
  

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 

«Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης» 

Ενημερωτικές πινακίδες για το κοινό τοποθετούνται στη λίμνη Ορόκλινης  

 

5 Οκτωβρίου 2012 

Η λίμνη Ορόκλινης, με την τόσο πλούσια βιοποικιλότητά της, αποκτά πλέον την ταυτότητα που της αξίζει 

με την τοποθέτηση τριών ενημερωτικών πινακίδων στην περίμετρό της. 

Στόχος αυτών των πινακίδων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επισκεπτών για τη σημασία της 

λίμνης Ορόκλινης αλλά και για τις δραστηριότητες του έργου προστασίας της λίμνης που χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον). Οι ενημερωτικές πινακίδες 

τοποθετήθηκαν στα πλαίσια του έργου αυτού με τίτλο ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης 

Ορόκλινης’, από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας που είναι και ο επικεφαλής εταίρος του έργου για την 

προστασία του εξαιρετικά σημαντικού υδροβιότοπου της Ορόκλινης.  

Οι πινακίδες που τοποθετήθηκαν σε τρία σημεία περιμετρικά της λίμνης, παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για το έργο που υλοποιείται στην περιοχή από τον Ιανουάριο του 2012, για τους στόχους του 

έργου, την εξαιρετική σημασία της λίμνης Ορόκλινης αλλά και για τα δύο σημαντικά είδη που φωλιάζουν 

εκεί, την Πελλοκατερίνα και τον Καλαμοκαννά. Οι πινακίδες σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συμβάλουν στη γνώση του κάθε επισκέπτη για τη λίμνη αλλά και για να αναδείξουν τη σημασία της λίμνης 

για τη βιοποικιλότητα γενικά και για τα πουλιά ειδικά. Τα κείμενα των πινακίδων είναι στα Ελληνικά και 

στα Αγγλικά. 

Μελλοντικά, και πάλι στα πλαίσια του έργου LIFE Ορόκλινης, ανάμεσα σε άλλες δράσεις ενημέρωσης και 

προστασίας, θα δημιουργηθεί στην περιοχή της λίμνης σημείο ενημέρωσης για το κοινό, 

πτηνοπαρατηρητήριο και μονοπάτι ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός φωτογραφίας για τη 

δημιουργία φωτογραφικού λευκώματος για τη λίμνη Ορόκλινης. 

Η γνωριμία με τους υδροβιότοπους του νησιού μας μπορεί να συμβάλλει στην προστασία τους. Σας 

καλούμε να επισκεφθείτε τη λίμνη Ορόκλινης και να απολαύσετε τα πουλιά που φιλοξενεί αυτός ο 

μοναδικός υδροβιότοπος. Για τον χάρτη της λίμνης και για περισσότερες πληροφορίες για το 

πρωτοποριακό έργο προστασίας της λίμνης Ορόκλινης αλλά και για δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε 

να συμμετέχετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.orokliniproject.org. 

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.  



  

Το έργο LIFE Ορόκλινη, θα 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: 

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

lemesos.thira@cytanet.com.cy.  

Χρήσιμες πληροφορίες  
 

* Το 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. 

 

- PRESS RELEASE - 

«Restoration and Management of Oroklini Lake» 

Information panels are erected at Oroklini Lake 

5 October 2012 

Oroklini Lake and its rich wildlife are getting the positive profile they deserve, thanks to some new and 

attractive information panels. 

As part of an EU funded project (LIFE program) for the protection of Oroklini Lake the Game and Fauna 

Service, which is the lead beneficiary of this ground-breaking project, has just placed three information 

panels around the lake. The purpose of these panels is to raise visitors’ awareness of the importance of 

Oroklini Lake and the activities of the LIFE OROKLINI project which started in January 2012. The three on 

site panels provide key information about the LIFE project and what it is trying to achieve, the importance 

of Oroklini Lake for biodiversity and birds and also information on the two key species, the Spur-winged 

Lapwing and the Black-winged Stilt. The text on the boards is in both Greek and English. 

In the future, and as part of the LIFE Oroklini project, among other conservation and awareness raising 

actions implemented, a visitor information point, a hide and a trail will be created while a photo 

competition is already in progress for the production of a photo album for Oroklini Lake. 

Getting to know our island’s wetlands can contribute to their protection. Why not visit Oroklini Lake and 

enjoy the birds of this unique wetland? For directions to Oroklini Lake and for more information on the 

project and actions where you can participate please visit the project website at www.orokliniproject.org.  



  

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 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.  

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: 

 

* 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. 

 

 


