Δράσεις του προγράμματος
Το πρόγραμμα Life Andros στοχεύει στην εφαρμογή μέτρων άμεσης
προστασίας και διατήρησης 4 ειδών πτηνών στη Ζώνη Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου, με παράλληλες δράσεις που
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, την ανάδειξη τοπικών
παραδοσιακών στοιχείων και την ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή
της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Life Andros θα εκπονηθεί
Σχέδιο Διαχείρισης της ΖΕΠ, επιχειρησιακό σχέδιο δράσης και μελέτες
για την προστασία της περιοχής και των απειλούμενων ειδών.
Ανάμεσα στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνονται:
η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για τα είδη πουλιών
που αναπαράγονται στις νησίδες
η επανακαλλιέργεια τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών σε αιμασιές,
με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές
η ανακαίνιση & επαναλειτουργία περιστεριώνων
η εγκατάσταση σημαδούρων αγκυροβόλησης σκαφών
που δεν βλάπτουν τα υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας
η προστασία και αποκατάσταση των υγροτόπων του νησιού
ο καθαρισμός & σήμανση επιλεγμένων μονοπατιών
για την ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού στο νησί
Επιπλέον, θα υλοποιηθεί εκτεταμένη και καλά εστιασμένη
δράση ευαισθητοποίησης του κοινού και θα παραχθεί ντοκιμαντέρ,
το οποίο θα προωθηθεί μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
και θα παρουσιάζει τα είδη και τους τύπους οικοτόπων της περιοχής

Προβλήματα διατήρησης
Συνοπτικά, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος της Άνδρου και ειδικότερα με την προστασία των
συγκεκριμένων ειδών πτηνών είναι η μείωση και εγκατάλειψη των
παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και η υποβάθμιση των παράκτιων
υγροτόπων, η μέχρι σήμερα έλλειψη σχεδιασμού για τη διαχείριση της
ΖΕΠ, η έλλειψη επαρκών και κατάλληλων βιοτόπων φωλιάσματος για
τα προστατευόμενα είδη, η κλιματική αλλαγή που απειλεί τη
διαθεσιμότητα τροφής και την ποιότητα των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας
και η υποβάθμιση της κύριων περιοχών τροφοληψίας των
θαλασσοπουλιών, εξαιτίας της υπεραλίευσης των πελαγικών ειδών.
Επίσης, άλλο σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις απειλές και τη
διατήρηση των ειδών στόχων και των βιοτόπων τους, καθώς και για τη
σημασία του Δικτύου Natura.

Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί
Κέντρο Ενημέρωσης για τη φύση, καθώς και
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών για την άγρια ζωή, στο Κόρθι

Το Δίκτυο Natura
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο
προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς
τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών,
που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη
επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών
και οικοτόπων της Ευρώπης.
Το Δίκτυο Natura δεν απαγορεύει τις δραστηριότητες
εντός των ορίων του. Η φιλοσοφία του δικτύου είναι ότι
άνθρωπος και φύση πρέπει να συνυπάρχουν.
Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του δικτύου
πρέπει να είναι αειφόρες και σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.
Αυτό συνεπάγεται ότι μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων
εντός του δικτύου είναι εφικτές, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία,
η αλιεία και η δασοκομία.
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