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2 Φεβροσαρίοσ, Παγκόζμια Ημέρα Υδροβιοηόπφν 

 

Σν Σακείν Θήξαο πιεξνθνξεί ην θνηλό όηη, ε 2α Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο έρεη 

νξηζηεί σο ε Παγθόζκηα Ηκέξα Τδξνβηνηόπσλ.  Η κέξα απηή θαζνξίζηεθε γηα 

λα ηηκήζεη ηελ πηνζέηεζε ηεο πλζήθεο, γηα Πξνζηαζία ησλ Τδξνβηνηόπσλ, 

πνπ έγηλε ζηελ πόιε Ramsar ηνπ Θξάλ (ζηηο αθηέο ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο) 

ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1971.  Η πλζήθε απηή πήξε ηειηθά θαη ην όλνκα ηεο 

Θξαληθήο πόιεο θαη είλαη γλσζηή σο πλζήθε Ramsar.  Από ην  1997, 

Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (ΜΚΟ) θαη νκάδεο 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηώλ, ηηκώληαο ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα νξγαλώλνπλ 

δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζθνπό έρνπλ λα απμήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε, γηα ηε ζεκαζία ησλ πδξνβηνηόπσλ, ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ θαη ηη πξνλνεί ε ζπγθεθξηκέλε πλζήθε Ramsar γεληθόηεξα . 

 

Σν θεηηλό ζέκα ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Τδξνβηνηόπσλ είλαη «Οη 

Τδξνβηόηνπνη θαη Σνπξηζκόο» αθνύ ν ηνπξηζκόο είλαη  κηα βηνκεραλία πνπ 

σθειείηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ παξνπζία πδξνβηόηνπσλ. Η νκνξθηά θαη 

ε βηνπνηθηιόηεηα ησλ πδξνβηόηνπσλ πξνζειθύεη ηνπξίζηεο θαη παξάγεη 

ζεκαληηθά έζνδα γηα ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο νηθνλνκίεο. Σνπιάρηζηνλ 35% ησλ 

πδξνβηόηνπσλ πνπ πξνζηαηεύνληαη ππό ηε πλζήθε Ramsar, παγθνζκίσο, 

θαηαγξάθνπλ θάπνηα επίπεδα ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Σν  ζέκα  είλαη πνιύ επίθαηξν θαη ζεκαληηθό γηαηί ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηό από όινπο όηη, ν ηνπξηζκόο ζα πξέπεη λα  ζρεδηάδεηαη θαη λα 

δηεμάγεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη θαη πεξηβαιινληηθά βηώζηκνο . ην 

ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ην 2010 ν αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ 

πνπ έθαλαλ  δηαθνπέο ζην εμσηεξηθό ππνινγίζηεθε ζηα 940 εθαηνκκύξηα 

παγθνζκίσο θαη ν αξηζκόο απηόο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην 1.6 

δηζεθαηνκκύξηα κέρξη ην 2020 (ππνινγηζκνί Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Σνπξηζκνύ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ / UN World Tourism Organization).  Οη πην 



 

 

πάλσ αξηζκνί δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνπηθνύο ηνπξίζηεο πνπ θάλνπλ κηθξά 

ηαμίδηα εληόο ησλ ρσξώλ ηνπο .   

 

Πέξαλ ησλ όζσλ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ππάξρνπλ θαη άιιεο πνιιέο 

βηώζηκεο ρξήζεηο ησλ πδξνβηνηόπσλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα  απνθέξνπλ 

νθέιε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη θνηλόηεηεο.  Τπάξρνπλ όκσο θαη κε βηώζηκεο 

ρξήζεηο ησλ πδξνβηνηόπσλ θαη γεληθά ησλ θπζηθώλ πεξηνρώλ νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα πιήμνπλ αλεπαλόξζσηα ηνπο πδξνβηόηνπνπο θαη ηελ άγξηα δσή 

πνπ ππνζηεξίδνπλ.   

 

Όινη νη θνξείο πνπ έρνπκε  ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνύ, ζα πξέπεη λα ελώζνπκε  δπλάκεηο ώζηε λα 

αλαδείμνπκε  από ηε κηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πδξνβηνηόπσλ καο 

θαη από ηελ άιιε λα ηνπο δηαθπιάμνπκε από θαηαρξήζεηο θαη κε βηώζηκεο 

ρξήζεηο.  Θδηαίηεξα απηό ηζρύζεη γηα ηελ Κύπξν ε νπνία βξίζθεηαη ζε έλα 

γεληθά μεξηθό ρώξν, ζηνλ παγθόζκην ράξηε, κε πεξηνξηζκέλνπο, αιιά 

ζεκαληηθνύο πδξνβηόηνπνπο.  

   

Καηάζηαζη - Διατείριζη – Προζηαζία Υδροβιοηόπφν ζηην Κύπρο 

Οη πδξνβηόηνπνη ζηελ Κύπξν είλαη πεξηνξηζκέλνη, ιόγσ ηεο έιιεηςεο βξνρήο,  

ηεο απμαλόκελεο δόκεζεο θαη ησλ αλζξώπηλσλ αλαπηύμεσλ / 

δξαζηεξηνηήησλ πνιύ θνληά ή εληόο ησλ βηνηόπσλ απηώλ. Λίγνη θπζηθνί 

πδξνβηόηνπνη ππάξρνπλ ζην λεζί καο, κε πξνεμέρνπζεο ηηο αιπθέο 

Αθξσηεξίνπ θαη Λάξλαθαο (θαη νη δπν πεξηνρέο θαζνξηζκέλεο σο πεξηνρέο 

Ramsar, δειαδή πδξνβηόηνπνη δηεζλνύο ζεκαζίαο ιόγσ ησλ αξηζκώλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ πηελώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ). Άιινη πνιύ ζεκαληηθνί, 

αιιά κηθξόηεξνη πδξνβηόηνπνη ζηελ Κύπξν είλαη ε Λίκλε Οξόθιηλεο, ε Λίκλε 

Παξαιηκλίνπ, ην Φξάγκα Άρλαο, νη νπνίνη καδί κε ηελ αιπθή Λάξλαθαο έρνπλ 

θεξπρηεί από ην Κξάηνο σο Ζώλεο Εηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα Πνπιηά (Ζ.Ε.Π) 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Επξσπατθό Δίθηπν «ΦΤΗ 2000». Επηπξόζζεηα 

κέξνο ησλ πεξηνρώλ Ζ.Ε.Π απνηεινύλ θαη θάπνηνη πδαηνθξάθηεο όπσο ην 

θξάγκα Αζπξόγθξεκκνπ, ηεο Επξέηνπ, ησλ Λεπθάξσλ, ηνπ Δηπόηακνπ θ.α.   

 

ηνπο πην πάλσ θπξηόηεξνπο πδξνβηόηνπνπο, ε Τπεξεζία καο δηελεξγεί 

κεληαίεο θαηακεηξήζεηο πδξνβίσλ πηελώλ ελώ πεξί ηα ηέιε θάζε έηνπο γίλεηαη 

κηα θαηαγξαθή ησλ πδξνβίσλ πηελώλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

πδξόβηα πηελά. Η θεηηλή θαηαγξαθή, ιόγσ θπξίσο ηεο πςειήο βξνρόπησζεο, 

παξνπζηάδεη κεγάινπο αξηζκνύο πδξνβίσλ θαη θπξίσο Φιακίγθνο θαη εηδώλ 

πάπηαο.  

  

πγθεθξηκέλα θαηά ην πεξαζκέλν Δεθέκβξην θαηαγξάθεθαλ 21.160 πηελά ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο Φιακίλγθνο. Ο αριθμός ασηός αποηελεί ηο 2ο μεγαλύηερο 

ζσνολικό ηης δεκαεηίας (ο συηλόηερος ζσνολικός ήηαν ηο 2004 με 

24.300 πηηνά). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη, αξηζκόο ρεκόρ 



 

 

Φλαμίνγκος θαηαγξάθεθε ηο μήνα Δεκέμβριο, ζύνολο 12.093 άηομα.( 

ζπγθξηηηθά 1.692 ην 2000, 6.100 ην 2001, 4.951 ην 2002, 4.755 ην 2003, 

10.783 ην 2004, 9.611 ην 2005, 1.101 ην 2006, 2.000 ην 2007, 86 ην 2008, 

4.775 ην 2009 θαη 3.500 ην 2010).  Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο αηόκσλ είδε πάπηαο 

αλήιζε ζηηο 4.558, κε πην άθζνλν ην αξζέιη κε 1.389 άηνκα, ηελ 

Πξαζηλνθέθαιε κε 1.058 άηνκα θαη ηνλ Αιάνπξην κε 1.023 άηνκα. Επίζεο 

έρνπλ θαηαγξαθεί κεγάινη αξηζκνί (1.388 άηνκα) Φαιαξίδαο (Καξαπαηηάο)  

 

Οη κεγαιύηεξνη αξηζκνί πηελώλ θαηαγξάθεθαλ ζηηο 2 αιπθέο (θπξίσο ιόγσ 

ησλ Φιακίλγθνο, 10.389 ζηελ Λάξλαθα θαη 7.452 ζην Αθξσηήξη) ελώ ν πνιύ 

κηθξόο αιιά ζπλάκα ζεκαληηθόο πδξνβηόηνπνο ηεο ιίκλεο ηεο Οξόθιηλεο, 

παξνπζίαζε ηελ 3ε κεγαιύηεξε αθζνλία, δει. 1.428 πηελά εθ ησλ νπνίσλ 

πέξαλ από ρίιηα ήηαλ αξζέιηα πνπ ήηαλ θαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο 

ζαξζειηώλ πνπ θαηαγξάθεθε ζε έλα πδξνβηόηνπν ην 2011.  

  
Πίλαθαο Αθζνλίαο Φιακίγθνο ζηνπο Κππξηαθνύο πδξνβηόηνπνπο, 1995-2011. 

 
 

Σέινο νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, νη πδξνβηόηνπνη ηεο Κύπξνπ κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηνπο πην 

θάησ: 

  

1.  Οηθηζηηθή αλάπηπμε πνπ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπο ζηξαγγαιίδεη 

(αιπθέο Λάξλαθαο, Οξόθιηλεο, Παξαιίκλη). 

2. ηξαηησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνδνκέο (Αιπθέο Αθξσηεξίνπ). 

3. Ρύπαλζε από γεηηνληθέο νηθηζηηθέο πεξηνρέο. 

4. Μεησκέλε ξνή λεξνύ, κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ θαη κε 

επαξθήο ηξνθνδνζία ηνπο κε λεξό ώζηε λα δηαηεξεζνύλ ζε θαιά 

επίπεδα.   

5. Όριεζε από ιαζξνζήξεο θαη νρήκαηα 4Υ4. 

6. Αλεμέιεγθηε πξόζβαζε 



 

 

7. Αζύκβαηεο  αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο εληόο ή ζηελ πεξηθέξεηα ησλ 

πδξνβηνηόπσλ.  

8. Απόξξηςε ζθνππηδηώλ θαη κπαδώλ. 

 

Οη πδξνβηόηνπνη είλαη πεγή δσήο θαη ζην ρέξη όισλ καο βξίζθεηαη ε 

πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηνπο.   

 

   

31 Ιανοσαρίοσ 2012 

 


