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Προστασία ενός σημαντικού υγροτόπου
για τα πουλιά και τον άνθρωπο:
Το έργο LIFE Oroklini

LIFE10 NAT/CY/000716

Συνοπτική παρουσίαση έργου (Layman’s report)

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού
μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταυτότητα Έργου
Τίτλος έργου: Αποκατάσταση και Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Λίμνη
Ορόκλινης (CY6000010), στη Λάρνακα, Κύπρο
Κωδικός: LIFE10 NAT/CY/000716
Διάρκεια: 01/01/2012 – 31/12/2014
Επικεφαλής Εταίρος: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Εταίροι: Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος,
Τμήμα Δασών, Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης
Περιοχή δράσεων: Ζώνη Ειδικής Προστασίας Λίμνη Ορόκλινης (57 εκτάρια), Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός: €797.070
Χρηματοδότηση: 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (€398.535)

Τι είναι το LIFE;
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του
περιβάλλοντος. Η λέξη προέρχεται από το γαλλικό ακρωνύμιο (L’Instrument Financier pour l’Environment)
που σημαίνει ακριβώς αυτό. Ένας από τους κύριους άξονες του προγράμματος είναι το LIFE Φύση και
Βιοποικιλότητα ο οποίος υποστηρίζει έργα που συνεισφέρουν στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για
τα Πουλιά και τους Οικοτόπους σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Τα έργα LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα
συνεισφέρουν στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Τι είναι το δίκτυο Natura 2000;
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φύση και τη
βιοποικιλότητα. Είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών που εγκαθιδρύθηκε το 1992
με στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων
της Ευρώπης. Το δίκτυο αποτελείται από τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) που ορίζονται από τα Κράτη Μέλη,
σύμφωνα με την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με
την Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ).
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Λίμνη Ορόκλινης: ένας υγρότοπος
πανευρωπαϊκής σημασίας

© Μ. Αποστολίδου

Η Λίμνη Ορόκλινης είναι ένας παράδεισος για τα πουλιά και
μια μοναδική περιοχή για τον κάθε επισκέπτη που αναζητά την
επαφή με την άγρια ζωή.
Βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας, μόλις 7 χιλιόμετρα από το
κέντρο της πόλης, στην Κοινότητα Βορόκληνης. Η Λίμνη είναι
ένας από τους λίγους φυσικούς υγροτόπους του νησιού με
αβαθή και υφάλμυρα νερά. Σήμερα αποτελεί το απομεινάρι ενός
μεγαλύτερου εποχιακού υγροτόπου που παλαιότερα εκτεινόταν
μέχρι τη θάλασσα.
Η Λίμνη συλλέγει νερό τους βροχερούς χειμερινούς μήνες ενώ
τις περισσότερες χρονιές ξηραίνεται εντελώς, φυσιολογικά, αργά
το καλοκαίρι και παραμένει ξηρή μέχρι τον ερχομό των πρώτων
φθινοπωρινών βροχών.
© Μ. Αποστολίδου

Λασπότρυγγας, © A. Stoecker

Το 2009 η Λίμνη Ορόκλινης εντάχθηκε στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με τον καθορισμό της ως Ζώνη Ειδικής
Προστασίας (βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά) και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους
Οικότοπους). Παρότι αποτελεί την πιο μικρή περιοχή Natura 2000 της Κύπρου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιοποικιλότητα και
ειδικά για τα πουλιά.
Ανάμεσα στα 190 είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στη Λίμνη Ορόκλινης είναι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και
μεταναστευτικά είδη που έρχονται εδώ είτε για να φωλιάσουν, είτε να διαχειμάσουν, είτε περαστικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Πέραν
αυτής της σημασίας όμως, η Λίμνη Ορόκλινης είναι ιδιαίτερα σημαντική για το φώλιασμα δύο ειδών πουλιών, της Πελλοκατερίνας και
του Καλαμοκαννά.
Εκτός από τα πουλιά, τη Λίμνη Ορόκλινης χαρακτηρίζει και η σπάνια αλοφυτική της βλάστηση
(βλάστηση προσαρμοσμένη σε εδάφη με υψηλή αλατότητα).

Χαλκόκοτα, © A. Stoecker

Σαξάνα, © A. Stoecker

Γλαρόνι, © A. Stoecker

Πορφυρός Ψαροφάς, © D. Nye
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© N. Κασίνης

© LIFE10NATCY716

Δυστυχώς, παρά τη σημασία της και τη μοναδικότητά της, η Λίμνη ταλαιπωρήθηκε αρκετά στο παρελθόν από αναπτύξεις εντός της
προστατευόμενης ζώνης της, από ανθρώπινη όχληση, από έλλειψη υδρολογικής διαχείρισης, από ξενικά εισβλητικά είδη βλάστησης
(ακακίες) ενώ επικρατούσε άγνοια στο κοινό για τη σημασία της και την ανάγκη προστασίας της.
Το έργο LIFE Oroklini ξεκίνησε το 2012 και διήρκησε τρία χρόνια για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές και να διασφαλίσει τη βιώσιμη
διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης και στο μέλλον.

© Μ. Αποστολίδου

Η Πελλοκατερίνα...
Η Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus είναι αφρικανικό μεταναστευτικό παρυδάτιο πουλί που φωλιάζει μόνο
σε Ελλάδα και Κύπρο από τις χώρες της ΕΕ. Η Λίμνη Ορόκλινης μάλιστα αποτελεί μία από τις πέντε πιο σημαντικές
περιοχές αναπαραγωγής στην Κύπρο για το είδος αυτό. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ένας μικρός μόνιμος
πληθυσμός στην Κύπρο.
Η Πελλοκατερίνα κυνηγά έντομα στη λάσπη και σε ρηχά νερά ενώ προτιμά γυμνό και στεγνό έδαφος για τη φωλιά
της. Χαρακτηριστικό στην εμφάνισή της είναι το μεγάλο λευκό μπάλωμα στο μάγουλο στο κατά τ’ άλλα μαύρο κεφάλι.
Μια επίσκεψη στη Λίμνη Ορόκλινης την άνοιξη θα ανταμείψει τον κάθε επισκέπτη καθώς η Πελλοκατερίνα είναι
ιδιαίτερα θορυβώδης κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Το χειμώνα μπορεί να δει κανείς συχνά μεγάλο κοπάδι από
Πελλοκατερίνες, μέχρι και 80 πουλιά στη Λίμνη.

© Σ. Χριστοδουλίδης

© Ν. Κασίνης
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...και ο Καλαμοκαννάς

Ο Καλαμοκαννάς
Himantopus himantopus είναι

επίσης μεταναστευτικό παρυδάτιο πουλί
και η Λίμνη Ορόκλινης είναι συνήθως η
πιο σημαντική περιοχή αναπαραγωγής
παγκύπρια για το είδος αυτό.
Είναι πιο λεπτοκαμωμένο πουλί από την
Πελλοκατερίνα με πολύ ψηλά πόδια που
του επιτρέπουν την αναζήτηση τροφής
σε πιο βαθιά νερά από άλλα παρυδάτια.
Είναι πολύ κομψό ασπρόμαυρο πουλί
με χαρακτηριστικά κοκκινο-πορτοκαλί
πόδια. Προτιμά νησίδες βλάστησης
που περιβάλλονται από νερό για να
φωλιάσει, σχηματίζοντας αποικίες.

Όπως και η Πελλοκατερίνα, είναι είδος
ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ενόχληση
την περίοδο που φωλιάζει αλλά και
στις απότομες μεταβολές της στάθμης
νερού.

© A. Stoecker

Μπορεί κανείς να δει τον Καλαμοκαννά
στη Λίμνη Ορόκλινης από νωρίς την
άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι, συχνά και
κατά τη μετανάστευση.
Η Λίμνη Ορόκλινης καθορίστηκε
Ζώνη Ειδικής Προστασίας για αυτά
τα δύο είδη και έτσι εντάχθηκε στο
δίκτυο Natura 2000!

© Ν. Κασίνης

Απειλές
Η Λίμνη Ορόκλινης, πριν την έναρξη του έργου LIFE, αντιμετώπιζε αριθμό απειλών που προκαλούσαν τη συνεχή υποβάθμιση του
υγροτόπου αλλά και σοβαρή όχληση στα πουλιά.
Οι σημαντικότερες απειλές ήταν:
•

Η είσοδος ανθρώπων μέσα στον υγρότοπο είτε με τροχοφόρα οχήματα (όταν η χαμηλή στάθμη της λίμνης το επέτρεπε) είτε 		
για βόλτα με σκύλους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή ενόχληση των πουλιών κάτι που επηρέαζε την αναπαραγωγική τους
επιτυχία.

•

Η έλλειψη υδρολογικής διαχείρισης της Λίμνης με αποτέλεσμα οι φωλιές των πουλιών να πλημμυρίζουν μετά από κάποια 		
ανοιξιάτικη μπόρα αλλά και σημαντικό μέρος της Λίμνης να ξηραίνεται κατά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου με 		
επιπτώσεις πάλι στην αναπαραγωγική επιτυχία των πουλιών.

•

Η κατασκευή και λειτουργία μιας υπαίθριας αγοράς μέρος της οποίας ήταν εντός της προστατευόμενης ζώνης της Λίμνης. 		
Η αγορά αυτή προκάλεσε την καταστροφή φωλιών της Πελλοκατερίνας ενώ η ανεξέλεγκτη συγκέντρωση κόσμου στην περιοχή
δημιουργούσε έντονη όχληση στα πουλιά αλλά και απόρριψη σκουπιδιών στην περιοχή.

•

Η εξάπλωση ακακιών στην περιοχή. Η ακακία είναι ξενικό εισβλητικό είδος βλάστησης στην Κύπρο (δηλαδή είδος που έχει 		
εισαχθεί από άλλο μέρος και απειλεί τη βιοποικιλότητα) και η εξάπλωσή της απειλούσε την τοπική χλωρίδα και πανίδα της 		
περιοχής.

•

Έλλειψη προστασίας και διαχείρισης εξαιτίας της ελλιπούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία
της Λίμνης Ορόκλινης και των πουλιών που φιλοξενεί.

© Μ. Αποστολίδου

© Κ. Παπάζογλου

© Μ. Αποστολίδου
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Ο Στόχος του έργου LIFE Oroklini

© Μ. Αποστολίδου

Στόχος του έργου ήταν η επαναφορά της Ζώνης Ειδικής
Προστασίας Λίμνη Ορόκλινης σε ευνοϊκό καθεστώς
διατήρησης όπως ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα
Πουλιά και για τους Οικοτόπους. Συγκεκριμένα, οι δράσεις
του έργου στόχευαν ειδικά στην προστασία των δύο ειδών
πουλιών καθορισμού της Λίμνης, της Πελλοκατερίνας και του
Καλαμοκαννά, ενώ με την υλοποίηση αυτών των δράσεων
ευνοήθηκε όλο το οικοσύστημα της Λίμνης. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκαν δράσεις προστασίας
και διαχείρισης στο πεδίο αλλά και δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού.
© Γ. Κούτουλα

© Μ. Χριστοδούλου

© Μ. Αποστολίδου

Συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών
Για την καλύτερη διαχείριση του υγροτόπου συγκεντρώσαμε περισσότερες πληροφορίες για τη Λίμνη μέσω
εκπόνησης διαφόρων μελετών, όπως υδρολογική μελέτη, ιχθυολογική, τοπογραφική καθώς και μελέτη για τον
προσδιορισμό του ιδανικού μεγέθους πληθυσμού της Πελλοκατερίνας και του Καλαμοκαννά που να διασφαλίζει τη
μακροπρόθεσμη διατήρηση της Λίμνης (καθορισμός Τιμών Αναφοράς Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης).
Μελέτες και αναφορές που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini
Τοπογραφικό σχέδιο της Ζώνης Ειδικής Προστασίας
Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών για τη Λίμνη Ορόκλινης
Ιχθυολογική Μελέτη για τη Λίμνη Ορόκλινης
Ανάλυση των πιέσεων εντός της περιοχής της λεκάνης απορροής που επηρεάζουν την ποιότητα της επιφανειακής απορροής
προς τη Λίμνη Ορόκλινης
Καθορισμός Τιμών Αναφοράς Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης για είδη πουλιών του Παραρτήματος Ι στη Λίμνη Ορόκλινης
Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης
Πρωτόκολλο Διαχείρισης του νερού της Λίμνης Ορόκλινης
Πρωτόκολλο Παρακολούθησης για τη Λίμνη Ορόκλινης
Σχέδιο Δράσης για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας Λίμνη Ορόκλινης

Η μελέτη επίδρασης των
θηρευτών στα σημαντικά είδη
της Λίμνης Ορόκλινης έδειξε
ότι υπάρχει θήρευση από
αλεπούδες και Κοράζινους
και ότι πρέπει να ληφθούν
μέτρα για έλεγχο και
παρακολούθηση με επίκεντρο
τη διαχείριση του υγροτόπου
© LIFE10NATCY716

Η υδρολογική μελέτη
παρείχε σημαντικά
στοιχεία για τα υδρολογικά
χαρακτηριστικά της Λίμνης
© LIFE10NATCY716

Η Ιχθυολογική
μελέτη έδειξε ότι
η Λίμνη Ορόκλινης
αποτελεί έναν από
τους πιο σημαντικούς
γνωστούς υγροτόπους
στην Κύπρο για το
Ευρωπαϊκό Χέλι
© Σ. Ζόγκαρης

Oι Τιμές Αναφοράς
Ευνοϊκού Καθεστώτος
Διατήρησης για τη
Λίμνη Ορόκλινης για
την Πελλοκατερίνα
και τον Καλαμοκαννά
καθορίστηκαν στα
15 και 60 ζευγάρια
αντίστοιχα
© Π. Παναγίδης
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Αποκατάσταση του τεμαχίου όπου
λειτουργούσε παράνομα μια υπαίθρια αγορά
Δημιουργήσαμε περισσότερο χώρο για το φώλιασμα σημαντικών ειδών με την αποκατάσταση της καταστροφής που άφησε
πίσω της η υπαίθρια αγορά σε έκταση 3 εκταρίων.

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

© Μ. Αποστολίδου

Απόδειξη της επιτυχίας αυτής της δράσης ήταν
η επιστροφή ζευγαριού Πελλοκατερίνας στο
αποκατεστημένο τεμάχιο ενώ για πρώτη φορά
καταγράφηκε εκεί φωλιά Τρουλλουρίας Burhinus
oedicnemus, ακόμα ένα σημαντικό είδος της
Λίμνης.

Τρουλλουρία, © Σ. Χριστοδουλίδης

Περίφραξη της Λίμνης
Μειώσαμε σημαντικά την όχληση στα πουλιά και βελτιώσαμε τις συνθήκες φωλιάσματός τους μέσω της περίφραξης της
Λίμνης περιμετρικά.

© Μ. Αποστολίδου

Το Πλουμίδι Charadrius alexandrinus
φώλιασε ξανά το 2014 μετά
από απουσία 7 χρόνων ενώ το
Λιμνοπλουμίδι Charadrius dubius
φώλιασε σε σημείο όπου πριν την
τοποθέτηση της περίφραξης περνούσαν
αυτοκίνητα και κόσμος!

Πλουμίδι © D. Nye
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© Μ. Αποστολίδου

Έργα υδρολογικής διαχείρισης
της Λίμνης
Βελτιώσαμε τις συνθήκες φωλιάσματος για τα πουλιά της
Λίμνης μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος ελέγχου της
στάθμης του νερού. Έτσι μπορούμε να ρυθμίζουμε τη στάθμη
του νερού όταν αυξάνεται πολύ και απειλεί τις φωλιές των
πουλιών.

© Μ. Αποστολίδου

Δημιουργήσαμε επίσης έξι νησίδες φωλιάσματος με τάφρο
γύρω τους και με αυτό τον τρόπο δημιουργήσαμε ιδανικούς
χώρους για φώλιασμα και τροφοληψία και αποθαρρύναμε
θηρευτές όπως αλεπούδες και ποντικούς να πλησιάζουν
τις φωλιές.
Το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά που φώλιασαν Γελαδάρηδες
Bubulcus ibis στη Λίμνη Ορόκλινης και οι καταγραφές έδειξαν
αποικία με 45 φωλιές.

© Μ. Αποστολίδου

© Μ. Αποστολίδου

Γελαδάρης © D. Nye

Τοποθέτηση περάσματος για χέλια

Βοηθήσαμε τη μετανάστευση χελιών
από τη θάλασσα στη Λίμνη με την
τοποθέτηση περασμάτων για χέλια.
Τα χέλια εισέρχονται από τη θάλασσα
σε νεαρή ηλικία και ζουν το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής τους στη Λίμνη πριν
το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής στον
Ατλαντικό Ωκεανό όπου θα γεννήσουν.
Τα χέλια αποτελούν σημαντικό μέρος
του οικοσυστήματος της Λίμνης!
© Μ. Αποστολίδου

© LIFE10NATCY716

Τοποθέτηση
αντανακλαστικής
σήμανσης
Τοποθετήσαμε αντανακλαστική
σήμανση στα εναέρια ηλεκτρικά
καλώδια που περνούν πάνω από τη
Λίμνη για να μειώσουμε τον κίνδυνο
πρόσκρουσης πουλιών.

© Μ. Αποστολίδου

Διάβαση
πεζών
Διευκολύναμε τους
επισκέπτες της Λίμνης
με την κατασκευή
διάβασης πεζών στο
δρόμο δίπλα από τη
Λίμνη.
© Μ. Αποστολίδου
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Απομάκρυνση ξενικών
εισβλητικών ειδών βλάστησης
Βοηθήσαμε την αποκατάσταση της τοπικής
βλάστησης με την απομάκρυνση ακακιών από έκταση
μισού εκταρίου από την περιοχή της Λίμνης.

© Μ. Αποστολίδου

Φύτευση τοπικών
δέντρων και θάμνων
Παρείχαμε κάλυψη στα πουλιά από τους
γύρω δρόμους μέσω της φύτευσης τοπικών
ειδών βλάστησης, κυρίως γύρω από τη
Λίμνη. Με αυτό τον τρόπο τα πουλιά
νιώθουν πιο ασφαλή σε μια λίμνη που είναι
περικυκλωμένη από ανάπτυξη.

© Μ. Αποστολίδου

© Μ. Αποστολίδου

Μια συλλογική προσπάθεια για τη διάσωση
της Λίμνης Ορόκλινης
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
περιβαλλοντική εκπαίδευση
Μέσω της ιστοσελίδας, των ενημερωτικών πινακίδων στην περιοχή,
των φυλλαδίων, του ντοκιμαντέρ, του πτηνοπαρατηρητηρίου, του
περιπτέρου ενημέρωσης, του φωτογραφικού λευκώματος για τη
Λίμνη, του εκπαιδευτικού υλικού, των ενημερωτικών εκδηλώσεων,
των ευκαιριών συμμετοχής του κοινού για την προβολή της Λίμνης
αλλά και μέσω της επικοινωνίας με άλλα έργα LIFE στην Κύπρο και
στην Ευρώπη, καταφέραμε να προσεγγίσουμε ένα ευρύ και ποικίλο
κοινό. Η συμμετοχή της Κοινότητας Βορόκληνης έπαιξε καταλυτικό
ρόλο στην επιτυχία του έργου LIFE Oroklini!

© LIFE10NATCY716

Η εμπλοκή του κοινού είναι κρίσιμος παράγοντας σε όλες τις
προσπάθειες προστασίας και διατήρησης της φύσης

Λειτουργοί έργων LIFE από διάφορες
χώρες της Ευρώπης συμμετείχαν σε
εργαστήρι στην Κύπρο για τη διαχείριση
υγροτόπων για τα πουλιά
© LIFE10NATCY716

© Μ. Αποστολίδου

Περισσότεροι από 170 εθελοντές
βοήθησαν στον καθαρισμό της
Λίμνης Ορόκλινης από λογής
σκουπίδια
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Η Λίμνη Ορόκλινης είναι ιδανική
για καινοτόμες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες. Φοιτητές του
ΤΕΠΑΚ έκαναν πτηνοπαρατήρηση στη
Λίμνη Ορόκλινης και έμαθαν πώς να
κατασκευάζουν φωλιές για μικροπούλια

Στη Λίμνη Ορόκλινης μικροί και
μεγάλοι μαθαίνουν για την πλούσια
πτηνοπανίδα που φιλοξενεί ο
υγρότοπος

Μέσω βιωματικών εμπειριών
τα παιδιά μαθαίνουν για τη
σημασία των υγροτόπων και της
βιοποικιλότητας

Το περίπτερο ενημέρωσης (βόρεια της
Λίμνης) και το πτηνοπαρατηρητήριο (νότια
της Λίμνης) προσφέρουν μοναδική θέα προς
τον υγρότοπο και την άγρια ζωή

© Μ. Αποστολίδου

Παρακολούθηση του πληθυσμού των πουλιών
Τακτικές καταγραφές των ζευγαριών κατά την αναπαραγωγική περίοδο, καθώς και των μεταναστευτικών και
διαχειμάζοντων ειδών όπως και η παρακολούθηση των φωλιών βοηθούν στη δημιουργία βάσης δεδομένων
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή αλλαγών με το πέρασμα του χρόνου. Εξάλλου, μέσω της
παρακολούθησης του πληθυσμού των πουλιών μπορούμε να αξιολογήσουμε την επιτυχία των διαχειριστικών
δράσεών μας.
Φωλιές Πελλοκατερίνας κατά τη διάρκεια του έργου LIFE Oroklini
11

Παρά την εξαιρετικά μειωμένη
βροχόπτωση του χειμώνα 2013 σε
όλη την Κύπρο, με την περίφραξη, τα
έργα υδρολογικής διαχείρισης και τη
δημιουργία των νησίδων καταφέραμε
να αυξήσουμε τον αριθμό φωλιών της
Πελλοκατερίνας την άνοιξη 2014.
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Το χειμώνα 2014 καταγράψαμε
ένα από τα μεγαλύτερα κοπάδια
Πελλοκατερίνας στη Λίμνη με 85
πουλιά.
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Το μέλλον της Λίμνης Ορόκλινης
Με την ολοκλήρωσή του, το έργο LIFE Oroklini αφήνει πίσω θεμελιώδη εργαλεία για τη συνέχιση της
διαχείρισης της Λίμνης Ορόκλινης. Το έργο έθεσε τη σωστή βάση που θα επιτρέψει τη διατήρηση της Λίμνης
και στο μέλλον για το όφελος της άγριας ζωής αλλά και των ανθρώπων.

Η Λίμνη Ορόκλινης περιλήφθηκε στον κατάλογο
υδάτινων σωμάτων που παρακολουθούνται
από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ενώ όλοι οι
φορείς υλοποίησης του έργου δεσμεύονται να
συνεχίσουν τη διαχείριση της περιοχής σε ένα
πλαίσιο διαχείρισης που θα συμφωνηθεί.

© Λ. Καψάλη

Σχέδιο Δράσης (Action Plan)
για τη Λίμνη Ορόκλινης
Στα πλαίσια του έργου εκπονήσαμε
ένα Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που
περιέχει τη συνταγή για τη μελλοντική
διαχείριση της Ζώνης Ειδικής
Προστασίας της Λίμνης Ορόκλινης.
Για την παραγωγή του Σχεδίου Δράσης
συμβουλευτήκαμε αρμόδιες υπηρεσίες,
χρησιμοποιήσαμε ειδικούς σε θέματα
διαχείρισης, υφιστάμενες γνώσεις αλλά
και γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τη
διάρκεια του έργου. Το Σχέδιο Δράσης
εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές και
τέθηκε σε ισχύ με Υπουργικό Διάταγμα.
© Μ. Αποστολίδου

Οι σημαντικότερες επιτυχίες του έργου LIFE Oroklini

Μετατροπή της Λίμνης Ορόκλινης σε ένα
ασφαλή καταφύγιο για είδη με πανευρωπαϊκή
σημασία ανάμεσα στα οποία είναι και η
Πελλοκατερίνα και ο Καλαμοκαννάς.
Δημιουργία κατάλληλων υποδομών και συνθηκών
για τους επισκέπτες και μεταμόρφωση της
Λίμνης Ορόκλινης σε μια υπαίθρια τάξη για τα
παιδιά.
Διάδοση του μηνύματος για την ανάγκη
προστασίας της φύσης στο ευρύ κοινό.
Παροχή των κατάλληλων εργαλείων (π.χ. Σχέδιο
Δράσης) με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης
διαχείρισης της Λίμνης Ορόκλινης και στο
μέλλον.
Καλό παράδειγμα αποτελεσματικής χρήσης
πόρων και μοντέλο συνεργασίας μεταξύ
κυβερνητικών φορέων, μη-κυβερνητικών
οργανισμών και τοπικής κοινότητας.
Αποτελεσματική και ουσιαστική διαχείριση
μιας σημαντικής περιοχής με συγκεκριμένους
στόχους διατήρησης και ιδιαίτερα στο θέμα
της υδρολογικής διαχείρισης ενός εποχιακού
υγροτόπου, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως μοντέλο διαχείρισης και για άλλες περιοχές
της Κύπρου που χρειάζονται προστασία.

Καλαμοκαννάς © A. Stoecker
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Ευχαριστίες
Η πραγμάτωση αυτού του έργου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη
αφοσιωμένων ανθρώπων και φορέων.
Οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ»:
•

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή του 50% των δαπανών του έργου μέσω του χρηματοδοτικού
μέσου LIFE

•

Στο Ίδρυμα Προστασίας της Φύσης Τάσος Λεβέντης (Tasso Leventis Conservation Foundation) για την
οικονομική υποστήριξη που παρείχε στον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρο, χωρίς την οποία η συμμετοχή
του Συνδέσμου στο έργο θα ήταν αδύνατη

•

Στην εξωτερική ομάδα παρακολούθησης για τη χρήσιμη βοήθειά της από τα αρχικά στάδια του έργου
μέχρι και την ολοκλήρωσή του

•

Στους συμμετέχοντες λειτουργούς από τους πέντε εταίρους υλοποίησης του έργου (Υπηρεσία Θήρας
και Πανίδας, Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών, Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης)

•

Σε όλους τους ερευνητές, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες που συνεισέφεραν αυτά τα τρία χρόνια
είτε επαγγελματικά είτε από τον προσωπικό τους χρόνο στις διάφορες δράσεις του έργου

•

Στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τη συμμετοχή του στη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου και για την
πολύτιμη υποστήριξη που παρείχε κατά την υλοποίηση του έργου

•

Σε όλους τους ανθρώπους, εκπαιδευτικούς, πτηνοπαρατηρητές, μαθητές και ευαισθητοποιημένους 		
πολίτες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του έργου, που επισκέπτονται τη Λίμνη Ορόκλινης και 		
αποτελούν πρεσβευτές του σημαντικού αυτού υγροτόπου

•

Στο BirdLife της Μεγάλης Βρετανίας (RSPB) για τη συνεχή τους υποστήριξη και την εξειδικευμένη γνώση
που μας παρείχαν σε πολλές σημαντικές πτυχές του έργου, αλλά και στα BirdLife Ελλάδας, Σλοβενίας,
Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και BirdLife International για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων

•

Στην Κοινότητα Βορόκληνης οφείλουμε ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ που αγκάλιασε και στήριξε το έργο LIFE
Oroklini όλο αυτό το διάστημα

© Β. Βαρνάβα

Εκδόσεις για την ανάδειξη της Λίμνης Ορόκλινης

Φωτογραφικό Λεύκωμα
«Η Λίμνη Ορόκλινης μέσα
από τις τέσσερις εποχές»

Εκπαιδευτικό πακέτο για
τη Λίμνη Ορόκλινης

Ντοκιμαντέρ «Λίμνη Ορόκλινης
– ένας υγρότοπος πανευρωπαϊκής
σημασίας»

Φυλλάδιο και αυτοκόλλητο
για το έργο

Φυλλάδιο επισκεπτών
Λίμνης Ορόκλινης

Έκδοση:
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Ταχυδρομικό Κιβώτιο 28076, 2090, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ./Fax:+357 - 22 455072 / +357 - 22 455073
birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy
www.birdlifecyprus.org
Επιμέλεια και Κείμενα: Μέλπω Αποστολίδου
Γραφιστική επιμέλεια: orangeapple
Εκτύπωση: Laser Graphics LTD
Η έκδοση τυπώθηκε τον Δεκέμβριο 2014 σε 150 ελληνικά
αντίτυπα και 50 αγγλικά και διανέμεται δωρεάν

www.orokliniproject.org

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού
μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορείς υλοποίησης

