-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕθελοντικός καθαρισμός στη λίμνη Ορόκλινης στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού προγράμματοςLIFE

10 Οκτωβρίου 2013
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης διοργανώνει ημέρα εθελοντικού καθαρισμού της λίμνης
Ορόκλινης στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE [1] για την
προστασία της λίμνης Ορόκλινης. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου ημέρα
Κυριακή, στις 10 το πρωί στη λίμνη Ορόκλινης. Στόχος μας είναι η απομάκρυνση μικρών
σκουπιδιών γύρω από τη λίμνη και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας της
λίμνης Ορόκλινης, η οποία είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά (μέρος του δικτύου
Natura 2000) και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά!. Για τον πιο αποτελεσματικό καθαρισμό της
λίμνης, το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, λίγες μέρες πριν τον εθελοντικό καθαρισμό θα
απομακρύνει με μηχανήματα τα ογκώδη απορρίμματα από την λίμνη.
Παρότι η λίμνη Ορόκλινης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για τα πουλιά και ειδικά για την
αναπαραγωγή της Πελλοκατερίνας και του Καλαμοκαννά, και παρότι στην περιοχή υλοποιείται έργο
LIFE για την προστασία και διαχείρισή της, η περιοχή υποφέρει από παράνομη ρίψη απορριμμάτων.
Η συμμετοχή του κοινού στην προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάδειξη της λίμνης και
στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της λίμνης Ορόκλινης.
Για την καλύτερη οργάνωση του καθαρισμού οι διοργανωτές παρακαλούν το κοινό να δηλώσει
ενδιαφέρον ως εθελοντής/ομάδα στην Ημέρα Καθαρισμού της λίμνης Ορόκλινης στο Κοινοτικό
Συμβούλιο Βορόκληνης, κα. Ελένη Μιχαήλ στο 24 644 744 ή στο elenim@voroklini.org. Στον
καθαρισμό μπορούν να συμμετάσχουν οργανωμένα σύνολα αλλά και άτομα.
Σημείο συνάντησης των εθελοντών είναι ο χώρος στάθμευσης βόρεια της λίμνης Ορόκλινης, εκεί που
είναι τοποθετημένη η μεγάλη πινακίδα για τη λίμνη.
Για το χάρτη της περιοχής αλλά και για περισσότερε πληροφορίες για το έργο LIFE μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα www.orokliniproject.org.
Οι εθελοντές συμβουλεύονται να φέρουν μαζί τους καπέλο και κατάλληλα παπούτσια.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης θα παρέχει τα απαραίτητα για τον καθαρισμό (σακούλες &
γάντια) και χυμούς/νερό/σνακ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
• Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, κ Ανδρέα Θεοδοσίου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
voroarm1@cytanet.com.cy ή στο τηλέφωνο 24 644744 ή με
• Tον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, κα Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια του έργου LIFE
Ορόκλινη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.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.
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.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE Ορόκλινη μπορείτε να βρείτε εδώ
www.orokliniproject.org.

-PRESS RELEASEVolunteer clean-up at Oroklini Lake as part of an EU funded LIFE project
10 October 2013
As part of the EU funded LIFE project [1] for the Restoration and management of Oroklini Lake, the
Voroklini Community Council invites the public to participate in a Volunteer Clean-up day at Oroklini
Lake. The Clean-up will take place on 13 October, Sunday at 10am aiming to remove litter from
around the lake and raise awareness about the wetland, which is a Special Protection Area for Birds
(part of the Natura 2000 Network) and an Important Bird Area!. To have a greater impact the
Voroklini Community Council will remove bulky waste using machinery from the site some days
before the volunteer clean-up takes place.
Oroklini Lake is a very important area for birds and especially for the breeding of Spur-winged Lapwing
and the Black-winged Stilt. Despite its importance and the fact that a LIFE project is being
implemented on the site for its protection and management, the lake suffers from litter and waste
dumped on site. Participating in this effort will help protect Oroklini Lake and to raise awareness for
this important wetland.
To help us organise this event better please sign up as a volunteer by contacting Voroklini Community
Council, Mrs. Eleni Michael on 24 644 744 or elenim@voroklini.org. Both groups or individuals are
welcome to the clean-up event!
Volunteers will meet at the car park area north of the lake, where the big sign for the lake is located.
To view a map of the site and to find more information on the LIFE project please visit
www.orokliniproject.org.
Organisers strongly advise the public to bring a hat and wear appropriate shoes.
Voroklini Community Council will provide the necessary materials (bags & gloves), refreshments and
snack.
For more information please contact:
• Voroklini Community Council. Mr Andreas Theodosiou, on email voroarm1@cytanet.com.cy or on
24 644744 or,

• BirdLife Cyprus, Mrs Melpo Apostolidou, LIFE Oroklini project coordinator on email
melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.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.
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.
More information on the LIFE Oroklini project can be found here www.orokliniproject.org.

