
  

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 

«Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης» 

Μετά την καταστροφή έρχεται η αποκατάσταση 

 

13 Δεκεμβρίου 2012 

Η καταστροφή που προκάλεσε το παζαράκι στον υδροβιότοπο Ορόκλινης αποκαθίσταται χάρη στο 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο LIFE για την προστασία της λίμνης Ορόκλινης[1]. Η 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας που είναι ο επικεφαλής του έργου έχει ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης της 

περιοχής από τις 8 Δεκεμβρίου 2012. 

Η δημιουργία του παζαριού εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της λίμνης το 2007 είχε ως αποτέλεσμα την 

απώλεια σημαντικού βιοτόπου της λίμνης και την καταστροφή δύο φωλιών της Πελλοκατερίνας, απειλούμενο 

είδος πουλιού που φωλιάζει μόνο σε Κύπρο και Ελλάδα από τις χώρες της EE. Το παζαράκι σταμάτησε να 

λειτουργεί μόλις τον Μάρτιο του 2012 αφού η υπόθεση κατέληξε στο δικαστήριο με την παρέμβαση του 

επαρχιακού γραφείου και με την έμμεση πίεση που ασκήθηκε εξαιτίας της υλοποίησης του έργου LIFE [2] για 

την αποκατάσταση και διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης. 

Οι εργασίες αποκατάστασης που θα διαρκέσουν ένα μήνα περίπου, περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των 

ξένων υλικών από μπετόν και πρέμιξ που είχαν τοποθετηθεί για τη δημιουργία του παζαριού αλλά και όργωμα 

του τεμαχίου ώστε να ενθαρρυνθεί η επαναφορά της τοπικής βλάστησης. 

Ο διευθυντής του έργου LIFE και διευθυντής της ερευνητικής μονάδας της Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Νίκος 

Κασίνης ανέφερε: “Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στην περιοχή όπου λειτουργούσε το 

παζαράκι ευελπιστούμε να δούμε την επιστροφή του σημαντικού είδους Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus στο 

συγκεκριμένο τεμάχιο. Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι ιδανική για το είδος αυτού αφού επιλέγει να φωλιάζει 

σε γυμνό έδαφος και κοντά στο νερό. Εξάλλου η Πελλοκατερίνα είναι είδος ευαίσθητο στην ανθρώπινη όχληση 

και με τον τερματισμό λειτουργίας του παζαριού η διέλευση αυτοκινήτων και ανθρώπων στο τεμάχιο αυτό έχει 

ήδη μειωθεί σημαντικά. Το έργο LIFE θα ολοκληρωθεί το 2014 και περιλαμβάνει και άλλες δράσεις διατήρησης 

αλλά και ενημέρωσης του κοινού. Στόχος του έργου είναι η λίμνη Ορόκλινης να επανέλθει σε κατάσταση 

οικολογικής σταθερότητας και ο υδροβιότοπος αυτός να μεταμορφωθεί σε ένα ιδανικό βιότοπο για τα πουλιά 

αλλά και σε μια περιοχή όπου το κοινό να μπορεί να απολαμβάνει τη φύση”. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: 

Τον Νίκο Κασίνη, Επικεφαλή του έργου και ανώτερο Λειτουργό Ταμείου Θήρας στο 25 351614 ή στο 

lemesos.thira@cytanet.com.cy.  

 

Χρήσιμες πληροφορίες  
[1] Το πρωτοποριακό αυτό έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης» συγχρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε μόλις τον Ιανουάριο 2012 για την αποκατάσταση  και προστασία  

του σημαντικού υδροβιότοπου της λίμνης Ορόκλινης, η οποία είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ). Το έργο είναι τριετούς διάρκειας ενώ οι δικαιούχοι του έργου είναι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ο 

Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης. Ο 

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €797.070. 



  

Το έργο LIFE Ορόκλινη, περιλαμβάνει δράσεις διατήρησης που θα αντιμετωπίσουν τις διάφορες απειλές που αντιμετωπίζει 

σήμερα η λίμνη καθώς και άλλες δράσεις που επικεντρώνονται στην ενημέρωση και εμπλοκή του κοινού για τη σημασία 

και προστασία της λίμνης. Αναμένεται ότι με το τέλος του έργου η λίμνη Ορόκλινης θα αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς 

επισκέπτες αλλά και σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ 

www.orokliniproject.org. 

[2] Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη την 

ΕΕ, αλλά και σε κάποιες υποψήφιες προς ένταξη, προσχωρούσες και γειτονικές χώρες. Από το 1992, το πρόγραμμα LIFE 

έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 3.506 έργα, συμβάλλοντας περίπου με € 2,5 δισεκατομμύρια στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

 Το υποβαθμισμένο τοπίο θα αλλάξει σύντομα με τις εργασίες αποκατάστασης στα πλαίσια του έργου LIFE για την 

προστασία της λίμνης.

 

Φωτογραφία από το 2011 όταν το παζαράκι λειτουργούσε ακόμα.  

 



  

- PRESS RELEASE - 

«Restoration and management of Oroklini Lake» 

Flea market damage being restored 

 

13 December 2012 

The damage caused to Oroklini’s wildlife by the flea-market is being restored thanks to the EU funded LIFE 

project [1] for the conservation of this important wetland. The Game and Fauna Service, which is the lead 

beneficiary of this ground-breaking project, has started the restoration works on 8 December. 

The flea-market had been operating within the Special Protection Area (SPA) of Oroklini Lake since 2007 

resulting in significant loss of habitat. In that area was the Spur-winged Lapwing, a threatened bird species that 

breeds only in Cyprus and Greece from the countries of the EU. The flea-market stopped operating and left the 

site just in March 2012 after the case was taken to court by the District Office and thanks also to the indirect 

pressure generated by the LIFE [2] project.  

The restoration works will last for about a month and include the removal of the concrete and premix that was 

dumped on the site and ploughing of the soil to help the natural vegetation return. 

The Project Director and Head of Research Unit of the Game and Fauna Service, Nikos Kassinis said: ‘After the 

completion of the restoration works we expect that the Spur-winged Lapwing will return to that area to nest as 

the particular habitat is ideal for this species that nests on bear ground near the water. Besides, Spur-winged 

Lapwing is sensitive to human disturbance and now that the flea-market no longer exists there the disturbance 

has been reduced significantly. The LIFE project will be completed in 2014 and during its implementation more 

restoration works will be carried out as well as awareness raising actions. The project aim is to bring an 

ecological balance to the lake and to turn Oroklini Lake into a wetland haven for birds and a unique nature site 

for people to enjoy.’ 

For more information, please contact: 

Nikos Kassinis, Project Director, Game and Fauna Service on 25 351614 or lemesos.thira@cytanet.com.cy. 

Notes to editor: 

[1] This pioneering project, which began in January this year, is entitled «Restoration and Management of 

Oroklini Lake», is co-funded by EU’s LIFE program and aims to protect Oroklini Lake, which is a Special Protection 

Area (SPA) and a Site of Community Importance (SCI). The 3-year project’s beneficiaries are the Game and Fauna 

Service, BirdLife Cyprus, the Environment Department, the Department of Forests and the Voroklini Community 

Council. The project’s budget is €797.070. 

The LIFE Oroklini project includes concrete conservation actions that will tackle the pressures threatening this 

important wetland and also many communication actions that will help towards the public awareness raising. By 

the completion of the project we expect that Oroklini Lake will attract many visitors that will want to enjoy 

nature. Please visit www.orokliniproject.org for more information.  

[2] LIFE is the EU’s financial instrument for the environment, which supports environmental and nature 

conservation projects throughout the EU, as well as in some candidate, acceding and neighbouring countries. 

Since 1992, LIFE has co-financed some 3506 projects, contributing approximately €2.5 billion to the protection 

of the environment. 


