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Προσεχείς Εκδηλώσεις
Τσεχία,
ČeskéBudějovice 12–14 Νοεμβρίου
2012

Μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης
στην βιο-παρακολούθηση πρόκειται
να λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο της
Νότιας Βοημίας στο ČeskéBudějovice
στα μέσα Νοεμβρίου. Θα εισάγει τους
συμμετέχοντες στην θεωρία και στην
πρακτική εφαρμογή των
διαφορετικών τεχνικών βιοπαρακολούθησης. Η εκπαίδευση θα
διδάξει επίσης τους συμμετέχοντες
πώς να εκτελούν τις βασικές
εργασίες στον τομέα της βιοπαρακολούθησης.

Καλωσορίσατε
Με χαρά σας παρουσιάζουμε
το πρώτο ενημερωτικό δελτίο
του έργου LakeAdmin. Σκοπός
του είναι η ανταλλαγή
πληροφοριών για την
αποκατάσταση των υδάτων
μεταξύ των περιφερειών
εταίρων.
Το έργο LakeAdmin ξεκίνησε
στις αρχές του 2012, και
πιστεύουμε ακράδαντα, ότι σε
αυτή τη φάση, κάθε εταίρος
είναι πλήρως δεσμευμένος
στους στόχους του έργου.

Μέχρι σήμερα το LakeAdmin έχει
εντοπίσει πάνω από δέκα ορθές
πρακτικές διαχείρισης και
αποκατάστασης των υδάτων ή
την ανάγκη για αυτές.
Ο επικεφαλής εταίρος έχει
ετοιμάσει μια βάση δεδομένων,
έτσι ώστε κάθε εταίρος να
μπορεί να εισάγει σχετικές
πληροφορίες από προηγούμενα
έργα αποκατάστασης που έχουν
λάβει χώρα κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 10 έως 30
χρόνων. Χρησιμοποιώντας

αυτές τις πληροφορίες, μπορεί
να καταστεί δυνατόν να
εντοπιστούν περισσότερες
καλές πρακτικές, καθώς και η
καταλληλότητα των μεθόδων
αποκατάστασης για τις
διάφορες περιοχές.
Οι μελλοντικές εκδόσεις του
Ενημερωτικού Δελτίου θα
περιλαμβάνουν πολλά
σημαντικά αποτελέσματα.
Ελπίζουμε να είναι
ενδιαφέρον το πρώτο τεύχος.
Ari Mäkelä, Υπεύθυνος Έργου

LakeAdmin – Το γνωρίζετε;

Ουγγαρία, Απρίλιος 2013

Η Υπηρεσία Συντονισμού και
Ανάπτυξης της Λίμνη Balaton
(LBDCA) διοργανώνει Ημερίδα στην
Ουγγαρία τον Απρίλιο του 2013. Η
Ημερίδα θα επικεντρωθεί στις Καλές
Πρακτικές που εντοπίστηκαν και
στα Σχέδια Υλοποίησης. Μια έκτακτη
συνεδρίαση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής για τη διαχείριση λιμνών
(LPAB) έχει κανονιστεί τον ίδιο
χρόνο, και στην Ουγγαρία.

Τσεχία, Μάϊος 2013

Το επόμενο σεμινάριο του
LakeAdmin, διοργανώνεται από το
Πανεπιστήμιο της Νότιας Βοημίας
στο ČeskéBudějovice της Τσεχίας, στα
τέλη Μαΐου του 2013. Το
προγραμματισμένο θέμα του
σεμιναρίου είναι η «Οικονομική Αξία
των Λιμνών και η Βιώσιμη Χρήση
τους". Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και της LPAB
προγραμματίζονται ώστε να
συμπέσουν με την εκδήλωση.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από το
πρόγραμμα INTERREG IVC.

Οι εταίροι του LakeAdmin στην εναρκτήρια συνάντηση στο Ελσίνκι
μοιραστούμε τις γνώσεις και
Στο LakeAdmin, οι 10 εταίροι:
την εμπειρία μας. Το LakeAdmin
 Θα μοιράζονται και θα
προσφέρει μια επιπλέον λύση
μεταφέρουν πρακτικές Καλής
σε τοπικό επίπεδο για την
Διαχείρισης των Υδάτων
τήρηση της Οδηγίας.
 Θα εκπονήσουν σχέδια
υλοποίησης για την υιοθέτηση
Οι βασικοί στόχοι του
Καλών Πρακτικών διαχείρισης
LakeAdmin είναι :
των υδάτων στα
 Η βελτίωση των τεχνικών
επιχειρησιακά προγράμματα
αποκατάστασης των νερών
των περιφερειών των
σε περιοχές που έχουν
εταίρων
Για τα περισσότερα κράτη της
αναγνωρίσει τη σημασία των  Θα συντάξουν Καλές
ΕΕ τα περιβαλλοντικά
λιμνών στην οικονομική τους Πρακτικές και θα αναπτύξουν
πρότυπα για τις λίμνες που
ανάπτυξη
ένα Ευρωπαϊκό Αρχείο με
ορίζει η Οδηγία WFD είναι
 Η αύξηση της αποτελεσμαπαραδείγματα
καινούρια, και οι υποχρεώσεις
τικότητας των πολιτικών
αποκατάστασης λιμνών. Η
για την προστασία ή την
Περιφερειακής Ανάπτυξης
πρόσβαση στο υλικό θα είναι
αποκατάσταση των υδάτων
που αφορούν στη διαχείριση
ελεύθερη στους υπεύθυνους
είναι μια νέα και
των υδάτων, ιδιαίτερα στον
διαχείρισης λιμνών, στις
σημαντική πρόκληση. Για τη
τομέα αποκατάστασης και
αρχές και στα ενδιαφερόμενα
βελτίωση της κατάστασης των
διαχείρισης Λιμνών και
μέρη.
λιμνών στη συγκεκριμένη
Ταμιευτήρων.
χρονική περίοδο απαιτείται να
Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά
(WFD) της ΕΕ, ορίζει ότι όλα
τα ευρωπαϊκά επιφανειακά
ύδατα θα πρέπει να είναι σε
καλή περιβαλλοντική και
χημική κατάσταση μέχρι το
2015. Αυτό είναι μια τεράστια
πρόκληση για τις χώρες της ΕΕ
και απαιτεί περιφερειακή,
εθνική και διεθνή συνεργασία.
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Στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του LakeAdmin

Ενδιαφέροντα θέματα στην συνάντηση στην Φινλανδία
Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη διαχείριση λιμνών (LPAB) της Φινλανδίας, ενδιαφέρονται να
ενημερωθούν σχετικά με τη διαχείριση της ανασύστασης λιμνών στις άλλες χώρες του LakeAdmin

Οι Φιλανδοί εταίροι του LakeAdmin
(Ινστιτούτο Περιβάλλοντος-SYKE- και
Πανεπιστήμιο Σαβονίας)
συναντήθηκαν με τα μέλη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη
διαχείριση λιμνών (LPAB), Seppo
Laitila (Ομοσπονδία της Βόρειας
Σαβονίας), Tuulikki Miettinen και
Veli-MattiVallinkoski (Κέντρο
Οικονομικής Ανάπτυξης Μεταφορών
και Περιβάλλοντος -ELY-, Βόρειας
Σαβονίας) στο Κουόπιο στις 18
Σεπτεμβρίου.

αναφέρεται πολύ συνοπτικά
στα περιφερειακά
προγράμματα υλοποίησης στη
Φινλανδία. Έτσι, θα είναι πολύ
δύσκολο να περιλαμβάνουν τα
σχέδια εφαρμογής του
LakeAdmin σε αυτά.

Όταν συζητήθηκαν οι καλές
πρακτικές διαχείρισης των
υδάτων και η αναγκαιότητά
τους, τα μέλη της LPAB τόνισαν
ότι η παρακολούθηση των
λιμνών πριν και μετά την
Στη συνάντηση αναγνωρίστηκε ότι η ανασύσταση τους θα πρέπει να
αποκατάσταση των υδάτων
είναι πιο συστηματική και

Τα μέλη της LPAB
ενδιαφέρθηκαν επίσης, για τις
πολιτικές διαχείρισης και
ανασύστασης των υδάτων και
σε άλλες χώρες του LakeAdmin.
Ειδικότερα, ενδιαφέρθηκαν για
το ρόλο των κρατών, των
δήμων και του ιδιωτικού τομέα
Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν στο συγκεκριμένο θέμα .
η χρηματοδότηση της ανασύστασης Επιπλέον, ήθελαν να ενημερωθούν σχετικά με το δημόσιο
των λιμνών. Φαίνεται ότι υπάρχει
δικαίωμα της χρήσης νερού στις
ανάγκη για έναν οδηγό που θα
διάφορες χώρες. Τέλος
συνοψίζει τις υπάρχουσες ευκαιρίες
χρηματοδότησης, αφού οι αρχές και ενδιαφέρον προκάλεσε, η
ανάλυση του κόστους-οφέλους
τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να
της ανασύστασης λιμνών, όταν
μην τις γνωρίζουν.
ο "ρυπαίνων πληρώνει".
εκτεταμένη. Πριν από την
ανασύσταση, τα ισχύοντα για τα
σχέδια ανασύστασης μπορούν να
επιτευχθούν με την παρακολούθηση.
Μετά την ανασύσταση μπορεί να
αποκομισθεί μια πιο σαφής γνώση
σχετικά με τα σχέδια ανασύστασης.

Τελευταία νέα από την Μάλτα

Ένα από τα πολλά φράγματα στις λίμνες Chadwick
Η τρίτη συνάντηση του έργου
LakeAdmin πραγματοποιήθηκε
στη Μάλτα μετά από την
εναρκτήρια συνάντηση που έγινε
στο Ελσίνκι, στις αρχές Μαΐου.
Στα τέλη Αυγούστου η δεύτερη
συνάντηση οργανώθηκε στο
Ταλίν της Εσθονίας.

επιφάνεια του εδάφους και
αποτελούν σημαντική πηγή
υπόγειων υδάτων για τη Μάλτα. Το
πρώτο σεμινάριο του LakeAdmin
διοργανώθηκε μαζί με τη
συνάντηση στη Μάλτα από το
Ίδρυμα Temi Zammit.

Κατά τη συνάντηση στη Μάλτα
Στην περιοχή των λιμνών Chadwick
εκτός από τις συνεδριάσεις της
δεν υπάρχουν μόνιμα ποτάμια,
Επιτροπής Παρακολούθησης και της αλλά πολλές κοιλάδες οι οποίες
LPAB, οι εταίροι του LakeAdmin
είναι ξηρές κοίτες ποταμών. Οι
επισκέφθηκαν και την λεκάνη των λίμνες Chadwick βρίσκονται σε μία
λιμνών Chadwick. Επισκέφθηκαν από αυτές τις κοιλάδες όπου έχουν
επίσης τις υπόγειες στοές νερού
κατασκευαστεί φράγματα για
στην Ta Kandja που βρίσκεται
συλλέγουν το νερό της βροχής το
περίπου 100 μέτρα κάτω από την χειμώνα.

Εκτός από τη λειτουργία της ως
δεξαμενή νερού, η οικολογική,
κοινωνική και οικονομική αξία της
περιοχής των λιμνών Chadwick
είναι σημαντική. Ωστόσο, τις
τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση
στην περιοχή έχει επιδεινωθεί και
η περιβάλλουσα βλάστηση
αλλάζει. Υπάρχουν μη ενδημικά
φυτά, όπως η ακακία και ο
ευκάλυπτος που απειλούν όλο το
οικοσύστημα της περιοχής και της
δεξαμενής. Επίσης, τα φράγματα
έχουν υποστεί ζημιές.

Baldacchino ανέφερε την κατάσταση
αυτών των κοιλάδων στο σεμινάριο
που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα
με τη συνάντηση του LakeAdmin στην
Μάλτα. Δήλωσε ότι "για να
αποκατασταθούν οι κοιλάδες, είναι
απαραίτητο ένα μακρόπνοο έργο
αποκατάστασης με λεπτομερή
σχεδιασμό που θα πρέπει να
εφαρμοστεί άμεσα. Η ζημιά στα
φράγματα θα πρέπει να επισκευαστεί
και τα μη ενδημικά φυτά θα πρέπει να
αντικατασταθούν από τοπικά ".
Τόνισε επίσης ότι "η προτεινόμενη
αποκατάσταση του περιβάλλοντος
απαιτεί πόρους, ικανότητα και
δέσμευση από τους κατοίκους της
περιοχής".
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
ταξιδιού στις λίμνες Chadwick οι
εταίροι παρατήρησαν τη χαμηλή
στάθμη του νερού αυτή την περίοδο. Η
γύρω περιοχή είναι πανέμορφη και
δημιουργεί αντίθεση με το αστικό,
πυκνοκατοικημένο και έντονης
κυκλοφορίας περιβάλλον της Μάλτας.
Οι υδάτινες δεξαμενές και η γύρω
περιοχή χρήζουν καθαρισμού και οι
εταίροι συμφώνησαν ότι η
αποκατάσταση της περιοχής θα
δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε
αποτελέσει κέντρο αναψυχής.

Ο μαλτέζος ειδικός
Περιβαλλοντολόγος Alfred
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