Περίπτερο Ενημέρωσης στη Λίμνη Ορόκλινης, M. Αποστολίδου
Λίμνη Ορόκλινης - Ένας υγρότοπος με πανευρωπαϊκή σημασία
Η Λίμνη Ορόκλινης είναι ένας μοναδικός βιότοπος στην επαρχία Λάρνακας που ο κάθε
φυσιολάτρης πρέπει να επισκεφθεί. Βρίσκεται στην καρδιά της Κοινότητας Βορόκληνης
και παρά το μικρό της μέγεθος φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα.
Για την προστασία αυτής της βιοποικιλότητάς της, η λίμνη Ορόκλινης προστατεύεται
από Ευρωπαϊκές Οδηγίες αποτελώντας μέρος του δικτύου Natura 2000. Εδώ έρχονται
για να φωλιάσουν, και μάλιστα σε σημαντικούς αριθμούς, δύο είδη πουλιών, ο
Καλαμοκαννάς και η Πελλοκατερίνα. Για τον Καλαμοκαννά η λίμνη Ορόκλινης
αποτελεί παγκύπρια την καλύτερη περιοχή φωλεοποίησης ενώ η Πελλοκατερίνα
φωλιάζει μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λίμνη
Ορόκλινης είναι επίσης η μοναδική περιοχή στην Κύπρο που φωλιάζει η πανέμορφη
Κοκκινοκέφαλη πάπια. Συνολικά, στη λίμνη Ορόκλινης έχουν καταγραφεί περίπου 190
είδη πουλιών!
Η λίμνη Ορόκλινης είναι ένας από τους λίγους φυσικούς υγροτόπους της Κύπρου και
όπως οι περισσότεροι υγρότοποι στο νησί, τα τελευταία χρόνια μια σειρά κινδύνων
οδηγούσε στη συνεχή υποβάθμισή της. Για την προστασία της λίμνης ξεκίνησε το 2012
ένα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση έργο LIFE με τη συνεργασία
πέντε φορέων υλοποίησης (Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Πτηνολογικός Σύνδεσμος
Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών και Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης).
Το τριετές έργο LIFE Oroklini (2012-2014) στόχο είχε την επαναφορά οικολογικής
σταθερότητας στη λίμνη ώστε να διασφαλιστεί ότι η λίμνη θα συνεχίσει να είναι ένας
βιότοπος καταφύγιο για τα πουλιά αλλά και μια φυσική περιοχή όπου το κοινό μπορεί
να απολαμβάνει τη φύση. Το έργο περιλάμβανε δράσεις αποκατάστασης και διαχείρισης
(όπως περίφραξη της λίμνης, αποκατάσταση μιας υποβαθμισμένης περιοχής, έργα για τη
διαχείριση του νερού κ.ά.) καθώς και δράσεις ανάδειξης της λίμνης, όπως κατασκευή
πτηνοπαρατηρητηρίου, περιπτέρου ενημέρωσης, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό
και πολλά άλλα.
Με τη δημιουργία υποδομών ο κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη λίμνη και τα
πουλιά της όλες τις εποχές του χρόνου. Το χειμώνα ο επισκέπτης θα δει χιλιάδες πάπιες
που έρχονται στη λίμνη να διαχειμάσουν, την άνοιξη η δράση κορυφώνεται με τα
πουλιά να διανύουν την αναπαραγωγική τους περίοδο, το καλοκαίρι μπορεί να δει
κανείς τα μικρά που έχουν εκκολαφθεί ενώ το φθινόπωρο είναι ιδανικό για παρατήρηση
φθινοπωρινών μεταναστών.

Η Λίμνη Ορόκλινης προσφέρεται επίσης για επισκέψεις σχολείων. Τα παιδιά μαθαίνουν
για την άγρια ζωή μέσα από βιωματικές εμπειρίες και μέσα από την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού που ετοιμάστηκε στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini. Το
εκπαιδευτικό
υλικό
βρίσκεται
διαθέσιμο
εδώ
http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko.html («Υλικό Εκπαιδευτικής Βαλίτσας "O υδροβιότοπος της Λίμνης της Ορόκλινης»). Για διευθέτηση επίσκεψης παρακαλώ
επικοινωνήστε με τη Λειτουργό Περιπτέρου Ενημέρωσης στο 97 819636.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE Oroklini μπορείτε να βρείτε εδώ
www.orokliniproject.org και εδώ http://www.voroklini.org/default.asp?id=391.
Πώς να έρθετε στη λίμνη:
Από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας (Α3) με κατεύθυνση προς Αγία
Νάπα βγείτε από την έξοδο Ορόκλινη, στρίψτε στο πρώτο στρίψιμο αριστερά και
ακολουθήστε το δρόμο που θα σας βγάλει ακριβώς δίπλα από τη λίμνη. Το περίπτερο
ενημέρωσης και ο χώρος στάθμευσης θα βρίσκεται στα δεξιά σας.
Από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας (Α3) με κατεύθυνση προς
Λάρνακα βγείτε από την έξοδο Ορόκλινη και στο σταυροδρόμι η λίμνη θα βρίσκεται
απέναντί σας. Στρίψτε δεξιά και σε λίγα μέτρα στα αριστερά σας θα βρείτε το χώρο
στάθμευσης και το περίπτερο ενημέρωσης.
Για το χάρτη κάντε κλικ εδώ.
https://www.google.com/maps/preview?f=q&source=embed&hl=en&geocode=&q=Oro
klini+Lake,+Oroklini,+Larnaca,+Cyprus&aq=1&oq=oroklini+la&sll=37.0625,95.677068&sspn=58.076329,135.263672&t=m&ie=UTF8&hq=&hnear=Oroklini+Lake
&ll=34.96728,33.655329&spn=0.028135,0.05785&z=14&iwloc=A
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης ή με τη Λειτουργό Περιπτέρου Ενημέρωσης στο 97 819636.
Τώρα μπορείτε να απολαύσετε το ντοκιμαντέρ για την Λίμνη Ορόκλινης που έχει γίνει
στα πλαίσια του έργου: http://www.youtube.com/watch?v=mrMUrTwqY4A
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