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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τ

ο παρόν κείμενο αποτελεί Έκθεση απολογισμού πεπραγμένων του Φορέα Διαχείρισης
Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου για
τα έτος 2013.

Σκοπός της δημιουργίας του Φορέα είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της
φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου της
περιοχής Κάρλας – Μαυροβούνιου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου .
Η προστασία και η διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών, προϋποθέτει τα εξής:
- Την διαφύλαξή τους ως δημόσια- κοινωνικά αγαθά
- Την διαχείριση των πολύπλοκων οικολογικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών
παραμέτρων
- Την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας έτσι ώστε να θεμελιωθεί ένα « άλλο μοντέλο
ανάπτυξης» που θα σέβεται το περιβάλλον και θα διαχέει τα οφέλη στην τοπική κοινωνία,
αμβλύνοντας τυχόν ανισότητες.
Ο ΦΔ, ως νεοσύστατη δομή, «κινήθηκε» σε τρείς άξονες.
Α) στην ωρίμανση της οργανωτικής δομής, β) στην ολοκλήρωση της θεσμικής του
λειτουργίας και γ) στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό υπαγορεύεται από
τις υποχρεώσεις του έναντι της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες τις ενέργειες του ΦΔ, η αξιοποίηση
όλων των χρηματοδοτικών μέσων αλλά και την αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης ενέργειάς
μας.

Ιφιγένεια Κάγκαλου
Πρόεδρος ΔΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δρ. ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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1. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΛΙΑΣ
2. ΜΠΟΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
3. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
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6. ΣΤΑΦΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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(ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
3.
ΧΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ :ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:
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5.
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6.
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΕΚΑ
7.
ΤΣΙΝΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
8.
ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
9.
ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
10. ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΙΟΥΜΑ: ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟ ΙΓΜΕ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ – ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΤΖΑ: ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΑΡΓΥΡΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ: ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΔΗΣ: ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Σιδηρόπουλος Παντελής, Msc Πολιτικός Μηχανικός, Συντονιστής Προγράμματος ΕΠΕΡΡΑΑ
Χαμόγλου Μαρία , Msc Ιχθυολόγος
Μιχαλάκης Δημήτριος, Δασολόγος
Δελήβαση Γεωργία, Msc Γεωπόνος
Παπαδημητρίου Θεοδότη, Δρ. Βιολόγος
Μηλιώνη Αντωνία, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Ακριβούσης Βασίλειος, Φύλακας
Σαλπαδήμος Νικόλαος, Φύλακας
Τάχος Κωνσταντίνος, Φύλακας
Χατζηγούλας Αλέξανδρος, Φύλακας

Εικόνα 1. Χάρτης της Προστατευόμενης Περιοχής με το δίκτυο Natura 2000 και τα καταφύγια άγριας ζωής
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1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΡΓΑ
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1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΡΓΑ
1.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚA ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ
1.1.1. ΕΠΠΕΡΑΑ
Έναρξη-λήξη: 2010- 2015
Υπεύθυνος φορέας έργου: Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου
Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΚΑ- Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Συνεργαζόμενοι φορείς: Περιφέρεια Θεσσαλίας & ΟΤΑ
Σκοπός του έργου: Το προτεινόμενο έργο προϋπολογισμού (μετά από τροποποίηση) €2.368.969,65
θα συντελέσει:
Στη συνέχιση της λειτουργίας του Φ.Δ.
Στην πληρέστερη στελέχωσή του.
Στη βελτίωση της υποδομής εποπτείας και φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής και την αναβάθμιση των προγραμμάτων παρακολούθησης και εποπτείας.
Στη βελτίωση της γνώσης επί των χαρακτηριστικών της Π.Π.
Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών που επισκέπτονται τη Περιοχή Οικοανάπτυξης και των χρηστών της Προστατευόμενης Περιοχής.
Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής.
Στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας με στόχο την προβολή της Π.Π.
Στην προώθηση του Εθελοντισμού.
Στη χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής και την εξειδίκευση μέτρων και εργαλείων για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση της Π.Π.
Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης ειδών και οικοτόπων εντός της ΠΟΚαΜαΚεΒε, βάσει των καταλόγων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 3η Εθνική
Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και αξιολόγησης
της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status assessment) ειδών και οικοτόπων,
ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.
Στην εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων
Στο σχεδιασμό και εκτέλεση έργων προστασίας και ανάδειξης της ΠΟΚαΜαΚεΒε

Βαθμός υλοποίησης του έργου:
Από τις 41 κατηγορίες υπηρεσιών και προμηθειών της αυτεπιστασίας έχουν ενεργοποιηθεί και
πραγματοποιείται απορρόφηση κονδυλίων από τις 36 κατηγορίες. Επομένως πραγματοποιείται υλο-
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ποίηση του έργου σε ποσοστό 87%. Στον πίνακα 1.1. παρουσιάζονται τα υλικά που έχει μέχρι στιγμής προμηθευθεί ο Φορέας μέσω της αυτεπιστασίας.
ΥΠ1: Αυτεπιστασία
Πίνακας 1.1. Υλικά που προμηθεύτηκε ο Φ.Δ. στα πλαίσια της αυτεπιστασίας

ΥΛΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
FORD RANGER 4X4 PIKUP
FORD KUGA 4X4
Όχημα 4X4 Ford Ranger double cab
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ (ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)
Σταθμός εργασίας HP Z800
Εκτυπωτές HP LaserJet P4515x (CB516A)
Εκτυπωτής HP Color LaserJet P4015tn
Scanner A3 EPSON GT 20000
Ανακλαστικός Προβολέας Διδασκαλίας τύπου Focous
ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ OPTOMA ES 526

Oθόνη προβολής με τρίποδο τύπου Lumene Arcadia 200V (203x52, 4:3)
Oθόνη προβολής (οροφής κρεμαστή) τύπου Lumene Plaza 200V (203x52,
4:3)
Άδεια ARCINFO GIS 9.3.1
Άδεια AUTOCAD 2010
Άδειες OFFICE 2010
Άδειες antivirus
Q-Prime/Financials της Info-Quest
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Γραφεία με γωνία
Τραπέζι συνεδριάσεων (3600χ1200)
Συρταριέρες
Τραπεζάκι σαλονιού
Βιβλιοθήκες
Καθίσματα ΔΣ
Καθίσματα εργασίας
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ D3100 NIKON
ΚΙΑΛΙΑ NIGHTHUNTER XP 8 × 30 ΤΗΣ STEINER
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF - UHF CT 790 MIDLAND
DIGITAL NIGHT VISION DEVICE YUKON
ΠΕΔΙΟΣΚΟΠΙΟ ED82 NIKON
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ 13-30X/20-45X/25-56X MC ZOOM ΝΙΚΟΝ
GPS ΧΕΙΡΟΣ OREGON 550 GARMIN
GPS ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ G.I.S. GRS-1 TOPCON
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ΤΕΜ
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
1
1
5
1
5
1
3
11
5
1
3
5
1
1
1
1
1
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PC HP TOUCHSMART610-1105GR ALL-IN-ONE
NB HP PAVILION DV7-6B13EV QG704EA
UPS ACCUPOWER EYEON 1000VA LCD DISPLAY
SAMSUNG MONITOR-TV B1930HD 18.5’’ LCD-TV MPEG-4
LOGITECH KEYBOARD/MOUSE WIRELESS MK260
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ VIGOR IPPBX 3510 + ISDN 4PORT+1XFXS
ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ VOIP ATCOM ΑΤ-620Ρ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ HD GXP2100 GRANDSTREAM
4-LINE

3
1
9
1
1
1
6
1

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ RICOH AFICIO MP3351 &
SR3050+BRBU3020+TAB+WIRELESS TYPEJ

1

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G AF-S DX ED VR (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ)
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ)
Μπαταρία Nikon EN EL 14 1030mAh (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ)
Κάρτα μνήμης SanDisk Ultra SDHC 4GB 30MB/s (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ)
Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ)
Φίλτρο Cokin A-series Adapter Ring A452 58mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ)
Τρίποδας Cullmann Primax 180
DIGIPRO LENS CAP 52mm (ΦΩΤΟ. ΝΙΚΟΝ)
ΦΑΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI
ΦΑΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DASTERI
ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗ 12V ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ DASTERI
ΦΑΚΟΣ ALPIN 560 LUMENS
ΦΑΚΟΣ TELCO (2 in 1) 150 LUMENS
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ SONY ΤΥΠΟΥ ΑΑ & ΑΑΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ RCR 123A 650
ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA NI-MH 1,2V 2500 mAh SONY
ΕΠΑΝ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA NI-MH 1,2V 800 mAh ENI TIME
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΝΟΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΑΦ 12V AYTOKINHTOY
Φορτιστής για ηλεκτραλιεία 12V/1A

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
4
3
3
1
8
28
20
2
3
1

Μπαταρίες για ηλεκτραλιεία
Survey gillnets τύπου NORDEN bentic, Οίκου Lundgrens
Fiskredskapsfabric ΑΒ Σουηδίας
Συσκευή Ηλεκτραλιείας Μοντέλο SAMUS 725MP του Οίκου Samus
Special Electronics Γερμανίας

2

Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός - Μοντέλο PGW 603i του Οίκου Adam
Equipment Co Ltd Αγγλίας
Νυστέρια - Μοντέλο 61204200 του Οίκου Auxilab S.L. Ισπανίας

6
1
1
10
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Ψαλίδια ανατομικά - Μοντέλο 61341014 του Οίκου Auxilab S.L.
Ισπανίας
Λαβίδες ίσιες- Μοντέλο 61302016 του Οίκου Auxilab S.L. Ισπανίας
Βελόνες-Μοντέλο 1110301 του Οίκου H Herenz Medizinbedarf Gmbh
Γερμανίας

11

10
10
10

Εργαστηριακές ποδιές - Μοντέλο 420 της εταιρείας Scientact A.E.
Ελλάδος

2

Καταψύκτης- Μοντέλο ZFG 623 WAP του Οίκου Zanussi

1

Φορητό ψυγείο - Μοντέλο 1005 της εταιρείας Scientact A.E. Ελλάδος

1

Παγοκύστη 1000 γραμμαρίων- Μοντέλο 510 της εταιρείας Scientact
A.E. Ελλάδος

20

Ροόμετρο- Μοντέλο FP 111 του Οίκου Global Water Instrumentation
INC Αμερικής

1

Απόχες για ψάρια - Μοντέλο 625 της εταιρείας Scientact A.E. Ελλάδος

4

Seagate FreeAgent GoFlex Home 3TB
ΕΝΔΥΣΗ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
Μέγεθος : [(4) XXL, (4) XL, (4) L, (2) M, (3) S]
Χρώμα : καφέ (brown)
Μάρκα εμπορικής εταιρείας : Milo
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
Χρώμα : γήινο (earth),
Μέγεθος : [(4) XXL, (4) XL, (3) L, (1) M ]
Χρώμα : άμμου (sand),
ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
Χρώμα : πράσινο (cricket),
Μέγεθος: [(4) XXL, (2) XL, (6) L, (3) M, (2) S]
Χρώμα :μαύρο (black),
Μέγεθος: [(4) XXL, (2) XL, (6) L, (3) M, (2) S]
Μάρκα εμπορικής εταιρείας : Trespass
ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
Χρώμα : αμυγδαλωτό (marzipan), Μέγεθος :[(2) XL, (6) L, (9) M, (2) S]
Χρώμα : λευκό (white), Μέγεθος :[(8) XXL, (3) M, (2) S]
Χρώμα : γκρί (grey), Μέγεθος : [(2) XL]
Μάρκα εμπορικής εταιρείας :Trespass
ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
Χρώμα :(7τμχ) πυρόλιθος (flint), Μέγεθος : [(2)XXL, (3) L, M, S]
Χρώμα :(1τμχ) κόκκινο (red), Μέγεθος : XL
Μάρκα εμπορικής εταιρείας : Trespass - Rembrandt
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
Μέγεθος : [ (2) XXL, XL, (3) L, M, S ]
Χρώμα : κόκκινο (red)

1

16

16

32

32

8
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Μάρκα εμπορικής εταιρείας : Trespass
ΜΠΟΤΑΚΙ (Τύπου ορειβασίας)
Μέγεθος : [ (2) 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47 ]
Μάρκα εμπορικής εταιρείας Salewa
Γαλότσα γονάτου
Μέγεθος : [39, 40, (2) 41, 43, 44, 45, 47]
Χρώμα : πράσινη (green)
Μάρκα εμπορικής εταιρείας : Trespass
ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ
Μέγεθος :[39, 40, (2) 42, 43, 44, 46, 47]
Χρώμα : πράσινο (green)
Μάρκα εμπορικής εταιρείας: Dispan
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΑΚΑΚΙ
Μέγεθος :[ (6) L -XL, (2) S-M ]
Χρώμα : πράσινο (green)
Μάρκα εμπορικής εταιρείας: Ferrino
ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ
Μέγεθος ένα μέγεθος (one size)
Χρώμα : κίτρινο (yellow)
Μάρκα εμπορικής εταιρείας: Trespass
ΤΖΟΚΕΥ
Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size)
Χρώμα : μαύρο (black)
Μάρκα εμπορικής εταιρείας : Ferrino
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size)
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size)
ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Μέγεθος : ένα μέγεθος (one size)
Ενημερωτικά φυλλάδια
Ενημερωτικές αφίσες
Χάρτης μονοπατιών
Ενημερωτικές πινακίδες
Αναλόγια
Κονκάρδες
Αυτοκόλλητα
Μολυβοθήκες
Καπέλα
Folder
Επιστολόχαρτα

8

8

8

8

4

8

8
4
4
6000 / 4000 Ελ-2000
Αγ
1500
3000 / 2000 Ελ - 1000
Αγ
10
6
1000
1500
500
2000
800
3000
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Φάκελοι
Μπλοκάκια
Στυλό

1500
500
500

Στα πλαίσια της αυτεπιστασίας πραγματοποιήθηκε και η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας
Π.Ε. Γεωπόνου. Η με αρ. πρωτ. 208/28.01.2013 προκήρυξη ΣΟΧ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
Φορέα και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΕΑ146Ψ8ΒΨ-ΜΘ5). Η δε πρόσληψη της υπαλλήλου πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 2013.
Υλοποίηση διαδικασιών επιμέρους αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες (ορκωτός λογιστής ελεγκτής, νομικός, καθαρισμός κτιρίου) και παρακολούθηση της πορείας των εργασιών τους
Αντικείμενο

Νομικές
Υπηρεσίες

12 μήνες Παρεχόμενες Νομικές
Υπηρεσίες

Λογιστικές
Υπηρεσίες

12 μήνες παρεχόμενες Λογιστικές
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Ορκωτού Λογιστή

Υπηρεσίες
αναλύσεων
ποιότητας
υδάτων

13

Αιτιολογία

Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή

Διενεργήθηκαν:
Τρείς αναλύσεις δειγμάτων νερού από
ΚΕΛΠΝΟ Λάρισας. Πρόκειται για
περιφερειακό εργαστήριο δημόσιας
υγείας Θεσσαλίας
Μια ανάλυση δειγμάτων ψαριών από το
Κέντρ. Κτην.Ιδρ.Αθ.-ΙΛΟΙΠΑΝ (Εθνικό
εργαστήριο αναφοράς για τις ασθένειες
των ιχθύων)

Παραδοτέα
Αναφορές
Εισηγήσεις
Γνωμοδοτήσεις
Εκπροσώπηση
Αρ. Πρωτ. Παραδοτέων
400/20022014
Κάλυψη Υποχρεώσεων ΦΔ έναντι:
Φορολογικών Αρχών:
Ασφαλιστικών Ταμείων:
Υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου:
Τραπεζών
Προμηθευτών:
Προσωπικού:
Για τα έτη: 2009 – 2015
3 αποτελέσματα εργαστηριακών
αναλύσεων από ΚΕΛΠΝΟ Λάρισας
1 αποτέλεσμα εργαστηριακών
αναλύσεων από το Κέντρ. Κτην.
Ιδρ.Αθ.-ΙΛΟΙΠΑΝ
21 αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων για τη ποιότητα νερού σε τάφρους, ταμιευτήρα Κάρλας και αρδευτικά νερά
Ν.Λάρισας από το Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Χωρικού σχεδιασμού. Τα εν
λόγω δεδομένα καταχωρούνται
σε βάση δεδομένων του ΦΔ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 2013

ΥΠ2: Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας
Εντός του 2013 οι διαδικασίες που υλοποιήθηκαν για το εν λόγω υποέργο είναι οι κάτωθι:
• Προέγκριση με αρ. πρωτ. 111372/14112013 από την Ε.Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡΑΑ
• Ανάρτηση της αρ. πρωτ. 2164/25112013 Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Φορέα και στη Διαύγεια
με ΑΔΑ: ΒΛ1Τ46Ψ8ΒΨ-Κ1Ι.
ΥΠ3: Πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού
Εντός του 2013, ξεκίνησε η υλοποίηση του εν λόγω υποέργου με την υπογραφή της με αρ. πρωτ.
694/01.04.2013. Οι διαδικασίες υλοποίησης του είναι οι κάτωθι:
• Παράδοση της με αρ. πρωτ. 1368/110723013 Τεχνικής Έκθεσης της Ά Φάσης του Έργου, όπου
περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός του Έργου (επισκέψεις πεδίου, μεθοδολογία).
• Τα με αρ. πρωτ. 1388/12072013 και 1551/13082013 πρακτικό παραλαβής της Τεχνικής Έκθεσης
της Α΄ Φάσης
• Η υπ’ αριθμ. 1662-3/13092013 απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης του πρακτικού παραλαβής
ΥΠ4: Σχέδιο Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής Κα.Μα.Κε.Βε.Νε.
Αναμένεται έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης από την Διαχειριστική Αρχή
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1.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ
1.2.1. Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας
Συμμετέχοντες φορείς: Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εργαστήριο Γεωργικής Βιοποικιλότητας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Εταιρεία ncc.
Φορέας χρηματοδότησης: LIFE+ NATURE 2011 με αριθμό LIFE11NAT/GR/1011
Σκοπός του έργου: Αφορά τη βιώσιμη διατήρηση του κιρκινεζιού στις 3 ΖΕΠ
(GR1420011,GR1420006,GR1420007) που φιλοξενούν >75% του ελληνικού πληθυσμού κιρκινεζιού
και 6% του πληθυσμού του είδους στην ΕΕ, παρέχοντας ένα εστιασμένο σχέδιο δράσης, και υλοποιώντας τις αναγκαίες διαχειριστικές, επικοινωνιακές και ερευνητικές δράσεις για να εξασφαλιστεί η
διατήρηση του πληθυσμού του είδους στην περιοχή.
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
• Να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με τις οικολογικές απαιτήσεις του είδους,
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για νέα αποτελεσματικά σχέδια διαχείρισης και
διατήρησης του είδους.
• Να δημιουργήσει ένα λεπτομερές περιφερειακό σχέδιο δράσης για τη διατήρηση του κιρκινεζιού,
θέτοντας ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τη διατήρηση των πάνω από 100, τοπικών αποικιών του είδους στη περιοχή.
• Να σχεδιάσει το τεχνικό μέρος των δράσεων διατήρησης του προγράμματος, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν οριστεί με βάση το σχέδιο δράσης για το είδος.
• Να προωθήσει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης για τη βελτίωση της ποιότητας των περιοχών τροφοληψίας και τη διαθεσιμότητα θέσεων φωλιάσματος, σε στρατηγικά για
το είδος σημεία.
• Να παράσχει ένα επιτυχημένο πλαίσιο αγροκτηνοτροφικών πρακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, προς όφελος του κιρκινεζιού, αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα των
τοπικών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.
• Να εφαρμόσει μια ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού, με τη συμμετοχή τοπικών
φορέων και λοιπών ενδιαφερόμενων, για τη βελτίωση της στάσης της τοπικής κοινωνίας απέναντι
στο κιρκινέζι, για μακροπρόθεσμο όφελος του είδους.
Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου εκπονεί ή συμμετέχει σε
συνεργασία με τους άλλους εταίρους στην εκπόνηση των ακόλουθων δράσεων:
• Αποκατάσταση και αειφορική διαχείριση των υγρολίβαδων της Κάρλας (Δράση C6)
• Οργάνωση και λειτουργία ειδικής έκθεσης στο Κέντρο Πληροφόρησης Κάρλας (Δράση Ε2)
Εξέλιξη της πρότασης: έχει ολοκληρωθεί η πρώτη καταγραφή του πληθυσμού τόσο με τη χρήση
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ομάδων πεδίου( οπτική καταγραφή) όσο και με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης από απόσταση ( χρήση ραδιοπομπών , πομπών λήψης δορυφορικού σήματος) και συστήματα αποθήκευσης
δεδομένων που αποσπώνται με την αντισύλληψη.
Παράλληλα έχουν καταγραφεί οι παράμετροι διατροφής (τροφικές ανάγκες, διαθεσιμότητα ποσοτική και ποιοτική) διαφορετικών ενδιαιτημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου.
Για τα υγρολίβαδα έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένη μελέτη που αποτυπώνει τη σημαντικότητά τους
στην διαβίωση του κιρκινεζιού αλλά και διαχειριστικά μέτρα που θα βελτιώσουν τα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά.
Παράλληλα έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με τους αγρότες, μια πιλοτική δράση που αφορά την
εναλλακτική διαχείριση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων όπως
Η σπορά με ντόπιες ποικιλίες συτηρών που επιτρέπουν τη συλλογή του σε διαφορετικό χρόνο (15-20 ημέρες αργότερα) από τις συνήθως καλλιεργούμενες. Με τον τρόπο αυτό επιμηκύνεται ο
χρόνος διαθεσιμότητας των πεδίων διατροφής των πουλιών.
Φύτευση 2000 δενδρυλλίων εντός των καλλιεργούμενων εκτάσεων (περιμετρικά των αγρών)
ώστε να βελτιωθούν οι σταθμικές συνθήκες των ενδιαιτημάτων.

Εικόνα 1.2.1. Ζευγάρι κιρκινεζιών στο Αρμένιο (Πηγή: LIFE11NAT/GR/1011)
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Εικόνα 1.2.2. Τεχνητές φωλιές στο Στεφανοβίκειο για τα νεογέννητα εγκαταλελειμμένα κιρκινέζια

Εικόνα 1.2.3. Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου για το ταξίδι του κιρκινεζιού (Πηγή: LIFE11NAT/GR/1011)
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1.2.2. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και
ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής.
Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας [ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ].
Συμμετέχοντες φορείς: Ο Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. είναι ο ένας από τους τέσσερις
φορείς που συμμετέχουν στο Έργο. Οι υπόλοιποι Φορείς, οι οποίοι και παρευρέθηκαν είναι το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Π.Θ. (Συντονιστής Προγράμματος), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων
(ΙΤΕΔΑ) του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), η εταιρεία Αλέξανδρος Γιαννακίδης και Ο.Ε. «Orbitlab» και η εταιρεία Scientact Α.Ε.
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Σκοπός του έργου: Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας.
Εξέλιξη της πρότασης:
Το πρόγραμμα παρουσίασε καθυστέρηση ως προς την εξέλιξή του εξαιτίας προβλημάτων χρηματοδότησης από το Υπουργείο.
Παρόλα αυτά όμως το έργο έχει να επιδείξει συμαντικά αποτελέσματα όπως :
- Εγκατάσταση 3 αυτόματων σταθμών λήψης στοιχείων (ποιότητας υδάτων , μετεωρολογικών δεδομένων και ποσότητας υπόγειων νερών). Τα δεδομένα μεταφέρονται με GPRS σύνδεση στον
υπεύθυνο φορέα που θα λειτουργήσει τη βάση δεδομένων.
- Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα προσομοίωσης μελλοντικής κατάστασης και
λήψης διαχειριστικών μέτρων.

1

1.1 Επίδειξη ασφαλών θέσεων
εγκατάστασης μετρητικών σταθμών

Ο Φορέας παρείχε ενημέρωση σχετικά με τη
καταλληλότητα των θέσεων εγκατάστασης των
τηλεμετρικών σταθμών με συχνές επισκέψεις στο
πεδίο κατά το σχεδιασμό.

2

1.2 Καταγραφή και συλλογή
υπαρχόντων δεδομένων

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας (προγραμμα
φύλαξης ) των σταθμών.

3

5.4 Καθορισμός αναγκών

Καθορισμός των αναγκών του Φορέα και
γενικότερα του περιβάλλοντος της περιοχής
παρέμβασης, στη παρακολούθηση των ποσοτικών
και ποιοτικών παραμέτρων καθώς και των
ενδεχόμενων τροποποιήσεων στις παραμέτρους
παρακολούθησης.

4

6.1 Συντονισμός και οργάνωση
επιμέρους εργασιών προβολής
αποτελεσμάτων του έργου,
διάχυσης, διάδοσης και αξιοποίησης
αποτελεσμάτων

Συνδιοργάνωση συνεδρίου. Προετοιμασία και
παραγωγή ενημερωτικού υλικού( Φυλλαδίου,
φακέλου συνεδρίου κλπ). Προετοιμασία και
λειτουργία ιστοτόπου προγράμματος www.
hydromentor.uth.gr
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Εικόνα 1.2.4. Φυλλάδιο Προγράμματος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Φορέα
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Εικόνα 1.2.5. Kickoff meeting

1.3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ.
1.3.1. Ελληνική ορνιθολογική εταιρεία.
Τον Ιανουάριο του 2013, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκαν οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πτηνών με τον συντονισμό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις είναι ένα πρόγραμμα παγκοσμίου εμβέλειας με σκοπό
την καταγραφή των υδρόβιων και παρυδάτιων κυρίως πουλιών, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη προστασία τους αλλά και των περιοχών που ζουν. Στις
καταμετρήσεις αυτές συμμετέχει ενεργά και το προσωπικό του Φ.Δ.
1.3.2. Εθνικό κέντρο θαλάσσιων ερευνών (ΕΚΒΥ)
Στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και της θέσπισης Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας, το ΕΚΒΥ, το οποίο έχει ευθύνη για την
πραγματοποίηση δειγματοληψιών, αναλύσεων και επί τόπου μετρήσεων για τις λίμνες της χώρας
ζήτησε άδεια από το Φ.Δ. για την πραγματοποίηση οχτώ δειγματοληψιών στη Λίμνη Κάρλα αλλά
επίσης και τη συνεργασία του Φ.Δ. με το ΕΚΒΥ για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.
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2. ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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2. ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
2.1 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΦΎΛΑΞΗΣ
Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβούνι Κεφαλόβρυσι Βελεστίνου
από τις 23-3-2011 εφαρμόζει το δικό του Πρόγραμμα Επόπτευσης – Φύλαξης όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο, σκοπός του οποίου είναι:
• Η τήρηση των κανονισμών που διέπουν την προστατευόμενη περιοχή για την αποτελεσματική
λειτουργία της και η αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία.
• Η καταγραφή όλων των παράνομων ενεργειών, σε πρωτόκολλα καταγραφής, βάση δεδομένων,
γεωγραφική βάση πληροφοριών, καθώς και η φωτογραφική απεικόνισή τους.
• Να γίνονται συντονισμένες ενέργειες για την πρόληψη και την αποτροπή των παράνομων ενεργειών.
• Να προωθείται με διάφορες ενέργειες η ενημέρωση των κάθε φορά αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.
Το Σχέδιο Επόπτευσης – Φύλαξης υιοθετήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
Σύμφωνα με το σχέδιο η προστατευόμενη περιοχή κατατάσσεται σε περιοχές φύλαξης κατά προτεραιότητα.
Για λόγους πρακτικής εφαρμογής του σχεδίου η χωρική ενότητα του ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε, χωρίζεται σε 3 περιοχές επόπτευσης – φύλαξης, που κάθε μία εξ’ αυτών προσδιορίζεται με μια γενικής
κατεύθυνσης διαδρομή – άξονας (περιέχονται στους χάρτες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
σχεδίου). Σε κάθε περιοχή επόπτευσης, η επόπτευση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη έμφαση στους
ανωτέρω τομείς φύλαξης κατά προτεραιότητα, που περιλαμβάνονται εντός αυτής, ενώ παράλληλα
επιδιώκεται η γενική επόπτευση στο σύνολό της. Πέραν του βαθμού προτεραιότητας των παραπάνω
περιοχών, άλλοι παράμετροι που ακόμη και σε ημερήσια βάση καθορίζουν τους στόχους/επιλογές
του πεδίου των περιοχών φύλαξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η κρισιμότητα της εποχής φύλαξης π.χ. χρονιά με παρουσία πολλών παρυδάτιων ειδών για φώλιασμα.
• Η σημαντικότητα του προστατευτέου αντικειμένου.
• Η συχνότητα της ημερήσιας παραβατικότητας.
• Η ιστορικότητα των παραβατικών ενεργειών σε δεδομένους χώρους και είδη προστασίας.
Οι περιοχές φύλαξης κατά προτεραιότητα είναι οι ακόλουθες:
Περιοχή Φύλαξης Α Ταμιευτήρας-Κερασιά-Κεραμίδι-Βένετο (218 τετ. χλμ.): Περιλαμβάνει την
κοίτη και την αγροτική περιοχή εκατέρωθεν των αναχωμάτων του Ταμιευτήρα Κάρλας. Η εν λόγω
περιοχή με ζώνη 300μ περιμετρικά του ταμιευτήρα αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). Στην
περιοχή οι κυριότερες παράνομες δραστηριότητες είναι η παράνομη αμμοληψία, η λαθροθηρία, η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων και η λαθραλιεία. Επίσης περιλαμβάνει και την περιοχή Κερασιά,
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Άνω κερασιά, Φλαμούρι μέχρι και το Κεραμίδι και το Βένετο. Στη περιοχή εμφανίζονται είδη και
οικότοποι προτεραιότητας καθώς και πολλά είδη ορχιδέας. Επίσης Υπάρχει και το Κ.Α.Ζ. «Φλαμουρίου».
Περιοχή Φύλαξης Β Καλαμάκι–Έλαφος-Σκλήθρο-Πολυδένδρι-Αγιά (398 τετ. χλμ.): Στη περιοχή
εμφανίζονται είδη και οικότοποι προτεραιότητας καθώς και το δάσος του Πολυδενδρίου. Στη περιοχή υφίστανται τα Κ.Α.Ζ. Πολυδενδρίου, Δασιάς και Σκλήθρου. Οι κυριότερες παράνομες δραστηριότητες είναι η παράνομη αμμοληψία, η λαθροθηρία, η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων.
Περιοχή Φύλαξης Γ Στεφανοβίκειο-Ριζόμυλος-Αγ. Γεώργιος-Βελεστίνο-Αγναντερή (163 τετ.χλμ.):
Περιλαμβάνει την πεδινή και κυρίως την ορεινή περιοχή του Βελεστίνου και της Αγναντερής. Οι κυριότερες παράνομες δραστηριότητες είναι η παράνομη η λαθροθηρία, η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων. Στην περιοχή υφίσταται μέρος του Κ.Α.Ζ. Αγναντερής.
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Εικόνα 2.1. Χάρτης με τις περιοχές φύλαξης
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Εικόνα 2.2. Χωρική αποτύπωση των συμβάντων που παρατηρήθηκαν κατά τη φύλαξη της Π.Π.

Ο χάρτης της εικόνας 2.2 δείχνει πως και για το 2013 σχεδόν όλες οι παράνομες δραστηριότητες
εντοπίζονται στην παρακάρλια περιοχή. Το ίδιο συνέβαινε και για το 2012. Όμως μια άμεση εξήγηση
είναι πως ήδη δύο από τις παράνομες δραστηριότητες (λαθραλιεία και λαθροθηρία) έχουν να κάνουν
με το Καταφύγιο Άγριας Ζωής της λίμνης Κάρλας.
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Εικόνα 2.3. Συγκεντρωτικά στοιχεία φύλαξης 2012 και 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 2013
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Εικόνα 2.4. Στατιστική ανάλυση δεδομένων φύλαξης
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Εικόνα 2.5. Περιστατικά κατά τη φύλαξη έτος 2012 και 2013.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος φύλαξης αποτυπώνονται στα διαγράμματα
των εικόνων 2.4 ως 2.6. Η σύγκριση των στοιχείων φανερώνει ότι :
- Η φυλασσόμενη περιοχή καλύπτετε στο 60% του συνόλου της
- Μείωση των συστάσεων στο 60% το 2013 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Εμφανίστηκαν 3 περιστατικά λαθροϋλοτομίας και έγιναν συστάσεις έναντι 6 του 2012
- Μία καταγγελία για λαθροϋλοτομία έναντι μίας του 2012
- Τρείς φορές έγιναν συστάσεις για λαθροθηρία έναντι δύο του 2012
- Μία καταγγελία το 2013 έναντι δύο του 2012
- Στις λοιπές παραβάσεις παρατηρείται μια αύξηση που φτάνει το 50% στις συστάσεις και το 10%
στις καταγγελίες.
Σύμφωνα με τα αρχεία της βάσης δεδομένων φύλαξης για το έτος 2013 εντονότερο εμφανίζεται
το πρόβλημα της απόθεσης απορριμμάτων και μπαζών με 15 περιστατικά (36%) και έπονται η
λαθραλιεία με 10 (24%), η παράνομη υλοτομία με 4 (10%), η λαθροθηρία με 4 (10%) τα περιστατικά
τραυματισμένων – νεκρών ζώων με 2 (5%) και τα λοιπά με 6 (15%), όπως φαίνεται και στην
παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 2.6. Παραβάσεις-συστάσεις 2013

Εικόνα 2.7. Λαθραλιεία στην λίμνη Κάρλα
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Εικόνα 2.8. Κομμένα ξύλα στο όρος Πολυδενδρίου

Εικόνα 2.9. Κατάσβεση πυρκαγιάς σε εκτάσεις της προστατευόμενης περιοχής
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Εικόνα 2.10. Καταγγελίες ανά κατηγορία και ανά έτος

Παρατηρείται μια μικρη αυξηση των ανεξαρτητων επισκεπτων που καταγραφηκαν κατά τη
διαρκεια της φυλαξης μεσα στο έτος του 2013 όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα.

Εικόνα 2.11. Καταγραφή επισκεπτών κατά την διάρκεια της φύλαξης

31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 2013

Συμπεράσματα
Το είδος, η ένταση και ο τρόπος των παρανόμων δραστηριοτήτων επηρεάζουν καθοριστικά την
οικολογική κατάσταση της περιοχής αλλά και των προστατευταίων αντικειμένων των υγροτοπικών
συστημάτων της λίμνης Κάρλας. Για το λόγο αυτό στόχος του τμήματος φύλαξης είναι η καθημερινή
και ενδελεχής επόπτευση της περιοχής αρμοδιότητάς μας, ώστε να μειωθούν τα περιστατικά
παραβατικής συμπεριφοράς. Εκτός από την καθημερινή επόπτευση της περιοχής σημαντικό ρόλο
στην αποτελεσματικότητα του τμήματος Φύλαξης παίζει και η αντικειμενική και άμεση ενημέρωση
των παράνομων δραστηριοτήτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την τήρηση
της περιβαλλοντικής νομοθεσία
2.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
Από το Μάιο του 2011, πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, όσο αυτό είναι εφικτό, η καταγραφή της στάθμης της λίμνης από μόνιμο, σταθερό σταθμήμετρο κατασκευασμένο από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Το σταθμήμετρο είναι τοποθετημένο δίπλα στο ανατολικό ανάχωμα στο ύψος του αντλιοστασίου DP2 με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 Χ=401979 και Υ=4370837 σε απόλυτο υψόμετρο +44 μ.
Από τη στάθμη της λίμνης εκτιμάται και ο όγκος της μέσω του νομογραφήματος «Στάθμη-Όγκος».

Εικόνα 2.12. Φωτογραφία από το σταθμήμετρο της λίμνης για την 20/12/2013

Παρατίθενται παρακάτω γραφήματα της καταγεγραμμένης στάθμης και του εκτιμώμενου όγκου
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της λίμνης για το 2013. Είναι αντιληπτή η ανησυχητική πτώση της στάθμης της λίμνης μιας και για
το 2013 καμία ποσότητα ύδατος δεν εισήχθη στη λίμνη λόγω προβλημάτων στην λειτουργία και
ολοκλήρωσης των έργων. Μάλιστα από τον Αύγουστο του 2013 δεν ήταν δυνατή η μέτρησή της μιας
και η στάθμη βρισκόταν κάτω από τις ενδείξεις μέτρησης. Ο Φορέας έχει στείλει πλήθος εγγράφων
ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για το εν λόγω συμβάν και τις οικολογικές και περιβαλλοντικές συνέπειες αυτού.
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Εικόνα 2.14. Γραφική απεικόνιση του εκτιμώμενου όγκου της λίμνης για το έτος 2013.

Εκόνα 2.13. Γραφική απεικόνιση της χρονοσειράς της στάθμης της λίμνης για το έτος 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 2013
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3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΙΔΩΝ
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3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΙΔΩΝ
ΣΤΟ ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε
3.1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ
Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση της κατάστασης
διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης διατήρησης ειδών της πανίδας (αμφιβίων, ερπετών,
θηλαστικών, ασπόνδυλων, ψαριών και πτηνών) της Οδηγίας 92/43.
Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος
στην περιοχή ευθύνης του Φορέα, αποτελεί δε απαραίτητο εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό
των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων
και των ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα για το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν δράσεις για τα παρακάτω είδη:
3.1.1. Παρακολούθηση ιχθυοπανίδας
Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει κυρίως την καταγραφή της παρουσίας του είδους
Cobitis stephanidisi (Φεροβελονίτσα) και την εκτίμηση της αφθονίας του αλλά και των άλλων ειδών
ψαριών που απαντούν στην προστατευόμενη περιοχή.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από το πρόγραμμα παρακολούθησης διατηρούνται σε βάσεις
δεδομένων σε ηλεκτονικά αρχεία του Φ.Δ. Τα δεδομένα αυτά θα διατεθούν στον ανάδοχο του οριζόντιου
συντονισμού των μελετών εποπτείας τύπων οικοτόπων και ειδών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2013.
Ταμιευτήρας της Κάρλας
Για την εκπόνηση του προγράμματος αυτού γίνεται εφαρμογή τυποποιημένων μεθοδολογιών
σε επιλεγμένες θέσεις. Στον ταμιευτήρα της Κάρλας την άνοιξη του 2013 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 7 δειγματοληψίες σε 17 θέσεις (Εικ. 3. 1). Συνολικά αλιεύθηκαν 13 είδη ψαριών που ανήκαν
σε 6 οικογένειες (Εικ. 3.2) με κυρίαρχη την οικογένεια των Κυπρινίδων- Cyprinidae. Στα 13 είδη
περιλαμβάνονται και άτομα που φαινοτυπικά μοιάζουν με το είδος Cobitis stephanidisi σύμφωνα με
Kottelat & Freyhof 2007, απαιτώντας ωστόσο και την γενετική ταυτοποίηση των ατόμων. Στον
Πίνακα 3.1 δίνονται τα χαρακτηριστικά: μήκος και βάρος των ατόμων που αλιεύθηκαν. Στην εικόνα
3.3 δίδεται η ποσοστιαία συμμετοχή των αφθονότερων ειδών επί του συνολικού αλιεύματος. Τα
περισσότερα είδη ψαριών που καταγράφηκαν στον ταμιευτήρα της Κάρλας προτιμούν να διαβιούν
και να διατρέφονται στη στήλη του νερού. Ενώ όσον αφορά τον τροφικό θώκο των ειδών ψαριών
στον ταμιευτήρα της Κάρλας, το 46% των ψαριών είναι παμφάγα, το 23% εντομοφάγα ενώ δεν
καταγράφηκαν ιχθυοφάγα ψάρια (Εικ. 3.4). Σημαντικός όμως είναι ο αριθμός των ενδημικών
ειδών που ανέρχεται σε έξι είδη, εκ των οποίων τα περισσότερα χαρακτηρίζονται ως ενδημικά των
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Βαλκανίων, όπως η Βελονίτσα (Cobitis vardarensis) και το Σίρκο (Alburnus thessalicus), με σημαντική
παρουσία του ενδημικού της Β. Ελλάδας, τον Θεσσαλογωβιό (Knipowitschia thessala). Επιπλέον, στον
τεχνητό υγρότοπο της Κάρλας επιβιώνουν δύο ξενικά είδη, το Ηλιόψαρο (Lepomis gibbosus) και το
Κουνουπόψαρο (Gambusia holbrooki). Το Ηλιόψαρο είναι ένα ψάρι ενυδρείου και το Κουνουπόψαρο
εισάγονταν σε υγροτόπους για την καταπολέμηση των κουνουπιών και την εξάλειψη της ελονοσίας.
Τα δύο αυτά είδη είναι εξαιρετικά βλαπτικά για τους ιχθυοπληθυσμούς και για το οικοσύστημα
γενικότερα. Έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία του Γουρουνομύτη (Chondrostoma vardarense) ενός
ιδιαίτερα ρεόφιλου είδους αλλά και η Σαρδελομάνα (Alosa fallax) που πρόκειται για είδος θαλασσινής
προέλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα είδη ψαριών που απαντώνται στον ταμιευτήρα
της Κάρλας έχουν προέλευση τον Πηνειό ποταμό, μέσω τάφρων και συλλεκτήρων, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στην ιχθυοπανίδα των δύο συστημάτων. Τα παραπάνω δεδομένα
αποτελούν μια πρώτη εκτίμηση της ιχθυοπανίδας στο νεοσυσταθέν σύστημα της Κάρλας, το οποίο
είναι ιδιαίτερα εύθραυστο, ευάλωτο και ασταθές οικοσύστημα εξαιτίας υδρολογικών διαταραχών
αλλά κι άλλων πιέσεων με σοβαρές επιπτώσεις στις ιχθυοκοινωνίες.

Εικόνα 3.1: Χάρτης των θέσεων δειγματοληψίας (B: Δίχτυα, Η: Ηλεκτραλιεία)
στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα, 2013
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΤΜΗΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ*

ΤΡΟΦΙΚΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ
ΡΕΟΦΙΛΙΑΣ**
***

ΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΘΩΚΟΣ ****

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ *****

ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ
******

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Centrarchidae
Lepomis gibbosus
Gobiidae

Lgi

Ηλιόψαρο

ALN

Ε

Σ

Ε

T

Β

Δ (Β)

Knipowitschia thessala

Kth

Θεσσαλογωβιός

ENΝΟ

Ε

Π

Ε

T

Β

Δ (Β)/ Η

Afa

Σαρδελομάνα

OTHER

Ρ

Σ

ΠΛ

Δ

Ε

Δ

Cobitis vardarensis
Cobitis stephanidisi
Cyprinidae

Cva
Cst

Βελονίτσα
Φεροβελονίτσα

EN
EN

Ε
Λ

Π
Π

Β/ΠΑ
ΠΑ

T
T

Β
Β

Δ (Β)
Δ (Β)

Alburnus thessalicus

Ath

Σίρκο της
Θεσσαλίας

ENBA

Λ/Ε

Σ

ΠΛ/ΠΑ

T

Β

Δ (Β)/ Η

Clupeidae
Alosa fallax
Cobitidae

Carassius gibelio

Cgi

Πεταλούδα

OTHER

Ε

Π

ΠΑ

T

Μ

Δ (Β)

Chondrostoma vardarense

Cva

Γουρουνομύτης

ENBA

Ρ

Π

Φ/ΠΑ

Π

Ε

Δ

Cyprinus carpio

Cca

Κυπρίνος

OTHER

Λ/Ε

Π

ΠΑ

T

Μ

Δ (Β)

Rutilus rutilus

Rru

Τσιρώνι

OTHER

Ε

Σ

ΠΑ

T

Ε

Δ (Β)

Scardinius
erythrophthalmus

Ser

Κοκκινοφτέρα

OTHER

Λ

Σ

ΠΑ

T

Ε

Δ (Β)

Squalius vardarensis

Sva

Ποταμοκέφαλος

ENBA

Ε

Σ

ΠΑ

T?

Ε

Δ

Gho

Κουνουπόψαρο

ALN

Λ

Σ

Ε

T

Β

Δ (Β)/ Η

Poeciliidae
Gambusia holbrooki

Εικόνα 3.2: Κατάλογος ειδών ψαριών που έχουν καταγραφεί έως σήμερα στον ταμιευτήρα της Κάρλας. (Δεδομένα από Economou et al. 2007, Kottlat & Freyhof 2007, Λεγάκης & Μαραγκού 2009)
* Προέλευση : EN: Ενδημικό, ΕNNO: Ενδημικό της Β. Ελλάδας (συμπερ. της Θεσσαλίας), ΕNBA: Ενδημικό
των Βαλκανίων, OTHER: Είδη με άλλη χωρική κατανομή (περιλαμβάνει διαδεδομένα είδη και είδη που έχουν
τοπικό πληθυσμό στη Μικρά Ασία και τα γειτονικά ελληνικά νησιά, ALN: Ξενικά είδη
** Βαθμός ρεοφιλίας : Λ: Λιμνόφιλα, Ρ: Ρεόφιλα, Ε: Ευρύοικα
*** Τροφικό ενδιαίτημα : Π: Πυθμένας, Σ: Στήλη νερού
**** Τροφικός θώκος: Β: Βενθοφάγα, Ε: Εντομοφάγα, ΠΑ: Παμφάγα, ΠΛ: Πλαγκτοφάγα, Φ: Φυτοφάγα
*****Μεταναστευτική συμπεριφορά: Δ: Διάδρομα, Π: Ποταμόδρομα, Τ: Τοπικά
******Μακροβιότητα: Μ: Μακρόβια, Β: Βραχύβια, Ε: Ενδιάμεσα Αλιευτικό εργαλείο : Δ: Δίχτυα (Β: Βενθικά),
Η: Ηλεκτραλιεία.
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Πίνακας 3.1: Στατιστική ανάλυση του ολικού μήκους (TL, cm), του μεσουραίου μήκους (FL,
cm) και βάρους (W, g) των ειδών ψαριών που συλλέχθηκαν στον ταμιευτήρα της Κάρλας. ( όπου
Ν: Αριθμός ατόμων, TL: Ολικό μήκος, FL: Μεσουραίο μήκος, W: Βάρος, M.O.: Μέσος όρος, Min:
Ελάχιστο, Max: Μέγιστο, S.E.: Τυπικό σφάλμα)

ΕΙΔΗ

Ν

Alburnus thessalicus
Alosa fallax
Carassius gibelio
Chondrostoma vardarense
Cobitis vardarensis
Cobitis stephanidisi ?
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Knipowitschia thessala
Lepomis gibbosus
Rutilus rutilus
Scardinius erythrophthalmus
Squalius vardarensis

2007
4
41
7
43
2
92
97
12
579
53
107
3

Μ.Ο.
11,41
37,1
14,17
31
9,78
6,55
13,46
4,93
3,38
10,91
16,57
19,57
40,3

TL (cm)
S.E.
Min
0,03
3,6
0,84
35
0,94
8
0,91
28
0,28
4,6
0,45
6,1
0,49
8,5
0,07
2,7
0,27
2,2
0,08
3,8
0,62
8,8
0,38
12
1,76
37

Max
16,7
39
31,5
35
12
7
55,5
5,9
5,1
28
26
28
43

Μ.Ο.
10,56
32,9
13,74
28,20
11,60
12,66
10,58
17,40
19,55
37,9

FL (cm)
S.E.
Min
0,04
5,4
0,76
31
1,03
7,7
0,90
25,4
0,63
8,8
0,08
6,8
0,63
8,3
0,41
12
1,76
34,8

Max
15,4
34,4
29,5
32,2
50
17
23,5
26,5
40,9

Μ.Ο.
13,85
509,25
80,01
316
7,90
1,58
50,49
1,85
1,35
25,50
58,78
101,57
878,67

W (g)
S.E.
Min
0,16
1
30,51
439
20,37
10
11,91
288
0,57
2
0,27
1,31
18,61
6
0,06
0,5
0,29
0,8
0,56
2
6,9
12
6,32
15
37,36
808

Εικόνα 3.3: Ποσοστιαία συμετοχή των αφθονότερων ειδών στο συνολικό αλίευμα.
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Max
52
585
574
341
14
1,86
1740
3
2,5
123
207
282
935
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Εικόνα 3.4: Ο τροφικός θώκος των ειδών ψαριών στον Τ. Κάρλας όπου Β: Βενθοφάγα, Ε: Εντομοφάγα, ΠΑ:
Παμφάγα, ΠΛ: Πλαγκτοφάγα, Φ: Φυτοφάγα

Ταμιευτήρες στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας
Στην Εικόνα 3.5 παρουσιάζονται οι υπόλοιποι ταμιευτήρες της λεκάνης της Κάρλας στους οποίους το φθινόπωρο του 2013 διενεργήθηκε ηλεκτραλιεία περιμετρικά των ταμιευτήρων βασιζόμενη
στο προτύπου EN 14011:2003 E-Water quality – Sampling of fish with electricity. Στην παρούσα
έρευνα, το πρόγραμμα δειγματοληψιών σχεδιάστηκε με την προοπτική εντοπισμού των θέσεων του
είδους Cobitis stephanidisi. Επομένως επιλέχθηκε η μέθοδος της ηλεκτραλιείας λαμβάνοντας υπόψη τη
βιολογία του υπό μελέτη είδος ψαριού αλλά και τα χαρακτηριστικά του υδάτινου συστήματος. Οι
ταμιευτήρες το φθινόπωρο του 2013 χαρακτηρίζονταν από ρηχά νερά ή χωρίς νερό, με περιοχές με
βλάστηση. Σημειώνεται ότι οι ταμιευτήρες χρησιμοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς και η πλήρωσή τους γίνεται από τα νερά του Πηνειού. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 δειγματοληψίες σε
14 Θέσεις. Σε μια περίπτωση από τις παραπάνω δειγματοληψίες δε βρέθηκαν ψάρια (ταμιευτήρας
Γλαύκης Β) ενώ ο ταμιευτήρας Νάματα Β ήταν μη προσβάσιμος και ο ταμιευτήρας Πλατύκαμπος
Α ήταν άδειος. Συνολικά αλιεύθηκαν 6 είδη ψαριών, η Βελονίτσα (Cobitis vardarensis), το Ηλιόψαρο
(Lepomis gibbosus), ο Θεσσαλογωβιός (Knipowitschia thessala), το Κουνουπόψαρο (Gambusia holbrooki),
ο Κυπρίνος (Cyprinus carpio) και το Σίρκο της Θεσσαλίας (Alburnus thessalicus). Στον Πίνακα 3.2 δίνεται ο κατάλογος των ειδών που εντοπίστηκαν στους ταμιευτήρες της λεκάνης της Κάρλας κατά
τη παρούσα έρευνα. Στην Εικόνα 3.6 δίνεται η συχνότητα παρουσίας των ειδών στους σταθμούς
δειγματοληψίας. Τα είδη Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο) και Gambusia holbrooki (Κουνουπόψαρο) είχαν
την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης και απαντήθηκαν στους περισσότερους σταθμούς. Στην Εικόνα
3.7 δίδεται η απόλυτη αφθονία των ειδών επί του συνολικού αλιεύματος.
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Εικόνα 3.5: Υδατοδεξαμενές στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας
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Πίνακας 3.2: Η ιχθυοπανίδα στους υδροταμιευτήρες της λεκάνης της Κάρλας. Η παρουσία ενός
είδους επισημαίνεται με το σύμβολο +.

ες
τήρ
ιευ
Ταμ
Είδη
Βελονίτσα (Cobitis vardarensis )
Ηλιόψαρο (Lepomis gibbosus )
Θεσσαλογωβιός (Knipowitschia
thessala )
Κουνουπόψαρο (Gambusia
holbrooki )
Κυπρίνος (Cyprinus carpio )
Σίρκο της Θεσσαλίας (Alburnus
thessalicus )
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Εικόνα 3.6: Συχνότητα παρουσίας των ειδών στους σταθμούς δειγματοληψίας
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Εικόνα 3.7: Απόλυτη αφθονία των ειδών που αλιεύθηκαν στο σύνολο των σταθμών

Εικόνα 3.8: Σταθμός Ταμιευτήρα Γλαύκης Α (πάνω) και Β (κάτω), 2013
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3.1.2. Μεσοχεμωνιάτικες καταγραφές ορνιθοπανίδας
Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία Φορέα Διαχείρισης και Ορνιθολογικής
Εταιρείας, το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Ιανουαρίου 2013 η μεσοχειμωνιάτικη καταγραφή των πληθυσμών ορνιθοπανίδας στη περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ και ειδικότερα στους Ταμιευτήρες.

Εικόνα 3.9. Καταγραφή

Το προσωπικό του Φ.Δ. με τη συνδρομή της Ορνιθολογικής ασχολήθηκε με τη καταγραφή των
αριθμών του συνόλου των ειδών που επιλέγουν τους ταμιευτήρες της περιοχής Αρμοδιότητας του
ΦΔ. Εντοπίστηκαν 22000 πουλιά από 25 διαφορετικά είδη.
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Εικόνα 3.10. Θέσεις καταγραφής των ειδών.
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3.1.3. Παρακολούθηση του πληθυσμού των κορμοράνων
Η Ομάδα Έρευνας για τους Κορμοράνους στην Ευρώπη (Cormorant Research Group) που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Wetlands International της Διεθνούς Ένωσης για την
Προστασία της Φύσης (IUCN) οργανώνει απογραφή του πληθυσμού των Κορμοράνων (Phalacrocorax
carbo) στη Δυτική Παλαιαρκτική (Ευρώπη, δυτική Ασία, Μικρά Ασία, βόρεια Αφρική) για το 2012
και 2013.
Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες αυτές συνέδραμε με την εθελοντική συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του, με τη βοήθεια των φυλάκων και με τον ειδικό εξοπλισμό παρατήρησης που
διαθέτει (τηλεσκόπιο, κιάλια, φωτογραφικό υλικό), στην πρώτη ταυτόχρονη μέτρηση του αριθμού
των κορμοράνων στις θέσεις διανυκτέρευσής τους στην περιοχή του ταμιευτήρα της Κάρλας. Ένας
από τους κύριους στόχους της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η συνεργασία με την Ομάδα Έρευνας
για τους Κορμοράνους, προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός και η κατανομή των κορμοράνων στην
Ευρώπη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου και τον χειμώνα. Επίσης, στο διάστημα
από Δεκέμβριο έως και Απρίλιο έγινε καταγραφή του αριθμού των Κορμοράνων που παρατηρούνται
στη διάρκεια διαχείμασης τους στη περιοχή του Ταμιευτήρα Κάρλας.

Εικόνα 3.11. Κορμοράνοι σε νησίδα.
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Εικόνα 3.12. Φόρμα καταγραφής.

3.1.4. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κιρκινεζιού (Falco naumanni)
Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) της Ελλάδας στα πλαίσια του LIFE11NAT/GR/1011.
Σκοπός του έργου: Αφορά τη βιώσιμη διατήρηση του κιρκινεζιού στις 3 ΖΕΠ
(GR1420011,GR1420006,GR1420007) που φιλοξενούν >75% του ελληνικού πληθυσμού κιρκινεζιού
και 6% του πληθυσμού του είδους στην ΕΕ, παρέχοντας ένα εστιασμένο σχέδιο δράσης, και υλοποιώντας τις αναγκαίες διαχειριστικές, επικοινωνιακές και ερευνητικές δράσεις για να εξασφαλιστεί η
διατήρηση του πληθυσμού του είδους στην περιοχή.
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3.1.5. Πρόγραμμα παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών (πανίδα και χλωρίδα):
Αξιολόγηση του επιπέδου διατήρησης Τύπων Οικοτόπων και ειδών ορνυθοπανίδας , πανίδας και
χλωρίδας:
Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της αυτεπιστασίας ως προς την υλοποίηση της Α φάσης και Β φάσης για την αξιολόγηση των τύπων οικοτύπων και των ειδών (χλωρίδα, πανίδα , ορνυθοπανίδα).
Α ΦΑΣΗ
Α.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: αφορά τη συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας που θα επιτρέψει την
αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης.
Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ: περιγραφή της κατάστασης του οικοσυστήματος από προγενέστερους μελετητές με βάση τα προαναφερθέντα συγγράμματα
Γ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: Αφορά τον τεκμηριωμένο Σχεδιασμό για την οργάνωση των εργασιών πεδίου
Δ.ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ: Καθορισμός του μεγέθους του δείγματος με
βάση τη στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία, ακολουθούμενα πρωτόκολλα κλπ.
Ε.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Χωροταξική κατανομή του δείγματος και οργάνωση των εργασιών υπαίθρου, τηλεπισκόπηση.
Η.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:
Θ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ:Η Συγκέντρωση των παραπάνω κεφαλαίων σε μια Αρχική πρόταση
που θα αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα προτάσεις τροποποίησης.
Β. ΦΑΣΗ.
Εργασίες υπαίθρου.
Συλλογή στοιχείων
Αξιολόγηση

Εικόνα 3.13. Πλαίσιο δειγματοληψίας.
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Εικόνα 3.14. Θέσεις δειγματοληψίας.
Evaluator:
Plot code (ddmmyy#nbr):
Date of assessment:
LON:
coords Centre
LAT:
Locality:
Plot size (m2) (sugg. = 16 m2):
Exposition (o):
Inclination (o):

Site code:
Existing relevé nr:

Geological substratum:

Soil type: sandy - silt - loam

picts

bottom right

Area assessed (m2) (sugg. = 100 m2):
Altitude (m):
Relief: cliff / slope / plain / depression/ravine

CENTRE

id:

azimuth:

PANOR

id:

azimuth:

Adjacent vegetation
(habitat) type(s):
Invasive/Ruderal species (incl. abundance):
Other:
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LON:
LAT:

LON:
LAT:

Substratum
with
significant
disturbances (e.g. erosion, trampling)

YES
NO

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 2013
Cover (%)
0-5

5-25

25-50

boulders (>20 cm)
stones (2-20 cm)

50-75

>75

Layer
Tree
(>2m)
Shrub
(0.5-2 m)

Cover %

Height (m)

Herb
(<0.5m)

gravel (2mm – 2cm)
fine soil
litter
moss

Specific Structure and Functions
Rich in plant species
community

Absence of indications
of
significant/important
erosion (e.g. crevasse-like
erosion)

Absence or low cover
of
synanthropic/
nitrophilous
species
(species of Artemisietea
/ Stellarietea)

Abudance of therophytes
and grasses

Ground / Soils without
significant disturbance

Absence of evidence(s)
of primary or secondary
succession

Presence/practice
of
normal (regular) grazing
Prospects of Structure and Functions
Future Trend
FV
No P or T of high
importance and up to 1
of medium importance
or positive impacts
balance higher number
or importance of P or T
Future status
FV
Struct. & funct. are
expected to be in FV
status in more than 75%
of the studied locality
Restoration possibility

U1
Up to 3 P or T of
medium importance
or positive impacts
balance higher number
or importance of P or T

U2
At least 1 T or P of high
importance and/or more
than 3 P or T of medium
importance without
positive impacts being able
to balance them

XX
Not able to assess P or
T

U1
Struct. & funct. are
expected to be in FV
stat in 50-75% of the
studied locality and not
more than 25% in U2
status

U2
Struct. & funct. are
expected to be in FV
status in less than 50%
of the studied locality or
more than 25% in U2
status

XX:
Not able to asses future
conservation status in
> 50% of the studied
locality

possible with an
difficult or impossible
unable to assess
average effort
Positive impacts (management actions, policy changes etc). Description and importance.
Description
Importance
easy
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Notes:

Εικόνα 3.15. Πρωτόκολλα αξιολόγησης

3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Η παρακολούθηση (monitoring) είναι το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση μιας περιοχής καθώς
αποτελεί το μέσο για την εκτίμηση της επίτευξης του γενικού και των ειδικών στόχων της διαχείρισης και της εφαρμογής των διαχειριστικών παρεμβάσεων της αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα δίνει
τη δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων και επαναπροσδιορισμού των μέσων και των ενεργειών
για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της διαχείρισης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου, από τη χρονική στιγμή της στελέχωσης του μέχρι σήμερα, διενεργεί
την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ταμιευτήρων της προστατευόμενης περιοχής,
καταγράφοντας αβιοτικά στοιχεία του νερού (φυσικοχημικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά). Το έργο
συμβάλει στην προώθηση της κοινής εκτίμησης της κατάστασης των υδάτων της περιοχής και την
αξιολόγηση των μεταβολών στην ποιότητα του νερού και στην αντιμετώπιση αιφνίδιων περιστατικών. Το παρόν έργο εντάσσεται στον Άξονα 1: «Περιβαλλοντική παρακολούθηση» της απόφασης
αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη “Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβούνιου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου”, του άξονα προτεραιότητας
9 «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος
ανάπτυξη 2007-2013».
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3.2.1. Ποιοτικές παράμετροι νερού λίμνης Κάρλας για τα έτη 2012-2013.

Εικόνα 3.16. Σημεία Δειγματοληψίας στη Λίμνη Κάρλα.
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Πίνακας 3.3. Θέσεις δειγματοληψιών στη Λίμνη Κάρλα.
Κωδικός

Ονομασία/Περιγραφή

ΚΦ1

Πλησίον Αντλιοστασίου από
00394990
Τάφρο 1Τ

004372582

ΚΦ2

Είσοδος από Τάφρο 2Τ

00398656

004367232

ΚΦ3

Βόρειο-Ανατολική πλευρά
Λίμνης-Ανάμεσα στις νησί- 00399408
δες της Λίμνης Κάρλας

004374086

ΚΦ4

Λίμνη Κάρλα-Βαθύ ενδιαί00400512
τημα

004370422

ΚΦ5

Νότιο-Ανατολική
Λίμνης Κάρλας

004374165

πλευρά

Χ

00400481

Υ

Εικόνα 3.17. Μηνιαία διακύμανση p H στη Λίμνη Κάρλα τα έτη 2012 και 2013.
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Παρατηρείται διακύμανση από 7,6 εως 9,8. Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται τους θερμούς
μήνες, γεγονός, το οποίο είναι ενδεικτικό της έντονης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Παρατηρείται,
επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μηνών (p<0,05, F=32,6).

Εικόνα 3.18. Μηνιαία διακύμανση Διαλυμένου Οξυγόνου στη Λίμνη Κάρλα τα έτη 2012 και 2013.

Παρατηρείται διακύμανση από 3mg/l εως 16 mg/l, με τις χαμηλότερες τιμές να εμφανίζονται τους
θερινούς μήνες. Δυστυχώς, παρατηρούνται τιμές μικρότερης του ορίου επιβίωσης των κυπρινοειδών
(4mg/l). Παρατηρείται, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μηνών (p<0,05, F=76,1).
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Εικόνα 3.19. Μηνιαία διακύμανση Θερμοκρασίας στη Λίμνη Κάρλα τα έτη 2012 και 2013.

Παρατηρείται διακύμανση από 6 εως 36 °C, με τις υψηλότερες τιμές να εμφανίζονται τους θερινούς
μήνες. Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μηνών (p<0,05, F=123,7)
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Εικόνα 3.20. Μηνιαία διακύμανση Αγωγιμότητας στη Λίμνη Κάρλα τα έτη 2012 και 2013.

Οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να υφίστανται και για το 2013, με τις υψηλότερες τους θερμούς μήνες.
Η διακύμανση είναι από 1,5 εως 5,2 m S/cm. Υπάρχει, και εδώ, στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ μηνών (p<0,05, F=83,5)
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Εικόνα 3.21. Μηνιαία διακύμανση Νιτρικών ιόντων στη Λίμνη Κάρλα τα έτη 2012 και 2013.

Οι υψολέτερες τιμές παρατηρούνται τους θερινούς μήνες, λόγω της χρήσης λιπασμάτων από
την αγροτική δραστηριότητα. Η διακύμανση είναι από 0,03 εως 1,8 mg/l και υπάρχει σταστιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών (p<0,05, F=61,32).
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Εικόνα 3.22. Μηνιαία διακύμανση Αμμωνιακών ιόντων στη Λίμνη Κάρλα τα έτη 2012 και 2013.

Οι υψολέτερες τιμές παρατηρούνται τους θερινούς μήνες, λόγω της χρήσης λιπασμάτων από
την αγροτική δραστηριότητα. Η διακύμανση είναι από 0,03 εως 1,3 mg/l και υπάρχει σταστιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών (p<0,05, F=61,32). Δυστυχώς, υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν
κατά πολύ τη συνιστώμενη τιμή για τη διαβίωση των ιχθύων (≤ 0,04 mg/lt).
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Εικόνα 3.23. Μηνιαία διακύμανση Φωσφορικών ιόντων και Ολικού Φωσφόρου
στη Λίμνη Κάρλα τα έτη 2012 και 2013.

Η διακύμανση είναι από 0,03 εως 1,1 mg/l και υπάρχει σταστιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
μηνών (p<0,05, F=91,65). Δεν υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τη συνιστώμενη τιμή για τη διαβίωση
των ιχθύων (≤ 0,4 mg/lt).
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Εικόνα 3.24. Μηνιαία διακύμανση Χλωροφύλλης-α στη Λίμνη Κάρλα τα έτη 2012 και 2013.

Παρατηρείται διακύμανση τιμών από 20 εως 1150 mg/cm3, με τις υψηλότερες τιμές τους
καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μηνών (p<0,05, F=143,45).
Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές αυτές, η λίμνη χαρακτηρίζεται ως υπερευτροφική.
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Από τον Ιούλιο του 2013, την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων της λίμνης Κάρλας,
του ταμιευτήρα Καλαμακίου και των τάφρων ανέλαβε ο ανάδοχος του Υποέργου 3 «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού». Η υλοποίηση της παρακολούθησης
περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εξής φυσικο-χημικών παραμέτρων στα σημεία δειγματοληψιών,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Α’Φάσης:
• Θερμικές συνθήκες (T - oC)
• Κατάσταση Οξίνισης (pH)
• Αλατότητα (EC - mS/cm)
• Συνθήκες Οξυγόνωσης (DO – mg/l)
• Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5 - mg/l)
• Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD - mg/l)
• Βάθος (m)
• Διαφάνεια (Βάθος του Δίσκου του Secchi για τα λιμναία συστήματα και Θολερότητα-NTU)
• Χρώμα
Συνθήκες θρεπτικών ουσιών:
• Ολικός φωσφόρος (mg/l),
• Αντιδρών διαλυμένος φωσφόρος (mg/l),
• Ολικό άζωτο (mg/l),
• Νιτρικά ιόντα (mg/l),
• Νιτρώδη ιόντα (mg/l),
• Αμμωνιακά ιόντα (mg/l).
Το χρονοδιάγραμμα των δειγματοληψιών για το 2013 και τα σημεία δειγματοληψίας παρουσιάζονται
παρακάτω.

Εικόνα 3.25. Χρονοδιάγραμμα δειγματοληψιών για το 2013.
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Εικόνα 3.26. Σημεία δειγματοληψίας στην περιοχή μελέτης.
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Εικόνα 3.27. Λίμνη Κάρλα (Πηγή: Ξένος Β.).

3.2.2.Ποιοτικές παράμετροι νερού σημαντικών ταμιευτήρων της προστατευόμενης περιοχής για
τα έτη 2011-2012.
Στην προστατευόμενη περιοχή εκτός της Λίμνης Κάρλας, εντάσσονται και μια σειρά από μικρότερους ταμιευτήρες, το νερό των οποίων χρησιμοποιείται στην άρδευση των καλλιεργειών. Η μελέτη
της ποιότητας του νερού τους στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, είναι απαραίτητη, καθώς
αυτή παραμένει άγνωστη έως σήμερα. Η μέτρηση των ποιοτικών παραμέτρων των μικρότερων
ταμιευτήρων της περιοχής πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2012, οπότε και οι ταμιευτήρες ήταν
πληρωμένοι με νερό.
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Εικόνα 3.28. Μικρότεροι ταμιευτήρες στην προστατευόμενη περιοχή
(Πηγή: Διεύθυνση Εγγείων βελτιώσεων & υδατικών πόρων Λάρισας, 2006).
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Εικόνα 3.29. Διακύμανση pH στους μικρότερους ταμιευτήρες
της Προστατευόμενης Περιοχής το Μάιο του 2012.

Εικόνα 3.30. Διακύμανση Διαλυμένου Οξυγόνου στους μικρότερους ταμιευτήρες
της Προστατευόμενης Περιοχής το Μάιο του 2012.
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Εικόνα 3.33. Διακύμανση Θερμοκρασίας στους μικρότερους ταμιευτήρες
της Προστατευόμενης Περιοχής το Μάιο του 2012.

Εικόνα 3.34. Διακύμανση Αγωγιμότητας στους μικρότερους ταμιευτήρες
της Προστατευόμενης Περιοχής το Μάιο του 2012.
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Εικόνα 3.35. Ταμιευτήρας Καλαμακίου Α.

Εικόνα 3.35. Ταμιευτήρας Ναμάτων Β.
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Εικόνα 3.36. Ταμιευτήρας Πλατύκαμπου Α.

Εικόνα 3.37. Ταμιευτήρας Ελευθερίου 1.

69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 2013

3.3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
Η περίθαλψη της άγριας πανίδας είναι μια δράση που σκοπεύει στην προστασία, διατήρηση και
διαχείριση της φύσης και ειδικότερα των άγριων ειδών που βρίσκονται τραυματισμένα, αδύναμα ή
άρρωστα στην περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ. Ο Φ.Δ. στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας που
έχει συνάψει με το Σταθμό Α΄ Βοηθειών «Δράση για την Άγρια Ζωή» (Δ.Α.Ζ.), ανέλαβε την περισυλλογή και μεταφορά ζώων προς το σταθμό καθώς και την απελευθέρωση στην περιοχή αρμοδιότητας
του Φ.Δ. Επίσης, ο Φ.Δ. ανέλαβε τα έξοδα μεταφοράς για τα είδη που παρέδωσε στο Σταθμό. Ο
αριθμός των ατόμων που έφτασαν στην κατοχή του Φ.Δ. κατά τη διάρκεια του έτους 2013 ανέρχεται
σε 2 άτομα. Για κάθε ζώο που παραλήφθηκε συμπληρώθηκε η «Καρτέλα Εισαγωγής Άγριου Ζώου»,
η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις συνθήκες εισαγωγής του, την κατάσταση της υγείας
του και την μετέπειτα πορεία του. Τα πουλιά που περισυλλέχθηκαν ήταν ένας αργυροπελεκάνος
(Pelecanus crispus) και ένας πελαργός (Ciconia ciconia)
Από το εκπαιδευμένο προσωπικό του ΦΔ αρχικά παρασχέθηκαν σε αυτά οι πρώτες βοήθειες και
ακολούθως απεστάλησαν στο συνεργαζόμενο Κέντρο Περίθαλψης για περισσότερη φροντίδα.
Συνολικά ο ΦΔ περισυνέλλεξε και παρέλαβε 2 τραυματισμένα άγρια ζώα (πουλιά).
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4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Π.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.
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4.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
(Ε.Ο.Α.) - ΜΕΛΕΤΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.).
4.1. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ.
Εντός του 2013 στάλθηκαν στο Φορέα εννέα (9) αιτήσεις για γνωμοδότησή του σε Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και για αδειοδότηση δραστηριοτήτων
εντός της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε. Αυτές είναι:
1. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 378/15.2.2013 αίτηση άδειας ασκήσεως υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής
και βιωματικής εκμάθησης εντός και περιμετρικά της λίμνης Κάρλας από την εταιρεία «Mammal Co
– Trekking Hellas Αν. Θεσσαλίας». Ο Φορέας λαμβάνοντας υπ’ όψη την 394-1/18.02.2013 Απόφαση
του Δ.Σ. εγκρίνει την εν λόγω αίτηση με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 518/11.03.2013 με εξαίρεση τη δραστηριότητα Canoe Kayak εντός της λίμνης.
2. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 953/07.05.2013 αίτηση χορήγησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε περιοχές της Π.Ε. Λάρισας του κ. Ιωάννη Γεωργίλα. Ο Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. λαμβάνοντας υπ’ όψη την
1072-6/06.06.2013 Απόφαση του Δ.Σ. παραχώρησε άδεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1190/19.06.2013
έγγραφό του, για την εν λόγω δραστηριότητα υπό προϋποθέσεις.
3. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 765/21.01.2013 αίτηση γνωμοδότησης για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
του και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία Κτηνοτροφικής Μονάδας δυναμικότητας 700 αιγών ιδιοκτησίας Διακομή Βασίλειου στη θέση «Καπιστιά» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Ο Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. λαμβάνοντας υπ’ όψη τη με αρ. πρωτ.
436/26.02.2013 αναφορά του επιστημονικού προσωπικού και την 394-7.1/28.02.2013 Απόφαση του
Δ.Σ. γνωμοδότησε θετικά, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 614/20.03.2013 έγγραφό του.
4. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 766/22.01.2013 αίτηση γνωμοδότησης για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
του και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία Κτηνοτροφικής Μονάδας δυναμικότητας 295 αιγών ιδιοκτησίας Λούμα Νικόλαου στη θέση «Σκλάβος» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Ο Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. λαμβάνοντας υπ’ όψη τη με αρ. πρωτ.
436/26.02.2013 αναφορά του επιστημονικού προσωπικού και την 394-7.2/28.02.2013 Απόφαση του
Δ.Σ. γνωμοδότησε θετικά υπό προϋποθέσεις, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 613/20.03.2013 έγγραφό του.
5. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1307/5.7.2013 και 1308/5.7.2013 αιτήσεων γνωμοδότησης για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας, στη θέση «Λιβαδότοπος» Αγιοκάμπου, της Τ.Κ. Σκήτης, της Δ.Ε. Μελιβοίας, του Δήμου Αγιάς, στην Π.Ε. Λάρισας, της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. λαμβάνοντας υπ’ όψη την 1662-1.2/13.09.2013
Απόφαση του Δ.Σ. γνωμοδότησε θετικά υπό προϋποθέσεις, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1816/30.09.2013
έγγραφό του.
6. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1306/5.7.2013 αίτηση γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ολοκλήρωση μελετών παραλιακού άξονα Θεσσαλίας, σύνδεση δύο νομών, τμήμα από διασταύρωση προς Καμάρι-Κεραμίδι έως Ρακοπόταμο» στις Π.Ε. Λάρισας και Μαγνησίας
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Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. λαμβάνοντας υπ’ όψη την 1662-1.1/13.09.2013
Απόφαση του Δ.Σ. γνωμοδότησε θετικά υπό προϋποθέσεις, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1815/30.09.2013
έγγραφό του.
7. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1784/20.9.2013 αίτηση γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1001444 – ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΠΗΛΙΟΥ» της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «Ράχη Κωσταρά» Κεραμιδίου, στο Δήμο
Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. λαμβάνοντας υπ’ όψη την 2112-5.2/21.11.2013 Απόφαση του Δ.Σ. γνωμοδότησε θετικά υπό προϋποθέσεις,
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2185/26.11.2013 έγγραφό του.
8. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1953/17.10.2013 αίτηση αδειοδότησης για τη λειτουργία σταθμού σταθερής τηλεφωνίας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος με κωδική ονομασία «ΕΛΑΦΟΣ
Τ/Κ-0360023» που βρίσκεται εγκατεστημένος σε θέση πλησίον της Τ.Κ. Ελάφου, της Δ.Ε. Αγιάς,
εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς του Νομού Λάρισας. Ο Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. λαμβάνοντας υπ’ όψη την 2112-5.1/21.11.2013 Απόφαση του Δ.Σ. γνωμοδότησε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
2186/26.11.2013 έγγραφό του.
9. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 2264/04.12.2013 αίτηση γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την ανανέωση άδειας υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Παλιάμπελα» της Τ.Κ. Καναλίων, της Δ.Ε. Κάρλας, του
Δήμου Ρ. Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας. Ο Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. λαμβάνοντας υπ’ όψη την 22725.1/13.12.2013 Απόφαση του Δ.Σ. γνωμοδότησε θετικά, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2399/16.12.2013
έγγραφό του.

Εικόνα 4.1. Συνολικός αριθμός μελετών που γνωμοδότησε ο Φ.Δ. το 2013 ανά Περιφερειακή Ενότητα.
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Εικόνα 4.2. Εξέλιξη συνολικού αριθμού μελετών το 2013.
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5. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
& ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 2013

5. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Η προστατευόμενη περιοχή Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου
λόγω του ότι καταλαμβάνει έκταση 1.218.000 στρεμμάτων κυρίως δασικού τύπου, περιλαμβάνει
πολυάριθμα ιστορικά χωριά των οποίων οι κάτοικοι αναπτύσσουν δραστηριότητες που θα πρέπει να
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι στο χώρο της προστατευόμενης περιοχής υπάρχει έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους (κτηνοτροφία, γεωργία, δενδροκομία, μελισσοκομία, υπηρεσίες τουρισμού,
βιομηχανική παραγωγή), πέραν των επισκεπτών που δέχεται κυρίως τις τουριστικές περιόδους, και
το γεγονός ότι η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού είναι ανεπαρκής σε θέματα
προστασίας των περιοχών ευθύνης του ΦΔΟΠΟΚα.Μα.Κε.Βε., δημιουργούνται προβλήματα ακατάλληλης συμπεριφοράς.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και
φοιτητές με αντικείμενο το περιβάλλον, προκειμένου συνολικά όλοι οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης αλλά και οι μαθητές να:
α) γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, β) ενημερωθούν
για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή γ) μάθουν για τις Περιοχές του
Δικτύου NATURA 2000 και τα καταφύγια άγριας ζωής, δ) πληροφορηθούν για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και τις τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Να εξοικειωθούν με τους κανονισμούς και τους όρους που διέπουν μια
προστατευόμενη περιοχή, με τους στόχους που τίθενται α) για την προστασία, διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και β) για τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής, και να αποκτήσουν ενημέρωση και εκπαίδευση προς όφελος της προστασίας
και της πρόληψης.
Το 2013 ο ΦΔ ασχολήθηκε κυρίως με την περιβαλλοντική ενημέρωση μαθητών και φοιτητών και
με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικές με την προστασία και τη διαχείριση του
φυσικού περιβάλλοντος ενημερώνοντας συνολικά 1254 επισκέπτες στο πεδίο και στα γραφεία του
ΦΔ και ειδικότερα:
• 8 Δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων, τα 3 είναι του Ν. Μαγνησίας, 3 του Ν. Λάρισας και τα
υπόλοιπα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας
• 2 Γυμνάσια του Ν. Μαγνησίας
• 2 Λύκεια του Ν. Λάρισας
• 1 Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ν. Λάρισας
• 118 Μεμονωμένοι επισκέπτες
• Μία ΜΚΟ του Ν. Λάρισας
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• Ενημερωτική περιήγηση σε εκπροσώπους οκτώ ευρωπαϊκών χωρών οι οποίοι συγκροτούν δεκατρείς εταίρους (μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Θεσσαλίας) στο πλαίσιο του προγράμματος SIGMA for Water
Ο αριθμός των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών που επισκέφθηκαν την προστατευόμενη
περιοχή, ήταν περίπου 724 για το διάστημα Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2013. Οι επισκέψεις σχολικών
ομάδων στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κατά το έτος 2013 ήταν συνοπτικά οι παρακάτω:
1. Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου Καναλίων στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου
Κάρλας
Στις 24 Ιανουαρίου 2013 το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.
Βε. αποτελούμενο από την Ιχθυολόγο Χαμόγλου Μαρία και τη Δρ. Βιολόγο Παπαδημητρίου Δότη,
πραγματοποίησαν προγραμματισμένη ενημερωτική περιήγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή της
Λίμνης Κάρλας. Πιο συγκεκριμένα έγινε ενημερωτική περιήγηση του Δημοτικού Σχολείου Καναλίων
(43 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί) στην προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Κάρλας. Σκοπός της περιήγησης ήταν η ενημέρωση των μαθητών για τα απειλούμενα και προστατευμένα είδη
παρυδάτιων και υδρόβιων μεταναστευτικών πουλιών. Έγινε παρατήρηση των πουλιών με την χρήση
κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια και ενημερωτικό υλικό).
2. Περιβαλλοντική ενημέρωση στο Πνευματικό Κέντρο ΙΝ Αγ.Αντωνίου
Στις 20 Φεβρουαρίου 2013, προσωπικό του Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. αποτελούμενο από τους Χαμόγλου, Σαλπαδήμο και Ακριβούση επισκέφτηκαν το Πνευματικό Κέντρο ΙΝ Αγ. Αντωνίου στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης που πραγματοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης για
την προώθησης της περιβαλλοντικής παιδείας στην τοπική κοινωνία της προστατευόμενης περιοχής.
Η ενημέρωση των σαράντα περίπου πολιτών κάλυψε τα θέματα των ενδημικών και απειλούμενων
ειδών της προστατευόμενης περιοχής, των περιοχών που αποτελούν καταφύγια άγριας ζωής και
γενικότερα της μεγάλης οικολογικής αξίας της προστατευόμενης περιοχής. Ακόμη διαμέσου οπτικοακουστικού υλικού (video) που υλοποιήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του 2ο ΕΠΑΛ Νέας
Ιωνίας θυμηθήκαμε την ιστορική πορεία της λίμνης Κάρλα από την εποχή της αποξήρανσης μέχρι
σήμερα. Στο τέλος της ενημέρωσης έγινε συζήτηση με έναυσμα τις απορίες των πολιτών.
3. Περιβαλλοντική ενημέρωση και περιήγηση στον ταμιευτήρα της Κάρλας στα πλαίσια του
προγράμματος διακρατικής συνεργασίας “SIGMA for Water – Sustainable InteGral Management
Approaches for Water areas” (Interreg IVC).
Στις 28 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική περιήγηση σε εκπροσώπους οκτώ
ευρωπαϊκών χωρών οι οποίοι συγκροτούν δεκατρείς εταίρους (μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια
Θεσσαλίας). Οι εταίροι (30 άτομα περίπου) συνοδευόμενοι από εκπροσώπους της περιφέρειας επισκέφτηκαν τον ταμιευτήρα της Κάρλας και πληροφορήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του
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Φορέα για την αξία του υγροτόπου (βιολογική, ερευνητική, αλιευτική, αρδευτική, αντιπλημμυρική,
αναψυχής και τουρισμού). Ακόμη πληροφορήθηκαν για τα σπάνια και ιδιαίτερα οικοσυστήματα της
ευρύτερης περιοχής καθώς και για τα ενδημικά και απειλούμενα είδη. Η περιήγηση διήρκησε τρείς
ώρες και οι εταίροι επισκέφτηκαν δύο θέσεις θέας και το παρατηρητήριο στο δρόμο προς Κερασιά
έχοντας τη δυνατότητα να δουν τον ταμιευτήρα από πανοραμική θέση. Στο τέλος της ενημέρωσης
έγινε συζήτηση με έναυσμα τις απορίες των εταίρων ενώ διανεμήθηκε αγγλόφωνο ενημερωτικό υλικό.
4.Επίσκεψη του πρότυπου πειραματικού Ιωνιδείου Γυμνασίου Πειραιά στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Κάρλας.
Στις 14 Απριλίου 2013 τα στελέχη του Φορέα παρείχαν ενημέρωση σε 95 μαθητές του πρότυπου
πειραματικού Ιωνιδείου Γυμνασίου Πειραιά που επισκέφτηκε τη περιοχή στο πλαίσιο της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Νομό Μαγνησίας.
5. Επίσκεψη του Γυμνασίου Αιανής και των Καναλίων στην προστατευόμενη περιοχή του
Υγροτόπου Κάρλας.
Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 εβδομήντα πέντε (75) μαθητές των γυμνασίων Αιανής και
Καναλίων με τη συνοδεία τριών καθηγητών τους, επισκέφθηκαν την προστατευόμενη περιοχή της
Λίμνης Κάρλας. Η Ιχθυολόγος του Φορέα Διαχείρισης, κα. Χαμόγλου και οι φύλακες κ.κ.Τάχος, Σαπλαδήμος και κ. Ακριβούσης, υποδέχθηκαν τα σχολεία. Η κα. Χαμόγλου ανέλαβε την ενημέρωση των
μαθητών και των καθηγητών για τα σπάνια, απειλούμενα και προστατευμένα είδη παρυδάτιων και
υδρόβιων μεταναστευτικών πουλιών. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια - τηλεσκόπια) και την καθοδήγηση του προσωπικού του ΦΔ, όλοι οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν τα διάφορα είδη πουλιών που υπάρχουν την περίοδο αυτή στη Λίμνη Κάρλα.
Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής ενημέρωσης επισημάνθηκε η μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία του υγρότοπου, αναφέρθηκαν πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη της περιοχής,
το ισχύον καθεστώς προστασίας, τον ρόλο του ανθρώπου στην περιοχή και τον ρόλο του ΦΔ. Επίσης
επισκέφτηκαν τη θέση θέας που βρίσκεται στη διαδρομή «Κανάλια – Κεραμίδι» η οποία προσφέρει
πανοραμική θέα στη Λίμνη και αναπτύχθηκε συζήτηση μεταξύ του προσωπικού του ΦΔ και των μαθητών για τις τουριστικές δυνατότητες και δραστηριότητες που προσφέρει η περιοχή. Η περιβαλλοντική ενημέρωση ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου του Φορέα Διαχείρισης με
χρήσιμες πληροφορίες για την προστατευόμενη περιοχή αλλά και ειδικό ενημερωτικό υλικό για το
κιρκινέζι (Falcon naumanni) ως εταίρος του Προγράμματος LIFE.
6. Επίσκεψη της Α Τάξης του Γενικού Λυκείου Καλλιθέας στην προστατευόμενη περιοχή του
Υγροτόπου Κάρλας.
Στις 28 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντική ενημέρωση από τους Χαμόγλου, Μιχαλάκη και Χατζηγούλα σε 21 μαθητές της Α Τάξης του Γενικού Λυκείου Καλλιθέας με τη συνοδεία
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δύο καθηγητών τους. Μοιράστηκαν αντικείμενα (καπελάκια) προβολής της Π.Π. και προώθησης του
έργου του ΦΔ. Η κα. Χαμόγλου ανέλαβε την ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών για τα
σπάνια, απειλούμενα και προστατευμένα είδη πανίδας και χλωρίδας της Π.Π. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια - τηλεσκόπια) και την καθοδήγηση του κ. Μιχαλάκη,
όλοι οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν τα διάφορα είδη πουλιών που υπάρχουν την
περίοδο αυτή στη Λίμνη Κάρλα. Επίσης επισκέφτηκαν τη θέση θέας που βρίσκεται στη διαδρομή
«Κανάλια – Κεραμίδι» η οποία προσφέρει πανοραμική θέα στη Λίμνη και αναπτύχθηκε συζήτηση
μεταξύ του προσωπικού του ΦΔ και των μαθητών για τις τουριστικές δυνατότητες και δραστηριότητες που προσφέρει η περιοχή. Η περιβαλλοντική ενημέρωση ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου του Φορέα Διαχείρισης με χρήσιμες πληροφορίες για την προστατευόμενη περιοχή
αλλά και ειδικό ενημερωτικό υλικό για το κιρκινέζι (Falcon naumanni) ως εταίρος του Προγράμματος
LIFE.
7. Επίσκεψη μαθητών του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας στην προστατευόμενη περιοχή
του Υγροτόπου Κάρλας.
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 πενήντα τρείς (53) μαθητές του 33ου Δημοτικού σχολείου Λάρισας με τη συνοδεία τριών καθηγητών τους, επισκέφθηκαν την προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης
Κάρλας. Η Ιχθυολόγος του Φορέα Διαχείρισης, κα. Χαμόγλου και ο Δαδολόγος, κ. Μιχαλάκης υποδέχθηκαν το σχολείο. Η κα. Χαμόγλου ανέλαβε την ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών
για τα σπάνια, απειλούμενα και προστατευμένα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων μεταναστευτικών
πουλιών. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια - τηλεσκόπια) και την
καθοδήγηση του προσωπικού του ΦΔ και κυρίως του κ. Μιχαλάκη, όλοι οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν τα διάφορα είδη πουλιών που υπάρχουν την περίοδο αυτή στη Λίμνη Κάρλα.
Οι συμμετέχοντες στην ορνιθοπαρατήρηση πέρα από τον θαυμασμό τους για τα πουλιά, μπόρεσαν
να αντιληφθούν την ποικιλία των ειδών και τις διαφορές μεταξύ τους, κατανοώντας καλύτερα τα
πουλιά, που πριν απλά περνούσαν απαρατήρητα. Η περιβαλλοντική ενημέρωση ολοκληρώθηκε με τη
διανομή αντικειμένων προβολής της ΠΠ (καπελάκια), ενημερωτικού φυλλαδίου του Φορέα Διαχείρισης με χρήσιμες πληροφορίες για την προστατευόμενη περιοχή αλλά και ειδικό ενημερωτικό υλικό
για το κιρκινέζι (Falcon naumanni) ως εταίρος του Προγράμματος LIFE.
8. Επίσκεψη του 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Κάρλας.
Στις 6 Ιουνίου 2013 στελέχη του Φορέα παρείχαν ενημέρωση σε εκατόν εξήντα πέντε (165) μαθητές του 32ου Δημοτικού σχολείου Βόλου με τη συνοδεία δέκα δασκάλων τους. Η Ιχθυολόγος του
Φορέα Διαχείρισης, κα. Χαμόγλου και ο Δαδολόγος, κ. Μιχαλάκης υποδέχθηκαν το σχολείο. Η κα.
Χαμόγλου ανέλαβε την ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών για τα σπάνια, απειλούμενα και
προστατευμένα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων μεταναστευτικών πουλιών. Επιπροσθέτως δόθηκε
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έμφαση στο θεσμό του εθελοντισμού και στη μεγάλη σημασία αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη δημιουργία μιας οικολογικά βιώσιμης κοινωνίας προσδοκώντας και στην ενεργή
συμμετοχή των μαθητών σε παρόμοιες δραστηριότητες. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια - τηλεσκόπια) και την καθοδήγηση του προσωπικού του ΦΔ και κυρίως του
κ. Μιχαλάκη, όλοι οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν τα διάφορα είδη πουλιών που
υπάρχουν την περίοδο αυτή στη Λίμνη Κάρλα. Η περιβαλλοντική ενημέρωση ολοκληρώθηκε με τη διανομή αντικειμένων προβολής της ΠΠ (καπελάκια), ενημερωτικού φυλλαδίου του Φορέα Διαχείρισης
με χρήσιμες πληροφορίες για την προστατευόμενη περιοχή αλλά και ειδικό ενημερωτικό υλικό για
το κιρκινέζι (Falcon naumanni) ως εταίρος του Προγράμματος LIFE.
9. Επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης με αφορμή τον εορτασμό της Πανευρωπαϊκής
Γιορτής Πουλιών.
Το πρωί της Παρασκευής 4/10, μικροί και μεγάλοι ορνιθοπαρατηρητές, με τη βοήθεια των οδηγών
αναγνώρισης, του ειδικού εξοπλισμού παρατήρησης (κιάλια/ τηλεσκόπιο, φωτογραφικό υλικό), του
εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης κ. Μιχαλάκη, κα. Χαμόγλου και κα. Δελήβαση, με
τη βοήθεια των φυλάκων κ.κ. Χατζηγούλα και Σαλπαδήμο και τη συμμετοχή του εθελοντή της Ελληνική Ορνιθολογικής Εταιρίας, κ. Πολύμερου, παρατήρησαν την άγρια ορνιθοπανίδα του Υγροτόπου
της Κάρλας, αναγνωρίζοντας την αξία του ως σημαντικού σταθμού ανεφοδιασμού των πουλιών για
το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Με τη μεγαλοπρεπή παρουσία τους κέρδισαν τις θετικές εντυπώσεις
του κοινού, τα Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus) και οι Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus).
10. Επίσκεψη του γυμνασίου Στεφανοβικείου στο μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής στην περιοχή του Νομού Λαρίσης στο Δασόκτημα Πολυδενδρίου.
Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης αποτελούμενο από τους κ. Μιχαλάκη, κ. Χαμόγλου, κ.Δελήβαση και τον κ. Τάχο μετέβησαν στο Πολυδένδρι του Δήμου Αγιάς την Τετάρτη 16/10/2013, εν όψη
της ξενάγησης του γυμνασίου του Στεφανοβικείου, για να τους ενημερώσουν για τη σημαντικότητα
του δασικού οικοσυστήματος και την ιστορία της περιοχής.
Ο Δασολόγος του Φορέα Διαχείρισης συνόδευσε τους μαθητές επιβαίνοντας στο λεωφορείο, ενώ
όχημα του Φ.Δ. συνόδευσε το λεωφορείο μιας και ο αριθμός των μαθητών αντιστοιχούσε σε 50 άτομα
συνοδευόμενα από έξι καθηγητές. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης έγινε μια στάση κατά την διαδρομή προς το Πολυδένδρι όπου ο κ. Μιχαλάκης ενημέρωσε τους μαθητές για τα σημαντικά είδη του
δασικού οικοσυστήματος, τα στοιχεία της χλωρίδας και πανίδας που εντοπίζονται στη περιοχή και
γενικότερα πως η αλληλεπίδραση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος βοηθά στην επιβίωση των παραδασόβιων πληθυσμών αλλά και εξασφαλίζει πόρους στους πεδινούς και παράκτιους
πληθυσμούς. Η διαδρομή συνεχίστηκε μέχρι το χώρος δασικής αναψυχής στη θέση Προφήτης Ηλίας
που απέχει περίπου 4χλμ στην ανάντη από το Κάτω Πολυδένδρι.
Τέλος ο Φορέας Διαχείρισης προέβει στη διανομή αντικειμένων προβολής της ΠΠ (κονκάρ-
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δες-50τμχ), ενημερωτικού φυλλαδίου (50τμχ) του Φορέα Διαχείρισης με χρήσιμες πληροφορίες για
την προστατευόμενη περιοχή και χάρτες της περιοχής.
11. Επίσκεψη φοιτητών του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Λάρισας.
Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 τριάντα πέντε (35) μαθητές του ΤΕΙ Λάρισας, Τμήματος Μηχανικής
Βιοσυστημάτων με τη συνοδεία δύο καθηγητών τους, επισκέφθηκαν την προστατευόμενη περιοχή της
Λίμνης Κάρλας. Η Ιχθυολόγος του Φορέα Διαχείρισης, κα. Χαμόγλου και η Γεωπόνος, κα. Δελήβαση
υποδέχθηκαν τους φοιτητές. Η κα. Χαμόγλου ανέλαβε την ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών για τα σπάνια, απειλούμενα και προστατευμένα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων μεταναστευτικών πουλιών. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια - τηλεσκόπια) και
την καθοδήγηση του προσωπικού του ΦΔ, όλοι οι φοιτητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν
τα διάφορα είδη πουλιών που υπάρχουν την περίοδο αυτή στη Λίμνη Κάρλα. Η περιβαλλοντική ενημέρωση ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου του Φορέα Διαχείρισης με χρήσιμες
πληροφορίες για την προστατευόμενη περιοχή.
12. Επίσκεψη του εξαθέσιου δημοτικού σχολείου Καλλιθέας Ελασσόνας στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Κάρλας.
Την Τετάρτη 20/11/2013 το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης αποτελούμενο από τους κα. Παπαδημητρίου, κα. Χαμόγλου και την κα Δελήβαση μετέβησαν στη τεχνητή λίμνη Κάρλα, εν όψη της ξενάγησης του εξαθέσιου δημοτικού σχολείου Καλλιθέας Ελασσόνας, για να τους ενημερώσουν για τη
σημαντικότητα της επανασύστασης της λίμνης ως περιβαλλοντικό έργο και την ιστορία της περιοχής.
Ένα όχημα του Φ.Δ. συνόδευσε το λεωφορείο μιας και ο αριθμός των μαθητών αντιστοιχούσε σε
42 άτομα συνοδευόμενα από τρεις δασκάλους. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, το προσωπικό του
φορέα, ενημέρωσε τους μαθητές για τα σημαντικά είδη του λιμναίου οικοσυστήματος, τα στοιχεία
της χλωρίδας και πανίδας που εντοπίζονται στη περιοχή και γενικότερα πως η αλληλεπίδραση του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος βοηθά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος. Με τη βοήθεια του εξοπλισμού παρακολούθησης που διαθέτει ο Φ.Δ. κιάλια και τηλεσκόπιο οι μαθητές γνώρισαν μερικά από τα υδρόβια πτηνά που φιλοξενεί ο ταμιευτήρας.
Τέλος ο Φορέας Διαχείρισης προέβει στη διανομή αντικειμένων προβολής της ΠΠ (κονκάρδες-45τμχ), ενημερωτικού φυλλαδίου (45τμχ) του Φορέα Διαχείρισης με χρήσιμες πληροφορίες για
την προστατευόμενη περιοχή και χάρτες της περιοχής.
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Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Φεβρουάριος

Απρίλιος

α/α

1

2

3

4

Ημερομηνία

Επισκέπτης

24/01/2013

Γυμνάσιο
Καναλίων

Άτομα

Προσωπικό
που
συμμετείχε
στη ξενάγηση

Θέση
ξενάγησης

47

Χαμόγλου
Παπαδημητρίου

Υγρότοπος
Κάρλας

20/02/2013

Πνευματικό
Κέντρο ΙΝ Αγ.
Αντωνίου Αγιάς

40

Χαμόγλου
Σαλπαδήμος
Ακριβούσης

Πνευματικό
Κέντρο ΙΝ
Αγ. Αντωνίου
Αγιάς

28/02/2013

Πρόγραμμα
διακρατικής
συνεργασίας
της Περιφέρειας
“SIGMA
for Water –
Sustainable
InteGral
Management
Approaches for
Water areas”

30

Σιδηρόπουλος
Μιχαλάκης
Χαμόγλου

Υγρότοπος
Κάρλας

14/04/2013

Πρότυπο
Πειραματικό
Γυμνάσιο
Ιωνιδείου
(Πειραιά)

95

Μιχαλάκης
Χαμόγλου
Χατζηγούλας
Σαλπαδήμος
Ακριβούσης

Υγρότοπος
Κάρλας

75

Χαμόγλου
Ταχος
Ακριβούσης
Σαλπαδήμος

Υγρότοπος
Κάρλας

Απρίλιος

5

19/04/2013

Γυμνάσιο
Καναλίων
& Γυμνάσιο
Αιανής

Απρίλιος

6

28/04/2013

Γεν Λύκειο
Καλλιθέας

23

Χαμόγλου
Μιχαλάκης
Χατζηγούλας

Υγρότοπος
Κάρλας

17/05/2013

33ο Δημοτικό
Σχολείο
Λάρισας

53

Χαμόγλου
Μιχαλάκης

Υγρότοπος
Κάρλας

Μάιος

7
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Ιούνιος

Οκτώβριο

Οκτώβριο

Νοέμβριος

Νοέμβριος

ΣΥΝΟΛΟ

83

8

9

10

11

12

06/06/2013

04/10/2013

32ο Δημοτικό
Σχολείο Βόλου

Νηπιαγωγείο
Στεφανοβικείου
και Καναλίων

175

Χαμόγλου
Μιχαλάκης
Χατζηγούλας
Ακριβούσης
Σιδηρόπουλος

Υγρότοπος
Κάρλας

50

Χαμόγλου
Μιχαλάκης
Χατζηγούλας
Σαπλαδήμος
Δελήβαση

Υγρότοπος
Κάρλας

Υγρότοπος
Κάρλας

16/10/2013

Γυμνάσιο
Στεφανοβικείου

56

Μιχαλάκης
Χαμόγλου
Δελήβαση
Τάχος

19/11/2013

ΤΕΙ Τμήμα
Μηχανικής
Βιοσυστημάτων

37

Χαμόγλου
Δελήβαση

Υγρότοπος
Κάρλας

20/11/2013

6/Θέσιο
Δημοτικό
σχολείο
Καλλιθέας
Ελασσόνας

43

Χαμόγλου
Δελήβαση
Παπαδημητρίου

Υγρότοπος
Κάρλας
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Εικόνα 5.1. Γεωγραφική κατανομή προέλευσης επισκεπτών του Φ.Δ. το 2013

Εικόνα 5.2. Φωτογραφίες από τα περιβαλλοντικά προγράμματα
των εκπαιδευτικών ξεναγήσεων που πραγματοποίησε ο Φ.Δ κατά το 2013.
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Εικόνα 5.4. Συνολικός αριθμός και ο αριθμός των μικρών
και ενήλικων επισκεπτών στην Προστατευόμενη Περιοχή Κα.Μα.Κε.Βε. κατά το 2013
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6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης
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6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Ο Φορέας Διαχείρισης κατά την περίοδο Ιανουάριο - Δεκέμβριο 2013 είτε διοργάνωσε, είτε συμμετείχε σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις παγκόσμιες ημέρες που αφορούν στο περιβάλλον, τοπικές γιορτές για τη στήριξη των παραδόσεων και των εθίμων της περιοχής, καθαρισμούς περιοχών και
διοργάνωση δραστηριοτήτων πεδίου. Οι δράσεις αυτές θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές για την
επίτευξη των στόχων του ΦΔ που σχετίζονται με την μετάδοση της πληροφορίας και την ενημέρωση
του γενικού πληθυσμού και οι οποίες συνοπτικά ήταν οι ακόλουθες:
1. Εκατό (100) μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στεφανοβικείου (Α,Β,Γ,Δ,Ε, ΣΤ τάξη), σαράντα
(40) μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Στεφανοβικείου και σαράντα περίπου (40) μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καναλίων (Δ, Ε, ΣΤ τάξη) συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους ενημερώθηκαν
στις 1/2/2013 από το επιστημονικό προσωπικό του Φ.Δ διαμέσου παρουσιάσεων για την αξία των
υγροτόπων, την οικολογική και πολιτισμική αξία της τεχνητής λίμνης Κάρλας. Παράλληλα οι μαθητές
και οι δάσκαλοί τους είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν την ιστορική πορεία της λίμνης Κάρλα από την
εποχή της αποξήρανσης μέχρι σήμερα διαμέσου οπτικοακουστικού υλικού (video) που υλοποιήθηκε
από την περιβαλλοντική ομάδα του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας.

Παγκόσμια ημέρα Υγροτόπων

2. Πρόγραμμα δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία με το Δήμο
Ρήγα Φεραίου, το Κοινοτικό Διαμέρισμα Κερασιάς και το Δημοτικό Σχολείο Καναλίων την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013. Η εκπαιδευτική περιβαλλοντική εξόρμηση των μικρών μαθητών διεξήχθη με
επιτυχία, καθώς τριάντα εννέα μαθητές συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους επισκέφτηκαν
τον οικότοπο «Ελληνικά δάση Πρίνου (934Α)» στην περιοχή της Κερασιάς, όπου πραγματοποίησαν
εργασίες προστασίας του πουρναριού (Quercus coccifera) μαζί με τον δασολόγο, και δύο φύλακες
του Φορέα Διαχείρισης. Οι μαθητές με συλλογικό πνεύμα είχαν τη δυνατότητα, με τη βοήθεια του
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, να συλλέξουν σπόρους (βελανίδια) και να τους φυτέψουν σε
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προετοιμασμένο από την Κοινότητα Κερασιάς. Τα παιδιά ανέλαβαν
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να «υιοθετήσουν» τα φυτά, περιποιώντας τα, ώστε να μεταφυτευτούν στο φυσικό τους περιβάλλον
την κατάλληλη εποχή. Οι μαθητές εκτός από τη βιωματική γνωριμία τους με τον οικότοπο, πληροφορήθηκαν για τις βασικές απαιτήσεις του φυτού, την οικολογική του αξία, αντιμετωπίζοντας με τη
δράση αποκατάστασης τα προβλήματα στενότητας χρόνου και φυτευτικού υλικού που προκύπτουν.
Η δράση ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή εθελοντικού καθαρισμού της γύρω περιοχής και με τη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού για το κιρκινέζι (Falcon naumanni) ως εταίρος του Προγράμματος
LIFE.

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

3. Με το σύνθημα «Μαζί» ο Φορέας ΔιαχείρισηςΠεριοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου συμμετείχε στις 14/04/2013, μέσω του προγράμματός του εθελοντικού
καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, στην Πανελλαδική εθελοντική καμπάνια ««Let’s
do it- Greece» » υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής «Ώρα για Δράση». Στην δράση αυτή, μία από τις
μεγαλύτερες και μαζικότερες εθελοντικές πρωτοβουλίες, πρωταγωνιστές είναι οι ενεργοί πολίτες.
Περίπου τριάντα εθελοντές αποτελούμενοι από μέλη του ανθρωπιστικού- περιβαλλοντικού συλλόγου
Φιλότης, πολίτες της τοπικής κοινωνίας συνοδεύοντας τους μικρούς μας φίλους αλλά και την άμεση,
καθοριστική και πολύτιμη συμβολή του Δήμου Αγιάς, που μας παρείχε το αναγκαίο απορριμματοφόρο όχημα, έδωσαν δυναμικό «παρόν» στον καθαρισμό τμήματος του Νότιου Τμήματος της Προστατευόμενης Περιοχής της Λίμνης Κάρλας. Ο Φορέας, εκτός από την ενεργή συμμετοχή στη δράση με
όλο το προσωπικό του, ανέλαβε και τον συντονισμό των εθελοντών και των φορέων που έλαβαν μέρος στον καθαρισμό της περιοχής, μοίρασε γάντια, σακούλες, νερά χυμούς και σχετικά ενημερωτικά
φυλλάδια. Κατά την εξόρμησή τους, οι εθελοντές συγκέντρωσαν 58 σακούλες με απορρίμματα όλων
των ειδών. Από την απογραφή των απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν, τα πλαστικά μπουκάλια
κατέκτησαν την πρώτη θέση των απορριμμάτων διαδεχόμενα από καπάκια, καλαμάκια, κουτιά αναψυκτικών, πετονιές και άλλα άχρηστα αντικείμενα αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
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Συμμετοχή του ΦΔ στην
Παγκόσμια εθελοντική
καμπάνια "Let's do it- Greece"

4. Ο ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε συμμετείχε στις 19 Μαΐου 2013 στην εκδήλωση της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ με τη δημιουργία βίντεο με θέμα «Ενδημικά και προστατευόμενα
φυτά, διαρκής παρακολούθησης». Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τα ενδημικά και προστατευτέα είδη φυτών της Π.Π. ώστε να καταλάβουν τον σπουδαίο ρόλο τους μέσα στο περιβάλλον.

Διεθνής Ημέρα Μαγείας των Φυτών

5. Το προσωπικό του Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. επισκέφθηκαν το γυμνάσιο του Στεφανοβικείου
στις 12 Απριλίου 2013, ενημερώνοντας πενήντα μαθητές για τη μεγάλη αξία της Προστατευόμενης
Περιοχής και για την εθελοντική δράση καθαρισμού του καταφυγίου άγριας ζωής στην Λίμνη Κάρλα στις 14/04/2013. Σκοπός της συνάντησης ήταν η περιβαλλοντική αφύπνιση των μαθητών για την
σπουδαιότητα του υγροτόπου ενδυναμώνοντας τον θεσμό του εθελοντισμού. Η επίσκεψη στο σχολείο
ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των μαθητών, εκπαιδευτικών και του προσωπικού του ΦΔ σχετικά με τα προβλήματα σκουπιδιών που αντιμετωπίζει η προστατευόμενη περιοχή κυρίως από τις
παρεμβάσεις του ανθρώπου σε αυτή.
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Ενημερωτική επίσκεψη του ΦΔ
στο γυμνάσιο Στεφανοβικείου

6. Συμμετοχή στην πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» στις 6 Ιουνίου 2013 με
στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, την ενδυνάμωση του
θεσμού του εθελοντισμού, αλλά και την αντίστοιχη κινητοποίηση του κράτους στο σύνολό του, γύρω
από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είδη και οικότοποι από τα απορρίμματα. Ο καθαρισμός
κάλυψε το νότιο τμήμα του ταμιευτήρα της Κάρλας μέχρι τα όρια του ανατολικού αναχώματος. Με
την ενεργό συμμετοχή μεγάλου μέρους του προσωπικού του ΦΔ και παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των εθελοντών ήταν μικρή, οι συμμετέχοντες ενεργοί πολίτες και ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έδωσαν
δυναμικό «παρόν» και η συμβολή τους στη δράση ήταν πολύτιμη. Τα πολυπληθέστερα απορρίμματα
ήταν για άλλη μία φορά τα πλαστικά μπουκάλια, καπάκια, κουτάκια αλουμινίου και χάρτινα απορρίμματα, ενώ ακολουθούν τα υφάσματα και τα λάστιχα αυτοκινήτων. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα
με την εικόνα που αποτυπώθηκε στα ειδικά φύλλα καταγραφής απορριμμάτων, τα οποία κλήθηκαν
να συμπληρώνουν οι εθελοντές κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, δείχνουν ότι δυστυχώς η συμπεριφορά πολλών συμπολιτών μας προς το φυσικό και παράκτιο περιβάλλον της πατρίδας μας συνεχίζει
να χαρακτηρίζεται από αδιαφορία και ανευθυνότητα.

Συμμετοχή του ΦΔ στην
πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία
"Καθαρίστε τη Μεσόγειο"

7. Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου συμμετείχε την Παρασκευή 12/7/2013 στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ριζομύλου
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«Η Διάπλαση» που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Στην πλατεία του
Ριζομύλου ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε ενεργά ενημερώνοντας κατοίκους και επισκέπτες του
χωριού για τις δράσεις που υλοποιεί ο Φ.Δ. σχετικά με τη φύλαξη της περιοχής ευθύνης του, την
παρακολούθηση (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού, τη παρακολούθηση (monitoring) των
οικοτόπων και των ειδών προτεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής. Στους μικρούς μας φίλους
διανεμήθηκαν προωθητικά υλικά (καπελάκια) ενώ διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό (αφίσες
και φυλλάδια) ενημερώνοντας την τοπική κοινωνία για τους σημαντικούς βιοτόπους της περιοχής, το
ειδικό καθεστώς προστασίας που τη διέπει, για τα είδη (ενδημικά, απειλούμενα) καθώς επίσης και
για τα ιστορικά μνημεία της περιοχής.

Συμμετοχή του Φ.Δ. στην εκδήλωση
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ριζομύλου "Η Διάπλαση"

8. Ο Φορέας Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IVC “ROADSHOW LAKE
KARLA 2BPARKS 2013! – LakeAdmin Concept” συμμετείχε στις εκδηλώσεις του έργου «Διαχείριση
Τοπικών Πρωτοβουλιών Ανασύστασης Λιμνών» στις 24/07/2013.
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Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης
στην εκδήλωση LAKEADMIN

9. Ο Φ.Δ. συμμετείχε στις πολυήμερες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στον προαύλιο χώρο του
Αγίου Αντωνίου στο Δήμο Αγιάς με αφορμή την Γιορτή Μήλου. Ο Δήμος Αγιάς συνεχίζοντας την πολύχρονη προσφορά του, διοργάνωσε για 18η συνεχή χρονιά την Γιορτή Μήλου. Από τις 31 Αυγούστου
έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, θεατρικές παραστάσεις, καθώς και αθλητικοί αγώνες.
Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε ενεργά και φέτος στις εκδηλώσεις, ενημερώνοντας για την οικολογική αξία της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου,
μέσω α) της προβολής παρουσιάσεων, β) τη προβολή αφισών που αφορούσε την χλωρίδα και πανίδα
της προστατευόμενης περιοχής, σε εκθεσιακό περίπτερο του Δήμου Αγιάς. Κατά την διάρκεια των
εκδηλώσεων διανεμήθηκαν αρκετά αναμνηστικά δώρα στα παιδιά με το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης, όπως καπέλα καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια για την προστατευόμενη περιοχή.
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Εκθεσιακό περίπτερο του ΦΔ σε τοπική
γιορτή Μήλου στην Αγιά

10. Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου συμμετείχε την Τετάρτη 25/9/2013 στην εκδήλωση LAKEADMIN η οποία διοργανώθηκε από
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πηλίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν Καθηγητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, εξειδικευμένοι στη διαχείριση λιμναίων οικοσυστημάτων.
Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου παρουσίασε τις δράσεις του σχετικά με το λιμναίο οικοσύστημα και συμμετείχε επίσης στην
ξενάγηση των συμμετεχόντων στη Λίμνη Κάρλα. Ακολούθησε συζήτηση και διανομή διαφημιστικού
υλικού του Φορέα.

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην
εκδήλωση LAKEADMIN

11. Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργάνωσε την Παρασκευή 4/10/2013,
εκδήλωση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τον εορτασμό της Πανευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών.
Το θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν τα μεταναστευτικά πουλιά και οι διαδρομές τους. Ο Φορέας
Διαχείρισης φιλοξενήθηκε στο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου «Αριστοτέλης» στο Στεφανοβίκειο,
όπου οι μικροί μαθητές ζωγράφισαν και ετοίμασαν κατασκευές με θέμα τα μεταναστευτικά πουλιά.
Τέλος τα παιδιά μέσα από παραμύθι και τραγούδι διασκέδασαν και πληροφορήθηκαν για το ταξίδι
του Πελαργού και του Κιρκινεζιού προς την Αφρική. Στόχος του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί η βελτίωση της δημόσιας πληροφόρησης για τη σημασία των πουλιών και των βιότοπών τους και συγχρόνως
η προώθηση της διατήρησης σημαντικών περιοχών από τις οποίες εξαρτώνται τα περισσότερα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, όπως είναι ο υγρότοπος της Κάρλας. Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες
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αποσκοπούν στο να γνωρίσει το κοινό τα εντυπωσιακά πουλιά αλλά και να μάθει για το φυσικό
φαινόμενο της μετανάστευσης τους, τις απειλές και τα εμπόδια που συναντούν στο ταξίδι τους, που
οφείλονται σε φυσικά αίτια αλλά και σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Στις δραστηριότητες συμμετείχαν
πάνω από 50 μαθητές από τα Νηπιαγωγεία, Στεφανοβικείου, Καναλίων συνοδευόμενοι από τους
Νηπιαγωγούς τους καθώς και κάτοικοι και επισκέπτες συνοδεύοντας τους μικρούς μας φίλους.
Η επίσκεψη των μικρών μαθητών στη γιορτή ολοκληρώθηκε με τη διανομή έντυπου ενημερωτικού
υλικού για τα φυτά και τα ζώα της προστατευόμενη περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου
Βελεστίνου καθώς και με προωθητικό υλικό με το λογότυπο και την επωνυμία της προστατευόμενης
περιοχής.

Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών 2013
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7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ -ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
7.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:
• Ημερίδα που διοργάνωσε ο Φορέας μέσω του Πράσινου Ταμελίου με θέμα «3 Χρόνια λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου
Βελεστίνου» την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στο Μεταξοχώρι Αγιάς, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα».
• Παρακολούθηση 2 σεμιναρίων που διοργάνωσε η ΕΥΣΠΕΔ του ΥΠΕΚΑ:
o 1ο σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών διεξήχθηκε στην περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς και όρος Παναχαϊκό, από τις 13/4/2013 έως τις
21/4/2013. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν: «Ενιαία προσέγγιση στη μεθοδολία συγκέντρωσης δεδομένων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ&79/409/ΕΟΚ. Το παρακολούθησαν : Μιχαλάκης, Παπαδημητρίου, Σιδηρόπουλος
o 2ο Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
που διεξήχθη στη Λίμνη Κερκίνη από 30 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2013. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν «Επιστημονική & Τεχνική κατάρτιση για την παρακολούθηση (Monitoring) στους τομείς
«Οικότοποι και Χερσαία & Υδρόβια Πανίδα». Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και
αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης. Το παρακολούθησαν : Μιχαλάκης, Δελήβαση, Παπαδημητρίου, Χαμόγλου, Τάχος, Χατζηγούλας
• Σύσκεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα την αντιμετώπιση κουνουπιών στις 24/6/2013
στο Βόλο. Από το Φορέα παρέστη ο κ. Μιχαλάκης Δημήτρης με την ιδιότητα του συντονιστή
του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας, Μαυροβούνι, Κεφαλόβρυσο – Βελεστίνου.
• Αναπτυξιακό συνέδριο «Εθνική στρατηγική για το Περιβάλλον την Ενέργεια και την κλιματική
Αλλαγή» στις 20/5/2013 στην Αθήνα. Από το Φορέα παρέστησαν ο Μιχαλάκης Δημήτρης και
της Παπαδημητρίου Θεοδότης.
• Συνέδριο του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Προστασία Δασών από Πυρκαγιές και πρωτογενής Τομέας»
στις 26/6/2013στην Αθήνα. Από το Φορέα παρέστη ο κ. Μιχαλάκης Δημήτρης.
• 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων με θέμα «Υδάτινα οικοσυστήματα: χρήσεις επιπτώσεις
και διαχείριση» στη Θεσσαλονίκη 10-13 Οκτωβρίου 2013. Ο Φορέας συμμετείχε με εργασία
με τίτλο: « Εκτίμηση των τάσεων ευτροφισμού στον ταμιευτήρα της Κάρλας: συνέργειες με
τη διαχείριση της λεκάνης απορροής Πηνειού». Από το Φορέα συμμετείχαν η κα. Κάγκαλου
Ιφιγένειας και η κα. Χαμόγλου Μαρία.
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8. ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
8.1. ΕΝΥΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου στα πλαίσια της Απόφασης Αυτεπιστασίας του υποέργου 1: «Δράσεις για την Προστασία
και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη “Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου”,
του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους, υλοποίησε την προμήθεια υλικών προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια περιλάμβανε:
• Ενημερωτικά φυλλάδια σε τουλάχιστον (6.000) έντυπα, τέσσερα θέματα από (1000) ανάτυπα
στην ελληνική γλώσσα και τα (500) ανάτυπα στην αγγλική γλώσσα. Τα φυλλάδια παρουσιάζουν και προβάλλουν τα αξιόλογα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, ενημερώνουν τους επισκέπτες για τα κοινά αλλά και κάποια σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας αλλά και για τους
τύπους οικοτόπων που μπορεί κανείς να συναντήσει.

Εικόνα 8.1 Τέσσερα θεματικά φυλλάδια προβολής
του ΦΔ και της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε.
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• Πέντε θεματικές αφίσες (τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας και πανίδας σε καθεστώς προστασίας, ζωγραφικό μήνυμα μαθήτριας για το περιβάλλον) για την προβολή της προστατευόμενης
περιοχής και την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατοίκων της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το γραφικό σχεδιασμό και την παραγωγή ενημερωτικών αφισών με τουλάχιστον πέντε θέματα από την προστατευόμενη περιοχή, αναλυτικά θα παραχθούν
(1500) αφίσες από (300) αφίσες για κάθε θέμα.

Εικόνα 8.2 Πέντε θεματικές αφίσες προβολής
του ΦΔ και της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε.

• Ενός (1) χάρτη μονοπατιών της Προστατευόμενης Περιοχής σε τουλάχιστον (3000) αντίτυπα εκ
των οποίων τα (2000) ανάτυπα θα είναι στην ελληνική γλώσσα και τα (1000) ανάτυπα στην
αγγλική γλώσσα. Στο χάρτη αποτυπώνονται τα σημεία οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (θέσεις
θέας, μονοπάτια/διαδρομές, θέσεις πληροφόρησης επισκεπτών) και περιγράφονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων διαδρομών που κατανέμονται σε κατηγορίες, όσον
αφορά τη δυσκολία τους και την κατανομή τους στο χώρο.

Εικόνα 8.3. Χάρτης μονοπατιών της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε.
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• Δέκα (10) ενημερωτικών πινακίδων και έξι (6) αναλόγιων ερμηνείας περιβάλλοντος.Πρόκειται
για πινακίδες/αναλόγια που ενημερώνουν τους επισκέπτες για περιβαλλοντικά θέματα καθώς
και για είδη και οικοτόπους που συναντώνται στην προστατευόμενη περιοχή όπως και τις
θέσεις που μπορεί κάποιος να δει και να μελετήσει τα παραπάνω. Οι εμπεριεχόμενες πληροφορίες αφορούν την σχηματική απεικόνιση ή εικόνες σημαντικών ειδών, ή χαρακτηριστικών
στοιχείων του περιβάλλοντος της περιοχής, ή εικόνα τοπίου, σύντομη περιγραφή και βασικές
πληροφορίες για τα είδη, τους οικοτόπους ή τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Αναφέρουν επίσης και το επιστημονικό, το κοινό και το τοπικό όνομα του είδους. Παράλληλα ενημερώνουν
τους επισκέπτες για το τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται να κάνουν όταν βρίσκονται στην
περιοχή και κάνουν χρήση της υπάρχουσας υποδομής.

Εικόνα 8.4 Πινακίδες/αναλόγια ερμηνείας περιβάλλοντος (ενδεικτικά)

Επιπροσθέτως ο Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. προμηθεύτηκε υλικά προώθησης που φέρουν το λογότυπο και την επωνυμία της προστατευόμενης περιοχής. Τα υλικά προώθησης αφορούν σε κονκάρδες,
αυτοκόλλητα, μολυβοθήκες, καπέλα, Folder, μπλοκάκια, στυλό, επιστολόχαρτα, φάκελοι, τα οποία
εκτός από το λογότυπο του ΦΔ φέρουν και εικόνες εμπνευσμένες από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το υλικό αυτό διανέμεται δωρεάν σε ειδικές ομάδες στόχους (παιδιά, συνέδρους, επίσημους
καλεσμένους) με σκοπό την προώθηση, προβολή και ενημέρωσης τους, σχετικά με το Φορέα Διαχείρισης και την προστατευόμενη περιοχή Κα.Μα.Κε.Βε.
Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, στο πλαίσιο του Άξονα 3 : «Περιβαλλοντική Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση» της Απόφασης
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Αυτεπιστασίας του, κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2013 αίτηση προς το αρμόδιο Τμήμα Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας. Με την πρωτοβουλία αυτή έλαβε στις 18/10/2013
σχετική έγκρισή από το Υπουργείο Παιδείας για τη διανομή ενημερωτικού υλικού σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας, εντός
της προστατευόμενης περιοχής. Εν συνέχεια αποστάλθηκαν επιστολές σε όλες τις σχολικές μονάδες
εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής Κα.Μα.Κε.Βε. προκειμένου να γνωστοποιηθεί η
έγκριση χορήγησης άδειας διανομής ενημερωτικού υλικού σε αυτές από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σχετικές αποστολές ενημερωτικού υλικού. Παράλληλα,
αποστάλθηκαν σχετικές ενημερωτικές επιστολές και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας προκειμένου συνολικά
όλοι οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οι μαθητές να:
α) γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής και να ενημερωθούν
για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή της Κάρλας Μαυροβουνίου
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου,
β) ενημερωθούν για τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας και
τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, για τα σπάνια φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και αλλά και
για προβλήματα που υποβαθμίζουν την προστατευόμενη περιοχή, όπως είναι οι πυρκαγιές, η
λαθροϋλοτομία, η λαθροθηρία κ.α.
γ) να πληροφορηθούν για τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Συμπεράσματα
Η υλοποίηση των δράσεων που αναλύθηκαν παραπάνω σε συνδυασμό με την εμπειρία που έχει
σωρευτικά αποκτήσει το προσωπικό του Φ.Δ. κατέδειξε ότι υπάρχει αναγκαιότητα για περεταίρω
ανάπτυξη των προγραμμάτων Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης, κυρίως στον τοπικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί είναι τα εξής:
◊ Η υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου αποκατάστασης της τεχνητής λίμνης Κάρλας παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση, γεγονός που επιβαρύνει την ήδη αρνητική άποψη της τοπικής
κοινωνίας για τις προθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση της λίμνης και
της ουσιαστικής προστασίας/προβολής της περιοχής.
◊ Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από την εκπαιδευτική κοινότητα για την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τη διενέργεια ημερήσιων εκδρομών, αλλά απαιτείται η
ανάπτυξη υποδομών υπαίθριων δραστηριοτήτων και η έναρξη λειτουργίας του κέντρου πληροφόρησης. Κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση του Φ.Δ. με ξεναγούς και επικοινωνιολόγο.
◊ Είναι έκδηλη η απογοήτευση των μαθητών με την παρούσα κατάσταση του οικοσυστήματος. Ο
Φ.Δ. πρέπει να αναπτύξει επιπλέον δράσεις εφόσον αποδεικνύεται ότι η μαθητική κοινότητα
λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της πληροφόρησης, της οποίας έχει γίνει αποδέκτης, αφού είναι συχνό το ενδιαφέρον των γονέων για την κατάσταση το οικοσυστήματος και των δράσεων
που υλοποιούνται για την βελτίωσή του.
◊ Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες υπηρεσίες δεν γνωρίζουν το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλές φορές οργανώθηκαν δράσεις (ξεναγήσεις σχολείων) χωρίς
να ληφθεί η απαραίτητη γνωμοδότηση από το Φορέα Διαχείρισης. Επισημαίνεται η διάχυση
αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την αδυναμία συντονισμού των δράσεών τους.
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8.2. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Στις 5/12/2012 ο Φορέας αντικατέστησε στον ίδιο δικτυακό τόπο (www.fdkarla.gr) την ιστοσελίδα του με μια πιο πρόσφατη έκδοση και με περισσότερες δυνατότητες και επιλογές ιστοσελίδα.

Εικόνα 8.5.

Αρχική Σελίδα της Ιστοσελίδας του Φορέα.

Ο αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδας έφτασε τους 1930 για το 2013, όταν για το 2012
ήταν 963. Η ενημέρωση της νέας ιστοσελίδας είναι συνεχής. Εντός τους 2013 αναρτήθηκαν στην
ιστοσελίδα:
• 33 δελτία τύπου
• 6 προκηρύξεις, με τις αποφάσεις των επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής αυτών
• 9 προσκλήσεις και ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. του Φορέα
• 9 γενικές ανακοινώσεις
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Εκόνα 8.6. Κατηγορίες ανηρτημένων εγγραφών στην ιστοσελίδα του Φορέα

Η
•
•
•
•

νέα ιστοσελίδα υπερτερεί της παλαιάς στα εξής σημεία:
Εγγραφή μελών
Προβολή ημερολογίου με εμφανή τα προγραμματισμένα συμβάντα
Χάρτες σε υπόβαθρο Google Earth
Δυνατότητα λήψης υλικού δημοσιότητας όπως φυλλάδια, αφίσες, παρουσιάσεις σε Ημερίδες ή
Συνέδρια
• Σύνδεση με την Ομάδα του Φορέα στο Facebook.
Ο Φορέας Διαχείρισης εντός του 2012 απέκτησε και ομάδα στον πιο δημοφιλή ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης το Facebook με link https://www.facebook.com/groups/fdkarlas/. Το προτέρημα αυτό
του ιστοχώρου είναι η άμεση προβολή των ανακοινώσεων-αναρτήσεων του Φορέα. Παραδείγματος
χάρη, τα δελτία τύπου δεν αναρτώνται ως έγγραφα, αλλά αναρτάται το περιεχόμενο τους μαζί με
φωτογραφικό υλικό στον τοίχο της ομάδας. Ένα άλλο επίσης σημαντικό προτέρημα είναι η δημιουργία γεγονός και απευθείας πρόσκληση σε αυτό των μελών της ομάδας. Έτσι ειδοποιούνται/προσκαλούνται άμεσα τα μέλη-φίλοι του Φορέα για οποιοδήποτε συμβάν διοργανώνει. Η ομάδα του Φορέα
στο Facebοok απαριθμεί 98 μέλη ενώ μέχρι το 2012 ήταν 72.
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9. ΕΠΑΦΗ ΜΕ Μ.Μ.Ε.
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9. ΕΠΑΦΗ ΜΕ Μ.Μ.Ε.
9.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 16/01/2013 με τίτλο: «Καταμέτρηση υδρόβιων πουλιών
στην Κάρλα» και αφορούσε στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών, οι
οποίες έλαβαν τόπο στον ταμιευτήρα της Κάρλας και στους πεδινούς ταμιευτήρες των γύρω
περιοχών από το Φορέα Διαχείρισης και την Ορνιθολογική Εταιρείας το Σαββατοκύριακο 12
και 13 Ιανουαρίου 2013.
• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 27/01/2013 με τίτλο: «Στην Κάρλα 22000 πουλιά από 25
είδη», και αφορούσε στα αποτελέσματα από τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων
Πουλιών, οι οποίες έλαβαν τόπο στον ταμιευτήρα της Κάρλας και στους πεδινούς ταμιευτήρες
των γύρω περιοχών από το Φορέα Διαχείρισης και την Ορνιθολογική Εταιρείας το σαββατοκύριακο 12 και 13 Ιανουαρίου 2013.
• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 01/02/2013 με τίτλο: «Ανεκτίμητη η αξία της Κάρλας για
την τοπική κοινωνία» και αφορούσε τη συνέντευξη της Προέδρου του Φορέα κας Ιφιγένειας
Κάγκαλου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υδροβιότοπων της 2η Φεβρουαρίου.
• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 14/04/2013 με τίτλο: «Εκστρατεία καθαριότητας στην
Κάρλας», και αφορούσε στην ενημέρωση για τη δράση εθελοντικού καθαρισμού της καμπάνιας
«Let’s do it – Greece» που διοργάνωσε ο Φορέας την ίδια ημέρα με τη συμμετοχή εθελοντών
και στο οποίο παρατίθεται τοποθέτηση της κα Χαμόγλου ως υπεύθυνη της περιβαλλοντικής
ενημέρωσης.
• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 17/04/2013 με τίτλο: «Συγκέντρωσαν 58 σακούλες με
σκουπίδια στον καθαρισμό της περιοχής της Κάρλας», και αφορούσε στη δράση εθελοντικού
καθαρισμού της καμπάνιας «Let’s do it – Greece» που διοργάνωσε ο Φορέας στις 14/04/2013
με τη συμμετοχή εθελοντών.
• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 5/07/2013 με τίτλο: «Νέα αποικία αργυροπελεκάνων
στην Κάρλα», και αφορούσε την απογραφή δύο ειδών πελεκάνων που πραγματοποίησε η
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης και άλλους φορείς και
εθελοντές.
• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 21/07/2013 με τίτλο: «Με ρεφενέ η φύλαξη της Κάρλας.
Παύση πληρωμών επέβαλε το ΥΠΕΚΑ στους Φορείς Διαχείρισης», στο οποίο παρατίθεται και
τοποθέτηση της κ. Κάγκαλου.
• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 8 Οκτωβρίου 2013 με θέμα: «Μικροί και μεγάλοι στο
πλαίσιο της πανευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών παρατήρησαν την ορνιθοπανίδα της Κάρλας», το
οποίο στηρίχθηκε σε Δελτίο Τύπου του Φορέα για τη δράση που οργάνωσε στις 4/10/2013 για
την Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών.
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• Άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλία στις 22/11/2013 με τίτλο: «Τέλος στις 20 ρυπογόνες μονάδες
της Καρλας», στο οποίο παρατίθεται και τοποθέτηση της κ. Κάγκαλου.
9.2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια της ενημέρωσης του πληθυσμού για θέματα που αφορούν τη προστασία του Περιβάλλοντος αλλά και άλλα συναφή θέματα έχουν αποσταλεί στα Μ.Μ.Ε. 33 Δελτία Τύπου.
9.3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υδροβιότοπων της 2η Φεβρουαρίου, η Προέδρος του Φορέα
κα Ιφιγένειας Κάγκαλου παρεχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο κα Μαυραντζά Σοφία της Εφημερίδας Θεσσαλίας και η συνέντευξη αυτή φιλοξενήθηκε στην Εφημερίδα (01/02/2013, Αρ. Φύλλου
34937) σε στήλη που διατηρεί η δημοσιογράφος με τίτλο «Ανεκτίμητη η αξία της Κάρλας για την
τοπική κοινωνία»
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10. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10.1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλους: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών 2013» ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου ανέλαβε την υποχρέωση υλοποίησης διάφορων δράσεων και
ενεργειών συνολικού κόστους 20.500€.
Τα παραπάνω χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης στους Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών για την κάλυψη αναγκών και
δράσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ, που αποτελεί και την βασική πηγή
χρηματοδότησης.
Ειδικότερα οι δράσεις τις οποίες υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου στα πλαίσια του προγράμματος για το 2011 είναι οι
εξής:

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΚΟΣΤΟΣ

1

Ανάπτυξη σήματος
ποιότητας το οποίο θα
διατίθεται από τον Φ.Δ.

Τεχνική Μελέτη,
τηρούμενα έντυπα,
φύλλα ελέγχου,
«σήμανση» ή «ετικέτα»,
σε επεξεργάσιμη μορφή

3.500,00€

2

Πραγματοποίηση
εκδήλωσης σχετικά με
την παρουσίαση των
δράσεων του Φορέα
Διαχείρισης, έτσι όπως
αυτές τεκμηριώνονται
στο Τεχνικό Δελτίο του
Φορέα

Παρουσιολόγιο,
παρουσιάσεις,
προσκλήσεις-αφίσες,
δελτία τύπου, αναρτήσεις
στο διαδίκτυο, ανοιχτή
πλατφόρμα

3.000,00€

3

Οργάνωση δράσεων
περιβαλλοντικού
εθελοντισμού που
αφορούν την προστασία
της περιοχής

Τεχνική Έκθεση- Μελέτη,
Χάρτες, Ενημέρωση
Βάσης Δεδομένων και
Φυλλάδιο

3.280,00€
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4

Έξοδα μετακίνησης
στελεχών του Φορέα,
έξοδα συμμετοχής σε
σεμινάρια σχετικών με
την παρακολούθηση των
ειδών και οικοτόπων

5

Μελέτη διόδευσης
επιφανειακής απορροής
της υπολεκάνης του
Βελεστίνου μέσω
τεχνικού έργου και
σύζευξη με μοντέλο
υπόγειας ροής

6

Διπλώματα και
εκπαίδευση χρήσης
πλωτού σκάφους για 2
στελέχη του Φορέα

7

Έξοδα συντήρησης
αυτοκινήτων του Φορέα

Τιμολόγια, βεβαιώσεις
παρακολούθησης.

Βάση δεδομένων με
πρωτογενή δεδομένα τα
οποία θα συλλεχθούν
από την ομάδα μελέτης
Μελέτη Τεχνικών Έργων
σε έντυπη και ψηφιακή
μορφή εμπλουτισμένη με
θεματικούς χάρτες
Διπλώματα χρήσης
πλωτού σκάφους
Ανταλλακτικά, επισκευές,
ασφάλειες, φόροι

2.500,00€

6.000,00€

1.000,00€

1.500,00

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Πραγματοποίηση εκδήλωσης σχετικά με την παρουσίαση
των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης, έτσι όπως αυτές τεκμηριώνονται στο Τεχνικό Δελτίο του Φορέα», ο Φορέας πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα: «3 χρόνια λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης
Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.», στις 22 Νοεμβρίου 2013 στο Μεταξοχώρι Αγιάς. Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφικό υλικό από αφίσα, φάκελο, πρόγραμμα κ.α. της Ημερίδας.
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Εκόνα 10.1 Αφίσα, φάκελος και πρόγραμμα Ημερίδας από το Πράσινο Ταμείο.
Οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Φορέα
στο link http://www.fdkarlas.gr/DownloadsMeetings.aspx

10.2. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Για πρώτη φορά το 2012 ο Φορέας Διαχείρισης πέτυχε την εγγραφή των πρώτων εθελοντών του.
Οι εγγεγραμμένοι εθελοντές για το 2012 ήταν τέσσερις και προστέθηκαν άλλοι νέοι τέσσερις το
2013. Οι ασχολίες τους έχουν να κάνουν με:
• Συμμετοχή στις περιπόλους φύλαξης, έρευνας και εργασίες πεδίου.
• Περιβαλλοντική ενημέρωση.
• Εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων του Φορέα και χρήση Γ.Σ.Π.
Στην ιστοσελίδα του Φορέα υπάρχει ξεχωριστό μενού αφιερωμένο στον Εθελοντισμό (http://www.
fdkarlas.gr/Volunteering.aspx) ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο σε ποιες δράσεις μπορεί να απασχοληθεί. Επίσης αναρτάται, προς λήψη, και η αίτηση εθελοντή.
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Εικόνα 10.2. Αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Φορέα αίτηση εθελοντή

Μία δράση, την οποία έφεραν εις πέραν οι εθελοντές του Φορέα, για το 2013, ήταν η χαρτογράφηση και ψηφιοποίησης των αγροτικών και δασικών δρόμων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Όρος
Μαυροβούνι - GR1420006» του δικτύου Natura 2000. Δείγμα της δράσης αυτής αποτελεί ο χάρτης
της παρακάτω εικόνας. Τα γεωγραφικά ψηφιακά δεδομένα προστέθηκαν στη βάση του Φορέα Διαχείρισης με χρήση Γ.Σ.Π.

Εικόνα 10.3. Χάρτης ψηφιοποίησης δασικών και αγροτικών δρόμων του Όρος Μαυροβούνι
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