Δεκέμβριος 2011

Λίμνη Παμβώτιδα
σύντομη ενημέρωση

υποβάθμιση ή
διασφάλιση βιωσιμότητας ;
Ματαίωση ή θεσμοθέτηση του Προεδρικού
Διατάγματος Προστασίας ;
η επιλογή είναι δική μας !!

http://www.ecoioannina.gr/

(φωτ.: Στυλιανός Κανακάρης)

• Η λίμνη είναι μια ζωντανή οντότητα που επηρεάζει τις
παραγωγικές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής της
τοπικής κοινωνίας και συνδέεται διαχρονικά με την ιστορία
και τον πολιτισμό της πόλης των Ιωαννίνων
• Η σημερινή της κατάσταση δεν είναι καλή, ενώ με βάση και
τη διεθνή εμπειρία είναι απολύτως προβλέψιμη η μοίρα της
εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα
• Η αναστροφή της φθίνουσας πορείας της Παμβώτιδας είναι
δυνατή εφόσον υπάρξει βούληση
Από την ημερίδα «Βιοποικιλότητα και
Παραγωγικότητα στη Λίμνη Παμβώτιδα»
http://pamvotis.conf.offbit.gr/el

Ανθρώπινες παρεμβάσεις
• 1958 αποξήρανση Λαψίστας
• 1970-72 κατασκευή αναχώματος Αμφιθέας
• 1970-72 κατασκευή αναχώματος Ανατολής Κατσικά
• Καταπατήσεις – μπαζώματα
• Αστικά λύματα
• Ζωικά απόβλητα

•

Τα αναχώματα μετέτρεψαν την Παμβώτιδα σε κλειστή
δεξαμενή

•

Απέκλεισαν την επικοινωνία της με τις κύριες πηγές
Μιτσικελίου (Σεντενίκου-Κιόσκι-Μπλιτς)

•

Δέχεται μόνο τα νερά των χειμάρρων-τάφρων που
μεταφέρουν ρυπαντικό φορτίο

•

Συνέβαλαν στην απώλεια των ρηχών εκτάσεων και των
παροδικά πλημμυριζόμενων υγρών λιβαδιών, των
σημαντικότερων βιοτόπων της

•

Έδωσαν βάση για μπαζώματα και καταπατήσεις

• Οι ρηχές εκτάσεις αποτελούν κρίσιμο τόπο για την
αναπαραγωγή, το φώλιασμα, την εκκόλαψη, την
τροφοληψία πτηνών και ψαριών
• Η απώλειά τους σήμανε την αδυναμία φυσικής
αναπαραγωγής των ψαριών και την άμεση μείωση των
πληθυσμών τους
• Ιχθυοπαραγωγή 1967 σε σχέση με 1977:
μείωση του κυπρίνου από 36 τόνους σε 0.5 , και του
γληνιού από 110 σε 7.5 τόνους

Εξαφάνιση ειδών
• Για το ενδημικό είδος ψαριού Τσίμα (Phoxinellus
epiroticus) οι αλόγιστες ανθρώπινες επεμβάσεις δεν
έχουν επιστροφή
• H “μαρίδα της λίμνης” ψαρεύονταν σε τόνους, όμως την
τελευταία δεκαετία έχει εξαφανισθεί
• Καθώς το είδος Phoxinellus epiroticus υπήρχε μόνο
στην Παμβώτιδα η εξαφάνισή του στέρησε την
παγκόσμια πανίδα από ένα είδος

Ποιότητα νερού
• Μέτρια έως βαριά μολυσμένη
• Ευτροφική έως υπερτροφική
• Βαρέα μέταλλα παρατηρούνται στη σάρκα
των ψαριών
• Κυανοτοξίνες πέραν των επιτρεπόμενων
ορίων

• Φυτοπλαγκτόν,
συμμετοχή των
κυανοβακτηρίων
90- 99 %

Φωτ
. Από ΤΑ ΝΕΑ 27.07.2006 «Τοξικό πλαγκτόν στη λίμνη»

Φωτ

. Από παρουσίαση «Ελληνικές Λίμνες: οικολογικά πορτρέτα που χρωματίζουν στο φάσμα κίτρ
Γούνη

• Η ανησυχία στην ακαδημαϊκή κοινότητα για την αύξηση
των κυανοβακτηρίων και των κυανοτοξινών στην
Παμβώτιδα δεν βρίσκει ανταπόκριση σε επίπεδο
αρμοδίων φορέων
• Η οριοθέτηση της λίμνης δεν έχει ολοκληρωθεί
• Η θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.)
Προστασίας σαμποτάρεται

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.)
Προστασίας Παμβώτιδας

Δημόσια Διαβούλευση για το ΠΔ στον
ιστοχώρο του ΥΠΕΚΑ

Ζώνη Α2: παραλίμνια περιοχή πλάτους 300μ όπου
επιτρέπονται:
• οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση της
επίσκεψης με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την
παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή
• η χρήση, συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων έργων
• οι υποδομές εστίασης
• Η μελισσοκομία, η βόσκηση, η γεωργική δραστηριότητα
• Στην υποζώνη Α2.2 επιτρέπονται επί πλέον τα έργα και
δραστηριότητες που θα προτείνονται στο εγκεκριμένο Ρυθμιστικό
Σχέδιο Ιωαννίνων

Ζώνη Α4: για δημιουργία Περιβαλλοντικού
Υγροτοπικού Πάρκου

Το προτεινόμενο Π.Δ. θωρακίζει την Παμβώτιδα
καθώς:
• Επαναφέρει στη λίμνη την απωλεσθήσα επιφάνεια
του υδροβιότοπου Αμφιθέας
• Κατοχυρώνει στο συνοδευτικό χάρτη την οριοθέτηση
της Παμβώτιδας στο υψόμετρο της μέγιστης στάθμης
+469,54
• Επεκτείνει την προστασία πίσω από το ανάχωμα
Ανατολής – Κατσικά στη ζώνη Α4 στις δημόσιες και
δημοτικές εκτάσεις για τη δημιουργία του
Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου

Επιστολή ΤΕΕ Ηπείρου προς ΥΠΕΚΑ για άμεση
έκδοση Π.Δ. Παμβώτιδας
• Αναμένουμε από την ηγεσία του Υπουργείου να πράξει άμεσα το
αυτονόητο, δηλαδή αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη και
επιδεικνύοντας έμπρακτα πλέον την πολιτική βούληση,
λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα εκφρασθείσες απόψεις των
τοπικών φορέων, να δώσει εντολή στην συντακτική ομάδα να
προχωρήσει σύντομα στις διαδικασίες έκδοσής του
• Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση ενθαρρύνει την προώθηση
ενεργειών που επιφέρουν καθημερινά αποτελέσματα μη
αναστρέψιμα με σημαντικές επιπτώσεις στην προστασία του
περιβάλλοντος και στον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό του
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
το κείμενο της επιστολής εδώ

Δηλώσεις του Προέδρου Φορέα Διαχείρισης Λίμνης
Παμβώτιδας στην «Καθημερινή»
Πιέσεις για δόμηση
• Ήδη, στα σκαριά βρίσκεται η χωροθέτηση τριών ξενοδοχειακών μονάδων στην
προστατευόμενη παράκτια ζώνη». Πράγματι, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη
εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση των μονάδων,
παρότι το Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας Παμβώτιδας το απαγορεύει.
«Ίσως όμως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρότι η διαβούλευση για το
σχετικό Π.Δ. έχει ολοκληρωθεί εδώ και ένα χρόνο, δεν υποβάλλεται προς
ψήφιση» λέει ο κ. Τσουμάνης, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρησης της
λίμνης. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι η ανέγερση των ξενοδοχείων
προωθείται, μολονότι έχει λάβει αρνητική γνωμοδότηση από τον Φορέα
Διαχείρισης Παμβώτιδας
«Υδάτινη χωματερή η Παμβώτιδα με αστικά και κτηνοτροφικά λύματα»Καθημερινή 10.12.2011

Αίτημα Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων
Προς

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κον Κάρολο Παπούλια
τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως κον Λουκά Παπαδήμο
τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κον Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Αξιότιμοι Κύριοι,
Η Λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων κινδυνεύει.
Η λίμνη μας μένοντας απροστάτευτη καταπατήθηκε και μπαζώθηκε μειώνοντας την έκτασή της από 24 σε 19 χιλιάδες
στρέμματα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος με καθυστέρηση πολλών χρόνων προέβηκε στη σύνταξη Σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για την προστασία της, το οποίο ενώ τέθηκε σε διαβούλευση το 2009 και
ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2011, σήμερα κινδυνεύει να ματαιωθεί από πολιτικές παρεμβάσεις.
Η Περιφέρεια Ηπείρου με αβάσιμα και παρελκυστικά επιχειρήματα κωλυσιεργεί και μπλοκάρει την υπογραφή του
Π.Δ. αφήνοντας τους υδροβιότοπους βορά στα οργανωμένα συμφέροντα που θέλουν να τους οικοπεδοποιήσουν.
Παράλληλα, παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, προχώρησε στην
έγκριση περιβαλλοντικών όρων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στην όχθη της λίμνης, σε ευαίσθητες περιοχές
που προστατεύονται από το Νόμο, το δίκτυο NATURA 2000 και το υπό θεσμοθέτηση Π.Δ.
Η υπογραφή και θεσμοθέτηση του Π.Δ. θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της Παμβώτιδας ως Λίμνη – οικοσύστημα,
και αυτό δεν επιδέχεται καμία αναβολή ή καθυστέρηση η οποία θα υπονομεύσει το μέλλον της Παμβώτιδας με
καταστροφικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο οικοσύστημα.
Σας παρακαλούμε και σας καλούμε, ως τους πλέον υπεύθυνους για την προστασία του περιβάλλοντος, να
προβείτε σε ουσιαστική προστασία της Παμβώτιδας δίνοντας εντολή για την άμεση υπογραφή του
Προεδρικού Διατάγματος.

Links
Εισήγηση για δημιουργία Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου
Οι τοξίνες «πνίγουν» δεκατρείς μεγάλες λίμνες”, ΕΘΝΟΣ 11.08.2010“
Παμβώτιδα, η λίμνη των παρανομιών”, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28.10.2006 “
Ζωικά απόβλητα- υπόμνημα προς πταισματοδίκη, 23.09.2011
“Η λίμνη δεν είναι δεδομένη”, Ηπειρωτικός Αγών 5.2.2010

