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Θέμα: Πραγματοποίηση διαχειριστικών έργων στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE Oroklini.
Αγαπητοί κάτοικοι της Κοινότητας Βορόκληνης,
Όπως μάλλον θα γνωρίζετε μέχρι τώρα το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης αποτελεί έναν από τους πέντε
φορείς υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE «Αποκατάσταση και
Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης» συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της λίμνης μας.
Με αυτό το γράμμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini θα
αρχίσουν έργα διαχείρισης της λίμνης.
Συγκεκριμένα, εντός των επόμενων εβδομάδων η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, που είναι και ο επικεφαλής
εταίρος του έργου LIFE και η αρμόδια αρχή για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας της λίμνης, θα ξεκινήσει
εργασίες περίφραξης της λίμνης με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία και μείωση της όχλησης στην
άγρια ζωή της λίμνης. Η περίφραξη ύψους 1,20m θα γίνει περιμετρικά της λίμνης και θα περιλαμβάνει
κρατικά τεμάχια μόνο.
Επίσης τον Οκτώβρη (2013) ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, μη κυβερνητικός οργανισμός για την
προστασία των πουλιών και εταίρος με συντονιστικό ρόλο στο έργο LIFE, θα ξεκινήσει εργασίες για τον
έλεγχο της στάθμης του νερού στη λίμνη. Τα έργα διαχείρισης νερού θα διασφαλίσουν επιθυμητά επίπεδα
νερού κατά την κρίσιμη για τα πουλιά αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη). Τα έργα αυτά απλώς θα ελέγξουν
κυρίως το πώς διαχέεται το νερό στην ολότητα της λίμνης και με κανένα τρόπο δεν θα έχουν στόχο να
αυξήσουν τη στάθμη. Επίσης θα προστεθούν μερικά νησάκια που να μένουν ξερά ολόχρονα και θα
ευνοήσουν το φώλιασμα κάποιων σημαντικών ειδών.
Για τα έργα θα χρειαστεί η παρουσία κάποιων βαρέων οχημάτων μέσα στη λίμνη και στόχος είναι όλα τα
έργα προστασίας και διαχείρισης να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος Νοεμβρίου (2013).
Το έργο LIFE Oroklini είναι τριετούς διάρκειας και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2014. Το Κοινοτικό
Συμβούλιο Βορόκληνης είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση συνολικά τεσσάρων δράσεων για την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του κοινού και άλλες προσεχείς εκδηλώσεις που ίσως σας ενδιαφέρουν είναι:
Εθελοντικός καθαρισμός της λίμνης στις 13 Οκτωβρίου, Έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η λίμνη
Ορόκλινης μέσα από τις 4 εποχές» στις 20 Νοεμβρίου και Εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο και τη
σημασία της λίμνης στις 27 Νοεμβρίου.
Σας καλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.orokliniproject.org για να μάθετε
περισσότερα αλλά και για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις πιο πάνω εκδηλώσεις στις οποίες
μπορείτε να συμμετάσχετε.
Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης στο 24 644744 ή στο
voroarm1@cytanet.com.cy αλλά και να παρευρεθείτε στην επόμενη εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο LIFE
Oroklini που θα διοργανωθεί στις 27 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Συμβουλίου.
Με εκτίμηση,

Χρυσόστομος Παρπούνας
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης

