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LIFE PRESPA WATERBIRDS
Διαχείριση καλαμιώνα
Στα μέσα φθινοπώρου ξεκίνησε η σημαντικότερη
δράση του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds.
Με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ολοκληρώθηκαν κοπές σε 252 στρέμματα υγροτοπικών περιοχών,
στο βόρειο μέρος της Μικρής Πρέσπας. Οι κοπές πραγματοποιήθηκαν το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και
Νοεμβρίου.

@Fco. Marquez

Η διαχείριση του καλαμιώνα στοχεύει στη δημιουργία
εκτεταμένων περιοχών χωρίς καλάμι, οι οποίες θα
πλημμυρίζουν την άνοιξη. Κόβωντας βαθύτερα μέσα
στον καλαμιώνα, δημιουργούνται οι κατάλληλες
συνθήκες, ώστε τα μέρη αυτά να πλημμυρίζουν ακόμα
και σε χρονιές που η στάθμη της λίμνης είναι χαμηλή,

όπως ήταν το 2017. Σε αυτές τις ανοιχτές περιοχές, με
χαμηλή βλάστηση και ρηχό νερό, το γριβάδι και άλλα
είδη ψαριών της λίμνης θα μπορούν να αναπαράγονται και συγχρόνως εκεί θα μπορούν να τρέφονται
σημαντικά είδη πουλιών, που φωλιάζουν στη λίμνη.
Η διαχείριση που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, είτε κόβοντας τη βλάστηση για
ζωοτροφή είτε επιτρέποντας τη βόσκηση των κοπαδιών
τους στην περιοχή, συμπληρώνεται από τις δράσεις
του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, μέσα από
τις οποίες δίνεται η δυνατότητα για εφαρμογή μεγαλύτερης κλίμακας διαχείρισης στην παραλίμνια ζώνη.

Κοπή
υγροτοπικών
περιοχών

@Fco. Marquez

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών παρακολουθεί και
εγκρίνει τις παρεμβάσεις στον υγρότοπο και όλες οι νέες δράσεις εφαρμόζονται βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου.
Η διαχείριση του καλαμιώνα και τα οφέλη της δε σταματούν εδώ. Το υλικό
που παράγεται από τις κοπές δίνεται δωρεάν σε κτηνοτρόφους για ζωοτροφή και σε αγρότες για πιλοτική χρήση ως εδαφοβελτιωτικό. Είναι
σημαντικό ότι από την πρώτη φάση των κοπών παράχθηκαν περίπου 350
στρόγγυλες μπάλες, δηλαδή συνολικά 75 τόνοι υλικού, το οποίο διατέθηκε
σύμφωνα με τις διαδιακασίες που έχει ορίσει ο Φορέας Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

@S. Toutountzis

Οι κοπές θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου με ειδικό
αμφίβιο μηχάνημα θα καθαριστούν από καλάμι οι ζώνες γύρω από τις
αποικίες και επιλεγμένα στραγγιστικά κανάλια, ώστε να αποτρέψουμε
την εξάπλωση της φωτιάς σε περιοχές που φωλιάζουν πουλιά. Παράλληλα,
θα απομακρυνθεί το καλάμι από τις εκβολές δυο ρεμάτων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες αναπαραγωγής ψαριών, όπως η ενδημική μπράνα.

L I F E P RE S PA WAT E RB I R DS

Presplorers

© E.Παπαδοπούλου

Η ομάδα των «Presplorers» ξεκίνησε δυναμικά τη δράση της με έναν διαγωνισμό φωτογραφίας και ποίησης, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του φθινοπώρου. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν οι μαθητές να
μάθουν τεχνικές επεξεργασίας φωτογραφίας, αλλά κυρίως να εξερευνήσουν την περιοχή τους και να
την αποτυπώσουν με τη βοήθεια του φωτογραφικού φακού. Οι φωτογραφίες τους συνοδεύονταν από
ένα τριστιχο ποίημα και η κριτική επιτροπή ανέδειξε τις τρεις καλύτερες συμμετοχές με βασικότερα κριτήρια τη δημιουργικότητα και τη συνάφεια με το θέμα. Οι «Presplorers», είχαν επίσης την ευκαιρία να
βρεθούν στις περιοχές δράσης του προγράμματος, όπου είδαν από κοντά τις κοπές που έχουν γίνει στον
καλαμιώνα, αλλά και την διαχείριση του κομμένου υλικού. Περιηγήθηκαν σε σημεία της Μικρής Πρέσπας,
ταξίδεψαν στο παρελθόν μέσα από φωτογραφίες, συζήτησαν με τους υπεύθυνους του προγράμματος
για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του υγροτόπου. Η ομάδα συνεχίζει να αναρτά τα νέα και τις δραστηριότητες της στο blog https://presplorers.wordpress.com/about/. Στις αρχές του επόμενου χρόνου
οι «Presplorers», με τη βοήθεια συνεργατών από το Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ετοιμάζουν
τη δική τους έκθεση φωτογραφίας, με θέμα τις αλλαγές στο τοπίο της Πρέσπας.

Πλαίσιο για την αντιμετώπιση
απειλών για τα υδρόβια πουλιά
Στα τέλη Νοεμβρίου οργανώθηκε στην Πρέσπα ημερίδα, για την παρουσίαση της δράσης: «Συμβολή
στη διαχείριση μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών από λοιμώδη νοσήματα στο ΕΠαΠ». Στόχος
της δράσης είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων,
ο συντονισμός των προσπαθειών τους και η βοήθεια στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές, στην περίπτωση εμφάνισης μαζικών θανάτων πουλιών, ώστε να αποφευχθούν πιθανές πρόσθετες απειλές για
τα πουλιά, εξαιτίας πανικού και σύγχυσης.
Το σχέδιο συντονισμού δράσεων εκπονήθηκε απο την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών σε συνεργασία
με τον Δήμο Πρεσπών, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και την υποστήριξη του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν Φορείς
Διαχείρισης άλλων προστατευόμενων υγροτόπων της χώρας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και
υπηρεσίες της Περιφέρειας. Όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη συνεργασίας για την πρόληψη και
την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Presplorers

Διαγωνισμός Φωτογραφίας & Ποίησης

Κόκκινα φύλλα,
Μπλε μαγεία,
πέθανα μα η φύση ζει.
Ζ. Μιχαηλίδου

Το καλύτερο
ποτάμι ομορφαίνει
την γειτονιά μου.
Ν. Πετρίδης

Σαν τους ανθρώπους
και το βουνό στην λίμνη
καθρεφτίζεται.
Σ. Πετράκου

Οι νικητές του διαγωνισμού

ΤΙΤΛΟΣ:
«Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων
πουλιών στη Μικρή Πρέσπα: συμβάλλοντας στην
προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική
αλλαγή και δημιουργώντας οφέλη για την τοπική
κοινωνία» - LIFE15 NAT/GR/000936
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