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11  ΕΕιισσααγγωωγγήή  ––  ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  

Με βάση τη σύµβαση και τις προδιαγραφές που τη συνοδεύουν, η παρούσα µελέτη µε 
τίτλο: «Εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων» 
πραγµατεύεται τα κεφάλαια 1 έως 10 των προδιαγραφών και συγκεκριµένα:  

 Στο Κεφ. 2  αναφέρεται το γενικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της µελέτης. 

 Στο Κεφ. 3  αναλύεται ο σκοπός διαχείρισης της περιοχής, όπως αυτός 
αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 649 / 25 - 06 – 2003), 
«Χαρακτηρισµός της χερσαίας και λιµναίας περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας 
Ιωαννίνων ως περιοχή οικοανάπτυξης, καθορισµός περιφερειακής ζώνης 
προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης». 

 Στο Κεφ. 4  παρουσιάζεται η παρελθούσα και υφιστάµενη διαχείριση για κάθε 
ένα από τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Πιο συγκεκριµένα, αναλύεται η 
παρελθούσα και υφιστάµενη διαχείριση οικοτόπων, χλωρίδας, πανίδας, φυσικών 
πόρων. Στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται επίσης µία σύντοµη παρουσίαση του 
φορέα διαχείρισης (π.χ στόχοι, δράσεις κλπ.).  

 Στο Κεφ. 5  αναλύονται και περιγράφονται οι σηµαντικοί παράµετροι των 
φυσικών χαρακτηριστικών (π.χ τύποι οικοτόπων, βλάστηση, χλωρίδα, 
ορνιθοπανίδα και φυσικοί πόροι) περιοχής λίµνης Παµβώτιδας. 

 Στο Κεφ. 6 καταγράφονται τα προβλήµατα διαχείρισης και προσδιορίζονται οι 
ανθρωπογενείς πιέσεις στις φυσικές παραµέτρους της περιοχής µελέτης. 

 Στο Κεφ. 7 αναλύονται οι κύριοι στόχοι – επιλογές της επόµενης διαχειριστικής 
περιόδου µε σκοπό την προστασία & διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων. 

 Στο Κεφ. 8  παρουσιάζονται µε τη µορφή πινάκων τα έργα – ενέργειες, όπως 
αυτά αναλύονται στα προηγούµενα κεφάλαια. Στην παρούσα αντιµετώπιση 
προσεγγίζονται παράµετροι, όπως η κατηγορία της δράσης, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός, οι πηγές χρηµατοδότησης / ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχήµα, 
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δράσης, ο φορέας υλοποίησης, το 
προσωπικό που πρόκειται να ασχοληθεί κατά την υλοποίηση της δράσης,  
ενδεικτικές πληροφορίες για τις προµήθειες εξοπλισµού & οι υφιστάµενες 
υποδοµές που δύναται να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση των δράσεων. 
Επισηµαίνεται, ότι οι προτεινόµενες δράσεις ιεραρχούνται βάσει της 
σηµαντικότητας και της αµεσότητας εφαρµογής. 

Εισαγωγή – Περιεχόµενα της µελέτης 1
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 Στο Κεφ. 9 αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη 
των στόχων που τίθενται. 

 Τέλος, στο Κεφ. 10  παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα, ενώ 
ταυτόχρονα προσεγγίζεται το ζήτηµα αξιολόγησης των υφιστάµενων όρων & 
περιορισµών σε σχέση µε τις προτάσεις του παρόντος σχεδίου διαχείρισης. 
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22  ΓΓεεννιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ααννάάθθεεσσηηςς  κκααιι  εεκκππόόννηησσηηςς  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  

Το παρόν τεύχος αποτελεί τη µελέτη µε τίτλο: «Εκπόνηση ∆ιαχειριστικού Σχεδίου 
Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων».  

Η µελέτη ανατέθηκε από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Βορείου Ηπείρου 20, και 
εκπροσωπείται νοµίµως από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Ηπείρου κ. 
∆ηµήτριο Σκαµνάκη, µε την υπ. αριθ. 8114/30-12-2003 σύµβαση, στην εταιρεία 
ΟΙΚΟΣ – ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ, οδός Ερµού 14, Νέο Ηράκλειο 
Αττικής. 

Η οµάδα µελέτης αποτελείται από τους εξής ειδικούς επιστήµονες και συνεργάτες: 

 Αλέξανδρος Ιατρού, Περιβαλλοντολόγος 

 ∆ηµήτριος Παπαϊωάννου, Βιολόγος, Ερευνητής, Τεχνολόγος, Ιχθυολόγος 

 Ευάγγελος Παππάς, Βιολόγος, MSc. ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος 

 Καλλιόπη Στάρα, Εκπαιδευτικός, MSc. Οικολογία 

 Ανδρέας Λουκάτος, Χηµικός DEA Περιβαλλοντολόγος 

 Αναστασία Σιταρά, Χηµικός Μηχανικός, DEA Οικονοµία Περιβάλλοντος 

 Μαρία Κατσιµπίρη, Γεωλόγος, ΜSc. ∆ιαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος 

 Παναγιώτης ∆ηµόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Βοτανικής, Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων 

 Ρήγας Τσιακίρης, ∆ασολόγος, MSc. Οικολογία 

Με βάση τη σύµβαση η µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο (2) φάσεις.  

Στην Α’ Φάση η εκπόνηση της µελέτης αφορούσε στην προσωρινή παραλαβή της για 
τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παράδοσης & Παραλαβής. 

Η Β’ Φάση (παρόν τεύχος) αφορά στην τελική εκπόνηση της µελέτης και στην οριστική 
παραλαβή της για τη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης και 
Παραλαβής. 
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Σκοπός διαχείρισης της περιοχής 5

33  ΣΣκκοοππόόςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

Ο σκοπός διαχείρισης της περιοχής λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων, όπως αυτός 
αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση [ΦΕΚ 649 / 25 - 06 – 2003 (βλ. Παράρτηµα)], 
«Χαρακτηρισµός της χερσαίας και λιµναίας περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων 
ως περιοχή οικοανάπτυξης, καθορισµός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, 
χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης», άρθρο 1 είναι: 

«Η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και αναβάθµιση της φύσης και του τοπίου, ως 
φυσικής κληρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα 
τµήµατα της περιοχής λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων, που διακρίνονται για τη µεγάλη 
βιολογική, οικολογική, αισθητική, ιστορική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και 
εκπαιδευτική τους αξία, µε το χαρακτηρισµό της περιοχής ως Περιοχής Οικοανάπτυξης. 

Ειδικότερα επιδιώκεται ο καθορισµός των χρήσεων γης και των όρων για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων της περιοχής, ώστε η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων και των 
ειδών χλωρίδας και πανίδας της να συνδυασθεί µε τις συµβατικές δράσεις και 
δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη και προώθηση της βιολογικής γεωργίας, του 
οικοτουρισµού και των προϊόντων αυτών, καθώς και η ενθάρρυνση και ορθολογική 
ανάπτυξη του αθλητισµού και της αναψυχής» 

Επισηµαίνεται, ότι στην παρούσα µελέτη οι προτεινόµενες δράσεις / ενέργειες που 
παρουσιάζονται στα επόµενα κεφάλαια (βλ. κεφ. 7 & 8) αφορούν στη διαχείριση της 
περιοχής λίµνης Παµβώτιδας µέσω: 

• της προστασίας / διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας και των υπόλοιπων 
φυσικών αξιών µακροπρόθεσµα, 

• της προώθησης υγιών διαχειριστικών πρακτικών µε σκοπό την αειφορική χρήση 
της περιοχής, 

• της προστασίας των φυσικών πόρων από αντιτιθέµενες χρήσεις γης και 
δραστηριότητες που θα µπορούσαν να υποβαθµίσουν τη βιολογική ποικιλότητα 
της περιοχής, 

• της συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, 
• της παροχής πρόσβασης του κοινού µε τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι φυσικές 

και πνευµατικές ανάγκες των επισκεπτών αλλά και να διατηρούνται οι αξίες της 
περιοχής για την παρούσα και τις ερχόµενες γενεές, 

• της υποστήριξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων και τρόπων ζωής που είναι σε 
αρµονία µε τη φύση και τη διατήρηση του κοινωνικού και πολιτισµικού ιστού της 
τοπικής κοινωνίας. 
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Παρελθούσα και υφιστάµενη διαχείριση 6

44  ΠΠααρρεελλθθοούύσσαα  κκααιι  υυφφιισσττάάµµεεννηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  

Η παρούσα ενότητα αφορά στην αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που έχουν γίνει 
στο παρελθόν µε σκοπό τη διαχείριση / διατήρηση των σηµαντικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής, καθώς και οποιεσδήποτε αντίστοιχες ενέργειες βρίσκονται υπό εξέλιξη κατά 
την παρούσα περίοδο. Οι εν λόγω ενέργειες περιγράφονται ξεχωριστά για κάθε µία από 
τις κατηγορίες των σηµαντικών παραµέτρων (π.χ οικότοποι, βλάστηση,  χλωρίδα, 
πανίδα, φυσικοί πόροι κλπ.). 

4.1 Οικότοποι, βλάστηση 

Για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης υλοποιήθηκαν στο παρελθόν δύο 
προγράµµατα: 

Α) Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Περιφέρεια Ηπείρου 1999-2000) 

Β) Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη 
διατήρηση της φύσης» (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1999-2001) 

∆ράσεις ή έργα ενεργούς διαχείρισης δεν έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή µελέτης, που 
να αφορούν άµεσα τους τύπους οικοτόπων της λίµνης αυτής καθαυτής ή / και των 
παραλίµνιων τύπων οικοτόπων και εν γένει των παραλίµνιων µονάδων βλάστησης. 
Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι δράσεις του ανθρώπου που έχουν οδηγήσει για 
παράδειγµα σε αποξηράνσεις µεγάλων εκτάσεων περιφερειακά της Παµβώτιδας, έχουν 
επιδράσει αρνητικά στους οικοτόπους των υγρών λιβαδιών και τους οικοτόπους τους.  

4.2 Χλωρίδα 

∆εν ασκήθηκε ουδέποτε και ούτε ασκείται σήµερα κάποιο εξειδικευµένο µέτρο που να 
αποσκοπεί στη διαχείριση των πληθυσµών οποιουδήποτε φυτικού taxon της περιοχής 
µελέτης, είτε κάποιου από τα είδη που έχουν περιορισµένη γεωγραφική κατανοµή στην 
Ελλάδα. 

4.3 Πανίδα  

Η µελέτη καταγραφής της πανίδας µιας περιοχής -όσο λεπτοµερής και αν είναι- δεν 
εξασφαλίζει την πιστοποίηση της ύπαρξης όλων των ειδών πανίδας που διαβιώνουν 
εκεί. Κατά συνέπεια, ακόµα και οι πιο λεπτοµερείς µελέτες αφήνουν ανοιχτό το 
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ενδεχόµενο να υπάρχουν επιπρόσθετα είδη από εκείνα που έχουν ήδη καταγραφεί. Με 
βάση την καταγεγραµµένη παρουσία ειδών σε γειτονικά της περιοχής παρόµοια 
ενδιαιτήµατα, µπορεί κανείς να υποθέσει ποια επιπρόσθετα είδη ενδεχοµένως 
βρίσκονται στην περιοχή µελέτης. Τα είδη αυτά στην παρούσα µελέτη ονοµάζονται 
«πιθανά είδη» ενώ εκείνα που η παρουσία τους έχει ήδη αποδειχθεί ονοµάζονται 
«καταγεγραµµένα είδη».  

Επιπλέον, ένα διαχειριστικό σχέδιο που θα βασίζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις όλων των 
ειδών πανίδας, είτε δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί λόγω υψηλού κόστους είτε αδυνατεί 
να καθορίσει σαφείς στόχους και κατευθύνσεις. Κατά συνέπεια από το συνολικό αριθµό 
ειδών πανίδας µιας περιοχής , επιλέγονται ορισµένα είδη και µε  βάση αυτά 
διαµορφώνεται το διαχειριστικό σχέδιο. Τα είδη αυτά είναι εκείνα που η διαχείρισή τους 
επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα ένα µεγαλύτερο αριθµό επιπρόσθετων ειδών ή είναι είδη 
χαρακτηριστικά- δείκτες συγκεκριµένων οικοσυστηµάτων ή απειλούνται άµεσα από 
διάφορες διαταραχές του οικοσυστήµατος και συγκεκριµένες ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Τα είδη αυτά στην παρούσα µελέτη ονοµάζονται «επιλεγµένα είδη». 

4.3.1 Αµφίβια  

Για όλα τα αµφίβια που απαντώνται στην περιοχή - µε εξαίρεση δύο - δεν λάµβανε και 
ούτε λαµβάνουν χώρα κάποιες ειδικές διαχειριστικές δράσεις που σχετίζονται µε τους 
πληθυσµούς τους. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για όλα τα είδη - πλην δύο - από εκείνα που 
έχουν επιλεγεί προς αναλυτική παρουσίαση της διαχείρισής τους (επιλεγµένα είδη). 

Τα δύο είδη που εξαιρούνται είναι τα δύο είδη του γένους Rana: βαλκανικός και 
ηπειρωτικός νεροβάτραχος (R. balcanica και R. epeirotica), τα οποία συλλέγονται και 
προσφέρονται ως έδεσµα στις ταβέρνες των παραλίµνιων περιοχών. Η δραστηριότητα 
αυτή γίνεται εδώ και πολλά χρόνια – πιθανά από τα χρόνια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 
και έπειτα- και συνεχίζεται έως και σήµερα. Θεωρείται πως η κατανάλωση των 
βατραχιών αυτών σχετίζεται µε την αύξηση του τουρισµού, µια και οι κύριοι καταναλωτές 
τους είναι οι επισκέπτες τουρίστες. Κατά συνέπεια είναι πιθανό η ζήτηση και η 
προσφορά των βατραχιών ως έδεσµα σήµερα να είναι περισσότερο αυξηµένη από ότι 
στο παρελθόν. 

Γενικότερα η διαχείριση των πληθυσµών των ειδών αµφιβίων σχετίζεται µε την ακούσια 
από τον άνθρωπο, όσον αφορά τα ίδια τα αµφίβια, διαχείριση των βιοτόπων τους ή 
σηµαντικών επιµέρους στοιχείων των βιοτόπων τους (κύρια χώροι αναπαραγωγής). 

Έτσι η δέσµευση των υδάτων των πηγών και των ρεµάτων για ύδρευση και άρδευση 
θεωρείται ότι περιόρισε τα κατάλληλα ενδιαιτήµατα για το γραικοβάτραχο (Rana graeca) 
καθώς επίσης και ορισµένους από τους διαθέσιµους χώρους αναπαραγωγής για τη 
σαλαµάνδρα (Salamandra salamandra), το λοφιοφότρο τρίτωνα (Triturus cristatus), τον 
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πρασινόφρυνο (Bufo viridis) και την κιτρινοµποµπίνα (Bombina variegata). Παράλληλα, η 
ανάγκη για διατήρηση νερού σε µικρές υδατοσυλλογές - ως επί το πλείστον ορεινές- µε 
σκοπό την ύδρευση των κτηνοτροφικών ζώων θεωρείται πως ευνόησε τη διατήρηση 
κατάλληλων χώρων αναπαραγωγής των αµφιβίων: κιτρινοµποµπίνα, πρασινόφρυνος, 
σαλαµάνδρα, λοφιοφόρος τρίτωνας.  

Τέλος, η αποξήρανση µεγάλων εκτάσεων περιφερειακά της Παµβώτιδας καθώς επίσης 
και αλλού στις πεδινές περιοχές του λεκανοπεδίου περιόρισε τα διαθέσιµα ενδιαιτήµατα 
για πολλά αµφίβια και συνεπώς και τους πληθυσµούς κυρίως των δύο ειδών  
νεροβάτραχων: Rana balcanica και Rana epeirotica. 

4.3.2 Ερπετά  

Όπως και στην περίπτωση των αµφιβίων δεν ασκήθηκε ουδέποτε και ούτε ασκείται 
σήµερα κάποιο εξειδικευµένο µέτρο που να αποσκοπεί άµεσα στη διαχείριση των 
πληθυσµών των ερπετών. Εντούτοις, διαχειριστικά µέτρα που εφαρµόστηκαν ή 
εφαρµόζονται στα ενδιαιτήµατά τους και τα οποία δεν στοχεύουν άµεσα στη διαχείριση 
των ερπετών, ενδέχεται να έχουν επηρεάσει έµµεσα ή άµεσα τους πληθυσµούς αυτών. 

Ειδικότερα, η εντατικοποίηση της γεωργίας στις πεδινές εκτάσεις της περιοχής ενδέχεται 
να έχει επηρεάσει αρνητικά τους πληθυσµούς των περισσοτέρων ερπετών 
συµπεριλαµβανοµένου και ορισµένων από τα επιλεγµένα είδη {Μεσογειακή χελώνα 
(Testudo hermani), Κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata), Σπιτόφιδο (Elaphe situla), 
Λαφίτης (Elaphe quatuorlineata)}. 

Ωστόσο οι πληθυσµοί των παραπάνω  ερπετών όπως επίσης και της Οχιάς των 
λιβαδιών (Vipera ursinii) στις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές δεν θεωρείται ότι έχουν 
υποστεί αρνητικές επιδράσεις από τον άνθρωπο. 

Αντίθετα, όσον αφορά τη Βαλτοχελώνα (Emys orbicularis)  θεωρείται πως η αποξήρανση 
της λίµνης της Λαψίστας, όπως επίσης και η απώλεια σηµαντικών εκτάσεων µε ρηχά 
νερά στα περιµετρικά όρια της λίµνης, επέδρασε αρνητικά και εποµένως µείωσε τους 
πληθυσµούς του είδους αυτού. Παροµοίως θεωρείται πως έχει συµβεί για τα δύο είδη 
του γένους Natrix: νερόφιδο (Natrix natrix) και λιµνόφιδο (Natrix tesselata). 

4.3.3 Θηλαστικά  

Για την πλειονότητα των ειδών των µικρών θηλαστικών της περιοχής δεν υλοποιήθηκε 
κάποιο εξειδικευµένο µέτρο που να στόχευε στη διαχείρισή τους, πλην πιθανά της 
τοποθέτησης δηλητηριασµένων δολωµάτων µε σκοπό την εξόντωση των ποντικών (Mus 
macedonicus) ή άλλων τρωκτικών στην καλλιεργούµενη ζώνη και σε περιορισµένη 
κλίµακα στις περιοχές όπου βρίσκονται οικισµοί. 
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Εντούτοις, διαχειριστικές δράσεις, που δεν απέβλεπαν όµως άµεσα στη διαχείριση των 
πληθυσµών των µικρών θηλαστικών, πιθανά επέδρασαν και επιδρούν αρνητικά στους 
πληθυσµούς τους. Η εντατικοποίηση της γεωργίας θεωρείται ότι συνέβαλε αρνητικά 
στους πληθυσµούς των Εντοµοφάγων (Insectivora) θηλαστικών: Σκαντζόχοιρος 
(Erinaceus concolor), Ασπάλακας (Talpa stankovici), Βαλτοµυγαλίδα (Neomys 
anomalus), Κηποµυγαλίδα (Crocidura scaveolens) και επιπλέον τόσο η εντατικοποίηση 
της γεωργίας όσο και η αξιοποίηση σπηλαίων µε σκοπό την επισκεψιµότητά τους 
(Σπήλαιο Περάµατος)  θεωρείται πως επέδρασαν αρνητικά στα Χειρόπτερα (Chiroptera).  

Επιπλέον η τσιµεντοποίηση της όχθης της λίµνης σε αρκετά σηµεία της, µείωσε τα 
κατάλληλα ενδιαιτήµατα της Βαλτοµυγαλίδας (Neomys anomalus). 

Όσον αφορά τα µεσαίου µεγέθους και µεγάλα θηλαστικά, στις περισσότερες των 
περιπτώσεων δεν εξασκήθηκαν συγκεκριµένα µέτρα συστηµατικής διαχείρισης των 
πληθυσµών τους. Μόνο στην περίπτωση των σαρκοφάγων: λύκος (Canis lupus), 
αλεπού (Vulpes vulpes), αγριόγατος (Felis silvestris), κουνάβι (Martes foina), η 
τοποθέτηση δηλητηριασµένων δολωµάτων µε σκοπό τη µείωση των πληθυσµών τους 
υπήρξε µία πρακτική που εξασκήθηκε συστηµατικά από τη ∆ασική Υπηρεσία και τα 
Κυνηγετικά Σωµατεία έως και το τέλος της δεκαετίας του 80. 

Ένα ακόµα µέτρο διαχείρισης που λαµβάνει χώρα, όχι συστηµατικά αλλά σε συνεχή 
βάση ορισµένες περιόδους του έτους, είναι η εξάσκηση του κυνηγίου. Η δράση αυτή 
αφορά τα είδη: λαγός (Lepus europaeus), αλεπού, κουνάβι και ασβός (Meles meles), αν 
και εκείνο το θηλαστικό που θηρεύεται κατεξοχήν είναι ο λαγός στις ηµιορεινές και 
ορεινές περιοχές.  

Πέρα από τα παραπάνω, αναφορικά µε τα µεγάλα και µεσαίου µεγέθους θηλαστικά, θα 
πρέπει να επισηµανθεί σαν ένα µέτρο µη οργανωµένης διαχείρισης, και το λαθροκυνήγι 
είτε µε χρήση όπλου είτε µε τοποθέτηση δηλητηριασµένων δολωµάτων µε σκοπό την 
ανεξέλεγκτη µείωση πληθυσµών ειδών που προκαλούν ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο. Είδη 
θηλαστικών που περιλαµβάνονται εδώ είναι: ο λύκος, η αλεπού, το κουνάβι, ο 
αγριόγατος και η βίδρα (Lutra lutra). Η παράνοµη τοποθέτηση δηλητηριασµένων 
δολωµάτων αφορά τα τέσσερα πρώτα είδη ενώ το λαθροκυνήγι και τα πέντε. Σηµαντικό 
είναι να τονισθεί εδώ πως στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται και τα τρία από τα 
επιλεγµένα είδη µεγάλων και µεσαίου µεγέθους θηλαστικών. 

Ειδικά, όσον αφορά τη βίδρα, η αποξήρανση των λιµναίων και βαλτωδών εκτάσεων της 
Λαψίστας και η απόδοση των εκτάσεων που προέκυψαν στη γεωργία όπως επίσης και ο 
περιορισµός των ρηχών εκτάσεων περιµετρικά της λίµνης Παµβώτιδας σε συνδυασµό µε 
τη µείωση της παρόχθιας βλάστησης επέδρασαν περισσότερο αρνητικά από κάθε άλλο 
είδος στον περιορισµό της κατανοµής και του πληθυσµού της. 
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4.3.4 Ιχθείς 

Από τα 20 είδη ψαριών της λίµνης (Λεονάρδος Ι. προς. Επικ.), τα 13 (Rutilus ylikiensis, 
Carassius gibelio, Carassius auratus, Tinca tinca, Hypophthalmichthys molitrix, 
Aristichthys nobilis, Ctenopharigodon idella, Cyprinus carpio, Gambusia affinis, Mugil 
cephalus, Liza ramanda, Silurus glanis, Silurus aristotelis) έχουν εισαχθεί στη λίµνη από 
τον άνθρωπο τον τελευταίο αιώνα ενώ τα υπόλοιπα 7 (Leuciscus cephalus, 
Pseudophoxinus stymphalicus, Barbus albanicus, Phoxinellus epiroticus, 
Economidichthys pygmaeus, Cobitis hellenica, Anguilla anguilla) αποτελούν είδη που 
προϋπήρχαν στη λίµνη.   

Η εισαγωγή νέων ειδών στη λίµνη τον τελευταίο αιώνα έγινε µε σκοπό την αύξηση των 
αλιευµάτων, σε ορισµένες περιπτώσεις τον περιορισµό της υδρόβιας βλάστησης 
(Ctenopharygodon idella,  Hypophthalmichthys molitrix) και των κουνουπιών (Gambusia 
affinis). Ωστόσο σε µία τουλάχιστον περίπτωση η εισαγωγή ενός είδους (Carassius 
gibelio) θεωρείται πως έγινε κατά λάθος, χωρίς να στοχεύει στους παραπάνω ή άλλους 
στόχους. 

Τα περισσότερα από τα 20 είδη ψαριών που υπάρχουν στη λίµνη  αλιεύονται και έχουν 
περιορισµένη ή µέτρια εµπορική αξία.  

∆εν υπάρχουν επίσηµες καταµετρήσεις των αλιευµάτων ανά είδος σε ετήσια βάση τα 
τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια.   

Σήµερα οι πληθυσµοί αρκετών ειδών δεν είναι βιώσιµοι από µόνοι τους και συντηρούνται 
από συνεχείς εµπλουτισµούς. Ορισµένα είδη ψαριών της λίµνης δεν µπορούν να 
αναπαραχθούν στη λίµνη (Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, 
Ctenopharigodon idella, Mugil cephalus, Liza ramanda) και κατά συνέπεια η παρουσία 
τους και τα πληθυσµιακά τους χαρακτηριστικά εξαρτώνται κύρια από τους 
εµπλουτισµούς που γίνονται από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Λίµνης Ιωαννίνων ή άλλους 
φορείς. Το ίδιο ισχύει και για  το χέλι (Anguilla anguilla), του οποίου ο κύριος φυσικός 
διάδροµος εµπλουτισµού της λίµνης µε νεαρά άτοµα από τον ποταµό Καλαµά, µέσω της 
αποξηραµένης σήµερα λίµνης Λαψίστας, έχει διακοπεί από τη δεκαετία του 50 και κατά 
συνέπεια θεωρείται ότι το ποσοστό των χελιών που µε φυσικό τρόπο φτάνουν στη λίµνη 
είναι πολύ χαµηλότερο από εκείνο που αντιστοιχεί στους εµπλουτισµούς.  

4.3.5 Ασπόνδυλα 

Όπως και στην πλειονότητα των σπονδυλωτών δεν ασκήθηκε ουδέποτε και ούτε 
ασκείται σήµερα κάποιο εξειδικευµένο µέτρο που να αποσκοπεί άµεσα στη διαχείριση 
των πληθυσµών των χερσαίων ασπόνδυλων.  
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Η γενικότερη διαχείριση των πληθυσµών των ασπονδύλων είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
αντικείµενο λόγω: (α) των τεράστιων κενών γνώσης που υπάρχουν στα είδη, την 
κατανοµή και τις οικολογικές τους προτιµήσεις, όχι µόνο σε εθνική κι ευρωπαϊκή αλλά και 
σε παγκόσµια κλίµακα, (β) τα τεράστια κενά θεσµικής προστασίας των ασπόνδυλων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Οδηγία 92/43 ΕΕ), απόρροια της έλλειψης επιστηµονικής 
γνώσης, (γ) της έλλειψης εξειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού στην Ελλάδα που να 
γνωρίζει το αντικείµενο της διατήρησης και διαχείρισης της ασπόνδυλης πανίδας, (δ) του 
χαµηλού βαθµού ευαισθητοποίησης του κοινού και της επιστηµονικής κοινότητας για την 
προστασία των ασπονδύλων σε σύγκριση µε τα καλύτερα µελετηµένα σπονδυλωτά. 

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στη διαχείριση του πληθυσµού της καραβίδας 
(Astacus epiroticus), του οποίου η συλλογή για κατανάλωση, κύρια σε ταβέρνες, 
συνηθίζεται στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 
πληθυσµός της καραβίδας έχει µειωθεί δραµατικά ενώ λαµβάνουν κατά καιρούς 
ανεπίσηµες εισαγωγές άγνωστου αριθµού ατόµων άγνωστης προέλευσης.  

4.3.6 Ορνιθοπανίδα 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν εφαρµοστεί ειδικά διαχειριστικά µέτρα µε σκοπό την προστασία, 
διατήρηση ή / και αποκατάσταση των πληθυσµών των διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας 
παρά µόνο σε περιορισµένο βαθµό για κάποια επιλεγµένα θηραµατικά είδη από τους 
κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής, σε συνεργασία µε τη ∆ασική Υπηρεσία. Αυτά 
αφορούν µέτρα  είτε αποκατάστασης των πληθυσµών των ειδών (π.χ. ορτύκι κυρίως 
µετά την δεκαετία του 1990), είτε εµπλουτισµών (π.χ. νησιωτική πέρδικα), είτε ρύθµισης 
της κυνηγετικής περιόδου και του τρόπου άσκησης της θήρας µε στόχο την διατήρηση 
των πληθυσµών των θηρεύσιµων ειδών στη λίµνη Παµβώτιδα. Στο πλαίσιο αυτό το 1984 
το κυνήγι στη λίµνη και τις εφαπτόµενες σε αυτή εκτάσεις απαγορεύτηκε εξ’ ολοκλήρου 
για µία δεκαετία (Απόφαση 141109/7474/24-02-1984) - Απόφαση που ανανεώνεται κάθε 
φορά µετά την λήξη της και ισχύει µέχρι το πέρας της επόµενης πενταετία. Κύριοι λόγοι 
που οδήγησαν σε αυτό ήταν εκτός της προστασίας και αύξησης των υδροβίων ειδών και 
λόγοι αποφυγής ατυχηµάτων σε όσους χρησιµοποιούν την λίµνη (κολυµβητές, 
αθλούµενοι, ψαράδες κτλ), καθώς και τουριστικής και αισθητικής αξιοποίησης του 
τοπίου. 

Ταυτόχρονα στο παρελθόν πραγµατοποιήθηκαν δράσεις µε σκοπό την εξόντωση ειδών, 
κυρίως «επιβλαβών» αρπακτικών πουλιών που  θεωρούνταν επιζήµια για την 
κτηνοτροφία ή «απειλούν» τα θηρεύσιµα και τα οικόσιτα είδη. Έτσι, π.χ. αναφέρονται 
από κατοίκους της περιοχής περιπτώσεις της σκόπιµης θανάτωσης Χρυσαετού στο 
Μιτσικέλι, Μπούφου στην περιοχή της Λαψίστας και Πετρίτη & Ξεφτεριών κοντά στην 
πόλη των Ιωαννίνων. 
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Επίσης, οι πληθυσµοί όλων των πτωµατοφάγων ειδών πουλιών επηρεάστηκαν αρνητικά 
στο παρελθόν από τη συστηµατική χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων από τη ∆ασική 
Υπηρεσία για την καταπολέµηση «επιβλαβών» σαρκοφάγων ειδών (αλεπού, λύκος) µε 
αποτέλεσµα την δραµατική µείωση των γυπών (π.χ. Ασπροπάρης) ή και την τοπική 
εξαφάνιση τους (π.χ η αποικία των όρνιων του γειτονικού Αράχθου), τη µείωση άλλων 
ειδών που τρέφονται µε πτώµατα (π.χ Τσίφτης) και διαφόρων ειδών αετών. Η παράνοµη 
σποραδική τους χρήση συνεχίζεται επιβεβαιωµένα και σήµερα µε στόχο την εξόντωση 
κάποιων µικρότερων αρπακτικών τον χειµώνα, όταν αυτά εµφανίζονται σε µεγάλους 
πληθυσµούς (π.χ. γερακίνες), κυρίως από πτηνοτρόφους, ενώ αναφέρονται ως θύµατα, 
επίσης, διάφορα είδη κορακοειδών. Ακόµη φαινόµενα δηλητηρίασης έχουν σηµειωθεί και 
στην περιοχή του σκουπιδότοπου της Ντουρούτης κατά την προηγούµενη δεκαετία µε 
θύµατα δεκάδες γλάρους, ενώ πιο πρόσφατο πλήγµα εκεί αποτελεί η ανεύρεση 
δηλητηριασµένου ατόµου Ασπροπάρη το καλοκαίρι του 2002.   

Η λειτουργία δεκάδων χωµατερών στο λεκανοπέδιο έχει σαν αποτέλεσµα την 
προσέλκυση µεγάλου αριθµού γλάρων και κορακοειδών, καθώς και αρπακτικών 
πουλιών κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Ειδικότερα, οι γλάροι παρουσιάζουν µια 
υπέρµετρη αύξηση του πληθυσµού τους και εµφανίζονται εδώ ακόµα και κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο όταν έρχονται σε καθηµερινή βάση για να τραφούν από τα 
νησιά του Ιονίου όπου φωλιάζουν. Οι τελευταίοι χρησιµοποιούν τη λίµνη ως χώρο 
ανάπαυσης και συχνά έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα θήρευσης λιµναίων ειδών (π.χ 
νεαρών σκουφοβουτηχταριών) από Ασηµόγλαρους, ενώ αν και ανεπιβεβαίωτα  το ίδιο 
θα πρέπει να συµβαίνει και λόγω της υπέρµετρης αύξησης των κορακοειδών. Έτσι, το 
ζήτηµα των χωµατερών θα αποτελέσει στο άµεσο µέλλον ένα από τα κύρια διαχειριστικά 
προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν για την εξασφάλιση των πληθυσµών 
κυρίως υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών. Ωστόσο, οι χωµατερές αυτές προσελκύουν 
ταυτόχρονα τα τελευταία απειλούµενα µε εξαφάνιση πτωµατοφάγα είδη πουλιών στην 
περιοχή µε µέγιστη παρατήρηση πλέον των 10 ατόµων Ασπροπάρη το καλοκαίρι του 
2002, και ζευγαριού Τσίφτη µε νεαρά το καλοκαίρι του 2003, ενώ κατά την χειµερινή 
περίοδο προσελκύουν γερακίνες και άλλα µικρότερα είδη αρπακτικών.  

Τέλος, υπήρχαν στο παρελθόν πολλά κρούσµατα λαθροθηρίας µε στόχο διάφορα 
απαγορευµένα είδη µε χαρακτηριστικότερες τις αναφορές των κατοίκων σχετικά µε την 
εξαφάνιση των κύκνων από την λίµνη, δραστηριότητες που συνεχίζουν να υφίστανται 
σποραδικά  και σήµερα όπως επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα στοιχεία του τοπικού 
Σταθµού Πρώτων Βοηθειών του ΕΚΠΑΖ (Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων).  

Εκτός από τις επιβεβαιωµένες παραπάνω πληροφορίες είναι σαφές ότι πολλές άλλες 
δραστηριότητες επηρέασαν τους πληθυσµούς και τη σύνθεση των ειδών της 
ορνιθοπανίδας της περιοχής, αν και δεν έχει γίνει συστηµατική έρευνα για την κατάσταση 
αυτής στο παρελθόν. Η περισσότερο άµεσα εµφανής και η µόνη µέχρι σήµερα 
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επιβεβαιωµένη ιστορικά µείωση είδους στην ευρύτερη περιοχή, αφορά στον Πελαργό, ο 
οποίος µάλιστα µόνο στην πόλη των Ιωαννίνων αριθµούσε πλέον των 15 
αναπαραγωγικών ζευγαριών τη δεκαετία του ’80, εκ των οποίων µόνο δύο επιβιώνουν 
σήµερα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει πιθανά να συνδέεται µε την πρόσφατη καταστροφή 
των περισσότερων παραλίµνιων υγροτοπικών εκτάσεων κοντά στην πόλη και την 
ραγδαία οικιστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα αρνητική 
για το είδος πρέπει να θεωρηθεί η βαθµιαία στέρηση των υγρολιβαδικών εκτάσεων στις 
παρόχθιες περιοχές µε την δηµιουργία του αναχώµατος, καθώς και µε το συνεχές 
µπάζωµα των εκατέρωθεν υγρολίβαδων που αποτελούν κρίσιµο χώρο τροφοληψίας 
τόσο για τον Πελαργό, όσο και για τα περισσότερα άλλα καλοβατικά και παρυδάτια είδη. 

Οι γενικότερες αλλαγές στις χρήσεις γης του λεκανοπεδίου τις τελευταίες δεκαετίες 
επηρέασαν, επίσης, ποικιλοτρόπως την ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής.  
Συγκεκριµένα, η αποξήρανση της λίµνης Λαψίστας, η δηµιουργία αποστραγγιστικών 
καναλιών και γενικότερα η απώλεια υγροτοπικών εκτάσεων και εκτεταµένων ρηχών και 
βαλτωδών περιοχών στέρησε από τον βιότοπο τους πολλά υδρόβια και παρυδάτια είδη. 
Η µετατροπή επίσης εκτεταµένων κτηνοτροφικών εκτάσεων σε αγροτικές καλλιέργειες 
και αργότερα σε οικιστικές περιοχές, µείωσε τον διαθέσιµο χώρο για χαρακτηριστικά είδη 
των λιβαδιών και των χερσότοπων, όπως ο Αγριόγαλος που αναφέρεται σε ιστορικές 
καταγραφές στην περιοχή. Ακόµη η σύγχρονη εντατικοποίηση των χρήσεων γης και 
ιδιαίτερα της γεωργίας οµοιογενοποίησε σε µεγάλο βαθµό τις αγροτικές περιοχές 
µειώνοντας το ποσοστό φυσικής βλάστησης, αλλά και τα εδάφη χαµηλής 
παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα την µείωση πολλών στρουθιόµορφων πουλιών και 
ιδιαίτερα του αναπαραγωγικού πληθυσµού του Κιρκινεζιού, του Τρυγονιού και του 
Ορτυκιού, σύµφωνα µε αναφορές κατοίκων. Τέλος η υλοτόµηση των γέρικων δέντρων 
κοντά στις όχθες της λίµνης στέρησε πιθανά κάποια είδη από τους  χώρους κούρνιας 
τους. 

Η σταδιακή εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας και κυρίως των γιδιών και των 
προβάτων στην περιοχή του Μιτσικελίου, οδηγεί στην σταδιακή δάσωση της νότιας 
πλευράς του βουνού και στην σταδιακή εξαφάνιση των ανοιχτών εκτάσεων που είναι 
πολύτιµα για την διατήρηση του µωσαϊκού και της ετερογένειας των απαραίτητων 
βιοτόπων για τα είδη που χρησιµοποιούν τον χώρο σαν κυνηγότοπο, όπως τα 
αρπακτικά πουλιά, αλλά και για άλλα που παρουσιάζονται µόνο εδώ, όπως πολλά 
στρουθιόµορφα είδη των ανοιχτών θαµνώνων και των λιβαδιών. Ταυτόχρονα, η ραγδαία 
αύξηση των δασικών δρόµων οδήγησε στην εντατικοποίηση της θήρας και την 
δραµατική µείωση - σύµφωνα µε αναφορές κυνηγών - της ορεινής πέρδικας που 
αφθονούσε στην περιοχή καθώς και στην αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης 
καταστροφικών πυρκαγιών. 
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Τέλος, ο καλαµώνας της παραλίµνιας περιοχής, η διαχείριση του οποίου έχει 
απασχολήσει και συνεχίζει να  απασχολεί έντονα τους εµπλεκόµενους φορείς , όπως 
φαίνεται από παλαιότερο φωτογραφικό υλικό λόγω της βόσκησης και της περιοδικής 
κοπής ή καύσης αποτελούνταν από ένα µωσαϊκό ανοιχτών και κλειστών 
µικροενδιαιτηµάτων σε διαδοχή µε διάφορα είδη υδροβίων φυτών και µε πλήθος µικρών 
λιµνών, υγρολίβαδων κτλ, που είναι γνωστό ότι ευνοεί την ποικιλία των ειδών της 
ορνιθοπανίδας γιατί δηµιουργεί εκτενέστερους χώρους τροφοληψίας, απόκρυψης και 
φωλεοποίησης. Η σηµερινή πρόσφατη οµοιογενοποίηση και πύκνωση του καλαµώνα 
θεωρείται ότι επηρέασε αρνητικά την ορνιθοπανίδα αλλά δεν είναι γνωστό σε ποιο 
βαθµό. Αντίστοιχα, τόσο η ρύπανση όσο και ο ευτροφισµός του λιµναίου 
οικοσυστήµατος πρέπει να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την σύνθεση και τους πληθυσµούς 
της ορνιθοπανίδας, αλλά είναι επίσης άγνωστο µε ποιο τρόπο και σε ποιο βαθµό. Όµοια, 
είναι άγνωστος ο βαθµός επίδρασης των ξενικών ειδών ψαριών που εισήχθησαν στην 
λίµνη για τον περιορισµό της βλάστησης και πιθανά ανταγωνίζονται τροφικά κάποια είδη 
πουλιών, κυρίως αυτών που ξεχειµωνιάζουν. 

4.4 Φυσικοί πόροι 

4.4.1 Γενικά  

Το καθεστώς διαχείρισης που ισχύει σήµερα για τους φυσικούς πόρους της περιοχής 
λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων προσδιορίζεται από: (1) από ειδικές διατάξεις που 
αφορούν την συγκεκριµένη περιοχή (2) από την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε τη 
διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών και (3) από την υιοθέτηση και συµµόρφωση 
µε τη νοµοθεσία της ΕΕ.  

Συγκεκριµένα, η διαχείριση της Λίµνης Ιωαννίνων και των περιµετρικών αυτής περιοχών 
στηρίζεται στις ζώνες που προτάθηκαν µε τη Μελέτη: «Ανάπλαση – Ανάδειξη – 
Προστασία Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και των περιµετρικών αυτής περιοχών».  Οι 
ζώνες αυτές θεσµοθετήθηκαν µε την Απόφαση 22943, της 25ης  Ιουνίου 2003, περί 
«Χαρακτηρισµού της χερσαίας και λιµναίας περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων, 
ως περιοχής οικοανάπτυξης καθορισµού περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, 
χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης».    

Για τον καθορισµό των ζωνών στη µελέτη αυτή ελήφθησαν υπόψη οι θεσµοθετηµένες 
χρήσεις γης που είναι στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 1989 (ΦΕΚ 297∆/17.5.89) και το 
Π.∆. του 1993 (ΦΕΚ 389/∆/21.4.93) καθώς και η Μελέτη «Αναθεώρησης - Επέκτασης 
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Ιωαννίνων» του ΤΕΕ, Τµήµα Ηπείρου, (Νοέµβρης 
1996). 
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Επίσης, για τον καθορισµό των ζωνών προστασίας ελήφθησαν υπόψη και τα παρακάτω: 

 οι περιοχές που έχουν προταθεί για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 και βρίσκονται 
µέσα στην περιοχή µελέτης. 

 το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή (η περιοχή της λίµνης και το νησί έχουν 
χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους). 

 οι σηµαντικοί τύποι οικοτόπων που παρουσιάζονται στην περιοχή µελέτης. 
 τα ενδηµικά και απειλούµενα είδη χλωρίδας και πανίδας που υπάρχουν στην 

περιοχή. 
 οι κοινωνικό – οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και η 

χωροταξική κατανοµή αυτών. 
 οι προγραµµατιζόµενες και προβλεπόµενες εξελίξεις για την περιοχή. 

Οι βασικοί άξονες διαχείρισης για τις ζώνες προστασίας που είχαν προταθεί θα 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

Για τις ζώνες µε στοιχείο Α 

 ∆ραστική µείωση, µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων, των επιπτώσεων των 
υφιστάµενων δραστηριοτήτων, οι οποίες λειτουργούν µε τρόπο επιβαρυντικό και 
αποτελούν απειλή για τα ευαίσθητα οικοσυστήµατα της περιοχής (οικότοποι - είδη - 
οικολογικές διεργασίες). 

 Σχεδιασµός των κατάλληλων επεµβάσεων µε στόχο την αποκατάσταση των 
υποβαθµισµένων και απειλούµενων µε αφανισµό οικοσυστηµάτων. 

 Σχεδιασµός ειδικών διαχειριστικών µέτρων για την προστασία και ανάκαµψη των 
πληθυσµών των προστατευόµενων, σπάνιων και απειλούµενων µε εξαφάνιση 
ειδών χλωρίδας και πανίδας. 

 Σχεδιασµός των νέων δραστηριοτήτων µε γνώµονα την αειφορική διαχείριση, 
αποκλεισµός αυτών που δεν είναι συµβατές µε το χαρακτήρα της περιοχής. 

 Ανάδειξη των φυσικών στοιχείων της περιοχής, ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για 
την ανάπτυξη µιας ήπιας µορφής τουρισµού, η οποία θα αποτελεί πηγή 
συµπληρωµατικού εισοδήµατος και θα προστατεύει παράλληλα την περιοχή. 

Για την ζώνη µε στοιχείο Β 

 Σχεδιασµός και χωροθέτηση δραστηριοτήτων µε τρόπο που δεν επιβαρύνει τα 
κατάντη, ευαίσθητα οικοσυστήµατα (οικοτόπους - είδη - οικολογικές διεργασίες), 
ούτε απειλεί την ακέραιη και ισόρροπη ανάπτυξή τους. 

 Λήψη κατάλληλων µέτρων και σχεδιασµός επεµβάσεων για τον περιορισµό των 
επιπτώσεων από τις υφιστάµενες δραστηριότητες.   

 Ανάσχεση των ρυθµών και κατευθύνσεων της ανάπτυξης  
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Με βάση τη µελέτη αυτή προτάθηκαν και θεσµοθετήθηκαν οι εξής ζώνες: Ζώνη Α1 που 
περιλαµβάνει το υδάτινο στοιχείο της λίµνης Παµβώτιδας, Ζώνη Α2 που περιλαµβάνει τις 
παραλίµνιες εκτάσεις και τη Νήσο Ιωαννίνων, Ζώνες Α3α και Α3β που περιλαµβάνουν 
την δασική - αναδασωτέα έκταση στην περιοχή βόρεια και εκατέρωθεν της Εθνικής οδού 
Ιωαννίνων-Τρικάλων, Ζώνη Β1 που περιλαµβάνει την περιοχή γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας, Ζώνη Β2 που περιλαµβάνει την περιοχή αγροτικών και ηµιορεινών 
εκτάσεων και την Περιφερειακή Ζώνη (Π) [βλ. Χάρτη 1]. 

Επιπλέον, η διαχείριση της Λίµνης Παµβώτιδας στηρίζεται στο Νόµο 1650/1986 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος», που προβλέπει µεταξύ άλλων την προστασία της 
φύσης και του τοπίου. Στη συνέχεια µε το Νόµο 3044/2002 ιδρύεται Φορέας ∆ιαχείρισης 
µε σκοπό την διοίκηση και τη διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής Λίµνης 
Παµβώτιδας Ιωαννίνων. Οι αρµοδιότητες του φορέα διαχείρισης ορίζονται από το Νόµο 
1650/1986 και συµπληρώνονται από τον Νόµο 2742/1999 και περιλαµβάνουν όλες 
εκείνες τις δραστηριότητες που συµβάλλουν στην διατήρηση και προστασία των 
προστατευόµενων αντικειµένων της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων. 

Όσον αφορά το θέµα της διαχείρισης των υδατικών πόρων οι βασικές αρχές – 
διαδικασίες της άσκησης των αντίστοιχων δράσεων θεσµοθετούνται για πρώτη φορά µε 
τον Νόµο 1739/87. Ο Νόµος αυτός εισάγει µια σύγχρονη αντίληψη αντιµετώπισης των 
υδατικών πόρων στην έρευνα, στη διοίκηση και στην καθηµερινή πρακτική. ∆ιαµορφώνει 
το θεσµικό πλαίσιο και τους αναγκαίους µηχανισµούς για την ορθολογική διαχείριση των 
υδατικών πόρων της χώρας.  

Στο Νόµο αυτό προβλεπόταν η σύσταση 14 περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης 
υδατικών πόρων (µια για κάθε υδατικό διαµέρισµα της χώρας) οι οποίες υπάγονται στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρά τις συντονισµένες προσπάθειες κατά την πρώτη δεκαετία 
εφαρµογής του νόµου δεν κατέστη δυνατή η σύσταση και λειτουργία των υπηρεσιών 
αυτών στο σύνολο τους. Έτσι, µε το Νόµο 2503/97 οι υπηρεσίες αυτές υπήχθησαν στις 
∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας, µε χωρική αρµοδιότητα όµως σε επίπεδο Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος. 

Το νοµοθετικό έργο που συνδέεται µε το νόµο αυτό και αφορά την περιοχή 
ενδιαφέροντος είναι: 

1. Π∆ 504/1988 (άρθρο 3, παρ. 5), «Σύσταση ∆ιευθύνσεων ∆ιαχείρισης Υδατικών 
Πόρων Ηπείρου και Κρήτης».  

2. Π∆ 256/1989 (άρθρο 9, παρ. 1), «Άδεια χρήσης νερού» 
3. Αριθ. Αποφ. 16/6631/1989 (Κοινή Υπουργική Απόφαση, άρθρο 9, παρ.5). 

«Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για 
την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση».  
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Σίγουρα ο Νόµος 1739/87 µε την πλήρη εφαρµογή του θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τα 
πολλά και κρίσιµα θέµατα υδατικών πόρων στη χώρα, αρκετά χρόνια πριν από την 
εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60.  

Σήµερα, ακολουθώντας την ανάγκη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2000/60 «Θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της διαχείρισης των 
υδάτων», που εναρµονίστηκε µε το Εθνικό ∆ίκαιο µε το Νόµο 3199/2003 σηµαντικό και 
αναπόσπαστο τµήµα της διαχείρισης της περιοχής της Λίµνης αποτελεί πλέον η 
προστασία και διαχείριση των υδάτων από πλευράς τόσο ποσότητας όσο και  
οικολογικής ποιότητας. Για τη λεκάνη απορροής του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η ισορροπία ανάµεσα στην άντληση νερού από τους 
υδροφόρους και τον εµπλουτισµό τους καθώς και η προστασία της οικολογικής 
ποιότητας των υδάτινων σωµάτων που υπάρχουν στην υδρογραφική λεκάνη. 

4.4.2 Υδατικοί πόροι 

4.4.2.1 Κατανοµή των ποσοτήτων νερού για διάφορες χρήσεις 
Η πρακτική που ακολουθείται σήµερα σχετικά µε τη διαχείριση της ποσότητας των 
υδάτων στηρίζεται στη λογική της διαχείρισης της κατανοµής στις δύο βασικές χρήσεις, 
ύδρευση - άρδευση, για καθεµία από τις οποίες είναι υπεύθυνος διαφορετικός φορέας.  
Αυτό καθιστά επισφαλή την ποσότητα του νερού εντός της λίµνης αφού τα ελλείµµατα 
που προκύπτουν καλύπτονται έµµεσα ή άµεσα από το νερό της λίµνης.  

Πιο αναλυτικά αυτά φαίνονται από το υφιστάµενο υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο: 

∆ίκτυο Ύδρευσης  

Τα σηµαντικότερα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (∆.Ε.Υ.Α.Ι.), που συστάθηκε 
µε το Ν. 1069/80. Η ∆.Ε.Υ.Α.Ι. εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 
Ιωαννίνων καθώς και µέρος των αναγκών των ∆.∆. Ανατολής, Περάµατος και Κρύας. Η 
υδροληψία γίνεται από 7 γεωτρήσεις, 6 κανονικές και 1 εφεδρική, και από 1 φρέαρ που 
λειτουργεί εποχιακά. 

Για τα υπόλοιπα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, ένα µέρος εξυπηρετείται από  Υδρευτικούς 
Συνδέσµους, ενώ ένα άλλο µέρος ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων διαθέτει αυτόνοµο δίκτυο 
ύδρευσης από πηγές ή γεωτρήσεις (Life, 1999-2001). 

Έτσι, από τον Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων 
(ΣΥ∆ΚΛΙ) υδρεύονται: Τα ∆.∆. Αβγού, Επισκοπικού και Σερβιανών του ∆ήµου Αγίου 
∆ηµητρίου, όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου Ανατολής, όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου Εκάλης, τα ∆.∆. του 
∆ήµου Ζίτσας (πλην του ∆.∆. Λίθινου), όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου Ιωαννιτών (πλην της 
πόλης των Ιωαννίνων), όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου Μπιζανίου, τα ∆.∆. Κατσικά, Κουτσελιού, 
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και Χαροκοπίου του ∆ήµου Παµβώτιδος, όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου Πασαρώνος (πλην του 
∆.∆.Ελεούσας), όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου Περάµατος (πλην των ∆.∆. Λιγκιάδων και Μάζιας 
και η κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων.  

Ο ΣΥ∆ΚΛΙ λειτουργεί από το 1969 και η υδροληψία γίνεται από 20 συνολικά γεωτρήσεις 
από τις οποίες 11 βρίσκονται στην περιοχή της Τούµπας, 2 στο Νεοχώρι, 2 στη 
Βουνοπλαγιά, 2 στην Κόντσικα – Ασβεστοχώρι, 1 στην Αµπελειά, 1  στο Κουτσελιό και 1 
στο Ροδοτόπι. 

Επιπλέον, λειτουργεί ο Υδρευτικός Σύνδεσµος Πηγών Μερόπης, από όπου υδρεύονται: 
τα ∆.∆. Αγίου Κοσµά, Βασιλικού, Κάτω Μερόπης, Ρουψιάς και Ωραιοκάστρου του ∆ήµου 
Άνω Πωγωνίου, το ∆.∆. Βήσσανης του ∆ήµου ∆ελβινακίου και το ∆.∆. Γεροπλατάνου 
του ∆ήµου Καλπακίου. 

Ο Σύνδεσµος λειτουργεί από το 1963 και η υδροληψία του γίνεται από πηγές και 
γεωτρήσεις στις θέσεις «Μπαλάµατα», «Βρόστυνα» και «∆έση». Η ποιότητα του νερού 
είναι καλή αλλά υπάρχει ανεπάρκεια νερού το καλοκαίρι. 

Ο τρίτος Σύνδεσµος που λειτουργεί στην περιοχή είναι ο Υδρευτικός Σύνδεσµος Γορµού, 
στον οποίο συµµετέχουν τα ∆.∆. Άνω Ραβενίων, Μαυροβουνίου και Χρυσορράχης του 
∆ήµου Καλπακίου. Η ποιότητα του νερού είναι καλή και γενικά υπάρχει επάρκεια. 

Συµπερασµατικά, όλα τα ∆.∆. που βρίσκονται περιµετρικά της λίµνης υδρεύονται από το 
Σύνδεσµο ∆ήµων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων εκτός από το πολεοδοµικό 
συγκρότηµα της πόλης των Ιωαννίνων και τα ∆.∆. του ∆ήµου Ανατολής και Περάµατος 
που υδρεύονται από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 
(∆.Ε.Υ.Α.Ι.). 

∆ίκτυο Άρδευσης 

Η κύρια πηγή κάλυψης των αναγκών άρδευσης των καλλιεργειών µέσω των δικτύων 
είναι η λίµνη Παµβώτιδα και επιπλέον οι πηγές Τούµπας. Έτσι, µε βάση τη διακύµανση 
της στάθµης της λίµνης καλύπτονται επαρκώς ή όχι οι ανάγκες άρδευσης του 
Λεκανοπεδίου και της ευρύτερης περιοχής του.  

Σήµερα, από τη λίµνη καλύπτεται το 70% περίπου των αναγκών άρδευσης, ενώ από 
πηγές το 30%. Για την πενταετία, 1996-2000, σύµφωνα µε στοιχεία του ΓΟΕΒ, το 
σύνολο της αντληθείσας ποσότητας νερού σε m3, περιγράφεται στον πίνακα 5.4.1.3 – Π3 
του Παραρτήµατος. 
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4.4.2.2 ∆ιάθεση Λυµάτων 

Αστικά Λύµατα 

Όλα τα σπίτια εξυπηρετούνται µε τον απορροφητικό ή σηπτικό βόθρο που διαθέτει κάθε 
σπίτι και ο οποίος δεν αδειάζει ποτέ ή πολύ σπάνια. Με τους απορροφητικούς βόθρους 
είναι πάντοτε υπαρκτός ο κίνδυνος της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων νερών. 
Επιπλέον,  άλλο µεγάλο πρόβληµα είναι ότι πολλοί βόθροι είναι παράνοµα συνδεδεµένοι 
και αποχετεύουν κατευθείαν στα ρέµατα της περιοχής (Life-Περιβάλλον, 1999-2001). 

∆ίκτυο αποχέτευσης καθώς επίσης και βιολογικό καθαρισµό διαθέτει µόνο η πόλη των 
Ιωαννίνων. Το δίκτυο αποχέτευσης άρχισε να κατασκευάζεται από τη ∆ΕΥΑΙ το 1977 και 
παρέµεινε ανενεργό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε µετατράπηκε σε κλειστό 
στεγανό βόθρο. Ωστόσο µε συστηµατική συντήρηση και µε ελέγχους αποκαταστήθηκε 
και τέθηκε σε λειτουργία. Σήµερα το πρωτεύων δίκτυο αποχέτευσης έχει κατασκευαστεί 
σχεδόν εξολοκλήρου. Σε εξέλιξη βρίσκονται κάποιες εργολαβίες του δευτερεύοντος 
δικτύου. Το δίκτυο αποχέτευσης προορίζεται µόνο για οικιακά λύµατα και εκτείνεται σε 
ολόκληρο το ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης και επιπλέον σε τµήµα του ∆.∆. Ανατολής 
καθώς και στην προβλεπόµενη επέκταση της πόλης. Περιλαµβάνει επίσης τα ∆.∆. 
Περάµατος, Ελεούσας, Αγ. Ιωάννη, Κατσικά και την Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων. Το 
αποχετευτικό δίκτυο συνδέεται µε την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού που 
λειτουργεί και επεξεργάζεται τα βοθρολύµατα της πόλης. Η επεξεργασία είναι 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος, µε πλήρη 
απονιτροποίηση και χλωρίωση των επεξεργασµένων λυµάτων. Αποδέκτης της εκροής 
είναι η τάφρος Λαψίστας που οδηγεί τα επεξεργασµένα λύµατα στον ποταµό Καλαµά. 
Όσον αφορά τον βιολογικό καθαρισµό υπάρχει σχέδιο αναβάθµισης της επεξεργασίας 
των λυµάτων σε τριτοβάθµια. 
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Βιοµηχανικά – Βιοτεχνικά λύµατα 

Οι βιοτεχνίες και βιοµηχανίες που βρίσκονται στην περιοχή δε διαθέτουν στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους βιολογικούς καθαρισµούς. Εξαίρεση αποτελούν η Αγροτική Βιοµηχανία 
Γάλακτος Ηπείρου «∆ωδώνη», το τυροκοµείο της ΦΑΓΕ «Πίνδος», η Μεταλλουργική στο 
Κεφαλόβρυσο, η βιοµηχανία εµποτισµού ξυλείας «ΕΛΒΙΕΞ», τα βιοµηχανικά σφαγεία 
ΣΒΕΚΗ, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Πίνδος» και οι 
πτηνοτροφικές επιχειρήσεις Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων δεν υπάρχει ούτε µία βιοµηχανία που να διαθέτει 
βιολογικό καθαρισµό. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται εγκατεστηµένες 
στη ΒΙΠΕ δεν έχουν παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία 
κλπ., γι’ αυτό δεν έχουν και παραγωγή αποβλήτων. Υπάρχουν όµως επιχειρήσεις όπως 
οι «Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες», οι οποίες πρέπει να βρουν τρόπο διάθεσης των λυµάτων 
τους. 

Η υφιστάµενη κατάσταση στην περιοχή µελέτης φαίνεται συνοπτικά στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

∆ήµος Υφιστάµενη Κατάσταση 

∆ήµος Πασαρώνος 

- χρήση απορροφητικών και σηπτικών 
βόθρων 
- τα βοθρολύµατα οδηγούνται στη ΕΕΛ 
Ιωαννίνων 

∆ήµος Περάµατος 95% χρήση απορροφητικών βόθρων – 
διάθεση στο υπέδαφος 

Τέως ∆ήµος Ιωαννιτών 

- 70% χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο που 
οδεύει στην ΕΕΛ 
-  30% χρήση σηπτικών βόθρων – 
βοθρολύµατα οδηγούνται στην ΕΕΛ 
-  ΕΕΛ µε δευτεροβάθµια επεξεργασία – 
επεξεργασµένα καταλήγουν στην τάφρο 
Λαψίστας 

Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων 

- χρήση απορροφητικών βόθρων- διάθεση 
στο υπέδαφος 
- έχει κατασκευαστεί  χωριστικό αποχετευτικό 
δίκτυο κατά 80% 

∆ήµος Παµβώτιδος 
- χρήση στεγανών βόθρων  
- τα βοθρολύµατα διατίθενται στην ΕΕΛ 
Ιωαννίνων 
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∆ήµος Υφιστάµενη Κατάσταση 

∆ήµος Ανατολής 

- 30% χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο το 
οποίο καταλήγει στη λίµνη Παµβώτιδα 
- 70% χρησιµοποιούν σηπτικούς βόθρους -τα 
βοθρολύµατα οδηγούνται στην ΕΕΛ 
Ιωαννίνων 

(Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία,  
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λυµάτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, Μάιος, 2001) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συµπεραίνεται ότι το 70% των νοικοκυριών της πόλης των 
Ιωαννίνων είναι συνδεδεµένα µε το αποχετευτικό δίκτυο και τα λύµατα τους οδηγούνται 
στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, µε τελικό αποδέκτη την τάφρο της Λαψίστης 
και µετά τον ποταµό Καλαµά. Το υπόλοιπο 30% εξυπηρετείται µε σηπτικούς βόθρους τα 
βοθρολύµατα των οποίων οδηγούνται στην ΕΕΛ. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας αριθµός 
νοικοκυριών που οι βόθροι τους είναι παράνοµα συνδεδεµένοι µε το δίκτυο των 
οµβρίων. Το ποσό των παράνοµων συνδεδεµένων βόθρων δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί ακριβώς. 

Τα ποσοστά αυτά ισχύουν και σήµερα σύµφωνα µε πρόσφατη επικοινωνία (28.6.04) 
που έγινε µε την ∆ΕΥΑ Ιωαννίνων. 

4.4.3 Εδάφη  

Στην περιοχή δεν έχει διαµορφωθεί ούτε ακολουθείται κάποια συγκεκριµένη στρατηγική 
διαχείρισης των εδαφών. Τα κύρια σηµεία της διαχείρισης των εδαφών προέρχονται από 
κάποιες γενικές κατευθύνσεις που υπάρχουν διάσπαρτες στην εθνική και ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. 

Οι νοµοθετικές πράξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που δηµιουργούν στρατηγικό 
πλαίσιο για τη διαχείριση των εδαφών, επιγραµµατικά είναι: 

1. Νόµος 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος. 
2. ΚΥΑ 16190/1335/97 (ΦΕΚ 519 Β-25/6/97) σχετικά µε τα µέτρα και όρους για την 

προστασία νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 
3. Κανονισµός 2078/92/1257 του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά 

µε τις µεθόδους γεωργικής παραγωγής που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και µε τη διατήρηση του φυσικού χώρου. 

Επιπλέον, για την περιµετρική περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων, εντός της 
περιοχής Οικοανάπτυξης,  έχει θεσπιστεί ότι η άσκηση της γεωργίας επιτρέπεται ως 
ακολούθως: 
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 Ζώνη Α1: Επιτρέπεται η άσκηση της κτηνοτροφίας και της γεωργίας στις νόµιµα 
υφιστάµενες γεωργικές εκτάσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής καλλιέργειας. 

 Ζώνες Α2α και Α2β: Επιτρέπονται µόνο έργα και εγκαταστάσεις δηµοσίων ή 
κοινωφελών σκοπών, καθώς και έργα που αποσκοπούν στην προστασία , διατήρηση και 
αναβάθµιση των οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, µετά από έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69269/5387/90 (Β’ 678). 

 Ζώνη Β1: Επιτρέπεται η άσκηση της παραδοσιακής γεωργίας στις νόµιµα 
υφιστάµενες γεωργικές εκτάσεις, ιδίως σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής 
καλλιέργειας. 

 Ζώνη Β2: Επιτρέπεται η άσκηση της κτηνοτροφίας και της παραδοσιακής γεωργίας 
στις νόµιµα υφιστάµενες γεωργικές εκτάσεις, ιδίως σύµφωνα µε τους κανόνες της 
βιολογικής καλλιέργειας. 

Σε εθνικό επίπεδο έχουν συνταχθεί από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες κάποια 
κείµενα για την εθνική αγροτική ανάπτυξη, στα οποία στηρίζεται και η αγροτική ανάπτυξη 
στην περιοχή.  

Σήµερα, έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
υλοποιείται µελέτη µε τίτλο: «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της 
Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων», η οποία αποτελεί µια ολοκληρωµένη δράση στον τοµέα 
σχεδιασµού δράσεων.  

4.5 Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο Φορέας ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας και οι 
δραστηριότητες που ανέπτυξε από τη σύστασή του, όπως αυτές καταγράφηκαν στην 
πρώτη έκθεση πεπραγµένων του Φορέα. 

4.5.1 Γενικό πλαίσιο 

1. O Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας ιδρύθηκε µε βάση τους Ν.1650/86, 
3044/99, ορίσθηκε το ∆.Σ µε Κ.Υ.Α (135074/5193/Αρ. φύλλου 1531/9/12/2002), και 
συγκροτήθηκε σε σώµα τον Ιανουάριο του 2003. Είναι Ν.Π.Ι.∆ , κοινωφελούς χαρακτήρα 
και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε. 

2. Τους πρώτους µήνες λειτουργίας του ο Φ.∆ φιλοξενήθηκε σε χώρο που 
παραχωρήθηκε από την ΕΑΣΙ Ιωαννίνων και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο χώρο του 
ΚΕΠΑΒΙ (25/02/04), µετά από οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ του ΚΕΠΑΒΙ (10/12/2003 Αρ. 
Συν. 4), στην οδό Αρχ. Μακαρίου 25. Στο συγκεκριµένο συγκρότηµα ο Φ.∆ µισθώνει 
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κατ’ αρχήν δυο χώρους συνολικού εµβαδού 170,71 τ.µ., για την εγκατάσταση της 
διοικητικής υπηρεσίας, ενώ του έχει παραχωρηθεί και επιπλέον χώρος για την 
εγκατάσταση του προβλεπόµενου Κέντρου Πληροφόρησης της λίµνης Παµβώτιδας και 
του Φ.∆. 

4.5.2 Στόχοι του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας  

Σκοπός του Φ.∆. Λίµνης Παµβώτιδας  σύµφωνα µε το Νόµο 1650/86 είναι η διοίκηση και 
διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 (του ίδιου νόµου).  

Συγκεκριµένα, στόχοι του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας είναι η προστασία και 
διαχείριση : 

 Των βιοτόπων των προστατευοµένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της Λίµνης 
Παµβώτιδας. 

 Των βιοτόπων ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη περιοχή 
αρµοδιότητάς του. 

 Η αποκατάσταση του διαταραγµένου υδρολογικού ισοζυγίου της Παµβώτιδας. 

 Η βελτίωση των κριτηρίων ποιότητας των νερών της. 

 Η προστασία της από την ρύπανση και µόλυνση. 

 Η προστασία της από κάθε είδος παρεµβάσεων που υποβαθµίζουν το οικοσύστηµα. 

 Η προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων. 

 Η ανάδειξη της Λίµνης Παµβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής. 

 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. 

Παράλληλα ο Φ.∆ προωθεί δράσεις και στόχους όπως : 

 Η διαφύλαξη των πολιτιστικών και πολιτισµικών στοιχείων που συνδέονται µε το 
οικοσύστηµα της Παµβώτιδας. 

 Η αναψυχή και ο τουρισµός σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας. 

 Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα σύµφωνα µε τους κανόνες και κώδικες 
ολοκληρωµένης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας. 

 Η κατάρτιση και η απασχόληση, ιδιαίτερα στον τοµέα της «απασχόλησης σε 
προστατευόµενες περιοχές». 

 Η προώθηση της πράσινης επιχειρηµατικότητας. 

 Η προώθηση γεωργικών προϊόντων, ήπιων πρακτικών παραγωγής. 
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 Η εφαρµογή των όρων της Κ.Υ.Α. (22943/649/25/6/2003).  

 Η θέσπιση Κανονισµού ∆ιοίκησης και Λειτουργίας. 

 Η εκπόνηση και θεσµοθέτηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης για την προστατευόµενη 
περιοχή. 

4.5.3 Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Πραγµατοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις του ∆.Σ. του Φ.∆.Λ.Π.Ι εκ των οποίων 
οι δεκατέσσερις (14)  τακτικές και η µία (1)  έκτακτη, από τον  1ο του 2003 ως τον 3ο του 
2004 ως εξής : 

 Τακτική Συνεδρίαση : Α/ Ιωάννινα 16/01/2003 
 Τακτική Συνεδρίαση : Β/ Ιωάννινα 03/02/2003 
 Τακτική Συνεδρίαση : Γ/ Ιωάννινα 02/03/2003 
 Τακτική Συνεδρίαση : 1η / Ιωάννινα 14/05/2003 
 Τακτική Συνεδρίαση : 2η / Ιωάννινα 22/05/2003    
 Τακτική Συνεδρίαση : 3η / Ιωάννινα 17/06/2003 
 Τακτική Συνεδρίαση : 4η /Ιωάννινα 23/07/2003 
 Τακτική Συνεδρίαση : 5η /Ιωάννινα 20/08/2003  
 Έκτακτη Συνεδρίαση: 6η /Ιωάννινα  5/09/2003  
 Τακτική Συνεδρίαση : 7η /Ιωάννινα  18/09/2003 
 Τακτική Συνεδρίαση : 8η /Ιωάννινα  6/10/2003   
 Τακτική Συνεδρίαση : 9η /Ιωάννινα  4/11/2003   
 Τακτική Συνεδρίαση : 10η /Ιωάννινα 11/12/2003 
 Τακτική Συνεδρίαση : 11η /Ιωάννινα 27/01/2004 
 Τακτική Συνεδρίαση : 12η / Ιωάννινα 18/03/2004 

4.5.4 ∆ράσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας 

Οι αρχικές δράσεις του Φ.∆ κατανέµονται σε τρεις άξονες υποστηρίζοντας παράλληλα 
τόσο την διοικητική ωρίµανση του νεοσύστατου Φ.∆ όσο και τους επιδιωκόµενους 
στόχους. Η ταυτόχρονη έναρξη υλοποίησης των τριών αξόνων θεωρήθηκε σκόπιµη, 
θέτοντας ως προτεραιότητα την διαχείριση του προστατευοµένου αντικειµένου αλλά και 
την αποδοχή του Φ.∆ σε κοινωνικό επίπεδο. 

Συγκεκριµένα οι τρεις άξονες προτεραιότητας ήταν οι εξής.  

Α. Στο επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Φ.∆. 
Β. Στο επίπεδο προστασίας της λίµνης 
Γ. Στο επίπεδο ανάπτυξης – ανάδειξης. 

Πιο συγκεκριµένα: 
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Α. Για την εύρυθµη, νοµότυπη και αποτελεσµατική  λειτουργία του Φ.∆., το ∆.Σ. προέβη 
στις ακόλουθες ενέργειες: 

- Οργάνωσε ∆ιοικητική υπηρεσία του Φ.∆. Λίµνης Παµβώτιδας υποστηρίζοντας, κατ’ 
αρχήν την Γραµµατεία, την οργάνωση αρχείου, την λειτουργία του ∆.Σ. και γενικότερα 
την διοικητική δοµή του Φορέα. 

- Συνέταξε και ενέκρινε τους εσωτερικούς κανονισµούς για την λειτουργία του Φ.∆. 
Συγκεκριµένα συνέταξε: α) Τον εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. (Γ/1 02-04-2003) β) Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φ.∆. (Γ/2 
02-04-2003 γ) Τον Κανονισµό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φ.∆. (5/3   
20-08-2003 δ) Τον Κανονισµό για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη 
συµβάσεων προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών του Φ.∆. (9/2 04/11/2003). 

Οι εσωτερικοί κανονισµοί στάλθηκαν στη ∆/νση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
και στη συνέχεια στο νοµοθετικό τµήµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε όπου εγκρίθηκαν και 
δηµοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ (πλην του Κανονισµού για την εκτέλεση έργων, για την 
ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, 
παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση 
των σχετικών συµβάσεων του φορέα διαχείρισης). 

- Έχει δηµοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. Νο 504  05/03/2004 µε αρ. απόφασης 10579 ο 
Κανονισµός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης 
Παµβώτιδας Ιωαννίνων. 

- Εξέλεξε Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του ∆.Σ. σύµφωνα µε τον νόµο 2742/99). 
Αντιπρόεδρος εξελέγη το µέλος του ∆.Σ. κος Γιωτάκης Κων/νος και Γραµµατέας το µέλος 
του ∆.Σ. κος Τσιατούρας Χρήστος (9/10  04-11-2003). 

- Όρισε Επιστηµονική Επιτροπή (σύµφωνα µε τον ν. 2742/1999)  (9/9 04-11-03) η οποία 
σκοπό έχει την επικουρία και υποστήριξη του ∆.Σ. Η Επιστηµονική Επιτροπή του Φ.∆. 
απαρτίζεται από τους: 

 Αλµπάνη Τριαντάφυλλο, Καθ.Τµ.Χηµείας Παν/µίου Ιωαννίνων  
 Λεονάρδο Ιωάννη, Επίκ. Καθ. Τµ. Βιολ. Εφαρµογών & Τεχνολογιών, Παν/µίου 

Ιωαννίνων 
 Παπαστεργιάδου Εύα,  Λέκτορα Παν/µίου Πατρών 
 Παπάζη Γεώργιο & αναπλ. Μέλος Κουνάβα Χριστόδουλο, Γεωπόνοι (ΓΕΩΤΕΕ/ΤΗ) 
 Σταµουλάκη Γεώργιο & Τσόγκα Αναστάσιο, Χηµ.Μη/κοί (ΤΕΕ/ΤΗ) 

- Όρισε επιτροπές σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας, 
όπως: 

 Επιτροπή Γνωµοδοτήσεων 
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 Επιτροπή Προετοιµασίας Συνέλευσης Κοινωνικών Φορέων 
 Επιτροπή Προµηθειών 
 Επιτροπή Παραλαβής 

Επίσης ο Φ.∆. συµµετέχει στις ακόλουθες επιτροπές : 

 Γνωµοδοτική Επιτροπή Σχετικά Με Τη Λήψη Μέτρων Εξυγίανσης – Προστασίας – 
Παρακαλούθησης Τάφρου Λαψίστας Και Ποταµού Καλαµά 

 Επιτροπή Για Καθορισµό Συγκοινωνιακών – Τουριστικών Πλόων 

Επιµέρους µη - µόνιµες επιτροπές για διαπραγµάτευση θεµάτων ενδιαφέροντος του 
Φορέα ∆ιαχείρισης. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης υποστηρίζεται νοµικά και λογιστικά από 
αντίστοιχους εξειδικευµένους συνεργάτες. 

Β. Στο επίπεδο προστασίας της λίµνης Παµβώτιδας ο Φ.∆. προέβη στις εξής ενέργειες 

- Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε Ν.Α.Ι. για από κοινού ρύθµιση και 
αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου της λίµνης Παµβώτιδας (20/05/2003 - 
Τροποποίηση 22/10/2003). 

- Σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας µε τον ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων για ορθολογική 
χρήση του νερού για άρδευση καθώς και για υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων άρδευσης 
(29/05/2003). 

- Ανέλαβε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της Λίµνης 
Παµβώτιδας, ως µελέτη η οποία χρηµατοδοτείται από την «Τεχνική Βοήθεια» της 
Περιφέρειας Ηπείρου (το έργο βρίσκεται υπό εκπόνηση). Υιοθετήθηκαν οι προδιαγραφές 
του Φ.∆. (εφ’ όσον θα αποτελεί το βασικό διαχειριστικό του εργαλείο). Στην επιτροπή 
επίβλεψης συµµετέχει ο Φ.∆. 

- Προώθησε την εκπόνηση  διαχειριστικού σχεδίου, εκ µέρους του Υπ. Γεωργίας,  το 
οποίο αφορά  την ευρύτερη περιοχή αρµοδιότητας του Φ.∆. και το οποίο αφορά, κυρίως, 
στις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, τις χρήσεις γης και την θέσπιση κριτηρίων 
για την άσκηση και ένταση αυτών. Στην επιτροπή επίβλεψης συµµετέχει ο Φ.∆. 
(Απόφαση 130957 15/09/03 του ∆/ντή της ∆/νσης Χωροταξίας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος). 

- Στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΠΕΡ – το οποίο υλοποιείται από τον Φ.∆. – 
πραγµατοποιήθηκε η οριοθέτηση και η σήµανση της Α1 ζώνης (Ζώνη Προστασίας της 
Φύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 22943 ΦΕΚ 649/25-6-2003. Στα πλαίσια του ιδίου έργου ο 
Φ.∆. προβαίνει σε οριοσήµανση των υπολοίπων ζωνών προστασίας (12/1/2004) 
περιµετρικά της λίµνης Παµβώτιδας. 

- Στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΠΕΡ, σχετικά µε τη φύλαξη της προστατευόµενης 
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περιοχής, ο Φ.∆. απασχολεί ήδη ένα φύλακα και έχει προµηθευτεί τµήµα του 
απαιτούµενου εξοπλισµού φύλαξης (08/01/2004). 

- Στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΠΕΡ, σχετικά µε την διαµόρφωση χώρων βιοτόπων ο 
Φ.∆. προέβη κατ’ αρχήν σε καθαρισµό επιλεγµένων σηµείων περιµετρικά της Λίµνης 
Παµβώτιδας και στην συνέχεια σε δράσεις διαµόρφωσης των βιοτόπων. 

- Ο Φ.∆. έχει  παρέµβει για την επίσπευση των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου για την 
αξιοποίηση του µηχανήµατος «Κοπής καλαµιών», την ευθύνη εκτέλεσης του οποίου έχει 
ο ∆ήµος Ιωαννιτών σε συνεργασία µε τους παραλίµνιους δήµους. 

- Ο Φ.∆. ανέλαβε την πρωτοβουλία πραγµατοποίησης σύσκεψης παρουσία του Γεν. 
Γραµ. Περιφέρειας Ηπείρου, των ∆ηµάρχων των παραλιµνίων ∆ήµων και του Νοµάρχη 
Ιωαννίνων για την λήψη µέτρων µε σκοπό την µείωση των εισερχοµένων ρυπαντικών 
φορτίων στην λίµνη. 

- Συµµετέχει στο πρόγραµµα «Κοινωνία της πληροφορίας» του ΠΕΠ Ηπείρου ως τελικός 
δικαιούχος µε προτεινόµενες δράσεις την εγκατάσταση τηλεµετρικών σταθµών ελέγχου 
ποιότητας του νερού της Λίµνης καθώς και δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής. 

- Στα πλαίσια του υποέργου «διαµόρφωση χώρων βιοτόπων» µελετά την ανάπτυξη 
οικοτουριστικών διαδροµών και έργων ανάδειξης στην παραλίµνια περιοχή 
(εγκατάσταση παρατηρητηρίων στην προστατευόµενη περιοχή, µονοπάτια κ.λ.π). 

- Ο Φ.∆.Λ.Π.Ι σε συνεργασία µε την Επιστηµονική Επιτροπή επεξεργάζεται ατζέντα 
θεµάτων που σχετίζονται κατ’ αρχήν µε την προστασία της λίµνης Παµβώτιδας αλλά και 
µε την ανάδειξη του οικοσυστήµατος. 

Γ. Στο επίπεδο της ανάδειξης – ανάπτυξης της προστατευόµενης περιοχής. 

- Ο Φ.∆. τοποθέτησε ενδεικτικές πινακίδες µε την προστατευόµενη περιοχή, τις ζώνες 
προστασίας  σε επιλεγµένες τοποθεσίες (αίθουσα αεροδροµίου Ιωαννίνων, περιοχή Α1 
κλπ.). 

- Στα πλαίσια των δράσεων προβολής, ο Φ.∆. έχει ήδη παρουσιάσει και διανείµει 
ενηµερωτικό φυλλάδιο για την προστατευόµενη περιοχή και τον ρόλο του Φ.∆.  

- Έχει εκδώσει σχετικό ηµερολόγιο για το έτος 2004. 

- Ανακοινώνει και προβάλλει τις δράσεις του στα τοπικά ΜΜΕ. 

- Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες  του ΥΠΕΧΩ∆Ε για αντίστοιχες δράσεις σε 
εθνικό επίπεδο (π.χ δηµιουργία οδηγού για τις προστατευόµενες περιοχές της Χώρας, 
δηµιουργία ιστοσελίδας κλπ.). 

- Έχει υποβάλλει στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ (8.1) προτάσεις και Τεχνικό ∆ελτίο Έργου και 
Υποέργων για α) κατασκευή και εξοπλισµό Κέντρου Πληροφόρησης Λίµνης 
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Παµβώτιδας β) κατασκευή υπαίθριου χώρου αναψυχής – ανάδειξης Λίµνης Παµβώτιδας 
(συνολικού ύψους 880000 €). Για τα συγκεκριµένα έργα αναµένεται η αξιολόγηση και 
έγκριση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

- Έχει παρέµβει και προωθήσει   την επίσπευση της  µελέτης «Ανάδειξη – Ανάπλαση 
Λίµνης Παµβώτιδας» (περιµετρικός δρόµος), η οποία εκτελείται από την Περιφέρεια 
Ηπείρου και έχει καταθέσει Σχέδιο Προδιαγραφών µε κατεύθυνση την προστασία της 
Λίµνης Παµβώτιδας. 

- Έχει γνωµοδοτήσει για σύνολο  δραστηριοτήτων που πρόκειται να χωροθετηθούν στην 
περιοχή αρµοδιότητας του Φ.∆. 

- Συµµετέχει σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Κατάρτισης. 

- Συνεργάζεται σε προγράµµατα της Β΄θµιας εκπαίδευσης για περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση. 

- Έχει παρουσιάσει τις δράσεις και την ΚΥΑ  22943 ΦΕΚ 649 (25/06/03) στις έδρες των  
παραλιµνίων  δήµων, στην ΤΕ∆Κ και στην ΝΑΙ (∆ηµοτικά Συµβούλια, Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο). 

 - Έχει κάνει παρεµβάσεις για την εύρυθµη λειτουργία των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στην περιοχή της Λίµνης (όπως τουριστικοί πλόες, αλιεία κ.λ.π.). 

- Υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του προγράµµατος ΙNTERREG δεδοµένου της 
ένταξης του Φ.∆, εκ µέρους του ΥΠΕΘΟ, ως τελικό δικαιούχο στο πρόγραµµα 
ΙNTERREG Ελλάδας- Αλβανίας. 

4.5.5 Πηγές χρηµατοδότησης 

Ο Φ.∆. υπέβαλε τα πρώτα τεχνικά δελτία, στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ, προς την Αρχή 
∆ιαχείρισης του ΥΠΕΧΩ∆Ε στις 28/7/2003 αρ. πρωτ. 45 οικ.  συνολικού ύψους 
500.000€. Έλαβε απόφαση ένταξης σε ΣΑΕ στις 11/9/2003. Η πρώτη δόση κατεβλήθη 
στις  9/12/2003. 

Παράλληλα ο Φ.∆. εξασφάλισε για τα πρώτα λειτουργικά του έξοδα το ποσό των 15.000 
€ από την Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Ηπείρου µέσω απόφασης ένταξης (8/7/2003 
Αρ. Πρ.3186) στην ΣΑΕ2003ΕΠ03000028. Επίσης, στον Φ.∆. καταβλήθηκε επιπλέον 
επιχορήγηση από το ταµείο ΕΤΕΡΠΣ του ΥΠΕΧΩ∆Ε (127675/4237/ 10.10.2003) ποσό 
ύψους  15.000 €. 

Ο Φ.∆. διαχειρίστηκε, µέχρι στιγµής, ποσό ύψους 106.000,00 € απορροφώντας ποσό 
60.000,00  € (ποσοστό απορρόφησης, 60%). 

Ο Φ.∆. υλοποιεί το φυσικό αντικείµενο σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό και 
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σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα τεχνικά δελτία έργου υποέργων. 

4.5.6 Επισηµάνσεις 

4.5.6.1 Σε οργανωτικό επίπεδο  

1) Παρουσιάσθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στην έγκαιρη χρηµατοδότηση µε 
αποτέλεσµα την δυσλειτουργία της οργανωτικής δοµής και του start – up του Φ.∆. ο 
οποίος λειτουργούσε στοιχειωδώς. Αξίζει να αναφερθεί ότι  ο «δρόµος» λειτουργίας των 
Φ.∆ ήταν αδιαχάρακτος εξαιτίας της πρόσφατης θεσµοθέτησης των ως διοικητικές δοµές 
µε αποτέλεσµα την αντιµετώπιση πολλών εγγενών δυσκολιών. Η µοναδική πρότερη 
εµπειρία για την οργάνωση και λειτουργία Φ.∆ αντλήθηκε από τον αντίστοιχο Φορέα του 
Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου , ο οποίος ήδη λειτουργεί από τριετίας. Ασφαλώς, βοήθεια 
του παρείχαν η Αρχή ∆ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡ και υπηρεσιακά στελέχη της 
εποπτευόµενης Αρχής. Είναι γεγονός ότι το ∆.Σ λειτουργούσε από τον Ιανουάριο του 
2003, ενώ  η πρώτη καταβολή χρηµατοδότησης έγινε τον ∆εκέµβριο του 2003. Παρ’ όλα 
αυτά ο Φ.∆.Λ.Π.Ι. τοποθετείται ανάµεσα στους αρτιότερα λειτουργούντες φορείς 
διαχείρισης µε σηµαντική πρόοδο στην εξέλιξη τόσο του φυσικού όσο και του 
οικονοµικού αντικειµένου. 

2) Παρ’ όλο που για την Λίµνη Παµβώτιδα έχει εκπονηθεί και εγκριθεί ΕΠΜ και παρ’ όλες 
τις σχετικές παραινέσεις του Φ.∆., η ΚΥΑ µε αρ. 22943 (ΦΕΚ 649) (σχ. «Με τον 
χαρακτηρισµό της χερσαίας και λιµναίας περιοχής της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ως 
περιοχής οικοανάπτυξης, καθορισµός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, 
χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης»), εξεδόθη την 25η Ιουνίου 2003 εµφανίζοντας 
σοβαρή παράλειψη η οποία αποκαταστάθηκε µε τροποποιηµένη ΚΥΑ ΦΕΚ 1250 
26/11/2003. 

3) Οι εσωτερικοί κανονισµοί στάλθηκαν στη ∆/νση Φυσικού Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και στη συνέχεια στο νοµοθετικό τµήµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε όπου εγκρίθηκαν και 
δηµοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ (πλην του Κανονισµού για την εκτέλεση έργων, για την 
ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, 
παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση 
των σχετικών συµβάσεων του φορέα διαχείρισης). 

4.5.6.2 Όσον αφορά στην προστατευόµενη περιοχή και στις δράσεις προστασίας 

Παρ’ όλα τα αρχικά προβλήµατα δυσπιστίας φορέων και πολιτών απέναντι στον Φ.∆., η 
αποδοχή του σήµερα κρίνεται ικανοποιητική. 

Εν τούτοις διαπιστώθηκαν προβλήµατα σχετικά µε τα εξής: 

 Ρόλου και Αρµοδιοτήτων του Φ.∆. σε σχέση µε αρµοδιότητες θεσµοθετηµένων 
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φορέων της πολιτείας. 
 Το προστατευόµενο αντικείµενο (ΚΥΑ 22943) εξ’ αιτίας της ύπαρξης ιδιοκτησιών 

στην Α1 Ζώνη. 
 Μη έγκαιρη τροποποίηση συµπληρωµάτων προγραµµατισµού από Επιχειρησιακά 

προγράµµατα για ένταξη του Φ.∆. σε περιβαλλοντικές δράσεις. 
 Την ένταξη του Φ.∆. στα επιχειρησιακά προγράµµατα του Υπ. Ανάπτυξης 

(Οικοτουριστικές δράσεις – Πράσινη Επιχειρηµατικότητα κ.λ.π.), παρά τα αιτήµατα 
του Φ.∆. 

 Ελλιπής  επικοινωνία και πληροφόρηση από την επιτροπή ΦΥΣΗ 2000. 

Στον τοµέα της ανάδειξης και της διάδοσης, δεν σηµειώθηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα, αν 
εξαιρέσει κανείς την χρονική υστέρηση µε την οποία προκύπτουν οι επικοινωνιακές 
δράσεις προς όφελος των Φ.∆ εκ µέρους των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (π.χ 
δηµιουργία ιστοσελίδας, κεντρικός οδηγός Φ.∆ κα.). 
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55  ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  //  ∆∆ιιεερρεεύύννηησσηη  σσηηµµααννττιικκώώνν  ππααρρααµµέέττρρωωνν  
φφυυσσιικκώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  

5.1 Οικότοποι, βλάστηση 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4.1 για την περιοχή έχουν υλοποιηθεί δύο 
προγράµµατα καταγραφής τύπων οικοτόπων. 

Από την παράθεση των δεδοµένων που περιέχονται στους δύο παρακάτω πίνακες, 
προκύπτει µια µερική αναντιστοιχία, ανάµεσα στους τύπους οικοτόπων οι οποίοι 
αναγνωρίστηκαν, περιγράφτηκαν και χαρτογραφήθηκαν στη διάρκεια εκπόνησης της 
σχετικής Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στη λίµνη Παµβώτιδα και στους οικοτόπους 
που χαρτογραφήθηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς την κατάσταση διατήρησής τους στη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε 
περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης».  

ΠΠίίνναακκααςς  55..11  ––  ΠΠ11::  ΤΤύύπποοιι  οοιικκοοττόόππωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  µµεελλέέττηηςς..    

Τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ (Παράρτηµα Ι) 

Κωδικός Μονάδα (ες) βλάστησης 

Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε 
βλάστηση τύπου Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

3150 

Lemno - Spirodeletum polyrhizae 
Hydrocharidetum morsus - ranae 
Lemno - Utricularietum vulgaris 
Lemno - Azolletum filiculoides 
Lemnetum gibbae 
Potamogetonetum lucentis 
Potamogetonetum perfoliati 
Potamogetonetum crispi 
Myriophylletum spicati 
Nymphaeetum albae 
Myriophyllo - Nupharetum 
Nymphoidetum peltatae 

Ποταµοί της Μεσογείου µε 
περιοδική ροή 

 
3290 

 
Ceratophylletum demersi 
Najadetum marinae 
Potamogetonetum pectinati 
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Τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ (Παράρτηµα Ι) 

Κωδικός Μονάδα (ες) βλάστησης 

Επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών 
φυτών (βατραχιώδη) των ποταµών 
στους πρόποδες των βουνών και 
στις πεδιάδες 

 
3260 

 

Ranunculetum aquatilis 
Ranunculetum baudotii 

∆άση ανατολικής πλατάνου 
(Platanion orientalis) 

92C0 Platanion orientalis 

Συστάδες µε λευκή ιτιά και λευκή 
λεύκα 

92A0 Salicion albae 

Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus 
oxycedrus 

5211 Ostryo-Carpinion 

Ορεινά- και Ορο- µεσογειακά χέρσα 
εδάφη µε ακανθώδεις θάµνους 

4090 Eryngio-Bromion, Astragalo-Seslerion 

Ψευδοστέππες µε αγρωστώδη και 
θερόφυτα 

6220* Thero-Brachypodietea 

Φρύγανα µε Sarcopoterium 
spinosum 

5420 Cisto-Micromerietea 

Ελληνικοί τύποι οικοτόπων (δεν 
περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ) 

Κωδικός Μονάδα (ες) βλάστησης 

Καλαµώνες 
 
 

72A0 

Phragmitetum communis 
Scirpetum lacustris 
Typhetum angustifoliae 
Typhetum latifoliae 
Sparganietum erecti 
Oenantho - Rorippetum 
Eleocharidetum palustris 
Glycerietum plicatae 
Helosciadetum 

Ελληνικά δάση πρίνου 934Α Quercion ilicis 
∆άση οστρυάς, ανατολικής γαύρου 
και µικτά θερµόφιλα δάση 

925Α Ostryo-Carpinion, Quercion frainetto 

Ψευδοµακκί 5350 Ostryo-Carpinion 
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ΠΠίίνναακκααςς  55..11  ––  ΠΠ22::  ΠΠοοσσοοττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  χχααρρττοογγρράάφφηησσηηςς  ττύύππωωνν  οοιικκοοττόόππωωνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  
ΦΦοορρέέαα  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΛΛίίµµννηηςς  ΠΠααµµββώώττιιδδααςς..    

Τύπος 
οικοτόπου 
/Κωδικός 
περιοχής 

Συνολική 
επιφάνεια 

(ha) 

Κάλυψη 
(%) 

 

 

Μέγιστη 

Επιφάνεια 
(ha) 

Ελάχιστη 

 

 

Μέση 

Πλήθος 
πολυγώνων 

3150 / 
GR2130005 10 0,4 9,8 9,8 9,8 1 

72A0 / 
GR2130005 385,6 10,4 279,3 35,3 128,5 3 

92A0 / 
GR2130005 0,1 < 0,05 0,1 0,1 0,1 1 

5211 / 
GR2130005 0,016 <0,05 0,016 0,016 0,016 1 

5350 / 
GR2130008 2.264,8 26.8 2.264,8 2.264,8 2.264,8 1 

(Πηγή: Πρόγραµµα Χαρτογράφησης Οικοτόπων στις περιοχές του ∆ικτύου Natura, 1999-2001).  

ΠΠίίνναακκααςς  55..11  ––  ΠΠ33::  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  ττύύππωωνν  οοιικκοοττόόππωωνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΦΦοορρέέαα  
∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΛΛίίµµννηηςς  ΠΠααµµββώώττιιδδααςς..    

Κωδικός 
περιοχής 

Όνοµα 
περιοχής Αντιπροσωπευτικότητα 

Σχετική 
κάλυψη 

Κατάσταση 
διατήρησης 

Συνολική 
εκτίµηση 

3150 / 
GR2130005 

ΛΙΜΝΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ C C B C 

72A0 / 
GR2130005 

ΛΙΜΝΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ B B B B 

92A0 / 
GR2130005 

ΛΙΜΝΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ C C C C 

5211 / 
GR2130005 

ΛΙΜΝΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ C C C C 

5350 / 
GR2130008 

ΟΡΟΣ 
ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ A A B B 

(Πηγή: Πρόγραµµα Χαρτογράφησης Οικοτόπων στις περιοχές του ∆ικτύου Natura, 1999-2001). 

Αντιπροσωπευτικότητα: A: άριστη αντιπροσωπευτικότητα, B: καλή αντιπροσωπευτικότητα, C: επαρκής 
αντιπροσωπευτικότητα 
Βαθµός διατήρησης: A: εξαίρετη διατήρηση, B: καλή διατήρηση, C: µέτρια ή µειωµένη διατήρηση 
Συνολική εκτίµηση: A: εξαίρετη αξία, B: καλή αξία,  C: επαρκής αξία. 
Σχετική κάλυψη:  Υπολογίζεται από την επιφάνεια που καταλαµβάνει ο τύπος οικοτόπου στο σύνολο της 
ελληνικής επικράτειας σε σχέση µε την επιφάνεια που καταλαµβάνει στην εξεταζόµενη κάθε φορά περιοχή 
του ∆ικτύου Natura.  
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A:   Ο τύπος οικοτόπου στην εξεταζόµενη περιοχή καταλαµβάνει ποσοστό µεγαλύτερο από το 15% της 
επιφάνειας που καταλαµβάνει σε όλη την ελληνική επικράτεια 

B:  Ο τύπος οικοτόπου στην εξεταζόµενη περιοχή καταλαµβάνει ποσοστό µικρότερο από 15% και 
µεγαλύτερο από 2% της επιφάνειας που καταλαµβάνει σε όλη την ελληνική επικράτεια  

C:   Ο τύπος οικοτόπου στην εξεταζόµενη περιοχή καταλαµβάνει ποσοστό µεγαλύτερο από 0% και 
µικρότερο από 2% της επιφάνειας που καταλαµβάνει σε όλη την ελληνική επικράτεια.  

5.2 Χλωρίδα 

∆εν υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν στην κατάσταση των πληθυσµών των 
υδρόβιων και λοιπών υγροτοπικών φυτών της λίµνης Παµβώτιδας, που αποτελούν τα 
είδη που χαρακτηρίζουν ή / και κυριαρχούν στις επιµέρους κοινότητες βλάστησης και 
τους αντίστοιχους τύπους οικοτόπων. Οι πληροφορίες για τη χλωρίδα της λίµνης 
Παµβώτιδας και των περιµετρικών της περιοχών προέρχονται από τη διδακτορική 
διατριβή της Σαρίκα-Χατζηνικολάου Μ., 1999. Από την αξιολόγηση και τη διαφοροποίηση 
της κατανοµής των χλωριδικών στοιχείων προέκυψαν τα εξής: α) η υδρόβια και 
υγροτοπική χλωρίδα της λίµνης αποτελείται από 115 φυτικά taxa (είδη και υποείδη), β) η 
χλωρίδα θέσεων περιµετρικά της λίµνης αποτελείται από 180 φυτικά taxa.  

Από τα υδρόβια µακρόφυτα, που έχουν καταγραφεί και αναφέρονται από τη λίµνη των 
Ιωαννίνων (Σαρίκα-Χατζηνικολάου, 1999), κανένα δεν περιλαµβάνεται στη βάση 
δεδοµένων της IUCN (WCMC: Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης της ∆ιατήρησης της 
Φύσης). Υπάρχουν, ωστόσο, είδη όπως η Azolla filiculoides και η Callitriche stagnalis, τα 
οποία πρόσφατα αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την Ήπειρο και µάλιστα από τη 
λίµνη Παµβώτιδα (ΣΑΡΙΚΑ–ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ και άλ., 1993). Πρόκειται για φυτικά είδη µε 
περιορισµένη εξάπλωση στην Ελλάδα. Το είδος Azolla filiculoides, για παράδειγµα, 
αναπτύσσεται στις τοποθεσίες λίµνη Παµβώτιδα, λίµνη Τούµπα, δέλτα ποταµού 
Αχέροντα, λίµνη Τριχωνίδα, Ορχοµενός Βοιωτίας, ποταµοί Λουδίας, Αξιός, Ρήχιος, 
λίµνες Βόλβη και Κερκίνη (Κουµπλή-Σοβαντζή, 1983; ΣΑΡΙΚΑ–ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ και άλ., 
1993; Georgiadis et al., 1997; Παπαστεργιάδου, 1990; Τσακίρη και άλ., 1994). 

 

5.3 Πανίδα  

5.3.1 Αµφίβια  

∆εν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση των 
πληθυσµών των αµφιβίων στην περιοχή. Εν πολλοίς η ύπαρξη κατάλληλου 
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ενδιαιτήµατος καθορίζει και την παρουσία του είδους και τον αριθµό των ατόµων του. 

Τα δύο είδη του γένους Rana (Rana balcanica, Rana epeirotica) που προτιµούν τα 
λιµναία οικοσυστήµατα, φαίνεται πως υπάρχουν σε µεγάλους αριθµούς, όπου υπάρχουν 
διαθέσιµες εκτάσεις µε ρηχά νερά. Άλλα είδη, όπως η Bombina variegata παρουσιάζει 
µικρές συναθροίσεις (αποικίες) σε περιορισµένου µεγέθους µόνιµες ή παροδικές 
υδατοσυλλογές κυρίως στις ηµιορεινές περιοχές. Τα είδη Bufo viridis, Triturus cristatus 
εµφανίζονται συνήθως µεµονωµένα ή σε µικρές συναθροίσεις ενώ είδη όπως τα Hyla 
arborea, Bufo bufo, Rana graeca εµφανίζονται µεµονωµένα και κατά συνέπεια 
συγκροτούν µικρού µεγέθους πληθυσµούς στην περιοχή. 

Στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας έχουν καταγραφεί οκτώ (8) είδη 
αµφιβίων ενώ θεωρείται πολύ πιθανή η ύπαρξη ενός (1) ακόµα. 

Από τα είδη που έχουν καταγραφεί το ένα περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 
92/43 (Bombina variegata) και τα τρία (3) στο Παράρτηµα ΙV (Bombina variegata, Bufo 
viridis, Rana graeca) ενώ ένα [Rana balcanica (ridibunda)] περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα V (βλέπε Πίνακα 5.3.1 – Π1). 

Το είδος του οποίου η ύπαρξη πιθανολογείται είναι ο Triturus cristatus και  
περιλαµβάνεται στα Παραρτήµατα ΙΙ και IV. 

Επιλεγµένα είδη 

Α. Καταγεγραµµένα είδη 

 Bombina variegata (Κιτρινοµποµπίνα) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
 Bufo viridis (Πρασινόφρυνος)  (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙV) 
 Rana graeca  (Γραικοβάτραχος) (Οδηγία 92/43, Παρ. IVΙ) 
 Rana balcanica (ridibunda) (Βαλκανικός νεροβάτραχος) (Ενδηµικό είδος της 

Ελλάδας) 
 Rana epeirotica (Ηπειρωτικός νεροβάτραχος) (Ενδηµικό είδος της Ελλάδας µε 

µεγάλο πληθυσµό στην Παµβώτιδα). 

Β. Πιθανά είδη 

 Triturus cristatus (Λοφιοφόρος τρίτωνας) (Οδηγία 92/43, Παρ. Ι, IV) 

5.3.2 Ερπετά  

∆εν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση των 
πληθυσµών των ερπετών στην περιοχή. Εν πολλοίς η ύπαρξη κατάλληλου 
ενδιαιτήµατος καθορίζει και την παρουσία του είδους και τον αριθµό των ατόµων του. 
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Από τα επιλεγµένα είδη - στόχους η Emys orbicularis συναντάται σε ρηχά νερά και 
βαλτώδεις περιοχές της λίµνης και των περιµετρικά αυτής περιοχών χωρίς να είναι 
επακριβώς όµως  γνωστή η κατανοµή της στην περιοχή µελέτης. 

Η Testudo hermani  συναντάται σε όλη την πεδινή και ηµιορεινή περιοχή ενώ η Testudo 
marginata, µάλλον σε περιορισµένους αριθµούς  στην ηµιορεινή ζώνη. Τα Elaphe situla 
και Elaphe quatuorlineata συναντώνται στην πεδινή και ηµιορεινή ζώνη ενώ η Vipera 
ursinii συναντάται στα ορεινά. 

Στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας έχουν καταγραφεί είκοσι (21) είδη 
ερπετών ενώ θεωρείται πολύ πιθανή η ύπαρξη άλλων τριών (3). 

Από τα είδη που έχουν καταγραφεί  πέντε (5) περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της 
Οδηγίας 92/43 (Emys orbicularis, Testudo hermani, Testudo marginata, Elaphe situla, 
Elaphe quatuorlineata)  ενώ δεκατρία (13) περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V (βλέπε 
Πίνακα 5.3.2 – Π1). 

Από τα είδη των οποίων η ύπαρξη πιθανολογείται ένα (1) (Vipera ursinii) περιλαµβάνεται 
στο Παράρτηµα ΙΙ ενώ και τα τρία (3) περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV. 

Επιλεγµένα είδη 

Α. Καταγεγραµµένα 

 Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
 Testudo hermani  (Μεσογειακή χελώνα) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
 Testudo marginata  (Κρασπεδωτή χελώνα)(Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ).  (Ενδηµικό 

είδος της Ελλάδας και της Σαρδηνίας όπου η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό όριο εξάπλωσης του είδους στη χώρα µας). 

 Elaphe situla (Σπιτόφιδο) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
 Elaphe quatuorlineata (Λαφίτης) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 

Β. Πιθανά είδη 

 Vipera ursinii (Οχιά των λιβαδιών) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
 

5.3.3 Θηλαστικά  

∆εν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αφορούν την  κατάσταση των πληθυσµών των 
θηλαστικών στην περιοχή. Η ύπαρξη κατάλληλου ενδιαιτήµατος σε συνδυασµό µε τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, που επιδρούν άµεσα ή έµµεσα στο κάθε είδος, καθορίζουν 
τόσο την παρουσία όσο και τον αριθµό των ατόµων του κάθε είδους. 
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Θεωρείται πως η εντατικοποίηση της γεωργίας – όπως προαναφέρθηκε- περιόρισε 
µερικώς τους πληθυσµούς των Εντοµοφάγων θηλαστικών (Insectivora) στην πεδινή 
περιοχή και πως η τσιµεντοποίηση µέρους της όχθης της λίµνης περιόρισε τα 
ενδιαιτήµατα της βαλτοµυγαλίδας (Neomys anomalus).  

Όσον αφορά τα Χειρόπτερα - τα οποία περιλαµβάνονται άλλωστε στα επιλεγµένα είδη- 
στόχους, η εντατικοποίηση της γεωργίας, η υλοτόµηση γέρικων δέντρων και η τουριστική 
αξιοποίηση του σπηλαίου Περάµατος πιθανά επέδρασαν στη µείωση των πληθυσµών 
των Χειροπτέρων. 

Εντούτοις η έλλειψη καταγραφών όχι µόνο ειδών αλλά και των πληθυσµών τους στο 
παρελθόν και στο παρών δεν επιτρέπει την εξαγωγή βέβαιων συµπερασµάτων. 

Όσον αφορά τα µεγάλα και µεσαίου µεγέθους θηλαστικά είναι άγνωστη η υφιστάµενη 
κατάστασή τους. Βέβαιο είναι πως ο ασβός (Meles meles), ο λύκος (Canis lupus) και η 
βίδρα (Lutra lutra) αποφεύγουν περισσότερο από τα άλλα τις κατοικηµένες περιοχές και 
πως ο λύκος εµφανίζεται περιστασιακά, ορµώµενος από περιοχές εκτός εκείνης που 
αφορά η παρούσα εργασία. Κατά συνέπεια µόνο ένας περιορισµένος αριθµός ατόµων 
λύκου, περιστασιακά εµφανίζεται στην περιφέρειά της εν λόγω περιοχής (Μιτσικέλι, 
Ολύτσικα κά).  

Ο ασβός απαντάται στην ηµιορεινή ζώνη και σπανιότερα ακόµα και στα πιο χαµηλά 
υψοµετρικά σηµεία της περιοχής, αλλά δε φαίνεται να συγκροτεί αξιόλογες σε αριθµό 
πληθυσµιακές οµάδες.  

Τέλος η βίδρα - εάν ακόµα υπάρχει - συγκροτείται από έναν αποµονωµένο πλέον 
πληθυσµό έπειτα από την αποξήρανση της Λαψίστας, από όπου πιθανά τα άτοµα της 
περιοχής µελέτης επικοινωνούσαν µε εκείνα του ποταµού Καλαµά. Επιπλέον ο 
πληθυσµός της βίδρας της περιοχής –εφόσον υπάρχει- αναµένεται να είναι αισθητά 
περιορισµένος από ότι στο παρελθόν εξαιτίας κύρια της σηµαντικής µείωσης των 
κατάλληλων ενδιαιτηµάτων αφενός αλλά και ενδεχοµένως της µείωσης των 
ιχθυοπληθυσµών. 

Στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας έχουν καταγραφεί είκοσι (20) είδη 
θηλαστικών ενώ θεωρείται πολύ πιθανή η ύπαρξη ενός (1) επιπλέον. 

Από τα είδη που έχουν καταγραφεί τα δύο (2) (Rhinolophus ferrumequinum, Lutra lutra) 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ενώ τα τέσσερα (4) στο 
Παράρτηµα IV (Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus savii, Lutra lutra, Felis silvestris) 
(βλέπε Πίνακα 5.3.3 – Π1). 

To ένα είδος (Canis lupus) του οποίου η ύπαρξη πιθανολογείται περιέχεται στα 
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Παραρτήµατα II, IV και V. 

Επιλεγµένα είδη 

Α. Καταγεγραµµένα 

 Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ, IV) 
 Pipistrellus savii (Οδηγία 92/43, Παρ. IV) 
 Plecotus auritus (Οδηγία 92/43, Παρ. IV) 
 Lutra lutra (Βίδρα)  (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ, ΙV) 
 Felis silvestris (Αγριόγατος)  (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙV) 

Β. Πιθανά είδη 

 Canis lupus (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ, IV) 

5.3.4 Ιχθείς  

∆εν υπάρχουν καθόλου στοιχεία αναφορικά µε τα πληθυσµιακά µεγέθη, τη δοµή των 
πληθυσµών και τις πληθυσµιακές παραµέτρους των διαφόρων ειδών ψαριών της λίµνης. 
∆εν υπάρχει ακόµα ούτε µία αξιόπιστη πρόσφατη καταµέτρηση µε τις ετήσιες 
αλιευόµενες ποσότητες ανά είδος. 

Η παρουσία και τα πληθυσµιακά µεγέθη των πέντε από τα έξι είδη που µε βεβαιότητα 
δεν αναπαράγονται στη λίµνη [Φυτοφάγος κυπρίνος (Ctenopharygodon idella), 
Μαρµαροκυπρίνος (Aristichthys nobilis), Ασηµοκυπρίνος (Hypophthalmichthys molitrix), 
Κέφαλος (Mugil cephalus)  και Βελάνιτσα (Chelon labrosus)] εξαρτώνται αποκλειστικά 
από τους εµπλουτισµούς και τα τρία πρώτα αλιεύονται συχνά σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
των αλιέων. Η παρουσία του έκτου από αυτά τα είδη, του χελιού (Anguilla anguilla), 
πιθανά οφείλεται σε φυσικό εµπλουτισµό από τις λεκάνες απορροής γειτονικών 
ποταµών (Καλαµάς, Άραχθος, Λούρος). Ωστόσο, τα άτοµα του είδους αυτού, που 
ενδεχοµένως φτάνουν στη λίµνη µε φυσικό τρόπο, είναι πολύ λίγα σε σχέση µε εκείνα 
που απελευθερώνονται από τεχνητούς εµπλουτισµούς. Κατά συνέπεια η πλειονότητα 
των ατόµων του πληθυσµού του χελιού της λίµνης και οι αλιευόµενες ποσότητες αυτού, 
πρέπει να θεωρηθεί πως προέρχονται κατά κύριο λόγο από άτοµα που 
απελευθερώθηκαν µε τεχνητό εµπλουτισµό. 

Ο Κυπρίνος (Cyprinus carpio) αναπαράγεται στη λίµνη αλλά - σύµφωνα µε τους αλιείς- η 
συνεισφορά των ψαριών που αναπαράγονται υπό φυσικές συνθήκες στο συνολικό 
ιχθυοπληθυσµό είναι περιορισµένη. Γι αυτό και ο πληθυσµός του κυπρίνου στηρίζεται 
κατά ένα µεγάλο µέρος σε συνεχείς εµπλουτισµούς µε ιχθύδια από αναπαραγωγή σε 
τεχνητές συνθήκες. Ο κυπρίνος εισήχθη στη λίµνη τη δεκαετία του 20.   
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Από τα πέντε επιλεγµένα είδη {Ντάσκα (Pseudophoxinus stymphalicus), Μαρίτσι (Barbus 
albanicus), Τσίµα (Phoxinellus epiroticus), Λουρογωβιός (Economidichthys pygmaeus) 
και Λουροβελονίτσα (Cobitis hellenica)} µόνο το Μαρίτσι και η Τσίµα  έχουν εµπορική 
αξία και αλιεύονταν συστηµατικά κατά το παρελθόν. Σήµερα αλιεύεται µόνο το Μαρίτσι 
ενώ ο πληθυσµός της Τσίµας έχει υποστεί κατάρρευση. Όσον αφορά το τελευταίο, αυτό 
έχει αποδειχθεί από τη  µελέτη που έλαβε χώρα από επιστηµονική οµάδα του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών) και του ΤΕΙ 
Ηπείρου (Τµήµα Ιχθυοκοµίας- Αλιείας) κατά το έτος 2003. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 
είδος Phoxinellus epiroticus  συναντάται µόνο στη λίµνη Παµβώτιδα και η ενδεχόµενη 
εξαφάνισή θα στερήσει τη παγκόσµια πανίδα από ένα είδος.  

Επίσης το είδος Barbus albanicus (συνώνυµο του Mesinobarbus albanicus) περιγράφηκε 
για πρώτη φορά και αναφέρεται στη  παγκόσµια βιβλιογραφία από τον Steindachner το 
1895 στη λίµνη Παµβώτιδα.  

Επιπλέον όσον αφορά στο Μαρίτσι, δεν έχει λάβει χώρα κάποιο πρόγραµµα καταγραφής 
των πληθυσµιακών χαρακτηριστικών του και ούτε οι ετήσιες αλιευόµενες ποσότητες είναι 
καταγεγραµµένες. Οι πληθυσµοί του όπως και των υπόλοιπων γηγενών ειδών 
µειώνονται διαρκώς και θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τον κίνδυνο εξαφάνισης. Παροµοίως 
δεν υπάρχουν στοιχεία για τους πληθυσµούς  της  Ντάσκας, του Λουρογωβιού και της 
Λουροβελονίτσας, τα οποία δεν έχουν αλιευτική εµπορική αξία. Ενδέχεται µάλιστα η 
Λουροβελονίτσα να µην υπάρχει σήµερα  στη λίµνη (Λεονάρδος Ι., προς, επικ.). 

Το Γλίνι (Τinca tinca ) αλιεύεται σε µικρές ποσότητες - σύµφωνα µε τους ψαράδες- και 
κατά συνέπεια ο πληθυσµός τους θεωρείται µικρός. Το γλίνι εισήχθει στη λίµνη 
Παµβώτιδα στη δεκαετία του 20.  

Το Γλανίδι (Silurus aristotelis) θεωρείται επίσης ότι βρίσκεται σε πολύ χαµηλούς 
αριθµούς. Ο πληθυσµός του προέρχεται από αυτόν της λίµνης Τριχωνίδας από όπου 
µεταφέρθηκε τη δεκαετία του 50.  

Η πεταλούδα (Carassius gibelio) - του οποίου η σχετικά πρόσφατη εισαγωγή στη λίµνη 
είναι αινιγµατική - θεωρείται πως παρουσιάζει µία αυξανόµενη πληθυσµιακή τάση. 

Η ∆ροµίτσα (Rutilus ylikiensis) πιθανά συγκροτεί έναν αξιόλογο πληθυσµό αφού 
αλιεύεται συχνά σε επαρκείς ποσότητες - σύµφωνα µε τους ψαράδες. Ο πληθυσµός της 
δροµίτσας προέρχεται από αυτόν της λίµνης Τριχωνίδας από όπου µεταφέρθηκε τη 
δεκαετία του 50.  

Όσον αφορά το Κουνουπόψαρο (Gambusia affinis), δεν υπάρχουν µελέτες που να 
αφορούν τον πληθυσµό του, ούτε και µπορεί να εξάγει κανείς πληροφορίες από τους 
αλιείς µια και δεν είναι ψάρι αλιευτικού ενδιαφέροντος. Το είδος αυτό εισήχθη στη λίµνη 
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Παµβώτιδα όπως και σε όλη της Ευρώπη από τη Β. Αµερική τη δεκαετία του 20 στη 
προσπάθεια καταπολέµησης των κουνουπιών και της ελονοσίας. 

Τέλος, σχετικά µε τα είδη Τυλινάρι (Leuciscus cephalus), Γουλιανός (Silurus glanis) και 
Χρυσόψαρο (Carassius auratus) δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να οδηγήσουν σε 
υποθέσεις σχετικά µε τους πληθυσµούς τους. Σήµερα θεωρείται αµφίβολη η παρουσία 
του Silurus glanis   στη λίµνη.  

Τα είδη ψαριών της λίµνης αναφέρονται βλέπε Πίνακα 5.3.4 – Π1. 

Από τα 20 είδη ψαριών της λίµνης τρία περιλαµβάνονται στην Οδηγία 92/43, 4 
προστατεύονται από το Π.∆. 67/81 και 4 περιλαµβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των 
απειλούµενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Επιπλέον 7 είναι ενδηµικά είτε της Ελλάδας 
είτε της Νότιας Βαλκανικής εκ των οποίων το ένα (Τσίµα) είναι ενδηµικό της λίµνης των 
Ιωαννίνων. Παρακάτω αναφέρονται τα είδη που επιλέχθηκαν ως κύρια  είδη/ στόχοι 
ειδικών µέτρων διαχείρισης. 

Επιλεγµένα είδη 

 Pseudophoxinus stymphalicus (Ντάσκα): Π.∆. 67/81, Κόκκινο Βιβλίο: V (Τρωτό) / E 
(Κινδυνεύων), Ενδηµικό της Νότιας Βαλκανικής. 

 Barbus albanicus (Μαρίτσι): Οδηγία 92/43, Παρ. V, Π.∆. 67/81, Ενδηµικό της 
Ελλάδας. 

 Phoxinellus epiroticus (Τσίµα): Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ, IV, Κόκκινο Βιβλίο: V (Τρωτό) 
/ E (Κινδυνεύων), Ενδηµικό της λίµνης Παµβώτιδας. 

 Economidichthys pygmaeus (Λουρογωβιός): Π.∆. 67/81, Κόκκινο Βιβλίο: V (Τρωτό) 
/ E (Κινδυνεύων), Ενδηµικό της Ελλάδας µε περιορισµένη κατανοµή. 

 Cobitis hellenica (Λουροβελονίτσα): Ενδηµικό της Ελλάδας µε περιορισµένη 
κατανοµή. 

5.3.5 Ασπόνδυλα  

∆εν είναι γνωστή η υφιστάµενη κατάσταση για το σύνολο της πανίδας των ασπονδύλων 
στο λεκανοπέδιο. Στοιχεία υπάρχουν κυρίως για την οµάδα των Ορθοπτέρων και για το 
ενδηµικό είδος Chorthippus lacustris, είδος - δείκτη της λίµνης. Το έτος 2004 
καταγράφηκαν 14 είδη Ορθοπτέρων στις παραλίµνιες εκτάσεις της λίµνης ανεβάζοντας 
το συνολικό αριθµό ειδών Ορθοπτέρων της λίµνης στα 21 είδη (Μάνη, 2004). 

Το είδος Chorthippus lacustris (La Greca and Messina, 1975) είναι ένα ενδηµικό 
ορθόπτερο (Orthoptera, Acrididae) της λίµνης των Ιωαννίνων. Η κατανοµή του στον 
κόσµο περιορίζεται στα υγρά λιβάδια περιφερειακά της λίµνης των Ιωαννίνων και στην 
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περιοχή της λιµνοπούλας Παραµυθιάς (Dr. F. Willemse, προσ. επικ. 2000). Το 
Chorthippus lacustris είναι είδος - δείκτης της υγρολιβαδικής ζώνης.  

Το ενδιαίτηµά του είναι υγρά λιβάδια µε ψηλά χόρτα από τα οποία και τρέφεται, ιδιαίτερα 
του γένους Agrostis stolonifera (Μάνη, 2004). Το είδος είναι αποκλειστικά υγρόφιλο, και 
η ύπαρξή του εξαρτάται από την παροδική πληµµύρα των υγρών λιβαδιών και την 
απόσυρση του νερού κατά τους θερινούς µήνες, περίοδος κατά την οποία αναπαράγεται 
και εµφανίζει τη µέγιστη δραστηριότητα.  

Έως το 1987 το είδος εξαπλώνονταν σε µια µεγάλη έκταση στη δυτική όχθη της λίµνης 
στην περιοχή Περάµατος και Αµφιθέας (Willemse και von Helversen, προσ. επικ.), όπου 
υπήρχαν εκτεταµένα υγρολίβαδα. Η κατανοµή του είδους το έτος 2000 είχε µειωθεί 
δραµατικά. Ο βιότοπός του έχει καταστραφεί οριστικά, καθώς έχουν µπαζωθεί τα υγρά 
λιβάδια κι έχουν χτιστεί οικοδοµήµατα και κτηνοτροφικές µονάδες. Έτσι, στην περιοχή 
της Αµφιθέας, το Ορθόπτερο αυτό περιορίζεται σε µία υγρολιβαδική έκταση µόλις 20 
στρεµµάτων (εντός ζώνης Α1). Το έτος 2004 το είδος βρέθηκε στην άνω περιοχή της 
Αµφιθέας και στο υγρό λιβάδι που γειτνιάζει µε το ψυχαγωγικό πολυπάρκο στο ∆ήµο 
Ιωαννιτών (περιφερειακή ζώνη). Η παρουσία του είδους στην περιοχή αυτή αποδεικνύει 
την υγρολιβαδική κατάσταση της περιοχής και τη δυνατότητα ανάκαµψης του είδους - 
δείκτη µε σωστές διαχειριστικές πρακτικές.  

Στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας έχουν καταγραφεί σαράντα τέσσερα (44) 
είδη χερσαίων ασπονδύλων  ενώ θεωρείται βέβαιη η ύπαρξη πολλών ακόµα. Μέχρι 
στιγµής έχει διαπιστωθεί η παρουσία δεκατεσσάρων (14) ειδών της τάξης των 
Lepidoptera, επτά (7) ειδών της τάξης των Koleoptera, δύο (2) ειδών της τάξης των 
Isopoda και εικοσιένα (21) ειδών της τάξης των Orthoptera (Μάνη, 2004).  

Από τα καταγεγραµµένα έντοµα στην περιοχή µελέτης το ένα (1) (Euphydryas aurinia) 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ενώ δύο (2) στο Παράρτηµα IV 
(Papilio alexanor, Parnassius mnemosyne). Τέλος το Ορθόπτερο Chorthippus lacustris, 
αποτελεί είδος ενδηµικό της λίµνης Παµβώτιδας και της λιµνοπούλας Παραµυθιάς στη 
Θεσπρωτία (βλ. Πίνακα 5.3.5 – Π1). 

Επιπλέον στην Παµβώτιδα υπάρχει το δεκάποδο: Καραβίδα (Astacus epiroticus) 
(Κλάση: Crustacea, τάξη Decapoda). Πρέπει να αναφερθεί πως απουσιάζουν 
καταγραφές του πληθυσµού του είδους αυτού ενώ θεωρείται πως ο πληθυσµός του έχει 
µειωθεί δραµατικά.  

Επιλεγµένα είδη 

 Euphydryas aurinia (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
 Papilio alexanor (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙV) 
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 Parnassius mnemosyne (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙV) 
 Chorthippus lacustris (Ενδηµικό είδος της λίµνης Παµβώτιδας) 

5.3.6 Μεγάλοι υδρόβιοι ασπόνδυλοι οργανισµοί 

5.3.6.1 Πληθυσµοί της καραβίδας στη λίµνη Παµβώτιδα 

Στη λίµνη Παµβώτιδα όπως και στην ευρύτερη περιοχή (Καλαµάς, λίµνη πηγών Αώου, 
κ.ά)   υπάρχουν σηµαντικοί πληθυσµοί της καραβίδας των εσωτερικών υδάτων (Astacus 
sp.). Η καραβίδα θεωρείται ένας σηµαντικός βενθόβιος ασπόνδυλος οργανισµός. 
Παρουσιάζει σηµαντική εµπορική αξία. Οι πληθυσµοί της καραβίδας της λίµνης 
βρίσκονται κάτω από σηµαντική αλιευτική πίεση, καθώς αποτελούν ένα σχετικά 
δηµοφιλές έδεσµα για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής.  

Τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της υποβάθµισης του οικοσυστήµατος, της µείωσης της 
υδρόβιας βλάστησης, της συσσώρευσης λεπτόκοκκου ιζήµατος και της παρουσίας 
ρυπαντών, ο πληθυσµός της λίµνης έχει µειωθεί σηµαντικά. Αυτό έχει οδηγήσει τοπικούς 
φορείς (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) µεµονωµένους αλιείς καθώς και τον αλιευτικό 
συνεταιρισµό να πραγµατοποιούν εµπλουτισµούς του πληθυσµού µε άτοµα που 
προέρχονται από τις πηγές του ποταµού Αώου.     

ΕΕµµφφάάννιισσηη  ππααννώώλληηςς  ττηηςς  κκααρρααββίίδδααςς  

Πρόσφατα όπως και πριν από αρκετά χρόνια εµφανίστηκε στο πληθυσµό της καραβίδας 
του ποταµού Καλαµά πανώλη (Aphanomyces astaci). Πρόκειται για µυκητιακό νόσηµα  
το οποίο µεταδίδεται ταχύτατα και είναι υπεύθυνο για µαζικούς θανάτους.  

Ουσιαστικά ο έλεγχος της διάδοσης της νόσου µετά την εµφάνισή της σε µια υδάτινη 
µάζα είναι µάλλον αδύνατος. Στη διάδοση της νόσου µπορεί να συντελέσει η κυκλοφορία 
των νερών όπως επίσης και η χρήση αλιευτικών εργαλείων.  

Για να αποφευχθεί η εµφάνιση της νόσου στη λίµνη Παµβώτιδα και η µετάδοσή της σε 
άλλους πληθυσµούς υδρόβιων οργανισµών θα πρέπει να µην γίνεται εισαγωγή 
πληθυσµών της καραβίδας από περιοχές στις οποίες έχει καταγραφεί η νόσος. Επίσης 
συνιστάται να λαµβάνονται µέτρα από τους αλιείς και να µην χρησιµοποιούνται στη λίµνη 
αλιευτικά εργαλεία που πρόσφατα χρησιµοποιήθηκαν σε περιοχές που καταγράφηκε η 
νόσος. Συνιστάται τα εργαλεία να παραµένουν σε στεγνό για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 24 ωρών καθώς τα ωοσπόρια δεν είναι ανθεκτικά. Επίσης ο 
Aphanomyces astaci δεν επιβιώνει σε τιµές θερµοκρασίας χαµηλότερες των - 5°C για 
περισσότερο των 24 ωρών.   

ΕΕµµππλλοουυττιισσµµοοίί  ττηηςς  λλίίµµννηηςς  µµεε  κκααρρααββίίδδεεςς  

Εκτός του κινδύνου µετάδοσης της νόσου της πανώλης των καραβίδων θα πρέπει να 
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αποφεύγονται οι εµπλουτισµοί της λίµνης µε καραβίδες εξ αιτίας του γεγονότος ότι αυτές 
ως υδρόβιοι βενθόβιοι οργανισµοί συναντιόνται κυρίως κοντά στην υδρόβια βλάστηση. 
Εκεί συνήθως µε τις ισχυρές δαγκάνες τους ξεριζώνουν τους βλαστούς των νεαρών 
υδρόβιων µακρόφυτων ή σκάβουν κοντά στις ρίζες αναζητώντας βενθικούς 
ασπόνδυλους οργανισµούς που αποτελούν τη τροφή τους ή τρέφονται µε τους νεαρούς 
βυθισµένους βλαστούς. Η συµπεριφορά αυτή θεωρείται επιβλαβής για την υδρόβια 
βλάστηση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στη λίµνη Παµβώτιδα η υδρόβια βλάστηση 
υπολείπεται σηµαντικά.  

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να αποφεύγονται οι εµπλουτισµοί µε καραβίδες 
τουλάχιστον µέχρι να επανακάµψουν οι πληθυσµοί των υδρόβιων µακρόφυτων και 
εφόσον. Σε κάθε περίπτωση όπως και για κάθε υδρόβιο οργανισµό ο οποίος 
µεταφέρεται από µια υδατοσυλλογή σε κάποια άλλη θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση µετάδοσης παθογόνου νοσήµατος. 

5.3.6.2 Οι γαρίδες της λίµνης Παµβώτιδας 

Οι γαρίδες ανήκουν στην Υποτάξη των Μάκρουρων Κολυµβητικών, η οποία εντάσσεται 
στην Τάξη των ∆εκαπόδων, του Υπoφύλου των Crustacea. Τα ∆εκάποδα 
αντιπροσωπεύονται από 10.000 αρτίγονα είδη, τα οποία χαρακτηρίζονται από ποικιλία 
µορφών και απαντώνται σε χαρακτηριστικά ενδιαιτήµατα της θάλασσας, των εσωτερικών 
υδάτων των λιµνών και ποταµών ακόµη και της χέρσου.  

Συγκεκριµένα, οι γαρίδες των εσωτερικών νερών, επιφανειακών ρεόντων υδάτων 
(ποτάµια) και επιφανειακών λιµναζόντων υδάτων (λίµνες) της Ελλάδας 
αντιπροσωπεύονται από δύο γένη, το γένος  Atyaephyra  και το γένος Palaemonetes, 
των οποίων η συστηµατική κατάταξη παρουσιάζεται παρακάτω σύµφωνα µε τον Holthuis 
(1993): 

Φύλο: ARTHROPODA 
Υποφύλο: CRUSTACEA 
Κλάση: MALACOSTRACA 
Τάξη: Decapoda 
Υποτάξη: Macrura Natantia 
Ανθυποτάξη: Caridea 
Υπεροικογένεια: ATYOIDEA 
Οικογένεια: Atyidae De Haan, 1849 
Υποοικογένεια: Paratyinae Holthuis, 1986 
Γένος: Atyaephyra De Brito Capello, 1867 
Υπεροικογένεια: PALAEMONOIDEA 
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Οικογένεια: Palaemonidae Rafinesque, 1815 
Υποοικογένεια: Palaemoninae Rafinesque, 1815 
Γένος: Palaemonetes Heller, 1869 

Το γένος Atyaephyra είναι ένα µονοτυπικό γένος, που αντιπροσωπεύεται από το είδος 
Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) απαντάται σχεδόν σε όλα τα συστήµατα των 
εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας µε εξαίρεση τη Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα, τις λίµνες 
Καστοριά, Ζάζαρη και Βεγορίτιδα και το ανατολικό τµήµα της Θράκης, µετά τον Π. Νέστο. 
Το γένος Palaemonetes, στον Ελλαδικό χώρο, αντιπροσωπεύεται από το είδος 
Palaemonetes antennarius (H. Milne-Edwards, 1837) s.l., το οποίο απαντάται στα 
εσωτερικά ύδατα και εκβολικά συστήµατα της δυτικής Ελλάδας (Ήπειρος, ∆. Στερεά 
Ελλάδα και ∆. Πελοπόννησο), την Κρήτη και τη Ρόδο. Οι πληθυσµοί του είδους 
Palaemonetes antennarius s.l., από την Κρήτη και Ρόδο, σύµφωνα µε πρόσφατη 
µελέτη, διαχωρίζονται από τους πληθυσµούς του είδους από την υπόλοιπη Ελλάδα και 
θεωρούνται ενδηµικοί για τα δύο νησιά, αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, στη Λ. Παµβώτιδα, απαντώνται και τα δύο είδη, το είδος Atyaephyra 
desmarestii και το είδος Palaemonetes antennarius. Πρόκειται για ασπόνδυλους 
οργανισµούς, οι οποίοι ζουν παρά τον πυθµένα (παραβενθικοί οργανισµοί). Απαντώνται 
συνήθως σε θέσεις µε πλούσια υδρόβια µακροφυτική βλάστηση των γενών 
Potamogeton, Myriophyllum και Nuphar, όπου βρίσκουν καταφύγιο και τροφή. Το είδος 
Atyaephyra desmarestii προτιµά τα καθαρά, ρέοντα και οξυγονωµένα ύδατα, ενώ το 
είδος Palaemonetes antennarius απαντάται κυρίως σε λιµνάζοντα, ήσυχα νερά. Οι 
γαρίδες και των δύο ειδών είναι θρυµµατοφάγοι οργανισµοί και τρέφονται µε 
φυτοπλαγκτό, µερίδια βλάστησης και οργανικά θρύµµατα που βρίσκουν στο ενδιαίτηµα 
που ζουν. 

Οι γαρίδες αυτές είναι είδη µε µεγάλη οικολογική σηµασία, γιατί θεωρούνται σηµαντικά 
στοιχεία του τροφικού πλέγµατος της λίµνης, µιας και αποτελούν θήραµα για σαρκοφάγα 
ψάρια του οικοσυστήµατος, όπως για τα χέλια (Anguilla anguilla) και τα γλανίδια (Silurus 
glanis, Silurus aristotelis), συµβάλλοντας έτσι στη ροή ενέργειας στο εν λόγω σύστηµα. 

5.3.7 Ορνιθοπανίδα  

Κύριο και σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της Λίµνης Παµβώτιδας και της παρακείµενης 
πόλης των Ιωαννίνων είναι ότι εδώ αναπαράγονται δύο από τα δέκα είδη της χώρας µας 
που απειλούνται παγκοσµίως µε εξαφάνιση, δηλαδή η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) 
στους καλαµώνες της λίµνης και το Κιρκινέζι (Falco naumaniι) στα παλαιά σπίτια της 
πόλης και σε κάποια δηµόσια κτίρια. Έτσι η ταυτόχρονη παρουσία  2 παγκοσµίως 
απειλούµενων ειδών την αναδεικνύει σε εξαιρετικά αξιόλογη και σε µία από τις ελάχιστες 
περιοχές ανάλογου ενδιαφέροντος στην Ευρώπη.  
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Επικαιροποίηση δεδοµένων Ε.Π.Μ. 

Η ορνιθοπανίδα της λίµνης Παµβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής της, παραµένει 
πάντως σε µεγάλο βαθµό άγνωστη, αφού µόνο ελάχιστες και περιστασιακές καταγραφές 
έχουν πραγµατοποιηθεί µόλις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε πολύ 
πρόσφατα στην ένταξή της στις Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ευρώπης (ΙΒΑ 
no. 070). Παράλληλα, δε έχουν συλλεχθεί ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση του 
παλαιότερου ορνιθολογικού της πλούτου για την πληρέστερη κατανόηση της δυναµικής 
της περιοχής. Παρόλα αυτά η λιµναία έκταση πληρεί σήµερα τα διεθνή κριτήρια Α1, Β1i, 
C1 και C3 για δύο είδη, τον Κορµοράνο (Phalacrocorax carbo) που ξεχειµωνιάζει εδώ σε 
µεγάλους πληθυσµούς και το παγκοσµίως απειλούµενο µε εξαφάνιση Κιρκινέζι (Falco 
naumaniι) για το οποίο µάλιστα και η περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων µε τις γύρω 
εκτάσεις της (εντός της περιφερειακής ζώνης της λίµνης) συνεχίζει να αποτελεί µία ακόµη 
Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ευρώπης (ΙΒΑ no. 071,) πληρώντας τα κριτήρια 
Α1, Β2, C1 και C6.  

Πιστεύεται πάντως, ότι η συστηµατική έρευνα θα αναδείξει την περιοχή ως µία από τις 
σηµαντικότερες λιµναίες περιοχές για την διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας 
µας και της Ευρώπης. Νέα δεδοµένα αποδεικνύουν ότι, µόλις ελάχιστα έτη µετά την 
έκδοση της Ε.Π.Μ. (2001), η ορνιθολογική της αξία είχε ιδιαίτερα υποεκτιµηθεί λόγω 
έλλειψης στοιχείων. Έτσι σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, (τα οποία συνεχίζουν παρόλα 
αυτά να προέρχονται από αποσπασµατική συλλογή πληροφοριών και 
παρατηρήσεων),τόσο ο συνολικός αριθµός των ειδών, όσο και η πληθυσµιακή τους 
κατάσταση και το µέγεθος τους είχε ιδιαίτερα υποεκτιµηθεί. Έτσι τα κυριότερα 
αποτελέσµατα είναι1: 

 Ο συνολικός αριθµός ειδών πουλιών ανέρχεται σήµερα στα 169 (έναντι 135), 
δηλαδή παρουσιάζονται εδώ  περίπου 25% περισσότερα είδη. 

 Περίπου το 1/3 των νέων ειδών είναι πολύ σηµαντικά για διατήρηση αφού ανήκουν 
στο Παράρτηµα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 που προβλέπει «να ληφθούν 
άµεσα µέτρα στον βιότοπό τους για την διατήρησή τους».    

 Για 35 είδη το πληθυσµιακό καθεστώς είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που είχε 
αρχικά εκτιµηθεί στην ΕΠΜ. 

                                        

1 Στον Πίνακα Ι του Παραρτήµατος παραθέτονται ο συνολικός κατάλογος της ορνιθοπανίδας µαζί µε το πληθυσµιακό 

καθεστώς και το καθεστώς προστασίας και διατήρησής της, µαζί µε τις πηγές. 
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 Τα µισά περίπου προστατευόµενα είδη  (25 από τα 48), χρησιµοποιούν περιοχές 
εκτός της ζώνης Α1 για βασικές βιολογικές τους ανάγκες που δεν καλύπτονται 
νοµοθετικά. 

Σηµαντικές περιοχές  

Η σηµαντικότερη περιοχή της λίµνης είναι οι καλαµώνες γύρω από τις όχθες της, και 
αυτοί του νησιού καθώς και η ζώνη µετάβασης έως την ακτή, τόσο για το φώλιασµα και 
την απόκρυψη των εξειδικευµένων ειδών των καλαµώνων το καλοκαίρι, όσο και κατά την 
διάρκεια της µετανάστευσης, ενώ η µεταβατική ζώνη αποτελεί τον κυριότερο χώρο 
διατροφής των περισσότερων ειδών. Η υδάτινη επιφάνεια της λίµνης είναι λιγότερο 
σηµαντική για την διατροφή αλλά λειτουργεί ως σηµαντικός χώρος ξεκούρασης κυρίως 
κάποιων ειδών παπιών (Anatidae) τον χειµώνα καθώς και των εκατοντάδων γλάρων. 

Εξέχουσα σηµασία για την διατροφή κάποιων ειδών έχουν τα υγρά λιβάδια της 
Αµφιθέας, του Περάµατος και της Κατσικάς που έχουν περιοριστεί αισθητά τα τελευταία 
χρόνια, ενώ οι αγροτικές εκτάσεις κυρίως στα νότια της περιοχής αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της υγροτοπικής περιοχής όπου απαντούν ακόµη αρκετά είδη 
πουλιών που µειώνονται σταθερά στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Άµεσα συνδεδεµένη µε την ορνιθοπανίδα της λίµνης είναι η περιοχή της πρώην λίµνης 
Λαψίστας, η οποία, από τα ελάχιστα στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται να αποτελεί ως 
και σήµερα σηµαντικότατη περιοχή για την διατήρηση των απειλούµενων ειδών πουλιών. 
Το ίδιο συµβαίνει και για τους γύρω από τον υγρότοπο λόφους (π.χ. Καστρίτσα) και τις 
ηµιορεινές και ορεινές εκτάσεις (Μιτσικέλι), που αποτελούν σηµαντικές περιοχές για τα 
αρπακτικά, ενώ άγνωστη είναι ακόµη η ορνιθολογική σηµασία πολλών µικρών 
εποχιακών υγροτοπικών εκτάσεων του λεκανοπεδίου (π.χ. υγρότοποι κοντά στο µουσείο 
Βρέλλη).  

Τέλος σηµαντικότατες είναι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις (κυρίως τα κοφτολίβαδα) ιδιαίτερα 
σε µία ζώνη λίγων χιλιοµέτρων γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων καθώς και σε µεγάλο 
βαθµό το µωσαϊκό του αγροτικού τοπίου στο νότιο τµήµα της λίµνης, που υποστηρίζει 
τροφικά µερικά από τα πλέον απειλούµενα είδη της ευρύτερης περιοχής. 

Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ορνιθοπανίδας της περιοχής αναδεικνύονται µέσω 
της κατηγοριοποίησης των ειδών σε «είδη κλειδιά» ανάλογα το καθεστώς διατήρησής 
τους (πληθυσµιακές τάσεις) σε παγκόσµιο, πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο καθώς και 
βάση της εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 που προβλέπει «την λήψη ειδικών 
µέτρων διατήρησης των ειδών που ανήκουν στο Παράρτηµα Ι, καθώς και των βιοτόπων 
τους µε στόχο την εξασφάλιση της επιβίωσης και της αναπαραγωγής τους». Στην 
ανάλυση δεν λαµβάνονται υπόψη τα µεταναστευτικά ή ξεχειµωνιάζοντα είδη λόγω 
έλλειψης αρκετών υποστηρικτικών πληθυσµιακών στοιχείων. Η κατηγοριοποίηση 
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λαµβάνει υπόψη επίσης την αµεσότητα της σχέσης του είδους µε τον αντίστοιχο 
οικότοπο στην περιοχή καθώς και την προτεραιότητα διατήρησής του βάση της 
Κοινοτικής Οδηγίας για την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων 92/43. Έτσι έχουµε 
τις εξής κατηγορίες για τα φωλιάζοντα είδη (που θεωρούνται και τα σηµαντικότερα): 

 Κατηγορία Α: Είδος άµεσης προτεραιότητας διατήρησης (φωλιάζει στην περιοχή και 
απειλείται µε εξαφάνιση σε παγκόσµιο, πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο SPEC 1 
ή/& ETS E ή/&  RDB E1,E2). 

 Κατηγορία Β: Είδος προτεραιότητας διατήρησης (φωλιάζει στην περιοχή και 
µειώνεται ραγδαία σε πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο SPEC 2 ή/& ETS V, RDB 
V). 

 Κατηγορία Γ: Είδος σηµαντικό για διατήρηση (φωλιάζει στην περιοχή και µειώνεται 
σε πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο SPEC 3, ή/& ETS-RDB υπόλοιπες κατηγορίες). 


