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Το λεύκωμα αυτό δημιουργήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE «Αποκατάσταση και Διαχείριση της 
Ζώνης Ειδικής Προστασίας λίμνη Ορόκλινης, στη Λάρνακα».

Οι φωτογραφίες αναδεικνύουν όχι μόνο την ομορφιά της λίμνης αλλά και την πλούσια βιοποικιλότητά της. Μέσα από το λεύκωμα ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει τη λίμνη και να εκτιμήσει 
την αξία αυτού του υγροτόπου ιδιαίτερα για τα πουλιά. Ταυτόχρονα το λεύκωμα αυτό αποτελεί μια πρόσκληση για τον καθένα να επισκεφθεί και να απολαύσει τη λίμνη Ορόκλινης από κοντά. 

Το λεύκωμα αυτό δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς τη συμβολή όλων των φωτογράφων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό φωτογραφίας «Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις τέσσερις επο-
χές» και που κατόρθωσαν να συλλάβουν το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον της λίμνης αλλά και τα ποικίλα στοιχεία της άγριας ζωής της.

Η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί έναν από τους μόνο εφτά φυσικούς υγροτόπους της Κύπρου ενώ έχει μεγάλη οικολογική σημασία τόσο για την άγρια ζωή του νησιού αλλά και της Ευρώπης. Βρίσκε-
ται στην επαρχία Λάρνακας, στην καρδιά της Κοινότητας Βορόκληνης. Το 2009 εντάχθηκε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, γνωστό ως Natura 2000, ειδικά για την προ-
στασία της Πελλοκατερίνας και του Καλαμοκαννά – που φωλιάζουν στη λίμνη σε σημαντικούς αριθμούς – αλλά και για την προστασία της σπάνιας αλοφυτικής της βλάστησης.

Παρά το καθεστώς προστασίας του, ο σημαντικός αυτός υγρότοπος αντιμετώπιζε αριθμό απειλών που οδηγούσαν στη συνεχή υποβάθμισή του. Έτσι, το τριετές έργο LIFE Oroklini που ξεκίνη-
σε το 2012 αποτέλεσε μια σανίδα σωτηρίας για τη λίμνη. Το έργο LIFE Oroklini προνοούσε συγκεκριμένα έργα διαχείρισης και αποκατάστασης με στόχο την επαναφορά της λίμνης σε υγιή κα-
τάσταση καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού όπως κατασκευή περιπτέρου ενημέρωσης και πτηνοπαρατηρητηρίου, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό και άλλα.

Το έργο LIFE Oroklini (www.orokliniproject.org.cy) υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και με τη συμμετοχή πέντε φο-
ρέων υλοποίησης, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών και του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης.

Ευχόμαστε αυτό το αφιέρωμα να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης και θαυμασμού για τον φυσικό πλούτο που βρίσκεται γύρω μας.

The Voroklini Community Council created this album as part of the EU-funded LIFE project “Restoration and Management of the Oroklini Lake Special Protection Area at Larnaca”. 

The photographs included in this album highlight the lake’s beauty and the richness of its biodiversity. Through this album the reader becomes familiar with Oroklini Lake and can appreciate the 
value of this important wetland, especially for birds. At the same time, this book is an open invitation for everyone to visit and enjoy Oroklini Lake.

A vital factor for creating this photo album was the contribution of all the photographers who participated in the photo competition “Oroklini Lake all through the year” and managed to capture 
both the highly variable environment of the lake and its rich wildlife.

Oroklini Lake is one of only seven natural wetlands of Cyprus and it has significant ecological value on a local and European scale. The site is in Larnaca district, in the heart of the Voroklini 
Community. In 2009, Oroklini Lake was included in the EU-wide network of nature protection areas, known as Natura 2000, with the aim of protecting the Spur-winged Lapwing and the 
Black-winged Stilt –both species that nest at the lake in significant numbers- and the lake’s rare halophytic vegetation.

Despite the lake’s protection status, this important wetland was suffering from a number of threats, resulting in its gradual degradation. The three-year LIFE Oroklini project, through the 
implementation of concrete conservation actions, became a lifeline for the wetland aiming at bringing ecological balance to the site. The project, which started in 2012, included also public 
awareness raising actions such as creation of information kiosk and a birdwatching hide, education and information material and many more.

The LIFE Oroklini project (www.orokliniproject.org.cy) was implemented with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union for the environment and with the 
involvement of five partners in Cyprus, the Game and Fauna Service, BirdLife Cyprus, the Environment Department, the Department of Forests and the Voroklini Community Council.

May this tribute to Oroklini Lake become a source of inspiration and appreciation for the natural world that is all around us.
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Αυτό το κομψό πουλί που στη φωτογραφία μοιάζει σαν να υφαίνει στο νερό, είναι δύσκολο κανείς να μην το αναγνωρίσει. Ο 
Καλαμοκαννάς είναι άλλωστε μια από τις χαρακτηριστικές φιγούρες της λίμνης Ορόκλινης που φωλιάζει εδώ σε σημαντικούς 
αριθμούς. Αυτός ήταν μάλιστα ένας από τους λόγους που η λίμνη καθορίστηκε Ζώνη Ειδικής Προστασίας και εντάχθηκε στο πα-
νευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών γνωστό ως Natura 2000, με στόχο την προστασία της λίμνης.

Νικήτρια του διαγωνισμού φωτογραφίας ‘Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις τέσσερις εποχές’ είναι αυτή η φωτογραφία τη στιγ-
μή που αυτό το θηλυκό πουλί αναζητά τροφή στα νερά της λίμνης. 

As if weaving the water, this elegant bird is unmistakable. Black-winged Stilt is one of Oroklini Lake’s characteristic birds that 
breed here in significant numbers. This is why Oroklini Lake was designated a Special Protection Area and was included in the 
EU-wide Natura 2000 network of nature protection areas.

The photo which won the 1ST prize in the photo competition “Oroklini Lake all through the year” was taken while this female 
was feeding.

1O ΒΡΑΒΕΙΟ / 1ST PRIZE

Καλαμοκαννάς 
Black-winged Stilt 

Albert Stoecker
May 2013, Μαϊος 2013
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2ΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ / 2ND AWARD

Δειλινό στην Ορόκλινη 
Dusk at Oroklini Lake 

Γεωργια Μιχαηλ, Μαϊος 2013 
Georgia Michael, May 2013

Ένα ανοιξιάτικο δειλινό στη λίμνη Ορόκλινης μπορεί να προκαλέσει μοναδικούς 
συνδυασμούς χρωμάτων. Η λίμνη μπορεί να φαίνεται ήρεμη αλλά αυτή την επο-
χή τα πουλιά στη λίμνη είναι ιδιαίτερα δραστήρια, καθώς διανύουν την αναπαρα-
γωγική τους περίοδο.

A spring afternoon creates unique colours on the lake’s water. The lake may look 
calm but spring is a season full of activity for the birds as they are in their breeding 
season. 
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Καλαμοκαννάς 
Black-winged Stilt 

Μαιρη Λουτσιου, Απριλιοσ 2012
Mary Loutsiou, April 2012

Δύσκολη φωτογραφία να πετύχει κανείς καθώς η στιγμή αυτή διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα.  
Τα μικρά αυτών των Καλαμοκαννάδων θα μεγαλώσουν εδώ και αργότερα θα ταξιδέψουν με τους 
γονείς τους προς την Αφρική όπου θα διαχειμάσουν.

This moment lasts for only seconds making it hard for a photographer to capture it. The Black-
winged Stilt chicks will grow here and later they will travel to their wintering grounds in Africa.
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Παιχνίδια στα νερά της λίμνης 
Playing in the lake’s water 

Χριστος Κωνσταντινου-Αχεριωτης, Μαρτιοσ 2013
Christos Constantinou-Acheriotis, March 2013

Σαν σχήματα υδροπλάνων αυτοί οι Καραπαττάες, καθώς το δειλινό πλησιάζει, 
θα κουρνιάσουν στις όχθες της λίμνης. Το είδος αυτό είναι ιδιαίτερα κοινό 
στους περισσότερους υγροτόπους του νησιού.

Like a group of hydroplanes, these Coots speed across the evening waters 
on the way to their evening roost on the lakeside. Coots have become very 
common at most wetlands in Cyprus.
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Θυμωμένη άνοιξη 
Angry spring  

Γεωργια Μιχαηλ, Μαϊος 2012 
Georgia Michael, May 2012

Ο ήλιος δύει πάνω από τη λίμνη. Στον ορίζοντα εύκολα διακρίνει κανείς το όρος Σταυροβούνι.

Sun set over Oroklini Lake. The horizon is interrupted by Stavrovouni mountain.
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Φλαμίνγκο 
Flamingo  

Μαιρη Λουτσιου, Απριλιοσ 2012 
Mary Loutsiou, April 2012

Χαρακτηριστικές φιγούρες αλλά και πιο σπάνιοι επισκέπτες στη λίμνη Ορόκλινης, τα Φλαμίνκο. Με-
ρικές φορές, κάποιες εκατοντάδες χρησιμοποιούν τη λίμνη Ορόκλινης σαν στάση μεταξύ των δύο 
αλυκών της Κύπρου, της Λάρνακας και του Ακρωτηρίου στη Λεμεσό, αλλά και ως σταθμό τροφολη-
ψίας όταν οι αλυκές δεν έχουν τις απαραίτητες συνθήκες.

Characteristic but rare visitors to the lake are the Flamingos. Sometimes, a few hundreds use 
Oroklini Lake as a station when moving between Larnaca and Akrotiri Salt Lakes as, well as a back-
up option when the Salt Lakes don’t have ideal conditions for the species.
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Με  συνοδεία 
Under escort  

Βαρνaβας Α. Βαρνaβα, Μαρτιος 2012
Varnavas A. Varnava, March 2012

Την άνοιξη που είναι και η αναπαραγωγική περίοδος των πουλιών, τα αρσενικά των 
Πρασινοκέφαλων γίνονται πιστοί ακόλουθοι των θηλυκών και σπάνια τις αφήνουν 
ασυνόδευτες.

In the spring breeding season, male Mallards become faithful followers of their chosen 
females, hardly ever leaving their side.
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Η στιγμή 
The moment  

Γιωργος Σαββα, Μαϊος 2013
Giorgos Savva, May 2013

Για τις Λιβελούλες, όπως αυτό το ζευγάρι του είδους Ischnura elegans, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
κατά τη σύζευξή τους να είναι κοντά σε υγρότοπους έτσι ώστε να μπορέσει το θηλυκό να εναποθέ-
σει τα αβγά είτε κατευθείαν στο νερό, είτε πάνω σε υδρόβια φυτά, είτε ακόμα και σε υγρό έδαφος.
Το συγκεκριμένο είδος είναι κοινό στο νησί μας.

It is extremely important for Dragonflies like this species Ischnura elegans to be near water during 
mating in order for the female to be able to lay her eggs either in the water, or on water plants, or 
on wet ground. The species in the photo is a common species in Cyprus.
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Ευθυγραμμισμένα ράμφη 
Beak alignment  

Τασος Λαδας, Μαϊος 2013
Tassos Ladas, May 2013

Για αυτά τα δύο είδη της φωτογραφίας, τον Καλαμοκαννά και την Πελλοκατερίνα που φαίνεται πιο 
πίσω, η λίμνη Ορόκλινης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σημαντικοί αριθμοί αυτών των ειδών ταξιδεύ-
ουν κυρίως από Αφρική για να φωλιάσουν εδώ την άνοιξη.

Oroklini Lake is very important for these two species, the Black-winged Stilt and the Spur-winged 
Lapwing visible at the back. Significant numbers of these species travel from Africa to Cyprus to 
breed here in spring.
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Λιβελούλα στην άκρη της λίμνης  
Lakeside damselfly  

Τασος Λαδας, Μαϊος 2013
Tassos Ladas, May 2013

Οι Λιβελούλες μπορούν σαν ενήλικα άτομα να ζήσουν μακριά από το νερό αναζητώντας το 
ταίρι τους, για εξεύρεση κατάλληλων χώρων για την εναπόθεση αβγών ή για να περάσουν το 
χειμώνα. Εντούτοις οι υγρότοποι παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κύκλο ζωής τους. Αυτό το 
θηλυκό του είδους Sympecma fusca πιθανόν να εναποθέτει τα αυγά της στη λίμνη Ορόκλινης.

Dragonflies spend their adult life away from water in order to mate, winter or search for 
suitable place to lay their eggs. However, wetlands play an important role in their life cycle. 
This female Sympecma fusca probably lays its eggs in Oroklini Lake.
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Eκκλησία 
Church  

Γιaννης Ζαχαρiου, Μαρτιοσ 2013
Yiannis Zachariou, March 2013

Νότια της λίμνης Ορόκλινης συναντά κανείς το ναό του Χρυσοσώτηρος, που βρίσκεται στο δρό-
μο ανάμεσα στην Κοινότητα Λειβαδιών και Βορόκληνης. Ο ναός είναι χτισμένος κατά το πρότυ-
πο του ομώνυμου ναού που βρίσκεται στην κατεχόμενη Ακανθού.

Chrisosotiros church is located south of the lake on the road that connects Livadhia and Voroklini 
village. The church is built in the style of the church by the same name in occupied Akanthou.
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Για τον Καλαμοκαννά η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικά βιό-
τοπο, καθώς συχνά προϋποθέτει τις κατάλληλες συνθήκες για την αναπαραγωγή του. 
Φυσικά η διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης αλλά και άλλων περιοχών που φωλιάζει 
είναι απαραίτητη, για το όφελος αυτού και άλλων ειδών.

Oroklini Lake is a very important wetland for the Black-winged Stilt, as the site 
often offers ideal conditions for its breeding. However, management measures are 
needed for the benefit of this and other species.

Πρωινή βόλτα 
Morning stroll  

Βαρνaβας Α. Βαρνaβα, Μαρτιοσ 2012
Varnavas A. Varnava, March 2012
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Ησυχία
Quiet 

Γεωργiα Μιχαhλ, Μαϊος 2013
Georgia Michael, May 2013

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μια ήσυχη βόλτα στη λίμνη.

Every visitor can enjoy a peaceful walk at Oroklini Lake.
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Η τύχη ευνοεί τους ... θορυβώδεις. Για τους Καλαμοκαννάδες αυτό που έχει  
σημασία είναι να κάνουν φασαρία αφού αυτός είναι ένας τρόπος να ξεχωρίσουν στο 

‘πλήθος’ σε μια γεμάτη από πουλιά λίμνη, κατά την αναπαραγωγική περίοδο. 

Fortune favours the…noisy. Making a fuss is what it is all about  
for Black-winged Stilts that want to stay ahead of the crowd on what can be 

a crowded marsh come the breeding season.

Καλαμοκαννάς
Black-winged Stilt

Albert Stoecker
May 2013, Μαϊος 2013
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Υπέροχο
Amazing 

Αντρη Μιχαηλ, Μαϊος 2013
Andri Michael, May 2013

Με την αύξηση της θερμοκρασίας ήδη προς στο τέλος της άνοιξης, η 
άλγη αναπτύσσεται ταχύτατα δημιουργώντας αυτό το πράσινο πέπλο 
στην επιφάνεια του νερού.

As temperature rises from spring onwards, algae develops fast creat-
ing a green mat on the water surface.
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