρα σχεδιασµού Q = 18 m3/s και συντελεστής 
απορροής µ = 0.45. Από τη εξίσωση (1) προκύπτουν οι παρακάτω διαστάσεις για τον 
ποταµοφράκτη: lg = 2m,  z0 = 4m και fg = 2.5m. Το υψόµετρο της ελεύθερης επιφάνειας 
υπολογίζεται περίπου στα 2/3 του υψοµέτρου z0, δηλαδή zg = 2.7 m. Το υψόµετρο fa των 
πτερυγίων του φράγµατος θα κατασκευαστούν 40 cm ψηλότερα από το z0 δηλαδή στα 4.4 
m από το σηµείο αναφοράς. 

Για την προστασία της στέψης, που είναι απαραίτητη εφόσον ο ποταµός έχει µεγάλη 
στερεοµεταφορά, θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα µέχρι να συντελεστεί η αναδιάταξη του 
υλικού. 

Σχεδιασµός της λεκάνης ηρεµίας, ώστε να ελεγχθεί η διάβρωση στον πυθµένα 
κατάντη: 

Ο πυθµένας της λεκάνης ηρεµίας θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο 
βάθος και οι κλίσεις για την Υδατοσυλλογή 3.1 και τέλος θα επενδυθεί µε στρώση µπετονίτη. 
Το υδραυλικό φράγµα κατάντη θα ελέγχεται από αναβαθµό ευρείας στέψης. Το υψόµετρο 
της επένδυσης fb προβλέπεται το ίδιο µε το υψόµετρο του πυθµένα κατάντη του αναβαθµού 
f3.  

Ο αναβαθµός που λειτουργεί ως αντίφραγµα προβλέπεται να έχει ύψος 1 m. Η επένδυση 
εξυπηρετεί ταυτόχρονα και σκοπούς στεγανοποίησης της δεύτερης στη σειρά 
Υδατοσυλλογής 3.2.  

Εφόσον οι κρίσιµες συνθήκες ροής συµβαίνουν στο αντίφραγµα, η ροή του νερού στη 
λεκάνη ηρεµίας δεν επηρεάζεται από τις κατάντη συνθήκες ροής. Η υπερχειλίζουσα φλέβα 
χαρακτηρίζεται από υπερκρίσιµη ροή στην περιοχή της λεκάνης ηρεµίας που περιγράφεται 
ως: 
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Με την παραδοχή ότι οι όροι 
2
0

2

2 Ωg
Q

 και )( 1 bfz − είναι τόσο µικροί που µπορούν να 

αγνοηθούν, η εξίσωση (2) µπορεί να γραφτεί ως: 
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Από τη εξίσωση (3) και για µήκος της λεκάνης ηρεµίας lb = 14m προκύπτει )( 1 bfz − = 

0.165m, δηλαδή 1z = 1.165 m. Το συζυγές βάθος της κρίσιµης ροής κατάντη του υδραυλικού 

άλµατος είναι: 
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Από την εξίσωση (4) προκύπτει )( 2 bfz − = 1.4 m, δηλαδή 2z = 2.4 m. Αυτό το ύψος 

προκύπτει λόγω του αντιφράγµατος, οπότε το νερό που υπερχειλίζει το αντίφραγµα 

προκύπτει από την εξίσωση: 

 )(2)( 22 ccc fzgfzlQ −−= µ                                                     (5) 

Για την ολοκλήρωση της διαστασιολόγησης της λεκάνης ηρεµίας θα πρέπει να υπολογιστεί 

και το υψόµετρο zv ως: 
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Από την εξίσωση (6) προκύπτει )( bv fz − = 0.5 m, δηλαδή vz = 1.5 m. Το µήκος της λεκάνης 

ηρεµίας υπολογίζεται ως: 
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που προσεγγιστικά µπορεί να γραφτεί ως: 
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Η ροή πάνω από το αντίφραγµα θα είναι αντίστοιχα 25.12 =− cfz m. Συνεπώς το ύψος του 

αντιφράγµατος θα είναι 4.025.165.1 =−=− bc ff m. Ακολούθως: 
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Το αναπτυγµένο µήκος της λεκάνης ηρεµίας θα πρέπει να είναι: 

61.13)165.065.1(9.636.3121 =−+=+= LLL gb m. Άρα προδιαγράφεται µήκος λεκάνης 

ηρεµίας στα 14m.   
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Εναλλακτικά, η διαστασιολόγηση της λεκάνης ηρεµίας µπορεί να γίνει µε βάση τον 

αδιάστατο αριθµό D (V.T. Chow, 1959)     

3

2

gH
qD =                                                                         (10) 

όπου: 

q (m3/s/m) = η παροχή σχεδιασµού ανά µονάδα πλάτους υδατορεύµατος (q=Q/B); 

H (m)        = το ύψος πτώσης 

g (m/s2)     = επιτάχυνση βαρύτητας. 

 
Τα διάφορα µεγέθη προκύπτουν από τις παρακάτω αδιάστατες εξισώσεις (V.T. Chow, 1959) 

7.030.4 D
H
Ld =                                                            (11) 

425.01 54.0 D
H
t

=                                                            (12) 

27.02 66.1 D
H
t

=                                                            (13) 

22.000.1 D
H
t p =                                                            (14) 

)(9.6 12 ttL −=                                                            (15) 

Το ύψος των πλευρικών τοίχων της λεκάνης υπολογίζεται µε βάση το t2 προσαυξηµένο µε 

ένα ύψος ασφαλείας. Το µήκος της λεκάνης ηρεµίας δίδεται από τη σχέση 

LLl d +=                                                             (16) 

Από τις παραπάνω εξισώσεις για παροχή σχεδιασµού Q = 18m3/s, ύψος πτώσης Η = 3m και 

επιτάχυνση βαρύτητας g = 9.81m/s2, προκύπτουν ιο παρακάτω διαστάσεις: Ld = 1.7 m; t1 = 

0.5 m; t2 = 2.3 m; tp = 1.6 m; L = 12.42 m και l = 14.12 m.  

 

•  Έλεγχος διαρροών κάτω και γύρω από τον ποταµοφράκτη, για να αποφευχθεί ξέπλυµα 

του πυθµένα του ποταµού. 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο Bligh το µήκος L της θεµελίωσης θα πρέπει να είναι ίσο ή 

µεγαλύτερο από c·∆H. Για ποταµοφράκτη κατασκευασµένο πάνω σε ίζηµα c = 6, άρα: 

1836 =×≥L m                                                          (10) 

Άρα τα σχεδιασµένο µήκος θεµελίωσης είναι επαρκές. Μια ποδιά µε µήκος 3m προβλέπεται 

να κατασκευαστεί κατάντη του αντιφράγµατος για την παρεµπόδιση της υποσκαφής του.  
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• Έλεγχος έναντι ανώσεως της ποδιάς της λεκάνης ηρεµίας. 

 

Το πιο επικίνδυνα σηµεία θεωρούνται εκείνα που βρίσκονται κοντά στο σηµείο x, σε 

αντιστοιχία µε το σχηµατισµό του βάθους z1. Η θεµελίωση της ποδιάς εκβαθύνεται κατά 1m 

στα αντίστοιχα σηµεία έτσι ώστε να αυξάνει το βάρος της ποδιάς σε σχέση µε το σηµείο x. 
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