-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας, με μηνύματα για την προστασία και
την ανάδειξη της λίμνης Ορόκλινης
15 Νοεμβρίου 2013
Η άγρια ζωή και τα τοπία της λίμνης Ορόκλινης θα παρουσιαστούν μέσα από τις τέσσερις εποχές του
χρόνου, στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας που διοργανώνεται την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, στις
19:00, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης στη Λάρνακα, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE «Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης»[1].
Στην εκδήλωση το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει φωτογραφίες του υγροτόπου και των
πουλιών που συναντώνται εκεί, καθώς και άλλων ειδών από την άγρια ζωή της λίμνης Ορόκλινης,
μέσα από το φωτογραφικό φακό 34 φωτογράφων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό «Η λίμνη
Ορόκλινης μέσα από τις 4 εποχές». Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν περίτεχνα το έντονα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον της λίμνης και αναδεικνύουν την πλούσια βιοποικιλότητά της.
Στα εγκαίνια θα απονεμηθούν επίσης τα βραβεία στους φωτογράφους των νικητριών φωτογραφιών
του διαγωνισμού ενώ η έκθεση φωτογραφίας θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό για ένα μήνα.
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης στα πλαίσια
του έργου LIFE Oroklini για την αποκατάσταση και διαχείριση της λίμνης. Στο διαγωνισμό
συμμετείχαν 42 φωτογράφοι καταθέτοντας συνολικά 200 φωτογραφίες. Από αυτές, επιλέχθηκαν 92
φωτογραφίες για να αποτελέσουν το αντικείμενο της έκθεσης φωτογραφίας στις 20 Νοεμβρίου.
Αυτές οι φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη δημιουργία ενός φωτογραφικού
λευκώματος-αφιέρωμα στη λίμνη Ορόκλινης και στη φυσική της ομορφιά.
Η λίμνη Ορόκλινης είναι ένας από τους μόνο εφτά φυσικούς υγροτόπους της Κύπρου, ενώ έχει
μεγάλη οικολογική σημασία τόσο για την άγρια ζωή του νησιού αλλά και της Ευρώπης. Το 2009
εντάχθηκε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, γνωστό ως Natura 2000, ειδικά για
την προστασία 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 ξεκίνησε το 2012 αποτέλεσε μια
σανίδα σωτηρίας για τη λίμνη. Το έργο προνοεί συγκεκριμένα έργα διαχείρισης και αποκατάστασης
με στόχο την επαναφορά της λίμνης σε υγιή κατάσταση καθώς και δράσεις ενημέρωσης του κοινού. Η
έκθεση φωτογραφίας στοχεύει ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην ανάδειξη και ευαισθητοποίηση του
κοινού για τη λίμνη Ορόκλινης. Άλλες δράσεις του έργου με αυτό το στόχο είναι η κατασκευή
περιπτέρου ενημέρωσης και πτηνοπαρατηρητηρίου, η δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού
υλικού και άλλα.
Το έργο LIFE Oroklini (www.orokliniproject.org.cy) υλοποιείται με την υποστήριξη του χρηματοδοτικού
μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και με τη συμμετοχή πέντε φορέων
υλοποίησης, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, του Τμήματος
Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών και του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης.
Το κοινό παρακαλείται να ενημερώσει τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την προσέλευσή του
στα εγκαίνια, επικοινωνώντας με το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης στο τηλέφωνο 24 644744 ή
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο elenim@voroklini.org.

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 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.
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 RELEASEA special photo exhibition, with messages for the protection and
promotion of Oroklini marsh

15 November 2013
A Photo Exhibition demonstrating Oroklini Lake’s beautiful landscapes and wildlife through the four
seasons will be opening on Wednesday, 20 November 2013, at 19:00, at the Voroklini Community
Council building, at Larnaca, as part of the EU-funded LIFE project “Restoration and Management of
Oroklini Lake” [1].
At the event, the public will have the chance to enjoy photos depicting Oroklini Lake, its birds as well
as other wildlife through the lens of 34 photographers who participated in the Photo Competition
“Oroklini Lake all through the year”. The photographs beautifully capture both the highly variable
environment of the lake and its rich wildlife.
On the same day the Voroklini Community Council will award the prizes to the winning photographers
while the photo exhibition will remain open for a month.
The photo competition was organised by the Voroklini Community Council, as part of the LIFE Oroklini
project for the restoration and management of Oroklini Lake. Forty-two photographers contributed
with 200 photographs to the competition from which 92 photographs were selected for the photo
exhibition opening on 20 November. Moreover, these selected photographs were used to create a
photo album – tribute to Oroklini Lake and its natural beauty.
Oroklini Lake is one of only seven natural wetlands of Cyprus and it has significant ecological value on a
local and European scale. 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 the photo exhibition as well as the creation of an 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.
Please inform the Voroklini Community Council on your attendance to the event on 24 644744 or on
email elenim@voroklini.org.
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.
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.

