ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ένας τόπος όπου
άνθρωπος και φύση
πορεύτηκαν μαζί για χιλιετίες

…στο «Σουλτάν Τεκέ» λίγο πιο έξω από τη Λάρνακα…οι
σκιές από τα φύλλα που μετατοπίζονται με τον άνεμο
ρυθμικά και μοιάζουν με κρησάρα που δουλεύει ασταμάτητα όπως ακριβώς η συνείδηση…

Οι Αλυκές Λάρνακας είναι ένα μοναδικό τοπίο που διαμορφώθηκε από τη συνύπαρξη
του ανθρώπου με τη φύση για χιλιάδες χρόνια. Η φυσική ομορφιά των αλυκών, το εξαι
ρετικής σημασίας οικοσύστημα και η ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν χαρακτηριστικά και αλληλένδετα στοιχεία του
τόπου. Διαχρονικά, το φυσικό περιβάλλον
διαμορφώθηκε από τον τοπικό πολιτισμό
που κι αυτός με τη σειρά του επηρεάστηκε
από τον υγρότοπο, με αποτέλεσμα να συνιστούν μία ολότητα, ένα σύνολο. Έτσι ακριβώς, σαν σύνολο, πρέπει να μελετώνται και
να προστατεύονται.
Ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες στην
περιοχή δεν είχαν ευεργετική επίδραση στο
φυσικό περιβάλλον. Εδώ και μερικά χρόνια,
πολλές επιβλαβείς ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που είχαν υποβαθμίσει σημαντικά το τοπίο αντιμετωπίστηκαν. Όμως, η περιοχή των
αλυκών μπορεί ακόμη να ωφεληθεί ποικιλοτρόπως μέσω στοχευμένων και ολοκληρωμένων προτάσεων για την αποκατάσταση
της περιβαλλοντικής ισορροπίας και την περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής της αξίας.

Οδυσσέας Ελύτης, «Κύπρος» από τη συλλογή «Ο Μικρός Ναυτίλος»

Το φυλλάδιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Πολιτισμός και φύση στη Μεσόγειο:
η συμβολή των πολιτιστικών αξιών σε δράσεις
αποκατάστασης υγροτόπων από το Med-INA.
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Κληρονομιά
Τέμενος Um Haram – Hala Sultan Tekke

Αρχαιολογικοί χώροι

Φυσική

Στην ευρύτερη περιοχή του Hala Sultan Tekke (Χαλά Σουλτάν Τεκκέ),
συναντά κανείς δύο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Ο πρώτος
είναι ο προϊστορικός οικισμός της περιοχής του Hala Sultan Tekke, μια
κοσμοπολίτικη πόλη-λιμάνι της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (2η χιλιετία π.Χ.), και ένα από τα πρώτα κέντρα όπου αναπτύχθηκε πολιτική
οργάνωση στην Κύπρο. Η αρχαιολογική θέση είναι γνωστή σήμερα
και ως Βυζακιά και βρίσκεται κοντά στο χωριό Δρομολαξιά. Διάφορες
μελέτες υποδεικνύουν ότι στην αρχαιότητα η Αλυκή επικοινωνούσε
με τη θάλασσα. Η αρχαία πόλη, χτισμένη δίπλα σε ένα φυσικό λιμάνι
προστατευμένο από τους ανέμους, αποτελούσε ιδανική περιοχή για
την ανάπτυξη του εμπορίου. Πλήθος εισαγομένων αντικειμένων από
τη Μυκηναϊκή Ελλάδα, τη Μινωική Κρήτη, την Ανατολία, την Αίγυπτο
και την κεντρική Μεσόγειο μαρτυρούν την ευημερία που απολάμβανε
η περιοχή και τις σχέσεις με ολόκληρο το μεσογειακό κόσμο.

Κληρονομιά

Τοπικά οικοσυστήματα
Οι Αλυκές Λάρνακας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους
της Κύπρου και της Μεσογείου γενικότερα, βρίσκονται νοτιοδυτικά
της πόλης της Λάρνακας και ανατολικά των χωριών Μενεού και Δρομολαξιάς. Η περιοχή των αλυκών, συνολικής έκτασης 1761 εκταρίων,
περιλαμβάνει τη Μεγάλη Λίμνη (ή Αλυκή), τις λίμνες Ορφανή, Σορού
και Αεροδρομίου, καθώς και τους υγροτόπους που τις περιβάλλουν.
Το οικοσύστημα των Αλυκών Λάρνακας ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Natura 2000 και προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους
οικοτόπους (92/43/EEC) και το Νόμο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (153(Ι)/2003). Επιπλέον, από το
2001 η Μεγάλη Λίμνη έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο Ramsar ως
υγρότοπος διεθνούς σημασίας. Η Σύμβαση Ramsar σκοπό έχει την προ
στασία και ορθολογική χρήση των υγροτόπων και των πόρων τους.
Στο παρελθόν, το σύμπλεγμα των αλυκών ήταν ενωμένο με τη θάλασσα, μια άποψη που υποστηρίζεται από διάφορα αρχαιολογικά και
γεωλογικά ευρήματα. Οι Αλυκές Λάρνακας είναι επίσης γνωστές για
τα πολλά είδη υδρόβιων αποδημητικών πουλιών όπως φλαμίνγκο,
αγριόπαπιες, γλάρους, κ.ά. Όμως, το βασικότερο στοιχείο της διατροφικής αλυσίδας του οικοσυστήματος, στο οποίο βασίζονται τα
περισσότερα είδη πανίδας για την επιβίωσή τους, είναι η μικρή γαρίδα της άρμης Αρτέμια (Artemia salina). Η διατάραξη των συνθηκών
αναπαραγωγής και επιβίωσης της Αρτέμιας (π.χ. αλλαγές στις διακυμάνσεις της αλμυρότητας του νερού, μόλυνση, οικιστικές πιέσεις,
κτλ.) ενδέχεται να έχει καταστροφικές συνέπειες για όλο το οικοσύστημα των αλυκών, και ιδιαίτερα για τους πληθυσμούς των πουλιών.
Ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία
της περιοχής είναι η διατήρηση του υδατικού ισοζυγίου μέσω της
τροφοδότησης των λιμνών από τα όμβρια ύδατα, της επιφανειακής
τους ροής από τις λεκάνες φυσικής απορροής, τις υπόγειες διαδρομές νερού, καθώς και από τους υδροφορείς και τις εισροές από
υπόγεια στρώματα από τη θάλασσα.

Βιοποικιλότητα και ποιότητα ζωής
Το οικοσύστημα των αλυκών ήταν ανέκαθεν σημαντικό για την περιοχή. Επηρέασε, δε, και την οικιστική ανάπτυξη της πόλης της
Λάρνακας, με αποτέλεσμα ο υγρότοπος να δέχεται και τις ανάλογες
πιέσεις. Περιφερειακά του οικοσυστήματος έχουν αναπτυχθεί το διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, κτηνοτροφικές μονάδες και διάφορα άλλα έργα, που δεν είναι πάντοτε
απόλυτα συμβατά με τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Επιπλέον, ο χώρος απειλείται από την παράνομη
πρόσβαση τροχοφόρων μέσα στις αλυκές κυρίως το καλοκαίρι και
σε περιόδους που το μεγαλύτερο μέρος των αλυκών δεν καλύπτεται από νερό, καθώς και από την παράνομη ρίψη σκουπιδιών και
διάφορων άλλων αδρανών υλικών.
Από το 1997 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας λειτουργεί η Επιτροπή Προστασίας και Διαχείρισης
των Αλυκών Λάρνακας, μέσω της οποίας λαμβάνονται μέτρα και
προγραμματίζονται έργα για την προστασία και την αναβάθμιση
του υγροτόπου. Στις ανάλογες δράσεις για τη βελτίωση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβάνονται η περίφραξη σε
αρκετά σημεία της Αλυκής για την αποφυγή εισόδου τροχοφόρων
εντός της λίμνης και προστασία των αλοφύτων, η κατασκευή δύο
παρατηρητηρίων, η απομάκρυνση του σκοπευτηρίου που λειτουργούσε δίπλα στην Αλυκή, ο συστηματικός καθαρισμός του υγροτόπου, αναλύσεις του νερού και του υποστρώματος των αλυκών και
εκχερσώσεις ακακιών, ενός ξενικού είδους που επηρεάζει την ανάπτυξη των ιθαγενών ειδών.

Από το 1971, ομάδα Σουηδών αρχαιολόγων διενεργούν συστηματικές ανασκαφές στην αρχαία πόλη-λιμάνι. Οι ανασκαφές έχουν φέρει
στο φως αριθμό τάφων με πλούσια κτερίσματα, όπως χρυσά κοσμήματα, μπρούτζινα δοχεία, δοχεία κατασκευασμένα από φαγεντιανή
(πορώδης πηλός με επικάλυψη σμάλτου), καθώς και αντικείμενα από
ελεφαντόδοντο. Επιπλέον, οι ανασκαφές αποκάλυψαν τμήμα του
προϊστορικού οικισμού σε πλήρη άνθιση, ο οποίος διέθετε πολεοδομικό σχέδιο, συμπεριλάμβανε οικιστικά συγκροτήματα, πιθανότατα ένα
ιερό, και μεταλλουργικά εργαστήρια για την επεξεργασία του χαλκού.
Ο οικισμός εγκαταλείφθηκε ειρηνικά στο τέλος του 12ου αιώνα π.Χ.,
καθώς το λιμάνι έκλεισε εξαιτίας προσχώσεων και οι εμπορικές
δραστηριότητες σταμάτησαν. Ο πληθυσμός της πόλης μετακινήθηκε πιθανότατα προς τη γειτονική περιοχή του Κιτίου.

Ο δεύτερος σημαντικός αρχαιολογικός χώρος βρέθηκε κατά τις εργασίες αποκατάστασης του Hala Sultan Tekke, το 2002, ακριβώς
κάτω από την πτέρυγα του τεμένους όπου φιλοξενούνταν οι ιερείς
και οι άνδρες επισκέπτες. Πρόκειται για ευρήματα της Ύστερης Αρχαϊκής, της Κλασικής και της Ελληνιστικής Εποχής. Μικρός αριθμός
ειδωλίων, ενεπίγραφη ντόπια κεραμική (εγχάρακτη) και μεγάλες
ποσότητες εισηγμένης αττικής ερυθρόμορφης κεραμικής με μυθολογικές παραστάσεις παρέχουν ενδείξεις ότι ο χώρος αυτός πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε ως ιερό από την 1η χιλιετία π.Χ.
Στην ευρύτερη περιοχή των αλυκών βρέθηκε άγαλμα της Αρτέμιδας Παραλίας, και εικάζεται ότι στο χώρο λειτουργούσε το αντίστοιχο ιερό. Το ιερό πρέπει να ήταν μοναδικό, καθώς οι χώροι λατρείας
της Αρτέμιδας βρίσκονται συνήθως στην ενδοχώρα. Το γεγονός ότι
η Άρτεμις ήταν η θεά του κυνηγιού αποτελεί ένδειξη ότι ο χώρος
ήταν ιδιαίτερα πλούσιος σε κυνήγι από την αρχαιότητα. Τα ερείπια
του ιερού δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, το άγαλμα όμως (για το
οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ακριβή θέση όπου ανακαλύφθηκε) είναι ιδιαίτερης ομορφιάς και εκτίθεται στο Μουσείο
Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης στην Αυστρία.
Τα κατάλοιπα ενός ακόμη σημαντικού ιερού της Κλασικής περιόδου, το οποίο ερευνήθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα, βρίσκονται
στο χώρο του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας.

Το τέμενος χτίστηκε το 648, στον τόπο που πέθανε η Um Haram πέφτοντας από ένα υποζύγιο κατά τη διάρκεια των πρώτων αραβικών επιδρομών στην Κύπρο. Σύμφωνα με την παράδοση, η Um Haram ήταν συγγενής του προφήτη Μωάμεθ. Ο μέγας χαλίφης Μοαβίας, ο οποίος ηγήθηκε
της πρώτης αραβικής επιδρομής στην Κύπρο το 7ο αιώνα, μόλις έμαθε το
θάνατο της Um Haram έδωσε διαταγή να κτιστεί το συγκεκριμένο τέμενος. Σήμερα, το Hala Sultan Tekke αποτελεί σημαντικό μέρος προσκυνήματος για τους Μουσουλμάνους. Κατατάσσεται σε σπουδαιότητα μετά τους
ιερούς χώρους της Μέκκας, Μεδίνας και Αλ Ακσιά στην Ιερουσαλήμ. Το
τέμενος ανακαινίστηκε για πρώτη φορά το 1816 και μετέπειτα το 2002
από το UNOPS (Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπηρεσίες Έργων).

Οι Αλυκές και η συλλογή του αλατιού
Σύμφωνα με μια τοπική παράδοση, όταν ο άγιος Λάζαρος έφτασε
στην Κύπρο, επισκέφτηκε έναν αμπελώνα και ζήτησε ένα τσαμπί σταφύλι από μια γυναίκα για να ξεδιψάσει. Εκείνη, αντ’ αυτού, του πρόσφερε αλάτι. Τότε ο Λάζαρος την καταράστηκε, ο αμπελώνας ξεράθηκε και στη θέση του δημιουργήθηκαν οι αλυκές της Λάρνακας. Ο
ερχομός του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα υποδεικνύεται από τις σχετικές τοπικές παραδόσεις και, κυρίως, από την όμορφη βυζαντινή εκκλησία που κτίστηκε πάνω από τον τάφο του. Παρόλο που ο μετέπειτα πολιούχος της πόλης της Λάρνακας καταράστηκε την περιοχή των
αλυκών, ο υγρότοπος εξελίχτηκε στα νεότερα χρόνια σε μία από τις
σημαντικότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές του νησιού. Ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και κυρίως την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κύπρο (1489-1571) το αλάτι συλλέγονταν σε πολύ μεγάλες
ποσότητες και αποτελούσε ένα από τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα του
νησιού. Ως μονοπωλιακό είδος η συλλογή και πώλησή του ήταν απόλυτα ελεγχόμενη και φορολογούνταν με αυστηρότητα, καθώς ήταν
βασικό στοιχείο της διατροφής αλλά είχε και επιπλέον χρήσεις, όπως
η συντήρηση τροφίμων και η χρήση του στην παρασκευή ζωοτροφών, καθώς και στη βιοτεχνία. Η συλλογή του σταμάτησε το 1986.
Η περιοχή των αλυκών της Λάρνακας είναι ένα εντυπωσιακό φυσικό και
πολιτιστικό μνημείο που, μέσω της προστατευόμενης περιοχής, των αρχαιολογικών χώρων και των παραδοσιακών μεθόδων συγκομιδής του
αλατιού τονίζει τους δεσμούς που ενώνουν τους ανθρώπους και τη
φύση διαχρονικά. Η ανάδειξη των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
αξιών της περιοχής, μέσω ήπιων μορφών τουρισμού και πρωτοβουλιών
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την
αποτελεσματικότερη προστασία των Αλυκών Λάρνακας. Παράλληλα, η
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού, και κυρίως των νέων που είναι
οι μελλοντικοί χρήστες και διαχειριστές του υγροτόπου, μπορεί να δράσει ως μοχλός πίεσης προς τους υπεύθυνους φορείς. Η προσέγγιση αυτή
κρίνεται αποτελεσματική γιατί δεν κρατά τον άνθρωπο μακριά με σκοπό
να προστατέψει τη φύση, αλλά βασίζεται σε αυτόν για να το επιτύχει.

LARNAKA SALT LAKES
Where nature and people
walked together
for millennia

…at ‘Sultan Tekke’ a little outside of Larnaka…the
shadows of leaves that shift rhythmically with the wind
and look like a winnow-sieve that works ceaselessly
exactly like consciousness…

The Larnaka Salt Lakes are a unique Mediterranean landscape fashioned over thousands of years through the co-existence of
humans and nature. It is a landscape that
combines the natural beauty of the salt lakes
–and an ecologically important biotope– with
a unique human heritage. The natural and
cultural are closely intertwined around the
lakes; the physical environment having been
shaped by local traditional practices greatly
influenced by this specific wetland. The two
elements –nature and culture– now comprise an integrated entity, and provide our
focus as we study, protect and learn from
this important site.
Not all human activities in the wetland have
been positive for the local environment. In
recent decades, some of the damage caused
over time to this fragile ecosystem has been
reversed. However, the site’s sensitive environmental balance could benefit still further
through the elimination of other threats the
salt lakes continue to face, as well as from a
coordinated promotion of its values, thereby
offering visitors a more integrated cultural
and environmental experience.

Odysseas Elytis, ‘Cyprus’ from the poetry collection ‘The Little Mariner’

The leaflet was produced in the framework of the project
Culture and wetlands in the Mediterranean: using
cultural values for wetland restoration, by Med-INA

(www.med-ina.org, secretariat@med-ina.org)
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In the broader area of Hala Sultan Tekke, two important archaeological sites can be found. The first is the prehistoric settlement
near the Tekke, a cosmopolitan harbour town dating from the
Late Bronze Age (2nd millennium BC), and one of the earliest
known places of political organisation in Cyprus. Found near the
village of Dromolaxia, the site location is today known as Vyzakia. Several studies indicate that the adjoining salt lake was navigable in antiquity, thereby providing an ideal harbour. Founded
in this naturally sheltered anchorage, the ancient port town enjoyed a favourable location for commercial trading. The abundance of imported items from Mycenaean Greece, Minoan Crete,
Anatolia, Egypt and the central Mediterranean attest to the
wealth and prosperity it enjoyed, and indicates the extent of its
pan-Mediterranean connections.

Heritage

Local ecosystems
Found southwest of the town of Larnaka in Cyprus, and east of the
villages of Meneou and Dromolaxia, the Larnaka Salt Lakes are one
of the most important biotopes in Europe. Together, the lakes and
their associated wetlands – Lake Alyki (or Salt Lake), Lake Orphani,
Lake Soros and Airport Lake – cover an area of 1761 hectares.
The Larnaka Salt Lakes ecosystem is part of the European Network Natura 2000 and is also covered under the European Habi
tats Directive (92/43/EEC) and the Cypriot Law for the Protection
and Management of Nature and Wildlife (153(Ι)/2003).Furthermore, since 2001 Lake Alyki has been included in the Ramsar List
of Wetlands of International Importance. With the aim of protecting wetlands throughout the world, the Ramsar Convention promotes the sustainable use of their resources.
Diverse geological and archaeological findings from the area reveal that the lakes were open to the sea until relatively recently.
In terms of wildlife, the lakes are best known for the waterbirds
that winter there, including thousands of flamingos, wild ducks
and gulls. But the most basic element of the food chain in the
lakes’ ecosystem, and on which so much other life relies, is the
small brine shrimp Artemia (Artemia salina). The reproduction
and survival of this crustacean is dependent on the high salinity of
Lake Alyki and its seasonal fluctuations. When flamingos and other waterbirds are unable to find the shrimp upon which they feed,
they desert the salt lakes and continue their journey by travelling
to Lake Akrotiri in Limassol or south towards Africa. If the living
and reproductive conditions of the Artemia shrimp are disrupted,
the consequences for the entire ecosystem can be devastating.
Also contributing to the important ecological balance of the wetland is the crucial maintenance of its water levels, through rainwater feeding the lakes, drainage from the natural surrounding
basin and underground waterways, as well as from other aquifers or subterranean streams from the sea.

Biodiversity and local livelihoods
The salt lakes have long been an important resource and habitat for the Larnaka region. They have influenced urban development and consequently suffer from a number of collateral
pressures. Several structures have been built around the wetland that detract from the area’s cultural and natural character,
such as the desalination plant, an international airport and several farms. The area also suffers from illegal access, driving
within the sensitive lake zone when dry weather has evaporated the water, and the prohibited disposal of garbage and
other waste material.
With a Ministerial Decision in 1997, the Committee for the Protection and Management of the Larnaka Salt Lakes was established and all measures and projects for the protection and
enhancement of the wetland must meet its approval. Several
efforts for the improvement and restoration of the ecosystem
have since been carried out, such as the fencing off of certain
parts of Lake Alyki in order to prevent vehicle entry and protect
sensitive halophyte plants, the construction of two bird-watching towers, the removal of a shooting club that operated next
to Lake Alyki, the regular cleaning of the wetland, the analyses
of the water and substrate of the salt lakes and the removal of
acacias, a foreign tree variety that negatively influences the
development of native endemic species.

The site of Hala Sultan Tekke was systematically excavated by a
Swedish team from 1971 onwards. Excavations brought to light
a number of tombs that contained wealthy burial gifts, including
gold jewelery, bronze and tin-glazed faience vessels, and ivory
artefacts. In addition to the rich tombs, excavations at Hala Sultan Tekke revealed some of the flourishing settlement which had
once existed there and a town plan which included residential
compounds, a possible sanctuary and metallurgical workshops
for the processing of copper.
When the silting up of the harbour affected its trading activities
at the end of the 12th century BC, Hala Sultan Tekke was peacefully abandoned. It is possible that the town’s population moved
to the neighbouring settlement of Kition.

A second important archaeological site was discovered during
restoration works at the Hala Sultan Tekke in 2002, directly
beneath the wing where male visitors and priests would have
been hosted. The findings date back to the Late Archaic, Classical and Hellenistic periods. A number of figurines, inscribed
local earthenware and large quantities of imported Attic redfigure pottery decorated with mythological representations indicate that the area was probably used as a sanctuary from the
1st millennium BC.
A statue of Artemis Paralia (by the beach, in Greek) was discovered in the salt lakes region, indicating the presence of a corresponding temple. This would have been a rare sanctuary as the
sites where Artemis was venerated are found usually on the
mainland. As Artemis was the Greek goddess of the hunt, this
suggests that the area in ancient times was particularly rich in
game. Although the remains of the temple have not yet been
discovered, the beautiful statue (for which there is no information regarding the exact location where it was found) is displayed
at the Kunsthistorisches Museum of Vienna in Austria.
The remnants of another important temple, excavated at the end
of the 19th century and dating from the Classical period, are located on the site occupied by the old Larnaka airport.

The shrine was built in 648, in the place where Um Haram died
after falling off her mule during the first Arabic raids on Cyprus.
According to tradition, Um Haram was a relative of the Prophet
Muhammad. Upon hearing of her death, the Caliph Moavia, who
led these Arabic raids on the island in the 7th century AD, ordered
the construction of the shrine. Today, the Tekke is an important
place of pilgrimage for Muslims, as it is one of the holiest of Islamic sites after Mecca, Medina and Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. The Tekke has twice been restored, in 1816 and later in
2002 by UNOPS (United Nations Office for Project Services).
The salt lakes and salt harvesting
When he arrived in Cyprus, St. Lazaros visited a vineyard and
asked a woman for grapes to quench his thirst. Instead of grapes
she offered him salt. To punish her, he cursed the site, and when
the vineyard eventually became desiccated the Larnaka Salt Lakes
were created in its place. The presence of St. Lazaros in Cyprus is
demonstrated by the local traditions associated with him and by
the beautiful Byzantine church built upon his grave. Despite the
fact that St. Lazaros, who would later become the patron saint of
Larnaka, cursed the site of the salt lakes, the wetland was to become one of the most important and lucrative natural resources
on the island. Throughout the Middle Ages, and especially during
the Venetian occupation, salt was so plentiful that it became one
of the primary export commodities of Cyprus. Its harvesting and
selling were strictly controlled and taxed, being not only an important nutritional additive, but having a wide range of uses at the
time, including the preservation of food, as well as being an important element in fodder production and manufacturing. Salt
was last harvested from the Larnaka Salt Lakes in 1986.

The Larnaka Salt Lakes are an impressive natural and cultural
monument, encompassing the protected wetland, important archaeological sites and the traditional methods for harvesting salt.
Together, these cultural and natural values reveal the bonds that
unite people and nature over time. Promoting these values of the
Larnaka area through sustainable forms of tourism and environmental education is an important way to protect the salt lakes
more effectively. And by increasing public awareness of the wetland’s importance, especially amongst the younger generationwho in time will become the future users and stewards of the
area- can help influence those responsible for it today. This conservation approach doesn’t seek to keep people away from nature, but relies on them to help protect it.

