Μηνιαία αναφορά προόδου του έργου
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LIFE WINDFARMS & WILDLIFE
Περίοδος: 1/4/2018 - 30/4/2018
Τίτλος έργου: Επίδειξη καλών Πρακτικών για τη μείωση της επίδρασης των
αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα (Demonstration of good practices
to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece)
Συμμετέχοντες φορείς: 1) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
2) Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC)
Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων, που
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Συγκεκριμένα:
Συνεχίστηκε η παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος DTBird και η
καταγραφή περιστατικών εμφάνισης πουλιών καθώς και οι οπτικές παρατηρήσεις
πουλιών στην περιοχή του αιολικού σταθμού του ΠΕΝΑ. Στο πλαίσιο της δράσης
αυτής, έγινε αντικατάσταση του κεντρικού υπολογιστή του συστήματος με νέο που
στάλθηκε από τον κατασκευαστή του συστήματος λόγω εμφάνισης σφάλματος στη
λειτουργία.
Συνεχίστηκε το πρόγραμμα παρακολούθησης των νυχτερίδων με τη χρήση των δύο
συστημάτων παρακολούθησης.
Ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική λειτουργία του 2ου συστήματος DTBird στον αιολικό
σταθμό της εταιρείας ΤΕΡΝΑ στην Θράκη και ξεκίνησε η κανονική λειτουργία του
συστήματος και η μελέτη των πρώτων αναφορών. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η
παραλαβή και η αποπληρωμή του συστήματος αυτού από το ΚΑΠΕ.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος προόδου του έργου από την υπεύθυνη
παρακολούθησης του έργου της ομάδας LIFE στα γραφεία του ΚΑΠΕ και επιτόπου
έλεγχος στον αιολικό σταθμό της Θράκης όπου είναι εγκατεστημένο το 2ο σύστημα
DTBird.
Αξιοποιώντας λίστα συμμετεχόντων σε συνέδριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος η
οποία ζητήθηκε για τις ανάγκες του έργου στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε αρμόδιους
υπαλλήλους στις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Παράλληλα
συνεχίστηκε η συγκέντρωση και αξιολόγηση ερωτηματολογίων που είχαν δοθεί στα
πλαίσια του 11ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ήπιες μορφές ενέργειας που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και στο οποίο το ΚΑΠΕ παρουσίασε το έργο
LIFE.
Ξεκίνησε η διαδικασία ανάθεσης για την εκτύπωση 2000 ενημερωτικών φυλλαδίων
για το έργο. Τα φυλλάδια θα είναι στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

