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ΘΕΜΑ:

1.

Παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου
∆ιαµερίσµατος Ηπείρου (Φάση Α).

∆ιαχείρισης

του

Υδατικού

Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.140384 (ΦΕΚ 2017 Β΄ 09.09.2011) «Ορισµός Εθνικού
∆ικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων µε καθορισµό
των θέσεων (σταθµών) µετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία
τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003»
Στην τάφρο Λαψίστας ορίζεται σηµείο µέτρησης µε συντεταγµένες lon 20,79677398 lat
39,72371 που αντιστοιχεί περί το µέσον της τάφρου. Κατάντη του σηµείου των
µετρήσεων και πολύ κοντά στο τέλος της τάφρου εισέρχονται τα επεξεργασµένα
απόβλητα 3 µεγάλων βιοµηχανιών: των κοτόπουλα ΠΙΝ∆ΟΣ, κοτόπουλα ΝΗΤΣΙΑΚΟΣ
και σφαγείο ΣΒΕΚΗ. Προτείνουµε το σηµείο µέτρησης να τοποθετηθεί στο τέλος της
τάφρου αµέσως πριν την είσοδο στην σήραγγα Λαψίστας (Ροδοτοπίου) ώστε να
έχουµε ένδειξη της λειτουργίας όλων των βιολογικών καθαρισµών καθώς και της
ρύπανσης που καταλήγει στη συνέχεια στον ποταµό Καλαµά.

Φωτ: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων που εισρέουν στην Τάφρο Λαψίστας
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2.

Ένταξη λεκάνης Παµβώτιδας-Λαψίστας στον ποταµό Καλαµά
Η µεγαλύτερη ποσότητα νερού της υπολεκάνης Παµβώτιδας-Λαψίστας διοχετεύεται
στον ποταµό Καλαµά. Γι’ αυτό η υπολεκάνη Παµβώτιδα-Λαψίστα πρέπει να ενταχθεί
στη λεκάνη του π. Καλαµά αντί του π. Αράχθου

3.

ΦΑΣΗ Α _ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2: «ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Αρχείο
2o_Paradoteo_GR05_v18-11-2011.pdf)
•

Παράγραφος 2.2. «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»,
−

•

«Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών», να προστεθεί η
λίµνη Παµβώτιδα καθώς επιβαρύνεται τόσο µε αστικά λύµατα όσο και ζωικά
απόβλητα. Σύµφωνα µε τις τελευταίες µετρήσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης
Παµβώτιδας η κατάσταση της λίµνης είναι ευτροφική έως υπερτροφική.

Παράγραφος 7.1.21 ΠΕΡΙΟΧΗ GR2130005 - ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
−

Σελ. 117 «έχει µέγιστο βάθος 11 m»: Να διορθωθεί, το µέγιστο βάθος µικρότερο
από 9 m.

−

«Το επιπλέον νερό διοχετεύεται µέσω καταβοθρών στον ποταµό Καλαµά»: Να
διορθωθεί, το επί πλέον νερό τροφοδοτείται µέσω της σήραγγας Λαψίστας
(Ροδοτοπίου) στον Καλαµά και µέσω της καταβόθρας Μπενίκοβας σε Άραχθο ή
Λούρο. Στην καταβόθρα Μπενίκοβα διοχετεύεται σηµαντική ποσότητα όµβριων
υδάτων της πόλης των Ιωαννίνων και των οικισµών Ανατολής και Κατσικά
προκαλώντας ενδεχοµένως ρύπανση των υπόγειων υδάτων.

−

Σελ. 118, στα απειλούµενα είδη να προστεθούν τα ήδη:
Το ψάρι Phoxinellus epiroticus (Τσίµα)
∆ιαχειριστικό Σχέδιο Λίµνης Παµβώτιδας Παράγραφος 5.3.4 Ιχθείς «Ο
πληθυσµός της Τσίµας έχει υποστεί κατάρρευση. 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. 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.»
To ασπόνδυλο Chorthippus lacustris
∆ιαχειριστικό Σχέδιο Λίµνης Παµβώτιδας Παράγραφος 5.3.5 Ασπόνδυλα: 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 περιοχή της λιµνοπούλας Παραµυθιάς. Το είδος απειλείται
παγκοσµίως µε εξαφάνιση, χαρακτηρίζεται ως Critically Endangered, έχοντας
χάσει τα τελευταία 50 χρόνια το 99% του βιοτόπου του.
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•

Να αναφερθεί η συρρίκνωση της λίµνης και η αποκοπή των υδροβιότοπων ζωτικών εκτάσεων µε την κατασκευή των αναχωµάτων Αµφιθέας και
Ανατολής-Κατσικά το 1970-72

•

Παράγραφος 7.2.4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Με την 3595/2007 απόφασή του το Σ.Τ.Ε. έκανε δεκτή την αίτηση του Συλλόγου
Προστασίας Περιβάλλοντος και ακύρωσε την 22943/2003 K.Υ.A. περί
χαρακτηρισµού της χερσαίας και λιµναίας περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας, ως
περιοχή οικοανάπτυξης.
Να αντικατασταθεί µε τα αναφερόµενα στο υπό σύσταση Π.∆. Προστασίας
Παµβώτιδας, στο οποίο οι αποκοµµένοι από τα αναχώµατα υδροβιότοποι
εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας της Φύσης (πίσω από το ανάχωµα Αµφιθέας
στην ζώνη Α1, Πίσω από το Ανάχωµα Ανατολής-Κατισκά στις ζώνες Α2.1 και Α4)
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φωτ: Απόσπασμα από τον χάρτη του υπό σύσταση Π.Δ. Προστασίας Παμβώτιδας
4.

ΦΑΣΗ Α, ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 3 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ∆ΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΣ» (αρχείο 3o_Paradoteo_GR05_v18-11-2011.pdf)
•

Παράγραφος 4.3.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ, Περίπτωση 2. Μέθοδος απορρύπανσης
Η άναρχη ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και η ανυπαρξία
ελέγχων καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο των περιορισµό των ρύπων στις πηγές. Σαν
αποτέλεσµα οι τάφροι εισροής της Παµβώτιδας µεταφέρουν και θα συνεχίσουν να
µεταφέρουν σηµαντικό ρυπαντικό φορτίο το οποίο διοχετεύουν κατευθείαν στη
λίµνη.
Ως µέθοδος απορρύπανσης των επιφανειακών απορροών να αναφερθεί η διέλευση
των νερών των τάφρων εισροής µέσα από υγρολιβαδικές εκτάσεις πριν την εισροή
τους στην κύρια υδάτινη επιφάνεια.
Η µέθοδος έχει εφαρµοσθεί µε επιτυχία στη λίµνη Balaton της Ουγγαρίας και
παρουσιάσθηκε στην Ηµερίδα της 15.01.2011 «Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα
Στη Λίµνη Παµβώτιδα» που διοργάνωσαν το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και φορείς
της πόλης.
Στο ∆ελτίο Τύπου µετά το τέλος της ηµερίδας αναφέρεται: «Επιτυχηµένα
παραδείγµατα αποκατάστασης ρηχών λιµνών παρουσιάστηκαν από ειδικούς
επιστήµονες από την Ουγγαρία (λίµνη Balaton) και τη Σκωτία (λίµνη Loch Leven).
Και στις δύο περιπτώσεις επετεύχθη µείωση των εισερχόµενων ρύπων µέσω
δικτύων αποχέτευσης, επεξεργασία λυµάτων, παρακολούθηση και έλεγχο
δραστηριοτήτων στη λεκάνη απορροής, ανασύσταση υγροτόπων.
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Η επαναδηµιουργία µεγάλου υδροβιότοπου πριν την εισροή του µεγαλύτερου
ποταµού στη λίµνη Balaton, συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας
του νερού και της τουριστικής ανάπτυξης της λίµνης. Αντίστοιχο αποτέλεσµα
επιδιώκεται και για την Παµβώτιδα µε την ανασύσταση του υδροβιότοπου στη
περιοχή Κατσικά µε τη δηµιουργία του εκεί Οικολογικού Πάρκου.»
Περισσότερα: http://pamvotis.conf.offbit.gr/el

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ-ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ
Οι παροδικά πληµµυρισµένες εκτάσεις, τα υγρά λιβάδια µε τα ψηλά χόρτα
αποτελούσαν χώρους όπου αποτίθετο το οργανικό φορτίο της λίµνης, όπου
αναπτύσσονταν πρωτογενής βιοµάζα, η οποία µε βόσκηση αποµακρύνετο από το
λιµναίο οικοσύστηµα, συντελώντας στον αυτοκαθαρισµό του. Σήµερα η Λαγκάτσα η
κύρια τάφρος εισροής νερού στην Παµβώτιδα και η τάφρος Κατσικά διέρχονται
µέσα από την προτεινόµενη έκταση του πάρκου, εκβάλλοντας και µεταφέροντας
απευθείας όλο το οργανικό φορτίο στη λίµνη.
Οι σηµερινές δραστηριότητες που ασκούνται στις προτεινόµενες εκτάσεις,
περιορισµένης έκτασης κτηνοτροφία, µπορούν να διατηρηθούν και να αναδειχθούν.
Η δηµιουργία του Περιβαλλοντικού - Υγροτοπικού Πάρκου στοχεύει:
α. Στη διοχέτευση των βεβαρηµένων από λιπάσµατα κ.λ.π. υδάτων των τάφρων
στους υγρότοπους, µειώνοντας σηµαντικά το οργανικό φορτίο που εισρέει στη
λίµνη, συµβάλλοντας αποφασιστικά στον περιορισµό του ευτροφισµού της.
β. Στην αποκατάσταση των υγροτοπικών εκτάσεων και την επανασύνδεσή τους µε
τη λίµνη. Οι εκτάσεις αυτές αποκόπηκαν από τη λίµνη το 1970-72 µε την
κατασκευή του τεχνητού αναχώµατος το οποίο οριοθέτησε µε αυθαίρετο τρόπο
τη λίµνη. Οι πίσω από το ανάχωµα εκτάσεις βρίσκονται µέχρι και 2 m
χαµηλότερα από τη µέγιστη στάθµη της λίµνης +469,54.
γ. Στη δηµιουργία κατάλληλων βιοτόπων για τα προστατευόµενα και απειλούµενα
είδη πανίδας και χλωρίδας και ιδιαίτερα των πουλιών της Παµβώτιδας,
συµβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
δ. Στη χρήση τµήµατος του πάρκου ως χώρου αναψυχής (περίπατος, ποδηλασία,
παρατήρηση
πουλιών),
πολιτιστικών
εκδηλώσεων,
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.
ε. Στην προστασία των δύο χωνεύτρων (καταβόθρες) Μπενίκοβας. Παλαιά εκεί
υπήρχε παραδοσιακός Νερόµυλος τον οποίο οι νησιώτες προσέγγιζαν µε τα
καΐκια τους µεταφέροντας προϊόντα για άλεσµα. Ο νερόµυλος µπορεί να
ανακατασκευασθεί δηµιουργώντας ένα σηµείο τουριστικής επισκεψιµότητας της
περιοχής.
Η ύπαρξη του Περιβαλλοντικού - Υγροτοπικού Πάρκου σε συνδυασµό και των
υφισταµένων στην περιοχή σηµαντικών πολιτισµικών στοιχείων όπως το
παλαιολιθικό σπήλαιο Καστρίτσας, ο αρχαιολογικός χώρος της Ελληνιστικής
Ακρόπολης και η Μονή Καστρίτσας θα αναδείξουν όλη την περιοχή.
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Περισσότερα: http://www.ecoioannina.gr/?p=321

Προτεινόµενο Περιβαλλοντικό - Υγροτοπικό Πάρκο Παµβώτιδας
χάρτης ενδεικτικής οριοθέτησης Google Earth

•

Παράγραφος 4.3.3.1 Περιβαλλοντικό κόστος στις υγροτοπικές περιοχές
«Η λίµνη Παµβώτιδα, Το περιβαλλοντικό κόστος αφορά:
• Εκτίµηση του κόστους απορρύπανσης των επιφανειακών απορροών προς τη λίµνη
• Την υποκατάσταση του νερού που στερείται η λίµνη λόγω των ανθρωπογενών
παρεµβάσεων (κατασκευή αναχώµατος, αναρρύθµιση πηγών) από νερό παραγωγής.
Το κόστος απορρύπανσης θεωρείται ότι καλύπτεται από την γενική µεθοδολογία για την
αποτροπή της ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ποσοτικά θέµατα, µετά από τη διερεύνηση της διαδικασίας αναρρύθµισης
των πηγών της περιοχής (κυρίως Σαντινίκου) και την αιτιολόγηση της αναρρύθµισης,
έγινε αναθεώρηση προς τα κάτω των ανανεώσιµων αποθεµάτων (µε περιβαλλοντικό
κριτήριο) ώστε να εξασφαλίζεται νερό για τροφοδοσία της λίµνης. Το κόστος αυτό
ενσωµατώνεται ως κόστος πόρου για τον υπόγειο υδροφορέα.»

Η άναρχη ανάπτυξη πολλών διάσπαρτων δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο και η
ανυπαρξία ελέγχων δεν δίνει πολλές ελπίδες για αποτροπή της ρύπανσης. Το
κόστος απορρύπανσης πρέπει να συνυπολογιστεί στη µελέτη σκοπιµότητας
δηµιουργίας του Υγροτοπικού-Περιβαλλοντικού Πάρκου Παµβώτιδας.
Επίσης να αναφερθεί ότι το περιβαλλοντικό κόστος αφορά στην καθεαυτή αποκοπή
των ρηχών και υγροτοπικών περιοχών από την υδάτινη επιφάνεια.
Τα τµήµατα της λίµνης Παµβώτιδας που αποκόπηκαν µε τα αναχώµατα από την
υφιστάµενη σήµερα υδάτινη επιφάνεια δεν χαρακτηρίζονται τυχαία από την
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επιστηµονική κοινότητα ως ζωτικές για τη λίµνη εκτάσεις. Όταν χάνεις ένα ζωτικό
σου µέλος επέρχεται ο θάνατος.
Το περιβαλλοντικό κόστος είναι ανυπολόγιστο καθώς ο περιβαλλοντικός θάνατος
της Παµβώτιδας είναι απολύτως προβλέψιµος εάν δεν επανέλθουν οι αποκοµµένες
από τα αναχώµατα εκτάσεις στη λίµνη.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι την αµέσως επόµενη χρονιά µετά την κατασκευή των
αναχωµάτων το νερό της λίµνης έβγαλε «σκουλήκια». Η µαρτυρία των απλών
ανθρώπων αποτυπώνει τη δραµατική, άµεση επίπτωση της αποκοπής των ρηχών
εκτάσεων και υγρολίβαδων στην ποιότητα του νερού.
Τα αναχώµατα ευθύνονται για την τραγική µείωση της ιχθυοπανίδας, κυπρίνοι,
τσίµες, γλίνια, µαρίτσια κλπ, των χελιών, καραβίδων, βατράχων, νερόφιδων,
βίδρων κλπ, και της πλουσιότατης ορνιθοπανίδας. Ακόµη και οι πελαργοί
εξαφανίσθηκαν, αφού δεν εύρισκαν τροφή στους αποξηραµένους υδροβιότοπους
(υγρολίβαδα).
Καθώς χάθηκαν τα µέρη αναπαραγωγής και εκκόλαψης των ψαριών έκτοτε
απαιτείται συνεχώς ο εµπλουτισµός της λίµνης µε ψάρια.
Στο υπ’ αρίθµ.60.753/1548/04.06.1977 έγγραφο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών
και Αλιευτικών Ερευνών, αναφέρεται:
https://docs.google.com/fileview?id=0B_Z_V7DphrXqZTJmZDFhYTItMWEwZi00M
WU2LTliNmYtZmQ4ZDA3NTUzYjVi&hl=en&pli=1
«Η σηµαντική µείωση της εκτάσεως των αβαθών περιλιµνίων περιοχών καθώς και
της καταλλήλου υδροβίου βλαστήσεως, όπου ο ιχθύς κυπρίνος δύναται να
εναποθέση τα ωά του, αποστερούν ή εµποδίζουν σηµαντικά την φυσική
αναπαραγωγή του κυπρίνου»
Ενώ στη µελέτη «Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ»,
ΤΕΕ-ΤΗ,
1986
αναφέρεται:
«Η
ιχθυοπαραγωγή του 1977 σε σχέση µε εκείνη του 1967, είχε την εξής εξέλιξη:
Μείωση του κυπρίνου από 36 τόνους σε 0.5 , και του γληνιού από 110 σε 7.5
τόνους.»

•

Η αποµάκρυνση των αναχωµάτων Αµφιθέας και Ανατολής-Κατσικά θα έχει
άµεσα ευεργετικά αποτελέσµατα για την Παµβώτιδα καθώς:
−

Θα εισρεύσουν τα νερά των πηγών Μιτσικελίου στην Παµβώτιδα

−

Θα επανέλθουν στη λίµνη οι απολεσθείσες επιφάνειες των υδροβιότοπων, µε
αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό της λίµνης µε ψάρια και τη διατήρησης της
βιοποικιλότητας, καθώς όλα τα απειλούµενα και µη είδη (πτηνών, ψαριών,
ασπόνδυλα κλπ) θα ξαναβρούν τις ζωτικές, απαραίτητες εκτάσεις για
αναπαραγωγή, φώλιασµα, εκκόλαψη αυγών και τροφοληψία.

−

Θα βελτιώσει την ποιότητα του νερού αποµακρύνοντας το ρυπαντικό φορτίο
των τάφρων εισροής.
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5.

ΦΑΣΗ Α _ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 5: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (αρχείο 5o_Paradoteo_GR05_v18-112011.pdf)
•

5.3.1 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑ
5.3.1.1. Σύστηµα Μιτσικελίου-Βελλά (GR0500180)
«Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της λίµνης εξαρτώνται σε
µεγάλο βαθµό από τον καρστικό υδροφόρο. Επίσης γίνεται φανερό ότι τα
αποθέµατα υπόγειου νερού του καρστικού υδροφόρου αλλά και η υδροχηµική του
κατάσταση επηρεάζονται από τη λίµνη.»
Να εξεταστεί κατά πόσο το µολυσµένο νερό της Παµβώτιδας επηρεάζει το
αντλούµενο νερό για την ύδρευση της πόλης από το Σύστηµα Μιστικελίου.

•

5.3.1.2. Υποσύστηµα Μιτσικέλι
«Η πηγή (Εσταβέλλα) ∆ραµπάτοβα: Αναβλύζει σε υψόµετρο 469,7m στην
βορειοανατολική όχθη της Λίµνης. Στο µεγαλύτερο διάστηµα του υδρολογικού
κύκλου σαν πηγή και το µικρότερο διάστηµα σαν καταβόθρα που παροχέτευε τα
νερά της Λίµνης στον καρστικό υδροφόρο.»
∆εν ισχύει, το µεγαλύτερο µέρος του έτους λειτουργεί ως καταβόθρα.

6.

ΦΑΣΗ Α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 7: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (αρχείο
7o_Paradoteo_GR05_v18-11-2011.pdf)
•

3.2 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΙΤΥΣ ΚΑΙ ΤΥΣ
Παράγραφος: 3.2.4.1 Λίµνη Παµβώτιδα (GR0514L000000004H)
«Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αναίρεση των υδροµορφολογικών αλλοιώσεων στη
λίµνη Παµβώτιδα θα επέφερε σηµαντικές αρνητικές κοινωνικές και οικονοµικές
επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς µεγάλα τµήµατα του πολεοδοµικού ιστού
της πόλης των Ιωαννίνων θα κινδύνευαν από πληµµύρες και επίσης περιοχές µε
εγκατεστηµένες πλέον χρήσεις σηµαντικής οικονοµικής σηµασίας θα ενέπιπταν σε
εκτάσεις εποχιακού πληµµυρισµού. Η διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ του
φυσικού και του ανθρωπογενούς της λίµνης και της πόλης αποτελούσε πάντα
στοιχείο πλούτου, κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτιστικού και στο πλαίσιο αυτό θα
πρέπει να διαφυλαχτεί. Η αναίρεση των υδροµορφολογικών αλλαγών της λίµνης θα
µετέφερε τα βασικά κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα πολλές δεκαετίες πίσω και θα
ήταν ιδιαίτερα επαχθής.»
Τα αναχώµατα Αµφιθέας και Ανατολής-Κατσίκα δεν κατασκευάσθηκαν για να
προστατέψουν από πληµµύρες αλλά για να αποδώσουν τις πίσω εκτάσεις στην
καλλιέργεια.
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Αντιθέτως τα αναχώµατα Αµφιθέας και Ανατολής-Κατσίκα έχουν αρνητική επίδραση
σε πληµµυρικές συνθήκες και ευθύνονται για τις πληµµύρες, διότι περιόρισαν τη
Λίµνη κατά 6.000 στρέµµατα µειώνοντας σηµαντικά την υδροχωρητικότητά της.
Αυτό αποδείχθηκε κατά τις πληµµύρες του ∆εκεµβρίου του 2010, όταν ενώ η
στάθµη της Παµβώτιδας υπερέβη τη µέγιστη επιτρεπόµενη των +469,54 m και
πληµµύρισαν περιοχές της πόλης των Ιωαννίνων, του Περάµατος και του οικισµού
του Νησιού, η στάθµη πίσω από τα αναχώµατα παρέµενε χαµηλότερη όταν θα
µπορούσαν να πληµµυρίσουν µόνο χωράφια.
Χαρακτηριστικά το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο Λίµνης Παµβώτιδας του 2004, αναφέρει
για τα αναχώµατα (http://sppi1976-study.blogspot.com/2004/12/2004.html ):
−

Παράγραφος 6.2.Α. Καταστροφή παραλίµνιων ενδιαιτηµάτων και
συρρίκνωση της λίµνης: «Η βασικότερη οικολογική απώλεια που
πραγµατοποιήθηκε και πραγµατοποιείται είναι η απώλεια των ρηχών εκτάσεων
της λίµνης, των παροδικά πληµµυρισµένων υγρών λιβαδιών και της παρόχθιας
βλάστησης»

−

Παράγραφος 6.2.Α3. ∆ηµιουργία αναχώµατος «Η δηµιουργία του αναχώµατος
είναι συνώνυµη µε την απώλεια των ρηχών εκτάσεων της λίµνης και των
παροδικά πληµµυριζόµενων υγρών λιβαδιών, τους σηµαντικότερους βιοτόπους
της. Το ανάχωµα που υψώθηκε περιµετρικά της λίµνης των Ιωαννίνων
(χωµατόδροµος Αµφιθέα-Μονή Ντουραχάνη στο βόρειο τµήµα και κρηπίδωµα χωµατόδροµος Μπογιάννου – στροφή Κατσικάς) την περίοδο 1969-1974
οριοθέτησε µε αυθαίρετο τρόπο τη λίµνη. Τα αναχώµατα απέκοψαν από τη
λίµνη ζωτικές της εκτάσεις οι οποίες ανέρχονται στο 10% της λιµναίας
επιφάνειας και έδωσαν βάση για µπαζώµατα και καταστροφή παραλίµνιων
βιοτόπων.
Απωλέσθησαν
πολλές
εκτάσεις
ρηχές,
και
παροδικά
πληµµυριζόµενες.»

−

Παράγραφος 6.2.Α4. Προβληµατική οριοθέτηση της λίµνης: «Η οριοθέτηση
της λίµνης Παµβώτιδας παραµένει προβληµατική. Ο αιγιαλός της λίµνης δεν έχει
ακόµη οριστεί από την αρµόδια επιτροπή, καθώς ο παλαιός αιγιαλός - λίµνη και
πληµµυρικές εκτάσεις λίµνης µε βάση το φυσικό ανάγλυφο - εκτείνεται εκτός του
τεχνητού αναχώµατος και υπερκαλύπτει µπαζωµένα κράσπεδα.»

−

Από την παράγραφο 6.2.Α5. µε τίτλο Μπάζωµα, οικοπεδοποίηση, δόµηση
εντός παραλίµνιων εκτάσεων: «Εάν συνεχιστεί η αντιµετώπιση του τεχνητού
αναχώµατος ως φυσικό όριο της λίµνης η παραλίµνια περιοχή στους ∆ήµους
Ιωαννιτών και Παµβώτιδας πρόκειται να οικοδοµηθεί άµεσα.»

−

Παράγραφος 7.1.2.2, Α. Αποκατάσταση και προστασία παραλίµνιων
ενδιαιτηµάτων, Μέτρα: «Οριοθέτηση της λίµνης Παµβώτιδας και χάραξη
αιγιαλού µε βάση το φυσικό ανάγλυφο της Λίµνης, µε οδηγό ορθοφωτοχάρτες
και φωτογραφίες παλαιοτέρων ετών. Θεσµική θωράκιση της οριοθέτησης µε νέο
Προεδρικό ∆ιάταγµα ή Κοινή Υπουργική Απόφαση (όπως ο Νόµος ορίζει), ώστε
να ενταχθούν στο υδάτινο στοιχείο της λίµνης οι εκτάσεις που καλύπτονται από
το υδάτινο στοιχείο, παροδικά ή µη, χωρίς να λαµβάνονται υπ' όψη
επιχωµατώσεις ή άλλα τεχνητά έργα.»
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−

Παράγραφος 4.3.6. µε τίτλο Ορνιθοπανίδα: «Ιδιαίτερα αρνητική για το είδος
πρέπει να θεωρηθεί η βαθµιαία στέρηση των υγρολιβαδικών εκτάσεων στις
παρόχθιες περιοχές µε την δηµιουργία του αναχώµατος»

−

Παράγραφος 5.3.7. Σηµαντικές Περιοχές: «Εξέχουσα σηµασία για την
διατροφή κάποιων ειδών έχουν τα υγρά λιβάδια της Αµφιθέας, του Περάµατος
και της Κατσικάς»

Οι εκτάσεις που αποκόπηκαν από τα αναχώµατα δεν χαρακτηρίζονται τυχαία από
την επιστηµονική κοινότητα ως ζωτικές εκτάσεις. Όταν χάνεις ένα ζωτικό σου µέλος
επίκειται ο θάνατος. Οι επιστηµονικές έρευνες και µελέτες καταδεικνύουν την
καταστροφική επίδραση των αναχωµάτων στη λίµνη και την εσφαλµένη
οριοθέτηση της λίµνης σε αυτά.
Ως µελετητές οφείλετε να κατανοήσετε και να περιγράψετε αναλυτικά τις
καταστροφικές αυτές επιπτώσεις, ώστε στην επόµενη φάση να προτείνετε
µέτρα αποκατάστασης.
Η αποµάκρυνση των αναχωµάτων όχι µόνο δεν θα έχει αρνητικές κοινωνικές και
οικονοµικές επιπτώσεις, αλλά αντιθέτως είναι η ουσιαστικότερη ενέργεια για την
αναστροφή της φθίνουσας πορείας της Παµβώτιδας.
∆ιατήρησή τους καταδικάζει για πάντα την Παµβώτιδα σε κλειστή δεξαµενή
µολυσµένων υδάτων χωρίς ζωή και χωρίς µέλλον.

•

3.2.4.2 Τάφρος Λαψίστας (GR0512R000212139A)
Κύρια αιτία για την υπέρβαση της µέγιστης στάθµης της Παµβώτιδας των +469,54
στις πληµµύρες του ∆εκεµβρίου του 2010 είναι το εσκεµµένο µη άνοιγµα του
θυροφράγµατος Περάµατος, καθώς η Τάφρος Λαψίστας αδυνατεί να παροχετεύσει
την πληµµυρική παροχή. Απαιτείται διεύρυνση της διατοµής της.
Επίσης υπήρξε κωλυσιεργία καθώς κανένας φορέα δεν αναλάµβανε τον χειρισµό
του θυροφράγµατος υπερχείλισης στο φράγµα Σαγιάδας (Γιτάνης) στον ποταµό
Καλαµά µε αποτέλεσµα τον άµεσο κίνδυνο του φράγµατος. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να διατηρείται κλειστό και το θυρόφραγµα στην είσοδο της σήραγγας
Λαψίστας (Ροδοτοπίου) ώστε να µην διοχετεύονται µεγάλες πληµµυρικές παροχές
στον ποταµό Καλαµά.
Το υφιστάµενο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ηπείρου θα ήταν
σκόπιµο να ορίζει ένα Φορέα, µία Υπηρεσία υπεύθυνη για τον χειρισµό όλων των
θυροφραγµάτων κατά µήκος του Καλαµά και της Παµβώτιδας, που πλέον αποτελεί
τµήµα του ποταµού.
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Φωτ: Θυρόφραγµα Περάµατος, 5 ∆εκεµβρίου 2010, ώρα 09:20
Η Παµβώτιδα έχει υπερχειλίσει, το τοξωτό θυρόφραγµα δεν άνοιξε
παρά µόνο τόσο ώστε το νερό να µην διέλθει πάνω από αυτό
7.

ΦΑΣΗ Α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 8: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (αρχείο
7o_Paradoteo_GR05_v18-11-2011.pdf)
•

2.1 ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
2.1.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΣΤΑΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Nα ληφθεί υπόψη η µελέτη «ΤΟΜΕΑΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ) Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» που συντάχθηκε το 1996
από την Περιφέρεια Ηπείρου.

•

Παράγραφος 4.3.4 «Συναξιολόγηση πιέσεων από διάχυτες πηγές ρύπανσης»
«Ως δείκτης σηµαντικής πίεσης µπορεί καταρχήν να οριστεί το κατώφλι των 10 mg
BOD/l, 10 mg Ν/l και 1 mg P/l τιµές που αντιστοιχούν σε ποιότητα τριτοβάθµια
επεξεργασµένων λυµάτων, κατάλληλων για απεριόριστη επαναχρησιµοποίηση.
Επιπρόσθετα τα όρια αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε τα θεσµοθετηµένα όρια
εκποµπής για την περίπτωση του ποταµού Ασωπού (ΦΕΚ 749Β/2010, Παράρτηµα
Β, Πίν. 6)»
Οι δείκτες αυτοί είναι ορθοί για τα ποτάµια, όχι όµως για τις λίµνες. Στις
λίµνες ως πιο ευπαθείς ορίζονται χαµηλότερα όρια.
Στο ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 6 «ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» τα ανωτέρω όρια
αντιστοιχούν στα ποτάµια.
Για τα λιµναία συστήµατα όµως (Πίνακας 3.2.63:) η κακή κατάσταση
πιστοποιείται µε τιµές µεγαλύτερες από 5 mg Ν/l και 0,1 mg P/l
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•

Κατά συνέπεια είναι αντιδεοντολογικό να παραθέτονται στα ίδια γραφήµατα λίµνες
και ποτάµια στο ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 8 (αρχείο 7o_Paradoteo_GR05_v18-11-2011.pdf) µε
οριζόντιες γραµµές καλής κατάστασης όταν έχουν διαφορετικά όρια.

•

Και διαφορετικά πρέπει να είναι και τα συµπεράσµατά σας.
«Στις υπολεκάνες των ποταµών και λιµνών της λεκάνης απορροής Αράχθου
παρατηρείται υπέρβαση της εκτιµώµενης συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα σε 8
υπολεκάνες (σε σύνολο 29 υπολεκανών) και της εκτιµώµενης συγκέντρωσης
αζώτου σε µία υπολεκάνη, ενώ οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις του φωσφόρου είναι
κάτω από την αντίστοιχη οριακή τιµή στο σύνολο των υπολεκανών (Πίνακας
3.3.4.5).»
Το ανωτέρω είναι λανθασµένο καθώς για παράδειγµα στην Παµβώτιδα όλοι οι
δείκτες καταδεικνύουν την κακή της κατάσταση.
BOD (mg/l) 24,89 > 10 , N (mg/l) 8,72 > 5 , P (mg/l) 0,73 > 0,1

Επίσης στο ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 6 «ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» σελ. 61:
«Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα τυπολογία η Παµβώτιδα έχει τύπο Β. Συνεπώς
οι συνθήκες αναφοράς που καθορίζονται για το βιολογικό ποιοτικό στοιχείο του
φυτοπλαγκτού στην Παµβώτιδα προσδιορίζονται από τις εξής τιµές:
Βιοόγκος φυτοπλαγκτού (mm3/l): 1,1
Ποσοστιαία συµµετοχή των κυανοβακτηρίων στο βιοόγκο (%): 10 »
Οι ανωτέρω δείκτες όµως όπως παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα «Βιοποικιλότητα και
Παραγωγικότητα Στη Λίµνη Παµβώτιδα», 15.01.2011, «Ελληνικές Λίµνες: οικολογικά
πορτρέτα που χρωµατίζουν στο φάσµα κίτρινου-κόκκινου & προτάσεις
αποκατάστασης», Μαρία Μουστάκα-Γούνη, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, http://pamvotis.conf.offbit.gr/el/program , έχουν τιµές
10 µε 100 φορές πάνω από τα επιθυµητά όρια.
Βιοόγκος φυτοπλαγκτού (mm3/l): 30 - 118 ( >1,1)
Ποσοστιαία συµµετοχή των κυανοβακτηρίων στο βιοόγκο (%): 90 - 99 ( >10)
πιστοποιώντας υψηλή πιθανότητα δυσµενών επιπτώσεων στην υγεία σύµφωνα µε
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Κωνσταντίνος Σακκάς

Κωνσταντίνος Βάσσης
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