
 

 

Το Έργο LIFE: Αποκατάσταση και Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας 

Λίμνη Ορόκλινης στη Λάρνακα, Κύπρο 

Προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα ενός σημαντικού υγροτόπου 

Το έργο LIFE Oroklini (LIFE10NATCY716) έφερε κοντά πέντε φορείς για την 

υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την αποκατάσταση και διαχείρισης της 

λίμνης Ορόκλινης. Το πρωτοποριακό αυτό έργο υλοποιήθηκε με τη στήριξη του 

χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον, LIFE+, κατά 

την περίοδο 2012 – 2014.   

Το έργο LIFE Oroklini, περιλάμβανε στοχευμένες δράσεις διατήρησης αλλά και 

δράσεις ανάδειξης και ενημέρωσης του κοινού για την αντιμετώπιση των διαφόρων 

απειλών που αντιμετώπιζε η λίμνη. 

Οι  δράσεις διατήρησης περιλάμβαν: 

- Περίφραξη της λίμνης περιμετρικά για μείωση της όχλησης στα πουλιά που 

προκαλείτο από την είσοδο διαφόρων τύπων οχημάτων  

- Απομάκρυνση ξενικών εισβλητικών ειδών (όπως ακακίες) 

- Φύτευση τοπικών ειδών θάμνων και δέντρων 

- Έργα διαχείρισης του νερού και  

- Αποκατάσταση μιας περιοχής όπου είχε καταστραφεί από τη λειτουργία μιας 

παράνομης υπαίθριας αγοράς.  

Οι δράσεις ανάδειξης και ενημέρωσης περιλάμβαναν: 

- Tοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης γύρω από τη λίμνη 

- Κατασκευή περιπτέρου ενημέρωσης με πτηνοπαρατηρητήριο για να μπορούν οι 

επισκέπτες να απολαμβάνουν το βιότοπο 

- Διεξαγωγή διαγωνισμού φωτογραφίας για τη δημιουργία φωτογραφικού 

λευκώματος με φωτογραφίες από τη λίμνη «Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις 

τέσσερεις εποχές» 

- Ενημερωτικό υλικό για τα σχολεία και το ευρύτερο κοινό 

- Ντοκιμαντέρ για τη λίμνη Ορόκλινης 

- Hμέρα εθελοντικού καθαρισμού της λίμνης όπου πάνω από 170 εθελοντές έλαβαν 

μέρος. 

http://www.orokliniproject.org


Η λίμνη Ορόκλινης είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός υγρότοπος και για αυτό έχει 

καθοριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για 

τα Πουλιά, για την προστασία δύο σημαντικών ειδών πουλιών της Πελλοκατερίνας 

και του Καλαμοκαννά. Έχει καθοριστεί επίσης Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 

με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους για την προστασία της σπάνια 

αλοφυτικής της βλάστησης. Έτσι, βάσει των δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, η λίμνη 

Ορόκλινης ανήκει στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 

2000. Παρά το καθεστώς προστασίας της, η λίμνη Ορόκλινης τα τελευταία χρόνια 

υπέφερε από συνεχή υποβάθμιση. Έτσι το έργο LIFE Oroklini αποτέλεσε σανίδα 

προστασίας για τη λίμνη. Περισσότερες πληροφορίες για τη λίμνη και γιατί αξίζει να 

την επισκεφθείτε παρακαλώ κάντε κλικ εδώ 

(http://www.voroklini.org/default.asp?id=239). 

Συνοπτικά πληροφορίες για το έργο: 

Τίτλος έργου: 

«Αποκατάσταση και Διαχείρισης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (CY6000010) 

Λίμνη Ορόκλινης στη Λάρνακα, Κύπρο» ('Restoration and Management of Oroklini 

Lake SPA (CY6000010) in Larnaka, Cyprus') 

Κωδικός έργου: LIFE10 NAT CY 000716 

Προϋπολογισμός:  

Συνολικό ποσό: € 797.070 

50% συν-χρηματοδότηση από ΕΕ (€ 398.535) 

Διάρκεια έργου: 01/01/2012  -  31/12/2014 

Φορείς υλοποίησης: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (Επικεφαλής), Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος Κύπρου (Συντονιστής), Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών, Κοινοτικό 

Συμβούλιο Βορόκληνης. 

Χρηματοδότηση: 

- Χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Επικοινωνία: 

Για περισσότερες πληροφορίες σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τη 

συντονίστρια του έργου: 

Μέλπω Αποστολίδου, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: melpo.apostolidouATbirdlifecyprus.org.cy 

 

http://www.voroklini.org/default.asp?id=239


Βασική ομάδα έργου: 

Διευθυντής Έργου: Νίκος Κασίνης, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lemesos.thiraATcytanet.com.cy 

Κύρια Συντονίστρια Έργου: Κλαίρη Παπάζογλου, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: clairie.papazoglouATbirdlifecyprus.org.cy 

Συντονίστρια Έργου: Μέλπω Αποστολίδου, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: melpo.apostolidouATbirdlifecyprus.org.cy 

Λειτουργός Έργου: Μαρίνα Ξενοφώντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mxenophontosATenvironment.moa.gov.cy 

Λειτουργός Έργου: Μηνάς Παπαδόπουλος, Τμήμα Δασών 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mpapadopoulosATfd.moa.gov.cy 

Λειτουργός Έργου: Αντρέας Θεοδοσίου, Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: voroarm1ATcytanet.com.cy 

Λειτουργός Περιπτέρου Ενημέρωσης: Μαργαρίτα Αγαθοκλέους 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: margaret_1717@hotmail.com 

 

Στόχος του έργου 

Κύριος στόχος του έργου είναι, η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της λίμνης 

Ορόκλινης να φτάσει σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (FCS), όπως ορίζουν οι 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Πουλιά και για τους Οικότοπους. Το έργο στοχεύει ειδικά 

στην προστασία των δύο ειδών καθορισμού, τον Καλαμοκαννά Himantopus 

himantopus και την Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus. 

 

 

 

 

 



Στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini κατασκευάστηκε Περίπτερο Ενημέρωσης 

επανδρωμένο με Λειτουργό Ενημέρωσης 

______________________________________________________ 

Το περίπτερο ενημέρωσης λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χώρος αυτός να 

αποτελεί το κύριο σημείο στο οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για 

τη λίμνη Ορόκλινης και την άγρια ζωή της, καθώς και για το έργο LIFE Oroklini. Η 

λειτουργία του περιπτέρου ενημέρωσης είναι επίσης μια μοναδική ευκαιρία για τα 

σχολεία και για άλλα ενδιαφερόμενα σύνολα να οργανώσουν επισκέψεις στη λίμνη 

Ορόκλινης, να δουν τα πουλιά από την πλατφόρμα παρατήρησης ύψους τριών 

μέτρων, να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό υγρότοπο και την άγρια ζωή που 

φιλοξενεί, αλλά και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα 

συντονίζει η Λειτουργός του Περιπτέρου Ενημέρωσης. 

Οι ώρες λειτουργίας του περιπτέρου ενημέρωσης είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 

από τις 8:30 μέχρι τις 15:00. Ενδιαφερόμενα σύνολα και άτομα μπορούν να 

διευθετήσουν επισκέψεις κατόπιν συνεννόησης με τη Λειτουργό Περιπτέρου 

Ενημέρωσης, κα Μαργαρίτα Αγαθοκλέους στο τηλέφωνο 97 819636. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE Ορόκλινη μπορείτε να βρείτε εδώ 

επίσης www.orokliniproject.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πτηνοπαρατήρηση στη Λίμνη Ορόκλινης, Μ. 

Αποστολίδου 

Λίμνη Ορόκλινης, Μ. Αποστολίδου 

 

http://www.orokliniproject.org/
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