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Ένα έργο LIFE+ για την προςταςία τησ λίμνησ Ορόκλινησ 

Λευκωςία, 16  Φεβρουαρίου 2012 

Ζνα πρωτοποριακό ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (LIFE+) ξεκίνθςε μόλισ τον Ιανουάριο 
του 2012 για τθν αποκατάςταςθ και προςταςία του ςθμαντικοφ υδροβιότοπου τθσ λίμνθσ Ορόκλινθσ, θ οποία είναι 
Ηϊνθ Ειδικισ Προςταςίασ (ΗΕΠ) και Σόποσ Κοινοτικισ θμαςίασ (ΣΚ). Σο ζργο είναι τριετοφσ διάρκειασ ενϊ οι 
δικαιοφχοι του ζργου είναι το Σαμείο Θιρασ ωσ επικεφαλισ εταίροσ, ο Πτθνολογικόσ φνδεςμοσ Κφπρου [2] ωσ 
ςυντονιςτισ, το Σμιμα Περιβάλλοντοσ, το Σμιμα Δαςϊν και το Κοινοτικό υμβοφλιο Ορόκλινθσ. Όλοι οι εταίροι 
παρευρζκθκαν ςτθν εναρκτιρια ςυνάντθςθ κατά τθν οποία  τζκθκαν οι ςωςτζσ βάςεισ για τθν ζναρξθ  του ζργου. 
 
Σο ζργο LIFE Ορόκλινθ, κα περιλαμβάνει δράςεισ διατιρθςθσ, που κα αντιμετωπίςουν τισ διάφορεσ απειλζσ που 
αντιμετωπίηει ςιμερα θ λίμνθ. Σζτοιεσ δράςεισ περιλαμβάνουν τθν περίφραξθ τθσ λίμνθσ ϊςτε να ςταματιςει θ 
όχλθςθ που προκαλείται από τθν είςοδο οχθμάτων διαφόρων τφπων ςτθ λίμνθ όταν πζφτει θ ςτάκμθ του νεροφ, 
τθν απομάκρυνςθ ξενικϊν ειςβλθτικϊν ειδϊν (όπωσ ακακίεσ), τθ φφτευςθ γθγενϊν ειδϊν κάμνων και δζντρων, τθ 
διαχείριςθ του νεροφ και αποκατάςταςθ τθσ περιοχισ όπου λειτουργεί το παράνομο παηαράκι. Να ςθμειωκεί 
επίςθσ ότι πολλζσ από αυτζσ τισ δράςεισ περιλαμβάνονται και ςτο Διαχειριςτικό χζδιο για τθ Λίμνθ Ορόκλινθσ.  
 
Σο φυςικό περιβάλλον δεν είναι το μόνο που κα επωφελθκεί από το ζργο κακϊσ άλλεσ δράςεισ επικεντρϊνονται 
ςτθν ενθμζρωςθ και εμπλοκι του κοινοφ για τθ ςθμαςία και προςταςία τθσ λίμνθσ. τα πλαίςια του ζργου κα 
τοποκετθκοφν πινακίδεσ ενθμζρωςθσ γφρω από τθ λίμνθ, κα καταςκευαςτεί ςθμείο ενθμζρωςθσ με 
πτθνοπαρατθρθτιριο, για να μποροφν οι επιςκζπτεσ να απολαμβάνουν το βιότοπο, κα διεξαχκεί διαγωνιςμόσ 
φωτογραφίασ για τθ δθμιουργία φωτογραφικοφ άλμπουμ, κα δθμιουργθκεί ενθμερωτικό υλικό για τα ςχολεία και 
το ευρφτερο κοινό και κα πραγματοποιθκεί θμζρα εκελοντικοφ κακαριςμοφ τθσ λίμνθσ. Ζτςι, το ζργο κα ςυνδράμει 
ταυτόχρονα και ςτθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν τόςο τθσ κοινότθτασ όςο και τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ και αναμζνεται ότι με το τζλοσ του ζργου θ λίμνθ Ορόκλινθσ κα αποτελεί πόλο ζλξθσ για πολλοφσ 
επιςκζπτεσ αλλά και ςθμείο αναφοράσ για τθν κοινότθτα. 
 
Ωσ γνωςτό θ λίμνθ τθσ Ορόκλινθσ ανικει ςτο Δίκτυο Φφςθ 2000 (περιοχιNatura 2000) και είναι εξαιρετικά 
ςθμαντικι για δφο είδθ πουλιϊν τα οποία φωλιάηουν εκεί, τον Καλαμοκαννά (θ λίμνθ Ορόκλινθσ αποτελεί τθ 
καλφτερθ περιοχι φωλιάςματοσ παγκυπρίωσ για το είδοσ) και τθν Πελλοκατερίνα. Άλλωςτε είναι για αυτά τα δφο 
είδθ που θ λίμνθ κακορίςτθκε ωσ Ηϊνθ Ειδικισ Προςταςίασ για τα Πουλιά (ΗΕΠ) του Δικτφου Φφςθ 2000. Αξίηει να 
αναφερκεί ότι θ Κφπροσ φιλοξενεί ςχεδόν το μιςό αναπαραγωγικό πλθκυςμό τθσ Πελλοκατερίνασ ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ και θ λίμνθ τθσ Ορόκλινθσ αποτελεί μια από τισ πζντε  καλφτερεσ περιοχζσ τθσ Κφπρου για τθν αναπαραγωγι 
του είδουσ. υνολικά, ςτθ λίμνθ ζχουν παρατθρθκεί περίπου 190 διαφορετικά είδθ πουλιϊν. Επίςθσ, θ λίμνθ ζχει 
κακοριςτεί ωσ Σόποσ Κοινοτικισ θμαςίασ, με βάςθ τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία για τουσ Οικοτόπουσ (92/43/ΕΟΚ), για 
τθν προςταςία τθσ αλοφυτικισ βλάςτθςισ τθσ.  
 
Τα οφζλη από το ζργο LIFE Ορόκλινη είναι πολλαπλά αφοφ το ζργο θα αναβαθμίςει ζνα ςημαντικό υδροβιότοπο, 
κάτι που θα αποτελζςει ζνα είδοσ μοντζλου για μελλοντικά ζργα, θα ςυντελζςει ςτην περιβαλλοντική 
ευαιςθητοποίηςη του κοινοφ τησ περιοχήσ και ςτην ανάδειξή τησ ωσ τόπου περιβαλλοντικήσ ενημζρωςησ των 
μαθητών, θα βοηθήςει ςτη διαχείριςη και ζλεγχο τησ ςτάθμησ του νεροφ ςτη λίμνη και άλλα. Η εμπλοκή των πζντε 
ςυγκεκριμζνων εταίρων που προχποθζτει το ίδιο το ζργο, θα ςυντελζςει ςτην επιτυχή ολοκλήρωςη του 
προγράμματοσ LIFE+ για την αποκατάςταςη και διαχείριςη τησ λίμνησ τησ Ορόκλινησ αλλά και ςτην υποςτήριξη του 
ζργου από την τοπική κοινότητα. 
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Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ επικοινωνήςτε με: 

Τη Μζλπω Αποςτολίδου, Συντονίςτρια Προγράμματοσ LIFE Ορόκλινησ, Πτηνολογικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου ςτο 

melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy ή ςτο 22455072 ή/και 

Τον Νίκο Καςίνη, Ανώτερο Λειτουργό Ταμείου Θήρασ και Επικεφαλή του ζργου ςτο 25 351614 ή ςτο 

lemesos.thira@cytanet.com.cy. 

 

Χρήςιμεσ πληροφορίεσ  
 

1. Σο LIFE+ είναι το χρθματοδοτικό μζςο τθσ ΕΕ για τθ ςτιριξθ ζργων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςε όλθ 

τθν ΕΕ, αλλά και ςε κάποιεσ υποψιφιεσ προσ ζνταξθ, προςχωροφςεσ και γειτονικζσ χϊρεσ. Από το 1992, το 

πρόγραμμα LIFE ζχει ςυγχρθματοδοτιςει περίπου 3.506 ζργα, ςυμβάλλοντασ περίπου με € 2,5 

διςεκατομμφρια ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

2. Ο Πτηνολογικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου είναι εγγεγραμμζνοσ, μθ κυβερνθτικόσ, μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ 

με κφριο ςτόχο τθν προςταςία των άγριων πτθνϊν και των οικοτόπων τουσ. Ιδρφκθκε το 2003 από τθ 

ςφμπραξθ των δφο κυπριακϊν Ορνικολογικϊν υνδζςμων, εδρεφει ςτθ Λευκωςία και απαρτίηεται από 

εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό. http://www.birdlifecyprus.org/ 
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