Σε αυτό το τεύχος
“Η Ανασύσταση της Λίμνης
Κάρλας - Η Κατασκευή ενός
Ξεχασμένου Έργου” - Καλές
Πρακτικές
 Τελευταία
νέα από τη
συνάντηση στο Siofok
της
Ουγγαρία
 Προσεχείς εκδηλώσεις


Προσεχείς Εκδηλώσεις

2ο Ενημερωτικό Δελτίο 2013

LakeAdmin- Λίμνη Κάρλα

Στα πλαίσια του έργου Lake Admin «Διαχείριση Τοπικών Πρωτοβουλιών
Ανασύστασης Λιμνών», η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου συμμετέχει ως εταίρος, με
περιοχή παρέμβασης, την περιοχή της λίμνης Κάρλα.
Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα γίνει η παρουσίαση της λίμνης , καθώς και των
καλών πρακτικών από την περιοχή της Θεσσαλίας, που έχουν αναγνωριστεί
μέχρι τώρα.



Λίμνη Κάρλα
Η λίμνη αποξηράνθηκε πλήρως το 1962
και αποδόθηκε στη γεωργία χωρίς όμως
την κατασκευή ταμιευτήρα.
Η εντατική άντληση υπόγειων νερών
προκάλεσε πτώση του υπόγειου
υδροφορέα, εδαφικές ρηγματώσεις,
υφαλμύρωση από τη θάλασσα,
ευτροφισμό στον Παγασητικό κόλπο,
έλλειψη σε υδρευτικό νερό, αλλοίωση της
χλωρίδας και της πανίδας και τέλος
ξήρανση πηγών και εδαφών.

Τσεχία, Vodňany, 14th - 16th
Μάϊου 2013

Η επόμενη συνάντηση του
LakeAdmin, διοργανώνεται στο
Vodňany της Τσεχίας, με θέμα την
Οικονομική αξία των λιμνών και τη
βιώσιμη χρήση τους. Στην εκδήλωση,
θα πραγματοποιηθούν οι
συνεδριάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης αλλά και των
μελών του LPAB.

Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2013

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ακολουθεί η
επόμενη συνάντηση στην Ελλάδα,
που διοργανώνεται από την Εταιρία
Ανάπτυξης Πηλίου. Θέμα της
συνάντησης είναι η Κλιματική
Αλλαγή, ενώ η ημερίδα που θα
πραγματοποιηθεί θα έχει θέμα : από
τις καλές πρακτικές στις
συνιστώμενες πολιτικές

Ιρλανδία, Οκτώβριος 2013

Η τελευταία συνάντηση της χρονιάς
θα λάβει μέρος τον Οκτώβριο στην
Ιρλανδία. Η ημερίδα που θα
πραγματοποιηθεί, θα εστιάσει στις
καλές πρακτικές, στα σχέδια
υλοποίησης και στις περιφερειακές
πολιτικές που ακολουθούνται στην
Ιρλανδία, και θα συνοδεύεται και από
τη συνάντηση των μελών του LPAB.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από το
πρόγραμμα INTERREG IVC.

Στις αρχές του 2000
ξεκίνησαν τα έργα και
τελικά το 2009
πραγματοποιήθηκε η
πλήρωση της λίμνης.
Σκοπός του έργου είναι
το υδρευτικό του Βόλου
να αντικατασταθεί με
επιφανειακά νερά και να
μειωθούν οι αρδευτικές
γεωτρήσεις.
Στόχοι είναι ο
εμπλουτισμός του
υπόγειου υδροφορέα, η
άρδευση με επιφανειακά



πληθυσμούς της
(λιμναία) ύδατα, η
χλωρίδας και πανίδας.
αναβάθμιση του
Για τον εμπλουτισμό όμως
περιβάλλοντος και η
του υπόγειου υδροφορέα,
δημιουργία ενός
την υποχώρηση του
σημαντικού
υδροβιότοπου στο κέντρο μετώπου θαλασσινού
νερού στο υπέδαφος και
της χώρας.
Μόλις σε τρία χρόνια από την ευεργετική επίδραση
του μικροκλίματος
την ανασύσταση και
λειτουργία της λίμνης, ήδη απαιτείται αρκετός χρόνος
τα οφέλη είναι πολλά και ακόμη.
σημαντικά.
Τα πλούσια ενδιαιτήματα
έχουν αυξήσει και
εμπλουτίσει τους

Καλές Πρακτικές
 «Ο Πολυστοχικός
Σχεδιασμός του
Φράγματος Πλαστήρα»

Εκτός από τη λίμνη
Κάρλα, άλλες πέντε (5)
καλές πρακτικές έχουν
εντοπιστεί στην
περιφέρεια Θεσσαλίας:

 «Επανασχεδίαση του
Φράγματος Λογγά, στη
Φάση Κατασκευής, με
Ανανεωμένα Υδρολογικά  «Ερευνητικός
Δεδομένα και Πρόσθετες Σχεδιασμός για τη
Γεωλογικές Έρευνες»
Διασφάλιση των
Υποδομών
στην Περιοχή Επιρροής
 «Προηγμένη
της Λίμνης Στεφανιάδας»
Διαχείριση Πλημμύρας
στην Τεχνητή Λίμνη
 «Εμπλουτισμός Λίμνης
Σμοκόβου»
Πλαστήρα»
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LakeAdmin- Ουγγαρία

Η έναρξη της συνάντησης
έγινε στις 12 Μαρτίου 2013
στο Siofok της Ουγγαρίας.
Κατά
τη
διάρκεια
της
συνάντησης,



πραγματοποιήθηκαν
οι
συνεδριάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης, καθώς
επίσης και μια ημερίδα με τη
συνεδρίαση του Συμβουλίου
Πολιτικών
Εκπροσώπων
περί
των
Λιμναίων
Πολιτικών (LPAB).
Στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής
Παρακολούθησης
συζητήθηκε η πορεία του
προγράμματος και οι
ενέργειες που πρέπει να

πραγματοποιηθούν στο
εγγύς μέλλον όσον αφορά
στην οργάνωση και
διαχείριση του
προγράμματος, στην
προβολή του αλλά και
στην ανταλλαγή εμπειριών
από την αναγνώριση
καλών πρακτικών.
Στην ημερίδα
πραγματοποιήθηκαν
ομιλίες από εκπρόσωπους
του φορέα διαχείρισης της

λίμνης Balaton, καθώς
επίσης και από
εκπροσώπους δημοσίων
φορέων.
Έγινε επίσης και η
παρουσίαση των καλών
πρακτικών διαχείρισης
λιμνών που έχουν
αναγνωριστεί στην
περιφέρεια της Θεσσαλίας.

εκπαιδευτικές εκδρομές

Στα πλαίσια της
συνάντησης
πραγματοποιήθηκαν
και δύο Εκπαιδευτικές
εκδρομές:
 η πρώτη
περιελάμβανε τον
υδροβιότοπο του KisBalaton και τη λίμνη με
θερμά νερά Heviz
Τhermal Lake

Υδροβιότοπος Kis-Balaton

 η δεύτερη
περιελάμβανε
επίσκεψη σε αγροτικές
περιοχές για την
παρουσίαση του
τρόπου διαχείρισης
των λυμάτων με την
χρήση μικρών
εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων
καθώς επίσης και στην
περιοχή Toreki όπου
υπάρχουν μικρές
λίμνες με ψάρια

εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων

Heviz Τhermal Lake
λίμνη στην περιοχή Toreki
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