
ΕΡΓΟ: ΤΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΖΩΝΗ  
ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΛΙΒΑΔΙ (ΣΕΡΑΣΟΤ) ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΩΜΟΤ  

Σο ζργο πραγματοποιικθκε τον Νοζμβριο - Δεκζμβριο του 2013 από το Σμιμα Αναπτφξεωσ Τδάτων ςε 
ςυνεργαςία με το Σμιμα Δαςών και το Κοινοτικό υμβοφλιο Πωμοφ ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ Πλαίςιο για τα Υδατα 2000/60/ΕΚ θ οποία ςτόχο ζχει τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ όλων 
των υδάτων των χωρών τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Οι δράςεισ υδρομορφολογικισ αποκατάςταςθσ / αποκατάςταςθσ τθσ παρόχκιασ ηώνθσ αποςκοποφν ςτθ 
βελτίωςθ τθσ υδρομορφολογίασ και του οικολογικοφ ςυςτιματοσ του ποταμοφ. 

Κατά μικοσ του τμιματοσ του ποταμοφ Λιβάδι, ςε ζκταςθ περίπου 400 μζτρα από τθν εκβολι, 
πραγματοποιικθκαν για πρώτθ φορά ςτθν Κφπρο ςθμαντικζσ δράςεισ για τθν αποκατάςταςθ τθσ φυςικότθτασ 
του ποτάμιου οικοςυςτιματοσ, το οποίο δζχεται ςθμαντικζσ πιζςεισ και ζχει διαχρονικά υποβακμιςτεί.  

 

 

 

Οι δράςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 

• Κακαριςμό ςτισ όχκεσ με τθν απομάκρυνςθ υλικών τα οποία είχαν απορριφκεί περιορίηοντασ ζτςι το πλάτοσ 
του ποταμοφ και αλλοιώνοντασ τθ φυςικότθτά του. 

• Διαμόρφωςθ ςτθν κοίτθ και ςτισ όχκεσ, όπου κρίκθκε απαραίτθτο, για τθ δθμιουργία μικρό-οικοτόπων           
οι οποίοι είναι πολφ ςθμαντικοί για τθν υδρόβια ηωι.  

• Απομάκρυνςθ χωροκατακτθτικών ειδών βλάςτθςθσ. Σζτοια είδθ όπωσ το κοινό καλάμι (Arundo donax),          
θ ακακία (Acacia saligna) και θ δωδωναία (Dodonaea viscosa) αυξάνονται και επεκτείνονται ραγδαία, 
καταλαμβάνοντασ κενοφσ χώρουσ και εκτοπίηοντασ είδθ τθσ τοπικισ φυςικισ βλάςτθςθσ. Αποτζλεςμα είναι   
θ επικράτθςθ περιοριςμζνου αρικμοφ ειδών ςτθν παρόχκια ηώνθ και θ επακόλουκθ μείωςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ τθσ χλωρίδασ και πανίδασ. Κατά τθν απομάκρυνςθ των ξενικών αυτών ειδών, 
προςτατεφτθκαν τα τοπικά είδθ βλάςτθςθσ.  

• Φυτεφςεισ δζνδρων και κάμνων τθσ κυπριακισ χλωρίδασ. Σα φυτά που χρθςιμοποιικθκαν αποτελοφν 
αυςτθρώσ είδθ τθσ κυπριακισ φφςθσ που απαντοφν ςε ςθμεία του ποταμοφ Λιβάδι αλλά και ςε παρόμοιου 
τφπου (περιοδικισ ροισ) ποτάμια τθσ Κφπρου. Σα είδθ επιλζχκθκαν και χωροκετικθκαν με επιςτθμονικά 
κριτιρια, αφοφ ςτόχοσ είναι θ αναςφςταςθ τθσ παρόχκιασ βλάςτθςθσ του ποταμοφ και θ επαναφορά ςτθ 
φυςικι κατάςταςθ, ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό.  

• Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ άρδευςθσ των δενδρυλλίων ώςτε να εξαςφαλιςτεί θ επιβίωςθ τουσ κατά τα πρώτα 
χρόνια τθσ ηωισ τουσ. 

Φυτεφςεισ που πραγματοποιήθηκαν τον Νοζμβριο του 2013 

Είδοσ Αριθμόσ δενδρυλλίων 

Λυγαριζσ (Vitex agnus-castus) 200 

Χαρουπιζσ (Ceratonia siliqua) 30 

Ροδοδάφνεσ (Nerium oleander) 220 

Πλάτανοι (Platanus orientalis) 50 

Μζρικοι (Tamarix smyrnensis) 25 

τερατηιζσ (Styrax officinalis) 30 

Ιτιζσ (Salix alba) 10 

χοινιζσ (Pistacia lentiscus) 80 

Μερςινιζσ (Myrtus communis) 45 

Δάφνεσ (Laurus nobilis) 30 

Σρεμικιζσ (Pistacia terebinthus) 25 

Ηιηιφιζσ (Ziziphus lotus) 26 

φνολο 771 

ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΕΩ ΤΔΑΣΩΝ 

ε ςυνεργαςία με το Σμιμα Δαςών 

και το Κοινοτικό υμβοφλιο Πωμοφ 

ΦΤΣΕΤΕΙ ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ 

ΦΤΣΕΤΕΙ ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ 

ΦΤΣΕΤΕΙ ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ – ΕΝΙΧΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΒΛΑΣΗΗ 

ΦΤΣΕΤΕΙ ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ 

ΑΦΑΙΡΕΗ ΧΩΡΟΚΑΣΑΚΣΗΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΦΤΣΕΤΕΙ ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ 

ΑΦΑΙΡΕΗ ΧΩΡΟΚΑΣΑΚΣΗΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΚΟΤΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ 

Κοινοτικό υμβοφλιο Πωμοφ  

 

Μουςείο Φυςικισ 
Ιςτορίασ  

 


