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Με γεμάτη ατζέντα και πολλές
δράσεις η επιτροπή Διαχείρισης ΖΕΠ

Με γοργούς ρυθμούς και γεμάτη ατζέντα ξεκίνησε και συνεχίζει τη λειτουργία της η
επιτροπή Διαχείρισης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFE, που υλοποιείται από τον Δήμο Άνδρου με τη συνδρομή του
χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η

επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του Δήμου Άνδρου, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας, της
Πυροσβεστικής, της Δασικής Υπηρεσίας, του
Συλλόγου Αλιέων, των εθελοντών δασοπυροσβεστών και της Ορνιθολογικής Εταιρείας και το
αντικείμενο με το οποίο ασχολείται είναι η επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν μέσα στην
Ζώνη Ειδικής Προστασίας, όπως η προστασία της
Ποσειδωνίας και του αλιευτικού αποθέματος, η
ελεύθερη βόσκηση, οι πυρκαγιές κλπ.
Αποφασίστηκε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ενημέρωση των ενδιαφερομένων (εμπλεκομένων
φορέων και επαγγελματικών ομάδων πολιτών)
σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε
τομέα δραστηριότητας μέσα στην ΖΕΠ (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κλπ). Όσον αφορά την
ελεύθερη βόσκηση, όλες οι δράσεις πρόληψης
και ενημέρωσης θα γίνουν σε συνεργασία με την
Επιτροπή Ανεπιτήρητων Ζώων του Δήμου, καθώς
και με την
Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου,
Τμήμα
Αγροτικής
Οικονομίας, την Δ/
νση Δασών
της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

Αιγαίου (Δασονομείο Άνδρου) και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τέλος, στο πλαίσιο των δράσεων για την επιτήρηση και εποπτεία των προστατευόμενων περιοχών
του νησιού, το σκάφος και τα στελέχη του προγράμματος Life συμμετείχαν, το βράδυ της 4ης
Ιουνίου, σε ολονύχτια επιχείρηση σε συνεργασία
με το Λιμεναρχείο Ανδρου, για υπόθεση παράνομης αλιείας.
Συγκεκριμένα,
έπειτα από
πολύωρη
έρευνα, εντοπίστηκε από
το σκάφος του
προγράμματος εγκαταλελειμένη μηχανοκίνητη πλαστική λέμβος, χωρίς
στοιχεία, σε απομονωμένο ορμίσκο, 700 περίπου
μέτρα βόρεια της παραλίας Πλάκα. Στην έρευνα
που πραγματοποίησε το λιμεναρχείο βρέθηκαν μέσα στην πλαστική λέμβο ψαροντούφεκο,
σύστημα υποβρύχιου φωτισμού, στολές δυτών,
μάσκες κατάδυσης, σάκοι συγκέντρωσης αλιευμάτων, ψυγείο αλιευμάτων και 52 τεμάχια αλιευμάτων.
Σημειώνουμε πως το πρόγραμμα LIFE υλοποιεί ένα εκτεταμένο και αναλυτικό πρόγραμμα
εποπτείας των προστατευόμενων περιοχών της
Ανδρου από ξηρά και θάλασσα, σε συνεργασία με
τις αρμόδιες αρχές, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση προς ένα μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης και
ελέγχου των περιοχών αυτών.
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18 Ιουλίου
τα εγκαίνια
της έκθεσης LIFE
ANDROS στη Χώρα

Σ

το πλαίσιο των δράσεων
επικοινωνίας και με στόχο
να γίνει το πρόγραμμα Life
Andros γνωστό σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, διοργανώνεται από τη Δευτέρα, 18
Ιουλίου, μέχρι και την Κυριακή
4 Σεπτεμβρίου, έκθεση στη
Χώρα με θέμα τη γνωριμία με
το πρόγραμμα και τις δράσεις
του.
Οι επισκέπτες της έκθεσης,
που θα φιλοξενηθεί σε αίθουσα του Εμπειρίκειου Γυμνασίου, θα έχουν την ευκαιρία
μέσα από τις φωτογραφικές
ενότητες που θα παρουσιαστούν να γνωρίσουν το περιβάλλον του νησιού, το ιατρείο
τραυματισμένων πτηνών, τους
υγροβιότοπους και τα τέσσερα σπάνια είδη πτηνών που
προστατεύονται από το πρόγραμμα. Επίσης, θα έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν
την προβολή του ντοκιμαντέρ
«Προστατεύοντας τη φύση της
Άνδρου», διάρκειας 30 λεπτών,
που γυρίστηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος και στόχο έχει
να προβάλλει το σπάνιο φυσικό περιβάλλον του νησιού.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης

newsletter
«Περιβάλλον και
Βιώσιμη Ανάπτυξη»
το θέμα του
συνεδρίου του Life

μέλη της ομάδας του προγράμματος Life θα απαντούν
σε κάθε ερώτηση – απορία των
επισκεπτών.
Η ίδια έκθεση είχε παρουσιαστεί πέρσι στο Μπατσί με
μεγάλη επιτυχία.
Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν οι
παρουσιάσεις του προγράμματος Life σε φορείς και συλλόγους της Άνδρου, που έχουν
την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Στο
πλαίσιο αυτό, στις 9 Απριλίου
2016, διοργανώθηκε ομιλία –
παρουσίαση στο εντευκτήριο
της Αδελφότητας Ανδρίων
«Το Κόρθιον», που βρίσκεται
στην οδό Διγενή Ακρίτα 19. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν
και μέλη του Συλλόγου Στραπουργιών – Μασαθουρίου –
Λαμύρων – Υψηλού «Ο Άγιος
Νικόλαος».

«Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι το θέμα του συνεδρίου που πρόκειται να διοργανωθεί τον Σεπτέμβριο, σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο πλαίσιο των δράσεων
επικοινωνίας του προγράμματος Life. Οι ομιλητές θα καλύψουν μια σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως «Βιοποικιλότητα
στο νησιωτικό χώρο», «Η οικολογική, κοινωνικο-οικονομική
και πολιτισμική αξία των αναβαθμίδων», «Πράσινο Ταμείο:
Δυνατότητες χρηματοδότησης
δράσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος», αλλά και θέματα που αφορούν την Άνδρο,
όπως «Η συνεισφορά του προγράμματος LIFE στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
της Ανδρου», «Η ορνιθοπανίδα
της Άνδρου» και «Η περιβαλλοντική αξία της Ανδρου».

Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση για το πρόγραμμα Life Άνδρου
• Υπεύθυνος Εκδοσης: Γιάννης Μηνδρινός
• Κείμενα
• Επικοινωνία
Γιάννης Μηνδρινός
Δήμος Άνδρου,
Ισίδωρος Νικολάου
πρόγραμμα Life
Τάσος Δημαλέξης
Χώρα, 84500
Γιώργος Γιαννίσης
Τηλ. 22823 60200
• Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνδρομή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός προγράμματος: “LIFE10 NAT/GR/000637 ANDROSSPA”)

• Κέντρο Ενημέρωσης
Life: 22820 62319
www.androslife.gr
E: info@androslife.gr
• Σχεδιασμός:
Αργύρης Κριθαρούλας

www.brightmedia.gr
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Η πετυχημένη επαναλειτουργία τριών
περιστεριώνων

newsletter

Η

εκτροφή περιστεριών ήταν
διαδεδομένη στην Άνδρο
για εκατοντάδες χρόνια, όπως
μαρτυρούν οι πολλοί εγκαταλελειμένοι περιστεριώνες, που
βρίσκονται διάσπαρτοι σε κάθε
γωνιά του νησιού –και ειδικά στο
κεντρικό και νότιο τμήμα του.
Τα εκτρεφόμενα περιστέρια
χρησιμοποιούνταν λιγότερο για
το κρέας τους και περισσότερο
για το λίπασμα που παρήγαγαν.
Με το πέρασμα των χρόνων και
τον περιορισμό της αγροτικής
δραστηριότητας στο ελάχιστο, η
εκτροφή των περιστεριών έφθινε σταδιακά και πλέον οι ενεργοί
περιστεριώνες που υπάρχουν
στο νησί είναι ελάχιστοι. Αυτό,
εκτός των άλλων, είχε και ως
αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά μια από τις κύριες πηγές
τροφής του Σπιζαετού, που είναι
τα περιστέρια.
Το πρόγραμμα Life έδρασε

στις περιοχές τροφοληψίας
του Σπιζαετού, επισκευάζοντας
και επαναλειτουργώντας τρεις
περιστεριώνες, στους οποίους
εγκατέστησε πλήθος περιστεριών. Η δράση αυτή, κρίνεται
απολύτως επιτυχημένη, καθώς
τα περιστέρια τα οποία εγκαταστάθηκαν προσαρμόστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην
περιοχή, δημιούργησαν φωλιές
και η αναπαραγωγή τους γίνεται
με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η

φροντίδα των περιστεριώνων
συνεχίζεται ανελλιπώς από την
ομάδα του προγράμματος Life.
Έτσι αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά το πρόβλημα τροφοληψίας του Σπιζαετού κυρίως, αλλά και άλλων μεγάλων
αρπακτικών πουλιών, χωρίς
να επηρεάζονται σημαντικά οι
πληθυσμοί των περιστεριών,
που παραμένουν σταθεροί
λόγω της ικανοποιητικής αναπαραγωγής τους.

Κοινή Δράση προγραμμάτων LIFE για τον Μαυροπετρίτη

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος LIFE Άνδρος
(ANDROSSPA), που υλοποιείται από τον Δήμο
Άνδρου με τη συνδρομή του χρηματοδοτικού
εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε, στις 14-17 Απριλίου 2016, κοινή
δράση με το πρόγραμμα LIFE ElClima.
Συγκεκριμένα, με το σκάφος του προγράμματος
LIFE Άνδρος «Καλυψώ» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις νησίδες της Άνδρου και των Μικρών
Κυκλάδων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις
για τον έλεγχο των πληθυσμών των χερσαίων
θηρευτών, καθώς και την κατασκευή τεχνητών
φωλιών με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών
αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη.
Ο Μαυροπετρίτης φωλιάζει στις νησίδες του

Αιγαίου αργά το καλοκαίρι, εκμεταλλευόμενος το
φθινοπωρινό ρεύμα μεταναστευτικών πουλιών,
με τα οποία αναθρέφει τους νεοσσούς του. Η
κλιματική αλλαγή φάνηκε ότι ήδη έχει αρχίσει να
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Κοινή Δράση προγραμμάτων LIFE για
τον Μαυροπετρίτη
επηρεάζει το είδος και η ανάγκη να περιοριστούν
οι ανθρώπινες πιέσεις καθώς και να παρασχεθούν κατάλληλα ενδιαιτήματα για να φωλιάσει
στις νησίδες του Αιγαίου είναι επιτακτική, για τη
διατήρηση και προστασία του. Ο Μαυροπετρίτης
είναι είδος εμβληματικό της περιοχής του Αιγαίου, καθώς εδώ φιλοξενείται το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του.
Ο συντονιστής του προγράμματος LIFE Άνδρος,
Ισίδωρος Νικολάου, τόνισε: «Η εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το πρόγραμμα LIFE ElClima
στις νησίδες των Μικρών Κυκλάδων έδωσε την
ευκαιρία στις δύο ομάδες να αναβαθμίσουν τις
εμπειρίες και τις γνώσεις τους τους σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος. Η συντονισμένη δράση
έδωσε μεγάλη ώθηση στην επιχειρησιακή μας
ικανότητα, κάτι που είναι προς όφελος και των
δύο προγραμμάτων».
Το πρόγραμμα LIFE Άνδρος διανύει το τελευταίο
του έτος, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο δράσεων

για τον Μαυροπετρίτη στις νησίδες της Άνδρου
που έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση
της αναπαραγωγικής του επιτυχίας μέσα από την
τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για ενίσχυση των
φυσικών θέσεων φωλιάσματος και την απομάκρυνση των αρουραίων από τις νησίδες, με
αποτέλεσμα την ανάκαμψη της βλάστησης και
μείωση της θνησιμότητας αυγών και νεοσσών.
Το πρόγραμμα LIFE ElClima πραγματοποιείται
σε 7 περιοχές διάσπαρτες σε όλο το Αιγαίο, από
τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και τη Γραμβούσα,
όπου θα πραγματοποιηθούν δράσεις τόσο για τη
βελτίωση των χώρων φωλιάσματος του Μαυροπετρίτη, όσο και τη παροχή κατάλληλων βιοτόπων για τα μεταναστευτικά πουλιά.
Τα δύο προγράμματα με τις δράσεις αυτές θα
παρέχουν στο είδος τις κατάλληλες συνθήκες για
να ανταπεξέλθει, στο μέτρο του δυνατού, στην
κλιματική αλλαγή που ήδη συντελείται και αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

Το σκάφος του προγράμματος Life στον καθαρισμό βυθού στο Μπατσί
Με τη συμμετοχή του σκάφους
του προγράμματος Life ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 12 Ιουνίου,
ο καθαρισμός βυθού στο λιμάνι
του Μπατσίου, που οργανώθηκε
από το Λιμεναρχείο Ανδρου. Η
συμμετοχή του σκάφους του
προγράμματος Life έγινε έπειτα
από σχετικό αίτημα του Λιμεναρχείου και εντάσσεται στο
πλαίσιο των γενικότερων δράσεων του προγράμματος για το
περιβάλλον της Άνδρου.
Τον καθαρισμό βυθού πραγματοποίησε κλιμάκιο στελεχών του
Λιμενικού, ομάδα από δώδεκα
εθελοντές δύτες - μέλη του μη
κερδοσκοπικού συλλόγου ερασιτεχνών αυτοδυτών «ΤΗΘΥΣ»,
το Τ/Χ σκάφος «ΚΑΛΥΨΩ» του
Δήμου Άνδρου με τον επικεφαλής του προγράμματος Life κ.
Ισίδωρο Νικολάου, ο εθελοντής
του δικτύου Άνδρου κ. Δημή-

τρης Πέτσας με
γερανοφόρο
όχημα, καθώς
και πολίτες οι
οποίοι συνέδραμαν στη συγκέντρωση των
απορριμμάτων.
Κατά την ανέλκυση των απορριμμάτων από τον βυθό συγκεντρώθηκαν:

- Ένα (01) μεταλλικό στρώμα
κρεβατιού
- Ένας (01) ηλεκτρικός συσσωρευτής
(μπαταρία)
- Βεγγαλικά διάσωσης
- Εβδομήντα τέσσερις (74) πλαστικές
σακούλες
- Μεταλλικά καλύμματα φρεατίων
- Είδη ρουχισμού

- Είκοσι οκτώ (28) πλαστικά ποτήρια
- Μία (01) άγκυρα
- Είδη επίπλωσης (δύο (02)
μεταλλικές καρέκλες - ένα (01)
πλαστικό τραπέζι)
- Δίχτυα
- Σαράντα δύο (42) κουτάκια
αλουμινίου αναψυκτικών
- Τρία (03) λάστιχα οχημάτων
- Είδη καπνιστών (πακέτα - γόπες αναπτήρες)
- Ηλεκτρολογικό υλικό (ένας (01)
ηλεκτρολογικός πίνακας - καλώδια)
- Ένα (01) βαρέλι
- Δεκατρείς (13) γυάλινες φιάλες
- Διάφορα τεμάχια σχοινιών
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