
Φύλαξη – Eπόπτευση  

Χατζηγούλας Αλέξανδρος,  
Φύλακας  Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε 



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 
 4 επόπτες πεδίου 

 Εξοπλισμός πεδίου 
      - 3 οχήματα 
      - κιάλια 
      - GPS 
      - φωτογραφικές μηχανές 

 Διαρκής και καθημερινός έλεγχος 
της Π.Π.  

 Έντονη ανθρωπογενή  
δραστηριότητα  στην Π.Π.  λόγω 
της αλιείας, γεωργίας, 
κτηνοτροφίας, κ.λπ. 

 Πρόληψη και αποτροπή 
παράνομων δραστηριοτήτων και 
ενεργειών εντός της Π.Π. 



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 

 Ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου 
φορέα (Μη ψήφιση Π.Δ.), δεν 
υπάρχει η δυνατότητα 
διενέργειας  ελέγχων. 

 Συνεργασία με θεσμοθετημένα 
όργανα φύλαξης της Π.Π. όπως   

         - Πυροσβεστική υπηρεσία       

         - Δασαρχείο 

         - Θηροφυλακή 

         - Αστυνομία  

 Συμμετοχή και συλλογή 
οικολογικών πληροφοριών. 

 

 



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 

 Έκταση  προστατευόμενης 
περιοχής  1218 km2 

 
 Έκταση  λίμνης  κάρλας  38 km2 

 
 Μηνιαίο  πρόγραμμα  φύλαξης 

 
 3 Ζώνες φύλαξης 



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 
Πιέσεις 
 

 Λαθραλιεία 

 Λαθροϋλοτομία 

 Παράνομη θήρα 

 Σκουπίδια – μπάζα 

 Υπολείμματα συσκευασιών                            

     φυτοφαρμάκων 

 Πυρκαγιές 

 Αυθαίρετες κατασκευές 

 Καταπατήσεις 

 



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 



Φύλαξη και ενημέρωση κοινού 



Παράνομη αλιεία 



Παράνομη θήρα 

Θήρα σε περιοχή ΚΑΖ 
της λίμνης κάρλας 

Συνεργασία με 
δασαρχείο Βόλου και 

Αγιάς 



Παράνομη θήρα 

Τοποθέτηση πινακίδων για 
την απαγόρευση θήρας στη 
λίμνη Κάρλα σε συνεργασία 
με την  Κ.Ο.Θεσσαλίας και 
Δασαρχείο 

Απαγόρευση θήρας 
300m περιμετρικά της 

λίμνης 



Καταγραφή  χωματερών - σκουπιδιών 

Ρίψη μπαζών 



Καταγραφή  χωματερών - σκουπιδιών 

Επικίνδυνοι ρύποι 
για το περιβάλλον 

και την υγεία 



Καθαριότητα  χωματερών - σκουπιδιών 

Καθαριότητα εντός 
της λίμνης κάρλας 
από το προσωπικό 

του φορέα 



Καθαριότητα  χωματερών - σκουπιδιών 

• Καθαριότητα υπολειμμάτων 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων από το 
προσωπικό του φορέα 

• Καύση με έξοδα του Φορέα 

• Καμία υπηρεσία αρμόδια για τη 
συγκομιδή και καύση αυτών  



Αντιμετώπιση πυρκαγιών 

Κατάλληλα 
εξοπλισμένο όχημα με 
δεξαμενή πυρόσβεσης 

Συνεργασία με το 
πυροσβεστικό σώμα 

Μαγνησίας και Λάρισας 



Αντιμετώπιση πυρκαγιών 

Συστάσεις για το 
κάψιμο ξερών χόρτων 

και καλαμιών 



Συλλογή  οικολογικών πληροφοριών 

Συμμετοχή σε 
δειγματοληψίες του 

επιστημονικού 
προσωπικού   



Περίθαλψη άγριας πανίδας 

Σε συνεργασία με  

τις αντίστοιχες μη 
κυβερνητικούς 
οργανισμούς (ΜΚΟ) 
περίθαλψης άγριας 
πανίδας, έχουν 
«νοσηλευτεί» 
δεκάδες  

είδη πανίδας 



Το περιβάλλον είναι η ζωή μας 

Σας ευχαριστώ πολύ !!! 


