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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΖΕΠ Λίμνη Ορόκλινης 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Συνολικό ποσό:  

Αιτούμενο ύψος χρηματοδότησης ΕΕ: 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

Επικεφαλής Εταίρος: 

Συνεργαζόμενος(οι) εταίρος(οι): 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 χρ., ΕΝΑΡΞΗ: 01/01/12  -  ΤΕΛΟΣ: 31/12/14 

LIFE10 NAT CY716 Oroklini 

€ 797.070 

€ 398.535 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΧΟΙ: 
Στόχος έργου: Να φτάσει η ΖΕΠ της λίμνης Ορόκλινης σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (FCS), 

όπως ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Πουλιά και για τους Οικότοπους. 

Το έργο 

υλοποίησε 

δράσεις που 

στόχευαν 

συγκεκριμένα 

προβλήματα 

της περιοχής: 

Περίφραξη Όχληση 

Έργα υδρολογικής 

διαχείρισης 

Έλλειψη διαχείρισης νερού και 

αποξήρανση 

– αστάθεια στάθμης νερού 

Απομάκρυνση 

ασφάλτου και 

αποκατάσταση τεμαχίου 

Παράνομη δραστηριότητα υπαίθριας 

αγοράς εντός των ορίων της λίμνης 

(απώλεια βιοτόπου, όχληση) 

Ξένα χωροκατακτητικά 

είδη  

Απομάκρυνση ακακιών και 

φύτευση τοπικών ειδών φυτών 

Δράση έργου Πρόβλημα 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

 Βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης της 

λίμνης 

 Παραγωγή Σχεδίου Δράσης για τα σημαντικά 

είδη πουλιών για τη μετέπειτα διαχείριση της 

περιοχής 

 Στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση 

συνθηκών για τα είδη καθορισμού 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσω 

εμπλοκής της τοπικής Κοινότητας και την 

παραγωγή υλικού για σχολεία (1400 μαθητές) 

 Συνέχιση των δράσεων διαχείρισης 

 Φώλιασμα ειδών για πρώτη φορά και 

επανεμφάνιση αναπαραγόμενων ζευγαριών 

ειδών μετά από απουσία 7 χρόνων, 

καταγραφή φωλιών σε αποκαταστημένες 

περιοχές 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

o Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Άγριας Ζωής Νόμου 
του 2003 153(I)/2003 

o Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πουλιών και 
Θηραμάτων Νόμου του 2003 152(I)/2003  

 

 Υλοποίηση δράσεων διαχείρισης περιοχής ΖΕΠ (Natura 
2000) 

 Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προστασίας για είδη 

πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά 

 Υδρολογική διαχείριση – προστασία υγροτόπου από 
επιπτώσεις κλιματικών αλλαγών 
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ΣΥΝΕΧΙΣΗ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, MARKET-UPTAKE)  

Οι φορείς υλοποίησης του έργου συνεχίζουν τη διαχείριση της περιοχής βάσει 

του Σχεδίου Δράσης: 

 Η Λίμνη Ορόκλινης περιλήφθηκε στον κατάλογο υδάτινων σωμάτων που 

παρακολουθούνται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

 Συνεχίζεται η διαχείριση της στάθμης του νερού της Λίμνης 

 Συντήρηση των έργων που έγιναν (περίφραξη, πτηνοπαρατηρητήρια) 

 Καθαρισμός περιοχής 

 Συνεχίζεται η ενημέρωση και οι εκπαιδευτικές δράσεις & δράσεις ενημέρωσης 

 Παρακολούθηση περιοχής & συστηματικές καταγραφές πουλιών.  
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Καλό παράδειγμα αποτελεσματικής χρήσης πόρων και μοντέλο συνεργασίας μεταξύ 

κυβερνητικών φορέων, μη-κυβερνητικών οργανισμών και τοπικής κοινότητας. 

Αποτελεσματική και ουσιαστική διαχείριση 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. 


