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Δικόνα 1. Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή Κάξιαο- Μαπξνβνπλίνπ- Κεθαιόβξπζνπ Βειεζηίλνπ

Τα οθέλη πνπ πξνθύπηνπλ είλαη

1. Ζ πξνζηαζία ηεο θύζεο

2. Ζ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

3. Ζ  αεηθόξνο αλάπηπμε

4. Ζ επεκεξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο

5. Ζ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά,

6. Ζ νηθνλνκηθν-θνηλσληθή  αλάπηπμε ηεο  Πεξηνρήο,

7. Ζ πξνώζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο

Βιβλιογπαθία

Tν δίθηπν Natura 2000, απνηειεί έλα δίθηπν επηιεγέλησλ πεξηνρώλ νη νπνίεο «απαηηνύλ» ηδηαίηεξν θαζεζηώο πξνζηαζίαο εμ’αηηίαο ηεο πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο ηνπο θαη ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. Τν Δπξσπατθό Γίθηπν

Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ Φύζε 2000 (Natura 2000) δεκηνπξγήζεθε κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ (γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαζώο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο). Πξόθεηηαη γηα έλα δίθηπν θπζηθώλ θαη εκη-θπζηθώλ πεξηνρώλ πνπ ην θάζε

θξάηνο κέινο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδνπλ σο ζεκαληηθέο γηα ηα είδε ρισξίδαο, παλίδαο θαη ηα ελδηαηηήκαηά ηνπο θαη πεξηιακβάλεη δύν θαηεγνξίεο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ:

Ζ πεξηνρή Κάξιαο Μαπξνβνπλίνπ Κεθαιόβξπζνπ Βειεζηίλνπ κε θσδηθό ηνπίνπ GR1420004 απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε κειέηεο αθνύ ζπληζηά έλα νηθνζύζηεκα κε πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ όπσο ακκνζύξζεηο πνπ θαιύπηνληαη δηαξθώο από ζαιαζζηλό λεξό

κηθξνύ βάζνπο, εθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνύ κε βιάζηεζε (Πνζεηδσλίεο), πθαινη, απόθξεκλεο βξαρώδεηο αθηέο κε βιάζηεζε ζηε Μεζόγεην (κε ελδεκηθά Limonium spp.), ζθιεξά νιίγν-κεζνηξνθηθά ύδαηα κε βελζηθή βιάζηεζε ραξνεηδώλ, επηξνθηθέο θπζηθέο ιίκλεο

κε βιάζηεζε ηύπνπ Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεζνγεηαθά επνρηθά ηέικαηα, πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή, νξεηλά θαη κεζνγεηαθά ρέξζα εδάθε κε αθαλζώδεηο ζάκλνπο, ζηαζεξέο δηαπιάζεηο κε Buxus sempervirens ησλ αζβεζηνιηζηθώλ

βξαρσδώλ θιηηύσλ (Berberidion p.), δηαπιάζεηο κε Juniperus communis ζε αζβεζηνύρνπο ρεξζόηνπνπο ή ιεηκώλεο, ζακλώλεο κε Laurus nobilis, θξύγαλα Sarcopoterium spinosum, θαξζηηθνί αζβεζηνύρνη ιεηκώλεο (Alysso-Sedion albi), ςεπδνζηέπα κε αγξσζηώδε

θαη κνλνεηή θπηά (Thero-Brachypodietea), δάζε ζθιεξόθπιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βνζθή κε Quercus ilex, επκεζνγεηαθά αζβεζηνιηζηθά απόθξεκλα βξάρηα ηεο Διιάδαο, δάζε νμπάο κε Ilex θαη Taxus πινύζηα ζε επίθπηα (Illici-Fagion), δάζε νμπάο ηεο

θπηνθνηλσλίαο Asperulo-Fagetum, δάζε θξάμνπ ηεο θπηνθνηλσλίαο Fraxinus angustifolia, δάζε θαζηαληάο, δάζε κε Quercus frainetto, δάζε πιάηαλνπ ηεο Αλαηνιήο (Platanion orientalis), παξόρζηα δάζε-ζηνέο ηεο ζεξκήο Μεζνγείνπ (Nerio- Tamaricetea), δάζε κε

Quercus ilex.

Σην όξνο Μαπξνβνύλη ν αξηζκόο ησλ ζπάλησλ θαη απεηινύκελσλ εηδώλ ζειαζηηθώλ είλαη κεγάινο. Δλδεηθηηθά, νξηζκέλα από απηά είλαη ν αγξηόγαηνο (Felis silvestris), ην δαξθάδη (Capreolus capreolus) θαη ην ειάθη (Cervus elaphus). Σηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο Κάξιαο

έρνπλ παξαηεξεζεί αζβνί (Meles meles) θαη ηξσθηηθά ελώ αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία ηεο βίδξαο (Lutra lutra).

Σηελ επξύηεξε πεξηνρή, απαληνύλ 11 είδε ακθηβίσλ θαη 24 είδε εξπεηώλ, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ σο ζπάληα θαη απεηινύκελα.

Σην παξειζόλ, ε Λίκλε Κάξια απνηεινύληαλ από ζπνπδαίν ηρζπνπιεζπζκό, παξάγνληαο, θαηά κέζν όξν, 600ηόλνπο ςαξηώλ εηεζίσο θαη εμαζθαιίδνληαο εξγαζία ζε 1000 θαηνίθνπο. Οξηζκέλα από ηα είδε πνπ εληνπίδνληαη ζήκεξα ζηε Λίκλε Κάξια, είλαη ην

γξηβάδη (Cyprinus carpio), ε πεηαινύδα (Carassius gibelio), ην ηζηξώλη (Rutilus rutilus) θαη άιια.

Ζ Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή ηεο Κάξιαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε, ηόζν κε ηε κπζνινγία, όζν θαη κε ηελ αξραία θαη λεόηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο, ελώ ηαπηόρξνλα αλέπηπμε έλαλ κνλαδηθό ιατθό πνιηηηζκό, εμαηηίαο ηεο άξξεθηεο ζρέζεο ηεο κε ην πγξό ζηνηρείν.

Ηδηαίηεξα ε πεξηνρή ηεο ηέσο Λίκλεο Κάξιαο, ε νπνία θαηνηθήζεθε από ηα παλάξραηα ρξόληα, αλαθέξεηαη ζπρλά ηόζν ζηε κπζνινγία, όζν θαη ζηηο αξραίεο πεγέο. Γπν ζεκαληηθνί θύθινη ηεο Μπζνινγίαο, ν Αξγνλαπηηθόο θαη ν Τξσηθόο Πόιεκνο αλαθέξνληαη άκεζα ζηελ πεξηνρή ηεο.

Ζ πεξίθεκε Κεληαπξνκαρία, θαζώο θαη πιήζνο άιισλ κπζηθώλ θαη ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δίπια ζηε Λίκλε Κάξια.

Καηά κήθνο ηνπ πγξόηνπνπ νη θάηνηθνη έδεζαλ αξκνληθά κε ηε θύζε γηα ρηιηάδεο ρξόληα. Πνιινί νηθηζκνί βξίζθνληαλ ζηηο όρζεο ηεο θαη νη θάηνηθνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ πγξόηνπν γηα αιηεία, θπλήγη, θαιιηέξγεηα θαη βνζθή, αιιά θαη σο πεγή δηαθόξσλ πξσηνγελώλ πιηθώλ. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αζρνινύληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ

πξσηνγελή αιιά θαη δεπηεξνγελή ηνκέα.

Δικόνα 5.  Αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε Λίκλε Κάξια

Τηο Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο - ΕΔΠ γηα ηα πνπιηά, όπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 79/409/EΟK (γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελώλ) , θαη ηνπο Τόπνπο Κνηλνηηθήο Σεκαζίαο - ΤΚΣ όπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ. Σηελ Διιάδα νη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο

ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 είλαη δηαζπαξκέλεο ζε νιόθιεξε ηελ επηθξάηεηα θαη θαιύπηνπλ πεξίπνπ ην 16% ηεο επηθάλεηαο ηεο Φώξαο. Σύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, ην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ζηηο πεξηνρέο Natura ζπκβάιιεη: α) ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ

πεξηβάιινληνο,β) ζηελ πξνώζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε, εξκελεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη θαη’επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο, γ) ζηελ αλάπηπμε ήπησλ δξαζηεξηνηήησλ, δ) ζηελ πξνώζεζε αεηθόξσλ

πξαθηηθώλ εθ κέξνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ε) ζηελ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ,ζη) ηελ πξνώζεζε ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο.

Τα ηειεπηαία ρξόληα ζεκεηώζεθε κηα ζαθήο αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε πξνο ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, νη νπνίεο πιένλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.

Δικόνα 2. Ζ Λίκλε Κάξια  

Δικόνα 4. Η πανίδα ηης Προζηαηεσόμενης Περιοτής

Ζ αλάδεημε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη νη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο σο εξγαιεία βηώζηκεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρώλ 

Natura 2000. Ζ πεξίπησζε ηεο Λίκλεο Κάξιαο – Θεζζαιίαο.
Φακόγινπ Μ.1, Παπαδεκεηξίνπ Θ.1, Σηδεξόπνπινο Π.1, Μηραιάθεο Γ1.,  Κάγθαινπ Ηθ.1,2

1.Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο Οηθναλάπηπμεο Κάξιαο Μαπξνβνπλίνπ Κεθαιόβξπζνπ Βειεζηίλνπ 

2.Παλ/κην Θεζζαιίαο Τκήκα Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Υδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο

Δικόνα 6.  Δηθόλα από ηε ζύγθξνπζε Λαπηζώλ κε ηνπο Κεληαύξνπο
Δικόνα  7. Τνπίν κε ηνλ Απόιισλα θαη ηε Γάθλε

Δικόνα 8. Χαξάδηθε θαιύβα ρσξίο θνξπθή ζε θνπληάλη ηεο 

Λίκλεο Κάξιαο

Ζ νξληζνπαλίδα απόηειεί ηελ πιεξέζηεξα κειεηεκέλε νκάδα δώσλ ηεο πεξηνρήο. Τνλ ρεηκώλα ηνπ 1954, ιίγν πξίλ εθξεύζεη όιν ην λεξό ηεο Λίκλεο Κάξιαο πξνο ηνλ Παγαζεηηθό Κόιπν θαη ε ιίκλε απνμεξαλζεί, είραλ θαηακεηξεζεί 430.000 πδξόβηα πνπιηά, ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο πνπ είρε αλαθεξζεί πνηέ γηα ειιεληθό πγξόηνπν. Ψζηόζν, αθόκε θαη

ζήκεξα, ε νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο είλαη εμαηξεηηθά πινύζηα θαη αληηπξνζσπεύεηαη από πνιιά είδε, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη από δηεζλείο θαη εζληθέο ζπκβάζεηο. Τν 2010 ε πεξηνρή έγηλε μαλά ηόπνο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηα πνπιηά, όρη κόλν ζε εζληθό επίπεδν, αιιά θαη ζε επξσπατθό, ελώ ζήκεξα ζηε Λίκλε Κάξια

έρνπλ θαηαγξαθεί 45 είδε πνπιηώλ , θαηαηάζζνληαο ηελ ζηελ 4ε θαηά ζεηξά πινπζηόηεξε ιίκλε ζε νξληζνπαλίδα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ζ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή «Κάξιαο-Μαπξνβνπλίνπ-Κεθαιόβξπζνπ Βειεζηίλνπ» δηαζέηεη εμαηξεηηθό θιίκα, πνιύκνξθν θαη πνηθίιν αλάγιπθν έλα από ηα πινπζηόηεξα νηθνζπζηήκαηα ηεο Δπξώπεο θαη βέβαηα έλα ζεκαληηθό δπλακηθό αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, όπσο ε ειηαθή. Δίλαη ηαπηόρξνλα κηα πεξηνρή ηεο νπνίαο ε αλάπηπμε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ

πξσηνγελή ηνκέα θαη έπεηηα ζηνλ ηξηηνγελή θαη γη’ απηό ην ιόγν, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ πνηόηεηα θαη ηε βησζηκόηεηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Απηή αθξηβώο ε πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θξίλνληαη σο ηα βαζηθά ζύγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια ε

ηζηνξία θαη ε ιανγξαθία ηεο πεξηνρήο έρνπλ λα επηδείμνπλ πιήζνο παξαδνζηαθώλ αζρνιηώλ ( αιηεία, ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, ηνπηθή γαζηξνλνκία, αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο) νη νπνίεο ζήκεξα κπνξνύλ λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κε ηελ νηθνηνπξηζηηθή ηεο αλάπηπμε αιιά θαη ηελ επαλα-ζύλδεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο

κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δσήο κε ζύγρξνλα επηρεηξεκαηηθά εξγαιεία.

Τν πξόγξακκα γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηαπηόηεηαο ηελ Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο πεξηιακβάλεη ηξείο άμνλεο 

Ανάδειξη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ

Πξνγξάκκαηα  Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

Γεκηνπξγία Πξάζηλσλ Μνλνπαηηώλ, παξαηεξεηεξίσλ, ζέζεηο ζέαο

Οηθνπεξηήγεζε

Καηαζθεπή Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο

Καηαζθεπή Κέληξνπ Πιήξνθόξεζεο

Σύληαμε θαη πξνώζεζε έληππνπ πιηθνύ  ζρεηηθό κε ηελ παλίδα θαη ρισξίδα ηεο πεξηνρήο

 Ανάδειξη ηηρ πολιηιζμικήρ ηαςηόηηηαρ

Σηήξημε θαη θαιιηέξγεηα   ησλ πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δηαθόξσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ ηεο Πεξηνρήο

Έληαμε ησλ πνιηηηζηηθώλ πξντόλησλ ζην επξύηεξν θνηλσληθό-νηθνλνκηθό ηζηό ηεο Πεξηνρήο

Καηαζθεπή Μνπζείνπ Πνιηηηζκνύ

Αλάπηπμε ήπησλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ

 Αλάδεημε  θπζηθώλ πεξηνρώλ  κε  ηζρπξνύο θαιιηηερληθνύο ή πνιηηηζηηθνύο ζπζρεηηζκνύο όπσο π.ρ. ηα ζπήιαηα

Γεκηνπξγία  πνιηηηζκηθώλ δηαδξνκώλ  κέζσ  εηδηθώλ  portals 

 Aνάδειξη παπαδοζιακών αζσολιών & πποϊόνηων

Σπζηεκαηηθή  θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ παξαδνζηαθώλ αζρνιηώλ θαη πξντόλησλ ηεο Πεξηνρήο

 Σηήξημε ελεξγεηώλ θαηαρώξεζεο παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ  ζηελ Δπξσπατθή  Αγνξά ( π.ρ ηξαραλά, ζνύξβα, 

βξώζηκεο ειηέο, θαξύδηα, ακύγδαια, αριάδηα, θπζηίθηα θειπθσηά, αιεύξη, γξαβηέξα, καλνύξη, πιηγνύξη, θξαζί, γιπθά ηνπ 

θνπηαιηνύ, αξσκαηηθά θπηά, θξέαο, ηπξί θέηα, όζπξηα, καληηάξηα  θ.ιπ.)

Αλάδεημε Αγξνηνπξηζηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ

 Αλάπηπμε νηλνγαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ

Γηαθήκηζε παξαδνζηαθώλ αζρνιηώλ  κέζσ  έληππνπ πιηθνύ θαη νξγάλσζεο   εθδειώζεσλ 
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Δηθόλα.9. Παξαδνζηαθά Πξνηόληα  ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο

Δικόνα 3. Η  τλωρίδα ηης  Προζηαηεσόμενης Περιοτής


