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Ο Νομός Ιωαwίνων l είναι προικισμένος με ένα μοναδικό πλούτο από ι

σημαντικούς φυσικούς πόρους και ιδιαίτερα από ένα πλούσιο απόθεμα υγροτόπων ή

υγροβιότοπων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η λίμνη των Ιωαwίνων, που μαζί με την

ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου αποτελούν ένα ευαίσθητο, οικολογικά,

οικοσύστημα.

Η λίμνη Παμβώτιδα και η ευρύτερη περιοχή της διαχρονικά υπήρξαν πηγή ζωής

και ανάπτυξης για τις ανθρώπινες κοινωνίες που αναπτύσσονται στα όρια και τον ι

περίγυρό τους. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γνωρίζουμε και έχει γίνει

κοινή συνείδησή, πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διαρκής, βιώσιμη ανάπτυξη,

δίχως την παράλληλη προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων) Δίχως δηλαδή,

την αειφορική2 διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Κάθε υγρότοπος είναι

μοναδικός και ανεπανάληπτος, τόσο για τη φυσικότητά του, όσο και για τη

λειτουργικότητά του, αφού δημιουργήθηκε: μέσα στο χρόνο, σε συνδυασμό

συνθηκών, που είναι αδύνατον να επαναληφθούν. Έτσι καθίσταται για όλους εναργές

ότι είναι επιτακτική η ανάγκη προστασίας και διατήρησης τους ώστε να αποτελούν

··προνόμιο·· και για τις μελλοντικές γενιές.

«1-1 Παμβώτιδα δεν είναι απλά ένας υγρότοπος, ένας φυσικός πόρος για την

περιοχή. Είναι η αναζήτηση ενός πολιτισμού, η καθημερινή πάλη των απλών

ανθρώπων, το φυσικό τοπίο με την πανίδα και την χλωρίδα του, τα χρώματα και η

ενόραση της φύσης» (ΚωΜτας, 2000). Η λίμνη των lωαννίνων δεν είναι μονάχα το

κόσμημα της πόλης και ο πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. Είναι η ίδια μας η ζωή

και τα έντονα βιώματα όλων των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Είναι ακόμη ο

καθοριστικός παράγοντας που ρυθμίζει τους μηχανισμούς μιας ολόκληρης δέσμης

γεωλογικών, υδρολογικών, κλιματολογικών, ατμοσφαιρικών, παραγωγικών,

οικονομικών, οικολογικών, και αισθητικών καταστάσεων και δραστηριοτήτων.

Ι: βλ χάρτη Ι Νομός lωαwίνων σελ 15
2: ή βιώσιμη: η ανάπτυξη εκείνη που ικανοποιεί ης ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς να θέτει σε

κίνδυνο την ικανοποίηση των αναγκών της μελλοντικής γενιάς.

3: η φυσική περιοχή στην οποία διαβιούν είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
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ι-ι εργασία που ακολουθεί, έχει σαν κύριο στόχο την διερευνηση της λίμνης

Παμβώτιδας του Νόμου Ιωαwίνων. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην καταγραφή

του οικοσυστήματος, τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων κω

ΤΡΟΤΗνει μέτρα προστασίας, διατήρησης, διαχείρισης και αναβάθμισης της φύσης και

του τοπίου της λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης χερσαίας περιοχής του

οικοσυστήματος. Επίσης εξετάζονται οι καινούργιες προοπτικές πού δημιουργούνται

σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης και που μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη για την

ανάπτυξη της πόλης των Ιωαwίνων. Τέλος μέσα από την εργασία - μελέτη αυτή

παρέχεται η δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την

αναβάθμιση του οικοσυστήματος και να αναπτυχθούν δραστηριότητες που

εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια σφαΙΡΙΚ1iς προσέγγισης των

γενικών αρχών διαχείρισης περιβάλλοντος, που αναφέρονται σε φυσικές περιοχ.ές,

όπως αυτές εξάγονται από τις σχετικές μελέτες4. Έτσι η περιβαλλοντική αυτή μελέτη

διαχείρισης μιας φυσικής περιοχής, στην προκειμένη περίπτωση την λίμνη των

Ιωαwίνων συγκροτείται από τα εξής θεμελιώδη κεφάλαια:

1. ΚαΘορισμός του σκοπού διαχείρισης,

2. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης,

3. Συμπεράσματα και επισημάνσεις που προκύπτουν από την παραπάνω

ανάλυση,

4. Προτάσεις για εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη ορισμένων στόχων,

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων

4: Βλ. Γ/ώριος Kαρi:τσoς, ΠροδΙαΥραφές μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος οικολσΥικά εοοίσθητων

περιοχών και

ΓιωΡΥΟζ 8αβίζος- Κατερίνα ZΑι'Vάκη, ΟικολσΥική θεωρία και πράξη στις περιβαλλοντικές μελέτες.
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1.1 Γενικό πλαίσιο και Νόμοι που αφορούν την περιοχή

Σήμερα σημαντικοί φυσικοί πόροι, ανάμεσα τους και υγροτοπικά συστήματα του

τόπου μας έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα ή έχουν υποστεί σοβαρές φθορές. Ωστόσο

στο Νομό Ιωαwίνων εμφανίζεται ακόμη σημαντικός αριθμός υγροτόπων, με

ικανοποιητικό μάλιστα βαθμό διατήρησης, τόσο όσον αφορά την ποιότητα των

υδάτων τους, αλλά και τη φυσική κατάσταση της σύνθεσης της χλωρίδας, της

πανίδας και της βλάστησής τους. Το σύνολο των υγροτόπων αποτελούν, παρά τις

επιβαρύνσεις τους από τις συχνά ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες,

αποτελούν ένα ανεκτίμητο όχι μόνο φυσικό, αλλά και οικονομικό, κοινωνικό και

πολιτισμικό κεφάλαιο. Κάθε παραπέρα απώλεια των χαρακτηριστικών τους ή

υποβάθμισή τους πρέπει να αποφεύγεται, ενώ πρέπει να πολλαπλασιάζονται οι

προσπάθειες για την προστασία τους, καθώς και για την αποκατάσταση, όσων

καταστράφηκαν ή όσων έχουν υποστεί για διάφορους λόγους σοβαρές επιβαρύνσεις,

όπως η λίμνη των Ιωαwίνων και η ευρύτερη περιοχή.

Η επιτακτική ανάγκη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την

κατεύθυνση των επιμέρους δραστηριοτήτων των ανθρώπων, ώστε αυτές να

συμβαδίζουν με την ακέραια πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, τα

τελευταία χρόνια πήρε την μορφή κανόνων και νόμων, που αποτελούν και το πλαίσιο

για την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών και των αντίστοιχων έργων. Το

πλαίσιο αυτό, διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, μία που καθορίζεται από την Εθνική

νομοθεσία και σε μία άλλη που προκύπτει από τις κοινοτικές οδηγίες. Ειδικότερα το

νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, που στοχεύει στην προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος, αποτελείται κατά κύριο λόγο από το Ν,'Ι650186 (για την προστασία

του περιβάλλοντος) και την Κ. γ.Α. 69169/5387/1990 (κατάταξη έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχόμενου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και

λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με τον ν. 1650186).(ΜΠεΡιάτος1001)
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Σύμφωνα τον παραπάνω νόμο Ι, η φύση και το τοπίο προστατεύονται και

διατ/ρούνται ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότ/τα των

φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η

ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα ή η μοναδικότητα τους. Επίσης στον νόμο αυτό

αναγράφεται ότι 11 εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών είναι απαραίτ/τ/

')ta τη" τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευμένου αντικειμένου και τη

σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας.(Σκουρής 1998)

Ιδιαίτερα για την λίμνη των Ιωαwίνων και την ευρύτερη περιοχή μελέτ/ς ισχύουν,

κατά χρονολογική ταξινόμηση τα παρακάτω:

• Β.Δ. 86/1969 ΦΕΚ Α 7 (Δασικός Κώδικας), ο οποίος τροποποιήθηκε με το

Ν.Δ. 996//97/ και τοΝ.Δ. 17711975.

• ΦΕΚ 266/21-3-77 ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλούς

• Ν. 998/1979 ΦΕΚ Α198 (Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν

γένει εκτάσεων της χώρας ).

• Σύμβαση της Ρώμης, Δεκέμβριος 1975, (Για την προστασία της παγκόσμιας

φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς).

• Π.Δ. 67//98Ί ΦΕΚ Α13 (Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και

πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και έλεγχου της έρευνας

επ' αυτού).

• Π.Δ. 437//98Ί ΦΕΚ AJ10 (Περί μελέτ/ς και εκτέλεσης δασοτεχνικών

έργων).

• Απόφαση 82/461/ΕΟΚ του συμβουλίου, (Περί της συνάψεως συμβάσεως για

τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα).

• Σύμβαση της Βόννης, Νοέμβριος 1983, (Για τη διατήρηση μεταναστευτικών

ειδών άγριων ζώων).

• Κανονισμός 34'18//983 της Επιτροπής, (Διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας

πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση).

Ι : βλέπε Άρθρο ] 8 του νόμου 1650186
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• Ν. 1335/1983 ΦΕΚ Α32 (Κύρωση διεθνούς σύμβασης για την διατήρηση της

αγρίας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης ).

.Κ. Υ.Α. 59388/3363/1988 ΦΕΚ 8638 (Περί του τρόπου. οργάνων και

διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου

30 του Ν. 1650/1986).

.Κ. Υ.Α. 71961/3670/1990 ΦΕΚ 541 (Οροι και διαδικασία ανακοίνωσης

σχεδίων Π.Δ. για το χαρακτηρισμό προστατευμένων περιοχών, στοιχείων

κλπ).

.Κ. Υ.Α. 75308/551212.11.90 ΦΕΚ 8691 (Καθορισμόςτρόπου ενημέρωσηςτων

πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο της ΜΠΕ των

έργων και δραστηριοτήτων).

• Ν. 2055/1992 ΦΕΚ Α/05 (Διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών άγριας

πανίδας και χλωρίδας ).

• Ν. 2204/1994 ΦΕΚ Α59 (Προστασία της βιολογικής ποικιλότητας σε σχέση

με τα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και διάδοση της

βιοτεχνολογίας).(Λουκάτος2001)

Η Ευρωπα'ίκή Ένωση από την μεριά της έχει εκδώσει μια σειρά νόμων και

οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι για την περιοχή μελέτης

δεσμεύσεις υπάρχουν από τις κοινοτικές οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/432 ΕΕ. Η

κοινοτική οδηγία 79/409/ΕΟΚ εκδόθηκε από το συμβούλιο των Ευρωπα'ίκών

κοινοτήτων της ΕΟΚ στις 2 Απριλίου 1979 και περιλαμβάνει μία σειρά μέτρων, για

την προστασία των πουλιών, που οι χώρες μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν.

2: Στο παράρτημα Ι της οδηγίας περιλαμβάνονται οι διατηρητέοι φυσικοί οlκότοποι, ενώ στο

παράρτημα 11 τα είδη των οποίων οι οικότοποι είναι απαραίτητο να προστατευθούν, ώστε να

εξασφαλίζεται ο φυσικός χώρος διαβίωσης τους. Επίσης περιλαμβάνονται σπονδυλοζώα των οποίων η

κατάσταση είναι επισφαλής σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, καθώς ασπόνδυλα που πρέπει να προστατευτούν.

Στο παράρτημα ιν περιλαμβάνονται τα είδη φυτών, ασπόνδυλων και σπονδυλοζώων που υπάγονται σε

καθι:στώς αυστηρής προστασίας. Τέλος στο παράρτημα V η οδηγία προβλέπει σε περιπτώσεις

ανάγκης, την λliψη μέτρων για την διαχείριση και των έλf:yχo των πληθυσμών που αποτελούν

αντικείμενο θήρευσης ή εκμετάλλευσης.
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Τα μέτρα αυτά δίνουν τις προδιαγραφές προστασίας, διαχείρισης και

εκμετάλλευσης της ορνιθοπανίδας σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες,

κυρίως δε ως προς το κυνήγι των πουλιών, το εμπόριο τους και την υποβάθμιση των

βιοτόπων όπου διαμένουν.

Βάση της οδηγίας, η πρώτη κατηγορία ειδών) περιλαμβάνει πουλιά που

απειλούνται με εξαφάνιση, ή είναι ευάλωτα στον βιότοπό τους, ή είναι σπάνια 'λόγο

του περιορισμένου πληθυσμού τους ή παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα

επιβίωσης. Η δεύτερη κατηγορία
4
αφορά σε είδη που η πληθυσμιακή και οικολογική

τους κατάσταση αφήνει κάποια περιθώρια κυνηγιού ή άλλης εκμετάλλευσης. Η τρίτη

Kατηγoρία~ αφορά τα είδη των όποιων οι συνθήκες επιβίωσης διαφέρουν από χώρα

σε χώρα και για τα οποία απαιτείται τεκμηριωμένη εισήγηση και ειδικοί περιορισμοί

για κάθε κατηγορία εκμετάλλευσης. (Λουκάτος ,2001)

Αξίζει να τονίσουμε ότι η οδηγία 92/43 για τους οικοτόπους συμπληρώνει την

Κοινοτική Νομοθεσία για την διατήρηση της φύσης, καθώς και οι δύο ορίζουν ένα

κοινό πλαίσιο για την διατήρηση των φυτών και των ζωών. Η οδηγία αυτή προβλέπει

επίσης και την δημιουργία ενός δικτύου ειδικών διατηρητέων περιοχών, το NATURA

2000, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός καθεστώτος προστασίας για τους

φυσικούς οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

1.2 Οριοθέτηση και αναγνώριση της περιοχής μελέτης

Όπως αναφέραμε η λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων και ο υγρότοπος που αυτή

στεγάζει είναι το αντικείμενο μελέτης σε αυτήν την εργασία. Θα πρέπει όμως, στην

προσπάθεια μας για μία καλύτερη και με μεγαλύτερη προοπτική κατανόηση των

προβλημάτων να εξετάσουμε και την περιμετρικά στη λίμνη Περιοχή. Η περιοχή

μελέτης θα πρέπει να καλύπτει την περίμετρο της λίμνης καθώς και τους επιμέρους

υγροτόπους που απορρέουν, υπάρχουν ή καταλήγουν σε αυτή.

3.4.5: βλ. παράρτημα: πίνακας 4 Αναλυτικός κατάλογος των ειδών της ορνιθοπανίδας στην ευρύτερη

περιοχή της λίμνης των lωαννίνων
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Επίσης για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις για την αναβάθμιση του

περιβάλλοντος στην περιοχή καθώς και να βελτιώσουμε το υδατικό ισοζυγίου της

λίμνης, θα πρέπει να μελετήσουμε και την ευρύτερη περιοχή που είναι στενά

συνδεδεμένη με την λίμνη Παμβώτιδα. Έτσι η οριοθέτηση της περιοχής μελέτης

προτείνεται να είναι τέτοια ώστε να περιλαμβάνει: Τη λίμνη Παμβώτιδα και τα

συνδεδεμένα με αυτήν υγροτοπικά συστήματα, την περιοχή που ανΙ1κει στα ευρύτερο

περιβάλλον της λίμνης και τις υφιστάμενες ζώνες οικιστικών και χωροταξικών

ρυθμίσεων και περιορισμών.

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει

όλους τους παραλίμνιους δήμους, οι οποίοι δρουν θετικά ή αρνητικά στο σύστημα

της λίμνης Παμβώτιδας καθώς επίσης και σε αυτούς που χρησιμοποιούν το νερό της

λίμνης για διαφόρους λόγους. Έτσι η ευρύτερη περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τον

Δήμο Ιωαννίνων, Περάματος, Πασσαρώνος, Ανατολής, Παμβώτιδας, και

Μπιζανίου. Ο καθορισμός της ευρύτερης περιοχής μελέτης με τον τρόπο αυτό

οριοθετεί και τις πιθανές επιρροές και επιδράσεις των προγραμματιζόμενων έΡ)WΡ6

και δραστηριοτήτων των παρακείμενων Δήμων.

Η συνολική περιοχή μελέτης7 εκτείνεται στα όρια σχεδόν της λεκάνης της λίμνης

Παμβώτιδας και της λεκάνης της πόλης των Ιωαννίνων. ι-ι λεκάνη Ιωαννίνων είναι

ένα οροπέδιο ήπιου ανάγλυφου με υψόμετρο περίπου 500 μέτρα. Ο μεγάλος του

άξονας έχει κατεύθυνση ΝΑ - ΒΔ και μήκος 37 χλμ με πλάτος με κυμαινόμενο

πλάτος από 3 έως 11 χλμ. Η υδρολογική λεκάνη έχει επιφάνεια περίπου 51 Ο ΤΗ. χλμ

και οριοθετείται: προς τα βόρεια από το όρος Μιτσικέλι, το οποίο την οριοθετεί από

τους ποταμούς Βοιδομάτη και Ζαγοριτικό, προς τα ανατολικά από τον υδροκρίτη

Δρίσκου, ο οποίος την οριοθετεί από τον ποταμό Άραχθο, προς τα δυτικά από τον

υδροκρίτη Κοσμηρά - Πρωτοπαππα, ο οποίος τον οριοθετεί από τον ποταμό Καλαμά

και προς τα νότια από τον υδροκρίτη Κρυφοβού - Μανωλιάσα, ο οποίος τον

οριοθετεί από τον ποταμό Λούρο. Ανάμεσα σε αυτούς τους ορεινούς όγκους

εμφανίζονται οι λόφοι Μεγάλου Γαρδικίου, ΑΥ. Τριάδας, Μπισδουνίου, lωαννίνων,

Κατσικάς, Μπαφράς και τα ορεινά υπολείμματα του Περάματος και της Καστρίτσας.

6: (Ιλ Παράρτημα Πίνακα 5: Προγραμματιζόμεναέργα

7: βλ. Χάρτη 2 : Περιοχή μι;λέτης σελ 16
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΓιΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,

Περιβαλλovτno) μελέτη προστασίας και

αποκατάστασης της λίμνης

Παμβώτιδας Ιωαwίvωv

Εκπονηη)ς : Ρέσσος Ελευθέριος

Επιβλέπων: Κού'γκολοι.: ΑΟανάσιοι.:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ Ι: Νομός Ιωαwίνων
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΙΙ0ΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΙΙΛΩΜΑΤιΚΙ1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Περιβαλλοντι,aι

μελέτη προστασίας και αποκατάστασης της

λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

ΕΙΙ.-πονητης Ρέσσος Ελευθέριος

Επιβλέπων: ΚούΥκολος ΑθανάσιΟζ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ 2: Όρια περιοχής μελέτης

Ν,ΟΡΙΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ nEPIOXHI

~
~ ·ΟΡΙΟ nΕΡIΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

D ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ Α/ΙΙΑΤΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΑΡΡΩΝΟΣ

ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Ι.3 Γενική περιγραφή της λίμνης Παμβώτιδας

Η σημερινή εικόνα του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων δεν έχει καμία σχέση με αυτή

που υπήρχε πριν 50 χρόνια. Ιδιαίτερα δε, τα σημερινά δεδομένα της λίμνης απέχουν

από εκείνα της πρώην φυσικής της κατάστασης. Η λίμνη περιμετρικά καλύπτεται

κυρίως από καλαμώνες και νέρατα 8 , οι οποίοι άλλοτε εισχωρούν 9 σε μεγαλύτερη και

άλλοτε σε μικρότερη έκταση, ανάλογα με το βάθος του νερού. Το μοναδικό σημείο

που δεν εμφανίζει παράκτια βλάστηση είναι το εφαπτόμενο με την πόλη των

Ιωαννίνων και ιδιαίτερα στην περιοχή του Μώλου 10.

Στην λίμνη υπάρχουν αρκετές συστάδες από νούφαρα, οι περισσότερες από τις

οποίες βρίσκονται στο ανατολικό παράκτιο τμήμα της λίμνης μεταξύ Ντουραχανίου

και Λογγάδων. Τα νερά της συγκεντρώνονται σήμερα κυρίως από βροχοπτώσεις και

από τα επιφανειακά νερά των γύρο βουνών, τα οποία κατασταλάζουν εκεί.

Σήμερα πλέον ελάχιστες είναι οι εναπομείναντες φυσικές πηγές συνεχούς

ανεφοδιασμού της, στα παράκτια τμήματα της, εξαιτίας κυρίως των συνεχών

ανθρώπινων παρεμβάσεων. Παλαιότερα μεγάλες ποσότητες νερού έδιναν οι πηγές

Ντραμπάτοβας, Στρουνίου και Σεντένικου καθώς και άλλες μικρότερες σε διάσπαρτα

σημεία.

Από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών, οι οποίες σαφώς επηρεάζονται και από

τη λίμνη, έστω και αν το υδάτινο στοιχείο του λεκανοπεδίου περιορίστηκε

σημαντικά, επικρατούν άφθονες βροχοπτώσεις κατά την χειμερινή περίοδο και

φαινόμενα θερινών καταιγίδων το καλοκαίρι, χωρίς να σπανίζουν και οι

χαλαζοπτώσεις. Η υγρασία είναι επίσης σημαντικό γνώρισμα της περιοχής, καθώς και

οι νεφώσεις τον χειμώνα. Χιονοπτώσεις έχουμε ελάχιστα στο λεκανοπέδιο, ενώ οι

παγετοί είναι μάλλον συχνοί, με έντονο το μετεωρολογικό φαινόμενο της πάχνης, το

οποίο πολλές φορές διαρκεί μέχρι τα μέσα της άνοιξης προξενώντας καταστροφές

στις αγροτικές καλλιέργειες και τα οπωροφόρα.

8: Κοινά υδρόφυτα, νούφαρα που βρίσκονται στην επιφάνεια της λίμνης,

9: βλ. παράρτημα φωτο 2
]0: βλ. παράρτημα φώτο 3
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Η θερμοκρασία της λίμνης επηρεάζεται από εξωτερικές φυσικές μεταβολές.

Ανάλογα με την εποχή και με τις επικρατούσες συνθήκες, κυμαίνεται από 4 μέχρι και

25 C, ενώ έχουμε και περιπτώσεις πρόσφατες ή παλαιότερες, όπου η επιφάνεια της

έχει παγώσει.

Η σημερινή επιφάνεια της λίμνης έχει έκταση 22 περίπου τετραγωνικά χλμ. Το

μεγαλύτερο βάθοςll της εντοπίζεται μεταξύ νήσου και της Ντραμπάτοβας,

ανερχόμενο σε 11 μέτρα, ενώ το μέσο βάθος κυμαίνεται στα 4,23 μέτρα. Ο όγκος του

νερού της υπολογίζεται σήμερα σε 90.000.000 m3
. Όπως προαναφέραμε η στάθμη

της δεν είναι σταθερή αλλiJ.. εξαρτάται κυρίως από τις βροχοπτώσεις.

Το γεωγραφικό στίγμα της προσδιορίζεται σε 39° 3Ψ 30"βόρειο γεωγραφικό

πλάτος και 20° 51' ανατολικό γεωγραφικό πλάτος, ενώ το γεωγραφικό της ύψος από

την επιφάνεια της θάλασσας είναι 469,70 μέτρα.

11: βλ χάρτη 6: βι.;ΟομΗρικός χάρτης της λίμνης
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Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1 Γενικά στοιχεία

Σχετικά με την γεωγραφική θέση του Νομού, αυτός καταλαμβάνει το

βορειοανατολικό άκρο της περιφέρειας Ηπείρου και αποτελεί το μεγαλύτερο σε

μέγεθος νομό της. Η περιφέρεια Ηπείρου φαίνεται να εμφανίζει, ιδιαίτερα χαμηλούς

σε σχέση πάντα με τους εθνικούς μέσους όρους, δείκτες στους τομείς του πληθυσμού,

της οικιστικής πυκνότητας, του βιοτικού επιπέδου και της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η θέση του Νομού και ολόκληρου του

οικιστικού κέντρου της πόλης των Ιωαwίνων, εμφανίζεται σε σχέση με το Ελληνικό

και Ευρωπαϊκό σύστημα, ιδιαίτερα χαμηλή. Πιο συγκεκριμένα στο Νομό Ιωαννίνων

επικρατεί: αρκετά υψηλό ποσοστό ανεργίας, χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεγάλη

απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ενώ όσον αφορά τον τριτογενή τομέα, αυτός

υπολείπεται αρκετά του κοινοτικού μέσου όρου. Από την άλλη μεριά είναι

περισσότερο από εμφανές ότι η γεωγραφική θέση του Νομού αποτελεί μέχρι και

σήμερα, εμπόδιο στην ανάπτυξη του, που όμως είναι δυνατόν να ξεπεραστεί με την

κατασκευή μεγάλων έργων που θα συνδέουν την περιφέρεια με άλλες του

εσωτερικού η του εξωτερικού. Τέτοια έργα έχουν είδη δρομολογηθεί και βρίσκονται

σε θεωρητικά καλό στάδιο εξέλιξης, ένα από αυτά είναι και η Εγνατία οδός. (Π Σ. Ν. Ι)

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την πληθυσμιακή εξέλιξη

στην περιοχή μελέτης με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, όπως αυτά συναντιούνται στις

μελέτες που έχουμε για τον Νόμο lωαννίνων. Επίσης κρίνουμε σκόπιμο να

παρουσιάσουμε και στοιχεία για άλλες τάσεις που οι επιπτώσεις τους σχετίζονται

άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα με την λίμνη

Παμβώτιδα. Θα χρησιμοποιηθούν πίνακες και γραφικές παραστάσεις από την ΕΣΥΕ
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και τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε θα αφορούν τις χρονικές περιόδους Ι 971 έως

2001.

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό θα εξετάσουμε το ποσοστό των

απασχολούμενων στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα. Επίσης

στα πλαίσια των οικονομικών δραστηριοηiτων και λειτουργιών θα αναφέρουμε

ορισμένους οικονομικούς δείκτες όπως το ΑΕΠ και θα εξετάσουμε την σύστασή του

κθώς επίσης και την εξελικτική του τάση. Τέλος Οα γίνει αναφορά στην τομεακή

σύνθεση και συγκεκριμένα στον πρωτογενή τομέα, θα αναφέρουμε την φυτική

παραγωγή, την ζωική παραγωγή, τα δάση και την αλιεία. Στον δευτερογενή τομέα θα

αναφερθούν: το ακαθάριστο προϊόν, η απασχόληση και η μεταποίηση και τέλος στον

τριτογενή τομέα θα αναφερθούν το ακαθάριστο προϊόν, η απασχόληση και ο

τουρισμός.

2.2 Πληθυσμιακή εξέλιξη

Όπως αναφέραμε, ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίστηκαν οι Δήμοι Ιωαwίνων,

Ανατολής, Παμβώτιδας, Πασσαρώνος, Μπιζανίου, Περάματος και η Κοινότητα

Νήσου. Οι παραπάνω Δήμοι απαρτίζουν και το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου

των lωαwίνων. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την πληθυσμιακή εξέλιξη της

περιοχής μελέτης δεν περιλαμβάνουμε τα στοιχεία της απογραφής του 1961, λόγο του

ότι την δεκαετία αυτή πραγματοποιήθηκε έντονο μεταναστευτικό κύμα και το οποίο

σαφώς και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εξέλιξη του πληθυσμού της

περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα ο πληθυσμός του Νομού παρουσίασε στην περίοδο 1971-91

σημαντική αύξηση, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός της προσέλκυσης κατοίκων

από τους άλλους Νομούς της περιφέρειας Ηπείρου. Από την αύξηση αυη)

επωφελήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο ο αστικός πληθυσμός του Νομού, ο οποίος

αποτελεί και το βασικό στοιχείο μελέτης μας σε αυτό το κεφάλαιο.

Το λεκανοπέδιο του Νομού Iroawivoov, σαν χωροταξική ενότητα αποτελεί την

μεγαλύτερη της περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα το λεκανοπέδιο συγκεντρώνει και το

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού καθώς και της οικονομικής δραστηριότητας του
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Νομού. Ο πληθυσμός το 1971 ανέρχονταν στους 67.248 κατοίκους, οι οποίοι και

αντιστοιχούσαν περίπου στο 50% του συνολικού πληθυσμού του Νομού. Η

πληθυσμιακή εξέλιξη ακολουθεί αύξουσα πορεία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με

μειωμένους ρυθμούς κατά τη δεκαετία του 00 αφού σύμφωνα με τα προσωρινά

στοιχεία της πρόσφατης απογραφής εμφανίζεται μια αυξητική τάση της τάξης του

13% έναντι του 17% ανά δεκαετία από το 1971 μέχρι και το 2001.(1l.Σ.Ν.I)

Τα πληθυσμιακά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής μελέτης φαίνονται στον

παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.1 : Πληθυσμιακή μεταβολιί 1971- 2001

Ωληβνσμός ΠληθΌσμόςl~ΠληθUΣμός Ωληθυσμός Μεταβολή Μεταβολή Meταβoλή Μεταβολή

Δήμος 1971 1981 1991 200' 1971 ~ 1981 198. - .99' 199'-2001 1971· 2001

Ανατολής 3173 4191 5578 7198 32,10% 33,10% 29,00% 126,85%

lωαννίνων 43789 50157 63725 70203 14,50% 27,10% 10,16% 60,32%

Μπιζανίου 2781 3204 3052 4241 15,20% -4,70% 38,90% 52,49%

Παμβώτιδος 7805 8986 9762 9925 15,10% 8,60% 1,66% 27,16%

Πασαρώ\'ος 5956 7066 7197 8452 18,60% 1,90% ]7,43% 4],90%

Περάματος 3279 4133 4605 5743 26,00% 1],40% 24,71% 75,14%

Κ.ΝΙlσου 465 464 348 347 -0,20% ~25,OO% -0,28% ~25,37%

Σύνολο ευρύτερης

περιοχής 67248 78201 94267 106 ]09 ]6,30% 20,50% 12,50% 57,78%

ΝΟΜΟΣ 134688 147304 ]58]93 ]70239 9,40% 7,40% 7,61% 26,4 1%

ΠηΥη Ε.Σ.ν.Ε. Ιδια επεξεΡΥασια

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι στην περιοχή μελέτης και για τις

δεκαετίες 1971 έως και 1991 υΠ11ρξε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της τάξεως του

40,2 %. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μείωση του πληθυσμού παρατηρείται μόνο στην

Κοινότητα Νήσου που φτάνει για τις δύο αυτές δεκαετίές 25%. Πιο αναλυτικά θα

λέγαμε ότι. οι Δtιμοι Ανατολής, Ιωαwίνων και Περάματος παρουσίασαν μεγάλη

αύξηση του πληθυσμού κατά τις δεκαετίες 1971-1991 και μπορούν να

χαρακτηριστούν ως αναπτυσσόμενοι με βάση της δυναμικότητας τους. Ο Δtιμος

Πασαρώνος είχε μια σημαντική αύξηση την δεκαετία 1971-1981 ενώ για το 1981

1991 η αύξηση του πληθυσμού ήταν μόλις 1,9%, παρατηρούμε έτσι μία τάση
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σταθεροποίησης του πληθυσμού στον Δήμο παρά το γεγονός ότι η συνολική

μεταβολή του για τις δύο δεκαετίες ήταν 20,8 %. Στο Δήμο Μπιζανίου ο πληθυσμός

σημείωσε αύξηση 15,2% την δεκαετία 1971-1981 και μείωση 4,2% την επόμενη

δεκαετία, ενώ η συνολική αύξηση του πληθυσμού ήταν 9,7%. Για τον λόγο αυτό ο

Δήμος χαρακτηρίζεται φθίνων. Τέλος, όσων αφορά την Κοινότητα Νήσου

χαρακτηρίζεται επίσης ως φθίνων οικισμός αφού κατά τις δύο δεκαετίες είχε μείωση

του πληθυσμού κατά 25,2%.

Συγκρίνοντας τα ποσοστά του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής μελέτης με

αυτά του νομού, παρατηρούμε ότι αυτή ακολουθεί τις αυξητικές τάσεις του

συνολικού πληθυσμού του Νόμου των lωαννίνων αλλά στο σύνολο τους οι Δήμοι

αναπτύσσονται πληθυσμιακά με πιο γοργούς ρυθμούς. Έτσι ενώ για τις δεκαετίες

1971-1991 η αύξηση σε επίπεδο νομού ήταν 17,5% ενώ για την ευρύτερη περιοχή

μελέτης η αύξηση ξεπερνάει το 40,2%.(Χωροταξική μελέτη Νόμου Ιωαννίνων)

Η μεταβολή του πληθυσμού για την ευρύτερη περιοχή μελέτης και το νομό για

τις τρεις δεκαετίες φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Διάγραμμα 2.1: Μεταβολή πληθυσμού ευρύτερηςπεριοχής μελέτης

για ης δεκαετίες 71 , 81 • 91 , 2001

57.78%

20,50%
16,30%

12.50%

•
ΠηΥη Ε.Σ.Υ.Ε. Ιδία επεξερΥασία

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

J 30.00%

20.00%

J 10,00%

0.00%

]

]

71-81

2

81-91

3

91-2001

4

71· 2001

22



Ρέσσος Ελευθέριος ΠεριβσJJ,oνrική Μελέτη Προστασίας και AΠOKατόnτασης

της λίμνης Παμβώrιδας Ιωαννίνων

1

]

]

Ι

J

Ι

J

J

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τα πληθυσμιακά στοιχεία )W το 1981

και το 1991 της ευρύτερης περιοχής μελέτης υπολογίζεται ότι η μέση ετήσια αύξηση

του πληθυσμού είναι Ι ,84%. Με βάση το ποσοστό αυτό ο πληθυσμός στην περιοχή

του λεκανοπεδίου για το έτος 201 Ι προβλέπεται να είναι 135.746 κάτοικοι.

Η πυκνότητα του πληθυσμού, ανά στρέμμα, για τις τρεις δεκαετίες φαίνεται στον

πίνακα 2.2. Σύμφωνα με τον πίνακα, παρατηρούμε ότι τη μεγαλύτερη πυκνότητα έχει

ο Δήμος Ιωαwίνων, η οποία από 0,8 που ήταν το 1971, έφτασε το 1,16 άτομα / στρ

701991.

Πίνακας 2.2: Πυκνότηταπληθυσμούγια την ευρύτερη περιοχή μελέτης (1971-1991)

Δήμος Πυκνότητα 1971 Ουκνότητα 1981 Πυκνότητα 1991

Ανατολής 0,14 0,23 0,30

Ιωαννίνων 0,8 0,91 1,16

Μπιζανίου 0,03 0,04 0,03

Παμβώτιδας 0,05 0,06 0,06

Πασαρώνος 0,04 0,05 0,05

Περάματος 0,03 0,03 0,04

Κ. Νήσου 0,12 0,13 0,16

Σύνολο 0,12 0,13 0,16

Νομός 0,03 0,03 0,03

ΠηΥη. ΕΣνε, ιδια επεξεργασΙα

Από την άλλη παρατηρούμε ότι ο Δήμος Μπιζανίου έχει την μικρότερη

πληθυσμιακή πυκνότητα και ακολουθούν οι Δήμοι Περάματος Πασσαρώνος και

Παμβώτιδας. Ο Δήμος Ανατολής και κυρίως λόγο της γειτνίασης του με τον Δήμο

Ιωαwίνων παρουσιάζει αυξημένη πυκνότητα.

Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού για την ευρύτερη περιοχή μελέτης

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 2.3 : Ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού για την ευρύτερη περιοχή μελέτης

Δήμος Αρρένες Θηλ<iς Σύνολο

0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 0-14 15-29 30-44 45-64 65+ 0-14 15-29 30-44 45-64 65+

Ανατολής 712 633 642 595 170 696 704 619 573 234 1408 1337 [26Ι 1168 404

Ιωαννίνων 6807 7963 6720 6431 2632 6474 9670 7406 6382 3611 13281 [7633 [4126 12833 6243

Μπιζανίου 300 245 301 418 239 294 227 284 425 319 '94 472 585 843 '58

Παμβώτιδος 1021 901 996 1168 644 95' 932 900 1160 796 1976 1833 1896 2328 1440

Πασαρώνος 744 689 705 960 '18 695 695 664 903 657 1439 1384 1369 1864 1175

Περάματος 425 631 470 446 220 417 427 418 453 282 842 1058 888 899 502

Κ. Νήσου 30 38 25 55 25 25 34 30 49 37 55 72 55 104 62

Σύνολο 10039 11100 9859 10093 4448 9556 12689 10321 9945 5936 19595 23789 20180 20038 10384

Πηγl] εΣνε Ιδια επεξεργασια.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο πληθυσμός παρουσιάζει μία

ιδιαίτερη δυναμικότητα και μια αναπαραγωγική τάση στην πρώτη και δεύτερη

κατηγορία ηλικιών αντίστοιχα. Οι μεγάλοι αριθμοί που παρουσιάζονται ανάμεσα

στην ηλικία των 15-29 ετών, φανερώνουν ότι ο πληθυσμός διαθέτει αναγεννητικές

δυνάμεις και μεγάλη διάσταση σε παραγωγικές ηλικίες.(π.Σ.Ν.l.)

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας που αφορά στις ανέσεις των νοικοκυριών που

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2.4: Ανέσεις Νοικοκυριώνστην περιοχή μελέτης

Yδρεuση με
!Αποχέτευση

ΗλεΚ1ρικό βΡuση μέσα Κεντρική Ηλιακός
Κουζίνα Τηλέφωνο Λουτρό Από/τήριο σuνδεση με

Δήμος </>ως σπι, έρμανση lΒερμ/ναι;

ατοικία

Iδίκτuo

Νοικ. Νοικ. Νοικ. Νοικ. Ναικ. Νοικ. Νοικ. Νοικ. Νοικ.

Ανατολής 1609 1610 1244 1476 ]589 875 437 1488 43

Ιωαννίνων 19880 ]9936 ]535] ]8846 ]9748 ]5347 2994 19078 878

Μπιζανίου 931 927 575 638 808 311 168 645 4

ΠαμΡώτιδος 2527 2543 ]648 ]830 2277 902 680 ]874 57

Πασαρώνος 2059 2077 1294 1493 1952 771 440 1586 44

Περάματος 676 689 394 498 626 209 144 531 3

Κ.Νήσου 108 108 87 76 106 26 1 98 2

Σύνολο 27790 27890 20593 24860 27106 ]8441 4864 25300 ]031

Πηγη χωροταξικιι μελετη Ν. IwawlVWV. Ιδια επεξεργασια
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι σχεδόν όλα τα νοικοκυριά διαθέτον τις

βασικές ανέσεις όπως η κουζίνα, ηλεκτρικό φως, λουτρό ή ντους, κεντρική θέρμανση

και αποχωρητήριο. Από αυτά περίπου το 75% διαθέτει τηλέφωνο και ύδρευση ενώ

είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι μόνο το 4% περίπου των νοικοκυριών

διαθέτει αποχέτευση που είναι συνδεδεμένη με δίκτυο. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι

τα νοικοκυριά που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο βρίσκονται σε μία ιδιαίτερη

ευαίσθητη, περιβαλλοντικά περιοχή γύρω από την λίμνη Παμβώτιδα και προκαλούν

έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα σε αυτήν καθώς ένα μεγάλο ποσοστό τους

αποχετεύει τα λύματα του σε αυτήν. Για το πρόβλημα αυτό θα αναφερθούμε και στο

επόμενο κεφάλαιο καθώς αποτελεί πρωτεύον κίνδυνο για την λίμνη και το

οικοσύστημα της.

2.3 Οικονομικά στοιχεία

Όσων αφορά το μέγεθος του ΑΕΠ, η αύξηση του στο νομό κατά την περίοδο

1991-99, υπερείχε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης αύξησης στην

περιφέρεια (36% στον νομό έναντι 30% στην περιφέρεια). Αποτέλεσμα της

παραπάνω αύξησης είναι και το γεΥονός ότι ο Νομός παράγει το 50% του

ακαθόριστου περιφερειακού προϊόντος. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην μεγέθυνση

όλων των τομέων και κυρίως του τριτογενή. Όσων αφορά την σύνθεση του ΑΕΠ,

εντονότερη είναι η συμμετοχή του τριτογενή τομέα, η οποία διαχρονικά αυξάνεται,

φθάνοντας το 71 % για το 1999 ενώ η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα διατηρείται

σταθερή και του δευτερογενή μειώνεται. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο η εξέλιξη του

συνολικού ΑΕ.Π., του νομού Ιωαwίνων κυμαίνεται σε επίπεδα παραπλήσια αυτών

του εθνικού μέσου όρου.

Σε επίπεδο οικονομικών κλάδων, σημαντική είναι η συμμετοχή στο ΑΕΠ των

κλάδων της δημόσιας διοίκησης της υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς στο οικιστικό

κέντρο ανήκουν και συμμετέχουν ενεργά το Πανεπιστήμιο και το Περιφερειακό

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τα οικονομικά μεγέθη στην πόλη των Jωαwίνων

εξελίσσονται σε γενικές γραμμές θετικότερα από ότι στο σύνολο της περιφέρειας και

σε κάθε Νομό ξεχωριστά και ιδιαίτερα στην τελευταία πενταετία, θα μπορούσαμε να
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πούμε ότι εξελίσσονται θετικότερα και από το σύνολο της χώρας, με αιχμή τον

τριτογενl1 τομέα (εμπόριο, δημόσια διοίκηση, υγεία, εκπαίδευση).

Η δυναμική του Νομού και επομένως και της πόλης των Ιωαwίνων υπερτερεί σε

σχέση με τους άλλους Νομούς της περιφέρειας Ηπείρου. Το γεγονός αυτό γίνεται

αrπληπτό από την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Τα

ιδιωτικά κεφάλαια κατευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις τροφίμων, κατασκευής

επίπλων, στη κλωστοϋφαντουργία και σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λατομική

δραστηριότητα με κυρίαρχο προϊόν το μάρμαρο. Επίσης την τελευταία δεκαετία

ιδιαίτερα αυξημένες εμφανίζονται οι επενδύσεις στον τουρισμό που αποτελεί σημείο

αναφοράς στην οικονομική άνθιση της πόλης. (Π.Σ.Ν.1.)

2.4 Τομεακή σύνθεση της οικο\'ομικής βάσης

Όπως προαναφέραμε ο τριτογενής τομέας κατέχει πρωταρχική θέση στην

οικονομία της πόλης. Ιδιαίτερα ο πρωτογενής τομέας είναι ο τρίτος σε μέγεθος

παραγωγικός τομέας του Νομού και ιδιαίτερα στο επίπεδο της πόλης είναι σχεδόν

μηδενικός. Συναντάται απλώς αλιευτική δραστηριότητα στην λίμνη των lωαwίνων

κυρίως από τους Νησιώτες και ελάχιστη γεωργική στα περίχωρα της πόλης που δεν

έχει εμπορική αξία. Η κτηνοτροφία της περιοχής απαντά σε ελάχιστα βοσκοτόπια

μικρής έκτασης κυρίως νοτιοανατολικά του κέντρου της πόλης, υπάρχουν επίσης και

κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες στα περίχωρα της πόλης που δεν αποτελούν σημείο

αναφοράς, όσον αφορά την οικονομική τους δυναμικότητα, παρά μόνον για την

επιβάρυνση που προκαλούν στην λίμνη και στο οικοσύστημά της.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η σύνθεση του Α.Ε.Π. για την

περιοχή μελέτης.
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Πίνακας 2.5 : Α.Ε.Π. κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε τρέχουσες τιμές (σε εκατομμύρια)

Πηγη ΕΣγε Ιδια επεξφγασια

Γεωργία, Τ Επιχειρήσεις Ι .........ι Τpdπψς, ~ημ6σια IΥνεοα. ~ιιI.αp.ςΙ.Hlιιa:pισμoυ,
Κτηνοτρο.Ια Ορυχείc .ιαιro(ηση ΚατασκευΙς ,mllfol άλεlες,Κ ατοιιι;ίες Διοίκηση, ~. Συνολο

Δόση,Αλlεία
ΦCiI1ταεριοu,

ιrωνΙες ηιc:Ις επl !.ιaμλαα
κπαΙδιυσηυπηpισ(~

'lδαως

1970 700 1. 320 32 283 206 316 32 170 216 167 192 2648

1980 4922 280 2244 190 1895 1149 2038 303 61' 1365 1113 892 17005

1986 12636 881 5241 1198 5948 3567 8359 1117 1546 5950 5463 3669 55574

1991 25525 1908 9524 2392 13347 7349 16197 2952 4621 14214 13786 7525 11933

1992 25726 1973 10649 2788 14382 8480 21008 3572 5666 15765 16104 9461 13557

1993 18582 2101 14567 3647 16074 10174 22702 4251 13185 17419 19077 11577 15335

1994 21822 2263 15734 3970 17151 11446 24859 4527 14068 20038 21365 13140 17038

%αυξηση
603.14 1900 601.25 493.75 569.61 457.77 544.94 846.88 261.18 531.94 566.47 364.58 542.1

1970·1980

%αύξηση
156.72 133.56 530.53 213.88 210.44 310.16 268.65 151.79 335.9 390.84 311.32 226.8'214.64

1980-1986

%αυξηση

81.72 99.67 124.39 106.03 93.77 164.28 198.90 138.79 152.35 105.10 114.7-102.00 116.57
1986·1991

%αύξηση
65.20 65.97 28.50 55.75 53.48 53.35 204.44 40.97 54.98 74.62 42.77-14.51 18.61

1991-1994

%αύξηση
343.36 601.16 1989.47 805.07 896.17 1119.7 1394.0Ε 2191.21 1367.9 1819.5 1373. 901.708.21

1980·1994

.
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Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι παρατηρείται μεγάλη συρρίκνωση του

πρωτογενούς τομέα. Το Α.Ε.Π. του Νομού κατά τ/ν περίοδο 1991-1994 μειώθηκε

κατά 14,5%, γεγονός που λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν υπολογίσουμε

ότι τα στοιχεία δίδονται σε τρέχουσες τιμές. Η εξέλιξη αυτή θα έχει σημαντικές

συνέπειες τόσο στον πληθυσμό τ/ς πόλης των Ιωαννίνων όσο και στις υπηρεσίες του

Δήμου Ιωαwίνων που καλούνται να τον εξυπηρετήσουν.

Γεωργία

Για τ/ν γεωργία θα λέγαμε ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτ/ς καταλαμβάνει

περίπου 118211 στρέμματα καλλιεργειών ή ποσοστό 32,6% επί των καλλιεργειών

του νομού .Ως προς το είδος καλλιέργειας οι Δήμοι τ/ς ευρύτερης περιοχής

επενδύουν κυρίως σε ετήσιες καλλιέργειες (περίπου 54904 στρέμματα),

ακολουθούμενες από καλλιέργειες αμπελιών και σταφιδαμπέλων (2 Ι 52 στρέμματα),

και δένδρων (1359 στρέμματα). Τα είδη αυτά ως προς τα αντίστοιχα του Νομού

καταλαμβάνουν το 35,6%, 42%, και 23,3% αυτών. Τη μεγαλύτερη έκταση ωστόσο

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης καταλαμβάνει η κατ/γορία "Λοιπές εκτάσεις" με

59776 στρέμματα.

Πίνακας2.6 Γεωργικές εκμεταλλεύσεις(εκτάσεις σε στρέμματα)

Δήμος Εκμεταλλεύσεις με Αριθμός Σύνολο Μέση έκταση

καλλιεργούμενες αγροτεμαχίων καλλιεριούμενων κατά

εκτάσεις εκτάσεων αγροτεμάχιο

Ανατολής 238 1047 7742 7,5

lωαννίνων 662 2711 19675 7,1

Μπιζανίου 579 4679 26213 5,9

Παμβώτιδος 1645 7712 35059 5,3

Πασαρώνος 1299 8201 41269 6,0

Περάματος 379 1398 8871 5,9

Κ. Νήσου - - - -
Σύνολο περιοχής 4802 25748 138829 6,3

Νομός lωαννίνων 14585 86011 428662 5,0

':ι;.:ι επι του Νομού 32,9 29,9 32,4 -
ΠηΥη . Στατισn:ι.:η γπηρεσια Υπ. ΓεωΡΥιας Ιδια επεξεΡΥασια
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Κπινοτροφία

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια οικονομική

δραστηριότητα του Νομού Ιωαννίνων αlJ...ά και της Περιφέρειας Ηπείρου γενικότερα.

Όσον αφορά τον Νομό, η κτηνοτροφία συμμετέχει σε ποσοστό 60% περίπου στην

συνολική ακαθάριστη παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Στη πραγματικότητα όμως

το ποσοστό αυτό είναι περίπου 70% διότι ένα ποσοστό αγροτικής γης αξιοποιείται με

καlJ...ιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται σαν

ζωοτροφές και επομένως αποτελούν ενδιάμεσο προϊών. Θα λέγαμε ότι η αναλογία

αυτή μεταξύ γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα

της περιοχής.

Αλιεία

Ο τομέας της αλιείας έχει αναπτυχθεί κυρίως στην Κοινότητα Νήσου αλ/ά και

στον Δήμο Περάματος. Τα κύρια είδη αλιευμάτων είναι κυπρίνοι αλλά και ψάρια

άλλων κατηγοριών, που θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο αναλυτικά.

Ειδικότερα στην Κοινότητα Νήσου υπάρχουν 60 επαγγελματίες ψαράδες και

ελάχιστοι ντόπιοι και επισκέπτες, ερασιτέχνες. Το αλιευτικό δυναμικό της

Κοινότητας Νήσου αριθμοί 90 επαγγελματικά σκάφη και τα ψάρια τους διατίθενται

στη ντόπια αγορά. Στον Δήμο Περάματος απασχολούνται 41 άτομα ως επαγγελματίες

ψαράδες, ενώ άλλα 23 άτομα ψαρεύουν ερασιτεχνικά. Υπάρχουν 30 αλιευτικά σκάφη

από τα οποία τα 6 είναι μηχανοκίνητα.

Δάση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για την ευρύτερη περιοχή μελέτης

παρατηρείται μία αύξησης της δασικής έκτασης για την δεκαετία 1971-1991. Το 1971

τα δάση κάλυπταν το 4,2% της ευρύτερης περιοχής μελέτης, ποσοστό που αυξήθηκε

σε 5% το 1981 και σε 5.5% το 1991. Τη μεγαλύτερη έκταση δάσους (σε χιλιάδες

στρέμματα) κατείχε το 1971 ο Δήμος Παμβώτιδος με 5.8, το 1981 ο Δήμος

Περάματος με 7.9 και το 1991 ο Δήμος Πασσαρώνος με 4.3.
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Πίνακας 2.7 Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων κατά κατηγορία

Δήμος Βοοειδή Προβατοειδή ΑΙΥοειδή Χοιροειδή

Εκμ. Κεφ Εφ. Κεφ Εκμ. Κεφ Εκμ. Κεφ

Ανατολής 79 447 110 6650 25 129 1 1

Ιωαννίνων 8 326 253 15610 67 590 5 1831

Μπιζανίου 28 399 425 22206 137 2039 4 1166

Παμβώτιδος 48 206 1000 38847 388 3317 16 4018

Πασαρώνος 3 4 652 29970 102 1416 12 4001

Περάματος 16 191 248 10661 64 2800 Ο Ο

Κ. Νήσου - - - - - - - -
Σύνολο περιοχής 182 1573 2688 12394 783 10291 38 11017

Νομός Ιωαννίνων 710 8841 8041 37145 5927 118860 116 37380

% επί του Νομού 25,6 17,8 33,4 33,4 13,2 8,7 32,8 29,5

ΠηΥη .Στατιστικη Υπηρεσια Υπ. ΓεωΡΥιας Ιδια επεξεΡΥασια

2.4.2 Δευη:ρογενής τομι':ας

Ο δευτερογενής τομέας είναι ο δεύτερος σε μέγεθος παραγωγικός τομέας του

Νομού lωαwίνων, έχοντας ωστόσο σημαντική διαφορά από τον τριτογενή. Κατά την

τριακονταετία 1971-1999 η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στο συνολικό προϊόν

είναι φθίνουσα γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εντονότερη αύξηση του προϊόντος

του τριτογενή τομέα. Οι κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες που συνθέτουν τον

δευτερογενή τομέα της πόλης των looawivrov είναι οι κατασκευές και η μεταποίηση.

Οι τομείς αυτοί στεγάζονται κυρίως στα περίχωρα της πόλης και στη βιομηχανική

ζώνη της πόλης των Ιωαwίνων.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, λόγω της μορφολογίας της και των

υφιστάμενων υποδομών, συγκεντρώνονται αγροτικές και κτηνοτροφικές

δραστηριότητες, λοιπές δραστηριότητες που εντάσσονται στον δευτερογενή τομέα

και είναι άξιες αναφοράς είναι η εκμετάλλευση μαρμάρων, οι ξυλουργικές εργασίες

και η μεταλλουργία.
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Όσων αφορά την βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων, αυτή ιδρύθηκε το 1970 και

βρίσκεται βορειοδυτικά του λεκανοπεδίου Ιωαwίνων, ανάμεσα στις Κοινότητες

Ζωοδόχου, Ροδοτοπίου και Γαρδικίου. Η συνολική έκταση της ζώνης είναι περίπου

2.035 στρέμματα.

Μέσα στην βιομηχανική ζώνη υπάρχουν εκτός των άλλων και οι παρακάτω

βασικές ομάδες μονάδων.

Ι. Μονάδες επεξεργασίας μαρμάρων και συναφών προϊόντωρ.

2. Μονάδες κατασκευής μεταλλικών επίπλων και εξοπλισμών.

3. Μονάδες παραγωΎΊiς οικοδομικών υλικών.

4. Μονάδες κατασκευής μηχανημάτων.

5. Μονάδες επεξεργασίας μετάλλου.

6. Μονάδες παραγωγής μεταλλικού ηλεκτρολογικού υλικού.

7. Μονάδες παραγωγής Πλαστικών.

8. Μονάδες ψύχους, παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων.

9. Αποθηκευτικοί χώροι διακίνησης τροφίμων.

Οι παραπάνω μονάδες λόγω του ότι εντάσσονται στην ΒΙΠΕ και στα νομικά

πλαίσια και αποδεκτά όρια ρύπανσης που αυτή επιβάλει, δεν συντελούν ή δεν

αποτελούν μεγάλη πηγή ρύπανσης για το λεκανοπέδιο και ιδιαίτερα για το

οικοσύστημα της λίμνης. Το περιβαλλοντικό πρόβλημα εντοπίζεται όμως στις

μονάδες εκείνες που βρίσκονται εκτός ΒΙΠΕ και που δεν εντάσσονται σε κανέναν

έλεγχο όσων αφορά τα απόβλητα τους. Τέτοιες μονάδες είναι :

Ι. Επιχειρήσεις επεξεργασία ξύλου και παραγωγής ξύλινων προΙόντων.

2. Επιχειρήσεις επεξεργασίας μαρμάρων.

3. Επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου και αλουμινίου.

4. Πτηνοτροφεία.

5. Χοιροτροφία.
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Όσων αφορά τον τριτογενή τομέα, αυτός όπως συμβαίνει σε κάθε αστικό κέντρο

της Ελλάδας, σε όλη την διάρκεια της τριακονταετίας ακολουθεί ανοδική πορεία στη

συμμετοχή του στο συνολικό ΑΕΠ. Οι σημαντικότεροι κλάδοι αυτού του τομέα είναι

το εμπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση, οι τράπεζες, οι διάφορες

υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνουν και τον τουρισμό. Οι παραπάνω κλάδοι αύξησαν

το ακαθόριστο προ'ίόν τους την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα ο τουρισμός του

Νομού Ιωαννίνων, στο σύνολο του προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες τόσο για

μια καλύτερη εκμετάλλευση του ήδη υπάρχοντος τουριστικού δυναμικού όσο και για

την περαιτέρω ανάπτυξη του. Περιοχές όπως η πόλη των Ιωαwίνων, το Μέτσοβο και

τα Ζαγοροχώρια προσφέρουν στον επισκέπτη πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό

περιβάλλον, παρόλα αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Οι επισκέπτες του Νομού

αντιπροσωπεύουν το 60% του συνόλου των επισκεπτών, ενώ σημαντικό είναι και το

ποσοστό όσων από αυτούς διανυκτερεύουν στην περιοχή, οι οποίοι αποτελούν το

50% των διανυκτερευόντων στην Περιφέρεια. (π.Σ.Ν.Ι)

2.5 Χρήσεις γης και θεσμοθετημένες Ζώνες

Σύμφωνα με την Χωροταξική μελέτη Ν. Ιωαννίνων και όπως θα δούμε από τον

πίνακα 2.5, το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης, στην ευρύτερη περιοχή

καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι και ακολουθούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι

τελευταίες, από το Ι 97 Ι, έχουν μειωθεί κατά Ι 0.000 στρέμματα περίπου, ενώ έχουν

αυξηθεί οι βοσκότοποι και οι εκτάσεις για οικιστική χρήση. Η συνολική έκταση της

ευρύτερης περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 428. Ι 00.00 στρέμματα.

Όσων αφορά τις ζώνες, αυτές έχουν θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με το

ΦΕΚ 297Δ117-5-89, "Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και

λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός

ορίων οικισμών προ του έτους Ι 923, στην περιοχή του Δήμου Ιωαwίνων και των

Δήμων Ανατολής, Κατσικάς, Περάματος, Πασαρώνος και Μπιζανίου.

Η παραπάνω ζώνη τροποποιήθηκε με το Π.Δ. της 30/3/93 (ΦΕΚ 389Δ12Ι-4-93).

Με το Π.Δ. αυτό ορίστηκε το όριο της ΖΟΕ, καθορίστηκαν οι εκτάσεις της γεωργικής
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γης υψηλής παραγωγικότητας, οι περιοχές μικτών χρήσεων, οι κατηγορίες χρήσεων

γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και το κατώτερο όριο κατάτμησης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαwίνων υπάρχει

περιοχή Βιπε η οποία βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Μεγάλου Γαρδικίου,

Ζωοδόχου και Ροδοτοπίου.

Στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης

περιλαμβάνονται επίσης:

• Η περιοχή του Νησιού που έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους με το ΦΕΚ 648/β/ 25-/ /-68.

• Το κάστρο και ο εντός αυτού οικισμός με το ΦΕΚ 35/2-2-62.

• Η λίμνη Παμβώτιδα και η περιμετρική σε αυτή περιοχή, που έχει κηρυχτεί ως

ιστορικός τόπος με την ΥΑ 4425/2/2/75/4-3-77 και ως τοπίο ιδιαίτερου

φυσικού κάλλούς με το ΦΕΚ 266/2/-3-77.

• Το ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων με το ΦΕΚ 605/δ/2-/0-89.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία για όλη την ευρύτερη περιοχή.

2.6 Συμπεράσματα

Από τα στοιχεία που παρατίθενται στο κεφάλαιο αυτό, εξάγονται τα κάτωθι

αναφερόμενα προβλήματα, συμπεράσματα για τις οικονομικές δραστηριότητες και

δυνατότητες της ευρύτερης περιοχή μελέτης:

Καταρχήν ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την βασική συνιστώσα της οικονομίας

στην περιοχή, δεδομένου ότι συμμετέχει δυναμικά στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π. και

προσφέρει τις πρώτες ύλες για τις μεταποιητικές μονάδες όλου του Νομού. Το

επίπεδο ανάπτυξης είναι σχετικά ικανοποιητικό, σε σχέση πάντα με το εθνικό μέσο

όρο, αν και παρατηρούνται προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πληθυσμιακή

αποδυνάμωση των αγροτικών περιοχών, την ελλιπή αγροτική υποδομή, την έλλειψη

βοήθειας και πληροφόρησης. Η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η ελεύθερη, αντιμετωπίζει

προβλήματα επάρκειας πρώτων υλών. Έχει μεν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης,

υπάρχουν όμως προβλήματα περιβαλλοντικά, που απορρέουν από τη συγκέντρωση

πολλών μονάδων στην περιοχή. Η δασοπονία παρά τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης,

αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τις διεκδικήσεις χρήσεων γης, την
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έλλειψη επαρκών δασικών υποδομών και επενδύσεων, και τον πολυτεμαχισμό των

δασικών εκτάσεων και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Η μεταποιητική δραστηριότητα της περιοχής εμφανίζεται υποβαθμισμένη και

χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση σε παραδοσιακούς κλόδους μικρής

αποδοτικότητας. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν δυνατότητες ανόπτυξης, εφ' όσον

επιλυθούν βασικό διαρθρωτικό προβλήματα, όπως η τεχνολογική υποβάθμιση, η

εσωστρέφεια και η έλλειψη εξαγωγικού προσανατολισμού. Οι προοπτικές ανάπτυξης

του δευτερογενούς τομέα στηρίζονται μεταξύ των άΛΛων, στον εκσυγχρονισμό και

την επέκταση των μεταποιητικών μονάδων, στην αναβάθμιση των παραδοσιακών

αξιών και στη αναδιάρθρωση των κλάδων εκείνων, στους οποίους η περιοχή διαθέτει

παράδοση υψηλής εξειδίκευσης.

Το επίπεδο ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα, που είναι ιδιαίτερα υψηλό,

σχετίζεται όμεσα με την ανεπάρκεια των υποδομών της περιοχής. Η επίλυση κυρίως

τω" συγιωινωνιακών προβλημάτων θα διευρύνει τις δυνατότητες ανόπτυξης του

εμπορίου, του τουρισμού και γενικότερα των υπηρεσιών. Ο κλάδος του τουρισμού

έχει σαφή περιθώρια ανάπτυξης αφού η περιοχή διαθέτει τουριστικούς πόρους, που

μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση σημαντικού μέρους των τουριστικών αναγκών. Η

ανάπτυξη του κλάδου παροχής υπηρεσιών δεν θεωρείτε επαρκής και έχει σαφώς

στρατηγική σημασία για τον τεχνολογικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό της

περιοχής. Ειδικότερα η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου είναι

δυνατόν να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση ή τουλόχιστον την άμβλυνση των

τριών κυριοτέρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή:

α) την τεχνολογική και οργανωτική υποβάθμιση,

β) την εσωστρέφεια και

γ) την έλλειψη ενημέρωσης.

Σαν ΤΕλική διαπίστωση θα λέγαμε ότι η πιο σημαντική αδυναμία της περιοχής

είναι ο μεγάλος κατακερματισμός του οικονομικού ιστού του νομού Ιωαwίνων και

κατά συνέπεια και του Δήμου Ιωαwίνων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αδυναμία

συσσώρευσης κεφαλαίου, η πραγματοποίηση σοβαρών επενδύσεων, η αδυναμία

οργανωμένης και ουσιαστικής παρέμβασης στο οικονομικό γίγνεσθαι και τέλος η

αδυναμία εκμετάλλευσης διάφορων κινήτρων που κατά καιρούς εμφανίζονται.
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Δήμος Σύνολο "'αλλιtρτo1ίμtνες Βοσκότοποι Βοσκότοποl Μ"" Εκτάm:ιςποο. Οικιστική 'λl<ς

Εκτάσεων εκτάσεις "'οl\..ή Δημοτικοί ΙδlωTlΚΟΙ αιrό \'φά χρήση εκτασεις

Α\'οτο},ής 1971 18.8 9,Ι 3,8 2,Ι 0,2 0,8 2,8 Ο

Ιωα\'\'ί\'ω\' 46.6 6,7 lJJ 6 3,8 4,6 ]2,2 ο.ι

Μπιζο\ojοο 885 26,6 41.1 16,4 0,7 Ο 2,7 Ι

"αμβώτιδος 143.] 41,2 52,] 31,9 5,8 4 8,Ι 3.3

"ασορώ\'ος 134.7 37 44 43 3,5 Ι,Ι 6,Ι Ι,Ι

rΙερ(ιμαroς 80.6 10,6 41,7 14,4 8,Ι 2 3.8 0,7

.... Νήσοο 4.3 - - 0.3 0,4 35 Ο,Ι -
Σύ\'Ολο 47..4 159.5 177,7 75,9 20.1 12.8 24.9 55

"οσοστό 335% 37,3% ]5,9% 4.2% 2,~1o 5,2% 1.2%

Α\'οτολής "" 18,9 10.4 3.8 Ι,6 0,2 0,8 2,Ι Ο

Ιωο...·I\·ω\· 49.8 9,4 12,4 7,4 4,2 4,6 8,3 3.5

Μπιζα\'ίου 88.5 25,3 38,7 ]9.4 Ι,6 Ο 2,5 Ι

rΙαμβώTlδος 1175 40.1 425 ]5,9 5 4,9 6,8 2,3

rΙασαρώ\'ος 135,3 44 42,3 36,8 5,6 Ι,Ι 4,4 Ι,Ι

"εραματος 81.3 ιι 40.] 14,7 7,9 3,9 3,Ι 0,6

.... Νήσου 4.3 - - Ο, 0,4 35 ο.ι -
Σίο\'ολο 495,6 140,2 179,8 96.1 24,9 18,8 27.3 85

rΙοσοστό 28.3% 36,3% 19,4% 5,0% 3,8% 5..~% 1.7%

Α\"Ιιτολής Ι99Ι 22,2 10,9 7 2,9 0,2 Ο,Ι Ι,Ι Ο

Ιωα...oj\'ω\' 47,9 15.6 12,4 2,9 4,Ι 4.6 7.3 Ι

Μπιζο\;ου 1111,6 " 42,7 Π6 1,6 Ο 2,7 Ι

"αμβώτιδος 117.2 40 40,6 17,11 7 2,2 7.3 2.3

"ασορώ\'ος 136,9 54,1 42.7 211,9 4.3 1,8 '.3 ..
rΙερσμαroς 59.7 12.3 33.9 7 3,' 0,6 2,1 Ο"

..., Νήσου , - - - Ο,, 3,5 0,1 -
Σίο\'ολο 516,7 123,6 197.6 119,3 23,4 16 35,11 6,

"οσοστό 2),9% 46.2% 27.9% 5,5% 3.7% 11,4% 1.4%
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3. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το φυσικό περιβάλλον υποδιαιρείται σε τρία υποκεφάλαια, το αβιοτικό ή μη

έμβιο περιβάλλον, το βιοτικό ή έμβιο περιβάλλον και το τοπίο. Στο κεφάλαιο αυτό θα

ασχοληθούμε με τ/ν καταγραφή και ανάλυση του αβιοτικού και βιοτικού

π€ριβάλλOνΤOς.

3.1 Αβιοτικό περιβάλλον

Με τον όρο αβιοτικό περιβάλλον εwοούμε όλους εκείνους τους παράγοντες που

συναπαρτίζουν τα μη έμβια στοιχεία του περιβάλλοντος και βρίσκονται σε στενή

συνάφεια με τα έμβια στοιχεία, των οποίων η επιβίωση εξαρτάται άμεσα από αυτούς.

3.1.1 Κλιματολογικά στοιχεία

Βροχοπτώσεις

Στην Ήπειρο, κυρίως λόγο τ/ς γεωγραφικής θέσης αΑΛά και τ/ς πολυμορφίας

και τ/ς ιδιαιτερότητας του ανάγλυφου παρουσιάζονται διαφορές στις κλιματολογικές

συνθήκες. Στο εσωτερικό της περιφέρειας, όπου βρίσκεται και το λεκανοπέδιο

lωαwίνων, επικρατεί κλίμα ηπειρωτικό το οποίο και περιλαμβάνει, πολλές

βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και υψηλές θερμοκρασίες το

καλοκαίρι.

Στ/ν ευρύτερη περιοχή της λίμνης των lωαννίνων λειτουργούν μέχρι και σήμερα

δύο βροχομετρικοί - μετεωρολογικοί σταθμοί. Ο ένας είναι ο σταθμός Ιωαwίνων της

Ε.Μ. Υ. και ο δεύτερος, ο σταθμός Κατσικάς, που βρίσκεται στη σχολή γεωργιιςής

έρευνας του ΥΠ.ΓΕ. Από τις παρατηρήσεις των δύο αυτών σταθμών προκύπτει ότι η

μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 1.157,7 mm για το σταθμό της Ε.Μ.Υ. και

1.082 mm για το σταθμό της Κατσικάς.

Η κατανομή των βροχοπτώσεων ανά μήνα και για τους δυο σταθμούς φαίνεται

στον παρακάτω πίνακα.
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Μήνας Σταθμός Ιωαννίνων Σταθμός Ιωαννίνων

(ΕΜΥ 1956-1997) (ΥΠ.ΓΕ. 1%7-1989)

Ιανουάριος ]24,2 ]38,0

Φεβρουάριος ]] ],6 ] ]2,2

Μάρτιος 95,4 ]04,0

Απρίλιος 76,0 75,4

Μάιος 69,3 69,7

Ιούνιος 43,5 40,7

Ιούλιος 32,0 42,6

Αύγουστος 3],2 38,]

Σεπτέμβριος 54,0 57,7

Οκτώβριος 99,5 ]07.]

Νοέμβριος ]67,9 ]5 ],5

Δεκέμβριος ]74,9 ]45,5

Έτος ]079,5 ]082,6

Πl1γη Ε.Μ.Υ" Υπουργειο Γεωργιας Επεξεργασια ιδια

Διάγραμμα3.) Βροχόπτωση στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων 1970-2000

400
~
~

"~ 300"~
6
3
μ

~
'0

""ΟQ.

'"
Πήγη Ε.Μ.γ., Υπουργείο Γεωργ[ας

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα αυτό, η κατανομή των

βροχοπτώσεων είναι περίπου 70% τη χειμερινή περίοδο και 30% τη θερινή περίοδο.

Η μέγιστη μηνιαία τιμή παρατηρείται το Νοέμβριο και η ελάχιστη τον Αύγουστο.
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θερμοκρασία

Η θερμοκρασία στην περιοχή παρουσιάζει αρκετές και μεγάλες διακυμάνσεις

και έχει ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος περίπου 20,3° C. Η μέση ετήσια πμή είναι

14,70C για την περίοδο 1931-40 και 1950-75 και 14,30C για την περίοδο 1956-97. Οι

μέγιστες τιμές εμφανίζονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (2S,SOC Και 24,SOC) Και οι

ελάχιστη τον Ιανουάριο (S,20C).

Πίνακας 3.2 Μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα 24ώρου (Co)

Μή"'ας Σταθμός lωαν/ΙΥ<\Ι'" Σταθμός lωα......ινω ...
([ΜΥ 193140 & 1950-75) ([ΜΥ 1956-1997)

lα ...ουάριος 5.2 4,7

Φεβρουάριος 6,3 6,1

Μάρτιος 9,0 8,8

Απρίλιος 13,0 12.4

Μάιος 17,5 17,4

lού ...ιος 22.2 21,9

lούλιος 25,5 24.8

Αύγουστος 25,0 24,9

Σεπτέμβριος 20,6 20,1

Οκτώβριος 15.3 14,9

Νοέμβριος 10.4 9,7

Δεκέμβριος 6,7 5,9

Μέσος όρος 14,7 14,3

Πηγη. Ε.Μ.Υ. [δια επεξεργασια

Διάγραμμα 3.2 Ετήσια θερμοκρασία αέρα

Πηγή: U.W.A ιδία επεξεργασία
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Υγρασία

Για την περιοχή μελέτης η μέση ετήσια σχετική υγρασία είναι 67% με

διακύμανση από 51 % τον lούλιο και τον Αύγουστο μέχρι και 81 % τον Δεκέμβριο. Οι

μέσες μηνιαίες τιμές του σταθμού Ιωαννίνων για την περίοδο 1931-40 κω 1950-70

και 1956-97 Φαίνονται στον πίνακα 3.3

Άνεμοι

Οι άνεμοι στην περιοχή δεν παρουσιάζουν αξιόλογο ενδιαφέρον καθώς δεν

έχουν να δείξουν κάτι διαφορετικό από αυτό που συναντάμε σε όλη την ηπειρωτική

Ελλάδα. Στον πίνακα 3.3 δίνονται οι μέσες μηνιαίες τιμές της ταχύτητας του ανέμου

για τον σταθμό lωαwίνων κατά την περίοδο 1951-70 και 1956-97. Οι τιμές αυτές

δίνονται από την ΕΜγ σε Beaufort και η διακύμανση τους είναι από 0,7 Β

(Νοέμβριο-Δεκέμβριο) μέχρι 1,2 Β (Μάρτιο-Απρίλιο) και έχουν μέση ετήσια τιμή 1,0

Β.

Πίνακας 3.3 Μέση σχετική υγρασία αέρα (%) και ταχύτητα (μΙδλ) και διεύθυνσηαέρα)

Μέση σχετική Μέση η&τΙΚ • Μέση ταχύτη,l,Q Μέση .ιιχότ/... Επικρατούσα

υγρασία υΥρασία ανέμου ανέμου (μ/δλ) διεύθυνση

Σταθμός Σ1αθμος Σταθμός Σταθμός ανέμων

Μήνας Ιωαννίνων Ιωαννίνων Ιωαννίνων Ιωαννίνων (ΕΜΥ 1956-
(ΕΜγ ]931-40) (ΕΜγ 1956- (ΕΜγ ]931- 40 (ΕΜΥ 1956- ]997)
& ]950..75\ ]9971 & 195Q..75) ]9971

Ιανουάριος 77 77 0,9 1,5 SE

Φεβρουάριος 75 74 1,0 1,5 SE

Μάρτιος 69 69 1,2 1,6 SE

Απρίλιος 67 69 1,2 0,7 NW

Μάιος 65 66 1,0 0,3 NW

Ιούνιος 59 59 1,0 ο,] NW

Ιούλιος 51 52 1,2 0,2 W

ΑύΎουστος 51 54 1,0 0,3 NW

Σεπτέμβριος 62 64 0,9 0,4 W

Οκτώμβριος 71 71 1,0 1,1 SE

Νοέμβριος 80 80 0,7 0,5 SE

Δεκέμβριος 81 81 0,7 0,8 SE

Μέσος όρος 67 68 0,9

Πηγη . EMV ιδια επεξεργασια
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Διάγραμμα 3.3 Σχετική Υγρασία ανά μήνα

J

Πηγη : U. W.A. ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 3.4 ταχύτητα Ανέμων

Πηγη: U. W.A. ιδία επεξεργασία

Ηλιοφάνεια

Για την πραγματική ηλιοφάνεια:! πιςπεριοχής δίνονται στον πίνακα 3.4 οι μέσες

μηνιαίες τιμές της περιόδου 1968-76 και 1979-89 του σταθμού Ιωαwίνων. Όπως

παρατηρούμε οι τιμές κυμαίνονται από 30% τον Δεκέμβριο, έως 69% τον Ιούλιο και

Αύγουστο. Η μέση ετήσια τιμή είναι 39%.

]: η πραγματικη ηλιοφάνεια ορίζεται από το κλάσμα (πραγματικές ώρες ηλιοφάνειας / δυνατές ώρες

ηλιοφάνειας )χ Ι 00
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Ένας άλλος, σημαντικός παράγοντας άμεσα συνδεδεμένος με τ/ν ηλιοφάνεια

είναι και που από τον οποίον εξαρτάται άμεσα και η λίμνη είναι και η εξάτμιση.

Ιδιαίτερα για την εξάτμιση, τόσο από την επιφάνεια της λίμνης όσο και για την

εξάτμιση στην υπόλοιπη λεκάνη, δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα. Από

προηγούμενες μελέτες αΜ.ά και από την ελληνική βιβλιογραφία, εκτιμάται ότι σε

ετήσια βάση η συνολική εξάτμιση στην υπόλοιπη λεκάνη είναι περίπου 530 mm και.. η

εξάτμιση από την επιφάνεια της λίμνης είναι περίπου 800 mm.(Λουκάτος 2001)

Πίνακας3.4 Πραγματική ηλιοφάνεια

Μήνας Ηλιοφάνεια Σταθμός Ηλιοφάνεια Σταθμός

ΙωαννΙνων (ΕΜΥ J968-78 ΙωαννΙvων (ΕΜΥ 1979-89

Ιανουάριος Ι 15 85

Φεβρουάριος 133 94

Μάρτιος 137 129

Απρίλιος 166 170

Μάιος 198 220

Ιούνιος 220 279

Ιούλιος 248 321

Αύγουστος 248 296

Σεπτέμβριος 227 216

Οκτώμβριος 187 164

Νοέμβριος 144 102

Δεκέμβριος 108 84

Σύνολο 2131 2160

Πηγη ΕΜγ lδια επεξεργασια

3.1.2 Γεωλογικά στοιχεία

Τα πετρώματα αποτελούν το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής. Η φύση των

πετρωμάτων, καθώς και ο τεκτονισμός τους επηρεάζουν το βάθος τη μηχανική και τη

χημική σύσταση των εδαφών, απ' τα οποία εξαρτάται τουλάχιστον άμεσα η

χλωριδική σύνθεση και η βλάστηση της περιοχής. Η περιοχή μελέτης αναπτύσσεται
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πάνω σε σχηματισμούς της Ιόνιας Ζώνης. Η ζώνη αυτή παλαιότερα αποτελούσε μία

υποθαλάσσια αύλακα και εκτείνεται από τους Παξούς έως την Πίνδο. Γενικότερα τα

πετρώματα που συναντιόνται στην περιοχή μελέτης είναι (Λέκκας 1986):

• Εβαπορίτες και Τριαδίκα λατυποπαγη : Οι σχηματισμοί αυτοί στην λεκάνη

Ιωαwίνων εμφανίζονται νότια του χωρίου Ανατολή και δυτικά του χωρίου

Μπιζανίου.

• Αν(δτερο τριαδικό - Μέσο τριάσlO : Στηl' λεκάνη Ιωαννίνων δεν έχουν μεγάλη

εξάπλωση και εμφανίζονται μόνο σε τοπικά σημεία.

• Ασβεστόλιθοι Παντοκράτωρα : Συναντιούνται ελάχιστα και σε μικρές τοπικές

εστίες.

• Σχιστόλιθοι με Ποσειδ(δνιες : Το πάχος της ενότητας αυτής μεταβάλετε από Ο

έως 120 ιη. Οι σχιστόλιθοι εμφανίζονται στο Β.Δ.-ικο tμ11μα του Μιτσικελίου.

• Λνωτ. Ιουρασικό -Ανωτ. Κρητιδικό: Στη Ιόνιο Ζώνη διακρίνουμε δύο φάσεις

ιζηματογένεσης, μία πελαγική και μία μακρολατυποπαγή.

• Αβεστόλιθοι Βίγλας : Ο σχηματισμός της Βίγλας εμφανίζεται στο Μιτσικέλι

Β.Δ.-ικα της πηγης κρύας.

• Ασβεστόλιθοι Ανωτ. ΣενωνΙου : Το πάχος της ενότητας αυτής είναι μεγάλο στην

εσωτερική Ιόνιο ζώνη περίπου 300 ιη, μειώνεται στην αξονική Ιόνιο ζώνη στα

100 ιη και αυξάνεται ξανά στα δυτικά. Οι ασβεστόλοιθοι αυτοί καταλαμβάνουρ

το μεγαλύτερο μέρος των ανθρακικών σχηματισμών της λεκάνης Ιωαwίνων.

• Η(δκαινο - Ολιγόκαινο : Και οι ασβεστόλιθοι αυτοί καταλαμβάνουν σημαντικό

μέρος της περιοχιις μελέτης. Το πάχος τους μεταβάλλεται από 250 m Ν.Δ-ικα αιΞ

350-400 m στην περιοχή Αράχθου.

• Φ λύσχ,! : Το πάχος της φλύσχης μειώνεται από ανατολικά προς τα δυτικά και

οφείλεται κυρίως στη διάβρωση και στην μείωση του πάχους των αποθέσεων.

Αναλυτικά τα πετρώματα που συνθέτουν το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής

μελέτης, φαίνονται στον παρακάτω χάρτη.
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Όπως αναφέραμε η ευρύτερη περιοχή μελέτης οριοθετείται προς Β από το όρος

Μιτσικέλι, το Δρίσκο και το Περιστέρι, ανατολικά ΝΑ και Ν από τα υψώματα

Αετοράχη, Μακρυβούνι, ΝΔ από τις παρυφές του Τόμαρου και Δ τη Μεγάλη Τσούκα

και τα υψώματα των Μαρμάρων και της Καρίτσας.

Η λεκάνη των Ιωαννίνων έχει μέσο υψόμετρο 470 m και ο μεγάλος άξονας της έχει

μήκος 37 km με διεύθυνση ΝΑ-ΒΔ και πλάτος που κυμαίνεται από 3 έως 1I km. Η

λίμνη έχει μήκος 7,5 kIn και πλάτος από Ι έως 4,2 kIn και επιφάνεια 23 km') . Το

επικρατέστερο βάθος είναι περίπου 5 μ και η μέγιστη τιμή του 9,6 μ. η λίμνη

τροφοδοτείται από φυσικό και τεχνητό υδρογραφικό δίκτυο, με κυριότερους

τροφοδότες της τα ρεύματα Σερβιανών, Καστρίτσας, Βασιλικής, Λογκάδων και

Λαγκάτσας.

ΓεωμορφολογΙΚtί εξέλιξη της λίμνης

Η διαμόρφωση της λεκάνης των Ιωαννίνων οφείλεται στην τεκτονική και στην

καρστικοποίηση των ασβεστολίθων του υποβάθρου. Που προκάλεσαν την σταδιακή

στεγανοποίηση του πυθμένα με αργιλικά υλικά και άλλες αποθέσεις δημιουργώντας

έτσι την αρχική λίμνη. (Λέκκας 1989)

Η σημερινή εικόνα της λίμνης διαφέρει κατά πολύ από την αρχική τόσο κατά το

μέγεθός της όσο και κατά το βάθος της. Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την λίμνη

στην εικόνα που βρίσκεται σήμερα είναι κατά κύριο λόγο ο άνθρωπος με τις

αποξηράνσεις, τα μπαζώματα κτλ και έπειτα η φύση με τις φυσικές διεργασίες.

Το κρίσιμο σημείο στη μορφολογική εξέλιξη της λίμνης, ήταν τα έργα πεδινών

διευθετήσεων τα οποία έγιναν σταδιακά και μετά από το 1969 και επέτρεψαν την

μεγαλύτερη εισχώρηση φερτών υλών στην λίμνη, μέσω του υδρογραφικού δικηJoυ.

Ένα βασικό ατόπημα αυτής της ενέργειας ήταν η μη δημιουργία έργων συγκράτησης

των αιωρούμενων υλικών καθώς και έργων απόσβεσης των χειμάρρων που

δημιουργούνταν. Έτσι παρατηρήθηκε αυξημένη στερεομεταφορά προς την λίμνη και

όχι διασπορά τους στις πεδινές περιοχές. Το παραπάνω έχει σαν αποτέλεσμα, κυρίως

την τελευταία δεκαετία την μείωση της χωρητικότητας της λίμνης από τις

προσχώσεις.
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ΙΙΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΙ-ΙΜΑ ΜΙ-ΙΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διπλωματικιί εργασία: Περιβαλλοντική μελέτη

προστασιας και αποκατάστασης της λίμνης

Παμβιίnιδας lωαννίιιωιι

Εκπονηniς: Ρέσσος Ελευθέριος

Επιβλέπων: Κούγκολος ΑΟανάσιος

vnOMNHMA

ΧΑΙ>ΤΗΣ4: Όροι και λόφοι που

περιβάλουν την λίμνη Παμβώτιδα

45



ΡΙ:σσος ΕλειιΟCριος

•

G

flεpIβillOVTJKIl Μελέτη Προστασίας κω Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωα�,l,ίιιwιι

ΤΟΜΗΑ-Α

~TOMHΔ-ΔΙ

nΑΝΕnlΣΗΙΜIΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΙ-ΙΜΑ ΜΙ-ΙΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

nΟΛΕΟΔΟΜIΑΣ ΚΑΙ nΕΡΙΦΕΡΕIΑΚΗΣ

ΑΝΑnΤVΞΗΣ

ΔιπλωμαΤΙΚIΊ εργασία: Περιβαλλοντική μελέτη

προστασίας και αποκατάστασης της λίμνης

Παμβώτιδας lωαννίνων

Ει.:πονητής: Ρέσσος Ελευθέριος

Επιβλέπων: Κούγκολος Αθανάσιος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ 5: Θέσεις τομών στην

λίμνη Παμβώτιδα
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Σχήμα 3. Ι Τομές του λιμναίου και περύ.ιμνίου χώρου
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ 6: Βυθομετρικός

χάρηις ηις λίμνης

Διπλωματική εργασία: Περιβαλλοντική μελέτη

προστασίας και αποκατάστασηςτης λίμνης

Παμβώτιδας Ιωαwίνων

Εκπονητής Ρέσσος ελευθέριος

επιβλέπων: ΚΟUΥκολος Αθανάσιος
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Ο Θ. Παυλίδης στην μελέτη του (Αρχές και σύστημα διευθέτησης των

χειμμαρρικών ρευμάτων της Λ. Παμβώτιδας 1992) αναφέρει τυχών επιπτώσεις στο

περιβάλλον της λίμνης στην περίπτωση που δεν διευθετηθεί το πρόβλημα με της

προσχώσεις φερτών υλών. Πιο συγκεκριμένα ο Θ. Παυλίδης αναφέρει της συνέπειες

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Βραχυπρόθεσμα:

• Μείωση του λιμναίου όγκου που μπορεί να οδηγήσει σε οξύτερο πρόβλημα

ρύπανσης.

• Πρόσχωση και τεναγοποίηση των ακτών της πόλης και των προαστίων.

• Έντονα πλυμμιρικά φαινόμενα στον παραλίμνιο χώρο και ενδεχόμενη

αδυναμία των στραγγιστικών δικτύων.

Μακροπρόθεσμα:

• Αρχικά πρόσχωση και τεγανοποίηση του βόρειου τμήματος της λίμνης

(βόρεια του άξονα Κάστρο Νησί).

• Προοδευτική πρόσχωση και τεγανοποίηση του βόρειου τμήματος.

• Συνεχείς πλημμύρες στον παραλίμνιο χώρο και ανύψωση της στάθμης των

υπόγειων υδάτων λόγο αδυναμίας αποστράγγισης.

• Ανύψωση επιπέδου προς την λίμνη κατά την κλίση αντιστάθμισης και

εισόδου των προσχώσεων στους παραλίμνιους οικισμούς.

3.1.4 Υδρολογία - Υδρογεωλογία

Όπως προαναφέραμε η λίμνη τροφοδοτείται από τα όμβρια νερά, που πέφτουν

στους γύρο ορεινούς όγκους και τα οποία εισρέουν στο χώρο της ως επιφανειακά, ως

πηγαία και ως υπόγεια ύδατα. Επίσης η λίμνη δέχεται και νερά του παλαιού έλους

Λαγκάτσας, διαμέσου της ομώνυμης τάφρου το οποίο αποστραγγίστηκε μετά το

1952. Η εκροή νερού που παρουσιάζει η λίμνη είναι υπόγεια, μέσα από καταβόθρες

και επιφανειακή προς του ποταμού Καλαμά διαμέσου του φράγματος της Λαψίστας,

η οποία μπορεί και ρυθμίζεται με τις κινητές μεταλλικές θυρίδες ενός φράκτη. Η

λίμνη υπερχειλίζει προς την πλευρά του Περάματος, όπου εκεί βρίσκονται και τα
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θυροφράγματα για τον έ~γχo της στάθμης της. Η υπερεχείληση της οδηγείται μέσω

της κεντρικής τάφρου μήκους 17 χλμ και παροχευτικότητας 40 KμJδλ, στη σήραγγα

Λαψίστας και καταλήγουν στον ποταμό Καλαμά.(Λουκάτος 2001)

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το μηνιαίο ισοζύγιο νερού από τον Απρίλιο

1998 έως τον Μάρτιο 1999.

Πίνακας 3.5 Μηνιαίο ισοζύγιο νερού από Απρίλιο 1998 - Μάρτιο ]999

ΠηΥη. Μετρησεις 1998·1999 Ειδlκη Περιβαλλοντικη Μελετη Παμβώτιδας ιδια επεξεΡΥασΙα

Χρόνος Στάθμη Α ν ον Pump R Evap Strear ο., Resid

111 Km' 10' πι) Ι ο' 1113 10' m) 10' mJ 10' mJ 10' m3 1ο' Iιι3 10' mJ

Απρίλιος 98 470,27 17,05 47,2 -0,2 Ο

Μάιος 98 470,26 17,03 47,0 -0,5 Ο 2,3 2,3 2,0 1,0 - 1,5

Ιούνιος 98 470,23 16,94 46,6 - 1,9 0,8 1,4 3,1 0,4 0,6 0,8

Ιούλιος 98 470,10 16,55 44,7 -6,7 3,6 0,0 3,7 0,2 0,0 0,4

Αύγουστος 98 469,64 15,16 38,0 -4,2 2,3 0,9 3,0 0,1 0,0 0,1

Σεπτέμβριος 98 469,35 14,29 33,8 0,2 Ο 1,6 1,2 0,0 0,0 -ο, Ι

Οκτώβριος98 469,36 14,33 34,0 0,7 Ο 1,4 0,6 0,2 0,0 -0,3

Νοέμβριος 98 469,41 14,48 34,7 8,5 Ο 4,1 0,4 4,4 0,0 0,4

Δεκέμβριος 98 470,00 16,25 43,2 4,0 Ο 2,0 0,5 10,2 2,5 -5,3

Ιανουάριος 99 470,23 17,05 47,2 1,1 Ο 1,4 0,3 2,0 0,3 - 1,8

Φεβρουάριος 9 470,33 17,20 48,3 -0,2 Ο 2,2 0,5 4,1 8,7 2,9

Μάρτιος 99 470,32 17,18 48,1 Ο 1,7 0,9 3,0 11,5 7,6

- -

J

J

Επεξήγηση συμβόλων:

Α: Επιφάνεια

]

Resid: Υφιστάμενη ποσότητα νερού

ον: Αλλαγή όγκου

Punιp: Ποσότητες νερού που προορίζονται για άρδευση τους καλοκαιρινούς μήνες

Eνap: Ποσό εξάτμισης

Out: Εκκένωση-Αποχέτευση μέσω της τάφρου της Λαψίστας

V: Όγκος Stream: Εισροές από επιφανειακά ύδατα

R: Βροχόπτωση Resid: = DV-Stream-Rain+Evap+Out+Pump
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Διάγραμμα 3.5 Μέσ1) μ1)\'ιαία στάθμη νερού α\'ά μήνα

Πηγή: U. W.A. ιδία επεξεργασία

Σχήμα 3.2: Πορεία τω\' πεδινών κοιτών των ρευμάτων που τροφοδοτούν Τ1)ν λίμν1)

Παμβώτιδα

•.•'
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Σχήμα 3.3: Η λεκάνη απορροής της λίμνης Οαμβώτιδας και οι λtκάνες των ρευμάτων

που την τροφοδοτούν

1

]

1

]

]

]

j

Ρέσσος Ελευθέριος

Ν

+

_ ΛιΜΝΗ ΠΑΜ8ΩΤιΔΑ

Ο ΡΕΜΑ ΜΓΜ.ΤΣΑΣ

Ο Ρ. ΣΕΡ81ΑΝΩΝ

Ο Ρ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

Ο Ρ. ΒΑΣΙΛιΚΗΣ

ro~@j Ρ. ΜΑΒΙΛΗ

Ο Ρ. ΛΟΠ<ΑΔΩΝ

Ρ. ΜΑ,ΖΙΑΣ

Ο Ρ. ΜΕΓΑΣΛΑΚΟΣ

Ρ. ΣΤΡΟΥΝΙΟΥ

Ε. ΣΤΡΟΥΝΙΟΥ Β

Ο Ρ. ΜΚΚΑΣ λΟΥλΗ

Περιβαλλοντικιί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας lωαννίνων

]

Σχήμα 3.4 Εισροές και εκροές
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3.1.5 Ποιότητα Νερών

ΠεριβσJ.λOνΤΙKιί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

]

Ι

J

Σήμερα η λίμνη παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης, το οποίο έχει οξυνΘεί

1.όιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, με κύριο αποτέλεσμα τον ευτροφισμό. ο οποίος

έχει ευνοήσει τη δημιουργία πυκνών καλαμώνων ιδίως στη βόρεια ακτή. Τα νερά της

μολύνονται από gQτικά λύματα, από λιπάσματα και φυτοφάρμακα και γι'αυτό

χαρακτηρίζονται από μεγάλη έλλειψη οξυγόνου και από την ιδιαίτερη μεγάλη

συγκέντρωση από φωσφορικά στοιχεία. Οι επακόλουΘες φυσικοχημικές συνΘήκες,

που δημιουργούνται, ευνοούν την ανάπτυξη του "πρασίνου" που καλύπτει μεγάλο

μέρος από την επιφάνεια της λίμνης. (Hewill /994)

Αποτέλ.εσμα όλων αυτών είναι η κακή ποιότητα του νερού, με συνέπεια την

καταστροφή της τροφικής ισορροπίας, την εξαφάνιση κάποιον ειδών ψαριών και την

υποβάθμιση της τουριστικής αξίας της λίμνης, λόγο της κακής εικόνας που αυτή

παρουσιάζει. Μεγάλο πλήγμα παθαίνουν επίσης και όλες οι αΘλητικές

δραστηριότητες που γίνονται στην λίμνη.

Κατά το παρελΘόν έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών για την ποιότητα

των υδάτων της λίμνης. Το UN. οr Westem Australia αξιολόγησε τις μελέτες αυτές

και διεξήγαγε κάποια σημαντικά συμπεράσματα.

Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποια στοιχεία για τις κυριότερες παραμέτρους

σύμφωνα πάντα με την αξιολόγηση του εν λόγο πανεπιστημίου.

Τιμές και διακύμανσης βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων:

• Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται από 5 - 2S0c και η διακύμανση της από

2.6 - 3.50c για όλες τις εποχές κατά την διάρκεια της ημέρας.

• Το ρΗ είναι περίπου 7.5 με όρια 6.6 - 8.3.

• Η αγωγιμότητα (CondIIctivity) ιωμο:ίνεται από 200 - 400 ms cm'l

• Η συγκέντρωση Διαλυμένου Οξυγόνου (Dissolved Oxygen, '00) κυμαίνεταιαπό

5.2 - 10.2 mg/I με μέσο όρο της καλοκαιρινής περιόδου 6 mg/I κω της

χειμερινιις 9 mgll. Η διακύμανση του 00 ήταν από 2.2 - 3.0 mgll το καλοκαίρι

και. 1.2 mg/l τον χειμώνα κατά την διάρκεια της ημέρας, με μέγιστη τιμή το

μεσημέρι.
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• Η συγκέντρωση Νιτρωδών ( Nitrates 'J κυμαίνεται από 70 - 150 mM με μέσο

όρο 114 mM και τυπική απόκλιση 18 mM.

• Η συγκέντρωση του Διαλυτού Αντιδρώντος Φωσφόρου ( So/Ilble Reactive

P/lOsp/rorus, SRP'J κυμαίνεται από 1Ο - 40 mM με μέσο όρο 22 mM και τυπική

απόκλιση 6 Mm.

• Η συγκέντρωση του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (Bioc/temica/ Oxygen

Demalld, BODs) κυμαίνεται από 2.5-mg/L με μέσο όρο 4 mg/L και τυπική

απόκλιση 0.6 mg/L. Η συγκέντρωση του ΒΟD έχει την μεγαλύτερη τιμή το

μεσημέρι.

Σχήμα 3.5: Εισροή Νιτρωδών και φωσφόρου στην λίμνη

Όσων αφορά τα μέταλλα και την συγκέντρωσή τους στην λίμνη των lωαwίνων,

έγιναν μετρήσεις συγκέντρωσης του σιδήρου, του χαλκού, του μολύβδου και του

ψευδάργυρου στο νερό της λίμνης, στους κατοίκους της περιοχής και στα ψάρια. Τα

στοιχεία προέρχονται από την μελέτη που εκπονήθηκε από την Ιατρική Σχολή του

Πανεπιστημίου των lωαννίνων (Καλφακάκου 1983).

Στο νερό η συγκέντρωση των μετάλλων είναι

Σιδιίρου (Fe) κυμάνθηκε από Ο - 0.2 mg/L

Χαλκού (Cu) από Ο - 0.1 mg/L κω

Μολύβδου (Pb) από 0.1 - 0.3 mglL
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J

ενώ ο ψευδάργυρος (Ζπ) βρισκόταν σε επίπεδο μικρότερο της ανιχνευτικής

ικανότητας των αναλυτικών οργάνων.

Όσων αφορά τα ψάρια, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη παρατηρήθηκε το

φαινόμενο της βlOσυσσώρευσης και της βlOμεγένθυσης ενώ η συγκέντρωση

μολύβδου στα αστακοειδή είχε ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια για κατανάλωση.

Έτσι σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη τα μέταλλα Fe, CU, Ζη παρουσιάζουν

βιοσυσσώρευση, αλλά μέσα στα επιτρεπτά όρια, δηλαδή οι συγκεντρώσεις τους είναι

μεγαλύτερες στους οργανισμούς της λίμνης αλλά όχι στο νερό. Επίσης στα μέταλλα

Ζη KαL CU, οι παράγοντες μεταφοράς μεταξύ των τροφικών επιπέδων είναι μικρότερη

της μονάδας. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο μέταλλα βιομεγενθύνονται μέσο της τροφικής

αλυσίδας αλλά οι συγκεντρώσεις τους διατηρούνται στα επιτρεπτά όρια στα

αλιεύματα και στους ανθρώπους. Τέλος πρόβλημα παρουσιάζεται και στις

συγκεντρώσεις του Pb σε μία κατηγορία ψαριών τα Pepiroticus Tinca Rutilus, στα

οποία η συγκέντρωση μολύβδου είναι έως και 3 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό

όριο. (Σαρίκα 1994)

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κανένα μέταλλο δεν έχει περάσει στο τροφικό επίπεδο

ΙΥ, όπου ανι1κει ο άνθρωπος.(Ηewίll J994)

Από άΙ)"ες μετρήσεις της ίδιας μελέτης διαπιστώθηκε ότι στο νερό και ιδιαίτερα

στον πυθμένα της λίμνης τα στοιχεία As, Sb, Au, Ag, Hg, Ζπ KαL Cr παρουσιάζουν

υψηλές συγκεντρώσεις, ελάχιστα πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Τα στοιχεία αυτά

προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως βιοτεχνίες Κ.Τ.λ.

Φυτοφάρμακα :

Στους παρακάτω πίνακες ακολουθούν τα αποτελέσματα από αναλύσεις για τα

φυτοφάρμακα ( Καλφακάκου 1987).

nίνακας 3.6 Μέση συγκέντρωση επιλεγόμενωνφυτοφαρμάκωνσε mg/L

Φυτοφάρμακα 1219184 10111184 1013185 1113185 1217185 1419185

Lindane 1.85 0.18 Ο.ΟΟlό 0.0012 0.57 0.27

Diazinon 1.62 0.4 0.0013 0.38 0.52

M.Papathion 0.0063 0.0079

Atrazine 2.4 0.8 0.0019 1.22 0.65 0.152
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ι

1

J

J

Simazine 0.73 0.17 0.0098 0.14 0.041

Aminotriarole 0.04 0.0009 0.0022 0.002 0.0012

Captan 0.0013 0.009 0.0012 0.0062

ΠηΥη. Ειδlκη Περιβαλλοντικη Μελετη Λιμνης Παμβωτιδας

Διαλυμένο Οξυγόνο

Το οξυγόνο, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των φυσικών υδάτων Και

αποτελεί ρυθμιστή των μεταβολικών διαδικασιών και δείκτη των συνθηκών της

λίμνης. Ο όγκος του δεσμευμένου οξυγόνου στα ύδατα της λίμνης, εξαρτάται από τη

θερμοκρασία των υδάτων, από την μερική πίεση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, από

την συγκέντρωση των αλάτων και από την βιολογική δραστηριότητα.

Στη περίπτωση της λίμνης των Ιωαννίνων όπως και σε όλα τα λιμναία ύδατα,

πηγή οξυγόνου αποτελεί η φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτοπλαγκτονικών

οργανισμών και όλων των φυτικών ειδών. Η θολότητα, το χρώμα και η

απορροφητική ικανότητα των υδάτων, προσδιορίζουν το μέγεθος της ζώνης

διείσδυσης του φωτός ενώ από την άλλη η οξείδωση των οργανικών ουσιών και η

θερμοκρασία αποτελούν τις κυριότερες αιτίες μείωσης του οξυγόνου στο νερό.

Πίνακας 3.7 Διαλυμένο Οξυγόνο

Ετος MgIL

1991 11

1992 9,8

1993 8,2

1994 8,3

1995 9

ΠηΥη . Ειδlκη Περιβαλλοντικη Mελtτης Λιμνης lωανvlvων
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Διάγραμμα 3.6 Μέση ετήσια συγκέ\'Τρωση Διαλυμένου οξυγό\'ου

15

Α- ~= 10
ο> / .
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~

Ο 5
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"*' Μέση
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ΟΙ
Α Μ " Σ () Ν Λ ΦΜΙ

Πηγή: U.W.A. ιδία επεξεργασία

Ρ/ι Ειιεργός Οξύπιτα

Η τιμή του Ph σε ένα υδάτινο οικοσύστημα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης

της ποιότητας του, καθώς σχετίζεται με χημικές και φυσικές διαδικασίες που γίνονται

σε αυτό. Η απόλυτη τιμή του ρΗ εξαρτάται από ενώσεις, οι οποίες ευθύνονται για την

οξύτητα ή την αλκαλικότητα. Οι ενώσεις αυτές είναι ικανές να επηρεάζουν και την

ρυθμιστική ικανότητα του υδάτινου οικοσυστήματος.

Στις λίμνες γενικότερα τα επιφανειακά νερά παρουσιάζουν ένα σημαντικά

χαμηλότερο περιεχόμενο σε C02 και υψηλότερο ρΗ από τα νερά που βρίσκονται πιο

κοντά στον πυθμένα. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως λόγο της φωτοσυνθετικής

ικανότητας των φίκων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της λίμνης.(WetΖel

1983)

Πιο συγκεκριμένα το ρΗ κοντά στον βυθό τείνει να είναι χαμηλότερο ιδιαίτερα

τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο, διότι τους μήνες αυτούς έχουμε και την μικρότερη

ανάπτυξη φυτοπλαγκτού. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το ρΗ είναι εξωγενείς

και είναι η θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια και οι διάφορες πηγές ρύπανσης της λίμνης.

J
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Διάγραμμα 3.7: Μέση μηνιαία τιμή ph

::ι:
Ω...

Μ Α Σ () Ν λ φ ΜΙ

Πηγή: U.W.A. ιδία επεξεργασία

Αιωρούμενα σπ:ρι'ά

Εκτός από τα διαλυμένα συστατικά, το νερό περιέχει και ουσίες που

βρίσκονται σε αιώρηση. Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι ανόργανες ή οργανικές,

ζωντανές ή σε αποσύνθεση, βιολογικής προέλευσης (βακτήρια, φυτοπλαγκτόν,

ζωοπλαγκτόν, ψάρια κ.τ.λ.) ή σωματίδια χερσαίας προέλευσης (φερτά υλικά

ποταμών, προϊόντα διάβρωσης κ.τ.λ) ή και σωματίδια μεταφερόμενα από τον άνεμο,

όλα αυτά μαζί αποτελούν το σωματιδιακό υλικό του νερού.

Αποτέλεσμα των αιωρούμενων στερεών είναι η μείωση της διαύγειας του

νερού και επομένως της πρωτογενής διαδικασίας της φωτοσύνθεσης των φυκιών

λόγο της δυσκολίας διείσδυσης του φωτός στα βαθύτερα στρώματα. Από την άλλη

μεριά τα σωματίδια αυτά αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις πηγή τροφής για πολλά

είδη ψαριών. (Vesilino 1997)

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της έρευνας του University of Western AustraIia

Ι 998- Ι 999 τα διαλυμένα στερεά ήταν υψηλά σε μέγεθος και διακύμανση κατά την

διάρκεια της άνοιξης και νωρίς το καλοκαίρι, η διακύμανση ήταν πολύ μικρότερη

από τον Οκτώβριο στον Ιανουάριο. Η οριζόντια διακύμανση των ολικών

αιωρούμενων στερεών ήταν μεταξύ 5 και 30 IngIJ. Οι συγκεντρώσεις στο νερό κοντά

τον πυθμένα ήταν σχετικά χαμηλές 25 Ing!J από τον Ιούλιο - Σεπτέμβριο, ενώ ήταν

υψηλότερες 75mglI από τον Οκτώβριο -Ιανουάριο.
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Διάγραμμα 3.8: Μέση μψ'ιαία τιμή Αιωρούμενων Στερεών

150
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Φ ΜΑ Σ () Ν ΛΑ Μ
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Πηγή: U.\V.A. ιδία ι,ϊtεςεργασία

Αγωγιμότητα

Η αγωγιμότητα των υδάτων καθορίζεται από την συνεισφορά ιόντων από τα

πετρώματα της πεΡΙΟΧ11ς γύρο από την λίμνη, μέσω της αποστράγγισης από το έδαφος

και τις απορροές της περιβάλλουσας λεκάνης καθώς και από τα ατμοσφαιρικά

κατακρημνίσματα που προκαλούν την εναπόθεση ιζημάτων μετά από την διαδικασία

ισορροπίας μεταξύ εξάτμισης και καθίζησης(WetΖeI198j.

Ο διαχωρισμός των υδάτων με βάση την αγωγιμότητα γίνεται σύμφωνα με

τους Vesilino Ρ., Peirce J & Weiner R. (1997) όπου χρησιμοποιούν την αγωγιμότητα

ως δείκτη της τροφικής κατάστασης του νερού. Σύμφωνα με τον διαχωρισμό αυτόν,

τα νερά με αγωγιμότητα μικρότερη των 100 mmhos χαρακτηρίζονται φτωχά σε

ηλεκτρολύτες (ολιγότροφα), νερά με αγωγιμότητα 100-250 mmhos χαρακτηρίζονται

ελαφρώς πλούσια σε ηλεκτρολύτες (μεσόστροφα), και νερά με αγωγιμότητα από

251-1000 mmhos πλούσια σε ηλεκτρολύτες (ευστροφα). Τέλος όταν η αγωγιμότητα

ξεπερνάει τα Ι OOOmmhos τα νερά χαρακτηρίζονται πολύ πλούσια σε ηλεκτρολύτες

(υπερεύτροφα). Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα νερά της λίμνης Παμβώτιδας είναι

πλούσια σε ηλεκτρολύτες (εύτροφα) με αγωγιμότητα σε μέσες τιμές 251-1000

mmhos.

Αλκαλlκότητα

Η αλκαλικότητα αναφέρεται στην ποσότητα και το είδος των ενώσεων που

αυξάνουν το ρΗ και σχετίζεται με την παρουσία υδροξυλίων, ανθρακικών και όξινων
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ανθρακικών ιόντων. Τα χιλιοισοδύναμα οξέως που απαιτούνται για να

εξουδετερώσουν τα υδροξύλια, είναι γνωστά ως OλΙΚll αλκαλικότητα (U W.A 2001).

Σε γενικές γραμμές στις λίμνες η αλκαλικότητα σχετίζεται στενά με την

τροφική κατάσταση του νερού και επομένως, τον τύπο τ/ς βλάστησης και τον πλούτο

των ειδών. Στην λίμνη Παμβώτιδα παρατ/ρείται υψηλή αλκαλικότητα η οποία καμία

επιβάρυνση δεν έχει για το περιβάλλον παρά μόνο ευνοεί την ανάπτυξη των

κοινωνιών των πλευστόφυτων .

Άζωτο

Το άζωτο στα υδάτινα οικοσυστήματα βρίσκεται συνήθως υπό μορφή ιόντων και

έχει εξωγενή προέλευση. Όταν τα νεκρά φυτικά υπολείμματα αποσυντίθενται, το

οργανικό άζωτο ελευθερώνεται στο νερό σαν αμμωνία. J-I αμμωνία στην συνέχεια

οξειδώνεται σε νιτρικά από βακτήρια με τη διεργασία τ/ς νιτροποίησης. Το άζωτο

μετατρέπεται από νιτρικά σε οργανικό άζωτο, αμμωνία και πάλι σε νιτρικά όσο

υπάρχουν στο νερό αερόβιες συνθήκες (U W-A 2001). Σε αναερόβια ιζήματα και στο

υπολίμνιο ευτραφών λιμνών, όταν η αποικοδόμηση του νεκρού οργανικού υλικού

εξαντλεί τα αποθέματα του οξυγόνου, τα νιτρικά ανάγονται με την δράση

αναερόβιων βακτηρίων σε αέριο άζωτο και χάνονται από το σύστημα, μέσω της

απονιτροποίησης.

Σύμφωνα με την μελέτη του U W-A. τα νερά χαρακτηρίζονται φτωχά

(ολιγότροφα), όταν οι συγκεντρώσεις του ολικού ανόργανου αζώτου είναι μικρότερες

από 0,2 mg/I, σχετικά πλούσια (μεσότροφα) όταν οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από

0,21-0,3 mg/I, πλούσια (μεσοεύτροφα) όταν κυμαίνονται από 0,3 - 0,5 mg/I και πολύ

πλούσια (εύτροφα) όταν η περιέκτικότητα τους σε ολικό ανόργανο άζωτο είναι

μεταξύ 0,5 - 1,5 mg/l. Νερά με περιεκτικότητα ολικού αζώτου μεγαλύτερη του 1,5m

g/1 χαρακτηρίζονται ως πάρα πολύ πλούσια (υπερεύτροφα).

Στην Παμβώτιδα οι συγκεντρώσεις του ολικού ανόργανου αζώτου

κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, μεγαλύτερα του 0,4 mg/I και παρουσιάζει τις

μεγαλύτερες τιμές την άνοιξη και το καλοκαίρι.
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Διάγραμμα 3.9: Μέσεςμψιαίες συγκεντρώσειςΝΟ3 και ΝΗ4
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Πηγή: U. W.A. ιδΙα επcςεpγασία

Φώσφορος

Ο φώσφορος ρυθμίζει την παραγωγικότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων και

είναι το κρισιμότερο στοιχείο για τα προβλήματα ευτροφισμού. Ο φώσφορος δεν

είναι άμεσα διαθέσιμος από την ατμόσφαιρα και γι αυτό θεωρείται περιοριστικός

θρεπτικός παράγοντας στα υδάτινα οικοσυστήματα. Ιδιαίτερα στις λίμνες ο

φώσφορος προέρχεται από εξωγενείς πηγές και προσλαμβάνεται από τα υδρόβια

μακρόφυτα, από το νερό και το ίζημα, με την μορφή φωσφορικών ιόντων και

δεσμεύεται σε οργανικέ ενώσεις. Κατά την αποικοδόμηση των νεκρών οργανικών

υπολειμμάτων, ο φώσφορος ελευθερώνεται σε ανόργανη μορφή και μεταφέρεται

σταδιακά προς τα ιζήματα μαζί με οργανικά υπολείμματα κατακρημνίσματα σιδήρου

αλουμινίου και ασβεστίου .(U W.A.), (Palmer J996)

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, χαρακτηρίζονται ως φτωχά (ολιγότροφα) σε

φώσφορο νερά με συγκεντρώσεις μικρότερες των 0,0 Ι rngll, ως σχεδόν πλούσια

(μεσότροφα) νερά με συγκεντρώσεις από 0,01-0,02 rngll και ως πλούσια (εύτροφα)

νερά με συγκεντρώσεις από 0,02-0,1 Ing/1 ή και περισσότερο (υπερεύτροφα).

Στη λίμνη Παμβώτιδα βρέθηκαν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις φωσφορικών

ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς και τους θερινούς μήνες, κατά την διάρκεια των

οποίων οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ταχεία αποικοδόμηση της οργανικής

ύλης και ακολούθως την απελευθέρωση φωσφόρου. Ιδιαίτερα δε αυτήν την περίοδο

ευνοείται και η επαναιώρηση του φωσφόρου από τα ιζήματα της λίμνης. Στη λίμνη

Παμβώτιδα οι υψηλές τιμές σε φώσφορο αντιστοιχούν και σε υψηλές τιμές του ρΗ.
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Διάγραμμα 3.10: Συγκέντρωση του Διαλυτού Ανπδρώντος Φωσφόρου
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Πηγή: U.W.A. ιδία επεξεργασία

3.1.6 Υψιστάμι:να αρδευτικά έργα

Στο λεκανοπέδιο IroaWivrov κατασκευάστηκαν την δεκαετία 1960-70

εγγειοβελτιωτικά έργα. Τα έργα αυτά διακρίνονται σε δύο ζώνες ανάλογα με την

γεωγραφική τους θέση. Την ζώνη 1 που βρίσκεται ΝΑ των Ιωαννίνων και τη ζώνης 2

που βρίσκεται ΒΔ της πόλης. Στην ζώνη 1 περιλαμβάνονται οι περιοχές Πόρου,

Λαγκάτσας και Ανατολής και στη ζώνη 2 οι περιοχές Ελεούσας, Κρύας, Τούμπας και

Πετσάλης. Η άρδευση γίνεται με ανοιχτές διώρυγες και η υδροληψία γίνεται

απευθείας από την λίμνη με δύο αντλιοστάσια στην Ανατολή και στον Πόρο.

Οι εκτάσεις που εξυπηρετούνται ήταν το 1994, Ι 0030 στρ. σε σύνολο 20000 στρ.

Οι υπόλοιπες εκτάσεις που βρίσκονται στην περίμετρο των αρδευτικών έργων είναι

ξηρικές καλλιέργειες ή αγραναπαύσεις.

Στους παρακάτω πίνακες δίνεται η εξέλιξη των αρδεύσεων από το 1982 έως το

1991 και η κατανομή των αρδεύσεων το 1994
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Πίνακας3.8 Εξέλιξη των αρδεύσεων 1082-1991 σε στρέμματα

Κατηγορία εκτάσεων 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

ΚαlJ.ιεργοiJμενη έκταση 40.356 34.392 45.00C 46.00C 46.000 54.00 46.00 46.00 46.00C 46.00

Αρδευόμενη

22.278 ]9.23 32.30C 34.443 35.702 37.73 24.95C 25.74 ] 23.83-
έκταση

Ποσοστό αρδευΟείσων

55% 56% 72% 75% 78% 70% 54% 55% 52%
καλλιεργειών

Ωοσοστό ΙJαΟμού
38% 32% 54% 58% 60% 66% 42% 43% 4]%

αξιοποίησης

Ωοσοστό καλλιεργούμεν

67% 66% 75% 77% 77% 77% 90% 77% 77% 77%
έκτασης

Πη)η. ENVIROTECH, Δ.Ε.νΑ.1. 1996

Ωίνακας3.9 Κατανομή των αρδεύσεων σε στρέμματα το 1994

Κατανομή Κα)).ιεργειών Αρδευτικό Ωόρου Αρδευτικό Λαψίστας

Ανατολής

Μηδικι) ]300 5200

Καλαμπόκι 7470 9020

Καπνός ]90 400

Κηπευτικά 380 250

Εη)σιες καλλιέργειες 690 2350

Συνολο αρδευόμενων ]0030 ]7220

.::.ηρικές και χέρσες 9970 ]6870

Αρδεύσιμll έκταση 20000 34000

Πηγη. ENVIROTECH, Δ.Ε.νΑ.Ι. 1996
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3.1.7 γφιστάμενα αποστραγγιστικά-αποχετευτικά έργα

Στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων παλαιότερα εκτός από την λίμνη Παμβώτιδα υπήρχε

και μία άλλη λίμνη που σχηματιζόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της πεδινής έκτασης

της λεκάνης. Η λίμνη αυτή ονομάζονταν λίμνη της Λαψίστας και είχε έκταση περίπου

Ι Ο τ.χλμ. Οι δύο λίμνες επικοινωνούσαν μεταξύ τους και αποχετεύονταν μέσω

καταβόθρων προς τον ποταμό Καλαμά, ενώ η μεταξύ των δύο λιμνών εδαφική

έκταση ήταν ελώδης.

Με τα αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα που κατασκευάστηκαν,

αποξηράνθηκε η λίμνη Λαψίστα και το έλος που βρισκόταν μεταξύ των δύο λιμνών

και αποδόθηκαν στην καλλιέργεια. Παράλληλα έγινε εφικτή η ρύθμιση της στάθμης

της λίμνης Παμβώτιδας.

Τα κυριότερα από τα έργα αυτά ήταν;

• Η τάφρος Λαψίστας, που έχει μήκος 17.100 μ και παροχετευτικότητα 40

m/sec. Η τάφρος αυτή ξεκινάει από την λίμνη Παμβώτιδα κοντά στην περιοχή

Περάματος και σε αυτήν οδηγούνται οι υπερχειλίσεις της λίμνης από το

ανάλογο ρυθμιστικό έργο.

• Η σιίραγγα Λαψίστας, όπου καταλήγει η τάφρος Λαψίστας. Η σήραγγα έχει

μήκος 4.200 μ και παροχετευτικότητα 40 m/sec, διοχετεύει δε τα νερά της

τάφρου προς τον παραπόταμο Βελτιτσίκιο του Καλαμά.

• Η τάφρος Κουτσελιού που έχει μήκος 6.500 μ και παροχετευτικότητα

14m/sec, διοχετεύει τα νερά της περιοχής ανατολικά του λόφου Καστρίτσας

προς την λίμνη.

• Η τάφροι Λαγκάτσας και Κοσμηράς με μήκη 6.810 και 2.900 μ που οδηγούν

τα νερά της περιοχής Μπάφρας - Πεδινής στη σήραγγα Λαγκάτσας μήκους

1.036 μ και παροχετευτικότητας 27,5 m/sec και η οποία στην συνέχεια τα

διοχετεύει στην λίμνη.

• Το αvτλιοστάσιο Κατσικάς, το οποίο διοχετεύει τα νερά μιας χαμηλής

έκτασης της περιοχής Ανατολής στην λίμνη.
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Όλα τα παραπάνω έργα λειτουργούν από το 1958, εκτός της τάφρου Κουτσελίου

που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί έκτοτε. Εκτός από τα παραπάνω έργα,

σοβαρό ρόλο παίζουν στην αποστράγγιση-αποχέτευση της περιοχής και οι ακόλουθες

καταβόθρες:

• Οι καταβόθρες Κουτσελίου και Καστρίτσας παροχής 2 m/sec και 0,8m/sec

αντίστοιχα που βρίσκονται στην περιοχιι Καστρίοτσας, νότια της λίμνης

• Οι καταβόθρες Μπάφρας και ΠεδΙΥΊ1ς με παροχετευτικότητα 2,5 και 2,5 m/sec

αντίστοιχα. Οι καταβόθρες αυτές αποτελούν το μόνο μέσο στράγγισης των

νερών στις περιοχές αυτές και εξυπηρετούν εκτάσεις 5 τ.χλμ και 3 τ.χλμ.

• Οι καταβόθρες Ροδοτοπίου και Λαψίστας, παροχετευτικότητας 5 και 1 m/sec

που λειτουργούν βοηθητικά σε περιπτώσεις μεγάλων πλημμύρων.

3.1.8 Καταγραφή των πηγών ρύπανσης στην περιοχή μελέτης

Η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως των υδάτων της λίμνης

Παμβώτιδας, προέρχεται κατά κύριο λόγο από το Πολεοδομικό Συγκρότημα των

Ιωαwίνων και από τα διάσπαρτα στο λεκανοπέδιο δημοτικά διαμερίσματα και

οικιστικές περιοχές. Επίσης η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα, οι

κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμβάλουν στην ρύπανση της

πεΡιοΧΙΙς. Είναι γνωστό ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος και η παραγωγή ρύπων,

προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατά κατηγορίες οι δραστηριότητες

που παράγουν ρύπους είναι:

• EκμετάJJ.ευση φυσικών πόρων: Η ρύπανση της περιοχιις που προέρχεται από

δραστηριότητες αυτή της κατηγορίας εντοπίζεται κυρίως στα λατομεία. Τα

προβλήματα σε αυτές τις περιοχές αφορούν κυρίως την σημαντική αλλοίωση της

αισθητικής του τοπίου.

• Παραγωγlκ'ί διαδικασία μεταποίησης : Δραστηριότητες που αφορούν τον

μεταποιητικό τομέα. Τέτοιες υπάρχουν διάσπαρτες σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο,

είτε ως βιοτεχνίες (ξυλουργεία, τυροκομία, μονάδες παραγωγής ζωοτροφών,
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μονάδες κοπής και κατεργασίας μαρμαρων) είτε ως βιομηχανίες

(μεταλλοβιομηχανίες, Δωδώνη, Πίνδος κ.τ.λ).

• Διάφορες δραστηριότητες: Μια σειρά από άλλες δραστηριότητες ,όπως η χΡιίση

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες, διάφορες εκροές από

συνεργεία, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, είναι υπεύθυνες για ένα

σημαντικό μέρος της ρύπανσης του λεκανοπεδίου.

• Σημαντική πηγή ρύπανσης αποτελεί επίσης και τα ασπκά λύματα περιοχών που

δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο και συνεπώς δεν υφίστανται

επεξεργασία στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού Ιωαwίνων.

Πιο αναλυτικά οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αποτελούν και τις πιθανές

πηγές ρύπων σύμφωνα με έρευνα του ΤΕΕ Ηπείρου είναι:

1. Μαρμαροβιομηχανία

2. Ιχθυοτροφεία

3. Κεραμουργεία

4. Λατομεία

5. Μεταλλοβιομηχανία

6. Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες πλαστικών

7. Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες Τροφίμων

8. Πλυντήρια, Συνεργεία αυτοκινήτων

9. Φαρμακοβιομηχανίες

10. Χοιροστάσια

11. Πτηνοτροφία

12. Αστικά λύματα

13. Οικιακά απορρίμματα - Σκουπιδότοποι - Χαβούζες

14. Λιπάσματα

15. Φυτοφάρμακα
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Στην λίμνη Παμβώτιδα, βασική ρύπανση αποτελούν τα αστικά λύματα και

ιδιαίτερα των παραλιμνίων οικισμών, για τα οποία εκτιμάται ότι ένα ποσοστό

τουλάχιστον 10% διοχετεύεται παράνομα στο δίκτυο όμβριων της πόλης (Δ.Ε.Λ.1.

1995). Με τον τρόπο αυτό τα ρυπαντικά φορτία εισρέουν στη λίμνη μέσω

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Άλλη μια μεγάλη πηγή ρύπανσης αποτελούν και τα αμέτρητα μικρά και μεγάλα

πτηνοτροφία, χοιροστάσια και τυροκομία που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή

μελέτης. Τα απόβλητα από όλες αυτές τις μονάδες εισρέουν στο χώρο της λίμνης

μέσα από στραγγιστικά αυλάκια και έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις είτε ακόμα και

από τυχόν υπερχειλίσεις των βόθρων που βρίσκονται στην περιοχή. Τέλος αξίζει να

αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα το 70-75 % της συνολικής

απορροής της λεκάνης μεταφέρεται εμμέσως στη λίμνη, με αποτέλεσμα τα ρυπαντικά

φορτία που δέχεται η λίμνη να αξιολογούνται ως εξόχως βεβαρημένα (Λέκκας 1999).

3.2 Βιοτικό περιβάλλον

Το βιοτικό περιβάλλον αποτελείται από δύο κατηγορίες ζωντανών οργανισμών.

Η μία είναι η χλωρίδα και η βλάστηση από κοινού και η άλλη είναι η πανίδα.

3.2.1 Γενική περιγραφή οικοσυστημάτων

Η φυσική βλάστηση της περιοχής είναι το αποτέλεσμα της συνεπίδρασης

διαφόρων παραμέτρων και κυρίως της χλωρίδας, των βιοκλιματικών συνθηκών, της

ορεογραφικής διαμόρφωσης, της πετρολογικής - γεωλογικής σύστασης του εδάφους

και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που ασκήθηκαν και συνεχίζουν να ασκούνται

κατά την ιστορική εξέλιξη της περιοχής από το παρελθόν μέχρι σήμερα.

Τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης περιλαμβάνουν:

Α) τα χερσαία οικοσυστήματα και

Β) τα υδρόβια - λιμναία - παρόχθια οικοσυστήματα.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα δασικά οικοσυστήματα και

οικοσυστήματα χαμηλών και υψηλών θαμώνων. Στην δεύτερη κατηγορία
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περιλαμβάνονται οικοσυστήματα φυτοκοινωνιών και υδρόβιων μακρόφυτων που

βρίσκονται εντός και περιμετρικά τ/ς λίμνης Παμβώτιδας.

3.2.2 Αξιολόγηση των Ενδιαιτημάτων

Παραλίμvια βλάση/ση

Αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό βιότοπο της περιοχής μελέτης. Παρά την

περιορισμένη του έκταση, στο ανατολικό κυρίως κομμάτι φιλοξενεί μια πανίδα

σπονδυλωτών, που ανέρχεται στα 18 είδη από τα 53 τ/ς περιοχής μελέτης.

Αναφορικά με τα είδη προτεραιότητας για προστασία, που αναγράφονται στο

παράρτημα 11 τ/ς οδηγίας 92/43, η οποία αποτελεί και το μοναδικό σημείο αναφοράς

σε ολόκληρη τ/ν Ευρώπη, η παραλίμνια βλάστηση με όλο το σύστ/μα των

γειτονικών καναλιών αποτελούν σημαντικό βιότοπο για τ/ν διατήρηση των

πληθυσμών της Κιτρινομπομπίνας, του Σπιτοφίδου, του λοφιοφόρου τρίτωνα και τ/ς

βαλτoχελιiJνας.

Ρηχά vερά (λιμvώv και υδατοσυ'λλΌγών)

Το ενδιαίτημα αυτό περικλείει 8 είδη αμφιβίων και υδρόβιων ερπετών. Από αυτά

ο λοφιοφόρος τρίτωνας βρίσκει μόνιμο καταφύγιο σε αυτόν τον τύπο ενδιαΙΤ1iματος

και η βαλτοχελώνα που ζει μόνο στα νερά και στην παραλίμνια βλάστ/ση. Για τον

λόγο αυτό ο τύπος αυτός θεωρείται σημαντικός βιότοπος και έτσι η ποιότ/τα των

νερών του πρέπει να ελέγχεται σε μόνιμη βάση.

Ρέματα

Τα ρεύματα της περιοχής μελέτ/ς φιλοξενούν 4 συνολικά είδη αμφίβιων και

υδρόβιων ερπετών. Από τα αμφίβια το είδος R. Graeca ζει αποκλειστικά στα ρέματα

και επομένως η ξήρανση, η ρύπανση ή οποιοδήποτε άλλη ενέργεια καταστροφής του

ενδιαιτήματος θα σήμαινε ταυτόχρονα τ/ν εξαφάνιση του είδους από την περιοχή

μελέτ/ς. Επίσης τα ρέματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της υδάτινης

ισορροπίας του οικοσυστήματος και στ/ν διαμόρφωση Τ11ς φυσιογνωμίας του τοπίου.

Επομένως η διατήρηση τους σε καλή κατάσταση, με μόνιμη ροή νερού είναι

σημαντική για τ/ν διατήρηση του βιολογικού πλούτου της περιοχής.
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Ορεινές μικρές υδατοσυ)).ογές

Το ενδιαίτημα αυτό είναι φτωχό σε βιολογικό πλούτο και αποτελεί μάλλον

δευτερεύουσας σημασίας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής

μελέτης. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι το προστατευόμενο είδος (βάση του

παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43) της κιτρινομπομπίνας ζει σε αυτόν τον τύπο

Ηδιαι.τήματος σε χαμηλούς όμως πληθυσμούς.

Λιβαδικές εκτάσεις

Τα λιβάδια με συνολικά 14 είδη ερπετών, αποτελούν σημαντικό βιότοπο. Η οχιά

των λιβαδιών (V. Ursuni) είδος σπανιότατο που καλύπτεται από το παράρτημα ΙΙ και

ιν της οδηγίας 92/43) επιβιώνει αποκλειστικά σε αυτόν τον τύπο ενδιαιτήματος. Η

παρουσία της και μόνο προσθέτει μεγάλη οικολογική αξία στις λιβαδικές εκτάσεις.

Θαμνωνες

Οι θαμνώνες αποτελούν ένα από τα πιο πλούσια ενδιαιτήματα μέσα στην

περιοχή μελέτης, καθώς φιλοξενούν 33 από τα 53 είδη αυτής. Επίσης οι θαμνώνες

είναι σημαντικοί για την διατήρηση της ερπετοπανίδας και ενός μεγάλου μέρους της

πανίδας των θηλαστικών. Τα πιο σημαντικά είδη (βάσει του παραρτήματος 11 της

οδηγίας 92/43) που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον τύπο ενδιαιτήματος είναι η χελώνα

Τ Graeca και η χελώνα Τ Marginata, το λαφίτη Ε. Guaiuorlineaιa καθώς επίσης και

το ρινοφόρο Rferrumeguinum. Στα όρια της περιοχής μελέτης έχει αναφερθεί κατά

καιρούς και η παρουσία του λύκου, είδος προτεραιότητας για την προστασία της

άγριας ζωής.

Αγροτική οικιστική ζώνη

Είναι το δεύτερο πιο πλούσιο ενδιαίτημα για την πανίδα της περιοχής και

περιλαμβάνει 27 είδη. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η αγροτική

οικιστική ζώνη είναι ποικιλόμορφη και αποτελεί σημαντική δεξαμενή

βιοποικιλότητας για τα ερπετά και τα θηλαστικά. Η έκταση αυτή είναι σχετικά μικρή

και αποτελείτε από μικρούς αγρούς που διαχωρίζονται από φυσικούς φράκτες

θάμνων ή από συστάδες δένδρων. Στην οικιστική αγροτική ζώνη ανήκουν και οι

τεράστιες εκτάσεις της καλλιεργούμενης Ύης, στης οποίες δεν υπάρχουν σχεδόν
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καθόλου είδη πανίδας. Τέλος η οικιστική ζώνη της πόλης είναι πολύ φτωχή σε πανίδα

ενώ λιγότερο φτωχή παρουσιάζεται η οικιστική ζώνη των χωρίων λiJγω των

εκτεταμένων κήπων και την σύνδεση με τ/ν αγροτική ζώνη.

3.2.3 Καταγραφή της πανίδας της περιοχής μελέτης

Σύμφωνα με τ/ν Ειδικ11 ΠεριβαλλοντικΙι μελέτ/ τ/ς λίμνης Παμβώτιδας, στ/

περιοχή μελέτης συναντιούνται 53 είδη σπονδυλωτών και 25 είδη ασπόνδυλων.

Συνοπτικά τα είδη ζώων της περιοχής μελέτης ταξινομούνται ως εξής:

Σποvδυλοζώα (53 είδη), από τα οποία:

• 9 είδη αμφιβίων (Amphibia)

• 24 είδη ερπετών (Reptilia)
• 20 είδη θηλαστικών ( Mammalia)

Ασπόνδυλα (25 είδη). Τα περισσότερα είδη ασπονδύλων της περιοχής μελέτης

ανήκουν στην τάξη των Λεπιδοπτέρων ενώ έχουν καταγραφεί είδη και από τις τάξεις

των Κολεοπτέρων και των Ορθοπτέρων. Αναλυτική περιγραφή όλων των ειδών

πανίδας που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης υπάρχει στο παράρτημα.

Αμφίβια

Στ/ν περιοχή υπάρχουν 9 από τα 17 είδη αμφιβίων της Ε)J.άδας. Η περιοχή

μπορεί να θεωρηθεί από τους πιο σημαντικούς βιότοπους αμφιβίων τ/ς χώρας μας,

αφού φιλοξενεί το 53% του συνόλου των αμφιβίων και 5 από τις 6 οικογένειες

αμφιβίων της Ελλάδας. Μάλιστα η λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί έναν από τους κύριους

βιοτόπους του είδους Rana eptrotica. που παρουσιάζει πολύ περιορισμένη κατανομή

και εμφανίζεται μόνο στ/ Δυτική Ελλάδα.

Πιο ειδικά στην περιοχή απαντώνται 2 είδη ουροδελών (Urodela,

Salamandridae) και 7 είδη άνουρων (Anura), που ανήκουν σε 4 οικογένειες

(Discoglossidae, Bufonidae, Hylίdae και Ranidae).
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Ε'ρπετά

Η ερπετοπανίδα της περιοχής μελέτης είναι αρκετά πλούσια και αποτελείται από

24 είδη, σε σύνολο 55 που βρίσκονται στην χώρα (ποσοστό περίπου 44%). Στη

ερπετοπανίδα της περιοχή περιλαμβάνεται ένα είδος νεροχελώνας (Emy/ididae), 2

είδη χερσαίων χελωνών (Tesrudinidae), 8 είδη σαυρών (Sauria) και 13 είδη φιδιών

(Ophidia). Συνολικά στην πεΡΙΟΧΙ1 μελέτης υπάρχουν 8 οικογένειες ερπετών από τις

15 που απαντώνται στην Ελ/άδα.

Θηλαστικά

Στην πεΡΙΟΧ11 μελέτης καταγράφηκαν 20 είδη θηλαστικών, που ανήκουν σε 12

συνολικά οικογένειες. Στην Ελλάδα υπάρχουν 115 διαφορετικά είδη θηλαστικών. Πιο

αναλυτικά στην πεΡΙΟΧΙ1 ζουν 4 είδη εντομοφάγων (lnsectίvora), 2 είδη χειροπτέρων

(Chiroprera). ένα είδος λαγομόρου (Lagomorpha), 7 είδη τρωκτικών και 5 είδη

σαρκοφάγων θηλαστικών. Η περιοχή συνδυάζει τους οικολογικούς εκείνους

παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση αυτών των κατηγοριών

θηλαστικών και μπορεί να θεωρηθεί αρκετά σημαντική ως βιότοπος θηλαστικών, αν

και προέχει η σημασία της για τα αμφίβια και τα ερπετά.

Ασπόνδυλα

Όσον αφορά τα ασπόνδυλα, και σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη ο

κατάλογος είναι ελλιπής και ενδεχομένως μη αντιπροσωπευτικός, εξαιτίας της

δυσκολίας που παρουσιάζουν οι δειγματοληψίες και η έλλειψη προηγούμενης

έρευνας επί του αντικειμένου. Τα 25 είδη λεπιτοπτέρων, κολεοπτέρων και

ορθοπτέρων είναι ένα μικρό δείγμα της εντομοπανίδας της περΙΟΧΙ1 μελέτης.

ΟρνlΟοπανίδα

ι-ι καταγραφΙ1 της ορνιθοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, έγινε μόλις

πρόσφατα τον Ιούνιο του 2000. Με την απογραφή αυη1 δημιουργήθηκε ένας

κατάλογος της ορνιθοπανίδας της λίμνης των Ιωαwίνων και της λεκάνης αΠΟΡΡΟΙ1ς

της. Συνολικά καταγράφηκαν 133 είδη, από τα οποία τα 35 είναι είδη του

παραρτήματος Ι της κοινοτικής οδηγίας 79/409. Επίσης για πρώτη φόρα,

διευκρινίστηκε το καθεστώς παρουσίας αρκετών από τα σημαντικότερα είδη της
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ορνιθοπανίδας της περιοχής. Έγινε σχετική εκτίμηση των αναπαραγωγικών

πληθυσμών των σημαντικότερων ειδών της λίμνης και εντοπίσθηκαν και

καταγράφηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η

ορνιθοπανίδα της λίμνης.

Ο υγρότοπος της λίμνης διαθέτει μια αρκετά αξιόλογη ορνιθοπανίδα, η σύνθεση

της οποίας δικαιολογεί την ένταξη του στο δίκτυο των περιοχών ειδικής προστασίας

με βάση την κοινοτική οδηγία 79/409. Παρά το γεγονός ότι κανένα από τα είδη, που

καταγράφηκαν στην περιοχή, δεν παρουσιάζει πληθυσμούς σημαντικούς σε διεθνές

επίπεδο, η μεγάλη ποικιλία της ορνιθοπανίδας και η παρουσία υψηλού αριθμού

προστατευμένων ειδών αποτελούν παραμέτρους που προσδίδουν σημαντική

ορνιθολογική αξία στην περιοχή.

Σήμερα ο υγρότοπος υποφέρει από σημαντικά προβλήματα. Η ρύπανση του

περιβάλλοντος καθώς και η έλλειψη διαχειριστικού πλαισίου προστασίας του, δεν

αντικατοπτρίζει πλήρως την σημασία της περιοχής. Συνέπεια του γεγονότος αυτού

είναι η διόγκωση των προβλημάτων, όπως η επέκταση της υπερυδατικής βλάστησης

σε βάρος των ελεύθερων επιφανειών νερού, το συνεχές μπάζωμα, το εντεινόμενο

πρόβλημα ευτροφισμού, καθώς και η έλλειψη υδρολογικής διαχείρισης

προσανατολισμένης στην αύξηση της περιβαλλοντικής ετερογενειάς και της

βιοποικιλότητας στον υγρότοπο. Η σημερινή κατάσταση αποτελεί προϊόμ της

συνεχιζόμενης υποβάθμισης από την έλλειψη ουσιαστικής περιβαλλοντικής

διαχείρισης και δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση το πραγματικό δυναμικό της

λίμνης των Ιωαwίνων.

3.2.4. Καταγραφή της ιχθυοπανίδας στην Λίμνη Παμβώτιδα

Η λίμνη Παμβώτιδα υπήρξε παλαιότερα ένα σπουδαίο αλιευτικό

πλουτοπαραγωγικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα όμως ο ρόλος της

περιορίσθηκε στην άρδευση των γειτονικών γεωργικών εκτάσεων, μέσω κάποιον

εγγειοβελτιωτικών έργων που έγιναν και στο να γίνει αποδέκτης των αστικών και

βιομηχανικών αποβλήτων. Τα παραπάνω, αποτέλεσαν παράγοντες, αλλοίωσης της

αλιευτικής παραγωγής της λίμνης. Η λίμνη χαρακτηρίζονταν σαν εύτροφη με άφθονα

αλιεύματα ικανά να τροφοδοτήσουν την τοπική ζήτηση. Τα κυρίως εμπορεύσιμα είδη
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είχαν εισαχθεί με διασπορά γόνου και ήταν: το γλήνι, ο κυπρίνος και η δρομίτσα.

Αυτόχθονα είδη είναι η μαρίτσα, η τσίμα και τα χέλια.

Αναλύτικά τα είδη ιχθυοπανίδας που υπάρχουν στην λίμνη είναι:

Cypri"u~' carpio (γριβάδι, κυπρίνος)

Ο κυπρίνος ή γριβάδι ή σαζάνι είναι ψάρι των λιμνών και των ποταμών που

πολλαπλασιάζεται και μεγαλώνει σε όλα σχεδόν τα νερά, από τα πιο καθαρά και

βαθιά μέχρι τα πιο ακάθαρτα και ρηχά. Η ευκολία αναπαραγωγής και η αντοχή του

στο ψύχος και την ζέστη το έχει οδηγΊισει σε πληθυσμιακή αφθονία.

Η λίμνη των Ιωαwίνων παλαιότερα τηρούσε όλες ευνοϊκές συνθήκες

αναπαραγωγής του, ενώ σήμερα υπάρχουν ελάχιστα σημεία όπου ο κυπρίνος μπορεί

να αποθέσει τα αβγά του και να αναπαραχθεΙ Ο αριθμός τους θεωρείτε πλέον

περιορισμένος ενώ έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες εμπλουτισμού του είδους του με

νέες ποικιλίες κυπρίνων(αργυροκυπρίνος) πιο ανθεκτικών στις συνθήκες της λίμνης.

CteIIopltaιygodoII idella (χορτοφά,/ος κυπρίνος)

Πρόκειται για ένα ασιατικό είδος κυπρίνου που το βάρος του μπορεί να

ξεπεράσει και τα 30 kg. Στην Παμβώτιδα έχουν πιαστεί τέτοια ψάρια βάρους 35 kg.

Το ψάρι αυτό τρέφεται με μακρόφυτα και μπορεί να απομακρύνει 1 kg βλάστηση για

κάθε 1 kg του σώματος του ανά ημέρα.

Σύμφωνα με την μελέτη της Μ.Σαρίκας-Χατζηνικολάου, 1999, στην λίμνη

Παμβώτιδα τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές

στην υδρόβια μακροφυτική βλάστηση της λίμνης, που οφείλεται κατά πολύ στην

είσοδο του συγκεκριμένου ψαριού στην λίμνη. Με την είσοδο του ψαρίου, πολλά

υδρόβια μακρόφυτα υποχώρησαν ή απομακρύνθηκαν και δεν επανεμανίστηκαν.

Επίσης έχει παρατηρηθεί πως η εξαφάνιση αυτή των υδρόφυτων, συνεπάγεται στην

αύξηση της αλκαλικότητας και την μείωση της διαφάνειας των υδάτων.

AristiclItys Ilobilίs (μαρμαροκυπρίνος)

Το είδος αυτό εισήχθη στην λίμνη το 1983 και τρέφεται με μακρόφυτα και

φυτοπλαγκτόν. Το βάρος του μπορεί να φτάσει μέχρι τα 5 kg και παρουσιάζει υψηλό
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ρυθμό αύξησης, γεγονός που το κάνει ελκυστικό, λόγο των δυνατοτήτων που παρέχει

στην αλιεία.

Carassius carassius (κουτσούρας)

Είναι ψάρι μεσαίου μεγέθους, που το μήκος του φτάνει τα 20 cm. Είναι παμφάγο

και τρέφεται με φυτά και με έντομα. Στην λίμνη προήλθε από εισαγωγή.

Tinca Iinca (γλιίνl)

Είναι ιθαγενές είδος σε πολλά υδάτινα συστήματα της Θεσσαλίας, της

Μακεδονίας και της Θράκης. Στην Παμβώτιδα εισήχθη το 1926 από την Ιταλία.

Γενικότερα το γλήνι θεωρείται ,ένα από τα καλύτερα συνοδά και συμπληρωματικά

είδη για ένα ισορροπημένο ιχθυοπανιδικό περιβάλλον. Το μήκος του φτάνει τα 20 

40 cm, ενώ το βάρος του τα 8 kg. Το γλήνι αντέχει σε συνθήκες με χαμηλές

συγκεντρώσεις οξυγόνου και τρέφεται κυρίως με βενθικούς οργανισμούς. Η

ποσότητα τους στην λίμνη σήμερα θεωρείται αρκετά μικρή σε σχέση πάντα με το

παρελθόν.

Αακα;ΙΙα αακα;ΙΙα (χέλι)

Το χέλι, έχει μεγάλη ικανότητα προσαρμογής σε όλες τις ποικιλίες βιοτόπων,

έχει εξαιρετικά μεγάλη αντοχή και είναι αδηφάγο. Σήμερα τα χέλια είναι περιζήτητα

στην λίμνη, γι αυτό και έγινε προσπάθεια πολλαπλασιασμού του με την είσοδο γόνου

στην λίμνη.

Parap/lOxinus eΡίrοΙίι'US (τσίμα)

Ανήκει στην οικογένεια των Κυπρινιδών και είναι ενδημικό είδος στην περιοχή.

Έχει μικρό μέγεθος που φτάνει έως τα 15 cm και υψηλή θνησιμότητα.

ΒαrbusαΜαnkus(στροσw,ήμαρπσ~

Το είδος αυτό είναι ενδημικό και ευδοκιμεί κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Ζει σε

όλα τα μεγάλα υδάτινα συστήματα και είναι γνωστό με τα ονόματα στροσίδι, μαρίτσα

ή μουστακάτο. Το μέγεθος του φτάνει τα 60 cm και το βάρος του τα 5kg.
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RlltiIlls rIthilίo (τσφώνι ή δρομίτσα)

Η δρομίτσα στην λίμνη lωαννίνων προήλθε από εμπλουτισμό από τ/ν λίμνη

Τριχωνίδα, το 1939. Το ψάρι αυτό έχει μικρή εμπορική αξία και συνήθως

χρησιμοποιείτε σαν τροφή τ/ς εκτρεφόμενης πέστροφας.

3.2.5 Φυτοπλαγκτόν

Οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί αποτελούν τους πρωτογενείς παραγώγους των

υδάτινων οικοσυστ/μάτων και τ/ν βάση των τροφικών πλεγμάτων, έχοντας

ανώτερους καταναλωτές τα ψάρια. Για τον λόγο αυτό η μελέτη και καταγραφή του

φυτοπλαγκτού της λίμνης Παμβώτιδας χρήζει αυξημένης σημασίας στην προσπάθεια

προστασίας και διατήρησης του οικοσυστήματοςτης λίμνης.

Η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του φυτοπλαγκτού μίας λίμνης εξαρτάται από

ποικίλες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών

παραΥόντων και στις αντιδράσεις των ειδών. Οι φυσικοί παράγοντες (θερμοκρασία,

ανάμειξη του νερού, σχετική διαπερατότητα του φωτός), οι χημικοί παράγοντες

(ιόντα, θρεπτικά) και οι βιοτικοί (βόσκηση), δρουν επιλεκτικά στη σύνθεση των

ειδών. (Mansam 1992)

Οι μεταβολές τ/ς σύνθεσης και της αφθονίας των ειδών ποικίλουν διαχρονικά

και χωρικά. Οι μεταβολές στο χρόνο μπορεί να είναι συνεχείς και σύντομης διάρκειας

11 και ετήσιοι επαναλαμβανόμενοι ιώκλοι α)J,αγής της σύνθεσης που συνδέονται με

τις κυκλικές διακυμάνσεις στο φωτισμό, τη θερμοκρασία, τις υδρολογικές συνθήκες,

τα θρεπτικά της λίμνης κ.α. Η χωρική κατανομή των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών

σε μία λίμνη ποικίλει ανάλογα με την περιβαλλοντική ετερογένεια του οριζόντιου

επιπέδου της λίμνης, ενώ η κατανομή του κάθε είδους φυτοπλαγκτού διαφέρει με το

βάθος, το χρόνο και τη φυσική κατάσταση της στήλης του νερού. (Ε.π.Μ.Λ,Π 2001).

Σύμφωνα με την μελέτη της Σαρίκας Μ. πού έγινε το 1994 και αφορούσε

αναλύσεις φυτοπλαγκτού και περιφύτου της λίμνης Παμβώτιδας, βρέθηκαν 42 είδη

βακτηρίων, 82 κυανοφυκών, 78 χλωροφυκών, 67 Bacillariophyta, 2χρυσοφυκών, 9

EHglenophyta, 2 xanthophyta, 3 Pyrrophyta, kai 6 Myriophyta.
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Πιο αναλυτικά τα είδη αυτά είναι:

Βακτήρια: Στην λίμνη βρέθηκαν θειοδοβακτήρια, θειοχλωροβακτήρια και

θι:ιβακτήρια. Από αυτά τα πιο κοντινά είδη ήταν: Spirillum, Thiospira, Macromonas,

Lamprocrystis, Siderocapsa, Leptothrix και Sarcina.

CyαIJOp/Iytα: Υπάρχουν στην λίμνη τα Microcystis aerugina, Alphanocapsa elachista,

Chroococcus Iimneticus, Coelosphaerium nagelianum, Anabaena flos-aguae και

Lyngbya limnetica.

C/llorop/lytα: στο περίφυτο τα Ulothrix, Oedogonium, Cladophora, Rhizonclonium.

C/Ilorop/tytα: στο πλαγκτόν ChIamydomonas, Gloeocystis, Characium, Scenedesmus,

Ancistrodesmus, Closterium, Conηarium.

Διάτομα: στο πλαγκτόν τα Nitzschia, Melosira, Cyclotella, Stcphanodiscus,

AsterioneIIa, Amphora.

Διάτομα: στο περίφυτον τα Diatoma, Synedra, Cocconeis, Navicula, Cymbel1a,

Gomphonema.

Σύμφωνα πάντα με την παραπάνω έρευνα, η παρουσία θειοβακτηρίων συνδέεται

με βιοτόπους πλούσιους σε θειούχους οργανικές και ανόργανες ενώσεις, που εκλύουν

HzS. Οι οργανισμοί που ζουν άφθονα σε τέτοιους βιοτόπους συνδέονται με τα είδη

Beggiatoa, Thiothrix και υπάρχουν στα σαπροβιοτικα συστήματα σαν δείκτες.

Σύμφωνα με παρατηρήσεις του Univesrity 0/ Western ΑustraΙία 1998-1999, στη

λίμνη Παμβώτιδα τα χλωροφύκη παρουσιάζουν μέτρια συγκέντρωση κατά την

διάρκεια της άνοιξης, χαμηλή κατά τον Ιούνιο, ενώ αυξάνει τον Ιούλιο. Στη συνέχεια

μειώνεται κατά τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για να φθάσει σε χαμηλά επίπεδα τον

χειμώνα.

Χλωροφύλλη

Η συγκέντρωση της 'Χλωροφύλλης χρησιμοποιείται σαν κριτήριο της βιομάζας

του φυτοπλαγκτού. Παρόλα αυτά όμως δεν αποτελεί πάντα αξιόπιστη μέτρηση της

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας, διότι το περιεχόμενο της χρωστικής αυτής ανά μονάδα

κυτταρικού όγκου εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων. Τέτοιοι
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παράγοντες είναι η σύνθεση των ειδών, η φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού

και οι περιβαλλοντικές συνθήκες.

Διάγραμμα 3.11: Μέση μιινιαία συγκέντρωσιι χλωροφύλλιις
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3.2.6 Ζωοπλαγκτόν

θερμοκρασία του νερού επηρεάζει την βιολογία των ειδών ζωοπλαγκτού τόσο σε

επίπεδο ατόμων (διάρκεια ζωής, αναπαραγωγή κ.α.), όσο και σε πληθυσμιακό

επίπεδο (αφθονία, κατανομή, ημερήσιες μετακινήσεις κ.α.). Άλλοι παράγοντες που

επηρεάζουν το ζωοπλαγκτόν είναι και η περιεκτικότητα του νερού σε διαλυμένο

οξυγόνο και το ρΗ που επηρεάζει την σύνθεση του ζωοπλαγκτού, όταν αυτό

βρίσκεται σε ακραίες τιμές.

Το ζωοπλαγκτόν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενδιάμεσους κρίκους

των τροφικών πλεγμάτων, δεδομένου ότι συντελεί στην μεταφορά της βιομάζας της

πρωτογενούς παραγωγής στους ανώτερους οργανισμούς. Πολλά ψάρια τρέφονται με

πλαγκτονικά είδη, είτε σε ορισμένα στάδια της ζωής τους, είτε σε όλη την διάρκεια

της. Επίσης μεγάλη είναι και η συνεισφορά του ζωοπλαγκτού στην ανακύκλωση των

θρεπτικών αλάτων καθώς και τον εμπλουτισμό του νερού με C02.

]

Ι

U
Οι εποχιακές

επηρεάζονται από

διακυμάνσεις των ζωοπλαγκτονικών ειδών

αβιοτικού παράγοντες, την τροφή και την

τ/ς λίμνης

Θήρευση. Η
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Η σύσταση του ζωοπλαγκτού της λίμνης Παμβώτιδας (Λουκάτσς 2001)

αποτελείτε από τα Τροχοζώα, από τα οποία τα κυριότερα είδη είναι :

]

Είδη

Keratella coch/earis

Keratella quadrata

FjJjnIa langisela

Po/yarthra

Synchaetα

TrIcherca capucina

Τροφική συμπεριφορά

Διηθηματοφάγο, θρύμματα, βακτήρια, φύκη

θρύμματα, βακτήρια

θρύμματα, βακτήρια

Μικροθηρευτές

Φύκη, πρωτόζωα, μικρά τριχόζωα

Φύκη, πρωτόζωα, μικρά τριχόζωα

]

Τα Κλαδοκεραιωτά, τα οποία είναι σημαντικά για την πίεση που ασκούν στο

φυτοπλαγκτόν, καθώς το χρησιμοποιούν για τροφή και επίσης συμβάλουν στην

διατροφή πολλών ειδών ψαριών. Τα είδη Κλαοκεραιτωτών που εμφανίζονται στην

Παμβώτιδα είναι :

Τροφική συμπεριφορά

ΔιηθηματοφάΥΟ- θρύμματα, βακτήρια, φύκη

Είδη

BosmIna longIrostrIs

DaphnIa

FilinIa

Chydorus sphaerIcus

Diaphanosoma

Pleuroxus trIgnellus

«

Θρύμματα, φύκη

«

«

«

« «

Τέλος στ/ν λίμνης υπάρχουν και τα Κωπιίποδα, τα κυριότερα είδη των οποίων είναι:

Τροφική συμπεριφορά

Μικροθερευτές, φύκη, πρωτόζωα, τροχόζωα

Είδη

ΝαύπλΙΟI

Κωπηποδήτες

CYC/apS

ArClodiaptomus

«

«

«

«

«

«

«

«

«
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Βένθος

Στην κατηγορία του ζωοπλαγκτού ανήκει τέλος και ά').λο ένα είδος οργανισμών

που διαφέρει από τους υπόλοιπούς και ονομάζονται βενθικοί. Οι οργανισμοί αυτοί

παίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ισορροπία το οικοσυστήματος. Η

κατανάλωση των οργανικών υπολειμμάτων του φυτοπλαγκτού και του ζωοπλαγκτού

που φθάνουν στον βυθό, η οξυγόνωση του ιζήματος και η άξια του βένθους σαν

διαθέσιμη τροφή για τα ψάρια, είναι ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς ρόλους του

βένθους στη λίμνη.

Τα βενθικά είδη που απαντώνται στην Παμβώτιδα είναι τα χαρακτηριστικά

εύτροφων λιμνών. Οι βασικές ομάδες βενθικών οργανισμών στη λίμνη είναι οι

Ολιγοχαιτοι, οι ΠρoVΎμφες και οι Νηματώδεις.
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της λίμνης Παμβώτιδας ΙωαννΙνων
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Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, που προηγήθηκε προκύπτει ένας

μεγάλος αριθμός συμπερασμάτων, πού έχει να κάνει τόσο με τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει η λίμνη, αλλά και με τις διαφαινόμενες προοπτικές που έχει αυτή. Στο

κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τα προβλήματα, όπως αυτά

παρουσιάστηκαν μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Επίσης

κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε και στις διαπιστώσεις του τοπικού τύπου σχετικό

με την λίμνη Παμβώτιδα και τα προβλήματα της, καθώς σε αυτόν είναι

αποτυπωμένες κατά κάποιο τρόπο οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί των πολιτών.

Όπως θα δούμε ο τοπικός τύπος έχει αναφερθεί τα τελευταία 20 χρόνια για τα

περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη καθώς και για τις ενέργειες που

έγιναν ή που έπρεπε να γίνουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

4.1. Εντοπισμός κρίσιμων φυσικών και βιολογικών παραμέτρων

Είναι φανερό ότι η κρίσιμη περιβαλλοντική παράμετρος στην περιοχή μελέτης

είναι το νερό, που με την ποσότητα και την ποιότητα του ρυθμίζει τη δομή και τη

λειτουργία της λίμνης των Ιωαννίνων. Η ποσότητα νερού που καταλήγει στην λίμνη

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η κλιματολογικές συνθήκες, οι συνθήκες

απορροής και διάβρωσης, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και τα εκτελούμενα έργα. Η

ποιότητα του νερού συνδέεται όπως είναι αναμενόμενο με το βαθμό ρύπανσης και τις

πηγές αυτής, σημειακές ή διάχυτες. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού δεν

υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση. ωστόσο αξίζει να αναφερθούν τα

συμπερόσματα της ολοκληρωμένης μελέτης, που έγινε στη λίμνη (Lake Pamvotis

Project 1999), στην οποία αναφέρονται όλα τα χαρακτηριστικά αυτής, βιοτικά και

αβιοτικό.

4.1.1 Χλωρίδα

Η βλάστηση της περιοχl;ς μελέτης χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλη

ποικιλότητα σε τύπους φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της οδηγίας
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92/43/Ε.ο.κ. (14 τύποι οικοτόπων του δικτύου Natura 2000 και μωσαϊκά βλάστησης

από δύο ή περισσότερους οικοτόπους με την μορφή νησίδων), οι οποίοι εντάσσονται

σε επί μέρους ενότητες και ζώνες βλάστησης.

Από τους τύπους βλάστησης της περιοχής, η παραλίμνια βλάστηση αποτελεί

εξαιρετικά σημαντικό βιότοπο για την διατήρηση του πληθυσμού της

Κιτρινομπομπίνας, του λοφιοφόρου Τριτώνα, της Βαλτοχελώνας και του Σπιτόφιδου,

ενώ επιπλέον αποτελεί και το μοναδικό ενδιαίτημα για έναν πολύ μικρό και

απομονωμένο πληθυσμό Βίδρας. Κατά συνέπεια, χαίρει ιδιαίτερης προσοχής και

εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων προστασίας.

Τα ενδιαιτήματα των ρηχών νερών θεωρούνται επίσης ως σημαντικός τύπος

βιοτόπου, των οποίων η κατάσταση και η ποιότητα των νερών πρέπει να υπόκεινται

σε τακτικούς ελέγχους. Οι λιβαδικές εκτάσεις αποτελούν με την σειρά τους βιότοπο

μεγάλης σημασίας για τα ερπετά και ειδικότερα την οχιά, είδος σπανιότατο που

επιβιώνει αποκλειστικά μόνο σε αυτόν τον τύπο ενδιαιτήματος.

Οι θαμνώνες αποτελούν το πιο πλούσιο ενδιαίτημα στην περιοχή μελέτης και

είναι σημαντικότατοι για την διατήρηση της ερπετοπανίδας και ενός μεγάλου μέρους

της πανίδας των θηλαστικών. Το αμέσως επόμενο πλουσιότερο ενδιαίτημα για την

πανίδα τωΡ σ7ΓΟιιόυλοζώων της περιοχής, είναι η αγρο-οικιστική ζώνη. Πρέπει να

τονιστεί ότι η ζώνη αυτή αποτελεί σημαντική δεξαμενή βιοποικιλότητας για τα

ερπετά και τα θηλαστικά.

4.1.2 Ωανίδα

Η περιοχιι μελέτης φιλοξενεί υψηλό αριθμό σπονδυλοζώων, που είναι περίπου

30% του συνολικού αριθμού της Ελλάδας και αντιπροσωπεύει όλες τις βασικές

ταξικές βαθμίδες αυτών. Το παραπάνω αποτελεί και ένδειξη της υγείας και

ποικιλότητας του οικοσυστήματος. Ιδιαίτερη σημασία έχουν για την περιοχή μελέτης

τα αμφίβια και τα ερπετά.

Σε ότι αφορά στα αμφίβια, η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί από τους πιο

σημαντικούς βιότοπους στη χώρα, αφού φιλοξενεί το 53% των αμφιβίων της

Ελλάδας. ·Ετσι από τα 17 είδη αμφιβίων στην Ελλάδα τα 9 απαντούν στην περιοχή

μελέτης ενώ από τις 6 οικογένειες αμφιβίων, οι 5 εκπροσωπούνται στην περιοχή. Η
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λίμνη μάλιστα των Ιωαννίνων αποτελεί έναν από τους κυριότερους βιότοπους του

είδους Rana epirotica, που παρουσιάζει πολύ περιορισμένη κατανομή στη χώρα μας.

Σε ότι αφορά τα ερπετά, η ερπετοπανίδα της περιοχής μελέτης είναι αρκετά

πλούσια ανερχόμενη σε 24 είδη από τα 55 είδη ερπετών της χώρας, ποσοστό περίπου

44%. Συνολικά η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει 8 οικογένειες ερπετών, από τις 15

που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για ένα τέτοιο

επίπεδο βιοποικιλότητας. Σε γενικές γραμμές, συμπεραίνεται η σημασία της περιοχής

για την προστασία πρώτα των ερπετών, έπειτα των αμφίβιων και τέλος των

θηλαστικών.

Ο υγρότοπος της λίμνης των Ιωαννίνων διαθέτει μια αρκετή αξιόλογη

ορνιθοπανίδα, η σύνθεση της οποίας δικαιολογεί την ένταξη του στο δίκτυο περιοχών

ειδικής προστασίας, βάση της κοινοτικής οδηγίας 79/409. Παρά το γεγονός ότι

κανένα από τα είδη που καταγράφηκαν στην περιοχή δεν παρουσιάζει πληθυσμούς

σημαντικούς σε διεθνές επίπεδο, ο πλούτος της ορνιθοπανίδας και η παρουσία

μεγάλου αριθμού προστατευμένων ειδών, προσδίδουν ιδιαίτερη ορνιθολογική αξία

στην περιοχή.

Η αξία της ορνιθοπανίδας για την περιοχή δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως από τη

σημερινή κατάσταση των πληθυσμών της στον υγρότοπο και στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο υγρότοπος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλ11ματα, που

προκύπτουν από την απουσία πλαισίου για την διαχείριση και προστασία του.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η διόγκωση προβλημάτων, όπως η επέκταση της

υπερυδατικής βλάστησης σε βάρος των ελευθέρων επιφανειών του νερού, το συνεχές

μπάζωμα, η πρόσχωση δηλαδή του υγροτόπου, το εντεινόμενο πρόβλημα

ευτροφισμού καθώς και η έλλειψη υδρολογικής διαχείρισης, προσανατολισμένης

στην αύξηση της περιβαλλοντικής ετερογένειας και της βιοποικιλότητας στον

υγρότοπο. ι-ι σημερινή κατάσταση αποτελεί προϊόν της διαρκούς υποβάθμισης που

προέκυψε από την απουσία ουσιαστικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και δεν

αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση το πραγματικό δυναμικό της λίμνης των

Ιωαννίνων.
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4.2 Γενικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Η λίμνη των Ιωαννίνων βρίσκεται πραγματικά σε μία δύσκολη κατάσταση. Έχει

να αντιμετωπίσει πολ/ά προβλήματα τα οποία στην πλειοψηφία τους προέρχονται

από ανθροπωγενείς δραστηριότητες. Μέσα από την ανάλυση της υπάρχουσας

κατάστασης φαίνεται καθαρά ότι η λίμνη αντιμετωπίζει τα εξής τρία βασικά

προβλήματα:

Ι. Διέρχεται μία φάση έντονου ευτροφισμού.

2. Η έκταση της και το βάθος της μειώνεται με την πάροδο του χρόνου,

λόγο των φυσικών προσχώσεων, των ανθρώπινων δραστ/ριοτήτων και

των επιχώσεων.

3. Υπάρχει έντονη διαταραχή και υποβάθμιση του οικοσυστήματος της.

Η εξέταση του θέματος της ρύπανσης και των περιβαλ/οντικών προβλημάτων

του λεκανοπεδίου των lωαννίνων, με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι

τώρα, μας οδηγεί στην διεξαγωγή των παρακάτω συμπερασμάτων:

• Στην πλειοψηφία τους οι δραστηριότητες της περιοχής αφορούν την γεωργία και

την κτηνοτροφία, έτσι οι παραγόμενοι ρύποι είναι εφιτοπλέιστον υγρά απόβλητα.

Στην περιοχή δεν υπάρχουν προς το παρών βαριές βιομηχανίες, που παράγουν

απόβλητα τα οποία δύσκολα επεξεργάζονται αλλά υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση

βαρέων μετάλλων στα αστικά λύματα, που προέρχεται από τον μεγάλο αριθμό

εργαστηρίων αργυροχοοίας που υπάρχουν στην περιοχή.

• Από τους ρύπους των σημειακών πηγών, περιβαλ/οντικά προβλήματα

δημιουργούν κυρίως τα υγρά απόβλητα και ιδιαίτερα τα απόβλητα των

πτηνοτροφείων και των χοιροστασίων. Τα προβλ11ματα οφείλονται στο γεγονός

ότι τα απόβλητα αυτά περιέχουν μεγάλους ρυπαντικούς ρύπους, στον μεγάλο

αριθμό των μονάδων και την κακή χωροθέτ/ση τους και στο γεγονός ότι δεν

γίνεται καμία επεξεργασία των αποβλήτων.
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• Οι ρύποι των μη σημειακών πηγών, δηλαδή τα αστικά λύματα, τα οικιακά

απορρίμματα, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό

και δισεπίλυτο περιβαλλοντικό πρόβλημα, Το πρόβλημα αυτό οφείλεται:

Ι. Στον μεγάλο όγκο των παραγόμενων λυμάτων και τις μεγάλες ποσότητες

των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

2. Στον μη ορθολογικό τρόπο διάθεσης των ρύπων και την παρουσία τους

σχεδόν σε όλη την έκταση του λεκανοπεδίου.

3. Στην αδυναμία ελ/γχου και περιορισμού της διάθεσης τους προς τους

τελικούς υδάτινους αποδέκτες.

• Η χρησιμοποίηση αζωτούχων και φωσφορούχων λιπασμάτων στις γεωργικές

καλλιέργειες του λεκανοπεδίου, και μάλιστα σε ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες

από τις απαιτούμενες, δημιουργεί συσσώρευση των στοιχείων αυτών στο έδαφος

με την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του. Επίσης συμβάλει και στην αύξηση

του ευτροφισμού της λίμνης.

• Η χρήση φυτοφαρμάκων στις γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής είναι

υπερβολική σε σύγκριση με την χρήση τους σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες.

Από στοιχεία της δεκαετία του '90 προκύπτει ότι η ποσότητες που

χρησιμοποιούνται, είναι τετραπλάσιες του κανονικού. Το πιο σημαντικό όμως

είναι το γεγονός ότι τα πιο επικίνδυνα φυτοφάρμακα δηλαδή αυτά που περιέχουν

οργανοχλωριομένα παράγωγα, είναι περιορισμένα και οι δόσεις εφαρμογής τους

απέχουν από τις τοξικές.

• Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η λίμνη και οφείλεται σε ανθρώπινες

δραστηριότητες είναι και η αύξηση των εισερχόμενων φερτών υλών. Το

παραπάνω έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ρυπαντικών φορτίων, την

μείωση των ποσοτήτων των καθαρών υδάτων καθώς και την αύξηση του χρόνου

ανανέωσης τους.
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4.3 Προβλήματα και αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον

Το βιοτικό περιβάλλον είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της λίμνης των

Ιωαννίνων και χρήζει σπουδαίας σημασίας για ολόκληρη την περιοχή. Για τον λόγο

αυτό θα πρέπει να γίνει προσεκτική καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει

ώστε να παρθούν μέτρα αποκατάστασης και προστασίας.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην πεΡΙΟΧΙi μελέτης

είναι:

• Η μεγάλη αύξηση της υδρόβιας βλάστησης και ιδιαίτερα των καλαμώνων έχει

σαν αποτέλεσμα των περιορισμό ελεύθερων επιφανειών, την συρρίκνωση της

παρόχθιας βλάστησης και τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ετερογένειας.

• Η διακοπή της επικοινωνίας με την λίμνη της Λαψίστας και τις καταβόθρες

που οδηγούσαν στους ποταμούς Καλαμά και Λούρο, ελαχιστοποίησαν την

δυνατότητα φυσικού εμπλουτισμού της λίμνης με ψάρια.

• Οι τόποι φυσικής αναπαραγωγής των ψαριών περιορίζονται σε ελάχιστες

αβαθείς παραλίμνιες εκτάσεις, που όμως και αυτές ελαττώνονται δραματικά

με την πτώση της στάθμης του νερού κατά την περίοδο αρδεύσεων που είναι

και περίοδο αναπαραγωγής.

• Η είσοδος του φυτοφάγου κυπρίνου, στην οποία οφείλεται και η ελάττωση

υφυδατικών κοινωνιών από την οποία πολλό είδη ψαριών και ορνιθοπανίδας

εξαρτώνται.

• Η αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής που είχε σαν συνέπεια την αύξηση

του φωσφόρου και του αζώτου στο υδάτινο οικοσύστημα, οδήγησε στην

ανάπruξη ευτροφισμού. Το φαινόμενο αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο η

ανταπόκριση του υδάτινου οικοσυστήματος όταν αυτό βρίσκεται σε μεγάλες

συνθήκες πίεσης.

• Ένα από τα αποτελέσματα του ευτροφισμού είναι η αλλαγή της σύνθεσης των

φυκών και των ψαριών.

• Η μεγάλη ποσότητα παρασιτοκτόνων που εισέρχεται στην λίμνη και αποτελεί

κύριο παράγοντα περιβαλλοντικής διαταραχής, εξαιτίας της άμεσης τοξΙΚ1iς

επίδρασης τους, στους οργανισμούς.
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• Τα φυτοφάρμακα και η χρήση μεγάλων ποσοτήτων, δημιουργούν συνθήκες

ευτροφισμού.

• Τα εντομοκτόνα που προκαλούν τον θάνατο ζωοπλαγκτονικά είδη και

αλλάζουν την σύνθεση του ζωοπλαγκτού.

4.4 Προβλήματα διαχείρισης περιβάλλοντος.

Οι αιτίες που δημιουργούν προβλήματα στη διαχείριση του περιβάλλοντος είναι

σε γενικές γραμμές γνωστές και έχουν να κάνουν με την έλλειψη επικοινωνίας

ανάμεσα στους κρατικούς οργανισμούς και τις κατά τόπου περιφέρειες και νομαρχίες.

Οι αιτίες αυτές δεν αφορούν μόνο την περιοχή μελέτης α'λ/,ά τις περισσότερες

περιοχές στην χώρα.

Τα προβλήματα διαχείρισης στην περιοχή μελέτης είναι τα παρακάτω:

• Ο μη καθορισμός των ορίων της λίμνης. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία

χρόνια γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της λίμνης, εντούτοις ποα/ σημεία

είναι ακόμα και σήμερα ασαφή και δίνουν το δικαίωμα σε ιδιώτες για

καταπατήσεις, μπαζώσεις Κ.Τ.λ.

Ο καθορισμός των ορίων της λίμνης εκπονείται από την ΤΥΔΚ της νομαρχίας

Ιωαwίνων και σύμφωνα με την έως τώρα μελέτη έχουν προκύψει τα εξής

προβλήματα:

1. Τα όρια της λίμνης διαμορφώνονται σε θέσεις μη φυσικές λόγο της ύπαρξης

κρηπιδοτοίχων.

2. l-I ύπαρξη μεγάλων ιδιόκτητων εκτάσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν

διευκρινισμένα όρια, στις περιοχές Ανατολή και Μπογιάνη.

3. Οι εκτεταμένες παραχωρήσεις του Υπ. Γεωργίας σε ιδιώτες, στην περίμετρο της

λίμνης και συγκεκριμένα στις περιοχές Περάματος, Αμφιθέας, Λογγάδων και

Καστρίτσας.

• ο μη επαρκής συντονισμός των τοπικών φορέων και των υπηρεσιών, με την

κεντρική διοίκηση. Τρανό παράδειγμα αποτελεί για την περιοχή μελέτης ο

86



Ρέσσος Ελευθέριος Περιβαλλοντικι! ΜελΙ:τη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας /ωαννίνων

μεγάλος αριθμός μελετών που γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και

που πολλές φορές αφορούν το ίδιο θέμα και η μία απορρίπτει την άλλη.

• Η απουσία εξειδικευμένων επιστημόνων στην περιοχή σε θέματα επιστήμης

και τεχνολογίας.

• Η ανεπαρκείς ενημέρωση των πολιτών σε θέματα προστασίας και

διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος

• Ο μη επαρκής συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο του

πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής, με αποτέλεσμα την

μη αξιοποίηση χώρων της λίμνης για τουρισμό, αναψυχή και αθλητικούς

σκοπούς.

4.5 Προβλήματα συγκρούσεων χρήσεων γης.

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το οικοσύστημα της

περιοχής είναι και ο καθορισμός των χρήσεων γης. Τα προβλήματα που αφορούν

συγκρούσεις χρήσεων γης εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του λεκανοπεδίου και

στην περιοχή περιμετρικά της λίμνης.

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής:

• Αρκετές βιοτεχνίες, λόγο της μικρής έκτασης της υπάρχουσας ΒΙ.ΠΕ.,

βρίσκονται εκτός της ζώνης.

• Η ύπαρξη λατομείων αδρανών υλικών μέσα στην περιοχή της ΖΟΕ που

υποβαθμίζει το τοπίο και προκαλεί έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα.

• Οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες, που βρίσκονται παράνομα

περιμετρικά της λίμνης και προκαλούν έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα.

• Η ύπαρξη καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας

περιμετρικά της λίμνης, που ρυπαίνουν με την υπέρμετρη χρήση

φυτοφαρμάκων και λόγο του παλαιού συστήματος άρδευσης κάνουν

υπεράντληση υδάτων.

87



Ρέσσος Ελευθέριος Περιβαλλοντικιί Μελέτη Προστασiας και Αποκατάστασης

της λiμvης Παμβώrιδας Ιωαvvivωv

4.6 Α\'αλυτική παρουσίασηπροβλημάτωνκαι επιπτώσεων

Στη προσπάθεια μας να αναδείξουμετα προβλήματαπου αντιμετωπίζειη λίμνη

Παμβώτιδα αΛλ/. περισσότερο των πηγών από οπού αυτά προέρχονται,

καταγράφουμε παρακάτω σε μορφή πινάκων την κατάσταση. όσων αφορά τη

διαχείριση περιβάλλοντος, τον εντοπισμό του προβλήματος τον αρμόδιο φορέα και

τον βαθμό απειλή του προβλήματος.

Πίνακας4.1 Προβλήματα ανά δραστηριότητα

Χρήση Κατάσταση Εντοπισμός Αρμόδιοι Βαθμός

Δραστηριότητα διαχείρισης περιβάλλοντος του προβλήματος φορείς απειλής

Άρδευση Οι αρδευόμενες εκτάσεις Μεταβολή της στάθμης Ο Γ.Ο.Ε.Β. Μέτριος

στην περιφέρεια τιις λίμνης τιις λίμνης κατά TI1V αρδευτι ευθύνεται για

είναι 38.000 στρ. Με τα περίοδο. την εξασφάλιση

εγγειοβελτιωτικάέργα Μείωση των των ποσοηίτων

ανέρχεταισε 60.000 στρ. εκτάσεων που έχουν νερού για τις

ρηχά νερά, αρνητικέ γεωργικές

επιπτώσεις εκτάσεις.

anlV πανίδα της ζώνης αυτιί

Άλιεία Σηι λίμνη υπάρχουν καΊκια που Δεν υπάρχεισχέδιο Ο Συνεταιρισμό Μέτριος

εντάσσονταιστον συνεταιρισμό αλιευτική διαχείρισης, Αλιέων

Αλιέων. Χρησιμοποιούν με αποτέλεσμαπολλά

δίκτυα που φτάνουν και τα 60 m. είδη να απειλούνται

με εξαφάνιση

Π.χ. καραβίδα.

Εμπλουτισμός Την λίμνη έχουν πολλές Ο φυτοφάγος Κυπρίνος Δ.Ε.Λ.Ι. Μέτριος

της λίμνης φορές κατά αποτέλεσε σοβαρό πρόβλημc

το παρελθόν εμπλουτίσει καθώς λειτουργούσε

διάφορα ανταγωνιστικά σε πολύ

είδη ψαριών χωρίς να υπάρχει μεγάλο βαθμό με τα αλ/ά

κάποιο οργανωμένο σχέδιο. είδη ψαριών.
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Κοπή και καύση Η υπερβολικι; ανάπτυξη των 'Εγιναν προσπάθειες Φορέας Μεγάλος

καλαμώνων καλαμώνων, μειώνει συνεχώς τη περιορισμού της έκτασης το Διαχείρισης

έκταση της λίμνης κω Τ/" καλαμώνα, είτε με την της λίμνης

ποικιλότητα σε ενδιαιτι;ματα. εισαγωγι; του φυτοφάγου

Δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο κυπρίνου, είτε με την

διαχείρισης του καλαμώνα, πεΡΙOδtκlΊ κοπιΊ {lκαύση

παρά τ/ν μεγάλη ανάγκη. 1ΟΙΙ .

Διάθεση ι-ι απόρριψη αστικών Οδηγεί στην ενίσχυση και Σαν αρμόδιος Μεγάλο

υγρών λυμάτων διαφόρων διαηΊρηση του φαινομένου 1(J φορέας είναι η

αποβλήτων παραλίμνιώνοικισμών ευτροφισμού και της χημικής Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

καθώς και οι ΚΟΙ

παράνομες διαθέσεις Μικροβιολλ.ιγικιΊς

βιομηχανικώναποβλιΊτων. Ρύπανσης.

Αθλητική Αειτουργεί στην περιοχιΊ της Ο χώρος των Ναυταθλητικός Μικρός

αναψυχική Λιμνοπούλας oIiλητικώνεγκαταστάσεων όμιλος

δραστηριότητα Ναυταθλητικό κέντρο με δεν έγκειται στα νομικά

οργανωμένεςεγκαταστάσεις. πλαίσια και στους όρους

προστασίας της λίμνης.

Βόσκηση Ο παραλίμνιοςχώρος ι-ι τα απόβλητα των ζώων ι-ι δρασηιριότητ( Μικρός

περιφερειακά του καλαμώνα εισρέουν onlV λίμνη και αυτή δεν

χρησιμοποιείται για βόσκηση. Ο δημιουργούν μία άσχημη ελtγχεται.

αριθμός των ζώων υπολογίζεται εικόνα σε ολόκληρο το

περίπου σε 100 αγελάδες και Κομμάτι. εκλύοντας

μερικές εκατοντάδες πρόβατα. ταυτόχρονα δυσάρεστες

οσμές.

Άως ι-ι λίμνη onlV περιφέρεια τ/ς Π.χ. Ο δρόμος που συνδέει Φορείς της Μέτριο

δραστηριότητες δέχεται πιέσεις τόσο από ιδιώτες tI1V Ντραμπάτντοβα με το τοπικιΊς

και έργα όσο και από την τοπη"Ί Πέραμα οδιΊγησε στο να Αυτοδιοίκησης

Υποδομής αυτοδιοίκηση, οι οποίοι αποδοθεί ~ιεγάλo μέρος της και ιδιώτες

επιθυμούν να επεκτείνουν τις λίμνης σε γεωργικές
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δραστηριότητες τους στην λίμνη. ει...ϊάσεις, ενώ στις παρόδιες

Οι επεκτάσεις και καταπατι;σεις ιδιοιmισίες αναπτύχθηκαν

του φυσικού χώρου της λίμνης, χώροι αναψυχι;ς.

συνδέονται με έργα υποδομής,

της γεωργίας, την βόσκηση, TΊ1V

οικιστι,,'; δραστηριότιιτα καθώς

και TΊ1V συνεχι; ζι;τηση χώρων

αναψυΧ1;ς.

Ιδια επεξεργασια

4.7 Αξιολόγηση των προβλημάτων και των εξελίξεων για το φυσικό περιβάλλον

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχή μελέτης, έχει διαμορφωθεί μέσα από τους

φυσικούς παράγοντες και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που έδρασαν και δρουν

ακόμα στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί, σε ότι

αφορά την λίμνη σε χαμηλό επίπεδο και όσον αφορά της παραλίμνιες περιοχές σε

υψηλό επίπεδο.

Η λίμνη Παμβώτιδα έχει εξελιχθεί σε ένα αρκετά αξιόλογο βιότοπο και αποτελεί

αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου και της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής.

Προκείμενου να τονίσουμε τα κυριότερα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει, καθώς

Κα/. τις πηγές αλ/ά και τα αποτελέσματα που αυτά δημιουργούν παραθέτουμε τον

παρακάτω πίνακα, αξιολόγησης προβλημάτων για το φυσικό περιβάλλον της

περιοχής μελέτης.

Πίνακας 4.2 Αξιολόγηση προβλημάτων - εξελίξεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής

Δραστηριότητα- Εντοπισμός απειλής Τύπος οικοτόπου Βαθμός

Πηγή προβλήματος Τόπος - Μορφή που επηρεάζεται απειλής

Οικιστω; ανάπτυξη Επηρεάζει την παραλίμνια ζώνη. Δημιουργ Αποδέιmις είναι η λίμνη. Υψηλός

προβλι;ματα ρύπανσης ΤΟ πρόβλημα του

από τα αστικά λύματα καθώς ευτροφισμού εmιρεάζει

ένα μεγάλο ποσοστό από όλα τα υδρόβια είδη.

αυτά απορρίπτονται στην λίμνη, εντείνοντc

περισσότερο το πρόβλημα
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του ευτροφισμού.

Κτηνοτροφική Τα χοιροστάσια και τα πτηνοτροφία Διάχυση στην λίμνη Υψηλός

Ανάπτυξη που βρίσκονται κοντά τις των ρυπαντικών

παραλίμνιες περιοχές δημιουργούν έντονο τους φορτiων

πρόβλημα ρύπανσης

Γεωργικές Στη παραλiμνια ζώνη υπάρχουν και Επηρεάζουν ολόκληρο το Υψηλός

καλλιέργειες στις πεδινές εκτάσεις του οικοσύστημα της λiμνης,

λεκανοπεδίου υπάρχουν γεωργικές συμβάλουν στην ανάπτυξη

καλλιέργειες, που προκαλούν ρύπανση από ευτροφικών συνθηκών και

τα λtπάσματα και τα τέλος τα φυτοφάρμακα

φυτοφάρμακα. είναι ικανά να πλι;ξουν

κα' χερσαία εiδη.

Βιομηχανική- Δημιουργεί ρύπανση από Οι τοξικές oυσiες Υψηλός

βιοτεχνική ανάπτυξη τα βιομηχανtκά απόβλητα. που εισρέουν στην

Πολλές βωτεΧViες βρίσκονται λίμνη συντελούν

εκτός ΒΙΠΕ, αρκετά κοντά ση δημιουργία του

στις παραλίμνιες περωχές και φαινομένου της

δεν υπόκεινται σε κανέναν έλ.εγχο. βιοσυσσώρευσης, το οποίο

επηρεάζε, όλους τους

οργανισμούς και μπορεί

να φτάσε, και μέχρ, τον

άνθρωπο.

Εισροι) φερτών υλών Ot χείμαρροιπου εκβάλουν Τα φερτά υλικά λόγο Υψηλός

στον υγρότοπο μεταφέρουν της ποσότηταςτου

ποσότητεςφερτώνυλών που επιταχύνουντ οργανικούφορτίου που

συνθήκεςπρόσχωσηςτης λίμνης. μεταφέρουν,συντελούν

στην ανάπτυξη του

ευτροφισμού.

Εκμετάλλευση Έχει να κάνει με την ποσότητα και Εmιρεάζεtέμιιεσα τον Υψηλός

υδατικού δυναμtκού την ποιότητατων υδάτων της λίμνης υδάτινο όγκο, τις υδρόβιες

γενικότερα. Η έλλεtψη ολοκληρωμένου διαπλάσεις,την

σχεδίου κα, η μη ορθολογική εκμετάλλευσΊ ιχθυοπανίδακαι χλωρiδα
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των υδάτων Π.χ. του OΙKoσυστl;ματoς.

για την άρδευση των

καλλιεργειών, συντελεί

στη επιτάχυνση των και

στην δημιουργία νέων προβλημάτων.

Ανάπτυξη Συντελεί στον περιορισμό της έκτασης της ι-ι αύξηση των καλαμώνων Υψηλός

καλαμώνων καθαρ{ις επιφάνειας της λίμνης και στην περιορίζει

μείωση της περιβαλλοντικι;ς ετερογένειας. την ποικιλία των

ενδιαιτημάτων και

μειώνει τllV βlOπικιλότητα

της λίμνης. Έμμεσα

επηρεάζονται

όλες οι ομάδες οργανισμώ\

Καύση των καλαμώνω Κυρίως από του κτηνοτρόφους Η απρογραμμάτιστη Μέτριος

των παραλίμνιων περιοχών. καύση των καλαμώνων

συντελεί στην αύξηση

του προβλι;ματος του

ευτροφισμού και απειλεί

την αναπαραγωvΊ της

ορνιθοπανίδας της

πεΡΙΟΧ1Ίς·

Αλιεία Η δραστηριότητα αυτιΊ είναι περιορισμένη Λόγο της μΙΚΡ1Ίς Χαμηλός

έκτασης και δεν έντασης τιις αλιείας

προκαλεί προς το παρόν πρόβλημα. κανένα είδος

ιχθυοπανίδας δεν

κιιιδυιιεύε! άμεσα.

Ωστόσο θα πρέπει να

γίνονται συχνές έρευνες

για τον πλυθησμό των

ψαριών.

Kυνι"lΎ Ι Αποτελεί σημαντΙΚ1Ί απειλιΊ για Απειλείται άμεσα η Ί'ψηλός

είδη ορνιθοπανίδας που βαλτόπαπια και έμμεσα

βρίσκονται στην παραλίμνια ζώνη. άλλα θηρεύσιμα είδη.

Ιδια επεξεργασια
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

5.1 Γενικά στοιχεία

Από την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στην περιοχή

μελέτης, έγιναν φανερά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη Παμβώτιδα και το

οικοσύστημα της. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τα

προβλήματα και θα προτείνουμε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση τους. Επίσης θα

εξετάσουμε τις αρμοδιότητες αλλά και τις ενέργειες που έχει ήδη κάνΕΙ ο

νεοσύστατος φορέας διαχείρησης της λίμνης Παμβώτιδας.

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για τον βαθμό και την ποιότητα της

προστασίας, που η μελέτη αυτή προσπαθεί να πετύχει, είναι ο προσδιορισμός της

προστατευτέας περιοχής και οι νομικοί χαρακτηρισμοί της, καθώς και οι χρήσεις που

προβλέπονται στην περιοχή αυτή. Θα πρέπει να γίνει επίσης κατανοητό ότι τα χρόνια

προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη, η ευρύτερη περιοχή και το οικοσύστημα τους

δεν θα λυθούν αυτόματα και ως δια μαγείας, α'λ/.ά με συντονισμένη προσπάθεια από

όλους τους υπεύθυνους φορείς, τοπικούς και κρατικούς.

Τέλος, εκτός τις κεντρικές τοπικές συλλογικές προσπάθειες για την προστασία

και ανάδειξη της περιοχής οικοανάπτυξης, για να υπάρξει επιτυχία των στόχων και

των επιδιώξεων απαιτείται αίσθημα υψηλής προσωπικής ευθύνης. Ο καθένας

πολίτης, κάτοικος της ευαίσθητης οικολογικά αυτής περιοχής, και πριν απ' όλα όσοι

επέλεξαν να προσφέρουν από αιρετές και άλλες δημόσιες θέσεις ευθύνης, πρέπει

υπεύθυνα να επωμισθούν το μερίδιο που τους αναλογεί.
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5.2 Κατηγομιοποίηση προβλημάτων - κινδύνων

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης των

προβλημάτων και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η λίμνη Παμβώτιδα, όπως αυτά

φάνηκαν μέσα από την ανάλυση της υπάρχουσα κατάστασης. Σε κάθε πρόβλημα,

δίνεται ένας βαθμός, που είναι ο μέσος όρος των βαθμών εΠΙlα/νδυνότητας του

προβλήματος στα στοιχεία που απαρτίζουν το οικοσύστημα της λίμνης καθώς και

ανάπτυξη του φαινομένου του ευτροφισμού και της βιοσυσσώρευσης.
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απόβλητα

Απόβλητα
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φερτών υλών

Ανάπτυξη

καλαμώνων

Λατομεία

Μεταποιητικές

δραστηριόt11τες

Αλιεία

Ιδία επεξεργασία
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης των προβλημάτων και

όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.1, το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η

λίμνη Παμβώτιδα, είναι τα αστικά λύματα. Το δεύτερο πιο σημαντικό πρόβλημα είναι

οι εισχωρήσεις των φερτών υλών και το τρίτο, τα βιομηχανικά απόβλητα. Από τα

υπόλοιπα προβλήματα αυτά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης είναι τα

φυτοφάρμακα, η ανάπτυξη των καλαμώνων, οι μεταποιητικές δραστηριότητες και η

χρήση των λιπασμάτων.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης

εμμένοντας κυρίως στα τρία βασικά προβλήματα, όπως αυτά βγήκαν σύμφωνα με την

παραπάνω αξιολόγηση και θα παραθέσουμε την μέχρι τώρα δράση του φορέα

διαχείρισης της λίμνης, σε συνάρτηση με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η

λίμνη και το οικοσύστημα της.

5.3 Μέτρα αντιμετώπισης και βασικές κατευθύνσεις

Μετά την διαπίστωση των κινδύνων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η

λίμνη Παμβώτιδα καθώς και το οικοσύστημα που αυτή δημιουργεί, είμαστε πλέον σε

θέση να θέσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης, τις προτεραιότητες και τις βασικές

κατευθύνσεις, ώστε να πετύχουμε, μεσοπρόθεσμα, την διατήρηση της δυναμικής και

την σύσταση του περιβάλλοντος της λίμνης και μακροπρόθεσμα την βελτίωση των

συνθηκών και την ποιότητα της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αλ/ά και με τα συμπεράσματα της ανάλυσης που

προηγήθηκε, θέτουμε τους εξής μέτρα - στόχους:

Μέτρο J : Σκεδ,ασμό δ,αιείρ,σllC των λυμάτων του Δήμου Ιωαννίνων και των

υπόλοιπων Δήμων της neptoVΊc HI'J.WlC.

Το μέτρο αυτό θα περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης

κατάστασης, όσον αφορά τα λύματα και το υπάρχων καθεστώς διαχείρισης τους,

ώστε να διεξαχθούν και τα κατάλ/ηλα συμπεράσματα και να εντοπιστούν τα

προβλήματα και θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης, σύμφωνα πάντα με την

ισχύουσα νομοθεσία.
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Μέτρο 2 : ΣΙf:διn.σμός Έια τιιν διακίνιιση των Φf:οτ(όν υλών στι, λεκάνη

απορρωίc πιc λίμνης.

Με το μέτρο αυτό θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις βασικές αιτίες της

εισχώρησης των φερτών υλών, θα τονίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες του φαινομένου

αυτού για την λίμνη και το οικοσύστημα της και θα παραθέσουμε τρόπους

αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού.

Μέτρο 3 : Πρόταση υδροληψίας και μεταφοράς νερού για τον εμπλουτισμό

της λίμνης Παμβώπδας.

Ο εμπλουτισμός της λίμνης με μεταφορά νερού αποτελεί φερέγκια λύση για την

αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων και κυρίως του ευτροφισμού και της ρύπανσης.

Η πρόταση θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό του τόπου άντλησης υδάτων, τον τρόπο

μεταφοράς και το κόστος κατασκευής. Αποτελεί δε πανάκια για κάθε μελέτη που έχει

γίνει για την λίμνη, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη.

Εκτός από τα βασικά μέτρα που προτείνουμε, παραθέτουμε και μία σειρά

κατευθύνσεων και στόχων, για την αντιμετώπιση μικρότερων προβλημάτων που

όμως δεν παύουν να αποτελούν τροχοπέδη για την περιβαλλοντική εξυγίανση της

λίμνης των Τωαwίνων.

5.4 Σχεδιασμός διαχείρισης λυμάτων του Δήμου Ιωαννίνων και των παραλίμνιων

Δήμων

Όπως διαπιστώσαμε από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ένα μεγάλο

'Ποσοστό των οικιών που βρίσκονται περιμετρικά της λίμνης Παμβώτιδας δεν διαθέτει

σύνδεση με το δίκτυο. Η περίπτωση της εναπόθεσης των λυμάτων σε σηπτικούς

βόθρους, εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα περιβαλλοντικούς για το

οικοσύστημα της λίμνης. Άλλωστε όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5.1, τα αστικά

λύματα ευθύνονται τόσο για την δημιουργία και την ανάπτυξη του φαινομένου του

ευτροφισμού καθώς και για την επιβάρυνση των ενδιαιτημάτων της περιοχής, της

πανίδας. της χλωρίδας, της ιχθυοπανίδας, του φυτοπλαγκτού και του ζωοπλαγκτού.
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Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη του σχεδιασμού ενός

ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και εναπόθεσης λυμάτων, που θα έχει

σαν γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Στα

πλαίσια αυτά, προσπαθούμε να εξετάσουμε τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης,

με βάση την διεθνή εμπειρία και στη συνέχεια, την τεκμηρίωση των βέλτιστων

επιλογών σε όλα τα επίπεδα, κυρίως δε όσον αφορά τον βαθμό και την μέθοδο

επεξεργασίας. Στη βάση αυτή προτείνουμε και τις πιθανές επεκτάσεις των δικτύων

αποχέτευσης καθώς και την δημιουργία νέων.

5.4.1 Υφιστάμενη διαχείριση

Σε ότι αφορά την υφιστάμενη διαχείριση, ο Νομός Ιωαννίνων, με 28 νέους

δήμους και 13 κοινότητες, διαθέτει σήμερα μόνο δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας

λυμάτων, στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, ενώ στους υπόλοιπους οικισμούς, τα λύματα

διατίθενται ανεπεξέργαστα είτε στο έδαφος, είτε σε υδάτινους αποδέκτες. Με

εξαίρεση την ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και την υπό σύσταση ΔΕνΑ Μετσόβου, λόγο της

έλλειψης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, δεν υπάρχουν ανάλογοι φορείς

διαχείρισης.

Η υφιστάμενη διαχείριση αστικών λυμάτων περιγράφεται κατά δήμο παρακάτω.

Δήμος Ιωαννίνων:

Ο Δήμος Ιωαννίνων διαθέτει χωριστικό αποχετευτικό σύστημα, που είναι υπό

κατασκευή και πρόκειται να εξυπηρετήσει το 70% του πληθυσμού. Τα λύματα που

συλλέγει το δίκτυο οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Το

υπόλοιπο 30% του πληθυσμού εξυπηρετείται από σηπτικούς βόθρους. Τα δημοτικά

διαμερίσματα που βρίσκονται δίπλα στον Δήμο Ιωαννίνων, δεν διαθέτουν

αποχετευτικό δίκτυο και τα λύματα διατίθενται σε σηπτικούς βόθρους. Από εκεί

μεταφέρονται με βυτιοφόρα στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου

Ιωαννίνων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα βρίσκεται υπό δημοπράτηοη η

επέκταση των εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη εφαρμογή τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
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Στον Δήμο λειτουργούν 6 βιομηχανικές μονάδες οι οποίες προκειμένου να συνδεθούν

με το δίκτυο θα πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους όρους.

Δήμος Ανατολής:

Το δημοτικό διαμέρισμα Ανατολή διαθέτει χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο το

οποίο καλύπτει το 30% του πληθυσμού, ενώ οι άλλες κοινότητες του Δήμου,

Μπάφρα και Νεοκαισάρεια δεν διαθέτουν καθόλου αποχετευτικό δίκτυο. Τόσο τα

λύματα που συλλέγει το δίκτυο, όσο και τα λύματα των υπόλοιπων κατοικιών,

καταλήγουν σε σηπτικούς βόθρους. Στη συνέχεια όλα τα βοθρολύματα των

δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Ανατολής, οδηγούνται με βυτιοφόρα στην

μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ιωαwίνων.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως, με την

υπερχείλιση των βόθρων, όπου τα επερχειλίζοντα λύματα καταλήγουν στο δίκτυο των

όμβριων και από κει στην λίμνη Παμβώτιδα. Επίσης μεγάλο περιβαλλοντικό

πρόβλημα δημιουργεί και το μεγάλο ποσοστό απορροφητικών βόθρων που βρίσκεται

στην περιοχή

Δήμος Περάματος:

Στα δημοτικά διαμερίσματα Περάματος και Κρύας κατασκευάζονται

αποχετευτικά δίκτυα χωριστικού τύπου. Προς το παρών όμως εξυπηρετούνται με

απορροφητικούς βόθρους όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου, οι

οποίες δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον Δήμο βρίσκονται 5 βιομηχανικές μονάδες, από

τις οποίες οι 2 (μονάδες παραγωγής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών,

χρησιμοποιούν απορροφητικούς βόθρους και άλλη μία (μονάδα επεξεργασίας

κρέατος πρόκειται να συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕγΑΙ. Οι υπόλοιπες

μονάδες πιθανόν να χρησιμοποιούν σύστημα απορροφητικών βόθρων.

Δήμος Μπιζανίου :

Στα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Μπιζανίου δεν υπάρχουν αποχετευτικά

δίκτυα και έτσι τα όλα λύματα διατίθενται σε απορροφητικούς βόθρους. Επίσης στον

Δήμο λειτουργούν 4 βιομηχανικές μονάδες εκ των οποίων οι δύο είναι μονάδες
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παραγωγής ζωοτροφών από φυτικά προϊόντα και δεν παράγουν υγρά απόβλητα. Οι

υπόλοιπες πιθανόν να χρησιμοποιούν το σύστημα των απορροφητικών βόθρων.

Διίμος Παμβώπδος:

Τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου δε διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο, εκτός

από την κοινότητα Κατσικάς, της οποίας το δίκτυο, χωριστικού τύπου βρίσκεται υπό

κατασκευή. Τα λύματα διατίθενται σε σηπτικούς βόθρους και σε περίπτωση

υπερχείλισης μεταφέρονται στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου

lωαννίνων. Στον Δήμο λειτουργούν 6 βιομηχανικές μονάδες εκ των οποίων οι 5 είναι

μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και η μία επεξεργασίας κρεάτων, στην οποία

λειτουργεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού, μικρής έως μεσαίας δυναμικότητας. Οι

υπόλοιπες μονάδες πιθανών να χρησιμοποιούν σύστημα απορροφητικού βόθρου.

Διίμος Πασσαρώνος:

Τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και τα

λύματα καταλήγουν σε απορροφητικούς είτε στεγανούς βόθρους. Όταν οι βόθροι

υπερχειλίζουνε τα λύματα οδηγούνται στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του

Δήμου Ιωαwίνων. Αξίζει να τονίσουμε ότι στον συγκεκριμένο Δήμο υπάρχουν οι

περισσότερες βιομηχανικές μονάδες, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Δήμους της

περιοχής μελέτης. Έτσι στο Δήμο συναντάμε 9 μονάδες εκ των οποίων οι 3 είναι

μονάδες επεξεργασίας κρέατος οι οποίες και διαθέτουν μονάδα επεξεργασίας

λυμάτων. Από τις υπόλοιπες οι 2 μονάδες ανήκουν στην ΒΙΠΕ Ιωαwίνων ενώ οι

υπόλοιπες μελλοντικά πρόκειται να συνδεθούν με τον αγωγό της ΒΙΠΕ που οδηγεί

στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ιωαwίνων ενώ προς το παρών

χρησιμοποιούν απορροφητικούς βόθρους.

Κοινότητα Νιίσου:

Στην κοινότητα υπάρχει αποχετευτικό, χωριστικό δίκτυο που εξυπηρετεί το 80%

του πληθυσμού. Η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε απορροφητικό βόθρο.
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5.4.2 Παρουσίαση του μέτρου

Στα πλαίσια της εξέτασης των απαιτήσεων σε αποχετευτικά δίκτυα και

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, σε επίπεδο νομού και όσον αφορά τον

προσδιορισμό της παραγωγής αστικών λυμάτων γίνεται χρήση της μονάδας

ισοδύναμου πληθυσμού (Ι.Π), η οποία λαμβάνεται ως το αποικοδομήσημο οργανικό

φορτίο που παρουσιάζει βιοχημικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ημερών (80D5) ίσες

μ' 60 gr/ημέρα .(Οικονομίοης, 2000), (Κούγκολος 1996)

Ι-Ι μεθοδολογία για τ/ν κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης

λυμάτων βασίζεται στους παρακάτω, άξονες:

• Απαιτήσεις νομικού πλαισίου

• Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης λυμάτων

• Υφιστάμενη ποιότητα υδάτινων αποδεκτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους

χαρακτηριζόμενους από την ΚΥΑ 5673/400197, ευαίσθητους αποδέκτες.

• Προσδιορισμένη ανώτερη χρήση υδάτων για κάθε αποδέκτη.

• Μέγεθος και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικισμών.

• Δυνατότ/τα συνεπεξεργασίας μεταξύ των οικισμών.

• Δυνητικές μέθοδοι επεξεργασίας.

• Υφιστάμενη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων και δυνατότ/τα

συνεπεξεργασίας.

• Έργα που ήδη δρομολογούνται

• Απόψεις φορέων τ/ς περιοχής.

• Ειδικά προβλήματα ή διαπιστώσεις σχετικά με τ/ν υφιστάμενη διαχείριση ή

την κατάσταση των αποδεκτών.

Η γενική αρχή τ/ς πρότασης είναι ότι τα λύματα θα πρέπει να υφίστανται

κατάλληλη επεξεργασία, ώστε τα αποδεχόμενα επιφανειακά ύδατα να είναι

κατάλληλα για την εκάστοτε προβλεπόμενη ανώτερης τάξης χρήση. Με βάση την

γενική αρχι; αυτή και εκλαμβανόμενοι το γεγονός ότι στην περιοχή μελέτ/ς ήδη

έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις όσων αφορά την δημιουργία και επέκταση κάποιων
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αποχετευτικών δικτύων, καταρτίζουμε το αποδεκτό σενάριο, το οποίο θα πρέπει να

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια ιεράρχησης:

Στάδιο J : Αφορά την διερεύνηση των περιοχών [που τίθενται σε προτεραιότητα,

και συγκεκριμένα τις περιοχές εκείνες που βρίσκονται στην υδρολογική λεκάνη

ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5673/400/97, στην

συγκεκριμένη περίπτωση η λίμνη Παμβώτιδα.

Στάδω 2 : Αφορά τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400197 περί των απαιτούμενων

αποχετευτικών δικτύων και μεθόδων επεξεργασίας βάση των πληθυσμιακών

δεδομένων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οικισμών.

Στάδιο 3 : Αφορά τη δυνηΤΙΚ1i συνεπεξεργασία λυμάτων μεταξύ των οικισμών

και την οικονομία κλίμακας που προκύπτει.

Στάδω 4 : Αφορά τις δυνητικές μεθόδους της απαιτούμενης επεξεργασίας.

Η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας και η αξιολόγηση του σεναρίου διαχείρισης

αστικών λυμάτων, γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1. Αποδέκτης

2. Συμμόρφωση με την ΚΥΑ 56731400197

3. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί

4. Γεωγραφική θέση οικισμών, πληθυσμός

5. Καταλληλότητα μεθόδου επεξεργασίας

6. Χωροταξικά και Αναπτυξιακά κριτήρια

7. Απλότητα λειτουργίας

8. Κόστος λειτουργίας και συντήρησης

9. Απαιτήσεις σε γη

Ι Ο. Κόστος κατασκευής
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Σύμφωνα με τ/ν ΚΥΛ 5673/400/97, αν η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε

ευαίσθητους αποδέκτες τότε ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού ισχύουν τα

παρακάτω:

1. Αν το μέγεθος του οικισμού είναι άνω των 10.000 κατοίκων, τότε απαιτείται

ύπαρξη δικτύου αποχέτευσης, καθώς και επεξεργασία λυμάτων στο υψηλότερο

επίπεδο (τριτοβάθμια επεξεργασία).

2. Αν ο μέγεθος του οικισμού είναι μεταξύ 2.000 και 10.000 κατοίκων, τότε

απαιτείται κατασκευή δικτύου αποχέτευσης καθώς και δευτεροβάθμια

επεξεργασία των λυμάτων.

3. Αν το μέγεθος του οικισμού είναι μικρότερο των 2.000 κατοίκων, τότε

απαιτείται κατασκευή δικτύου αποχέτευσηςκαθώς και κατάλληλη επεξεργασία

των λυμάτων.(Κούγκολος 1996)

Με βάση όλα τα παραπάνω κριτήρια και άξονες παρατηθούμε τα προτεινόμενα

σχέδια διαχείρισης αστικών λυμάτων για κάθε Δήμο, στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 5.2 Προτάσεις ανά σΤΑ

σΤΑ Σύστημα διο'Χείρισης Αποδέκτης Προτεραιότητα

Δήμος lωαννίνων Ι . Ολοκλι1ρωση αποχετευτικού Τάφρος Άμεση όσον αφορά την

δικτύου Λαψίστας δημιουργία της μονάδας

2. Τριτοβάθμια επεξεργασία (ποταμός επεξεργασίας λυμάτων,

3. Δημιουργία νέας μονάδας Καλαμάς έως το 2008

επεξεργασίας λυμάτων ώστε να μέσω

εξυmιρετεί όλων των πληθυσμό σllραyyας)

καθώς και τους γειτονικούς

οικισμούς

Δήμος Ανατολής

Κ. Ανατολής 1. Κατασκευή αποχετευτικού Μ.Ε.Λ. ·Εως το 2006

δικτύου Ιωαwίνων

2. Σύνδεση με την Μ.Ε.Λ.
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Ιωαννίνων

Κ. Μπάφρας 1. Κατασκευή σηπτικών βόθρων Νέα Έως το 2006

Κ. Νεοκαισάρειας 2. Μεταφορά βοθρολυμάτων στην Μ.Ε.Λ.

νέα Μ.Ε.Λ. Ιωαwίνων Ιωαwίνων

Δήμος Περάματος

Οικ. Περάματος Σύνδεση με την Μ.Ε.Λ. Ιωαννίνων Μ.Ε.Λ. 2006

Κ. Αμφιθέας Ιωαwίνων

Κ. Κρύας Σύνδεση με την νέα Μ.Ε.Λ. ΝέαΜ.Ε.Λ. 2006

Ιωαwίνων Ιωαwίνων

Κ. Κρανούλας Ι. Κατασκευή σηπτικών βόθρων Μ.Ε.Λ. 2006

Κ. Περιβλέπτου 2. Μεταφορά βοθρολυμάτωιι σ71]ΙΙ Ιωαwίνων

Μ.Ε.Λ. lωαwίνων

Δήμος Πασσαρώνο

Κ. Νεοχωρίου 1. Κατασκευή σηπτικών βόθρων Μ.Ε.Λ. 2006

Κ. Άνω Λαψίστας 2. Μεταφορά βοθρολυμάτων στην Ιωαwίνων

Κ. Κάτω Λαψίστας Μ.Ε.Λ. Ιωαwίνων

Κ. Ροδοτοπίου Μεταφορά λυμάτων με τον αγωγό Νέα Μ.Ε.Λ. 2006

Κ. Μέγα Γαρδικίου της ΒΙΠΕ στην νέα Μ.Ε.Λ. Ιωαwίνων

lωαwίνων

Δήμος Μπιζανίου

Κ. Πεδινής Ι. Κατασκευή αποχετευτικού Νέα Μ.Ε.Λ. 2006

δικτύου Ιωαννίνων

2. Σύνδεση με την νέα Μ.Ε.Λ.

Ιωαwίνων

Κ. Κοσμηράς 1. Κατασκευή σηπτικών βόθρων Μ.Ε.Λ. 2006

Κ Μπιζανίου 2. Μεταφορά βοθρολυμάτων Ιωαwίνων

Κ. Αμπελιάς στην Μ.Ε.Λ. Ιωαwίνων

Δήμος Παμβώτιδος

Κ. Κατσικάς Ι. Κατασκευή αποχετευτικού Μ.Ε.Λ. 2006

δικτύου Ιωαwίνων

2. Σύνδεση με την Μ.Ε.Λ.
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Ιωαwίνων

Κ. Ηλιόκαλης 1. Κατασκευή αποχετευτικού Νέα Μ.Ε.Λ. 2006

Κ. ΛCYYΥάδων δικτύου Ιωαwίνων

Κ. Κουτσελιού 2. Σύνδεση με την νέα Μ.Ε.Λ.

Ιωαwίνων

Κ. Πλατανίας 1. Κατασκευή σηπτικών βόθρων Μ.Ε.Λ. 2006

Κ. Βασιλικής 2. Μεταφορά βοθρολυμάτων Ιωαwίνων

στην Μ.Ε.Λ. Ιωαwίνων

Ιδια επεξεργασια

5.5 Σχεδιασμός για την διακίνησιι των φερτών υλών στη λεκάνη απορροής τ/ς

λίμνης

Η λίμνη της Παμβώτιδας, λειτουργεί σαν φυσικός αποδέκτ/ς ενός ορεινού

υδρογραφικού δικτύου από διάφορα ρεύματα με υψηλή χειμαρρικότητα, τα οποία την

τΡοΦοδοτούν με νερά και με φερτά υλικά. Λόγο της έντονης υποβάθμισης που

επικρατεί στον ορεινό χώρο τ/ς λεκάνης απορροής της λίμνης, οι ποσότητες των

υλικών που παράγονται είναι σημαντικές και το αποτέλεσμα του, όπως αποδείχτηκε

μακροχρόνια καταστροφικό. Το αποτέλεσμα των προσχώσεων είναι η μείωση με

ταχύ ρυθμό τ/ς χωρητικότητας της λίμνης, η δημιουργία πλημμύρων, οι

τεγανοποιήσεις και οι υγράνσεις στην γύρω περιοχή.

Αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι η λίμνη Παμβώτιδα, εκτός από το οξύ πρόβλημα

ρύπανσης που παρουσιάζει, αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα πρόσχωσης.

Μεταξύ των δύο αυτών προβλημάτων, υπάρχει μία ουσιώδη διαφορά. Η ρύπανση

είναι φαινόμενο αντιστρέψιμο, εφόσον και αν ελεγχθούν οι εστίες που την

προκαλούν, ενώ οι προσχώσεις είναι φαινόμενο μη αντιστρέψιμο, καθώς παρά την

άρση των αιτιών, τα υλικά παραμένουν στον τόπο πρόσχωσης και για αυτό το

πρόβλημα αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Άλλωστε για να υπάρχει ρύπανση, πρέπει

να υπάρχει λίμνη και η Παμβώτιδα τείνει να εξαφανιστεί όπως και αναφέρθηκε.
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5.5.1 Βασικές αιτίες και αποτελέσματα

Το βασικό αίτιο για το προσχωτικό πρόβλημα που εμφανίζει η λίμνη, αποτελεί η

έντονη διακίνηση φερτών υλών από τα χειμαρρικά ρεύματα του υδρογραφικού

δικτύου της. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο εναποθέτονται στην λίμνη 1165 m3 μόνο από

την ορεινή λεκάνη απορροή της.

Το βαθύτερο πρόβλημα, όμως πηγάζει από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που

έγιναν κυρίως το 1950 και αφορούσαν τα αντιπλημμυρικά έργα στην πεδινή περιοχή

γύρω από την λίμνη Παμβώτιδα. Με τα έργα αυτά οι χείμαρροι εκβάλανε κατευθείαν

στην λίμνη και υπερπηδούσαν της πεδινές εκτάσεις, οι οποίες ήταν ικανές να

συγκρατήσουν μεγάλο ποσοστό των φερτών υλών των χειμάρρων. Με τα έργα

διευθέτησης και κυρίως τα αντιπλημμυρικά, δημιουργήθηκαν νέες κοίτες με

συντομότερη διαδρομή και εντονότερη κλίση. Έτσι τα χειμαρικά νερά αναγκάζονται

πλέον να ρέουν συγκεντρωμένα και με αυξημένη ταχύτητα προς την λίμνη, με

συνέπεια, να μη γίνονται πλέον ενδιάμεσες αποθέσεις φερτών υλών και να

οδηγούνται δυστυχώς προς την λίμνη.

Σ ότι αφορά το μέλλον του λιμναίου χώρου, η διακίνηση των φερτών υλών

εγκυμονεί τους εξής σοβαρούς κινδύνους:

Βραχυπρόθεσμα .-

• Μείωση του λιμναίου όγκου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της

ρύπανσης και τελικά σε οικολογικό θάνατο της λίμνης

• Πρόσχωση και τεγανοποίηση των ακτών της πόλης των Ιωαννίνων και των

προαστίων τους.

• Έντονες πλημμυρικές καταστροφές στον περιλίμνιο χώρο.

Μακροπρόθεσμα:

• Πρόσχωση και τεγανοποίηση του άνω τμήματος της λίμνης

• Συνεχείς πλημμύρες στον περιλίμνιο χώρο

• Ανύψωση της υπόγειας στάθμης του νερού

• Συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων

• Αύξηση του φαινομένου του ευτροφισμού

• Συνέπειες στην πανίδα και χλωρίδα της λίμνης

•
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Για την αποφυγή του φαινομένου αυτού ή έστω την ελάττωση της έντασης του,

θα πρέπει να γίνει συστηματική διευθέτηση των ορεινών λεκανών απορροής και των

ρευμάτων που τροφοδοτούν την λίμνη. Το παραπάνω θα επιτευχθεί μόνο με την

δημιουργία ορεινών υδρονομικών έργων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία

μόνο αντιπλημμυρικών έργων, η οποία είναι και η βασική αρχή για την αντιμετώπιση

του προβλήματος μέχρι σήμερα, θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα ορεινά

υδρονομικά έργα καθώς είναι αναπόφευκτη η καταστροφή τους από τις προσχώσεις

και τις πλημμύρες.

Όπως φαίνεται και από τον χάρτη 3.5 σελίδα 51, οι κύριοι τροφοδότες του

λιμναίου χώρου είναι οι τέσσερις χείμαρροι με αριθμούς 1,2,3,4. Συνεπώς η

διευθέτηση των τεσσάρων αυτών χειμάρρων σε συνδιασμό με κάποια πεδινά

αντιπλημμυρικά έργα θα μπορέσουν να απαλλάξουν την λίμνη από τις προσχώσεις ή

έστω θα ελαττώσουν τον βαθμό πρόσχωσης σε τέτοιο σημείο που θα θεωρείται

μηδενικός. Η εργασία αυτή δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, από οικονομική άποψη και

έτσι θεωρείται άμεσα εκτελέσιμη. Παρόλα αυτά απαιτεί όμως ειδικό χειρισμό και

ιδιότυπα έργα και γι αυτό θα πρέπει να ανατεθεί σε αρμόδιος φορεί και επιστήμονες

ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος.

5.6 Πρόταση υδροληψίας και μεταφοράς νερού για τον εμπλουτισμό της λίμνης

Παμβώτιδας.

Το θέμα του εμπλουτισμού της λίμνης είναι ίσως από τα πιο σημαντικά μέτρα

αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων που αφορούν την λίμνη και το οικοσύστημά

της. Κατά το παρελθόν έγιναν πολλές προσπάθειες επίτευξης του στόχου αυτού, με

διάφορες προτάσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία εξέλιξη.

Ο εμπλουτισμός τ/ς λίμνης με μεταφορά νερού από άλλες υδρολογικές λεκάνες

θα συμβάλει, προφανώς πέρα από την αναπλιiρωση του ελλείμματος της, στ/ν

βελτίωση τ/ς τροφικής της κατάστασης και στην γενικότερη βελτίωση της ποιότητας

του νερού και κατ' επέκταση στην αναγέννηση της. Επίσης με τον εμπλουτισμό της
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λίμνης, θα περιοριστεί σημαντικά η ρύπανση της και ιδιαίτερα από τον φώσφορο και

το άζωτο, δύο στοιχεία που προκαλούν έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα σε αυτή.

5.6.1 Γενική θεώρηση της πρότασης

Οι γενικές αρχές της πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προστασία των

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περΙΟΧΙ1ς ανάληψης, την ανάληψη της

απαιτούμενης ποσότητας νερού της καλύτερης δυναηις ποιότητας και την

οικονομικότητας της λύσης. Από προηγούμενες μελέτες που εΚΠΟV11θηκαν πάνω στο

ίδιο ή σε παρεμφερή θέματα, έγινε εναργές ότι το μόνο εφικτό σημείο υδροληψίας

είναι η λίμνη Αωού και η υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αράχθου. Στην πεΡΙΟΧΙ1

αυηι υπάρχει Ι1δη ταμιευτήρας συγκέντρωσης νερού και έτσι δεν θα χρειαστούν

περαιτέρω έργα προετοιμασίας.

Για ρα υπολογίσουμε την ποσότητα νερού, που πρέπει να εισέλθει στην λίμνης

και που είναι ικανή να ανατρέψει το κλίμα που επικρατεί στην λίμνη και στο

οικοσύστημα της, θα πρέπει να υπολογίσουμε το εη1σιο υδάτινο ισοζύγιο των

εισροών και των εκροών της. Για ένα υδρολογικό έτος, μέσου ύψους βροχόπτωσης (=

1200mtn), το ισοζύγιο των εισροών - εκροών δίνεται από την εξίσωση :

Βροχοπτώσεις + Επιφανειακές απορροές + Υπόγειες απορροές = Εξατμίσεις +

Αρδεύσεις +Εκροiς θυροφράγματος + Υπόγειες εκροiς (Ζ,,;'γας 2002).

Οι ποσότητες του νερού που αντιστοιχούν στους όρους της παραπάνω εξίσωσης

έχουν υπολογιστεί με αρκετά ικανοποιητική προσέγγιση και είναι οι εξής:

Bρoχωπτώσεις~26.000.000 Μ3

Επιφανειακές απορροές =90.000.000 Μ3

Υπόγειες απορροές ~ 10.000.000 Μ3

Εξατμίσεις ~ 23.000.000 Μ3

Αρδεύσεις ~ 18.000.000 Μ3

Εκροές θυροφρόγματος~ 60.000.000 Μ3

Υπόγειες εκροές ~ 25.000.000 Μ3
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Δεδομένου ότι -για την κατάσταση των νερών της λίμνης παίζει σημαντικό ρόλο

το ισοζύγιο της ξηρής ή αρδευτικής περιόδου, που προσδιορίζεται από το πεντάμηνο

Ι 5 Μάιου - 15 Οκτωβρίου, δίνεται παρακάτω. τόσο το ισοζύ-γιο αυτό. όσο και το

ισοζύγιο της υγρής περιόδου.

Ισοζύ'ΙΙΟ αρδευπ/aίς περιόδου:

Βροχοπτώσεις + Επιφανειακές απορροές + Υπόγειες απορροές = Εξατμίσεις +

Αρδεύσεις + Υπόγειες εκροές.

Οι αντίστοιχες ποσότητες νερού είναι:

Βροχοπτώσεις = Ι Ι .000.000 Μ3

Επιφσνειακές απορροές ~ 7.000.000 Μ3

Υπύγειες απορροές ~ 2.000.000 Μ3

Εξατμίσεις= Ι 7.000.000 Μ3

Aρδεiισεις ~ 18.000.000 Μ3

Υπόγειες εκροές ~ 8.000.000 Μ3

Ισοζύγιο υγρής περιόδου:

Βροχοπτώσεις + Επιφανειακές απορροές + Υπόγειες απορροές = Εξατμίσεις +

Εκροές θυροφράγματος + Υπόγειες εκροές.

Οι αντίστοιχες ποσότητες νερού είναι:

Βροχοπτώσεις ~ 15.000.000 Μ3

Επιφανειακές απορροές ~ 83.000.000 Μ3

Υπόγειες απορροές = 8.000.000 Μ3

Εξατμίσεις =6.000.000 Μ3

Εκροές ΘUρoφράγματoς~ 60.000.000 Μ3

Υπόγειες εκροές ~ 17.000.000 Μ3

Τα αθροίσματα των δύο ποσοτήτων του νερού δείχνουν στο το ισοζύγιο της

αρδευτικής περιόδου, υπάρχει έλλειμμα νερού, ενώ στο ισοζύγιο της υγρής περιόδου

υπάρχει περίσσευμα. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο της αρδευτικής περιόδου είναι:

Έ)].ειμμα αρδευΤΙ"ής περιόδου ~ Ε"ροές - Εισροές ~ 23.000.000 Μ'
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Το περίσσευμα στο ισοζύγιο της υγρής περιόδου είναι, προφανώς ίδιο με το

έλλειμμα της αρδευΤΙΚ11ς περιόδου, καθώς στην aPl1l αυτής της περιόδου η στάθμη

του νερού της λίμνης είναι ανώτατη (στάθμη υπερχειλιστικιι), ενώ στην αρχή της

υγρής περιόδου η στάθμη του νερού είναι κατώτατη, λόγο των απολήψεων για

άρδευση καθώς και των ά'λ/ων απωλειών.

Μέσος υδραυλικόςχρόνος ανανέωσης του νερού

Ο μέσος υδραυλικός χρόνος ανανέωσης του νερού, είναι ο χρόνος που απαιτήται

για να εισρεύσει στη λίμνη ποσότητα νερού ίση με τον όγκο της. Η παράμετρος αυη1

θεωρείται πολύ σημαντική για τον καθορισμό της φυσΙΚ11ς κατάστασης της λίμνης

και ιδιαίτερα της τροφικής η1ς κατάστασης. Ο μέσος υδραυλικός χρόνος δίνεται από

την εξίσωση :

Τ= VΙΕισροές - Εκροές, για την λίμνη ο χρόνος αυτός είναι 11 περίπουμιίνες.

5.6.2 Εμπλουτισμός της λίμνης - θεωρητική προσΙηιση

Το υδάτινο ισοζύγιο της αρδευτικής περιόδου είναι όπως προαναφέρθηκε

ελλειμματικό περίπου κατά 23.000.000 MJ. Για την κάλυψη αφενός του ελλείματος

του νερού της λίμνης και την μείωση του υδραυλικού χρόνου ανανέωσης του, καθώς

και την εξασφάλιση μίας συνεχούς και σταθερής ροής νερού στην τάφρο της

Λαψίστας, είναι επιτακτική και αναγκαία η μεταφορά νερού από άλλες υδρολογικές

λεκάνες για τον εμπλουτισμό της λίμνης. Η απαιτούμενη ποσότητα νερού κρίνεται ότι

θα πρέπει να είναι της τάξης των 30.000.000 MJ και η μεταφορά του νερού Οα πρέπει

να γίνει κατά την αρδευτική περίοδο.

Ο εμπλουτισμός με 30.000.000 MJ κατά το πεντάμηνο της αρδευτικής περιόδου

σημαίνει μέση μηνιαία μεταφορά νερού 6.000.000 Μ3 . Οι απώλειες νερού κατά την

αρδευτική περίοδο είναι Εξάτμιση ~ 17.000.000 Μ3 , Άρδευση ~ 18.000.000 Μ',

Υπόγειες εκροές = 8.000.000 Μ3 και συνολική απώλεια = 43.000.000 Μ3 . Το τελικό

όμως έλλειμμα είναι 23.000.000 MJ καθώς τα υπόλοιπα 20.000.000 MJ καλύπτονται

από τις εισροές της περιόδου. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι αρδεύσεις τις περιοχής

είναι της τάξης των 18.000.000 Μ3 , συνεπάγεται ότι από τα 30.000.000 Μ3 που θα
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μεταφερθούν στην λίμνης, τα 12.000.000 Μ] θα παραμείνουν εκεί για την κάλυψη

των αναγκών και των απωλειών της, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή ανώτατη

στάθμη του νερού. Τα υπόλοιπα 18.000.000 Μ] θα εκρευσουν στην ταφρο της

Λαψίστας για την εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού άρδευσης.

Σχήμα 5.1: Εισροές και εκροές Στη λίμνη Παμβώτιδα

5.6.3 Σχεδιασμός του μέτρου

Όπως αναφέραμε η μεταφορά νερού μπορεί να γίνει από τη λίμνη Αωού και την

υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αράχθου. Στην περιοχή αυτή υπάρχει ήδη

ταμιευτήρας συγκέντρωσης νερού και έτσι δεν θα χρειαστούν περαιτέρω έργα

προετοιμασίας.

Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, η αρχική υδροληψία γίνεται από το θυρόφραγμα θ.Ι,

της δεξαμενής ρύθμισης παροχών που βρίσκεται στον αγωγό φυγής νερού του

ταμιευτήρα της Χρυσοβίτσας (θέση 1 στον χάρτη 7 σελ 115) και σε υψόμετρο 647
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μέτρα. Από την θέση της υδροληψίας μεταφέρεται το νερό με αγωγό μήκους,

περίπου 500μ στο θυρόφραγμα θ.2, που βρίσκεται στη θέση 2 του χάρτη και σε

υψόμετρο 644μ. Από το θυρόφαγμα 82 μεταφέρεται το νερό με τον προσαγωγό της

ΔΕΗ στον ταμιευτήρια Μετσοβίτικου. Η υδρολυψία για την μεταφορά στην λίμνη

γίνεται απ το θυρόφραγμα 83 της δεξαμενής ρύθμισης παροχών που υπάρχει στην

έξοδο των νερών από τον ταμιευτήρα Μετσοβίτικου. Το θυρόφραγμα θ3 βρίσκεται σε

υψόμετρο 530μ και στην θέση 3 του χάρτη. Τέλος η μεταφορά του νερού από το

θυρόφραγμα θ3 στη λίμνη, γίνεται με τσιμεντένιο αγωγό. (Ζιώγας 2002)

5.7 Γι;νικές καη;υΟύνσι;ις και στόχοι

Εκτός από τα τρία μέτρα που προτείνουμε σε αυτήν την μελέτη, παραθέτουμε

και μία σειρά από κατευθύνσεις ώστε να γίνει εφικτή η εξυγίανση της λίμνης και του

υγροβιότοπου της. Σύμφωνα με την καταγραφή των προβλημάτων από την ανάλυση

της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και από άρθρα του τοπικού τύπου σχετικά με τα

προβλήματα της λίμνης (βλέπε παράρτημα), δίνουμε της βασικές κατευθύνσεις και

στόχους που υπάρχουν παρακάτω.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο λεκανοπέδιο των Ιωαwίνων υπάρχουν σημαντικά

περιβαλλοντικά προβλήματα με ιδιαίτερη οικολογική επίπτωση που αφορά κυρίως

την διαταραχή και την υποβάθμιση του οικοσυστήματος της λίμνης. Οι κατευθύνσεις

που προτείνονται ενδεικτικά, είναι :

Μέτρο 4:Εμπλουτισμοί με γόνο ψαριών

Οι εμπλουτισμού με γόνο ψαριών σημείωσαν στο παρελθόν, σε πολλά είδη

μεγάλη επιτυχία (φυτοφάγος κυπρίνος, γλήνι, χέλι κ.λ.π.), ενώ σε άλλα είδη κυπρίνος,

γλανίδι, καραβίδα, τα αποτελέσματα δεν ήταν ανάλογα της προσπάθειας εξ' αιτίας

του γόνου, του ανταγωνισμού από τον φυτοφάγο κυπρίνο, την παράλογη χρήση του

θυροφράγματος και του τρόπου αλιείας από μικρή μερίδα ψαράδων.

Προτείνουμε να γίνει εμπλουτισμός με γόνο ψαριών που να έχουν

α: Υψηλή αντοχή της συνθήκες της λίμνης
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β: Που θα είναι ικανά να συμβάλουν στην καταπολέμηση του ευτροφισμού'

γ: Που δεν θα αποτελούν ανταγωνιστές για τα άλλα είδη ιχθυοπανίδας

Τέτοια ψάρια μπορεί να είναι ο Κέφαλος και το υβρίδιο του γλανιδίου

Μέτρο 5: Μηχανικά μέσα καταπολέμησης του ευτροφισμΟ1)

Όσον αφορά το πρόβλημα του ευτροφισμού, προτείνουμε:

Ι. Την διάνοιξη αυλακών στον καλαμώνα περιφερειακά της λίμνης, αποκαθιστώντας

την κίνηση του νερού και την επαναλειτουργία των πεδίων φυσικής αναπαραγωγής

των ψαριών.

2. Την αγορά και χρήση μηχανήματος απορρόφηση ιλύος. Το μηχάνημα αυτό θα

συμβάλει καθοριστικά στην αποφόρτιση της λίμνης από ανεπιθύμητες χημικές

ουσίες που εγκλωβίζονται στον πυθμένα και ενισχύουν τον ευτροφισμό.

Μέτρο 6: Τα καραβάκια της λίμνης

Θεωρούμε ότι η κύρια χρήση της λίμνης θα πρέπει να είναι ο τουρισμός, η

αναψυχή και οι αθλητικές δραστηριότητες. Η περιήγηση με τα καραβάκια που

εισήχθαν στην λίμνη το 2000 θεωρούμε ότι θα πρέπει να σταματήσει έως ότου οι

συνθήκες επιτρέψουν την επαναλειτουργία της. Θεωρούμε ότι τα καραβάκια αυτά

εντείνουν το πρόβλημα μόλυνσης και του ευτροφισμού της λίμνης καθώς βρίσκονται

συνέχεια σε κίνηση στην λίμνη.

Μέτρο 7: Τα βαριά μ{:ταΙJ.α και η λίμνη

Παρά το γεγονός ότι η ποσότητα των βαρέων μετάλλων έχει μειωθεί στη λίμνη,

θα πρέπει να εντείνουμε της προσπάθειες για την διατήρηση της μείωσης μέσω

απαγορεύσεων στην χρήση επιβλαβών φυτοφαρμάκων.

Επίσης θα πρέπει να περιορίσουμε την χρήση των αζωτούχων και

φωσφορούχων λιπασμάτων της καλλιέργειες του λεκανοπεδίου. Θα πρέπει οι δόσεις

να είναι σύμφωνα με της νομοθεσίες αλλά ιδιαίτερα με της απαιτήσεις των φυτών.
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Μέτρο 8: ΔημιουΡΎία μοντf.λου προσομοίωσης

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, θα συ)J,έγονται πληροφορίες και στοιχεία για την

λίμνη και θα γίνονται εκτιμήσεις και σενάρια σύμφωνα και με την διεθνή εμπειρία

ώστε να υπάρχει κάθε φορά η λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να

παρουσιαστεί.

Μέτρο 9: Άρδευση

Είναι φανερό ότι η άρδευση από την λίμνη επιφέρει άμεσες και δυσανάλογες με

όλο το οικοσύστημα αρνητικές επιδράσεις. Η απότομη πτώση του νερού σε εποχή με

υψηλές θερμοκρασίες, σε μία λίμνη της η Παμβώτιδα με μέσο βάθος τα 4 μέτρα,

διαλύει κυριολεκτικά την τροφικι; αλυσίδα και έτσι επιβαρύνεται η όλη προσπάθεια

αποκατάστασης της.

Προτείνουμε να αναζητηθούν σταδιακά εναλλακτικές πηγές άρδευσης της

αποθήκες νερού, γεωτρήσεις, βιολογικός καθαρισμός ώστε να αποδεσμευθή η λίμνη

ως πηγή άρδευσης.

Επίσης έως ότου βρεθούν εναλλακτικές πηγές άρδευσης προτείνουμε την

αλλαγή του συστήματος άρδευσης από υδροσπορά σε τεχνητή βροχή και την

κατασκευή λιμνοδεξαμενών για αρδευτικού σκοπούς. Με την τεχνική αυτή

αναμένεται η μείωση της ζήτησης νερού κατά 1/3.

Μέτρο 1Ο: ΔημιουΡΎία έργων προστασία της λίμνης

1. Δημιουργία περιφερειακή τάφρου συλλογής του νερού που μεταφέρει

λιπάσματα από της αγροτικές καλλιέργειες.

2. Εγκατάσταση κέντρου συνεχούς παρακολούθησης των μεταβολών

(φυσικοχημικά-υδρολογικά) της λίμνης.

3. Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός του υπερχειλιστή της λίμνης και

προστασία από την ανεπιθύμητη έξοδο του αλιευτικού πλούτου.

4. Προμήθεια του ειδικού μηχανήματος για απομάκρυνση της φυΤOπλαγKOΤVικής

μάζας και των επιφανειακών φυκών.

5. Απομάκρυνση και μεταστέγαση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων.
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6. Τη διευθέτηση της ροής των πηγαίων υδάτων στην λίμνη και τον έλ1;γχο για

τυχόν παράνομες συνδέσεις. Με τον τρόπο αυτόν θα γίνεται ανανέωση του

νερού της λίμνης σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

7. Τη δημιουργία και διαχείριση της ζώνης χλωρίδας αμέσως μετά της λεκάνες

καθίζησης αλ/.ά πριν την εισροή των νερών στην λίμνη, έτσι ώστε να μειωθεί η

ποσότητα των θρεπτικών που εισέρχονται σε αυτή.

8. Τη σταδιακή απομάκρυνση των χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων

από την παραλίμνια περιοχή και από της χώρους που είναι κοντά σε οικισμούς

και την εγκατάσταση της σε BIΓlE.

9. Η χρησιμοποίηση Παρασκευασμάτων Αποδέσμευσης Οξυγόνου (Oxygen

ReIeasing Compounds ORC), για τον εμπλουτισμό της λίμνης με οξυγόνο ιδίως

για την καλοκαιρινή περίοδο όπου το επίπεδο του διαλύμένου οξυγόνου

βρίσκεται στο ελάχιστο

Μέτρο 11: Έργα αξιοποίησης της λίμνη.:.

1. Εγκατάσταση μονάδας αξιοποίησης της ιλύος της λίμνης.

2. Διαμόρφωση φυσικής παραλίας στην περιοχή λασπότοπου Μάτσικα.

3. Διαμόρφωση του λιμένα στην περιοχή Σκάλας για βάρκες. Περιφερειακά της

λίμνης.

4. Εκσυγχρονισμό των καραβιών που εκτελούν τα δρομολόγια στο ΝησΙ

5. Η διαχείριση του καλαμώνα της λίμνης. Ειδικότερα με την συνεχή χρήση του

ειδικού πλοιαρίου για την αφαίρεση καλαμιών και την οξυγόνωση του βυθού.

6. Το έργο της οριοθέτησης, που πρέπει να ολ.οκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν για

να πάψούν τα φαινόμενα καταπάτησης της λίμνης και οι μπαζώσεις της.

7. Αναδασώσεις σε συνεργασία με της Δήμους που βρίσκονται στην περιοχή

μελέτης.

8. Άμεσος καθαρισμός όλων των περιμετρικών δρόμων της λίμνης από τα

σκουπίδια σε συνεργασία με της Δήμους και λοιπές εργασίες.

9. Ανάδειξη, προστασία και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος και συνεργασία

μΕ της αντίστοιχες υπηρεσίες (Δασαρχεία- Πυροσβεστική).

Στορ πίνακα 5.3 παρουσιάζουμε τα μέτρα και τον υπεύθυνο υλοποίησης τους.

1]4



Ρέσσος Ελευθέριος ΠεριβαJJ..oνΤΙKιl Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

τηςλίιιιιης ΠαμβώTlδας Ιωαννίνων

,.....
,

liιI ΤΑΜΙΕΥΤΉΡΑ! ΜΕΤΣΟ8ΙΤΙΚΟΥ

Ο IΙΙΜΝΗΑΟσι

,",{AΓOr013
.. ιIoΓoror 2
,:,..'_,"AΓOΓQΣ Ι

~OPIOEΊ'PYTΈPH!ΠΕΡιΟΧΗ!

J"\/α='ΙΟΠΕΡιοχΉ!ΜΕΑΕΤΗ!
.... ΝΗ!Ι
_ΙΙΙΜΝΗ ΠΑΜΒΟTlΔΑ

ΓΙ ΔΗΜΟ! ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Π ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
r4 ΔΗΜΟ! ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ
ΓΙ ΔΗΜΟΣΠΑΜΒΟTlΔΑΣ

Γ"'l ΔΗΜΟ! ANATO!'l-'!
r::=Ί ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΑΡΡΩΝΟ!

;;.........iiii~O............,;4~OOO...iiiiiiii...'iiίOOO ΜθΙθι"$

νΩΟΜΝΗΜΑ

Χάρτης7:
Πρόταση

υδροληψία

νερού

nΑΝΕnΙΣΤΗΜJO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

nΟΛΕ:ΟΔΟΜIΑΣ ΚΑΙ nΕΡΙΦΕ:ΡΕ:ΙΑΚΗΣ

ΑΝΑnΤΥΞΗΣ

Εκπονηn)ς: Ρέσσος Ελε1)οtΡlος

Επιβλέπων: ΚούΥκολος Αθανάσιος

Διπλωματική εργασία: Περιβαλλοντική

μελέτη προστασίας και αποκατάστασης της

λίμνης Παμβωτιδας Ιωαννίνων

~\

)
"--

115



Ρέσσος Ελευθέριος ΠεριβαJλoνrιΚl1 Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Πίνακας 5.3 Άξονες και μέτρα

]

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ι: Σχεδιασμό διαχείρισης Ι.Α: Διερεύνηση των ΔΕΥΑΙ Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα

των λυμάτων του Δήμου περιοχών που τίΟενται σε τοπικής αυτοδιοίκησης

lωαννίνων και των προτεραιότητα (EAnTA)

υπόλοιπωνΔήμων 1ης

περιοχής μελέτης

Ι.Β: Δημιουργία ΔΕΥΑΙ

αποχετευτικώνδικτύων

και μεθόδωνεπεξεργασίας

I.r: Συνεπεξεργασία ΔΕΥΑΙ

λυμάτωνμεταξύ των

οικισμών

2: Σχεδιασtιός για την 2.Α: Συστηματική Νομαρχία Από το πρόγραμμα δημόσιων

διακίνηση των φερτών διευθέτηση των ορεινών lωαwίνων επενδύσεων της Νομαρχιακής

υλών στη λεκάνη λεκανών απορροής και αυτοδιοίκησης

απορροής της λίμνης των ρευμάτων που

τροφοδοτούν την λίμνη

2.8: Δημιουργίαορεινών Νομαρχία Από το πρόγραμμα

υδρονομικώνέργων Ιωαwίνων δημόσιωνεπενδύσεωντης

Νομαρχιακήςαυτοδιοίκησης

3: Πρόταση υδροληψίας 3.Α: Εκπόνηση μελέτης Νομαρχία Αυτοχρηματοδότηση

και tιεταφοράς νερού για υδροληψίας Ιωαwίνων

τον εμπλουτιcφό 1ης

λίtινης Παtιβώτιδας

3.8: Εκπόνηση εργασιών Νομαρχία Επιχειρησιακόπρόγραμμα

υδροληψίας lωαννίνων περιβάλλοντος(ΕΠΠΕΡ)

4:Εμπλουτισμοίμε γόνο 4.Α: Εκπόνηση μελέτης Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

ψαριών εμπλουτισμού λίμνης Παμβώτιδας

4.8: Εμπλουτισμόςμε Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

γόνο λίμνης Παμβώτιδας
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ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

5:MltχανΙKά μέσα 5.Α: Διάνοιξη αυλακών Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

καταπολέμησης του στον καλαμώνα λίμνης Παμβώrιδας

ευτροφισμού περιφερειακά πις λίμνης

5.8: Αγορά και χρήση Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

μηχανήματοςαπορρόφηση λίμνης Παμβώτιδας

ιλύος

6:Τα καραβάl\lα της λίμν'] 6.Α: Απαγόρευσηπλου τω Αστυνομική

καραβιώνπου κάνουν των ΔιεύΟυνση

περίγυρο της λίμνης lωαννίνων

7:Μείωσll στα βαριά 7.Α: Απαγόρευσηστη" Φορέας διαχείρισης

μέταλλαστη λίμνη χρήση επιβλαβών λίμνης Παμβώτιδας

φυτοφαρμάκων

7.8: Περιορισμό σφ Φορέας διαχείρισης

χρήση των αζωτούχων και λίμνης Παμβώrιδας

φωσφορούχων

λιπασμάτων της καλλιέργε

8:Δημιουργίαμοντέλου 8.Α: Συλλογή πληροφοριώ Φορέαςδιαχείρισης Επιχειρησιακόπρόγραμμα

προσομοίωσης και εκτιμήσειςγια την λίμνης Παμβώrιδας περιβάλλοντος(ΕΠΠΕΡ)

κατάσταση πις λίμνης

9:Αρδευσll 9.Α: Εναλλακτικέςπηγές Νομαρχία Αυτοχρηματοδότηση

άρδευσης lωαννίνων

9.8: Αλλαγή του Νομαρχία Αυτοχρηματοδότηση

συστήματοςάρδευσηςαπό lωαννίνων

υδροσποράσε τεχνητή

βροχή και την κατασκευή

λιμνοδεξαμενώνγια

αρδευτικούσκοπούς

IΟ:ΔημιουργίαέΡΊων 10.Α: Δημιουργία Νομαρχία Επιχειρησιακόπρόγραμμα

προστασία τηςλίμνης περιφερειακήτάφρου lωαwίνων περιβάλλοντος(ΕΠΠΕΡ)

συλλογήςτου νερού που

μεταφέρει λιπάσματααπό

της αγροτικέςκαλλιέργειε

10.8: Εγκατάσταση κέντρ Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

συνεχούς παρακολούθηση λίμνης Παμβώτιδας

των μεταβολών της λίμνης
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ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ω.Γ: Ανακατασκευή και Δήμος Περάματος Αυτοχρηματοδότηση

εκσυγχρονισμός του

υπερχειλιστή της λίμνης

ισ.Δ: Προμήθεια του Φορέας διαχείρισης Από το πρόγραμμα επενδύσεων

ειδικού μηχανήματος για λίμνης Παμβώτιδας της Νομαρχίας Ιωαwίνων

απομάκρυνση της

φυτοπλαγκοτνικής μάζας

και των επιφανειακών

φυκών

10. Ε: Απομάκρυνση και

μεταστέγαση των

ρυπογόνων

δραστηριοτήτων

10.ΣΤ: Τη διευθέτηση της Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

ροής των πηγαίων υδάτων λίμνης Παμβώτιδας

στην λίμνη και τον έλεγχο

για τυχόν παράνομες

συνδέσεις

IO.H: Δημιουργία και Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

διαχείριση μίας ζώνης λίμνης Παμβώτιδας

χλωρίδας αμέσως μετά τις

λεκάνες καθίζησης

1Ο.θ: Η χρησιμοποίηση Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

Παρασκευασμάτων λίμνης Παμβώτιδας

Αποδέσμευσης Οξυγόνου

(Oxygen Releasing

Compounds ORC), ~ιtα

τον εμπλουτισμό της

λίμνης

με οξυγόνο

11 :ΈΡΥα αξιοποίησης Ι Ι.Α: Εγκατάσταση Νομαρχία Επιχειρησιακό πρόγραμμα

της λί,ινης μονάδας αξιοποίησης της Ιωαννίνων περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ)

ιλύος της λίμνης
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ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΙΙ.Β: Διαμόρφωση φιισική Δήμος lωαwίνωρ Αιιτοχρηματοδότηση

παραλίας στην περιοχιι

λασnότoπoυ Μάτσικα

ΙΙ.Γ: Διαμόρφωση τοιι Δήμος ΙωαwίνωΡ ΑΙΙΤΟχΡηματοδότηση

λιμένα στην περιοχή

Σκάλας για βάρκες.

περιφερειακά της λίμνης

ΙΙ.Δ: Εκσιιγχρονισμό των Φορέας διαχείρισης Α ΙΙΤΟχΡηματοδότηση

καραβιών που εκτελούν τα λίμνης Παμβώτιδας

δρομολόγια στο Νησί

ΙΙ.Ε: Η διαχείριση τοιι Φορέας διαχείρισης Αυτοχρηματοδότηση

καλαμώνα της λίμνης λίμνης Παμβώτιδας

ΙΙ.ΣΤ: Το έργο της ΤΥΔΚ

οριοθέτησης

ΙΙ.Η: Αναδασώσεις Δασαρχείο Επιχειρησιακό πρόγραμμα

περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ)

11.0: Καθαρισμόςόλων Εκάστοτε Δήμοι Αιιτοχρηματοδότηση

των περιμετρικώνδρόμων

της λίμνηςαπό τα

σκουπίδια

11.1: Ανάδειξη, προστασία Περιφέρεια Αιιτοχρηματοδότηση

και προβολή τοιι φιισικού
Ηπείρου

περιβάλ/οντος

Ιδια επεξεργασια

Ο επόμενος πίνακας δείχνει τους χρόνους υλοποίησης κάθε άξονα και μέτρου

ξεχωριστά. Θεωρούμε ότι ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης για όλες τις προτάσεις της

μελέτης είναι τα 15 χρόνια και επομένως μέχρι το έτος 2018.
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Πίνακας 5.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέτρων

Μέτρο 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20] Ι 2012 2013 2014 2015 2016 20]7 2018

Ι.Α

Ι.Β

I.r

2.Α

2.Β

3.Α

3.Β

4.Α

4.Β

S.A

S.B

6.Α

7.Α

7.Β

8.Α

9.Α

9.Β

10.A

10.B

10.r

10.Δ

10.E

10.Σ

10.H

10.θ

ΙΙ.Α

ΙΙ.Β

lI.r
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l
1

Μέτρο 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 Ι 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ΙΙ.Δ

ΙΙ.Ε

ΙΙ.Σ

11.Η

lΙ.θ

11.1

Ιδια επεξεργασια

Τα έργα αυτά με τη βελτίωση ή την κατασκευή νέων αποχετευτικών δικτύων

στους παραλίμνιους δήμους. με τη βελτίωση των δικτύων ύδρευσης στο λεκανοπέδιο

Ιωαwίνων. αλ/.ά και τις προσεκτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της

λειτουργίας των πηγών για τον εμπλουτισμό της λίμνης. είναι σημαντικές

παρεμβάσεις για τις οποίες με επιμονή πρέπει να απαιτήσουμε να προχωρήσουν.

5.8 Φορέας διαχείρισης λ(μVΗς Παμβώτιδας και περιμετρικά αυτών περιοχών

Ο φορέας διαχείρισης της λίμνης Ιωαννίνων, είναι ένας νεοσύστατος μη

κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 2742/99. Σκοπός

του φορέα είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της

φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθο 18 του Ν. 1650186.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του φορέα, είναι η προστασία, διαχείριση και

ανάδειξη της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής οικοανάπτυξης, η εφαρμογή των

βασικών κατευθύνσεων και η εξειδίκευση με ακρίβεια και σαφήνεια για τις από εδώ

και πέρα ρυθμίσεις για οτιδήποτε αφορά την λίμνη. Στην ουσία να εκπονήσει και να

εφαρμόσει έναν καινούριο καταστατικό χάρτη, στον οποίο θα περιγράφονται τα

πάντα.

Στον τομέα της Προστασίας ο φορέας διαχείρισης της λίμνης, έχει προβεί στις

εξής ενέργειες:
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1
]

]

j

Ι. Έχει συμφωνήσει με τους παραλίμνιους Δήμους, με τον Δήμο Ιωαwιτών και

την Κοινότητα νήσου για την περιποίηση και καθαριότητα της παράκτιας

ζώνης στα διοικητικά όρια του καθενός, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή.

2. Έχει προωθήσει Προγραμματική σύμβαση με την ΝΑΙ για επαναεισαγωγή

των πηγών Σεντενίκου στην λίμνη (αποτελεί πάγιο αίτημα του φορέα).

3. Στα πλαίσια της ίδιας Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνεται η

σήμανση και οριοθέτηση των ζωνών προστασίας περιμετρικά της λίμνης

σύμφωνα με την απόφαση χαρακτηρισμού αυτών των ζωνών από τρία

Υπουργεία.

4. Έχει ζητήσει επανειλημμένως από τον Δήμο Ιωαwιτών την ενεργοποίηση

της διαδημοτικής συνεργασίας για άμεση λειτουργία του μηχανήματος

απορρόφησης Ιλύος.

5. Έχει υποβάλλει σχέδιο φύλαξης - εποπτείας λίμνης με συγκεκριμένες θέσεις

φύλαξης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

6. Προωθεί προγραμματική Σύμβαση με την ΤΕΔΚ για εκπόνηση μελέτης που

αφορά τεχνικά μέτρα κατακράτησης ρυπογόνων ουσιών από τις τάφρους.

Στον τομέα διαχείρισης:

Ι. Έχει υποβάλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ σχέδιο διαχείρισης του καλαμώνα με

ταυτόχρονη προστασία των πεδίων φυσικής αναπαραγωγής.

2. Έχει υποβάλλει και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας πρόγραμμα

μικρών παρεμβάσεων για αποκατάσταση παρόχθιων περιοχών.

3. Προωθεί πρωτόκολλο συνεργασίας και δέσμευσης με τον ΓΟΕΒ για

ορθολογική χρήση του νερού, ενώ όσον αφορά στην ανάδειξή της:

• Έχει προωθήσει και ζητήσει συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών για από

κοινού ανάδειξη του χώρου των Παλιών σφαγείων σε χώρο κέντρου

περιβάλλοντος για τη λίμνη.

• Έχει ζητήσει την προκήρυξη της μελέτης από την Περιφέρεια «Ανάδειξη

Ανάπλαση περιοχών λίμνης Παμβώτιδαρ> η οποία έχει ήδη
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προκηρυχθεί όπως επίσης έχει συζητήσει τις κατευθυντήριες γραμμές

του φυσικού αντικειμένου της μελέτης.

• Έχει υποβάλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ, συμπληρωματικά με τα προηγούμενα

έργα, έργο που αφορά την διάδοση, την ενημέρωση και

πληροφόρηση.
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Ηίκιη>- ΓΜ .. 20· 49'

Γ.Π. ~O' 00'

ΕWfλ'Σ:ll

τ.οηΟΥο ••ι:.: 1:

]2600'" (lρε,.~ ~c, 0ι:0J. μεσσι'''''~IΙpσatδδφη Ι" D"σvOιib.., Oόμ~ (41190)
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Δ6.ση ",""ια).ι.ίις .I.υo~ν (Pωrωιίcl, ,,"""ΩΙ,,) (9200)
Δόση με QIt4",,.. 11_. (9)40)
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Σ""oό"""",,~ βι>αl.άo.:o; lI\'II:I&ta,xt>l λε'μώotς (61 13)
YO",l>u;ιρoιm;o! omntIpupφ<η.4ιμΦν.-ς (6111)"
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Γόρμσ\1 (GRlJ30003) · Δ(W,I οι< 0«<,.., I'ιιίlι<I1ΙΙ rn8'J)

· όd<lη-στω; μι s..I;~ ιι/Ν .πl Ρ.""ι", σΙI>:ι (92"'0)

· MσT1"'<m>O."~; 1<J.<h....... (,ι-ι...."';.~"'ΙΙΙ)('I2CO)

· ~ """,.,,- Jomιz",_ I;J#Ib.... ~ι;) •

J. Κεντρικότμήμα ΖαΥορίον Γ.Μ._ 20" S4' J),7U,", · QρQvlI.", ()ρο- μ""""...1Ι χιρ.... οδό"" ..~ι<;e.;,,,,,,,,," (4(190)

(GR 2130004) Γ.Π )9" ,,' · Υ.,.ι.ιιι."........... "Ι ι...,;ρ.""~ (", 1)

· ΦpjΥ<ι>ΙΙ Ι" $"«_.",.... φ;-.u", (S<l1.O)

· F.u"",•• """'~ "~..ι.ι; ... Λbi" οο.ι';;,"ιί' (9170)

· <Ιό"'ι μ' 0«"""J,Q/""", «)280)· ιι~oι.; μι SdI;" a11>ιι .'" P"".ι.u,,/1Jα (92ΛΟ)· Δδοη μι Qιo.",., u.. (9m)

· lIIIιιη ι'ιώι>or:; ._'1'; (Ρ;".., m,rtι.ιp. ΡάI ....ό_1 CI'J6)*

· M,,,,,,..ot<6 ......ιιδ60η μ< <'>'δημ",ΙΙ <\δη ~." 'ης Μ,,,,,,.ι,,,, <φ).aμPm-ομ...'ΙDV '"'"' ru'UJ '"οΖ" ~"
ι..α.ι.no'" (95~OI

· •• ..'ooα'....otι< Ι." .- ,;,Ji"""" (9$6) •

S. ΛΙμνη lω<lvvίv(,ιV Γ.Μ, 20" $)' ='" · <hσ...ι.;"",_&<;)Jμ"" ...D~';-'"Μ""_....,..;.,,, ~IIγ/n._iIW'IJ\SO)

ιGΙΙ 2130005)
Γ,η )9' '0' · γ....ι.",ι &ι>μ~.«J""'P''''' cry<H",., (5211)

· Δ~ ,.. s.:1i> olb<r .<ΣΙ '''Ρ.ι"" olbc (92ΑΟ)

· KOI"cJ,...... (n..OJ

· Μ"""......6 _«I~ μΙ t.'δημ,.6 <I~ ._ων πιο; Mwoy<lσo ..ιMo'of!.................... ,.~"., ...,<>. 'Ι...,

t'~"" ... (9S<'OI
, .... '1.1'0· • • "''''.''6. Περ.οχή Mε~σ6μσ" ["' .. 2"1\' 7)""" · σρ...6 .... 0ιJ<>. """,1«0<'; 140=<Μ.... ιι< c.<MIόlδαo:; tιrμvwι; «090)

(GΙΙ 1130006)
rn.JSI" .,. · γ-.ψ..οι 6«μ........ μ< Ι.,,,",,,, cη<uI"" (521 Ι >

· h.e.::r.c; ''Jό Boι.<ev<1<1'\i;=""""""" (Ι 1'0)·~Mo~.,φ.ιι; .,1'; .....""..-100; ι-UΙΟ.l'Οι..... (91 '0)

· ~6Μση oξoliι; μ' ..1>1<> bcι-Ui;....'u (917(1)

· Διι"'1 ,ι< a...,,,,, /'0"""0 (92ΒΟ)

· Μ
r.<n_ ,uo.. PUu.. "ι "" sobs Ι"'''''.. 9$36

7. Ορη Aυαμίί.vω ν ~::.-i~~
21JH"" · Ορ<..6 "'" μ","1"""""ΧΙ""" r,bη μ, .._δα; lןo4o......

(Γζο\>μοΙρ"α) · ΔOO~ σ<λφόyu"'- ΜΙΙ :ι:ρη<nI,"""""""m Τ'" f\o:xm'ι μι Q<><';, 11<>

· "~I\olo<",,,.~ 2<ι><JOV"1o<ro
(GR 2110002) · Eν""""""".Ιllo/I<σ'tώ.>θoOOl ""δoφηwα ΙΙCδt'" πιο; ι;u,;......· λψρι:μ.. "".....~.. ''Jό Κ""ΡΟ""Κ Eu..'rOOς· Δάση oξvo!<; πιο; ....,.."""""ιαςι...,vk>-f.ι<tvm

· EUηv>.σ. Μοη oξvO.ς μ< λΙΗ« boΓιii''''Ii>

· Δ6.!>η Ι'< Qv"".. ("i...oc

· Μ"'1 ~"" nιι; ... ..,rOVΙΙ;· Διι"'1 μ. Qc<r<:o>.ι;1e>

· Διι"'1 0"''- .-.,όριον... uo..0δ6ση Ρ;".ι "'~ ,,11. p.u.......

· -~ -""".....1« '"οΙ_ .. ,'",,~d",",,'
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-
Ρέσσος Ελευθέριος

-
Περιβαυ.οντι,,-ή ΜελέΤ:'J Προστασίας ιωl Αποιωτάστασης

Πι' λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

8. Ορος Λάκμος (Περιστέρι) Γ.Μ.,21·Ο7' 20020 hι · OΙX,v!i "'" ()ρο. lιεOO)'ε'Ω~ά. χέρσα εδοίφη ~ε α~ανθώδεις θόμYOUς (4090)

(GR 2130007)
Γ.Π.39" 41' · Υ,η).ο! θoμ"liινες με J""iptnu DX)'f'tdruS (51t Ι)

· Λ'θΦvo; τηο; Βα""""'....... xερσσνfισσu (8 Ι (0)

· AKOφηΜVΑ op:rιά β."η,,, "" 1<.εIιτ",dtςωΜας(82] 9)

·~Μση 0Q06( <ης φατoι:oMll'o'loς ι.uΙUIO.FDj,fUm (91 10)

· Δάση με Qwr<:UJfrai".ιr" (9280)

· Δάση ορεινών "I!I\'QΦόρων με 1IεVo:oδάση Ρί".... "iJ:'" sIιb.p.pi1Uαs;QIUJ (9536/'

· . το"""",,' ιιι:J""iιufΙLf;οιιιidί#:ilnaΙ<ΙS63·
9. Ορος Μιτσικέλι Γ.Μ .. Ί.Ο" 54' 8520 h. · OραvΆ "'" Οι><>- μεσcrrEl..~ά χέρσο tδά.φη με ο"ονθώδειςθoiμl'Ol>ς(4090)

(GR 2130008)
Γ.Π.31' 4)' · γ.ηλοΙ θol~ μεj",Ψrκ. oA:!,,'drus (521 Ι)

· Φρ1FrσνΩ με ασισιβή (SΟΠDf'lJι.ti,,,,, spίnosuIII) (5420)

· ΣαφόφWJ.oo θoΜVΏVι:ς ..σ, δόση με Q".,= ctκriI,ιη (.mιpv<iptJ "σ, Qιιrrclι.! ί/η (αριά) 1I01J βόσΦντο.

(\>KOβιιθμισμέv'oι θοl'νάΜ.ς "'" Μση) (6)]0)

· Eλ1..ηνIcl δ6ση o1;t>όι; μι ~~::/;"ι;;"Ι$;ι (9270) '(1\· . .λaτό:ν<:ιu Aνorol p1<>ιι:ιιrώα orUlI1αlu (9ΚΟ

10. Βασιλίτσα Γ.Μ. l!:'O, 8I(Jo(h. · ΣWΙδμopφo1. βριηώδεο:; σV<Dδ<ισ,ιro! l"μιilVΕς

(GR 1310001)
Γ,Π 40"'04' · γ""'1"εψ.fτι"αi ο",,6μ.οι><ΡΟΙ),ειμώνει;

· Xlιχi>διις: ΔWΙλ<iσε~ με N.rdu •• "0,,,G.ων nδών σε lΠΙρ1τ""'χσ υ"οσφώματα ,ων ΑρΕιvΏΝ

· ",...
· λλιc...."'OΙ XOJlη).αi .vρφιllvες

· Δάση oξuάς της """oιcαMOYlσι; LύιuJo.l':ι.ge(um.

· Μση αξv<ίI; της "",wao,v<tMoς MperuI<>-l':ι.genιm

· I'lληνιcl δάση oξudς μ. λ~ bαoiιίί·τι:gίι

· Δάση σρι:,vάlν aιovoφόρων με 1Iε\Iιmδ<lση pjaus nigrι. ιιρ. p.U..i....

· ΜΟΟοΥε"",ά. ....ιmδ<lση με l:I'δημ,t:Iί .!δη .ι:oJι(ID'V.ηςMεoσ-rdσv

· AσβεσtOlί;ι.'" <ιλaτo;αl λε'l'ιiIνες

1Ι ΚορυφέςΌρους Γράμμος Γ.Μ. 10 50' J5000h. · Οι α1.a,ao{ .οταμoi (11' η .αρό;ι.θοα lWώδης βMσrησή to""

(GR 1320002)
r.B.•o'll' · Al>n<.ά. "'" ""αλιι,<.ά. xtιισα άιόφη

· Σ.ι:ιιόμορφοο βρι!xιilδι:o:; ιrvωδασ ...oi lεIΜΏVΕς

· γ.ση"ε"""..""ι στtoόμoρφo,lειμ<Δvες

· Xlώδεις δ,,,,,Μσεις με N.rdιιI, .ο,...σ.ων nδ<W. σε .υριπoiιtσ ""oσtpώμστα ,ων oρι:,V(ό>ν

· -· Aλι:α/..,ιro! xσμηl..αΙ ΠIρφώνr.ι;

· Δάση oξudς tηι; φvtO(oτνων!αζ ΙU>uIo-MιgeIum

· Δάση oξu6ς tηι; Φ\ιW""""""!αι;λSperulσ-l':ι.ge1um

· γ"αλιι,,,ά. δάση ά;vQι; με Acer "σ, Run>eJ;. arifal; ...

· γ.ο),ειμμιη,,,ά αll.ouβια<.ά. δ6ση

· Μση δρWι; με Quen::us ιrαj.o.

· Δόση ιroαtσνιl>;

· ωηνιt:lί δόση oξuόι; με Abί... Iχιfsii."gi$

· Δάση με Quo:r= fraio«to

· Δάση ιιλάτσνΟ1) Tl}; Ανατολής

· Δάση ορεινών ιςωνοφόρων Ilε ItΕU"oδό.ση Pinus ni2J"a ssp. pallasinna

πηγή; Μελέτη Ανάδειξης-Ανάπλασης και Προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας
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Ρέσσος Ελευθέριος Περ,βoJJ.ονTlιαί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης ΠαμβώTlδας Ιωαννίνων

ι

Ι

]

J

Π. 2 ΧΛΩΡΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

PTERIDOPHYTA

Azollaceae

Azollajiliculoides Lam.

SPERMAΤΟΡΗΥΤΑ

Angiospermae· Dicotvledones

Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) DC. subsp. arvensis

Α. undularα L.

CynoglossUΠ1 colun1nae Ten.

HeliotropiUΠ1 /lalacryi Rield

Myosotis caespiιosaC. F. Schultz

Μ. sicula Guss.

Callitrichaceae

Callicriche stagnalis Scop.

Caryophyllaceae

Cerαstiun1 brachypetalun1 Pers. subsp. tenoreanunt (Ser.) Sοό

Cerat.ophyllaceae

Ceratophyllum den1ersu111 L. subsp. den1ersu11t

C. subn1ersum L.

Asteraceae ή Compositae

Bidens ceι-nuα L.
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Ρέσσος Ελευθέριος I1t'{JoPoJJ.OVTlKIj Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

]

Ι

]

Crepis saneta (L.) Babcock

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Senecio vernαlis Waldst. & Κiι

Xαllt}liUΙI1 strumαrium L. subsp. itαlicum (l\1oretti) D. Love

Convolvulaceae

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Cruciferae

Berteroa obliqua (Sm.) DC.

Capsella grandiflora (Fauche & Chaub.) Boiss.

Nαsturtium officinαie R. Br.

Rorippα amphibia (L.) Besser

R. sylveslris (L.) Besser

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia L.

Geraniaceae

Gerαnium'purpureumνίlΙ.

Haloragaceae

MyrίophyllunlSpicαlum L.

Labiatae

Lycopus europαeus L.

Menrhα αquaricα L.

Μ. pulegium L. s.l.

Stαchys palusrris L.

Legurninosae

Vicia sαtiva L. subsp. rι.igrα (L.) Ehrh.

V. villosa Roth subsp. villosa
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Ρέσσος Ελευθέριος

Lentibulariaceae

Utricularia vulgαris L.

Lythraceae

Lythrum sa1icαriα L.

Menyanthaceae

flεp.PαJJ.OVT1KIiΜελέπιΠροστασίαςκαι Αποκατάστασης

πις λίμνηςΠαμβώτιδαςΙωαννίνων

]

Nymphoides peltαta (S.O. Gmelin) Ο. Ktintze

Nymphaeaceae

Nuphar Zurea (L.) Sm.

Nymphaea αlbα L.

Onagraceae

Epilobiunl tetrαgollum L.

Plantaginaceae

Plαntαgo lanceolαtαL.

Polygonaceae

Perslcarla amphibia (L.) Gray

Ρ. hydropiper (Ι.) Spach

Ρ. laΡaιhijΌΙίa (L.) S.F. Gray subsp. pαllida (With.) S. Ekman & Κnutsson

Polygonun1 αrenαrium Waldst. & Κiι

Rumex conglonleratus Murray

R. kemeri Borbas

R. ,palustris Sm.

Primulaceae

Anαgallis arνensisL.

Lysimαchiα αtropurpureα L.

RanuncuIaceae

Nigellα dαmαscena L.
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Ρέσσος Ελευθέριος Περ.βαλλοντιιοί Μελέτη Προστασίας ,,'αι Απο,,'ατάστασης

της λίμνης Παμβιότιδας Ιωαννίνων

Ι

1

1

]

]

Ranunculus aquatilis L.

R. marginatus D' Urv.

R. nluricatus L.

R. ophioglossifolius ΥίΙl.

R. peltatus Schrank subsp. baudotii (Gotdon) Meikle ex C.D.K Cook

R. sardous Crantz

R. trichophyllus Chaix subsp. rrichophyllus

Rubiaceae

Cruciata laevipes ΟρίΖ

Galium elongatum C. Presl

Sherardia arvensis L.

Salίcaceae

Salix albα L. subsp. albα

ScrophuIariaceae

ναoπίcα anagallis· aquαticaL.

Solanaceae

Solαnum dulcamara L.

Umbelliferae

Apium nodiflorum (L.) Lag.

CΊcuta virosa L.

Oenanthe aquatica (L.) Poiret

Urticaceae

Ul1iCQ dioicα L.

Angiospermae - Monocotyledones
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Ρέσσος Ελευθέριος Πι:ρ.βα)),οvτικιί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της J.ίμvης Παμβώτιδας Ιwavvivwv

]

Paspalum dilatatum Poiret

Ρ. distichum L.

Phalαris αrundinacea L. subsp. arundinαcea

Phleum subulatum (S.av.) Ascherson & Graebner subsp. subulαtum

PhragmiIes αustralis (Cav.) Τήη. ex Steudei

Ροα praιensisL.

Ρ. trίviαlis L. subsp. sylvicola (Guss) Η. Lindb. fil.

Hydrocharidaceae

Hydrochαrismorsus • rαnαe L.

lridaceae

lris pseu.dαcorusL.

Juncaceae

Juncus αrriculαtus L.

J. effusus L.

J. inflexus L.

Lemnaceae

Lemnα gibbα L.

L. minor L.

L. trisulca L.

Spirode/α polyrlliza (L.) Schleiden

Najadaceae

Nαjαs marinαL subsp. marina

Potamogetonaceae

Potαπwgeton crispus L.

Ρ. lucens L.

Ρ. nodosus Poiret
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Ρέσσος Ελευθέριος Περιβα)J.ΟVΤlh·lί Μελέτη Προστασίας h-αI ΑΠΟh-ατάστασης

της λίμvης Παμβώτιδας Jωαvvίvωv

Ι

Ι

]

AIIsmataceae

AlisInαplαntαgo - aquαtica L.

Butomaceae

Buton1US umbellαtus L.

Cyperaceae

Carex divisa Hudson

C. divulsa Stokes

C. hirtα L.

C. otrubαe Podp.

Cyperus fuscus L.

C. longus L.

Eleochαris mitrαcαrpα Steudel

Ε. pαlustris (L.) Roemer & Schultes subsp. palustris

Scirpus holoschoenus L.

S. lαcustris L. subsp. lacustris

S. lacustris L. subsp. tαbentαemonrαnii (C. C. Gmelin) Syme

S. mαritimus L. subsp. nlαritimus

S. mucronαtus L.

Gramineae ή Poaceae

Alopecurus αequαlisSobol.

Bromus hordeαceusL. subsp. hordeαceus

Cynodon dαcιylo/l (L.) Per,.

Dacrylis glomerαtα L. subsp. hispαnica (Roth) Nyman

Echinochloa crus-gαlli (L.) Beauv.

Glyceriα plicαtα (Fries) Fήes

Ηolcus lanαrus L.
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Ρέσσος ΕλΕυΟέριος

Ρ. ρεήοlίαlω L.

Ρ. pectin.atus L

SΡaΓganίaceae

Περ βαλλOVΤIKιί Mελέτ.~ Προστασίας 1(<<1 Αποκατάστασης

πις λίμνης Παμβώπδας Ιωαννίνων

]

Sparganiuιn erectum L. subsp. erectum

S. erectum L. subsp. neglecrunt (Beeby) Schinz & Thell.

Typhaceae

Typha angustifQlia L.

Τ. domingensis (pers.) Steudei

Typha lmifolia L

Zannichelliaceae

Zannichellia palustrίs L. subsp. palustris

Χλωοιό~"ΟC'1ζατάλοΥΟC πεΟΙΟΥών πεοιuεrοικά-·Πί('~)iuvnc

PTER1DOPHYTA

Aspidiaceae

Dryopreris villariί (Bellardi) Woynar ex S. subsp. submontal1a Fraser-Jenkins

AspIeniaceae

Asplenium ruta-murariαL.

Asplenium trichomαnesL. subsp. irιexpectαnsLovis

Ceterach officinarum DC.

Athyriaceae

Cyslopteris!ragίlis(L.)Bemh.

SPERMATOPI-!YTA
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Ρέσσος Ελευθέριος Περ βαJJ.ονnιαί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

π/ς λίμνης Παμβώπδας Ιωαννίνων

]

]

Angiospermae-Dicotvledones

Apiace.ae

Carum graecum Boiss. & Heldr. subsp. graecum

CarunJ nIulrίflorum (Sibth. & Sm.) Boiss.

Daucus carota

Eryngium αmet/lystinum L.

Eryngium cαmpestre

*Geocaryum pindicolum (Hausskn.) Engstrand

Torίlis nodosα

*Τrίπία glauca (L.) Dumol1 subsp. pindica Hartνig

Asteraceae

Achillea clypeolarα

*ΑchιΊΙeαjrααsίίSchultz

*Achillea holosericea Sibιh. & Sm.

Anthemis cretica L. subsp. columnαe (Ten.) Franzen

Arτemisiα absintlJiunl L.

Carduus pycnocephαlus

Carlinα corymbosα

Cel1taureα ca1citrαpα

*CenJαureα epirotα Halacsy

**Cenrαureagrαecα Gήseb.

**Centαurealacerαtα (Hausskn.) Halacsy

Centαureα solstitiαlis

Centaureα spruneri Boiss. & Heldr. subsp. guicciardii (Boiss.) Hayek

Centaurea triumfettii AJI.

Hierαciunl cymosum L. subsp. sαbinunl (Sebastiani) NaegeJί & Peter
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Ρέσσος Ελευθέριος Περ.βαλλovτιι.:ιί Μελέτη Προστασίας Ιι-αι Αποκατάστασης

της λίμΥης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

]

]

]

"'Hierαcium pαnnosum Boiss.

Lacluca 'Viminea

Picnomon acarnα

Scolymus hispαnlcus

Silybum mαrianwn

Tarαxncum epirerιse Van Soest

Tragopogon porriJolius

Xanthium splnosum L

Boraginaceae

Buglossoides αrνensis (1..) Ι Μ. Johnslon subsp. gαspαrrinii (H~ldr. ex Guss.) Femandes

Echium ltalicum

Br3ssicaceae

AethiOftemαsαxo.tile (1..) R. Br. subsp. oreophilum Ande.rson & al'

Alyssum montanum L. subsp. repens (Baumg.) Baumgartner

Arαbis glαbrα (1..) Bemh.

Aubrleta deltoldeα (1..) DC

Barbarea. bracteosa Guss.

Capsella. bursa-pαstoris

...Draba lasiocαrpaRochel subsp. lαsiocαrpa

".Erysimum pusilIum Bory & Chaub. subsp. cephalonicum (poIarschek) P.W. Ball

Iberis pruitii Tinco

.Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. angulifolia (Boiss. & Orph.) 5tork

Thlaspi rίναΙe 1. & C. Presl

Campanulaceae

Asyneumαlίmonifolium (L.) lanchen

.Campanufαspαrulata Sibth. & Sm.
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Ρέσσος Ελευθέρως

CampanuIa ramosissimα

Περ,βαλλοντιιπί Μελέτη Προστασίας ,,"αι ΑΠΟhΌτάστασης

της λίμνης Παμβ(ίJτιδας Ιωαννίvων

1
1

]

j

>joCαmpanula rymphαeα Hausskn.

CaryophyIIaceae

Arenaria serpyllίjolia L.

·*Cerastium brachypetalum Pers. subsp. pindigenum (Lonsing) Se]] & Whitehead

Ceras/ium brachypetalum Pers. subsp. roeseri (Boiss. & Heldr.) Nyman

*>joCerastium brachypetalum Pers. subsp. corcyrense (Lonsing) P.D. Se]] & Whitehead

Cerαstium decalvans Scholosser & Vuk.

• Dianthus cruentus Griseb.

Dianthus viscidus Bory & Chaub.

1<Drypis spinosa L.

1< Herniaria parnassica Held.r. & Sat1. subsp. parnαssica

Paronychia taurica Borhidi & Sikura

Petrorhagia dubia

Saponaria calabricα Guss.

Scleranthus perennis L. subsp. margirιatus (Guss.) Arcange�j

Silene bupleuroides L. subsp. bupleuroides

Silene paradoxa L.

**Silene melzheimeri Greuter

*SiIene niederi Heldr. ex Boiss.

·Silene pamassica Boiss. & Spruner

**Silene radicosa Boiss. & Heldr. subsp. rechingeri Melzheimer

ConvolvuIaceae

Convolvulus althaeoides

Crassulaceae

Sedum dαsyphyllum L.
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Ρέσσος Ελεl)Οέρlος

Sedum hispanicum L.

Sedum mαgellenseTen.

Dipsacaceae

Scabiosa tenuis

Euphorbiaceae

Περ,βσJJ.οντικιίΜελέτη Προστασίαςλ-ω Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβ(ότιδαςΙωαννίνων

]

J

Euphorbia herniariίjoliaWilld.

Euphorbia myrsinί1es

Fabaceae

*Anthyllis vulnerαria L. subsp. pindicolα Cullen

Anthyllis vulneraria L subsp. rubriflora

Astragalus angusrifolius Lam.

Asrragalus depressus L.

Asrragalus vesicarius L.

Medicago lupulinα L.

Medicαgo discίjonI1is

Trifoliun1 angusιίjΌΙίum

**Trifolium parnassi Boiss. & Spruner

ΤrίjΌΙium physodes Steven ex Bieb.

Tri[olium repem

Trifolium scabrum

Vicia cracca

Fagaceae

Quercus coccifera

Quercus [Γαίηειιο

Quercus pubescens

Gesneriaceae
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Ρέσσος Ελευθέρως

Sedum hispanicum L.

Sedum magellense Ten.

Dipsacaceae

Scαbiosa tenuis

Euphorbiaceae

Περ,βαJJ.ΟVΤΙh-ιίΜελ'έπι Προστασίαςh-αI ΑΠΟh"ατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδαςlωαννίνων

Ι

Euphorbia herniariifolia Willd.

Euphorbia myrsinires

Fabaceae

*Anthyllis vulnerαria L. subsp. pindicolα Cullen

Anthyllis vulnerariαL. subsp. rubrίflorα

Astrαgαlus αngustifolius Lam.

Astragalus depressus L.

Asrrαgαlus vesicarius L.

Medicago lupulina L.

Medicago discifonnis

Trifolium angustifoliunl

**Trίfolίum panιassi Boiss. & Spruner

Trifolium physodes Steven ex Bieb.

Trifolium repens

TrifoLium scabrum

Viciα crαcca

Fagaceae

Quercus cocciferα

Qtiercusfrαinetto

Quercus pubescens

Gesneriaceae
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Ρ/-:σσος Ελευθέριος ΠεμlβαJ).οvτlκιί ιυελέτη ΠροστασΙας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Ί

J

j

*Rαmonda serbica Pancic

Geraniaceae

Geranium lucidun1 L.

Gerαnium macrorrhizum L.

Geranium subcαulescens LΉer. εχ DC.

Hypericaceae

*Hypericum rumeliαcumBoiss. subsp. apollinis (Boiss. & HeJdr.) Robson & Stήd

Lamiaceae

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. meridionalis (N"yman) Ρ. W. BaJl

*Ballotα hispanica (L.) Bentham subsp. mαcedonica (Vandas) Stήd & Κit Tan

**Mαrrubiumvelurinum Sibth. & Sm.

Mentha spicarα

*Nepeta spruneri Boiss.

Phlomis fruricosa

Prunella laciniata

Salvia argentea L.

Salvia sclarea

Satureja julίana

*Stachys ιyπψhαεa Hausskn.

Teucrium chαnw.edrys L. subsp. chan1aedrys

ThymU$longicαulis C. PresI. subsp. longicaulis

Thymus thracicus Velen.

Linaceae

Linun1 tenuifolium L.

Malvaceae

Lαvaterα arborea
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Ρέσσος ΕλευΟέριος Hεp,PoJJ.OVTIIai Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Ι

Ι

]

Μa[να neglecza Wal}f.

ΟΓοbanchaceae

Orobαncheαlba Stephan εχ WiJld.

Orobαnchε reticLllata WaιJr.

Papaveraceae

CorydαlisdensiflorαJ. & C. PresI

Plumbaginaceae

Armerίa canescens (Host) Boiss.

Polygonaceae

Polygonum avicu/are L.

Rumex kerneri Borbas

Rumex pulcher

Ranunculaceae

Clematis flammula

...Ranunculus psilostachys Griseb.

Rhamnaceae

Frαngula rupestrίs (Scop.) Schur

Pαliuru.s spina-christi ΜίΙΙετ

Rosaceae

Crαlαegusorientalis Pallas ex Bieb.

Potentilla reptans

Prunus prostratα Labill.

Prunus spinosα

Rosa canina

Rosα pulverulenta Bieb.

Rubus canescens
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Ρέσσος Ελευθέριος

Rubiaceae

Περ,βαMOVΤΙKιίΜελέ,πι Προστασίαςκαι Αποκατάστασης

πις λίμνης ΠαμβιίJτιδαςΙωαννίνων

**Asperufa aristatα L. subsp. thessαlα (Boiss. & Heldr.) Hayek

*Gallunl oreophilum Κrendl

*G(J,liuιl1 speciosun1 Κrendl

*ναΙαΜΕίο. apric(J, (Sibth. & Sm.) Boiss. & Heldr.

Saxifragaceae

Saxifraga adscendens L. subsp. P(J,massic(J, (Boiss. & Heldr.) Hayek

Saxifraga rotundifoli(J, Ι. subsp. rotundifolia

ScrophuIariaceae

Euphrasia s(J,lisburgensis Funck ex Hoppe

Scrophul(J,ri(J, canin(J,

*Scrophulαri(J, l(J,cini(J,tα Waldst. & ΚJt. var. l(J,ciniaIa

Verbαscum sinuαtum

**Veronicα gl(J,uca Sibth. & Sm. subsp. peloponnesiaca (Boiss. & Orph.) Maire &
Petitmengin

Inmaceae

Celzis (J,ustr(J,lis

Ulmus minor

VaIerianaceae

Valeriαnella coronaIa (Ι.) DC.

Verbenaceae

Verbena officiI1Qlis

VioIaceae

νίοΙα alba

*"' νίοlα epirolQ (HaIacs Υ) Raus

Λ Γι giospermae-MonocotvIedones

LiIiaceae
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Ρέσσος Ελευθέριος

A'sparagus acurίjQlius

AlliunI νίπεαΙε L.

Περ,βαλλονπκιίΜελέτη Προστασίας ,.;αι Αποκατάστασης

της λίμνιις ΠαμβώπδαςΙωαννίνων

]

• ...Frίrillaria rhes'sala (Boiss.) Κamaή subsp. ionica (Halacsy) Kamaή

Ru,Scus aculeatus

Veratrum album L.

Poaceae

Agro,Sli,S .'>colonifera L.

Ανεηα bαrbata

Brachypodium sylvaricum

• Bromus cappadocicu's Boiss. & Balansa subsp. lαcmonicus (Hausskn.) Ρ. Μ. Smi1h

Bromus squarrosus L.

Cacapodium rigidum

Cynosurus echinatus

Dαcrylis glomeraca

Dasypyrum vίllosum

*Festuca koritnicensis Hayek & Vetter

Festucα νaΓίa Haenke

·Helictotrichon aetolicum (Rech. fi1.) Ho1ub

Hordeum munnum

Koεlεrία lobata (Bieb.) Roemer & Schulres

Lolium multiflorum

Melica cίliata

Phleum praten,Se

Ροa bulbosa

·Ροα thessala Boiss. & Orph.

Ροa timoleoncis Heldr. ex Boiss.

πηγή: Μελέτη ανάδειξιις ανάπλασης και προστασίας της λίμνης Ilαμβώτιδας Ιωαwίνων
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Ρiσσος Ελευθiριος ΠεριβαJJ.οvτ".;lί Mελiτ" Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωaννί\.'ων

Π.3 Κατάλογος ..αι καθεστώς προστασίαςειδών Σπονδυλοζώωντης λίμ\'ης Ιωαννίνων και τ/ς ευρύτερης περιοχής μελέτης

ΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΩ:ΤΗ1'<10ΝIΚΟ

ΚλθEΣTnΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ
ΚΟΙΝΟΟΝΟΜΑ Π,''' Oδηylσ Π.ο. tiιl'~ t(ιfIlkι<1l1 'UCN Eυιtιpuιl Ι Σbμjjαση K~~'O Eνoημ,ιro Ι Aoo.\CΚ1

921.) 67~Ι θ θόw Red 1.ist Red Ust CΠES θ, ωοη

Ι:ΠΟΝΔ)'ι\π:rλl

~ ~LR - ..~.AMΦIB~ - • . . . .. .' -'. . . , ...: .
Ι Α TrItunιs crisrOIIl.f Λο , + ιιιιν ο Β,

Α $αΙπιna"drα so/a",andro Σα).α άνδ + + οι Β

3 Α BIl"'birια varr/! α/α Κll ΙVO ΊΙΙΟ ,,!να 1 1ιιιν Ο •• Α Β/ι ο viridis Π ασιν ""'" 3 lν + ιι Γ

S Α Β obu. Q xωα~ Ι + m Γ

• Α Η/α arborl!{/ Δε'Π , , Γ

7 Α

_,~

IκιIconiClJ θιWc:UVΙ1Cός
,

ν m •
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Γ.~~~
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Ρέσσος Ελευθέριος ΠεριβαλλονTlκlί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβ({Jτιδας Ιωαννίνων

25 R ε/α l.ι IO/l.~iJsinιa Λα ίτ A~ Πloίι + ιν + 11 Β

" R ΕΙ /'e S;luIa Σπιτ6 ,.. 2 Imv + 11 ΟΟ Β
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.
Εντα (Ι ο

34 Μ EnI,aceU$ cOllcolor Σ,
ό " 123 + Χ Β

35 Μ ΤοΙ stoIIIιoνici Aoπόλαιc 2 + Κ Β

3ό Μ Neolt1 s ano"raJu:s Βαλτο αλ(δα 2 + 111 Κ Β
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e ;,,,elα.r
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48 Μ Yul eI vul eI Αλειισύ

49 Μ CαrιiJ lUpUI Λύκος + .Π1 IVI 11 V WB V Α

V
50 Μ MUIIela ι,ίναlίI Νυ ίτσο 3 + ΠΙ Β

" Μ MarteJu οίιιa Κουνά ι 1, 3 111 Β
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ΚΑθΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΤΉΣΗ

εΙΔΟΥΣ

Ενδηιιιι::ά

+ +

+ +
+ +
+ +

REV
REV

European CORINE LB.EI.
Rcd Lisr

Σύιιβαση υΝΕΡ

ΒΙ

R

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Π.Δ.

67/81
Πη.,ή Oδηyiα

921-4)

EnIΣTHMONIKO ΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Ι ThersαmonίιJ Ihersamon
ΚOJ.EOmRA~'i·:. .. 3"~ ι $iJ ~~
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Ι GeQstilbα loebJi
ISQP0DA:~--fu

ι

,ΑΕΠΟΝΔγλ/

.I.EP.IDQmΈRA· ,::. ';':'1'- ~J:~: " .•~I:
Ι Eu I1 s αιιτίllία

Ι Ρα ίlΙo αΙ=/ιοτ

Ι PaτrιαIIίΙΙI /l111/!/lIOS t!Ι
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Ι Ρίιη'ι ΙΤ aιlι"
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ΠΛHθYΣMIAΚJ-I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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29 R
30 R
31 R
32 R
33 R

~I.θ~~'

4S Μ

... Μ

44 Μ λpodtmus mystαcίIIus

toimtlas
MkrαtusΙ ίroΙΊCUS

MicrOlus r/ιαmasi

Ε

D
D

Γ

Γ

Γ

+ +

+
+

Β

Β

Β

47 Μ

;;,":εa ιr.:ιιqI ri!'1
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Mus 'tllJc~onicιιs

Vulpιs νιιΙμι

Ι (AλD:oύ)

Canis Ι" ".

c

Ρ

Β

Γ

+ +

+

+ Β

Γ
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Ρέσσος E)~υOέρloς

Eπεόηyήσειc

Πφ,βαλλOVΤΙλ',ί Μελl:πl Προστασίας ""0.1 ΑΠΟ"ϊατάστασης

πις ;.ίμνης Παμβιύπδας Ιωαννίι.'ων

Πηγή Οδηγίες, Νόμοι και Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red LίsΙ CΙTES

Συμβάσεις καιEuropean
Red List

Ι. Η παρούσαεργασία +: αναφορά του είδους Ε: κινδυνεύοντα VU: τρωτά είδη Α: είδη του

2. Δελτίο N.tur. 2000 στη συγκεκριμένη είδη LR: είδη χαμηλού παραρτήματος Α

<<Λίμνη Ιωαννίνων» σύμβαση ν: τρωτά είδη κινδύνου Β: είδη του

3. Δελτίο Ν.tura 2000 <.
είδος R: σπάνια είδη DD: ανεπαρκώς παραρτήματος Β

'Όρος Μιτσικέλι)} προτεραιότητας Κ: ανεπαρκώς γνωστά είδη

4. Σ. Μπουρδάκης 1: παράρτημα Ι Ύ"ωστά είδη

(προς. επικοινωνία) Π: παράρτημα Π

5. χ.. Παπαιωάvνoυ ΠΙ: παράρτημα ΠΙ

(προς. σημειώοεις). IV: παράρτημα ν
+ Δεν παρατηρήθηκε ν: παράρτημα ν

αλλά αναμένεται η

παρουσία του

Πληθυσμός Διατήρηση λπομ6νιοση λξΙα της 'Περιοιής ΑξιολΔΥηση ΤΟΙΙ

εΙδουr

C: κοιν6 Α: καλή Α: μικρή Α: 'Πολύ σημα"τική Α: ;ιι:ολύ σημcrvnκό

R: σπάνιο Β: μέτρια Β: μέτρια Β: oηpcrvnιcή Β: σημαvnκό

Υ: πολύ σnCινιo Γ: κακή Γ: μεΥόλη Γ: IKαν01l:0ιητιΙCΉ Γ: ικανοποιητικό

Ρ, παρόν αλλΔ

έλ/ειψη QToIrEImv

Πηγή Μελέτης Ανάδειξης - Ανάπλασης και προστασίας τ/ς λίμνης Παμβώτιδας Ιωαwίνωv
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Ρέσσος Ελευθέριος

L..J

ΠεριβoJJ.ονΤΗ,;ήΜελέτη Προστασίαςκαι Aπolt"ατάστασης

πις λίμνης ΠαμβώτιδαςΙωαννίνων

n.4 Αναλυτικός κατάλογος των ειδών της ορνιθοπανίδας στην ευρύτερη ΠCΡΙOχή της λίμνης των Ιωαννίνων

KaOtorwg , . ο

Κόκκινο :7-?!4~ Σύμβαση Blβλ~~~!pllCηΤαξινομική Ι!ονάδα ΚοlνήJ.'νομασΙιi
-"οηουσιας

ΠXηθ_υσμι'ί~ . E'I'S SBRG ΒlβΧιο7; .~;J~3S!83
ΒΟΝΝΗΣ~:"'Γo'"'''''\''' ·'-101 . " -,

Podicipedidat

Podiceps cris/ntI/s Σκουφοβουτηχ.τάρι R Β (600) S ΙΙΙ 1,2,4,5,7,8,9,10

FQdiceps nigl"icollis ΜαυΡοβουτηχτάρl W C (14) S Κ ιι 5

ΤaclIybapfIIs rιιficoIIis NανoβoυΤΤWάρι R Β (200+) S ιι 1,2.4,6,7,8,9,10

PIIalacrocQracidat

P/Ialacrocora;>; cσrbo siIaensis Κορμοράνος W Α(Ι315) S ιιι 4,5,7,9.10

Phαlacrocoraxpygmeus ΛσΥΥόνα W, (Β1) D (30+) V 2 ε, Ι ιι ιι 2,5.6,7,9.

ιt.rdeίdot

BotaurUJ stellaris Ήταυρος (ΜΟυΥκάνα) Ρ Ρ (Υ) 3 Ι Ι 11 11 11

!xobrychI'5 nlί'ΙUΙΙI5 MIΙΙ;:ΡOΤσιιcνιάς Ρ ε (Υ) 3 Ι 11 11 9. 10
Ard~a cίl!~Γ~a ΣταχτοτσιJCVΙάς R. (81) C S 111 1.2.5.7.9,10
Ard~a ΡurΡιιl·~a Πopφυρoτσιιcvιάς Ρ Ρ V 3 V Ι 11 11 7.9,10
Egr~tta garz~rra Λευιι;:οτο\lcνιάς Ρ C S Ι 11 1.7,9,10

Λ rd~oIa rafloide5 ΚρυπτοτσιJCVlάς Ρ C V 3 Ι 11 1. 7.9.10
Nycricorax Ilycricorαx Nυ:rroιι;:όραιι;:ας ρ ε D 3 Κ Ι 11 7,9

ThreskiorιIίthirlae

ΡΙegadisΊaΙcίπ~IΙu.1 Χαλι<:όιι;:οτα Ρ D D 3 ει Ι 11 11 9.10

acorιlidae

CicoIIia CiCO/lia Πελαργός Β C (ΙΟρ?) V 2 Ι 11 ιι 1.6.7.9
Anatidae

CygllUJ" olor Kίιιcνoς W Ρ S 11 111 11 4

Λπα! platyrlIy/lcIIo5 Πρασινοιι;:εφαλόΠΜlα R.(P),(W) C S 111 11 1, 2, 5
Αιια.1 aCUla ΨαλΙδα W C V J Il/Ιιι 111 11 5
Απα! querquedιιΙa Σαρσέλα Ρ, (8?) C V J Κ ιιι 11 2,9

Α'ΙΟ5 crecca Κφιι;:{ρι W C (910) S II/ΙIι 11 11 5

Aytflya ".yroca Βαλτόπαπια R,(P),(W) D (2ρ+) V ι V Ι 111 11 1.8,9.10

Ayrllyaf~rillG Γκισάρl (Kιwττr6παπlα) w C S 4 Κ lι!Πι IlΙ Il 5
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Ρέσσος Ελευθέριος

::..-J

ΠεριβαJλOνΠKιί Μελiπ/ Προστασίας l.:αι Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβι.lJτιδας Ιωαννίνων

,.
• -

A.ccipitridae

Perrιis apiWJt1ιS Σφηιcιόρης Β D S • Ι 11 11 IJ

Gyps !ιι/νιu "ρ."
, D (3) R ,

Ι 11 11 IJ
NlophrDtl pιrr:1I0pflrΙU λιnρσιιάρης Β Ι. Ε

, V Ι 11 11 12. 13

CirrolfUS !ollίcιιι Φtδσcrός B,(R) D(3.) R ,
Ι 11 11 2.. 7,10

Circus οΙΠΙSίnDsιu Kαλαμόκφιcoς W,{P) C (3+) S V Ι 11 11 1,7.9,10

Circ&ιS C)'Mt'/U Bαλτόlαρ.ι::oς W , V , Ι 11 11 •
Cirι;uι ρ)'ια,πιι . Λιβαδόιc'lp"ος Ρ

, S • ΕΙ Ι 11 11 •
λcι:iιιίΙΙT "iI/U Ξtφιέρι R D S Π 11 •
"ΙρΙιιτ brevipQ Σα"" Ρ Ρ R 2 I~ -~ 11 11 2

8"rl:o buIto ΓεΡο.ια/ια R C S 11 11 1.2,6, 7,9,10

BU'lo nιΓΙΠNI AE"lOΤεpαιdvo W Ρ 'ΕΙ
, R Ι 11 11 Ι.

Aquil.ιι cht:)'sQt/oJ _ Xρuσαn6ς R D (lρ) R , V Ι 11 11 IJ
HitrααtfUlptllll0ful ΣΤΣUΡΑE1:ός • Ρ R , V ι Π 11 7

FalαJnίdae

'α/co rΊΙUΙWΙΙ:IIlw BραxoΙCφlCίνεζo R D , 11 11 1,6,1,9,10

FαICO",QlU1IlJ1IlIl " KφlOνtζι Β D (200<1 (Υ) ι v Ι 11 " 1,2,6. 1,9,10

FΏ1cO"Vf:sper1in/JJ Mouρoιcψιdνεζo Ρ D (5) V , 11 11 7

Fo/co ptΠIIrinraJ ΠtΊp{της R Ρ R , κ Ι 11 " •
Ph.ιsianίdae

ΛΙιαorίs trQf!CQ ,- ΠεφΟ1l:έρδικα R D (VJ 2 11 111 •
Rallidae

Ral/uJ αqιιαΙKιu - Νεροιι;οτσέλα R Β ,S) 11 111 1.3,7,9,10
Gα/lirJI./tJchIo",pus Νερόκοτα R λ S 111 1,3.7,8,9.10,
Fulica α/Γα ΦαλαρΙδα R.(W) Α (200+) S 111 1.2.5.7,9,10
Recurvirostridat

Hi"Ian/op,uS:-ΙIinιιulfopus. Kαλαμoιωνά~ Β. (Ρ) D (7) S V ι 11 11 Ι, 3. 9

Charadriidat

Choro"diιιs'1iubiιu Ποtομοσφuριχ1'ήι; Ρ Ρ (S) 11 11 ,
Scolopacldae

Ca/idris minutn ~ ΝανΟ01Cαλfδρα Ρ C(IOO+) (5) 11 11 Ι
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Ρέσσος Ελευθέριος UεpiPoJJ.OVΤIKIi Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της'λίμνης ΠαμβώΏδας Ιωαννίνων

ΡhιΙσnιachu.s p'lλgnax Ψευτομαχητής Ρ C (200) (5) 4 υll 111 1,3

GaIIinagogallirιαgo ΜΠδ1(ατσίν, Ρ Ρ (5) ΙΥΙΙΙ 111 11 3

T,illga-stagnaIilis ΝανΟ7φασΙνοσιι;ελής Ρ Ρ (5) Κ 11 11 3
ΤτίΙΙΒΟ ιιι!bula,ία Προσlνοσκέλης Ρ Ε 5 11 111 11 Ι

Τ,ίΙΙΒΟ oc/Iropu.s ΔασόΤΡUyyας Ρ C (200) (5) 11 11 Ι

Τ'{1Ι80 εlατιοlα ΛασπόΤΡυη'ας Ρ D (10+) D 3 Ι 11 11 3.9. 10
ιIoclit,s /zypoleuCQI ΠοτσμόψυΥΥας Ρ C 5 111 11 3, 9. 10
Arenlί,ia"jnItrpres Χαλllcοιruλlσrής Ρ Ρ 5 11 11 Ι

Laridae

LαΓIι! caC/IiflflollS ΑσημόΥλαρος R Α (300+) (5) 111 1,5,7,9,10

Lnrus ridibundus KασrανolCεφαλόyλαρoς W Α (3300) 5 111 1,4,6,7,8,9,10

Sternidae

Ch/idoιlws nigef ΜαυΡΟΥλάΡονο Ρ Ρ (6) D 3 ν Ι 11 1, 2, 3

Columbidac

SIrlptope/ia decaocto Δειcooxτoίιρα R C (5) 111 Ι, 8
SιrφtΟΡeΙία /urtur ΤρυΥόνι Ρ Ε D 3 11 111 Ι.

CucuJίdac

Cuculil$~cαnonιs - Κοuιcος Β C 5 111 10

Tytonidae

Tyro olbα Τ"'" R D D 3 11 •
Strigidae

Otus'scop"s Β C (D) 2 11 Ο

IιIhtnt nocIuo ΚουlcουβάΥια R C 5 3 11 7
CaprimuJgidae

Cap,Unu~ustu,opatus Γιδοβ1Jζα;rrρα Β C (D) 2 Ι 11 1
Apodidat

Iιp',s apus Σταχt6ρα Β C 5 111 6.10
Iιpus ",ιΙbα Βο\ll/οσταχτάρα Β C (5) 11 1, 10
Alcedinidae

A/ctdo all/Iis Aλιcu6να R D D 3 Ι 11 1,2
Meropidae
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Ρέσσος Ελευθέριος nεprPαJJ.ovTIKIj Μελέη Προστασίας και Αποκατάστασης

π/ς λίμvης ΠαμβώTlδας Ιωαννίνων

Merops apinster Mtλlσσoφάyoς Ρ D D 3 11 11 Ο

Upupidac

UpuptJ epops Τσαλαιιειεινός Β C S U 1,7,9

Picidae

D~IldrcCQpos s.vriacHS Βαλ1t.σ.νοτσικλητάρα R Ε (S) 4 Ι 11 Ι

Alaudidae

Galerida cristaro ΚατσουλlέΡl1ς R D (D) 3 111 Ι

Ι:UIIu/a arborea· Δενδροστορήθρα R D ν 2 Ι 111 ,
λiαιιdα antifuu ΣταρήQρα R D ν 3 11 111 ,
H.ίrundinidae.

PIyonoprog.ne rupesIris..: ΠετροχελΙδονο Β C S 11 Ι

Riparia τίραl"ία αx.θOΧελlδOνD Β D D 3 11 6

Hirurιdo ι'usιίι;a Χελιδόνι Β Α D 3 11 Ι

HIrundo ιWurica ΔενδροχελΙδονο Β λ S 11 Ι

D~lichon urbico Σ'πιτοχελΙδονο Β Α S 11 Ι

Motacillidae

Αnιhιu.cαΠψ'~sιris Χαμοκελάδσ. Β D ν 3 Ι 11 ,
AnthUJ p'r'dtensis ΛιβαδοιςελάΟΟ Ρ D S 4 ιι ιο

Motacilla j1ava feldegg Κιτρινοσουσουράδα Β C S 11 Ι

Troglodytidae

TrogIodYIes Irog/odyIes ΤΡUfιΟφΡά;crτιC; R c S ιιl Ο

Turdidae

Oenatll~ oenar/z~ Στoxτo~ετρoκλής Β,(Ρ) D Ο

Erir/zacus 'rιIbtcu/a ΚΟlC1C\vολαΙμης R Β S 4 11 11 Ι

P/zoenIcurus rκΙιrιΙTOO Κσ.ρβουνιάρης R C S 11 11 Ο

SαxIcold rιιberro . Kσ.στσvoλαΙμης Β. (Ρ) D S 4 11 ιι 3,10
Sαxico/a IorqIloto MιroΡOλαΙμης R C (D) 3 11 11 Ι

Lu.rcinIa megorh)'IιcIIOs Αηδόνι Β λ (S) 4 Π 11 1

Turdus meTII/a Kότσuφσ.ς R Β S 4 11 111 ιι Ι

Τurdιι.ι viscivorus Τσσ.ρτσάρο R C S 4 11 111 11 Ο

Turdιιs,phiolorntlos~ R D S 4 11 111 11 Ο
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Ρέσσος ΕλευΟέριος ΠεριβoJJ..ΟVTικιί Μελi'τι'Ι Προστασίας και Αποκατάστασης

π/ς λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Sylviidae
C~flίa ceIIi Ψευιαηδόνl R Α 5 11 11 Ι

λσοcφlιa!UJ JCirpaceus Κaλαllοποιαμlδα R C 5 4 11 11 Ι

Λcrοcιφlιa!UJ Qrundi.taceIIJ ΤσιχλσποιαμΙ&α R Α (5) 11 " Ι

Ηίρροlαl; palido Ωχpoστριτσiδα Β D (Υ)
, 11 11 1

Sy/vio caIItillans ΚΟ1(1(\νοτσιροβάκοι; Β D 5 4 11 11 1

S}'lvia n/eIaIlocep/ra/a Μαυροισιροβάκος Β C 5 4 11 11 Ι

Sy/via Iιortensis ΔενδΡOlσιρoβάιcoς Β D ν , 11 11 Ι

Sy/via comtnIιIIls Θαμνοτσιροβάκοι; Β Α 5 4 11 11 Ι

Sy/via atrlcapilla Mαυρoσιcoύφης Β Β 5 4 11 11 Ι

PIJYlloscopus coIIybita Δ~'δρoφυλλoσxόπoς W C (5) " 11 J

Muscicapidae

Muscicapa striota,_ Μυγοχάφτης Β D D 3 11 " Ο

Fic~duIa IIypoleuco ΜαυρομυΎοχάφτης Ρ D 5 4 11 11 3
Fic~dllIa a/bicollis ΚρlκομυΎοχάφτης Ρ D 5 4 1 " 11 7,10

Paridae

Parus caeru/~,ι.s Γαλαζοιιοπαδίτσα R C 5 4 11 Ι

Ρατυ; mojoI' ΚαλδΎερος R n 5 11 Ι

Aegithalidae

A~είIhalo; caudatIιs Αιγίθαλος W C 5 111 Ι

Remίzidae

R~miz p~'Idu/iIIus ΣακουλoncmαδΙτσα R Α (5) 111 Ι

Sittidae

SiIra n~umq~r Βραχοισοπανάιως R Ε (5) 4 11 Ο

SίJιa ~ΓOp"~α : Δεντροισοπονάκος R D 5 11 Ο

Oriolidae

ΟΓίαΙιι; ΟΓία/υ; ΣυlcοφόΥος Β C 5 11 Ι

Laniidae

ΙΑιιίω collun'o Αετομάχος Β n (D) 3 Ι 11 J, ΙΟ

Ltmius S~'IG1OT KolCXlVoιcεφαλάς n Ε ν 2 11 10

LaIIlus ιπίΠΟΓ Γαί1ioυΡOKι:φα1ός Β Ε (Ο) 2 Κ Ι 11 Ι
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Ρέσσος Ελευθέριος

ι:::::::ι

ΠεριβαJJ.οvτικιί Μελέπι Προστασίας και Αποκατάστασης

π/ς λίμvης Παμβώτιδας Ιωαvνίνων

__1

Corvidae

Go.rrulus gIalldarίH$ ΚΙσσα R Β (S) 1

Pica pίcα Kαραιcάξα R Α S 1

Pyrrhocorax,gracuius· .... Kιφινoιcαλιαιcoiιδα R D (5) 11 Ο

Corνus CΟΓΟΙΙΙ: ΚουΡο6να R Α 5 1

Corνu$ nrone.drI/a ΚόΡΥσ R Α 5 4 1

CQrνu$ CQrαx Kόραιcας R Ε (5) 111 10

Sturnidae

SrUnIIl$ vulgaris Ψαρόνι Ρ D 5 1

Passeridae
PaSt:r don/e..sr;cus Σποupyiτης R Α 5 1
PaSJt:r /rispaniole.nsis ΔενδροσπΟΙΨΥlτης ? C (50+) (5) 111 3,7, 10

PaSSt:r monIaIIuS Xωραφoσιroυργlτης R D 5 111 3, 10

Fringillidae

FrίrJgίlla coe./e.bs Σπίνος R Α S 4 111 1
Serinus·se.ιiιιus Σιcαρθάκι R C 5 11 Ο

Cardue./is clllor;s Φλώρος R C 5 4 11 Ο

Cardue.lίs carduelΊS Καρδερ(νσ R Β (5) 4 11 1
Carίiue.IΊS ,cαnιιabina Φανέτο R C 5 4 11 Ο

Carduelis spinus ΛοίιΥαρο R D 5 4 11 Ο

Emberizidae

EιιIfjeru.a·schoeniclus Καλαμοτσίχλονο ? 1 5 11 ?

Emlκπzιπ:ία Βουνοτσlχλονο R D ν 3 11 Ι

EIIIberίza nIelo.nocephala Kρασoπoιiλι Β Β (Υ) 2 11 Ι

Ε"ιb~ri:ια cIrlus Σφλοτσίχλονο R C (5) 4 11 Ι

ΜίΙίαΓΙα calandra Τσιφτάς R Β (5) 4 ΠΙ Ι

Πηγή: Μελέτη Ανάπλασης - Ανάδειξης και προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαwίνων
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Ρέσσος Ελευθέριος

Υπόμνημα

Καθεστώς ιι:αρουσίας

ΠεριβαJJ.ονπκιί Μελέτη Προστασίας και Αποιωτάστασης

π/ς λίμνης Παμβώτιδας lωαvvίvων

-

Β: φωλιάζεΙ., Ρ: IIIΑΡΌV ",ατά τη μετανάστΕUΣΗ, R: μόνιμος "άTO~ΙΙ:oς, W: διαχεψάζει, ? αβέβαιο ιcαθεστώς

Πληθυσμός

Όιι:ου δίνονται aPIepol αναφέρονται σε μέylσto αριθμό ατόμων ιι:ου έχει Jι:αΡατηρηθεl (ρ: ζενΥόΡια)

Σης υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει η πληθυσμιακή ειcrlμηση ό/(ου;

Α: Άφθονο. απαντάται 71άV10τε σε μεyάλOUς αριθμούς στα ενδιαιτήματα 710\) πpotιμά

Β: Κοινό, οχαντάται ιιάvτοτε μεμονωμένα ή σε μιΙCΡOίις αριθμoiίς στα ενδιαιτήματα χα\) ιιροτψά

C: ΣUXΝό, ωιαντάται ΣVXΝά αλλά όχι ιι:άντα., στα ενδιαιτήματα JlO\) _Ροημά

Ο: Ασυνήθιστο. ωιαντάτοι σxoραδιιcά ιπσ ενδιαιτήματα κο\) ιι:ροτψά

Ε: Σπάνιο, απαντάτσι OJιάνια

Ρ: Παρόν στην ιι:εριοχή

?: ΑΥνωστης πλ.ηθυσμιακ:(ις κατάστασης
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Ρέσσος Ελευθέριος

Καθεστώς Προστασίας

-
UεptPσJJ.ovπKIj Μελέτη Προστασίας ι.ω ΑΠΟλ'ατάστασιις

ΤlJς ίJμl',1ς ΠαμβώΏδας Ιωαν)'ίνω\'

ETS (European Threal Slatus):Βαθμός απειλής σε ευΡω1Ι:αΙκό DtIl'ltδo όπου:

Ε: το είδος ιι;tνδυνείιει με εξαφάνιση λlryω μικρών 1tληθυσμών ή σοβαρής μείωσης των ιιληθυσμών του.

V: το εiδoς θεωρείται τρωτό, λόΥω σοβαρής μείωσης των dIJθoo.LώY του ή λότω σχετιιώ μικρών ιι},ηθυσμών

R: το εiδoς θεωρείιαι σπάνιο στην Ευρώιιη. με ωιειλoύμενoUς ιιληθοομοίις

Ο: 0\ πληθυσμοίτο" είδους έχουν υπoστεi μέτρια μείωση στην Ευρώπη

S: το είδος θεωρείται ασφαλές στην ΕυΡώιπι

(): ο xαραιcrηριoμόςείναι προσωρινός

SPEC (Spccies ofEuropcan Con.scrvation Concem)· ΚατητορίεςΣΧονιότηταςσε Ευρωπαϊκόειι:Ιιιεδο.

1: λJιnλtlται με εξαφάνιση ιιαΥιι:οσμίως,

2: Πkηθooμός σuyιcεvτρωμένoς στην Ευρώπη, σε δυσμενές καθεστώς διαιήρησης.

3: Πληθυσμός μη σuyιcΕVτρωμένoς στην Ευρώπη, σε δυσμενές ιcαθεσtώς δlατήΡησης.

4: Πληθυσμός σιrrcΕVφωμΈVoς στην Ευρώπη σε ικανσιιοιητικό καθεστώς διατήρησης.
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Ρlσσος ΕΙευθlριος ΠεΡ,βr;}J.οvπκ'ί Μελέτη Προστασίας λ"ω Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώπδας Ιωαννίνων

ΚΟΚΚ. ΒΙΒΛΙΟ (KdICICIVO Βιβλίο των α/ι:Εlwίίμενων σιιονδuλοζώων της ΕλΛάδσς)

Ε: το είδος ιανδυνέυει με εξαφάνιση στη χώρα μας (ΕΙ 1)116 άl,εση εξαφάνιση, Ε2 ο ιι;ίνδυνος εξαφάνισης θεωρε!τσι λΙΊ'ότερο 6110000;)

Υ: το είδος θεωρείτοι τρωτό στη χισρα μας, με χληθοομοίΗ; 1I:OU εάν δεν τύχουν lφι;xπσσlας Οα xφιiσoυy σιην ιςατάσταση Ε

R: 10 εΙδος θεωρεΙτοι σπάνιο σ-ιη χώρα μας, με μιιφούς ovoιτaρατωytlCoUς .ληθUΣΝOύς, εUΌΛΩτOι.ις στην tι\ο()ρώιι:ιvη ιιίεση

Κ: 10 εlδος δεν (lγιψι:τω:ιriζει σοβαρά .ρof)).ήματo στη xιDρo μαι;. διοτ/ρεΙ όμως οχεηκά μΙΙCρo\ις 1tληθooμoiις οι σιιοίοι χρήζο\ΙV lI:aρι:ιιroλoίιθησηςΥια ιιlΘΣvΉ ανά}τ/ λήlfης μέτριον

,φoσ"",ioς

79/409: Koιvotική ΟδηΤΙα 1ΙΕΡ( διοτ/ρησης των σΥρΙων ειδών Ifτ/νών ιcαl των βlοτόlΙωΥ 10tH;:

[ είδη Παραρτήματος Ι (είδη ειδικής ιιραπασ!ος Υια τη διατήρηση των ενδ!οlτημάτων 10\10; ιcαι τη διοσφάλιση της ρ_βίωσης Ι(αι αvοπαραΥωγής ΤOuς εvιός των lιεριοχιΟν κατανομής τovς),

11 ειδη Παραρτήματος 1I ( είδη των 01l:0lων το ιruνήy_ ειιlτρέιl:εται σε OλόΙCληρη την έΙCΤαση της Eυρωιιαϊιcή<; Ένωσης).

ΙΙ/Ι! 'Ιδη Παραρτήματος 11 ( ειδη το ιcυνήyι των OJI:OIwv Dllτρbιετoι μόνο σε συrιcειφιμένει:; χώρες ιιou αvo.,tρoντOI στην OδηyiO).

Ν.I335ι'83. Ο νόμος του rλληνιιι::oύ ιφάΤOuι; με τον O'tolo Κ\ιρώθηιι::ε η ΣυνθήΙCΗ της Btρνης 11(1 την ..poστoσkι της ..ονιδαι;. της χλωρΙδος ιι::αι τιov βlοτόl((1JV της Eoρciιaης.

11: είδη των oιιokoν οι d.ηθυσμo( ιςα_ 0_ βlόtOΙΙOΙ "ρoστατεUoντOI οε ευρωιιαϊιι::ό Dήιιεδo. 111: εΙδη των 01l:0Waν ειιιτρtJιεταl η λd.or-σμένη ειςμετάλ).εuση.

ΣΥl\ιΒ. ΒΟΝΝΗΣ. Η Σύμβαση της Βόννης 'Υ_α την ιιροστασία των (ιοιιοδημητιιςών ε_δών». Βρίοιι::εται υ1l:ό εξέλιξη η δlαδ"ςασΙα ειΗιςίφωσής της αιιό το ελ/ηνιιςό ιι::ράτο.;.

Ι: 'ιδη του Ποραρ.ήμοτος Ι, οι .).ηθυσμοl των οιιο!ων αντlμι:t~lζoυν ιι::Iνδuνo εξαφάνισης σε ολόιι::ληρη την ιιεριΣχΉ εξάιιλωσής τους.
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Ρέσσος Ελευθέριος ΠεριβαΜονπκιί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Π.5 Προγραμματιζόμενες και προβλεπόμενες εξελίξεις 1999- 2004

Υποπρόγραμμα 1 ; Βελτίωση οικονομικών και κοινωνικών υποδομών

Μέτρο 1 : οδοποιία

Τίτλος έΜου Φο έα, εΙCΤΈΛΕσnc; Στιίδισ ",1.οποlι anc Πootίιιoλoησμός

Bελriωση - σσ~fόσψωση 2ης ~ιφzιαlCής οδού AVU1"oλij - ΔΝοη Tε;cvιιcών Yιrηpεσιών Το έρΥο έχει ol.odηρωθεl οε 600 '"
KQtaU(A - Kσvτσεl,ό lακιΝVΊνων ~~ βαθ~~E::~O uaόλoιxo

Kεtσι σε

Βύ.τίωση - ασφαλτόστρωση βασιιr::oυ οδιχ:ού δucτiιoυ νομού ""ση Τεxvueώv Yιrηρεσιών Το έρΥο έχει oλoΙCΛηρωθεi 44.213
Ιωαvl:ΙνlDV κόιιΒα:: Φαv Koσunnαι:: ΙωαYVtνων

Βελτla>oη ασφαλτόστρωση -- Μό Nεo~oυ).o 'ρο<; ""ση Τεχνικών YπηpεcnιiJv Το έΡΊΟ έχει ο).οιςληρωθιΙ 23,494
ΠσνεκUΠΉΜιo -ΩσνΙμlαlcο ΝοσΟJOOμεlo έως ~ ΕΟ Ιωανν[νων

Ιωαvvίνων - ΆΡΤαc
Ασφαλτόοτρωση ιroινoτικιαν oδωv ΚιnσU(άς. Ανο:τολής ΔΝση ΤqνUl:ών Υιtηρεσια/ν Το έρτο έχει ολοκληρωθεί 22.136

Ι_-

Βελτίωση ασφoλτ6σ"tρωση οδού l(ι)(ΙΥΥίνων - Πεδινής διερxoΜΈVΗ ΔΝοη Τεχνικών Yιtηpεσιών Έχει Υ1νει OΡιστlJ(ή ιιιφo).αΡtι 28
δια του olιcισιιolί σεισιιoπλiιιι;;τ(ι)V ΙCo.l του atolιcov Noσoιo.;ou.riDu Ιωαvνtνων του tOYOU

Βελτlωση ασφαλτόστρωση 'ης 4ης Ε.ο. κρος Αμφιθέα Δ/'Υση ΤΕXΝΙ"ι'ιw Yιrηρεσtών Έχει τΙνει οριστική κο.ρο.λο.βή 17,965
ΛΟΥΥάδιχ.· Καστολιτσο. Κο.τσucό: Δ ι· Hλιoιcό:λtl ΙφayvΊVΩν τo~ tιYroυ
Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδών προς Δo.φvolίλo: Δροσοχώρl - ""-ση Τφlιo.;ι'ιw Yllηρooιώv Το έρΥΟ έχει ολοιςληρωθεl τια 107.032
ΗλlO"άλη - Συν/μας Καραδήμα Ιωσvvlvωv την β ερΥολο.βlo ενώ Τlο. την

αΈρΥολαβΙα έχει τIvεl οριστι"ή

lΙαραλο.βή. Για την τ' ερ'ΥολαβΙσ

Ι h~ ,{νει ~ooσωόινn πtWαλo.ιJfι
Βελτίωση ασφαλτόστρωση oδι'ιw προς βουνοπλαγιά - ΔΙ_ση Τεχνικών Yπηρεmών Το έρΥΟ έχει oλoιςληρ<ι.tθεI 4.
Καηδπ"lτσια M-ίIn"nnι "ο.ι Δηοσιά· Kα~ιi"Ιτσια Ιωαννίνων

Βελτ[ωση ασφαλτοτάπητων βασικού οδι"ού δll(t\ιOυ ΙωαννIνωv ""ση Τεχνι"ών Υπηρεσιών Ι ~; την αΈρy~~[α ιo\lπ~~oυ 99.134
Ιωανv(νων ει νΙνει οηιστι nannλo:

Σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Ιωανvlνων ""ση Τεχνικών Υπηρεσιών Και οι δύο ερΥολαβΙες 'σο 36,588
Ιωαvν!νων έηνου kYouv ολοκλnnωθεΙ

Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επ. Ο. τμήμα ΑVI1τολή Κατσlκδ - ""ση Τεχνικών Yπηρtσlών ΤΟ έρΥΟ βρ(ο"εται σε εξέλιξη 93.472
Κουτσελιό Ιφayvlνων
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ΡέσσοςΕλευθέριος ΠεριβσJJ..OVΤΙKιίΜελέτη Προστασίαςκαι Αποκατάστασης

της λίμνηςΠαμβώτιδαςΙωαννίνων

Aναιcαίνιση ΙCαl βελτίωση εσωτεριιcώνοδών Βουνοπλαγιάς ,Υ"οη Τεχνιιcών Υπηρεσιών Το έργο βρΙσιcεταl σε εξέλιξη 70,000
Ιωαννίνων

Οριζόνnα σήμανση του επαρxlαιcoύ και ιcoινoτlιcoύ δlιcτύo" το" Δινση Τεχνιιcών Υπηρεσιών Το έργο βρίσιcεται σε εξέλιξη 362,732
N0l106 Ιωαννίνων Ιωαννίνων

Κάθετη σήμανση του επαΡXιαιc06 ιcαι ιcolνoτιιc06 δικτύου του Μνση Τεχνιιcών Υπηρεσιών Το έργο βρίσιcεται σε εξέλιξη 221.368
N0l106 Ιωαννίνων Ιωαννίνων

ΠηΎ'Il: ΠΕΠ Ηπεφου

Μέτρο 3 : Αεροδρόμια

Τίτλο έ " Φορέας εκτέλεα/1ς Στάδιο υλοποίησης ΠροϋπολοΎΙΟI16ς

Eγιcατάσταση συστήματος π..s στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων Υπηρεσία Πολιτικής Απένταξη 200
Qf.f1ι"IIf;"11IC

Μέτρο 4: Υδρεύσεις ΑΠΟΥετεύσεις

ΤΙτλος έρΥου ΦΟ έα Εκτέλεσ ς Στάδιο υλοποί σ Π οϋπολο ισ ό

Επέιαα ιcαι αντιιcατι'Σστα του διι<.τUoυ UΔ ευ Ελεονσ ΤΥΔΚ ΙωαWΊνων ΤΟ, ο oλoΙCΛ ,« 18,157
Ε1ιέκτασ i>δ ο oιιcισ ών Κ υών AσφΆΙCαc ΤΥΔΚ Ιωανν[νων ΤΟ, ο ολοκλ ώθ ιcε 1l,635
AvτιιcατάστασηδιΚ'1ύου UΔρευσης Δ_Δ. Ζωοδόχου ΤΥΔΚ Ιωαννίνων Έχει Ύίνει oριστιιcή παραλαβή 21.5

του έργου

Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Δ. ΕλεοΟΟας ΊΥΔΚ Ιωαννίνων Έχει Ύ!νει οριστική παραλαβή 10,840
τo~ w:roυ

Kατασιcευ' α..ιο ετευτιιc06 α 06 Δ.Δ. Κάτω Λα ίστ ΤΥΔΚ Ιωαννίνων Το έρΥΟ oλoκληρώθηιcε 10,840
Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Ροδοτοπίου ΤΥΔΚ Ιωαννίιιων Έχει γίνει oριστιιcή παραλαβή 18,638

του έΟΥου

Ύδoευσn Δ.Δ. Πaroτόπωmα ΤΥΔΚ Ιωαννίνων ΤΟ, ο [σιcεtαι σε ε έλ 9,593
Δ.Δ.Α ια αντlιcατάσταστι εσωτεριιcoύ διιcτύoυ ύδρευσης 11'ΔΚ Ιωαννίνων ΤΟ, ο oλoιcλ ώθ ιcε 12.100
Δ.Δ. Μπιζαν!ου ειτέιcrαση υδρσΥωγείου. ιcατασιcευή δεξαμενής ιcαι ΤΥΔΚ Ια/αννίιιιον Το tpyo oλoιcληρώθηιcε 8.102
nέTotvnc Bouonc
Δ.Δ. Νεο ω πουλου αΥtllcατάστ ειιέιcτασ εσωτε IIC06 ΤVΔΚ Ιωαννίνων Έ .. Ινει ο loτt • πα 23.405
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ΠεριβoJJ.οvτιιaί Μελέη Προστασίας ιωι ΑΠΟ"'ατάστασης

της λίμνης Παμβώπδας Ιωαννίνων

-

διιcrUoυ ίιδΙ:ΙΕυση, 10υ έ '"Δ.Δ. Πεδινής αντικατάσταση δocτίιoυ ύδρευσης ΤΥΔΚ Ιωαννίνων Έχει Ύίνει οριστική παραλαβή 28,884
,ου έΟΥου

Δ.Δ. Ραδενlων αντικατάσταση εσωτερlΙCO" δu:::τύou ΤΥΔΚ Ιωανν(νων Το έργο ολοκληρώθηκε 6.750
Απο έ,εu Δ.Δ,Α "'.. 1ΎΔΚ iWQwlVrov Το έ ο ολοκλ " 15,138
Δ.Δ. Κοσμήρας αποπεράτωση αΠOXεtευllKOύ Ώ'ΔΚ Ιωαννίνων Έχει Ύ!νεl οριστική παραλαβή 16,500

10υ έιrνoυ
Δ.Δ. Κρυφοβού απΟχ'έ1ευση ομβρίων ΤΥΔΚ Iωcι:vν(νων Έχει Ύ(νεl οριστική παραλαβή ]8,000

10υ έΟΥΟΙΙ

Δ.Δ. Πεδινή, αΟIΥλ!:1ευση κοινοτικώνοδών 1ΎΔΚ Ιωανν!νων Το έΡΥΟ ολοκλnι:ιώ!hlκε 6,360
Αντικ:α,άσταση εσω.ερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής φτέρης ΤΥΔΚ Ιωανν!νων απένταξη 40.600
Δnιιοτl.lCού Διαιιει:ι!σιιατο, Πεδινή,

Αντu:::ατάστα εσωτε ικού δικτύου tίδ ευσ Δ.Δ. Σιστ ουνίou 1ΎΔΚ Ιωανν!νων ΤΟ έΡΥΟ ολοκλnρώθnκε 11,993

Ύδ '" Δ.Δ. Σιστ ουνίου 11'ΔΚ Ιωανν!νων ΤΟ, ο (σκεται σε !λ,Ε 9.000
Δ.Δ, Δροσοχωρίου αποπερά,ωση δικτύου ύδρευσης ΙΎΔΚ lωαννίνων Έχει -Υινει οριστική παραλαβή 4,500

10υ έΟΥου

Ύδ ευσ Δ.Δ, Καστ ίτσ ΤΥΔΚ ΙωαvνΙνων Το έuYo oλoκληρώθηιcε 13,652
Δ.Δ. Κουτσελιου αΥlΙκατάσταση δlιmJOU ύδρευσης ΤΥΔΚ Ιωανν!νων Έχει Ύίνει οριστική παραλαβή 47.289

του έovου

Ύδρευση Δ.Δ. Κρανούλας ΤΥΔΚ Iωσvvίνων Έχει γίνει oριστu:::ή παραλαβή 9,409
της Α' φάσης του έΡΎου και έ):εl

ολοκληοωΟε( n Β' Φάσn

Δ.Δ. ΛοΥΥΜων αντιι<::ατάσταση εσωτεριι<::ού δlJ('[ίιου ύδρευσης ΤΥΔΚ Ιωανν!νων Έχει ολοκληρωθεί η Α' φάση 26,749
ΙΌυ έργου ι<::αι έ):ει γίνει

nanαAαfi~ tnc Β' και Γ' Φάσnc
Eπtκταση διι:;:τίιου ίιδρευσηςΚαρδαμιτσ!ων(Δ.Δ. Μαρμάρων) Ώ'ΔΚ Ιωαwίνων Έχει γ!νεl οριστιιcή παΡαλαβή 10,(0)

του έovου

Ενίσχυση υδραγω-ΥείουΔ.Δ. Πλατανιάς(Γεραιcάρι) 1ΎΔΚ Ιωανν(νων Έχει γΙνει οριστιι<::ή παΡαλαβή 7,501
της Α' φάσης του tpΎO\J και έχει

ολοκλnοωθεί n Β' φάση

Kατασιcεuή O1l0XEtEU1lIζOίo Δ.Δ. ΚουτσελΙου 1ΎΔΚ Ιωαννίνων Έx:~;ει OρlστιΙCΉ παραλαβή 17,260
του ου

Kατασιcευή αΙΙΟΥετευτικού Δ.Δ. Πε ί ιιτου 1ΎΔΚ Ιωαννίνων Το, ο ολοκλ Ό ι<::ε 19.356
Μ ια ίιδ ευ Δ.Δ. ΤΥΔΚ Ιωαννίνων Το έΡΥΟ oλoκληf)ώθηιcε 8.900
Ύδρευση α/lOXέtευση Νήσου Iωσvvίνων 1ΎΔΚ Ιωαννίνων Έχουν ολοκληρωθεΙ " 439,553

απαραίτητες μελέτες ΙCαl "έΡΥό Βοίσκεται σε ειέλιΕη
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Ρέσσος Ελευθέριος Περιβαλλοντική Μελέπι Προστασίας ιωι Λποιωτάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Μέτρο 5 : Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιΒάλλοντος

Αποκατάσταση λίμνης Iroawivrov

Tίτλoc έΟ'Υου Φοοέαc Εκτέλεσπι: Στάδιο υλοποίπσπc Ποο{\πολΟΥισμόι:.

Διαμερισματοποίηση Λαανών ΤΥ Δήμου Ιωαννίνων Έχει γίνει οριστική παραλαβή 37,647
του έrιvoυ

Ε'γΚατάσταση κλειστού κυκλώματος μεταφοράς φιαλών κω ΤΥ Δήμου Ιωαννίνων Έχει γίνει οριστική παραλαβή 155,000
εξοπλισμού του έΟΥου

Π 'θεια ειδικού μη)'.ανήματος ΤΥ Δήμο" Ιωαννίνων Το έοΥΟ 30ίσKεtaι σε εΕέλιΕ:π 125,080
ΈΡΥα αποκατάστασης και εξυγίανσης ΤΥ Δήμου ΙωαννΙνων απέv<αtn 60,000
Πο 'θεια όνου ΤΥ Δήμου Ιωαννίνων ΤΟ έιrvo Βρίσκεται σε εe.tλιE:n 104,220
Π α'

,
ια οικοσυστ ατα ΊΎ Δήμου Ιωαννίνων απέv<αtn 18.000

Ανάπτυξη υποδομής δικτύου ελtyχoυ ποιότητας των επιφανειακών 1Ύ Πανεπιστημίου lωαwίνων Το έργο βρωκεταl σε εξέλιξη 50,000
και υπm:ειωv νroών tnc Hπείcιoυ

Πηγή: ΠΕΠ Ηπεψοου

Μέτρο 6: Υγεία Πρόνοια

Tίτλoc έπνου Φο έ εKτέλ.tστις Στάδιο υλοποίησης Π οϋπολο ια 6
Ποοιιήθεια και ενκατάστασπ ιιαΥνητικού το ο άφου στο ΠΠΓΝι Τ.γ.ΠΠΓΝ Ιωαννίνων Τοέ ο ολοκλ . θ κε 399,961
ΠοοιιήΟεlα UIKOOtGIπC τ.γ.ΠΠΓΝ Ιωαννίνων Το, ο ολοκλ ώθ "' 32.000
Ολοκλήρωση συνέησΤΙ εΟΎασιών εκσυποονισιιού ΠΠΝΙ r. ΤΎ Νοσ. Χατ{ηκώστα Η Α' ειrvoλαΙHα ,αυ έΟΎου 1.231,800
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Ρέσσος Ελευθέριος ΠεριβαJJ.οντικlί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

πις λίμνης Παμβώτιδας /ωαννίνων

Xατζηκ:ώσtα ΙΩΑΝVΊΝων ολοκληρώθηκε και η Β'

Ι εDYOAαOiα &Ισκεταl σε ε«Ιιξη
IQtOOUfIyIκoς εC.oιU.IOl1ocIΚA Ιωαννίνων ΙΚΑ Το tστo OlκληoώθΤΙΚE 77.OCXJ

ΠηΥή: ΠΕΠ Hπεiρooυ

Υποπρόγραμμα 2: Αγροπκή Ανάπτυξη - Ανάπτυξη ορεινών ό'γκων

Μέτρο 2 : Δασικά Έργα

Tίτλoc inou Φσοέαςεκτtl.ι:σπς Στάδιο uλοn:οΙnσπς Π "Ο '" δ
Π ασiα ΔασώνΝ. Ιωαννίνων Ι ΔJvστι ΔασώνIωαvνtνων ToΈUΤo {οκεται σε εE.tλιC;τι 145,300
Αναδασώσε Φutώ ια Ν. Iωαννiνων ΔΝ Δασών Iωαννtvων ΤοΙ ΙOιc:εtαι σε έλ 496,063
Δοο . 0δ01LOιία Ν. Iωαννtνων Δασών Ιωαννίνων Το ο Ισιc:εtαι σε έλ 455,240
Δ"U9Ι ε άοοων Ν. Ιωαννίνων ΔΝ Δασών Iωαννiνων Το ΙΣΙCεtαι σε ε 725.000
Βελτίωση u"ο!3αθu.ισιιένων δασών tiJνσπ Δασών Iωιxvνtνων ΤοΙ ο Ισκεται σε 84,780

r OoεινTI oIιc:ovou.iα ΔJvon Δασών Ιωαννίνων Το οολοκλ •θ κε 78,719
EeVlKO{ ΔρυιιοΙΝ. ΙωαννΙνroν ΔJvσnΔασώνIω~νων Το :οΥο βoΙσιc:εταισε εΕ.έλιΙπ 34.326
Μτι δημόσια δασοπovία ΔJvσrι Δασών IωαvvΙνων Το tσYO βoΙσKεtαι σε εΙέλιξτι 103.200

Π1JYή: πεπ Ηπείροου
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-
Ρέσσος ΕλευΟέριος

-
ΠερlβαJJ.ονπκιί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

-

Μέτρο 3 : Ιδιωτικές επενδύσεΙC προστασία του περιβάJ.λoντOζ

ΤΙτλος έΡΥου Φορέας εκτέλεση, Στάδιο υλoπo(ησn, Πρoίiπoλoησμός

Μετε'Υ1α/.ταστάσει UT1VO πτ/vοτροφucών "ονάδων Ν. Ιωαννίνων Γ.Γ. ΠεριφέΡΕιας ΗπεΙοου

ΣΙCΛηBανΙτης Α και Β Γ.Γ. Περιφέρεια, Ηπείοου Το έΡΎΟ ολοκληρώθηκε 7,932
Χουλιά α Ελέν Γ.Γ. Περιφέρεια Ηπείρου Το έργο ολοdTlρώθηκε 7,733
Χ ιστο (Ι ίδ ΑκαιΕ ΓΓ. Πε ι έ εια Ηπείρου Το έργο ολοκλ ώθ κε l3.66t
Πι νο! οφlJ(' ΙωαwίvωνΑΕ Γ.Γ. Πε ι " Ηπεί ου Τοέ (Ι oλoιcλ ώθ κε 24,750

Κ. ύ ΓεώoΎlO' Γ.Γ. Πεοιιοέ ει HιtεΙ ου Το έι:no ολοκληΡώθηΚΕ 15,043
Mάvτ(oυ ΑλεΙάνδοα Γ.Γ. ΠεοιΦέοειας Ηπείρου Το έσνο ολοκληΡώθηκε 12.705
Δάσκαλος ΔΤιμ.ήτριος Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπε!ρου Το έΡΥΟ ολοκληρώθηκε 20,418
Κοο ΚωνΙνος Γ.Γ. Περιφέρειας HnEiDou Το έΡΊΟ είναι σε εξέλιξη 21.000

ο 10, Δ. Γ.Γ. Πε ι έ εια Ηπεl ου ΤΟ ο είναι σε ε έλ 21.255
Λαοσ λου Νίκ ΓΓ. Πε ι έ ει Ηπεl ου Το έ ο ολοκλ ώθ κε 11.550
Λαοσ~λoυ Γ. Γ.Γ. ΠεριφέοειαcΗπεlρου Το έσΥο oλoΙCΛηι>ώOT\Kε 11,550
Ζώ Κ ΓΓ. Πε ι έ ε,α Ηπεl ου Το ο oλoΙCΛ " 19,018
tIvτocr. Γ.Γ. Πε ι t ει Η" ου Το, ο είναι σε ε έλ 19.800

ΠηΥή: ΠΕΠ Ηπείροου

Μέτρο 5 : ΔράσεΙC στην κπινοτροφία

Τίτλος έιπου Φοοέας εκτέλεσηι: Στάδιο υλοποίησηι: Πooi.ίπoλoησυόc:

Κατασκευαστικές βελτιώσεις κτηνοτροφικού εργαστηρ[συ ΔΙ,ση ΕΥΥεlων Βελτιώσεων Το έργο oλOΙCΛηρώ&Y]Kε 29.980
ΙωαννΙνων
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Ρέσσος Ελευθέριος

-
ΠεριβoJJ.QVΤική Μελέτη Προστασίας ιωι Αποιωτάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

::..J

Μέτρο 12 : ΣΌΙJοδευτικέc ενέΡΥειες

Τίτλο έρ συ

Ενίσ οα n οϊόΥ1ων ΠΟΠ Ι(α\ ΠΓΕ Ν. Ιωαννίνων

ΔωδώΥl ΑΕ

Πίνδο ΑΕ

Δωδώνη ΑΕ

nlJYli: ΠΕΠ Ηπείροου

Φορέας εκτέλεσιlΓ.:

Υπ. ΓεωΡΥlα

Υπ. ΓεωρΥ[ας

Υπ. Γε Ια

γη. Γεω Ια

Στάδιο υλοποll σιις

Το έΡΎΟ ε(ναι σε ε έλ ,
Τοέ οεΙναισεεέλl1

Το έ ο εΙναι σε ε "λι

ΠροΌπο ιο ιό

87.750
38.878
42.250

Υποπρόγραμμα 3 : Βελτίωση ανταγωνιστικότ/τας επιχεΙΡιίσεων

lΙΙέτρο 2 : Εν[σΥυσll καιvοτόμωv δραστιιριοτιίτων

Τ{τλοc έΟΥου Φu έο εKτtλcσι Στάδιο υΜιποΙι σι lIρoOιιoλιrιισιιό

Ίδ 1)01 Τ ολο ικού Πάρκου Ηπε(ρου Τ,Υ, ΠανεπισtnιιΙOυ ΙωαVΝΙνων

Προ "'" Τ.Υ, ΠανεπισΤΠΙ110υΙωαννίνων Το toyo oλoκλπoώθlιcε 3.800
Mελttη Σκοπιμότητας τ.Υ. Πανεπιστημίου Ιωανν(νων Έχει ΎΙνει οριστικιι παραλαβη 40,000

τo~ w,ou
ΚατασκευήΤε-rνOλoY!KOυΠάοκου Ηπε! ου τ.Υ. Πανεπιοτηl1Ιου]ωαννΙνων ΤΟ ο εΙναι σε ε 600.000

llJlYΙ1: ΠΕΠ Ηπείροου
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Ρέσσος ΕλευΟlριος ΠεριβαJ).ονΤΙΚtί Μελέτ."j Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας /ωαννίνων

Α1έτρο 4 : Βελτίωσιι τουριστικών και πολιτιστικών υποδομώ"

ΤΙτλοc έργου Φυρέας εκτέλεσ,ις Στάδιο υλοποΙI σικ Πρoϋπoλσvlσιι6ι:

Ανασl1Ίλωση συντήρησι, Κα< ένταξη νέων χρήσεων Σιψβούλιο Περισχ.ιις 9ης

Μοναστηριακού Συγκροτήματος Ελεούσας 'α< μονών Νίισου εδαφlκίις Περιφέρειας

Ιωαννίνων Ιωαννlνων

Αναστήλωση Μονών Ελεούσας Μεtαμόρφωσιις Συμβούλιο Περιοχής 9 1 ις ι-ι Α' φάσll του έΡΥΟΙ) ε(ναι σε 597.430

εδαφικίις Περιφέρειας εξέλιξη ενώ '1 Β' φάση του

ΙωαννΙνων έΟΥου έΥΕΙ ολοκλlιοωθεΙ

Αναστήλωση μονής Φιλανθρωπ(νων Προδρόμου - ΝτΙλιου Συμβούλιο Περιοχίις 9ης Το έργο είναι σε εξέλιξη 295,000

εδαφικής Περιφέρειας

Ιωαννίνων

Διαμορφώσεις Αναπλάσεις μέσα στο Κάστρο και αποκατάσταση Τ.Υ. Δ1Ίμου Ιωαννlνων

διαlllΡl1τέων κτιρ(ων στα Ιωάννινα

ΑνάπλωJΙI διαιιόρφωσΙlljλεκτροφωτισμός στο Ιτς Καλέ τ.Υ. Δ1Ίμου ΙωaννΙνων 'Εχεl γΙνει οριστικι] παραλαβι) 39,149
τοι) έργου

Αναστιιλωση διαTlιρψέου Κοραι'] Τ.Υ. ΔιΊμοΙ) ΙωαννΙνων Έχει γlνει οριστική παραλαβίl 43,969
10υ έργου

Αναστήλωση εστΙας στα ΑιθαρΙτσια Τ.Υ. Δήμου ΙωαννΙνων Έχει γΙνει oρloτικfl παραλαβίl 67,459
τo~ έo~oυ

KαταOKεtI' λιθόστ ωτων σε δ ό ιου τοι) Κάστρου Ιωαννίνων ΤΥ. ΔtΊιtOυ ΙωαννΙνων Το έργο ε(ναι σε εξέλ 85,800
Αναστίιλωσι Mouσoυλ ιανlκών Λουτ ών Τ,γ. Δ1'lμου ΙωαννΙνων απένταξη 92,000
Avamnλώoetc - διαιιο ώσει ση ν Ακρόπολη Λσλάν τ.Υ. Δ11~ιoυ ΙωαννΙνων απένταξll 150,000
Αναστfιλωσlι 110UOOUA ανικών Λουτρών <Μελέτη) Τ.γ. Δήμου Ιωανν(νων Το έργο εΙναι σε εξέλι 1 13,000
ΑξιοποΙηση σπllλαΙοu Περάματος ΤΥΔΚ ΙωαvνΙνων ΤΟ έργο έΧει ολοκληρωθεί σε 125,712

μεΥόλο βαθμό και βρίσκεται σε

εξέλιξη μέρος Ώις διαμόρφωσης

rou ne~,BilloVtocηορου

ΠηΎιΊ: ΠΕΠ Ηπείροου
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Ρέσσος Ελευθέριος

Υποπρόγραμμα 5 : Ε-Α.Π.Τ.Α.

Μέτρο 1 : lJασιι,ές υποδQμέc:

Περιβαλλοντικιί Μελέnι Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Τ'τλοc έσΥου Φο έα εκτέλεσι Στάδιο υλοποίl OIIC ΠμoOπoλQΎισμό

ΔιακοινοτικήοδοποιΙα κοινοτίτων Β.Α. λεκανοπεδΙου ΤΥΔΚ Ιωαννίνων Το tOYO έΥει ολοκλιιοωθεl 100,000
Ασφαλτόστρωση Διακοινοτικού δικτύου Ροδοτόπι., Σβέκι, ΤΥΔΚ Ιωαννίνων Το έργο έχει ολοκληρωθεΙ 69.388
ΠτηνοτροφεΙο ΠΙνδος, Νεοχ.ώρι, Πρωτόπαππα, Άνω και Κάτω

ΛαψΙσια

Ασφαλτόστρωσιι διακοινωτικού δικτύου από Βουνοπλαγιά 1ΎΔΚ ΙωαννΙνων Έχ.ει Ύ[νει οριστικιι παραλαβ ί1 41,034
Eλεouoa Γαρδίκι του έιπου

Ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρό,ιου Σερβιανά 'ως 5ης ΕΟ ΤΥΔΚ ΙωαvνΙνων Έχει γΙνει οριστική παραλαβή 20,676
ΙωαννΙνων Άρται το\l έΜου

Οδοποιlα Αμπέλια Πεδινίι Πανεπισt11μιο σύνδεση 14ης ΤΥΔΚ Ιωανν(νων 'Εχει Ύίνει ορισΤΙΚ11 παραλαβιΊ 56,018
επαρχιακής οδού της Α εΡΥολαβΙας κα' έΧει

ολοκληΡωθεl η Β εργολαβΙα του

Ι 'n>nu
ΑποχέτευσηομΒρΙων και ακαθάοτωνυδάτων Δ.Δ. Ανατολ' ΤΥΔΚ Ιωαννίνων Το lrrvo ε{ναι σε εΕ.έλιει 400,000
Απ έΤΕUσl Δ.Δ. Περάματοc ΤΥΔΚ Ιωαvν[νων ΤΟ έιπο εΙναι σε εεέλιIΞη 413,948
Ε,Ι υα Υδ ε[ου συνΙσμου υδρ. Κοιν. Λεκάνιιc ΙωαννΙνων ΤΥΔΚ Ιωαννlνων Το έσΥΟ έJ'ει ολοκλιιοωθεΙ 199258
Αποχετευτικό Δ.Δ.ς Κατσικάς ΤΥΔΚ lωαννΙνων Γιια την Α εργολαβία του έργου 165,209

έχει γ[νει προσωριν11 παραλαβl1.

ενώ η Β ερΥολαβΙα εΙναι οε

εF.~~.ιl:;ι
Ύδρευση αποχέτευση Δ.Δ. Πεδινί1ς 1ΎΔΚ ΙωαννΙνων Έχει γίνει οριστικί1 παραλαβί] 7,279

το\l έΟΥου

Ύδοευσl1 Δ.Δ. Ελεούσα 1ΎΔΚ Ιωαννlνων ΤοέΡΥΟ Βρ[σκεται σεεCέλιIΞl' 23,000
Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.ς Ανατολ11ς Συμβ. Περ. 8ης ,δ. Περ. Το έργο εlναι σε εξέλιξη 28,000

Ιωανν{νων

Πηγ1Ί: ΠΕΠ Ηπείροου
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Ρέσσος ΕλευΟέριος

Μέτρο 2 : 8Γ.λτίωσ" ποιιίτιιτας ζωιίς

Περιβα)J.οvτιιαί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμvης Παμβιόπδας Ιωαvvίvωv

ΤΙτλ
,

σο ΦΟ ία εKτiλεση::- Στάδιο lIAonoInQII~ nΡοiΊιι:ολιπισuιΚ.

OιιcolOΎιιcή δια:ιεψιση σtερεών ωι:οβλήτων πόλης 'σο τ.Υ Διιμου lωανν(νων Για ιιoλλtς ωιό ης δράσεις του 427,425
lειtανoπCΔΙoυ ΙωαvνΙνων έρΥου "'" .,Ινει oρισιιιcή

ηαραλαβή ενώ σε nοlltς έχει

,Ινει Μένταςιι οπό ,σ

α

n ασ{α λίιιV1'V ~Iδor ωιό tutr>nιtlIQ ιδ ΤΥΔΚ Ιωανν{νων απtνtα'η ο

Aνάnλασ It νια Δ' 011 Ιωαννίνων ΤΥ ΔllUΟllΙωαννfνων

Avα/ιλαση διαμόρφωση dαn:ίo ΜαβΙΙη - KlIpά ΦρooΎvΗ rv ΔiιμΟllΙωαννΙνων Έχει .,Ινει OΡΙOΤIΙCιΊ ιι:οΡαλαβ'ί 18.m
10~f~ou

Λνάnλασηδιαμόρφωσηχώροll α/ι.οβάθρας~ ΚlIρά Φροσύνη ΤΥ Δήμου Ιωανν{vων Έχει ,Ινει προσωρινίιχσΡο:λσβίι 35,550
10~ t~vou

Προμήθεια φωηστυι;ών στη xσρoλlμνια ζώνη 1Ύ Δήιιου Ιιικ:ιννΙνων Έχει .,(νεl χροσωΡινή χσραλαβή 22,656

tOlIf~OlI ~
Λνώιλαα;;-δια «Σιcάλα» Και ι 11:00 λατ TYΔi Ιωαννfνων Το ο εΙνσl σε C ι 32,293
Έmά υ1loδ~ΙCαl ανάχλοσ;;- λα<nιότοποll ΤΥΔ" Ιωαννfνων Το ~......o εΙναl σε . 67351
Ανάπλαα;;-ιctVι~ιι:ό~oυΙωαννίνων 1Ύ Δί ου ΙωαννΙνων

Mελttιι Κυκλοφοριακήςορτάνωσηςιcoι στάθμεuσης ΤΥ Δήμου Ιωαvνfνων Έx:~~ει ορισιικίι 1Ι0ραλαβή 35,400
1011 ου

Διαμ;ι;;;;;;ωσ;;-KΕVΤ--;;;'&1ΙλατεΙα TYΔi ου ΙωαννΙνων Τα α ΕΙ 010 ωθ,Ι 14.J(J2
ΠεζοδΡόμηοη 28ης Οκτωβρlου· MoυλαΙμlδη ΤΥ Δiιμoυ Ιtoσννlνων Έ~~~ει προσωρινίι παραλαβίι 17.649

του ου

Ανάπλαση δισμόρφωση οδού Αβέρωφ ΤΥ Δi1!ΙO'U ΙωαννΙνων "Εχει Ύίνει οριστική παρσλαβιί 66,611
του έπνου

Mελtτl~ 'α<λα ιαιcών .. Ισεων ΤΥ Δ1'1ιιου Ιωανν[νων ΤΟ έιπο εΙναι σε εΕέλιΕn 19,000

ΠΙΙΥίι: ΠΕΠ Ηπείροοιι
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Ρέσσος Ελευθέριος πι-ρ,βoJJ.Qvτική Mελέ.τ:~ Προστασίας lωι Αποκατάστασης

1ης λίμvης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

-

Υποπρόγραμμα 6 : OλOKλ{ΙΡα/CΠ111lιιτελών έΡΎων του 10υ ΚΠΣ

Μέτρο 1 : ΕΤΠΑ

Τίτλο
,

"' Φα' EKτέλ.cσι Στάδιο ιιλ.οπσΙ σι Π lοi!πολοYlΟΙΙ6c

Κατασκευι 20" αΠΟΥετευτικου δικτύου ΙωαννΙνων σΤΑ Νο 06 Τα' ο oλoιcλησώθι κε 69.000
ΑΥωγόι; διάθεσll( λιιιιάτων πόλη, Ιωανν(νων ΟΤΑ Νοιιού Το έιno ολοκλιιοώθl κε 22.502
Δια ό ωα πα ολ νιου περιφεοειαιωύ δοόιιοlJ ΟΤΑ Nol1olJ Το έDΎO oλoΙCΛηoώθηκ:ε 20,000
Δια ε 101 σπα άτων λεκανσπεδΙου lωαννΙνων σΤΑ Νομού Το έσΎΟ OλoιcλΙIPώθι κε 10,800
Διαμόρφωση χώρου δρόμοι πρσοιιέλασης απορριμματοφόρων ΟΤΑ Νομού Το έργο ολοΙCΛηρώθ'1'Cε 10,250
αυτol(;ν~1ων κοl διιιιοτικών ΚQινό'l'nnστων Υώηων
ΒελτΙωση "σι προστασία ΤOυoH:lΤIΙCO(ι ώ υ Ση, λαίοιι ΠΙ •• σΤΑ Να 06 Τα' οολοκλ ώθ κι 12,656

nlJYl1: ΠΕΠ Ηπείροου
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c::

Ρέσσος Ελευθέριος Περιβαλ10ντικ'ίΜελέτη Προστασίαςκαι Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας/ωο.ννίνων

Όσον αφορά τον προγραμματισμό των έργων στην περιοχή από το Ειδικό Πρόγραμμα ΤΟΠΙΚ11ς Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) για το

χρονικό διάστημα 1999 - 2004, έχουν προγραμματιστείΎΙ{l τους Δήμους της ευρύτερης περιοχΙ1ς μελέτης τα παρακάτω έργα:

ΔΗΜΟΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Τίτλος έργου

Ε κεκ Ι ναέ α ελtτ

Μελέι ιc:ατασKευl'ις δηι.ιαρrε!oυ

ΔΙκτυο ίιδ ενο δ( ου Π ά ατ ειιέκταση - αVΤιx:ατάσlαση

Κατασκευι'ι και ΒελιΙωσl εσωl€ 11(011 δικτύου Δ11μοΙ} Περάματα

Κατασκευή ntvl'l)EOEIUICOIι δ ό ου ωιό ΠοσηΟI(Ι::Ι Κιόσκι

Aνάnλασ καιδιαι.ιόρφωσl1κοινση,ίοτων ώ ωνδ' ουΠε ά στ

Π οτεινό ενα έργα - μ.ελftες

Καιασκευίl ΔI1uaD1'ε!οu

KataOIC€Vli και (}ελτ[ωση toml€OIJ(OίI οδικού δΙΚ1ίιου Δ. Π ά αΙ0

Ασ αλτοστ ώσεις δρόμων Δ.Δ. ΠεOάJ!ατoς

Αναπλδσε κοιν στων1ά)ρων Δ. Περάματσ,

ΕπέlClαση· ανtικαtάοταο QIl(tI)OU ύδ δυο Δ. Π ά at
ΑνακαΙνΙσΊ και εJtισKευί] σrOλΙK<oν κτlοlων

Απ έτευσ ο lων στο ΛυκόστοιιοKoανOύλαc.

KQtaOKtu έφυ σl1 θέσ ατοινιά ,ου Δ.Δ. Πεοάιιαtος

Μελ.έΊη απΟΥέτευσ Α ιθέα

Πητ,ι: ΕΠΤΑ 1999-2004

ΕΎκριθΕν 1Ι"0σό Ιδρχ)

116,000,000
12,000,000
45,000,000
45,000,000

4,000,000
10.000,000

π Ι( ΙΩ ποσό (δΟΥ)

232.000000
70,000,000
20000,000
80,000,000
25,000,000
20,000,000
4,000,000
4,000.000
4.000,000
5,000,000
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Ρέσσος Ελευθέριος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ

ΓΊ

Περιβαλ10ντικιί Μελέτη Προστασίας h'al ΑΠΟh'ατάστασης
της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

-

Τίτλοι: έιrro" Ε'ΥΚDιθέν ποσό δοl) Π. i κ lσl ποσό (δο)']

E'fKEK,n ιένα έΡΥα - "ελtτες 190,000,000
Διάνο δ ό ου ια 11 σύνδεσ βουνΟ11"λα ιό Μ.Γ δικlου Νεσ ω (ου σ' •• 80,000,000

ΒελΤ{α/σπ δικtύOυ ύδρευσης των Δ.Δ. Ελεο6σα ΝεΟlωο[ου ΡοδοτοπΙου Α' _!>ση) 60,000,000
Mε:tέη κατασκευήςδημαοι.εΙου 10000,000
Κατασκευ' δtr::ιίιοu αποι.έπυση,ομβρίων υδάτων δήιιου 30,000,000
Μελέη ανέ ε σ "η (ου πολλαπλώνχρήσεων 010 Δ.Δ. Ελεονσας 10,000,000

ΠΟΟ\'εινόιιενα έΟ'Υα - "ελt'rεc 423.000,000
Διάνοιξη δρόμου Ύtα την συνδεση ΒουνοπλαΥιάς Μ". ΓαρδικΙοιΙ ΡοδοτοπΙου 73.600,000
ΝεωιοοΙου. Eσωn,;oUCΉ οδοποιία roauuεvO'I,OOOIwv

ΒελτΙωση δΙΚ1ύου ύδοEtισnc των Δ.Δ. Ελεούσας, Nr.oY<oo[ou, ΡοδοτοπΙου 60,000,000
Eπέrςτασ συντιΊΡI σι δικτ"ου ΓρομμενOJ:ωρΙων 20,000.000
Καιασκευ' Δ •• ε{ου [00,000,000
Klwto πολλαπλών σεων Δ.Δ. Ελεο"σ 40,000,000
ΜουσεΙο Δ.Δ. Ροδοτοπlου 20,000,000
Προμι θειο IΙΙΙ10νήιιατο<:' JCB 30.000,000
ΑΠΟ1έτευσ'1 oμιJPΙων Λεκανοπεδίου - ΓDα/tuενΟΥωοlων 50,000,000
Α • έ n οσω/Ηlωύ (οδηγοl Χειοιστέ< lt1πανnuάτων 30,000,000

nIlYIj: ΕΠΤΆ 1999-2004
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Ρέσσος Ελευθέριος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙJΩΠΔΛΣ

ΠεριβαJ).oνπ/aί Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Τωαννίνων

.Γ ",

Δ.Π

Τίτλο t 0\1
Ε κεκ ι ιΈVo i α Itlit

Π "θεια, ονο ικοΙί οιιλισ οίι δ· \Ου Πο ι . ηδ
8ελΥ[ωσπ - OOφαλιόσ"t εσω-ιε ικοίι δuctοο\l δή1l0υ ΠωιOdιιιδαι:; (ο· φάσης)

Π ο 'θειο. κάδων αχΟΚΟl1ιδίιςαχΟΡΡΙΙΙl1άτων

Π οι"ινό α i α - td.b
Βιλ-ιΙωοll-αoΦOλτόσ"toωσ"εοωτ lJCού οδικού δlΠΊΙΣU Δ. Π

Π δια 1 α ΙΚΟ\) tξα/ιλIOΙΙOύ

Δι - τiωσ κοι στων

Mεlέm (ιδριuστκ

Mιλtt εοωτε oδoΙΙ:OΙcις

Mελtt δι ωσ και ωτιο ou Ι(ό ν

Mdtτ άνωσηςovUoyή'αxoρριμ,μά'tων

Mελttη δlOJιόρφωοης δημοτικών κοινοτικών χώρων και auλεlωv χώρων σιολικών

lι:nρ1ων

Mελέt cu Ι&:Τ ο (ων

Αναιπv{ιακi εJtι ε οιακό έδιο

Δια ι.οσ - KGtOOKt\l1' αθλητικών ιώρων Δ. ΠαμOώτιΔCΙς

Πε οδ ωτισ εσωτε ικού δuι::τύoιι

ΠηγΙ1: ΕπrΑ 1999-2004

ET~ριOΙν ιιοοό (διlι)

Ζ05.ΟΟΟ.ΟΟΟ

50.000.000
115.000.000
40.000.000

Π Κ 10 ποσό δ

363.517.000
130,000,000
48.000 000
60,000,000

5.000.000
3.000.000
1.500.000
2000,000
2,000.000

3,000.000
18.000.000
39.017.000
52.000.000
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Ρέσσος Ελευθέριος

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΏΝ

ΠεριβαλλOVΤΙKlί Μελέπι Προστασίας και Αποιωτάστασης

π/ς λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

ΤΙτλο t ου

Εηι;εκριιιένα έιπα - ιιελέτες

Ανακαιασκευ οδών πόλ τΙωσ οδοοτ ω άτ(ι)ν

Αvάπ.λασ δ σηκών πά κων πλατειών οδών και αλσυλιων 1

Kαταoιcευ' ανοικτού ποδοσφαιρικού Ύππέδου λόφου θελισσαοlου

ΒελτΙωσ δι ιό σ τ . στο ItQ αλι νΙου ών

ΑποιςατόοτασηΚ[ΥΤΡΙΚ,Κπύληι: ΦοουρΙου και διαιιόαιιιωσ πλσιε

!ιό),,1

Ποwκλαδιl(ό

Kωσταδf ια

Ε'ΥΚΡιθένποσό σοι)

620,000,000
300,000,000
150,000,000
60,000.000
60,000.000
50.000,000

Ωοος έ'YKDII7I ποσό (δι»:)

Π 01ειν6 ιενα έργα ιελέτει:;

ΜηΥανολοτlκό ε οπλισ ε ΟΙ (ου Δ. Ιωαννιτών

Π ο ιθεια εταλλικώνδοΥε[ωναnopoιιωάτων Ι 1σο Iiι

Ποο θεισ αυτοιο;:ιν( 10υ σα ώθ ου

Προμήθεια δύο αυτο,nνήτων απορριμματοφόρων και ενός α/JΤOKιν'IΤOυ μεταφοράς

κσντέϊνΕΙ)

Π ο . θεια ε υ onλ6:σI

Λσ αλτόστ ωα - θελτlωσπ οδΟσ1οω ιάτων Δ. ΙωαννΙνων

Hλειcr ο ηο ό οδών και πλατειών Δ. IroavvItiliv
Δια ό ωσl πά κου Α Ια Τ ιάδας

Μα/ι νέου Δ α εΙου

ΑΙΟουσα πολλαπλών Ίρήσεων Δ.Δ. ΝεΟ1'ωοόπσυλου

ΜελΙτ παιδικοίι σιαθ οίι

Διαπλάτυνση· ασφαλτόστρωση 5ης επασrια",' οδού Σιαν άκι Μ ά ων

AΙOoltσα πολλαπλών σεων Δ.Δ. Σιαυ ακ!ου

Δι ό ωση πεζοδρο ιlων Δ. Ιωαννιτών

Ιίλεκτ ο ωτισ αυλεlων χώρων σΊ.oλεlων

Αθλητικό πυ ,. ν Λασπότοπου

Κατασιο:::ευί πε{orέφυ σ1 λεω ό r ά ου

Καιασκευί Οε ινου ιο:::ινημαΤΟΥράφου Δ. Ιωαννιτών

ΧωροιαCικ ελέιη έκτασ \IΒοΤδολ δου)) Σιαυ ακ!ου

ΥπόΥειος Ηλεκτρικός σταθιι' σι ν οδό Κ

Ο ι όντια και "αια"ό υφll σήιιανσπ ιης πόλης ΙωαννΙνων

Συμπλtιρωσ ιςαιασ1άσεων πά ιςου Ωυ σινέλλα

Αποπε ·ιωσηΥηπ.έδωνσισΣιαυράκι(ΔΙΠλαωιόι vn άκα 1

Πιιτίl; ΕΠΤΑ 1999-2004

1,496,000,000

30.000,000
55,000,000

105,000,000

10,ΟΟΟ,αχ:ι

270,000000
270,000.000
180,000,000
35,000,000
40000,000
15,000,000
60,000,000
60.000,000
80,000,000
60.000,000
31,000,000
30,000,000
20,000.000
ΙΟ 000,000
25,000,000
50.000,000
30,000,000
30,000 000
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Ρέσσος Ελευθέριος

ΔΗΜΟΣΛΝΛ ΤΟΛΗΣ

ΠεριβnJJ.οvπ,αί Μελεπι Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

TίTl~b:",ou EYKηιθi:ν ποσό (δΟΥ} Dooc έ'ΥΚθΙ,,11 ποσό δ

ε;-Kεκ;ψ;fναΙ~α =1~..l-Iτ-;':- 130,000,000

Δι~υ~uσ-:;;:-~α~υIIoδO~'ν σε διοιΧ~·ri,";-ιΟ και διQ,;ό u 40,000.000
BελlIωσ-;-[oωι~oδoιι~ α~αλτoστ~ 30,000.000
Mύ.tτι 00 η;-: ωtO;-ιτεuσ-;;;-(lI(οg;;;;;:;:-ων ",οι ~iων UΔΆτων Δ.Δ. AvatoλiV 60,000,000

~Tειν~αέ""α I~.; 230.000.000
Αν η,-Δ~Ιoυ 100.000 000
Bελ-ιiωσl [σω'(-~ol~oδoπ:~Δ.Δ. ΛVΑΤOA"';-MKό.~ και NεOKα~ 85.000.000
Δ ό ι 1[[ ,ιπάλλoνt uδ~Ιoυ Aνατoλiιr 30.000.000
Σίιντ "'" διαδl OτIrdr oδoJtoln~ 10.000.000
Mελtτ~loυ 5.000.000

Πητιί: EΠJΆ 1999-2004

ΔΗΜΟΣ MmZΛNIOY

TίTl.oc έιwoιι Ε';;':;-ιθέν ποσό 'δn.,} Ποοι;; ήκ ΙΟ ποσό δ

Ε κεκηιιιένα έονα
. 95,000,000

Mελtτι avtyεpo1)Sδη α [(ου 5.000.000
ΒελτΙωσι οδικού δΙlC1ίιου πtδι~ K~ι~-Aσ [οτο ω Ιου 90,000.000

~τειν~να~ :-;;-ελέτε 197.000.000
Αν σι Δlιιιαπ--:,εlου 105.000.000
Αναπλάσε οικισll<Ον Δ.Δ. ΤΟ1J Δ{ιμΟ1J 8.000.000
Διανοlξι;:lς Βελτιώσεις ασφαλτοστρώσεις εσωτερlJ(Οίι οδικού δΙ"'ΤUΟ1J τιιιν οικισμών 72.000,000
των Δι';'οtlκών Δια"ε~I~"άτων
Βελτιώσε διανο ει δrιόJlων εσωτε-;:;-ιιωυ δικτυΟ1J Δ.Δ. Μανολιάσ";;': Δ. Μηι ανΙοl) 12.000,000

Π'lΥΙ,: ΕΠΤΑ 1999·2004
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Ρέσσος Ελευθέριος Περ βαλλοντική Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιόας /ωαννίνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέ ο 20 Α Ο α σ" ετικά ε τ ν λί ν Ιωαννίνων, από τοπικέ ε είδε

"NEOI ΑΓΩΝΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ"

«Κορυφαίο 6ήμα» Ι
n διαχειρισTlΚι1 μελέτπ λίμνπς

.ω~

νο το

φι!."

ΑΧ'
κΙΙΙΙερ

Το πι

να έx~

"ο, ιΊτ

1'0,1'.:"
ΧΩΡΙΣΙ

Αφοι

"ίι, ':'0
των πρ

Κ,

~ε,ς

.1<
"ρ'
ΤΕ.

,"Μ

Αχ,

Γι,,,!

"ομμ

"'"
τελευταίο χρόνια συντον,·

σμένα 110λ"ε'0 "ο, ΤΟI1"

κοΙ φορεΙς όρχιοον μιο

κοινή l1ρ00116θcια γ,α την

ον"μετώιιιοη των npo·
δλημ6των της. Θε",ρώ ,"ς

"opuφoΙo δήμο ουτής της

ηροσl1ίιΟειος τη δ,αχειρι.

ο"κή μελέτη της λΙμνης

των Ιωον/Ιν",ν_.

Όπ",ς-προονοφέρομι:η

συγ"ε"ρψένη μελΙτη

πορουοι(lοτη"ε010 Ν.Σ.

όπου "οι "οτέθεσαν τις

προτάσεις τους οι ε"πρό·

Ownol των φορέων, ενώ

00 έλθει προς ουζήτηοη

κοι Ιν"π,η." n .

Αποτελεί ένο «εργαλείο_

εφορμογής. το οποίο 80
εξελίσοετο, "οι 80
ουμl1ληρώνετοι με νέο

bτ:l5opl:νo "οι Ο'lόΨεις.

Μονοδ,,,ός ο"οπός .
όπως τονlοτηι<ε . ήτον I<Ql

είνοι η ΟΤΤΟ"016στοση της

λlμνης κοι η _Οl1όδοοη

της» στις μελλον""ές

γεν,ές.

IXCTu<b με τη διoXcιρισrι

"ι'! μελέ.η ο νομάρχης

lωοννίνων κ, Ν'"ος

ΖορμπολΙΙς δήλωσε:

_έl1ε"ο 0116 μιο l1ερΙοδο

ολόγ,οτων δροοτηρ,οτή

των 110" εl1'δάρυναν οε

"ο, όπως επ,σημόνθη><ε

"οτογράφ" την υφιοτάμε·

νη κοτόοτοοη "ο, προ,,{·

νCΙ σχέδ'ο δ,οχεlριοης κοι

0110"οτ60τοοης. εnlοης

l1ροοεγγίζει όλο το ζητιl·

μοτο οτο πλοΙοιο της

_οε,φόρου αv6mυξης_ με

ενιοΙο τρόττο "Οι με oρlζo"

ντο όχι μόνο το άμεοο

μέλλον. Α"όμη ουγκε·

ντρώνει όλες ης μέχρι

σι'!μερο διοθέοψες επ,"

στημον,,,ές εργοοΙες,

έρευνες, μελέτες l\οι Oν<l"

φορές οχετιι<ι\ με τη AIIIVΗ

ια/Ι την εμl1έιΡίο της ΤΟΠι,

"ι'!ς "οlνων{ος, χωρις νο

Η διοχειριο"κή μελέ",

της AipvII" noIV Iωovvivιoιv

ποροuo,άοτηκε οτην προ·

χθεσινσβροδυνι'! ουνε·

δρΙοοη το" νομορχ,α"οίι

αυμδουλΙαυ, οτην οποΙο

πι'!ρον μερος εκπρόσωττο,

φορέων του VO\JoV μος 1'01

τους δόθηκε η ε ....οφίο ν<ι

κοταθέσουν ης δικές τους

προτάοεις κάνοντος

ποράλληλο "οι διάφορες

ποροτηΡflοεις, στο πλοί·

οιο του δ,ολόγου που

ξεκ{νηοε με πρωτοβουλία

της νομαΡχια<1)ι; ουτοδιοΙ·

><ηοης lωoVΝΊνων.

Η διοχειΡ'ΟΤΙ"ι'! μι.:λέτη

πopoυoιάηTην~ ".", ,ι Τ

,...
] '"."..,

,.'
ο•..,
ν'ι..,
."."7 • Ν,

."

]
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Ρέσσος Ελευθέριος ΠεριβαJλoντική Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώτιδας /ωαννίνων

Κοροϊδεύουν τον κόομο όταν μιλούν

για οριοθέτηση της λίμνης εκείνοι

που κυρίως ευθύνοντω για το

μπάζωμά της όλα αυτά τα χρόνια

ΕΝΟΧΟΙ : ΔΗΜΟΣΙΟ . Τ.Α

]

Αναφερθήκαμε προχθές

σ'ένα μικρό μέρος του όλου

προβλήματος που οκούεl στ'ό

νομο Όρlοθέτηοη της Νμνης",

θίγοντος το "κοκώς κεΙμενο·

του Ν.Ο.Ι., ο οποίος εχει "συμ

βάλλει· KOI ουτός στο μπάζω

μο της.

Δυστυχώς, επονολομβάνω,

κάποιοι βλiπoυν _επειδή tτσl

τους βολεύει - εντελώς "επιλε

I(TlKά~ το όλο ζήτημα κοι ρl

χνουν τα βάρη ατις κατα

πατήσεις ιδιωτών, που ναι μεν

υπάρχουν, αλλά αποτελούν

"σταγόνα στον ωκεανό" μπρος

σης καταπατήσεις - μπαζώμα
τα που το lδιο το Δημόσιο. με

τις υπηρεσiες του και την ... αρ
ρωγή εκπροσώπων της Τ.Α. τα

τελευταία 50 χρόνιο, επέφερε

σε βόρος της ΛΙμνης μας.

ΕΙνοl πραγματικά αστείο

νΌνατίθενται μελέτες επΙ με

λετών, νο ξοδεύοντοl εκατομ·

μύριο των εκατομμυρίων γιο

ένα ζήτημα το οποίο δεν θα

λυθεΙ, απλώς και μόνο διότι έ

τσι κινδυνεύουν να εκτεθούll

οllεπανόρθωτα οι εμπνευστές

του ...
Η επιβεβοίωοη τωll όαωll

γράφω είιιοl παιιεύκολη. Αν

λοιπόν οι αρμόδιοι ΗΘΕΛΑΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ιια οριαθετήαουll

τη Λίμιιη δεll είχαν παρό να

ζητήσουll απ'τις Κοινότητες Α

νατολής, Κατοικάς, Κοστρί-

τσος, Βοσιλlκής (Γιάνιστας),

ΛΟΥΥάδων, Αμφlθέας και Πε

ρόματος τα ακριβή τοπογρα·

φlκά των ιδιοκτησιών τους,

που συνετάχθησαν μεταξύ '28·
'32 κοι που εχουν πλήρεις συ

ντπαΥμένεςκαι καλύmουν ο

λάκληρη την περ/μετροαπό Α

νατολή μέχρι ΑΥ.Νlκόλαο Κο

πάνων και παράλληλο τους α

ντίστοιχουςχάρτες που υπάρ

χουν γιο το υπόλοιπο κομμάτι

από Αγ.Νlκόλαο Κοπάνων μέ

χρι ΑΙο;Ρα/ο.

Θ'αρκούσεσε κάποιουςΜη

χονικούς να τα βάλουνδίπλο 
δΙπλα και τότε θα διαπίστωναν

ποlο'- μπάζωοαν τη Λίμνη κοι

παlοΙ ιιέμοιιτοl εκτόσεις της

ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

Η ιδιοκτησία της Λίμνης

ανήκει στο Δημόσια (Υπουρ

γεlο Οικονομικών), διότι ουτή

εμπΙmεl στις διατάξεις "περΙ

μεγάλων λιμνών" που ορΙζουν

ότι το Δημόοιο τις κατέχει "μέ

χρι μεγίστης αιιαβάσεως των

χειμερίων κυμάτων". 'Ολοι οι

άλλοι φορείς, κατά καιρούς έ·

καναν απλώς ΧΡΗΣΗ της και

τίποτε άλλο ...
Ας πάμε λοιπόν στα μπαζώ.

ματα. Έχουμε από Αιιατολή

(κτήματα Νικολάτου) μέχρι τις

σημερινές εγκαταστάσεις της

ΔΕΛΙ. ΠοιΟς μπάζωσε το συ

γκεκριμένο χώρο; Από άσφολ

το "Φρόντζου" μέχρι το 'ψορά-

δικο" ποl6<; μπάζωσε το χώρο;

Την παραλίμνιο (κυρα

ΦρoΣUνη) ποιός την μπάζωαε;

Απ'το άγαλμο Μαβίλη μεχρι ε

κεΙ που τελειώνει ο δρόμος,

πλάι στο ΝΟΕ. ποιάς μπάζωσε

τα χώρο;

Εδώ έχουμε KOI το τραγελα·

φlκό στοιχεΙο, αφού το Δημό

σια Υ1α μια ΔΙΚΗ ΤΟΥ εκταση

μήκους 800 μ. περ/που και

πλιΠους 70-,00 μετρων ΠΛΗ

ΡΩΣΕ, στους κατά τεκμήριο

αυθαίρετους ιδιοκτήτες της,

πμημα, όπως αναφέρει παλύ

εύστοχα σε οχεπκή γνωμοδό

τησή του ο εκ των εγκρίτων

Νομικών της πόλεώς μος κ.

Πύρρος Π. Γιαννάκος

('5/2/92)1
Θα μπορούσαμε να πούμε

πολλά ακόμη για το πως, ο

Ν.Ο.1. Π.χ., ως Ν.Π.Ι.Δ. "οπέ

κτησε' ό,τι απέκτησε, Υια τα

μπαζώματο στο αημερινό ΚΕ

ΚΩΠ που κατέχει ο Δήμος ΠΑ

ΡΑΝΟΜΩΣ με μια... Διαταγή

της 8ης Μεραρχίας, όμως δεν

πιστεύουμε ότι ωφελεί- ..
Επειδή ra όσα έγιναν εΙιιαι

δύακολο ιι'ανατραπούνπλέον,

ας γνωρίζουμε απλώς τα ΠΩΣ

έγιιιαν και με παιών την

ευθύιιη, ώστ~ τουλάχιοτον να

τ'αποφύγουμε στο μέλλον ον

θέλουμε να δουν και το εΥΥό

νια μας την ·ΠΑΜΒΩτιΔΑ·...

Γ. Τ. ΤΖΙΑΦΑΙ
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ΔIΑΧΕIΡΙΣΤιΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΗΣ

·-'.Η. τοίτη σελίδα

ο

ο

·ΝΕΟ Ω ΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ .. Τετό 1S Μαϊου 1996

ο

ΣΕ ΣΩΣΤΗ..ΒΑΣΗ

ο

ο

ο

D

ο

ϊ

EIνg.I 'Ι nρώ,,1 φ<>ρι) iσw<;-πo.. 10
~tμα ΛΙμνη ΠΑΜΒΩηΙΙλ με την
Δ.cιXιφ,ι;ιτφσ') IIW1,1 nou αυισνtιeη,

"C από την Δ.Ε.Λ.Ι μποlνι, σΙ

cιωo1~ βόση μι τις ~γμ(1'!Iι<Ις δια·

αιόDe,ς 1\0' "","ιUΘ(lνoιoς.

Η Δ<οj(1:'ΡΙΟΤιι</)μι.λι:τ/ λlμνης ciVQI
η nρώ'ιη noυ γ!νιται 01ην χώρα μα~

Clt μια λιμνη που οι πι(αμα ,ων ιιοι_

p!oγ-noρouς:ιιόζι:,θη,,,ό οημCIQ ιξΙ·

λιξης '" <ι(ιΥκρ<οη μι ΙΙλλις λlμνις

μι:λΙΗς. Η A,QxcΙPIg''''II Μιλι,η λυσι'ς Υ,α cνολλσ"""ις πηγΙ..
<>IIγII.I:ντρWvtl6λtc; ης μΙχρι cήιcρa όρδCUΣΗς.

δoaθtoψις CIW.<m\I'O......tc; ιρyιισlι<;. Ο tλιyXoι; cnc'TO των νερών clYl>\
tρt\M;ς, μι:λΙτις, aνoφoρtς O<QO, τις Ινα ο"ΙΙμη Ο'ημσν""ό σημεlο όπως
O!'iJCρcνtc; nρ<I1όOι<ς 'ων φoρtων. 1\01 Ο tμιtλOU1\Qμόoς. Διν μπoρςl η
Κοτογρ/ιφt\ ,ην ιιφ,oτoμtνη !\Ο,ό· λ(μνη νa διχθιΙ vtρ(ι ~ όλ/α 0\1<0.

Ο1αση και πρo,clvc, Q)(te,o e,oxtlpι, αυαT~ματα. Αυ.ό "ΡΙΜ" vo Υίνι,

οη<; κο,onοι<οτόο1οσης. κoΤΑvΑΗΤ(l KCΙ' VO nρoαιxΘEI IδCIIT&
Το δ,αχιφι<Τι",Ο αχΙδ,ο nou ιφα- ρcι. Κο, ΙΡxOμςιcπι 0"10 ζι'1τ/11Ο Των

.tlvι«l, αvoφtρc:'o~ κυρlως xρ~oιων 'ης λίμνης. Σης
• f.ov δlO",ηTlκό μηχον,ομο nρο,όαElς 'ης μιλΙτης κο, Των
• nοιν <>νa&!Ορθρωαοι ,"!.ν.Jι<>αcιιων ...--0- _ •• '.

•
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! Ι

Γρόφει

η Αγνή Βρο60ΡΙΤΟU

μΕ oξuμtνα rφoβλι'ι\.<lτg.

Με1(ι gnb δίιο σχεδι)ν χρόν\α·ελΙΥ·

xων·ε!ΚμVΏν .ων <ΠLO,~μόνων'της

ΔΕΛΙ αλλό κα, σUYKΙντρωα~ Των

δ,οθΙαψων ερεμν~""ών tΡΥοgLών

που αuμπl.ηρώI)η""ναπό πρό<Jφ<lτι;>

OT"'XE1g'KaIιOςKO'"ς μελt,ες ,,,,ν

φορΙων ι<οο ,~ν <μnEφ/<I " ..ν "",ν...
νι"""ν ".,όδων, η Δoαx-;ιρoςmκfιμελΙ·

τ/ πορguo.ΙΙΟαιηκεKa, ονgλιίθηι<t

!ΠΟυς ι;μπλειιό\ιE\I'OUς φopdc;. πρό.

οφΩ'Ο 010 NaIIaρr.a.o Σuμ80iιλ,a

(JφCIύ η μύ.(τη oνa.teηιιι: cιπ(I τ""--Οι ΣUΖΗ'f\CIcoς noλ ρ.tς-oι <ιnό-

Ψεις rιι>λλtς, και 00 τOαaς. γιο

,φIριa αη.ιάa Ίηι:;; μελ('ης _τ(ς.

ΙΙΙiιρooι; "'6Xaς 6μως .'" _ι....ος

η anaKCI,Oα,gaIJ 'ΙΚ λΙμ.ηι; "g. η

anaIaa'\ 1.0; a"o; μΕλλσν1lΚΙΟ;

yι:νltς. "'υ10ν .σν "10χσ OCY ""C>Ρd

νσ 10ν 0_""'...........εις.
Mt,iI QII/Io μοσ nqιioOo ολόΥισι_

δρoιmρotή_ nouE~τ/Υ

λfμνη. η -νtι α......ονιομΙνη προ.

gnόOc,O, πολ11εlοο; .σ, ΤOΠUΙών

~ nou όρχ-= γιο πιν 0'-'"
,όα,οοη Kg, οιχιλl\ εξΙλ,ξη της

λlμνης. δεν ""Ιπει νσ μΕΙνΕ' αΙg

λl>yισ 010Ι στα χ..ρτιιι..
Κoρuφoloβ....... αι.ιιtιι: τ/( rφoσπό

θι,ος η Δ'''ΧΕΙΡ'Ο''.Ι\ μελί,η της

λΙμνης'όπως επ,οημΙΙνθη_ε από

όλΑUς ,ΑUΛΙΙx,crιcv 'ΟΟΙς φορι:lς οτο

Νομειρχ-ό ΣυμβoiJλoo-oφoύ μπορε[

νι:ι οοοτελΙαε, ινι:ι δυ.αμ,κΟ ερl'O·

"Elc Eφαρμo,~ς.

KOΡuφoΙO μtν βιιιια αλλό..
Τα αημε[α o'xμ~ς ,[θεντο, Υ<α μια

Cιι<όμη φoρ/l KC' Loως δημ,oυρyfjoouv

αναα,αλ,,_ούς παρόΥαντες ατην

απoδox~ 1ης μελt,ης "'" ""Τ' επΙ·
KtagIJ αιην oύotι;.oη ,Ου

ΔIoX..ριo,,,,CIύφoρto της~.θο

ι[νο. όμως 'Ο ua,pgta λΙΙΟΟσς ιόν

oψβι:ι~ Η 1ώρg '\ Π01Ι θα .. wβι:ι η
λlμνη "ο, θα Εξιλ,χ'εl ..μολό.
Φτόνouν π,ι;> όλλες ΣUΖΗ'ftClcoς ...,

μ(.~1"«(,. W ........~ ............, ...""ε'η
ClU'Y'<tY1ρώνtι6λι:ι: τις μιχρι cή.ιφ<τ

δIcιI!toψtc; tn.OTTJ.IOI'II't.t cρ,oog(ι:ς.

(ρtιM:ς. μελ(,ις. ςr,ιoφgρtς """ τις
<:ηιερι:νtςτφaιOQaς ..,.. <fOPtwY.
Κo,gyιxιι.α τ/Υ _oμtνη ιι:ι;ιτό·

oτaσιι _ nρo,dνa QXtόoo δοαχφ·

αης οα .......τtιcrτotιης.
Tg διCIXειριαnι<ό QXtelO ποο.ι rφo

τclνι;1... g~ρς-tOO:
• Σ•.,.. δlOlι<ιι'lΙΙ.6 μιιχαν",μό

• Σ.ην g.g6ιόρθρωafl 'ω. xρfιo.....
• Σ,σ πρΟΥρ..μμο elOλσΥt,,~ς 0"1>

"".ι...τ..aης
Κύρ'ες xρ~oε,ς της λlμν~ς αε

'ΙΡ(Ιρχηαη·πόντα οιοτό.ην μ.ι:λtτη:

· ....ox"ψ~, ,,,υρ'..μός
./iου.οθλη....μlΙς
• λ.I.,clo

- DllaKIJ"IJ (όημ'ουΡΥlο δη~αό~

ζώνη βόοκηοης "ερoμιτρ'~ό .ης
λ[μνης)

Δcν ιlνao δwoτόν βιβοοο να gνι:ι.

λύσουμι τοιις δύο τό\>cuς της μtλt·

'ης οι" πορόν ~,'μενo·αλλΙΙO να

ικφρόοαuμc κόπ",ις O~Ιψι,ς y.g
ορ'''μΙνο οημιlο; επ[μαχ" etpg η

lΙρόcuerη.

·Η όρ/)ι:ι.οη ως χρtιαrι της λΙμνης

δΕ••1.0' .'Α..... "'" θι;ι πΡΙπε. μι"* ,ρ(Ino νο ",pιoρlOβd.μιχρι να
.......1.., 1tλdως. Η διoδιo<ooIcιπρt.

πεο νο y(νQ με ομαλό ,ρQftO yIQ νο

μην e,..'OUΡY'\eOiIv rtρoβMμo,α

στους αyρόΊcς.

Η μιyloτη OY1λoUι.ιtνηδιoeΙoψη

nooότητα. οπό την ,!Jμνη-ιως 6,CIU
ιξιυρεθούν t.gλJ.a"""to; πηΥις

όρδεuoη<: θο tφtπa νο gρlζιταιι 010
6.000.000 cm3. Η Iooδ'KCIglc ο" ..
...τΩcrιg..ΗC; "Ι<: 6ρ~ΗC; ..πΟ 1ην

J.I_ θι;ι πρtπα να .I.ιΚc'10 2.Da2...
θύ<λλα ανnδρόQcων οπό nς οορα·
λIιMt<: -..6tητcς _ τouς noρayω

yoίιc;.ι>nό την Μροπόνω ΙΙρότOClη

της Δοοχιιι:ιιοπ<ής μελ(της.

Γ<οιl όμως:

ΔCΙ θι;ι ~fQV προ"μό.φ<> να διο·

μgρ,ιιι:ιηθς:ιVv nou δεν τους οκι.,εη.

"ι ι«Iνιlς μ.()(j)ι οήμΕρα ΎICI εξιύρε

οη όλλων πηΥι;,ν όρδcuoης: Γ,ο,1

ιtι.'P(ΙΙOIN YQ δΓj.llQVρyι[,αι ΑU,~ η

δ,oμlιxη μι fCI VCpό της λ(μνης:

Το πρόοφο,ο ",g,vbμtyO της

λlμνης πΟυ ι(χι ο,ην _υΡLολΕξlg

oόc,όO.,. όεν I1IOτεiιoψε "" θtλClυv

να '0 ξClναδoιN, otίtε βΙ~O ι«Iνι:iς

ΓIΟ'Μώτης. Η μελ(ΤΙΙ οε ,ελ<.UΤolo

gyόλuoη διν βό(ει OIJεαοι.ις φΡΟΥ'

μcύς ολλό lιρauς. TglIς o"olouς

~Ιβ",α οφιΙλι, η Noμαρx,o.~

Auτoδιolιlηgη νι;> τOtις θtgt, "" το

uιtg",vι'\ooυv lΙμε.... μελcιες .0,

...υοClς Υ,α ..g ......O"".to; π~yΙς--Ο tλcπ:aς tnaTo τ_ ••ρώ. dνa'

tνo. t>ΚόI"l ","",Y1ιao αημ.1ο 0Πωι;;

"'" ο q.nλovnoμός. Δt;ν μnαρεl η
λψνη νι:ι δcX8d νι:ρό αrό 6λλο _

ouσιt\μoto. "'uτό "~ε, νι;> Υι."

"'''<>νοη10 και να ΠptXIotJ[tkI tδαI'ε
ρο. Κο. tDXόμα01ε 010 ζη1TJlQ _
.uρiως χρήαεων ,ης λιμνης. Σ1ος

πρσιόα.,ς της μιλΙ1ης Kg, 'ων

φoρtων διν unόρXOIN σηιχιντ,.Ις-00 Π<>ραλ!μVΙCς 0ICIIVότ/1ες CIλλό κο,

ο Δ~μ ..ς lωοννlνων g",ιlλcυν νο

tfP)OTQ.tύαouνΤΟν ιιιρ,l!<ιιλλα.""ο

Πλ..ύτο της λlμν~ς. Η τουριο,κ,\

ανόπWΞ~ δα πρΙπι, νο .Ivg, ~n",ς

μορφή<:. η"'ός αυμφωνιΙ όλλωοτε

οτην όημlOUργlo ""φινΕ!ων ".χ. κΟ'

μπαρ γύρω·γύρω οπό την λlμνη:

Μόνι:ι οοπό εΙ"", ιoυι:w.qμός:

λ.Ι.λο orμιίO O'J(IIr,ς η CIU'fI<Pόtηαη

'Οι' ",gxCOΡ'Oll"OiI φορΙι;> .ης

λψvηι:. Η μιλΙτ~ ΠΡΟ'Ε!ν«:

Ονομgοlg; ΟΡΥον'''IιΟς

Δ,οχεΙρ,.. ηι; κα, πρσ..1α ..Ιας 'ης

J.ιμνης tωα....I.....
MttOXOC
- Νομαρχ"' .... "'U1C16ιo1ιtηoIJ:JO%
• ΔIιΙοοι; 2S%
- Δ.E.ΛJ 5%
• nα~νιις K",νόtη1cς 20%
• Κ_1ητι;> Nι\croυ 2O'JI,

EnIoης ΠΡOΤdYP τ/Υ οιιΥΙ<ρό11Ρη

--..ο\) owβou.Ugu Iμtλη ΣΟλ,

πιριβολλοΥ1ικις ouιoλoyικtς ".,0.
δις, Ilσν~. ιoo.ιι-:πuιcς t1'Κ

χιιρt\Oε,ς όλλο, ","ΡΕlς) παυ 80
ouνtρxιτOO μιό-δuo φορςς 10 :ιaιιtινt>•
ΠΟυ θα ΠΡΟ1εlν., .... θα ελΙΥΧtl

ακόμη ης όnCI.ις On""ΙΙOO.,o; 'ου

Διιιx~,oμto.

Oρooμ.ι:νaι cιπ(I τους .,:IQdc;~
""ίιν οτην OUyιφόtηαη ouτl\ οι<όμη

"'" lIIJρoα κο, Υια ΠOQOι;ι1ό PIΠpt)Qώ

πηo~ς. Εlνο, ζη11)μ0,ο όι.ιω<: ποu

πρΙπι' κο. μπαρούν να δ,εUΙΙηη.

θo(nι. Η αvι:~,ηση δεν πρΙπε, νο

οναλωθεl Υ,ατ( .αuτός .0, όχ, α

όλλας φορΙας. ~ Υ'Ο '0 ποοοο.ΙΙ

διαχΙIΡιοης. Στην αuoΙΟ Ιτ,," gnc
νεuρώνιτg, ο κύρ,ος ο.όχος ΠΟυ

(lyg, η "ροο'οο[α της λlμνης. Ο,

φoptlo; δεν πΟΙπε, οι K"μμ,lι ntgl.
Π1tι>O,I νι:ι επο'ρtψCΙ<N νι:ι οτραφΙΙ ο'

αυτό ,ο ΟΙ1ΙΙεlo η gt,(l\τηoητιou ιοωι;

εlνι:ιι ΚΟΙ δcuτιριύoντo.

Η Δ"XΙφιQllι<f\μελΙτ/ πρtnC1 WΙ

yfvει onoδc'""~ ιmς y~vι.Ις κο.ευ·

OiιντIεκ;. Οι όnoια; όλ/c<: lφQtόιιιι",

ιn>PCIUvVQ ouζηπιBoίινσιι;> nλoΙOιι:ι

του ΔιoxtφoςΠtι<Oύ,,*0.
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MotoU<wv ΤIjς, οε χρaνouς ε,ρη..,· Α.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Κ. ΝΟΜΑΡΧΗ

ΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ

(και πάλι)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
Προς ΤΟν ι<. Ν\Ι<Ολοο zoρμnαλό

V Το κείuενο ειναι των παλιών ΓιαννιωτώνΝομάρχη lωaννίνων

ΕΝΤΑΥθλ

Ο τίτλας είναι δικός μας και η αΥανάκτηση ΟΛΩΝθΕIιοιλ. IXCT'loι" μ.ι; την oρι08tιηoη "ο, 10 /ιλλα προ-

8.1.ήllOτa τικ lipvηo; μος. Yιιηρεolα 1011 rn''''OU En"wlou NovtIl<ooί (ΓΕΝ) ι<aI nptng ν'oιιε..ει......θoUμε ςι'OIlH~ 'Ι'.α την ιιρoyμιn_η

όΤ1 ι<αt'ά nς Ιl1Ιαάψας tI'I:>ς σTfI\/ Aθfιv'α θα naραιιo- .",.

Σε σuνέxαo nαλooo,tρω.,oεΥΥΡΟ_μας κο. ύcπuιcι AoueciTt το aΕμα ~ερώVOVΊ:oς όλOIJς τους cδώ EniDης θα ιφtιιε. vo yiνcι. ο ooyaw:>μός διαχt:φ,σης

onι) την προ δύο ι.ιι'Ί'<'ών nι:ρίnou 0U'0'όνπιαη TΩU διOl- φορεΙς Τ"Κ "όλης μcς 1<01 της yύρ<ol οΠό τ" λίμνη 1<1)1 I"iρQCΠOOιoς tης λιμνης. '1"0 Y'oνtιμιτωniζOIΠOI

ιuτrιι<oί'ι ltO<: ooιμj,\o<,ι ...... μαζί 00<;, ΎιQ δooQoρcιl!tμQlςι nqIODXής '(ΚΙ ΠJY tξtλιE,ή rou. 0<ι>ΟΤό 1<01 ΥρήΥορο ΠΙ nρoβλι'ιμσ.τo της, μοο «Ο Υ(ιΡω

της πόλης μας I«U ιδιοίΗ:ΡΟ yιc. τα nρoβλι'μlτo της Η ενrιιtDωoη ουτή ΠΟυ δεν tyM: noτt, νoμiζg.uμε της τώρα <ιnQρxowδιoφoρctlι<Oίδήμοι ΦΙ όχι twς.

λίμνης 11oμβώ'n00ς.σας nαρaκoλoύμι."Qt~ ljOQ μaς ότι LινQ, αnoρaΠηTO vo Υίνει σιοι..ο:; C\IδιoφερόικYoι:c; Το~r-:ιu rφtιψ νovnι.υ:tωniotι ο ορΥονι·

~I. y,:ouτό ι<cι ι<uρόως yocι την c:ιρ,08nησfI της. φoρεlς 1<0. ιιοτοίιωυς της n.ι:ριoxΉς μος, γιοτ, C'" η ομός ουτός ιης λΙμνης ΚQI νΌντ,μι:τωπίζαcπo μtλ.

ι.kIς (')(ΟΤΕ πει τότε, ι<Uρ\(. Νομόρχη.ό ... η oρooθt"t εuθύνη γ,ο ιην op,oettqo", ιης λίμνης ιίνο, των λον, ιiνoι: ΙΙ η OΙΙOl,ό~ΡUνOη ,ο" ovax<Otιιatoc;. γιο

ση ιης Αίμνης κα811αΗΡΙΙ αιην γδΡΟΥΡΟ.,κ" o<εvιpιoιώlι LΠ\IΚOOών ιou ιφάιαuς. ιό'Ι όλο....... eσ ν'αn.ιλwθιρω8cι(ιν0\ ΦU9tdς nηyΙς ιou MIroιι<ι:λιoύ.

Ι" "
21 η ρύιιανοη κα, ,α tmwUovto ακοιιιιίδ,α κοι οι

/\ ~: ~~:':'~,1'::.-! "... .• ·1':-',.;'\' ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ
ΙΙ,lΥΙ" ρύιιοναης. no" βρIooι.oνfOl στην παρολίμVOΩ

. ' •• 'i"" ~_.Ι·. nqιooXfl, 3) ο ιμιιλο"..αμός 'ης λi'jlνης μι νι:ρό. 4) η

/ ~ ]'V1ιΛΟΦΟΡIΑιUΙ ΑΓΩ.ΓΗ αλάΥ,,"η ο"ο,άλη 'ων νιρών ΊΤΚ ι<στά το .οι;αλαι<Οίρ,.

. 1\ ΔII1ΛΩΓt1AΤλ:ΕΡΑΣΗΕΧΝΙΚΑ ΣΙΩΝΗ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 5) η ικδόβ"ναη 'Ο" ιιlιβμΙνα 'ης, όπου μnαρεί να

ΕΠ"ΠΕΛΜΑΤΙΚΑ. & Μοτοινκι.ΠΑ1
γiνι,. 6) ο ι.ιΙΥχος 'ων "λιούμινιιιν σΌUΤΉ γενικά

ιιοι ιδιαίτιρα των.oι;αρoΒΙΏV νιων ωι 11Ilλ>ών κ.λ.π.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΖΩΝΗΣ. r ια ro διοικητ",ό σt.tJ,θoVλια

KAnOt.IHPIOY «ο . πΑ/ΙΝIΗΑ. ΗΙΛ.
ΠΑ. ΠAPrΉΣ 6· ΣλΚΕΛΛΑΡIΟΥ2 ΤΗλ 27417

ΗπριΧδΡος Ο yεv. γΡομματέαι:
Οδ5Ιfcg30σ ΠΙΡΙΓΩΤΗ5 ΤΗΛ. 22265OIKIA! 79SB~· "ΙΝΗΤΟ 095·553113

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. QIKIAΣ 28391
....ΥΥιλ"'ιΙ Τζaλμαι<λιI·X"τζιιl"'ά'W'! ΔημιΙτριος-

KOI'άIiTl(

N.D ι ι1r!RΛ,/Η ~ /9~h9



Ρέσσος ΕλΕυθέριος
Περ βr;)J.οvτική Μελέτη Πρoστ~σί~ς και AΠ?Kατάσrασης

της λίμνης Παμβωτιδας Ιωο.ννινων

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 1995

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ

Ο Παν. Κουτσούκος διευκρινίζει

)

]

•

1CVf'u: Δ/vrά
ΙΙ:οτι'\ Τ,Ι'" nf'OXOΙOMl 11ΙΙ.Ι2·

')51 πoρovσiίJσι'ι (πο EΛJCEΓ\A, τικ
'δ,aΧΙIΡ'ΟΤικ~ς μιΑΙτ ...ο; λιμ ......ο;
Ι"\οιμμώτοδο<;' που σι,M.τol.ι. '1 ΔΕ·

ΛΙ. ύι'0\'0 Υρόι"""" (ήτηcrι 'Το λ6Υο
rcι vrι 'tO"oβtfηGt<. ο ... G.rκΙκσο;.
Ilpόιδρo<; η;ο; ΚΟ!'ο'6τφι;ιι; Nojooιι.

~ Uιρoι; ~ιδικaύ."~.<OI
(J>ι'Oφιpoμινnς 0"10'" uπoyρoφo.

ντο. (1"(: Τι (Xt! ΥΟ 'tt' ο κ. Κou-

Tυaύ OVτ....,ιiYo,υ·~

τ'l'<; λ,lμ '1';.
'("00; ικ"ρόοω"ο<; τω... Κοι,

νοτήτων. ο κ. nt.ρc;ι<; {οοιούλοο;.

OνTίδρnoι "Knpιoiωe;: 1<01. ο"ι..ο,,·
~ooς"f1O'; τον οι. ΓκΙ_σ. ι(πι: Ο

κ. koυrnuιioιoo; το {χτ_ι "Ο ~ πι,;

Κατή την TCnoQ{ΤOΙO,l του ο

γpι'<'f'α/'" αΠΙιΡυΥΙ ΤΟν ''Χ'Ψ'ι δ,ό·

Από μεγόλη Α.Ε. ζητουνται
γ~Ω μόνιμη εργασία άτομα μt.

χρι 30 ετών. ΠΡOKειμtνoυ να

απασxoλrtθoύν σε uπερσύ'f·

χρονο πρατήριο καυσίμων.

αl 3 δεσποινίδες, Αηοφ.

ΛUΚΕΙOυ τΟυλάχιστον

β) 5 μηχανικοί ουτι)

κιVΉτων

γΙ 5 ότομα γιο λoιneς ερ·

γοοicς πρατηρίου

δ) 2 κότοχα δutλώμoτoς Γ

κατ/γορίας

ΟΙ ενδιαφερόμενοι να ευ

ρίσκοντοι στο ξενοδοχείο ro
λαξίας (δίπλα στο Δικαστικ

Μέγαρο) οπό 6 έως Β μ.μ

σr;μεpα, Πέμπτη 26·12·95, κα
να ζητήσουν τον κ. θρετόκ

Δημήτριο.

Μι-.:J μι τον ΟΙ. r"Ι_ο. ....0 να μη 'Υ'......,
ΤOUΤo οι βόρος '''''' ουοιοσι,ι<ού
ιπ, 'TQI,/ ΟΙμστο<; δooλ6you _01 ι",·

<puλcηO'l"f ΥΟ του οπσντήα(l ~

σxt,1I<όbημooiιuμo.

Μι το OI'Jμ(ριν6δrμoo'ιυμσ.δi·

~ΤOl Ο\ιτή η απιtv"rηoη Tff)O<; τον
κ. e_r,,(o<α. npόιδtxι της Κnov6,'t

τι;ιι; Νήοοο.ι "αι τη 6ο&ι ο ... Θιόδω
110<; Γιd"o<;. npόι:δρoς της Κoov6τ,!"
,οι:;; Νο\Οου. πρoxρovoλoτr)μl"O. ι.ι;

'ο )1S/Ί·4·95 "CI()O,ιιθlμινo (Υ

ΥΡοφο του, ιjΤOl μf. χρονολοΥόο Ινο

IIJ ~i"O "ΡΙ" Ο Υρ6ι:Ρων o~oξιo
δοτήθη. Ο Υρόφων unrp(t 61(....
Ου",.ή<; .nu rO(B από το {.ο<;

1')(,0·1')ί'5 κα' ond τ'ο; ΠΡοι,ιχ{ί<;

ημί(Κ<;. μι δημοοιιuμοτn ,ου Οα

"voψφθ,; ιφ'd).η~ .ης .;λl)ς πσυ

αφορά τσ νιρά 1[0: τη δοαχ,ίρ,σ ...

Ι
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Ρέσσος Ελευθέριος Ι/ερ βαλλοντική Μελέτη Προστασίας και Αποκατάστασης

της λίμνης Παμβώrιδας Ιωαννίνων

Κυριοι του Διιμου μας, μιιπως έχετε... ξεμωραθεί τελείως;

Να σταματήσουν αμέσως οι εργασίες για το νέο εργοτάξιο!

ΓΚΑΦΑ ΟΑΚΗΣ ...

J

]

Ι

J

Μόνο με τις o~νΙπεlες
που πιθονον ••• ε

πιούρεl επΙ της εγκεφαλικής

ουσΙας ορlσμΙνων ανθρώπων

ο υπερβολlκά καυτός φετινός

φθινοπωρινός ήλιος μπορεΙ να

εξηγηθεί η πρόθεση των KU
ρίων του Δήμου μας - που ήδη

έχει αρχΙαεl να υλοποlεΙταl 
για τη δημιουργία νέου εργο

τοξΙου στο χώρο κότω ακρι

βώς απ'τις εγκαταστάσεις της

Μηχανικής ΚολλIέργειας ..•
Εάν το εργοτάξιο εγκατοοταθεί

εκεί ciVOt BEBAIQ ότι οι συνέπειες

της λειτσυργίσς ταυ θο είναι ",ατα·

στροφικές για τη Λιμνη μας, την

οποία τίποτε δεν μπορεί να δι,αοφα

λίσει.

Όιαν lφιν από λίγο ",αιρό ο υπο·

φαινόμενος είχα μηνύσει τον ΓΟΕΒ

γιο την εγKλημαT~ή αδιαφορία των

υπευθύνων του σε βάρος των νε·

ρών της Λιμνης, που καθημερινό

κατό χιλιάδες κυβικά έρρεαν προς

τον Κολαμά, δεν φανταζόμουν ότι

λίγο αργότερα ο ίδιος α Δήμος

Ιωοννιτών θα πραέβα/νε σε ενέρ·

γειες πολύ χειρότερες απ'συτή την

αδιαφορία ...
Στο σημείο αυτό της παραλ(·

μνιας περιοχής, μέσο κι έξω οπ'·

τους καλαμώνες, συγκεντρώνονται

όλα το είδη των υδροβίων mηνών

[ο χεψώνα, αφού και τροφή υπόρ

χει εκεί και ησυχία. Επίσης - το

γνUΙΡ(ζOυν αl Ψσράδες . α χώρος

ουτός απστελεί ιδανικό KαταφUΓιO

ψαριών.

Πέρα όμα/<; απ'όλα αυτά. δίπλα

υπάρχουν α κωπηλατικές εγκατα·

στάσεις, αl οποίες "εξυπηρετοvν"

αγώνες διεθνοvς εμβέλειας κι εν

διαφέρονrος κατά Kαιρoίiς και θα

ήταν αδιανόητο να υποβαθμιστούν

από ρvπους . λύματα ή έστω και

Οορύβαυς ενός εργοταξiαυ ..
Καλούμε σήμερα τη Δημοτική

Αρχή να στoμαTήoεl αμέοως κάθε

εργασία στο συγκεκριμένα χώρο

και να τον αποκαταστήοεl, αφού

είμαστε Ο(Υουροl όη και η ίδια έχει

ήδη αντιληφθεί το μέγεθος της

γκάφας της .. ,
EπlπλtOν, ζητούμε απ"τους αρ·

μόδιουςνα ευαlσθηΤOΠOιηOαUΝ γιο

την απομάιφυνση απ"το χώρο ό·

λων των παλαιών αχΡηστευμένων

μηχανημάτων που έχουν συοσω·

ρευθεί εκεί και δίνουν στο τοπίο την

εικόνα -νεκροταφεΙου· αυτο

κινήτων..

Συμφωνούμε απόλuτα με τις επι·

σημάνσεις της Κανότητας Περά

ματος. ης οποίες πρέπει να εν·

στερνlOθOUΝ όλοι ΟΙ φορείς.

Γ. Τ. ΤΖΙΑΦΑΣ

• ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟTlηΑΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

• θΕΜΑ: Για το νέο εργοτάξιο

του Δημου Ιωαν/ιτών

Με ιδιαΙτερη ανησυχία πληρο·

φορηθήκαμε την έναρξη εργαοιών

στις ιmρlαKές εγκαταστάσεις και

τον παραλ(μVlο περιβάλλovτα χώ

ρο τ/ς Μηχανικής Καλλιέργειας α·

πό το Δήμο lωαvvιτών, Ενώ διάφο

~JI αρμόδια ή μη, υπερασπίζονται

τη χΡηοιμότητα του έργου (01 ερ

γασίες του οποίου άρχισαν με εκ

σκαφές . κατό πληροφορίες μας 
μέσα στον καλαμώνα της Νμνης)

απάτη Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει

επ(σημη ενημέρωση. Επικρστεί

σιωπή με αποτέλεσμα να μην εΙναι

γνωστοί οι σκο"οl που το έργο αυ

τό θα εξυπηρετήσει: τη μετατροπή

δηλαδή του χώρου σε νέο εργοτά·

ξιο για τις ανόγκες των αχημάτων

του Δήμου (απορριματοφόρα.

κλπ.), έργο με τεράστιες επιmώ·

σεις για τη Λίμνη. στην οποία εφά

πτεται, και για την ευρύτερη πε

ριοχή.

Η στάση αUΤΉτης ΔημΟTlκης Αρ

χής ενισχύει τους προβληματl·

σμούς και τις ενστάσεις, τις δικές

μας, άλλων Καινοτήτων και πολλών

κατοίκων της πόλης για τη λειτουρ

γικότητα του έργου.

Ήδη το Τμήμα Πολεοδομίας και

Π,Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιoiκη

οης, μετά από καταΥγελ(α, με το

υπ'σρ. πρωτ. οικ, 6970/5·10·1995

έγγραφο του - προφανώς επειδή

δεν είχε υπόψη του. ούτε είχε ε·

γιφίνει τις σχετικές εργασίες· διέ

τοξε τον άμεσο έλJ;γxo αυτών, ό·

αον αφορά τη νομιμότητα και τις

απαιτoUμενες εγκρΙσεις. Παρ'όλα

αυτό μέχρι σήμερα απότην πλευρά

του Δήμου δενυπηρχε KCΙμμlά απά·

ντηση,

luvtxcra στιι σελ 3
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που ·χάνετω" σπ"ο ιβάρ,α των Περομ,ωτών

άλλη "μεγόλη lστορίο" συτή· κσ, σνΤlμειωπίστη·

κσ ως... ούφο σο'τον Πράεδρο των Αλ,Ιων

Νήσου, ο οπο'ος κοίτσζε νσ πάρει... με το μάτισ

tvtolfς Οl1ό άλλους (ξΙρε] συτός)!

Μ'συτά κσ, μ'αυτό φτάσσμε στσ χάλ]σ 110υ

είμσστε σήμερσ κπι θσ φτάσουμε σ'ακόμη χειρό·

upo σν δι:ν γίνε, ουτά που πρΙπε,...
Επε,δή "κάπο,οl... μετά Χριστόν Προφήuς" θσ

θελήσουν νο σχολιάσουν την άποψή μας. φ.ίς

θο τους••. δ]ευκολύνουμτ . σν ixouv κότσ,ο •
νο'ρθσυν να το πούμε μ,ο μέρο στην τηλεόροοη,

·cνώπ,oς cνωπίω", άσ, δηλ. για νσ... "γCΛάσε, κα,
το πσρδαλό ΚστσίΚι·...

Γ.Τ.ΤΖΙΑΦΑΣ

Υ.Γ.: Το πσλύεύ"σλο ε{ναι ναλfμε•.. ιuρoλO}'(cι;
μπρος σε... Α,αχαΡίττς η' Τρισττ-νίττι;. Υια τηλ,μΥη,

όχι όιu"ς "αι στ Νησιώτες...

oaν·xρήσlμo"μoνoγια

νο κάνουν την•.• απο·

ραίτητη ΛΕΙΑΝΤΑ

τους όαο, συμμετείχαν

σ'αυτά, με την παρου·

σία των τηλεοπηκών

σuνερyε;ων ...
Όπαιος αμφιβάλλει

γ]'ουτά παυ λέμε ας

βγει ΕΥθΕΩΣ να l1ε]

πο,ό ΠΡΟΟΔΟΣ επε·

u,iXOf] μΙχρ] αήμερα

στα... μύρ,α θέματα

που άπτοντο, της δια.

χείρισης της Πομβώη·

δας. πλην. ίσως· κά·

πο,ωνεμπλουτισμώνπου πραγματοπσίησεάλλο·

u "εύστοχο" κ] άλλοιε ·άστοχο· η ΔEΛJ .••
Αν μάλιστα δι:ν υπήρχε κ, Ο καλός θεός, μπoρ~ί

την ώρα που γριίφOVΙσ] συτές ο] γρσμμές, να

τσακωνόμαστπν γισ το πο,6ς θο πάρε] το με·

\'oλιIupo χωρόφ" πφού η λίμνη θα ήτσν ήδη

σuρ,ά ..
Ας μπς "ε] τΟ ΣΟΛ l1.χ. Τ, έκονε, εκτός του νσ

·συV1:δρ,άζε]· κόθε τρε]ς κσ, λi\'O προσφΙροντσς

υποτυπώδη ... υπόστσση . τουλάχιστον συτό πι·

στεύουν ο] Ιδ]ο, . σr κάπο,ους απ'τους συμμ~τι'

xovτες σ'συιές τ,ς συvτδρ,άσcις•..
Προοωο,κά είχσ κόνε, μια πρότσση· το ονσφέ.

ρω ως πσράδε]γμσ. πσρόντων Των κ.... Τόλη Κσι

Πάσχου,Υισ την σπσγόΡι:υση·γ,σ κάπο,σχρόν,σ

• της αλ,τ,ας περιμCΤΡ'Kά οπό Λ,μνοπούλπ μixρ]

ΠΙρnμα κσ, σπ'τσ βάθος μΙχρl την άκρη των

καλσμώνων, μτ στόχο την προοτσσίσ του χελιού

Eπcιδή qι~Ις εδώ . και το'χουμε οποδιΙΙ;ει...
άηιφι:ς φορες . δrν.•• "μασόj.U" τα λόΥιΟ μας κο]

δrv αρl<Ούμααu: στο νΟ••. καταγράφουμε τα δήθ""

"σuμηερόσμoτo" KoJ τις δήθεν "απαφά<n:ις" των

ποικιλώνυμων "φαρΙών", "πορσγόνιων" κλπ .•
που στην 01JOfo αποτελούν ιροχοnt'δη στην'
πρόοδο όλων των &tμάτων το οποία διαΧειρίζΟ

VΤol κατά καιρούς. θα ιnOνaλάβoυμι σήμrρα πο_

λωόuρη πρόιοσή μας γιο τη λίμνη Παμβώτιδα.

Αυιή αφορά Τ/" ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ 10υ

"όλο, ποι.ι' πoν'ΣXUΡOυ. όοο Και 0J10u:λεopot,

κού. 'ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΜΒΩ1ΊΔΟΣ" το οποίο είχε

την ruθύνη της δlαχεΙρlσης των θεμάτων της

λίμνης μαο; μιχΡΟ 'Ο 1958. oll<>t. και δ,clύΟ."

ύστερο κο, απ'την αποξήρανση της Λαψίστσς.

θUΜΙζoUΜΤ ότ, σ'εκείνο το "σοφά· συΥκροτημi·

νο όργονο πρoήδρcυε ο εκόστοte Μητροπολίτης

Ιωοννίνων κπι συμμετείχαν. ονάμεοο στους άλ·

λους • ο τότε 01>(ονομnιός εφορος, ειmρόσωπoς

της τοπικής δ,κοστ,κής εξουοίος. ο εκάστοte

ΔriJ.ιoρxoς Ιωσνν,τών, εκπρό.....πο, του Συνετω·

ρισμού Αλ,των κα] της κο,νότητσς Νήσου, αλλά

κοι οπΊις ΠOραλΙμνlCς Ko]νότητCς..•
ΤΟ πορόν σημείωμο γριίφτισ, με σφορμή τσ

όοο. .. oomo δ]άβασοXΘcςπερί τηςσύσκεψηςστη

Νομσρχlσ, όπου ο, Μάντζιος, ΣυρμοκΙσης

(ΓΟΕΒ), Πάσχος (ΔΕΛΙ), κλπ ·πήρον οποφά·

σεις" γισ το ψάρφσ στη Αίμνη Προφσνώςε,νο,

ο, ..• ίδιες που ελήφθησαν κα, περυσ] κω θα λη

φθούν κοl ΤΟ" χρόναυ, ολλά .•. μόνα οτσ χαρτιά!

Δυστυχώς. με λύπη Το λέω . το όσα όργανα

αυγκροτήθηκαν τα <eλtutoIo χρόνιο l1ερί τη λ,·

μνη ΑΠΕΤ\'ΧΑΝ ΠλΤΑΙΏΔΩΣ κο] οπεδείΧΘη·

Διαλύστε τα ΤΩΡΑ όλα και ξαναφτιάξιτε

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ!
Φορείς • "παράΥοντες" • 'ΣΟΛ' και... "ΜΟΛ'

απεδείχθησαν καραΥκιοζιλίκια...
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Προτάσεις για τη λίμνη

j

Από 10ν καθηγητή Γ,οργκ lμπεΡΥκερ του

ΠανεπlοιημΙου της Δυτικής Αυστραλίας ΠΟυ δρσ~εύ
τηOl, πρόσφσ,ο σπό 10 ΩνΩσε,ο ίδρυμα Υια 'ην συμ·

δαλή του στην προστασία του περl~όλλoντ0ς "σ,

ήρθε στην πόλη μας Υ,α τα πρo~Mμστσ της λlμνης

εσ,όλη στον Δήμιιρχο κ. ΓKλlνιι~o η ΠΙΙpCΙι<Ωτω επ,

οτολή:

Αγαπητέ Κ. Δήμαρχε

Ηταν μεγόλη μου ευχαρίστηση νο οος ουναντήοω

κοτό τη ιIlnPKtlO της επίοκεΨής IIOV οτην λίμνη των

lωavvlvIoIY. ΠΡ(ιγμοτl. εξεπλόγην οπό την οοβαρότητο

του προβλήμοτος της ποιότητος του νερού της

λίμνης. Εξίοου σημοντικό ήτον ότι εντυπωΟlόστηκο

από το ουνολικό ενδιοφέρον της τοπικής κοlνωνlος

γιο 10 πρόβλημα κοθώς κΟI γιο την οπίοτευτη ζεστο

Qlf) κΟI φιλοξενΙο οnό όλους όσους συνόντησσ. Ητον

μιο οξtΧοστη IΊIItρo κΟI ονυπομονώ νο σος βοηθήσω

σιη λύση του προβλήμοτος οος.

Από τις συζητήσεις μος κοτό τη οuντομη εnίOllεΨη

μοο κοτόλοβο ότι vιιόΡXOVν οντογωνlοτικές επιδρό

σεις κοι ιδίως 6τι η ειοροή μεΥόλης ποσότητος νεροίι

μπορεΙ νο σλλόξεl την ισopρonΙo της λΙμνης.

ΕΙ1\πλέον όπως μου ονοφέρατε. πρας το ποΡόν

txcTt ικονοποιητική χρημισ,τοδότηοηγιο αυτό το oxt
διο ι<οθώς κσl μιο οuvoλική θέοη διορθωτικήςεπέμβα

σης στη λίμνη.

MJ: δεδομένα αυτό θο ήθελο να οας nρo,είνω νο

οllOλouθήοετε μιο nopι.ία ενεργειών l1Ου θα οδηγήσει

σε ορισιιιιή λuoη και όχι οε tιλλες μελέτες ή χειρότε

ρα οε ΚΟΤΟΟ100εις nou δεν θα λίιoovv το npόβλημo.

ΠIOτεUΩ ό1l η λίμνη jJnoρι:! νο σωθεί ΚΟI ότι με

Ι\οτόλληλη διαχεφιση μπορεί να ΚClToστtJ ικovonoιητι·

κδ υγιής.

ΘCΙ ήθελο να προτείνω ης lJίIόλoUΘες ενΙργεlες:

Ι. Να ουγκροτηθεί μία cnIIρonf) ltoOόpωv·nfvιt

οτόμων η σnoIα θα σος ouμβouλε(ιr:ι. γιο την κολιίτερη

noptJo των δρόσι:ων Η επιτρonή αιιτή θα OΓIQτtλtίταl

από ειδutoίις στην noIόTηTCI !ων νερών ή στην ncpι

Βσλλοντική μηχανιι<ι') Ι<01 θο οπαρτίζεται οπό έναν

CIInρόσι.mo tou tOΠl~oV ΠoνεπlOτrιιlou,έναν από το

Παναllσrήμιο Αθηνών, ένα μtλoς αnό το προσωπικό

τou Δήμου κσι ισως οπό εμέvo, Η εργοοίο της επιτρο

πής ουτής θα εΙνοι κυρίως οτο νο οχεδιόοει την

πορεία lων ενεργειών που Θcι ouμπφlλOμβι'lνεlκ((1 τις

απσραίτηΗς ερευνητlκές μελέτες που πρέπει νο

yivoιιv.

2. Η επιτροπή ουτή &ο ετοφόοει μιο oνooo<όnηoη της

nopouoac; κοτόοτοοης, δηλοδή όλων των αχεδΙων

που ciYOI οε εξέλιξη κοι μιο γενική θεώρηση τω πορό

ντων ερευνητικών προγραμμότων_

3. Θο ουντοχθεί ένο μοθημοτικό μοντέλο γιο την

ποιότητο του νεροι:. κοι των ουοτοτικών της, την

συμπεριφορό των lζημότων KOI τις λεπτομέρειες της

οlκολογ,κής διαοτρωμότω οης του νεροίι. Τα μovτέλα

ουτ6 θο βοηθησε\ γιο τον προσδιορισμό πιθονών

λυοεων και θο XpηOIμOnOIIjBOUV γιο νο εκτιμηθοuν

σΤΡοτηγlκές διαχειρισης που θο ξOνOKόνOUΝ τη λίμνη

κοθσρή.

4. Η επ"ραπή θο πρέπει νο ετοιμόσεl ένο πρόγραμ

μο γιο lη λίμνη κοι το ψόριο οuτως ώστε ουτό νο

ΚΟ10λήξει οτην ονΟΥΚΟΙΟ ελόττωοη των στοιχείων

ευτροφlOμοι:. με OKorιό την ο"οο<οτΟΟτοοη της λίμνης.

Από την σίιΥΤομη επίσκεψη μου ήταν δύσκολα γιο

μέvo vo διοπιοτώσω εόν ήδη υπόρχει η χΡημοτοδό

τηση γιο μιο τέτοιο δροοτηΙΗότητο ή ον πρέπει να

αναζηtηθεί. Εγροψα επίσης οτον πρόεδρο του

Iδριjματoς -Αλέξονδρος Ωνόσης" ανοφέροντος την

cmQToAI') ΔrμoσίOU Σuιιφέρoντoς που σος OnηύOUVO.

Μετδ την Ov<ιγνωση της επlOτολής μου. εόν ~ίζετε

611 aξiζει να δώσετε ovvtxcιo τότε vo διερευνήοετε

εόν ο Δήμος lωcιyyΙlών ΚΟ! το ΩVΌOεlO lδρυμα vno
ρoVv vo oιινtρycιoτo(rv.

Κοι πόλι πlστεUΩ ότι με την οωστή διαχεΙρηοη η

λψνη l6Ιορεί νο εnoνtλθει σε mavonatIJTIIII') κατάστΟ'
ση κο, περιμtνω με ενδιαφέρον να σος βοηθήσω στην

nρooπάθιιό σος.
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