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Περίληψη
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου έργου
Με το διαχειριστικό σχέδιο της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της λίμνης Καστοριάς
στα πλαίσια πάντοτε των όρων και των προϋποθέσεων που τέθηκαν στη πράξη
χαρακτηρισμού της περιοχής αυτής (Π.Δ.14/12, ΦΕΚ 226/ΑΑ&ΠΘ) καθορίζονται τα
αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που
προστατεύονται, εξειδικεύονται οι όροι και οι περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων
και εκτέλεσης έργων ενώ προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι
προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των
αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση.

Επιπρόσθετα το σχέδιο διαχείρισης συνοδεύεται από σχέδια δράσης στα οποία
εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, οι δράσεις, τα έργα και τα προγράμματα, οι φάσεις,
το κόστος, οι πηγές και φορείς χρηματοδότησης τους καθώς και το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης τους αλλά και οι φορείς εφαρμογής τους.

Επισημαίνεται, ότι στην παρούσα μελέτη οι προτεινόμενες δράσεις/ενέργειες που
παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια αφορούν στη διαχείριση της περιοχής 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.

Ονομασία περιοχής: Λεκάνη Απορροής Λίμνης Καστοριάς
Καθεστώς προστασίας: Περιοχή Προστασίας της Φύσης

Διαχειριστική Περίοδος: 2016-2021

Στο Κεφ. 1 αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του έργου (Ταυτότητα, Θέση, Νομικό
καθεστώς και Διαχείριση).

Στο Κεφ. 2 δίνεται μία αναλυτική περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής και του
συνόλου των συνιστωσών που την απαρτίζουν. Περιγράφονται οι σημαντικοί
παράμετροι των φυσικών χαρακτηριστικών (π.χ τύποι οικοτόπων, βλάστηση, χλωρίδα,
ορνιθοπανίδα και φυσικοί πόροι).

Στο Κεφ. 3 επιχειρείται η αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων και ειδών, του
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ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γενικά μια συνολική αξιολόγηση της περιοχής ώστε
να καθοριστούν στην συνέχεια τα Διαχειριστικά Μέτρα.

Στο Κεφ. 4 αναλύεται ο σκοπός διαχείρισης της περιοχής, όπως αυτός αναφέρεται στο
Προεδρικό Διάταγμα 14/12 (ΦΕΚ 226/ΑΑ&ΠΘ) «Χαρακτηρισμός της περιοχής της
λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης
αυτής» και αναλύονται οι κύριοι στόχοι–επιλογές της επόμενης διαχειριστικής περιόδου
µε σκοπό την προστασία & διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Στο Κεφ. 5 αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των
στόχων που τίθενται.

Στο Κεφ. 6 ερευνείται η αποτελεσματικότητα και αναγκαιότητα των μέτρων
διαχείρισης καθώς και ο τρόπος υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης και
επικοινωνίας, ενημέρωσης, κατάρτισης του ενδιαφερόμενου κοινού.

Στο Κεφ. 7 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 και ενδεικτικές πληροφορίες για τις προμήθειες εξοπλισμού που δύναται να
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των δράσεων.

Επισημαίνεται, ότι οι προτεινόμενες δράσεις ιεραρχούνται βάσει της σημαντικότητας
και της αμεσότητας εφαρμογής.

Ο προϋπολογισμός των Δράσεων συνολικά ανέρχεται στα 8.160.000 €



1. Γενικά Στοιχεία
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1. Γενικά Στοιχεία
Ως σχέδιο διαχείρισης μπορεί να θεωρηθεί ένα διανεμημένο και εγκεκριμένο κείμενο,
το οποίο περιγράφει μια περιοχή, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για διαχείριση
καθώς και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένη περίοδο για να
επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου που έχουν τεθεί (Bines 1999).

Το σχέδιο διαχείρισης αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη διαχείριση  μιας περιοχής.
Διευθετεί τις υφιστάμενες χρήσεις γης, ρυθμίζει τις πάσης φύσεως δουλείες
(δικαιώματα) καλλιέργειας, βοσκής, ξύλευσης, αλιείας, κυνηγιού κ.λπ. που μπορεί να
βαρύνουν μια συγκεκριμένη περιοχή και παρεμβαίνει στη δομή και στις λειτουργίες της
περιοχής, ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί της κήρυξης της περιοχής ως
προστατευόμενης. Η διευθέτηση των χρήσεων γης και άλλες κατάλληλες επεμβάσεις
συλλογικά αποκαλούνται μέτρα διαχείρισης (Κακούρος, 2004).

Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης για τη Περιοχή Προστασίας της Φύσης της λίμνης
Καστοριάς όπως ορίζεται από το Π.Δ. 14/12 (ΦΕΚ 226/ΑΑ&ΠΘ) συντάχθηκε
σύμφωνα με τις Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) και του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
(Κακούρος, Π., Βασιλική Τσιαούση και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2004).

1.1.Ταυτότητα του Σχεδίου Διαχείρισης

Τίτλος σχεδίου διαχείρισης
Σχέδιο Διαχείρισης

της Περιοχής Προστασίας της Φύσης
της Λίμνης Καστοριάς

Περίοδος ισχύος 2016-2021

Υπεύθυνος και ομάδα
εκπόνησης

Υπεύθυνος: Δαμιανός Παντελής
Ένωση Φυσικών Προσώπων-Μελετητών:

Δαμιανός Παντελής, Περιβαλλοντολόγος, MSc
Κούσκουρας Αργύριος, Γεωλόγος MSc -Πολ. Μηχανικός,

Χαστάς Γεώργιος, Γεωπόνος
Χρυσούλας Χαρίλαος, Περιβαλλοντολόγος

Όνομα και στοιχεία
επικοινωνίας του φορέα
διαχείρισης

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καστοριάς
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία ολοκλήρωσης
της εκπόνησης

Σεπτέμβριος 2015

Ημερομηνία έγκρισης και
στοιχεία εγκριτικής πράξης

Αριθμός σελίδων
εκτυπωμένου αντιγράφου και
αριθμός συνοδευτικών
εγγράφων (χαρτών κ.λπ.)

293 και 9 Χάρτες

Βιβλιογραφική αναφορά
Δαμιανός Π., Κούσκουρας Α., Χαστάς Γ., Χρυσούλας Χ.,
2015. Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της

Φύσης της Λίμνης Καστοριάς
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1.2.Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή της περιοχής
1.2.1. Περιοχή Μελέτης
Ως περιοχή μελέτης, σύμφωνα και με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ορίζεται η
λεκάνη απορροής της λίμνης της Καστοριάς, δεδομένου ότι οι ανθρωπογενείς
επεμβάσεις στην περιοχή αυτή επηρεάζουν έμμεσα τη λίμνη. Η περιοχή αυτή βρίσκεται
στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Καστοριάς

Χωρίζεται στην ευρύτερη και στην άμεση περιοχή μελέτης, οι οποίες οριοθετούνται ως
εξής:

Οριοθέτηση ευρύτερης περιοχής. H λεκάνη απορροής της λίμνης της Καστοριάς η
οποία οριοθετείται ως εξής:
 Βόρεια, από το όρος Βέρνο με ψηλότερη κορυφή το Βίτσι, που είναι και το

ψηλότερο σημείο της λεκάνης απορροής της λίμνης και τα υψώματα Σπυριδάκη,
Κορυφή Σικαβίτσας και Αγία Παρασκευή.

 Ανατολικά, από τα υψώματα Φαλακρόν, Κρόνος, Δούκας, Μαυροβούνι, Στενά
Κλεισούρας και Πύργος.

 Νότια, από τα υψώματα Πετρώδες, Μικρό Βουνό και Κορησός.
 Δυτικά, από τα υψώματα Κορυφή, Αγία Τριάς, Καζάνι  και Περτσέλη
Οριοθέτηση άμεσης περιοχής. H Περιοχή Προστασίας της Φύσης με την επωνυμία
«Περιοχή Προστασίας της Φύσης Λίμνης Καστοριάς» και συγκεκριμένα η χερσαία και
η υδάτινη περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων εγκεκριμένων Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών κάτω από 2000 κατοίκων των
οριοθετούμενων σύμφωνα με το από 24.4.1985 Π.Δ/γμα (Δ΄ 181), όπως ισχύει και
εκτός των ορίων οικισμών προ του 1923 του Δήμου Καστοριάς (τέως Δήμοι
Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών και Αγίων Αναργύρων Ν. Καστοριάς), όπως τα όρια
της παρουσιάζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 14/12 (ΦΕΚ 226/ΑΑ&ΠΘ)
«Χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της
φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής».

Το κέντρο της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Λίμνης Καστοριάς βρίσκεται περί των
συντεταγμένων 270800, 4489000 (ΕΓΣΑ ’87).

Τα όρια της προστατευόμενης περιοχής δεν έχουν σημανθεί στο έδαφος.

1.2.2. Έκταση
Η λεκάνη απορροής της λίμνης Καστοριάς (Περιοχή Μελέτης) και η συνολική της
έκταση είναι 267,5 km2 (Τολίκας, 2000).
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Περιοχή
Μελέτης

Περιοχή
Μελέτης

Περιφέρεια
Δυτικής

ΜακεδονίαςΛεκάνη Απορροής
Περιοχής Προστασίας

της Φύσης της
ΛίμνηςΚαστοριάς

Εικ.1 Χάρτης
Προσανατολισμού
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1.3.Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Η κυριότητα της λίμνης Καστοριάς, της ζώνης της όχθης και της παρόχθιας ζώνης
ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Η εποπτεία και ο έλεγχος ασκείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβαλλοντος και Ενέργειας, την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών (Περιφ. Δ/νση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Αυτοτελές
Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Καστοριάς) σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας
περί Αιγιαλού και παραλίας, και τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Υδάτων.

1.4.Νομικό καθεστώς
Το νομικό καθεστώς μιας προστατευόμενης περιοχής καθορίζεται από ένα σύνολο
νομικών κειμένων που περιλαμβάνουν:
 Την κανονιστική πράξη που καθορίζει τα όρια της περιοχής και τις επιτρεπόμενες

χρήσεις γης και δραστηριότητες εντός των ορίων της περιοχής.
 Προϋπάρχουσες ρυθμίσεις προστασίας.
 Τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εικ.2 Χάρτης Προσανατολισμού
Λεκάνη Απορροής Λίμνης Καστοριάς
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 Τις δεσμεύσεις για τη διαχείριση της περιοχής που προκύπτουν από διεθνείς, εθνικές
και τοπικές πολιτικές που έχουν επίσημα υιοθετηθεί.

1.4.1. Διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος με εφαρμογή στην περιοχή
1. Σύμβαση της Βέρνης (1979) για τη διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού

Περιβάλλοντος της Ευρώπης

2. Σύμβαση της Βόννης (1979), που αφορά την προώθηση της προστασίας
μεταναστευτικών ειδών που δεν προστατεύονται από άλλες συμβάσεις ή εθνικές
νομοθεσίες.

3. H Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ) περί της διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών θεσμοθετήθηκε με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση και τη ρύθμιση της
εκμετάλλευσης όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση
στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών.

Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ)
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τις ακόλουθες ΥΑ και ΚΥΑ:

 ΥΑ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄757) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας»

 KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) «Καθορισμός
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία
2009/147/ΕΚ.»

 ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012) «Τροποποίηση
και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ
«Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ»

4. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας,
μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζεται η συνθήκη

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τις ακόλουθες
ΚΥΑ:

 ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98) «Καθορισμός μέτρων
και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων)
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
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 ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) «Τροποποίηση των
υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ'
αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε
συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης
Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι
οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι
σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:
 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την

Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των
άγριων πτηνών»

 Ο κατάλογος των Ελληνικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010 ως παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση της Οδηγίας
79/4009/ΕΟΚ (η οποία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ).

 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance –
SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ
λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.

 239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης με το Ν3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) (πηγή:
http://www.ypeka.gr).

Η λίμνη της Καστοριάς είναι χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης με
κωδικό “GR 1320001” και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας με κωδικό “GR
1320003”.

5. H Οδηγία 2000/60/EE, η οποία επιβάλλει την ολοκληρωμένη εποπτική,
επιχειρησιακή και διερευνητική παρακολούθηση και διαχείριση όλων των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του
Ευρωπαϊκού χώρου. Η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί πλήρως με την
παρούσα Οδηγία, με το Ν. 3199/2003/ΦΕΚ 280, Τεύχος Α' και την ΚΥΑ
140384/2011/ΦΕΚ 2017, Τεύχος Β, «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων με καθορισμό των θέσεων (Σταθμών)
Μετρήσεων και των Φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους κατά το Άρθρο
4, §4 του Ν. 3199/2003 (Α' 280)».

1.4.2. Εθνική νομοθεσία με εφαρμογή στην περιοχή
 ΥΑ Α/Φ31/26306/2367 (ΦΕΚ640/Β/26-06-1974) «Περί χαρακτηρισμού της Λίμνης

Καστοριάς ως τόπου εξαίρετου φυσικού κάλλους». Χαρακτηρίζεται ως τόπος
εξαίρετου φυσικού κάλλους η Λίμνη της Καστοριάς μετά ζώνης προστασίας 50
μέτρων από την όχθη της και προς κάθε πλευρά».
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Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής στο Ν. Καστοριάς είναι τα:
 Αρρενών Γράμμου (υπ’ αρ. 153404/398/10-6-1985 Απόφαση Υπ. Γεωργίας)
 Κάτω Νεστορίου-Πεύκο-Λιβάδια Κοτύλης-Παλιά Κοτύλη-Νέα Κοτύλη-Κάτω

Νεστόριο (Αρ. Πρωτ. 9102/378/28-4-2010 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περ/ρειας
Δυτικής Μακεδονίας)

 Καστανοφύτου (ΚΗ/2519/14-7-1997 απόφαση Αναπληρωτή Περ/κού ∆/ντή
Καστοριάς)

 Λίμνη-Βουνό Καστοριάς (ΚΗ/2698//24-6-2003 απόφαση Γεν. ∆/ντή Περιφέρειας ∆.
Μακεδονίας)

 Λάπανα (Απόφαση 22/ΔΑΣ/4424/17-7-01/ΦΕΚ 1103/22-8-01 και  υπ΄ αρ.
57910/1614/10-7-2008/ ΦΕΚ/Δ/372/04-08-2008 Aπόφαση Γ. Γραμ. Περιφ. Δυτ.
Μακεδονίας)

Η ζώνη γύρω από τη λίμνη χαρακτηρίζεται από το 1987 σύμφωνα με το ΓΠΣ της πόλης
της Καστοριάς (ΦΕΚ 951Δ΄/2-10-87 & τροποποίηση αυτού ΦΕΚ 84Δ΄/22-2-1991) σαν
ειδική ζώνη προστασίας ακτών. Επίσης στο ΓΠΣ καθορίζονται σαν περιοχές όπου
πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος η λίμνη, τα δάση της περιοχής
της Καστοριάς και η γεωργική περιοχή υψηλής παραγωγικότητας που βρίσκεται
περιμετρικά της λίμνης.

Καθοριστικός σταθμός στην εξέλιξη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στη
χώρα μας ήταν ο νόμος-πλαίσιο 1650/86, ο οποίος περιέχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για την
«Προστασία της Φύσης και του Τοπίου», όπου και γίνεται αναφορά στην θεσμοθέτηση
προστατευόμενων περιοχών (http://www.callisto.gr/nomothesia.php).

Εικ.3 Τόπος
Εξαίρετου φυσικού

κάλλους
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Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις ως προς αυτό το αντικείμενο του νόμου 1650/86 είναι η
κατηγοριοποίηση των προστατευόμενων περιοχών σε 5 κατηγορίες (περιοχές απόλυτης
προστασίας της φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί,
προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου, περιοχές οικοανάπτυξης), καθώς και ο
καθορισμός ειδικής διαδικασίας κήρυξης και διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών (άρθρα 18, 19, 21, 22) (http://www.callisto.gr/nomothesia.php).

Το 1999 εκδόθηκε ο νόμος 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις», ο οποίος ρυθμίζει την διαδικασία ίδρυσης Φορέων Διαχείρισης σε
προστατευόμενες περιοχές, καθώς και τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Οι Φορείς Διαχείρισης εξουσιοδοτούνται με διάφορες αρμοδιότητες και ευθύνες που
περιλαμβάνουν την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και κανονισμών λειτουργίας,
παρακολούθηση και εκτίμηση της εφαρμογής των κανονισμών, έλεγχο των
παρεμβάσεων στις περιοχές, γνωμοδότηση για την προέγκριση χωροθέτησης και
θέσπιση περιβαλλοντικών όρων, εκπόνηση μελετών, εφαρμογή έργων και διεξαγωγή
έρευνας, καθώς και ευαισθητοποίηση του κοινού (http://www.callisto.gr).

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Καστοριάς
δημιουργείτε το 2012 και η κατάργηση και συγχώνευσή του το 2013 με τα:
 Προεδρικό Διάταγμα 14/12 (ΦΕΚ 226/ΑΑ&ΠΘ) «Χαρακτηρισμός της περιοχής της

λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης
αυτής.

 Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενική
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Στην πράξη Φορέας Διαχείρισης για τη Λίμνη Καστοριάς δεν δημιουργήθηκε ποτέ.

Εικ.4
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 ΥΑ 26695 (ΦΕΚ1472/Β/09-10-2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας».
Καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό
χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες καθώς
επίσης και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να
αναπτύξει. Καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που
επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της
Περιφέρειας. Αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και
περιφερειακών πολιτικών και προγραμμάτων στο Επίπεδο της Περιφέρειας και
Προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών βασικές προτεραιότητες και οι
στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο
επίπεδο της Περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιμη ένταξή της στον
ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.

1.5.Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής
Σύμφωνα με τα:
 Ν. 2369/1920 (Φ.Ε.Κ. 184Α/1920) «Περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Ορεστιάδας»
 Από 21-09-1920 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 231Α/1920) «Περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου

Ορεστιάδος»
 Από 28-06-1933 Ν.Δ. (Φ.Ε.Κ. 168Α/1933) «Περί εξασφολίσεως των δικαιωμάτων

του Δημοσίου επί των αποκαλυπτόμενων εν Μακεδονία γαιών»
 A.N. 686/1937 (Φ.Ε.Κ. 190A/1937) «Περί εξασφαλίσεως των δικαιωμάτων του

Ειδικού Ταμείου Ορεστιάδας επί των αποκαλυπτόμενων γαιών της λίμνης
Καστοριάς*

 Από 14-01-1949 β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 11Α/1949) «Περί καταργήσεως του Ειδικού Ταμείου
Ορεοστιάδος»

 Από 28-12-1949 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 2Α/1950) «Περί συστάσεως εν τω Δήμο Καστοριάς
ιδίου νομικού προσώπου υπό τίτλο Επιτροπή Λίμνης Ορεστιάδας»

 Π.Δ. 589/1975 (Φ.Ε.Κ. 189/Α/1975) «Περί καταργήσεως του εν τω Δήμο Καστοριάς
ιδίου νομικού προσώπου υπό τίτλο Επιτροπή Λίμνης Ορεοπάδος»

προκύπτει ότι η περιουσία του Ειδικού Ταμείου Ορεστιάδος και στη συνέχεια της
Επιτροπής Λίμνης Ορεστιάδας, οι πόροι αυτού και η διαχείριση και συντήρηση των
αντιπλημμυρικών έργων που εκτέλεσε, έχουν περάσει στον Δήμο Καστοριάς

Η Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής γίνεται από αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την
κάτωθι Νομοθεσία:
 Οδηγία 2000/60/ΕΕ όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία (Ν.

3199/2003 κλπ)
 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την

αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
 Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.».
 Π.Δ. 14/2012 «Χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής

προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής»
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 Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενική Γραμματείας για το συντονισμό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Με το Π.Δ. 14/12 (ΦΕΚ 226/ΑΑ&ΠΘ) «Χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης
Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής»
ετέθησαν οι προϋποθέσεις για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Καστοριάς, οι
όποιες όμως δεν ευδοκίμησαν.

Αργότερα δε, με το Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Κατάργηση και συγχώνευση
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενική
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» το Ν.Π.Ι.Δ.
με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου
Λίμνης Καστοριάς» που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 14/2012 (226 ΑΑΠ) καταργείται και οι
αρμοδιότητές του περιέρχονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
και Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δεν θα πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι η προσπάθεια της προστασίας της βιολογικής
ποικιλότητας δεν τερματίζεται με τη θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών,
ουσιαστικά τότε αρχίζει. Η κήρυξη είναι μεν ένα απολύτως αναγκαίο βήμα αλλά από
μόνη της δεν επαρκεί.

Είναι εξίσου απαραίτητο να εξασφαλιστεί το καθεστώς διαχείρισης, δηλαδή ο
προσδιορισμός και η εφαρμογή όλων μέτρων, των ενεργειών και των παρεμβάσεων που
χρειάζονται για την αποτελεσματική προστασία, οργάνωση και λειτουργία των
προστατευόμενων περιοχών, ώστε να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της κηρύξεώς τους,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον εθνικό και χωροταξικό σχεδιασμό (www.callisto.gr).

Η περιοχή υπάγεται διοικητικά:
 Δήμος Καστοριάς
 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 Πρωτοδικείο-Ειρηνοδικείο Καστοριάς
 Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς
 Διεύθυνση Δασών Καστοριάς

Σημειώνεται ότι ένα μικρό κομμάτι της περιοχής (όπως αυτό φαίνεται στη σελ. 13)
υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.



2. Περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής
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2. Περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής
Η περιγραφή της περιοχής είναι το πρώτο στάδιο στην εκπόνηση του σχεδίου
διαχείρισης και η βάση στην οποία στηρίζεται το σύνολο σχεδόν των διαχειριστικών
ενεργειών. Είναι, εποµένως, απολύτως απαραίτητο να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις
επιστηµονικής εγκυρότητας των δεδοµένων.

Τα δεδοµένα για το φυσικό περιβάλλον προέρχονται από τη βιβλιογραφία καθώς δεν
ήταν εφικτό να συγκεντρωθούν δεδοµένα για τις οµάδες ειδών και τις παραµέτρους του
φυσικού περιβάλλοντος για οικονοµο-τεχνικούς λόγους.

Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι αποφεύχθηκε η παράθεση µη επιστηµονικώς αξιόπιστων
δεδοµένων καθώς αυτά µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένο σχεδιασµό. Είναι
προτιµότερο να δηλώνεται η έλλειψη στοιχείων και να αφήνονται κενά πεδία εφόσον
είναι ανέφικτη η συλλογή δεδοµένων, παρά να χρησιµοποιούνται επισφαλή δεδοµένα
(Κακούρος, 2004).

Η λεπτομερής καταγραφή με εργασία πεδίου, των διαφόρων δεδομένων σε ένα τόσο
εκτενή χώρο όπως αυτός της περιοχής μελέτης, απαιτεί την επί μακρό χρόνο
απασχόληση και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων και δαπάνες που ξεπερνούν αυτές της
παρούσας.

2.1.Φυσικό περιβάλλον
2.1.1. Κλίμα και βιοκλίμα
Το κλίμα είναι ηπειρωτικό με ψυχρούς χειμώνες και θερμάκαλοκαίρια. Οι μέσες
θερμοκρασίες αέρα είναι σχετικά χαμηλές και παρουσιάζουνμεγάλη διακύμανση
μεταξύ των ψυχρών και θερμών μηνών, γεγονός που ευνοεί τηνανάπτυξη
αποσαθρώσεων και κατακρημνίσεων. Το χειμώνα η θερμοκρασίακατεβαίνει πολλές
φορές κάτω από το μηδέν με αποτέλεσμα τα νερά της λίμνης ναπαγώνουν. Έχει
παρατηρηθεί ότι η λίμνη της Καστοριάς καλύπτεται από πάγο κατάμέσο όρο κάθε
διετία για δέκα περίπου ημέρες. Τα μέσα ετήσια ύψη βροχής είναισημαντικά και
υπερβαίνουν τα 700 mm. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τηνσχετικά ανομοιόμορφη
κατανομή της βροχής κατά τη διάρκεια του έτους, ευνοεί τηνανάπτυξη των
επιφανειακών και αξονικών διαβρώσεων καθώς και των ολισθήσεων.Τέλος, πρέπει να
σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος των κατακρημνισμάτων πέφτει μεμορφή χιονιού
(Τσόμπος, 2011).

Το κλίμα της περιοχής της λεκάνης απορροής θεωρείται υγρό με μεσοθερμικές
συνθήκες. Οι καλοκαιρινοί μήνες αποτελούν την ξηρή περίοδο, ενώ οι υπόλοιποι την
περίοδο των βροχοπτώσεων. Στην επόμενη παράγραφο γίνεται ο χαρακτηρισμός του
κλίματος κατά Emberger (Ecos, 1997).

Χαρακτηρισμός του κλίματος κατά Emberger
Για την περιοχή της Μεσογείου καλά αποτελέσματα για το χαρακτηρισμό του κλίματος
δίνει ο τύπος (ομβροθερμικό πηλίκο) του Emberger, ο οποίος δίνει σημαντική έμφαση
στις ετήσιες μεταβολές της θερμοκρασίας :

Q = 2.000 * P / (M2 - m2)όπου : P = ετήσια βροχόπτωση σε χιλιοστά
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Μ = η μέση τιμή των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα του έτους
σε βαθμούς Κέλβιν (0ο K = - 273o C).

m = η μέση τιμή των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα του έτους
σε βαθμούς Κέλβιν (0ο K = - 273o C).

Από τις τιμές του Q για τη συγκεκριμένη περιοχή και την τιμή του m συντάσσονται τα
κλιματικά διαγράμματα του Emberger τροποποιημένα από το Sauvage.Στo Κλιματικό
διάγραμμα για την Ελλάδα διακρίνονται τρεις βιοκλιματικοί όροφοι "ημίξηρος",
"ύφυγρος" και "υγρός" και τέσσερις υποόροφοι με βάση την τιμή του m (oC όπως
παραπάνω) σε "χειμώνα θερμό", "χειμώνα ήπιο", "χειμώνα ψυχρό" και "χειμώνα δριμύ"
(Μαυρομάτης, 1980)

Έτσι, με αυτό τον τρόπο διακρίνονται οι εξής βιοκλιματικοί όροφοι :

Μεσογειακό πολύ ξηρό (ερημικό) κλίμα (σαχαρινό)
Μεσογειακό ξηρό κλίμα
Μεσογειακό ημίξηρο κλίμα
Μεσογειακό ύφιγρο κλίμα
Μεσογειακό υγρό κλίμα
Μεσογειακό υπέρυγρο κλίμα
Μεσογειακό κλίμα υψηλών ορέων.

Η διάκριση των υπό-ορόφων κάθε βιοκλιματικού ορόφου, σε πέντε παραλλαγές ή
υποορόφους, "θερμό",  "εύκρατο", "δροσερό", "ψυχρό" και "πολύ ψυχρό", γίνεται με
βάση το μέσο όρο των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα (m oC) ως εξής
:

m > 7 oC = θερμός υπό-όροφος, χειμώνας θερμός χωρίς παγετούς
3 oC < m < 7 o C = εύκρατος, χειμώνας ήπιος, παγετοί σπάνιοι
0 oC < m < 3 o C = δροσερός, χειμώνας ψυχρός, παγετοί συχνοί
-10 oC < m < 0 o C = ψυχρός, χειμώνας δριμύς, παγετοί διάρκειας συχνοί
m < -10 o C = πολύ ψυχρός, χειμώνας πολύ δριμύς, παγετοί παρατεταμένοι

Εφαρμόζοντας τον τύπο του Emberger για την περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του
μετεωρολογικού σταθμού Καστοριάς προκύπτει  Q=  79

Από το κλιματικό διάγραμμα του Emberger προκύπτει, ότι η περιοχή η συγκεκριμένη
περιοχή ανήκει στην υφυγρη μεσογειακή ζώνη με δριμύ χειμώνα (Q= 79 και m= -
2,2oC) (Ecos, 1997).
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2.1.2. Γεωλογία
Η περιοχή της Καστοριάς παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία σε σχηματισμούς.
Σταπετρώματα της περιοχής περιλαμβάνονται προαλπικά μεταμορφωμένα και
πλουτώνια, αλπικά ανθρακικά κυρίως ιζήματα, μολασσικές αποθέσεις της
Μεσοελληνικής Αύλακας, καθώς και πλειοκαινικά και τεταρτογενή χαλαρά ιζήματα.
Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τα πετρώματα ανήκουν στην Πελαγονική ζώνη, ενώ
στη δυτική περιοχή εμφανίζονται σχηματισμοί της Πελαγονικής και κυριαρχούν τα
ιζήματα της Μεσοελληνικής Αύλακας (Τσόμπος, 2011).

Σύμφωνα με το Γεωλογικό χάρτη (Χάρτης #1) τα πετρώματα που εμφανίζονται στην
ευρύτερη περιοχή της λίμνης Καστοριάς, είναι τα ακόλουθα απότα παλαιότερα στα
νεότερα:

2.1.2.1. Πελαγονικό υπόβαθρο
 Παλαιοζωικό (αδιαίρετο)

Γρανίτης Φλώρινας (γ)Αδροκρυσταλλικός έως πορφυροειδής μεταγρανίτης. Εχει
μεγάλη ανάπτυξη και στα παρακείμενα γεωλογικά φύλλα, όπου οι επαφές διείσδυσής
του μέσα  στα πετρώματα του Παλαιοζωικού είναι πιο εμφανείς και περισσότερο
διαδομένες.

Διακρίνονται σε αδροκρυσταλλικός έως πορφυροειδής μεταγρανίτης ο οποίος
χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική παραμόρφωση και εξαλλοίωση, σε μικροσκοπική
κλίμακα, σχιστότητα, που αυξάνεται σε  ένταση από το εξωτερικό προς την περιφέρεια
και από βλαστοκατακλαστικό ιστό, δηλαδή στοιχεία που δικαιολογούν τον όρο
«μεταγρανίτης», σε αμφιβολιτικός και/ή βιοτιτικός γρανίτης –γρανοδιορίτης , διορίτης.
Πρόκειται για ολοκρυσταλλικά αδρόκοκκα πετρώματα με ποικιλία σύστασης από
γρανίτη έως διορίτη, και σε αρενίτες, πετρώματα με κοκκώδη-κατακλαστικό έως
ψαμμιτικό ιστό και σύσταση λόγω του έντονου τεκτονισμού που έχουν υποστεί.

Γρανιτογνεύσιοι (Pz-gn1) εντοπίζονται στα κατώτερα μέλη του μεταμορφωμένου
συστήματος. Έχουν γνευσιακή έως σχιστοποιημένη υφή και πορφυροκατακλαστικό έως
βλαστομυλονιτικό ιστό. Εκτός από την περθιτίωση των καλιούχων αστρίων, την
εξαλλοίωση των πρωτογενών ορυκτών και τα έκδηλα μικροσκοπικά και μακροσκοπικά
στοιχεία της ισχυρής τεκτονικής παραμόρφωσης, παρατηρείται ένας έντονος γραμμικός
και επιφανειακός προσανατολισμός κυρίως των φυλλοπυριτικών ορυκτών, στον οποίο
οφείλεται η παρατηρούμενη σχιστότητα του πετρώματος.

Πορφυρογνεύσιος Ατραπού- Τριανταφυλλιάς (Pz-gn2) Μακροσκοπικά πρόκειται για
λευκοκρατικό πέτρωμα με σχιστότητα παράλληλη προς τα περιββάλοντα πετρώματα
του κατώτερου ορίζοντα του «έντονα» μεταμορφωμένου συστήματος. Μικροσκοπικά
το πέτρωμα παρουσιάζει σχιστοποιημένη υφή και γρανοβλαστικό-πορφυροειδή ιστό.
Θεωρείται μάλλον πλουτώνιας προέλευσης (ορθογνεύσιος).

Έντονα μεταμορφωμένο σύστημα το οποίο διακρίνεται σε δύο ορίζοντες : α) τον
ανώτερο (Pz-sch) o οποίος περιλαμβάνει κυρίως σχιστολίθους (αμφιβολιτικούς-
αμφιβολιτικούς-επιδοτιτικούς) και σε μικρότερη κλίμακα σιπολίνες, μάρμαρα,
σερπεντινίτες και κατά θέσεις χαλαζίτες. β) τον κατώτερο ορίζοντα (Pz-gn) ο οποίος
αποτελείται κυρίως από γνευσίους (ορθο και παραγνεύσιοι) με παρεμβολές
σχιστολίθων σε μορφή φακών ή στρωμάτων και από αμφιβολίτες σε μικρότερο
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ποσοστό. Τα γνευσιακά ορθοπετρώματα χαρακτηρίζονται από γρανοβλαστικό-
πορφυροειδή έως οφθαλμώδη ιστό, είναι σχιστοποιημένα. Οι παραγνεύσιοι είναι
ανισόκοκκα πετρώματα με αρκετό χαλαζία συχνά σε φακοειδείς συγκεντρώσεις, όξινα
πλαγιόκλαστα και μοσχοβίτη.

 Λιθανθρακοπέρμιο-Κατώτερο Τριαδικό
Ελαφρά μεταμορφωμένo σύστημα (C-Pk, C-Pph) με παρεμβολές από φακούς
ερυθρών, κρυσταλλικών ή μη, ασβεστόλιθων. Αρχίζουν με μετακροκαλοπαγή,
μεταψαμμίτες και μετααρκόζες, που μεταβαίνουν βαθμιαία προς τα πάνω σε φυλλίτες,
κατά θέσεις πρασινόλιθους και σχιστόλιθους διαφόρων τύπων (χλωριτικούς,
σερικιτικούς, γραφιτικούς, μοσχοβιτικούς). Τα νεότερα μέλη του συστήματος είναι
λεπτόκοκκα μεταϊζήματα, ελαφράς μεταμόρφωσης, που περιέχουν σώματα
μεταβασιτών (πρασινόλιθοι). Τα μεταϊζήματα είναι σχιστοποιημένα και αποτελούνται
από χαλαζία, σερικίτη, χλωρίτη, μοσχοβίτη, αλβίτη, τα ποσοστά συμμετοχής των
οποίων καθορίζουν και τους επί μέρους πετρολογικούς τύπους. Σε αντιστοίχους
σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής, εκτός του φύλλου, μέσα στους ασβεστολιθικούς
φακούς βρέθηκαν τα Κωνόδοντα Spathognathodus timorensis, Enantiognathus
petraeviridi και, Hindeodella (Metaprioniodus) pectiniformis τα οποία χαρακτηρίζουν
το Ανώτερο Σκύθιο έως Κατώτερο Ανίσιο (Τσόμπος, 2011).

2.1.2.2. Πελαγονική ζώνη
 Μέσο Τριαδικό-Κατώτερο Λιάσιο

Ασβεστόλιθοι και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Tm Jik): μεσοστρωματώδεις έως
παχυστρωματώδεις με χρώμα ανοικτότεφρο-τεφρό, που στα ανώτερα μέλη της σειράς,
γίνεται σκοτεινότεφρο-μελανότεφρο. Μέσα σε αυτούς παρατηρούνται εμφανίσεις
καρστικού βωξίτη και απολιθώματα (Involutina gaschei praegaschei,
I.sinuosaoberhauseri, Duostominidae, Thaumatoporellaparvovesiculifera κ.ά.).

Στα ανώτερα μέλη τους παρεμβάλλεται μία σχιστοψαμμιτοκερατολιθική διάπλαση
μικρού πάχους, που μεταβαίνει πάλι σε λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους τεφρού έως
μελανότεφρου χρώματος. Στην προέκταση των ασβεστόλιθων αυτών και εκτός φύλλου
έχουν βρεθεί τα Κωνόδοντα Gondodella polygnathiformis, Hindeodellaspengleri και
Metapolygnathus abnepsis, που η ηλικία τους αρχίζει από το ανώτεροΛαδίνιο και
φθάνει μέχρι το Νόριο.

 Μέσο ανώτερο Λιάσιο
Ασβεστόλιθο (Jik): σκοτεινόχρωμοι έως γκριζόμαυροι, με μικρά Megalodon sp.
καιPinnidae. Σαν όριο μεταξύ του Κατώτερου και Μέσου Λιασίου θεωρήθηκε ο
ορίζοντας στον οποίο σταματούν τα μεγάλα (10-30 cm) και αρχίζουν τα μικρά
Megalodon sp. με Pinnidae. Ηλικία Μέσο –Ανώτερο Λιάσιο.

 Iουρασικό
Σχιστοκερατολιθική διάπλαση (sch): αποτελείται από αργιλικούς σχιστόλιθους,
μεταπηλίτες, μεταψαμμίτες, κερατολίθους και ραδιολαρίτες και συνοδεύει πάντοτε τους
οφιόλιθους της Πελαγονικής Ζώνης. Ηλικία: Ιουρασικό.
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Οφιόλιθοι καi άλλα ιζήματα (ο),(Cr): Δύο μεμονωμένες οφιολιθικές μάζες
εμφανίζονται στην περιοχή οι οποίες ανήκουν στο σύμπλεγμα της Πελαγονικής και
καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από ιζήματα της Μεσοελληνικής αύλακας.

Αποτελούνται από βασικά και υπερβασικά πετρώματα περιδοτίτες (W1e2),
σερπεντινιωμένους δουνίτες (W1g), έντονα τεκτονισμένα. Μέσα σ' αυτούς απαντούν
χρωμιτικές συγκεντρώσεις (W4g) και σιδηρονικελιούχα (W4a) κοιτάσματα. Στις
εμφανίσεις των οφιολίθων και των συνοδών ιζημάτων επισημαίνεται η παρουσία
τεκτονικών μπλοκ διαφόρων διαστάσεων από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους,
μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους και σερπεντινίτες (τυπικοί σχηματισμοί οφιολιθικών
melange). Τα οφιολιθικά μείγματα βρίσκονται στη ζώνη επαφής οφιολίθων με τα
ανθρακικά πετρώματα (Τσόμπος, 2011).

2.1.2.3. Μεσοελληνική Αύλακα
 Μολασσικά ιζήματα (Μειόκαινο, Ακουιτάνιο -Βουρδιγάλιο)

Τα μολασσικά ιζήματα καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής
Καστοριάς. Οι αποθέσεις προέρχονται από τις σειρές Τσοτυλίου, και Οντριάς, τις
ανώτερες σειρές τις Μεσοελληνικής αύλακας. Εμφανίζονται στην περιοχή νότια της
λίμνης της Καστοριάς (Savoyat & Μονόπωλης 1971).

 Σχηματισμοί Πενταλόφου (Μ) Ακουιτάνιο :
Περιλαμβάνει κροκαλοπαγή σε συμπαγή στρώματα που εναλλάσσονται τοπικά με
ψαμμίτες. (Δ. Παπανικολάου, Ε. Λέκκας, Η. Μαριολάκος, Ρ. Μίρκου, 1988) Το πάχος
του σχηματισμού αυτού ανέρχεται σε 4000m και αποτελείται από κροκαλοπαγή και
ψαμμίτες σε εναλλαγές με ιλυομιγείς συνεκτικές μάργες και ψαμμίτες και κυανές έως
κιτρινοπράσινες μάργες. Στα ανώτερα μέλη των κροκαλοπαγών σε τεφροκύανες μάργες
περιέχονται  θραύσματα Μαλακίων, και Τρηματοφόρα (Globorotalia kugleri,
Globigerinitadissimilis, Lepidocyclinasp. κ.ά.). Η απόθεσή της έλαβε χώρα κατά το
Ακουιτάνιο-Βουρδιγάλιο (Fermeli & Ioakim 1992).Επικάθονται ασύμφωνα στον
σχηματισμό του Επταχωρίου με την επαφή τους να χαρακτηρίζεται τεχνικογεωλογικώς
σαν μία ζώνη μειωμένης γεωτεχνικής συμπεριφοράς.

Σχηματισμοί Τσοτυλίου (Μic) Ακουιτάνιο-Βουρδιγάλιο: Στις περισσότερες
περιπτώσεις ο σχηματισμός αυτός εμφανίζεται να υπέρκειται με συμφωνία των
μολασσικών ιζημάτων της υποκείμενης ακολουθίας του Πενταλόφου. Το συνολικό
πάχος του σχηματισμού μεταβάλλεται από 500m μέχρι 2000m  και οι γενικότερες
κλίσεις των στρωμάτων παραμένουν συνήθως μικρές ή οριζόντιες αφού τις
περισσότερες φορές δεν υπερβαίνουν τις 50 -100. Αποτελείται κυρίως από
κροκαλοπαγή-ψαμμίτες, μάργες, κλαστικούς ασβεστολίθους κ.α. με  σχετικώς ταχείς
αποσφηνώσεις και πλευρικές μεταβάσεις φάσεων.

Σχηματισμός Όντρια (Μior) Βουρδιγάλιο-Τορτόνιο: Με το όνομα αυτό
χαρακτηρίζεται μια ακολουθία πετρωμάτων που δεν περιλαμβάνουν τους
ασβεστολίθους της Όντρια με την στενή έννοια του όρου αλλά αποτελούνται από επί
μέρους σχηματισμούς):

α) Σχηματισμός Όρλια (ψαμμιτικές μάργες και μαρμαρυγιούχοι χαλαροί ψαμμίτες)

β) Σχηματισμός Ζευγοστασίου (Μάργες εξαιρετικά ιλυομιγείς, κυανές μάργες,
κίτρινη άμμος)
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γ) Σχηματισμούς Ομορφοκκλησιάς (ψαμμιτική σειρά βάσεως και κυρίως μαργαϊκή
σειρά)

δ) Σχηματισμούς Χ που περιλαμβάνουν τα μέλη i) ψαμμίτες Πετροπουλακίου ii)
ασβεστολίθους Όντρια και iii) ψαμμιτικές μάργες.

 Ανώτερο Μειόκαινο - Κατώτερο Πλειόκαινο
Άργιλοι, άμμοι και κροκαλοπαγή (Ng), οι οποίοι προς τα κάτω μεταβαίνουν σε
λευκοκίτρινους μέχρι λευκόφαιους συμπαγείς απολιθωματοφόρους μαργαϊκούς
ασβεστόλιθους, μάργες και αργίλους. Στα βαθύτερα στρώματα αναπτύσσονται
μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, μάργες με λεπτές διαστρώσεις λιγνίτη, αργιλούχες μάργες με
εναλλαγές ανθρακομιγούς λιγνίτη και ξυλίτη (Λιγνιτωρυχεία Βεύης, Αχλάδας). Στην
προέκταση της λεκάνης στη Φλώρινα εντοπίστηκαν ορίζοντες με χαρακτηριστικά
απολιθώματα όπως: Neritina, Theodoxus (Calvertia) macedonicus). Μέγιστο πάχος:
100 m περίπου.

 Πλείο-Πλειστοκαινικές Αποθέσεις
Ποτάμιες και λιμναίες αποθέσεις σε αναβαθμίδες(Pl-Pt), όπως χαλαρά
κροκαλοπαγή, κυανές έως υποπράσινες άργιλοι, άμμοι, χαλαροί ψαμμίτες με κόκκους
ποικίλου μεγέθους, κροκαλοπαγή και ερυθροί άργιλοι στα ψηλότερα τμήματά τους που
απαντούν ΝΝΑ της λίμνης της Καστοριάς. Τα ιζήματα αυτά αποτέθηκαν μετά τη
χέρσευση των μολασσικών ιζημάτων και το σχηματισμό των μεγάλων συστημάτων
λιμνών στο Αν. Μειόκαινο-Πλειόκαινο με την τεκτονική φάση των ανυψώσεων και
διαρρήξεων που ακολούθησε. Η απόθεση αυτών των σχηματισμών συνεχίσθηκε και
στο Πλειστόκαινο. Πάχος: μέχρι και 100 m.

 Πλειστόκαινο
 Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι, άργιλοι(Ptc,s): ποταμοχειμαρρώδους

προέλευσης και ερυθρές γαίες.
 Πλειστόκαινο - Ολόκαινο

Παλαιές χερσαίες αναβαθμίδες (Q): Συσσώρευση διαφόρων τύπων χονδρόκοκκων
κλαστικών υλικών που απαντώνται στην περιφέρεια των λεκανών και αποτελούνται
από μία πολυγενή θεμελιώδη μάζα με διάσπαρτα ή συσσωρευμένα πλευρικά κορήματα.
Πρόκειται για ελαφρά συνεκτικούς σχηματισμούς που μεταπίπτουν στις χαμηλότερες
θέσεις σε κώνους κορημάτων. Ερυθρογαίες που απαντώνται μέσα στα καρστικά
έγκοιλα των αλπικών ανθρακικών πετρωμάτων ή των ασβεστολιθικών κροκαλοπαγών
της μολάσσας.

 Ολόκαινο
Αλλούβια (Η): Στις αλλουβιακές αποθέσεις περιλαμβάνονται σύγχρονες χερσαίες
αποθέσεις με τη μορφή προσχώσεων κοιλάδων, οι αναβαθμίδες, αλλουβιακοί κώνοι,
ριπίδια και κώνοι κορημάτων.

Προσχώσεις δελταϊκές, όπως άμμοι και ιλύς με διάσπαρτα, ευμεγέθη, γωνιώδη
τεμάχια από τα περιβάλλοντα τη λεκάνη πετρώματα. Αλλουβιακές αποθέσεις, όπως
ασύνδετα υλικά προσχώσεων και υλικά ελουβιακού μανδύα, αποθέσεις στις κοίτες
ποταμών και χειμάρρων, προσχώσεις μικρών κλειστών λεκανών με υλικά από τα
περιβάλλοντα πετρώματα Ποτάμιες αναβαθμίδες. Πλευρικά κορήματα και κώνοι
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κορημάτων.  Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλύς ασθενέστατα
συνεκτικές (Τσόμπος, 2011).

2.1.2.4. Γεωμορφολογία
Η μορφολογία της περιοχής μελέτης είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα της γεωλογικής
της δομής, της πρόσφατης τεκτονικής εξελίξεως και της ενέργειας της διαβρώσεως, η
οποία προκαλεί την προοδευτική εξομάλυνση του αναγλύφου. Παράλληλα, με την
δράση του νερού, τα προϊόντα της διάβρωσης και της αποσάθρωσης, μεταφέρονται και
αποτίθενται στις χαμηλότερες περιοχές.

Mε βάση τη γεωλογική δομή και τη σύσταση των πετρωμάτων  διακρίνονται τρεις
ζώνες διαφορετικού αναγλύφου: Α) Ζώνη ορεινού αναγλύφου (γρανιτο-γνευσίων-
πλουτώνιων πετρωμάτων) Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την ορεινή, κρυσταλλοσχιστώδη
και πλουτωνική μάζα του όρους Βέρνου, η οποία κατεβαίνει μέχρι τη λίμνη της
Καστοριάς. Το ανάγλυφο της ζώνης αυτής παρουσιάζει έντονα φαινόμενα κατά βάθος
διάβρωσης. Β) Καρστικό ανάγλυφο (ανθρακικών πετρωμάτων) Η δεύτερη ζώνη
περιλαμβάνει την ασβεστολιθική ανάπτυξη του μεσοζωικού καλύμματος που εκτείνεται
από τα υψώματα Κορησού και Πύργου του Άσκιου όρους μέχρι το Τρικλάριο όρος
βορειοδυτικά. Τα ανθρακικά πετρώματα γενικά παρουσιάζουν ανάγλυφο μορφής
προχωρημένης καρστικοποίησεως, και πιο συγκεκριμένα ρωγμές, έγκοιλα,
μικροσπήλαια, δολίνες  και επιφάνειες επιπέδωσης. Γ) Ανάγλυφο χαμηλών περιοχών.
Η Τρίτη ζώνη συμπίπτει με την παραλίμνια πεδινή έκταση και τη νότια της λίμνης
ημιπεδινη περιοχή που καταλήγει στην κοιλάδα του ποταμού Αλιάκμονα. Περιλαμβάνει
ιζήματα της Μεσοελληνικής Αύλακας, πλειστοκαινικές αποθέσεις και τέλος από
ολοκαινικές αποθέσεις.

Ο λιμναίος χώρος, περιβάλλεται κατά τις τέσσερις πλευρές του από λοφώδεις εξάρσεις,
πλαισιώνεται –σε μεγαλύτερη από σταση– από υψηλές οροσειρές και διαιρείται από τη
χερσόνησο “Κορίτσα” σε δύο τμήματα, ως εξής: το βόρειο ή άνω τμήμα με επιφάνεια
15,13 km2 και το νότιο ή κάτω τμήμα με επιφάνεια 11,47 km2. To παραλίμνιο πεδινό
τμήμα που σχηματίζεται έχει μικρό σχετικά πλάτος ανάπτυξης και περιορισμένη
έκταση: εμφανίζεται μόνο στο βορειοανατολικό τμήμα της περιμέτρου της λίμνης (από
τον Απόσκεπο μέχρι περίπου το Γκιόλε). Ο λιμναίος χώρος εμφανίζει κατά την 50ετία
1932-1982 μια προοδευτική συρρίκνωση η οποία εκφράζεται σε όλα τα μεγέθη του και
ιδίως σε ό,τι αφορά την έκταση, το μέσο βάθος και τον όγκο της λίμνης. (Παυλόπουλος
Κ., Σκέντος Α., Κοταμπάση Χ., 2010.)

2.1.3. Έδαφος
Οι κυριότερες γεωμορφές που επικρατούν στην  ευρύτερη περιοχή της Λίμνης είναι:

Δελταϊκά ριπίδια, στις εκβολές των υδατορευμάτων, Ξηροπόταμου και Τοιχιού-
Λάκκος ρέματος αποτελούμενα από άμμους, ιλυούχους άμμους και αργίλους ηλικίας
Ολοκαίνου.

Αλλουβιακοί κώνοι απόθεσης δύο γενεών στις περιοχές της Κορησού, Βασιλικών,
Αμπελοκήπων, Κωσταραζίου άνω πλειστοκαινικής και ολοκαινικής ηλικίας. Οι
πλειστοκαινικοί κώνοι αποτελούνται από αδρόκοκκα υλικά κροκαλών, χαλίκων και
άμμων, ενώ οι ολοκαινικοί κώνοι κυρίως από άμμους, χάλικες και ιλυούχες άμμους.



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

32

Ανάλογες εμφανίσεις αλλουβιακών κώνων απόθεσης εντοπίστηκαν στις περιοχές
Τοιχιού, Αποσκέπου, όπου είναι ολοκαινικής ηλικίας. Τα υλικά που τους αποτελούν
είναι κυρίως χάλικες, άμμοι  και ιλυούχες άμμοι κατά θέσεις.

Ποτάμιες αναβαθμίδες οι οποίες μπορούν να διακριθούν ανάλογα με την ηλικία τους
σε Άνω Πλειστοκαινικές στις οποίες κατατάσονται αυτές των Αμπελοκήπων, Μηλιάς,
Κωσταραζίου μέσα στο ρέμα Γκιόλε σε υψόμετρο 625-630m αποτελούμενες από
άμμους και ιλυούχες άμμους και αυτές ηλικίας Μέσο Πλειστοκαινικές ποτάμιες
αναβαθμίδες στις περιοχές Άργους Ορεστικού, Αμπελοκήπων, Κωσταραζίου σε
υψόμετρο από 650-670m που αποτελούνται από άμμους και ιλυούχες άμμους κυρίως
καθώς και ορίζοντες χαλίκων κατά θέσεις. Κρημνοί, κυρίως στους ανθρακικούς
σχηματισμούς του Αγ. Νικολάου, του Πετρώδους με μεγάλο υψός από 100-300m
περίπου. Ακτές απόκρημνες με μεγάλη κλίση, με ή χωρίς ίζημα, εμφανίζονται στην
περιοχή του ασβεστολιθικού όγκου της περιοχής της Καστοριάς. Τέλος επιφάνειες
επιπέδωσης στα 1.100m που εμφανίζονται στους ανθρακικούς σχηματισμούς  του
όρους Κορησός αποτελούνται από ιζήματα προϊόντα της αποσάθρωσης των
ασβεστολίθων. (Παυλόπουλος Κ., Σκέντος Α., Κοταμπάση Χ., 2010.)

2.1.4. Υδρολογία
Σύμφωνα και με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και όπως αναφέρθηκε και στην
Παράγραφο 1.2., η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποτελεί τη λεκάνη απορροής της λίμνης
της Καστοριάς. Η επιφάνεια της λεκάνης αυτής καλύπτει έκταση 267 km2 και
υποδιαιρείται σε 11 υπολεκάνες απορροής από τις οποίες:

 9 υπολεκάνες αφορούν βασικά υδατορέματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1,
 1 αφορά στην υπολεκάνη της πόλης της Καστοριάς, της οποίας οι απορροές

εισέρχονται στη λίμνη μέσω των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων.
 1 αφορά στην υπολεκάνη της περιοχής Αμπελοκήπων που βρίσκεται νοτιοδυτικά της

λεκάνης της Καστορίας, της οποίας τα επιφανειακά ύδατα οδηγούνται στο Ρέμα
Γκιόλι και καταλήγουν στον Αλιάκμωνα,  ενώ τα υπόγεια συμβάλλουν στη λίμνη.

Στον Πίνακα 2-1 καθώς και στο Χάρτη #2 του Υπομνήματος, παρουσιάζονται οι 11
υπολεκάνες με τις εκτάσεις που καταλαμβανουν η κάθε μία και τα ρέματα που
περιλαμβανουν.

Πίνακα 2-1: Ρεματα και υπολεκάνες της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς

α/α Περιοχή ή υπολεκάνη Εκταση (σε km2)

1. ρ. Φουντουκλή 4,19

2. ρ. Απόσκεπου 8,30

3. ρ. Βυσσινιάς 48,46

4. τ. Αγ Αθανασίου 2,14

5. ρ.Τοιχίου 23,25

6. ρ. Μεταμόρφωσης 12,28
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7. ρ. Φωτεινής 9,87

8. ρ. Ξηροποτάμου 113,44

9. ρ. Ίστακου 9,46

10. Καστοριάς -Δισπηλιού 12,64

11. Αμπελοκήπων 23,47

Σύνολο έκτασης 267,50

Εκταση λίμνης Καστοριάς 27,90

(Πηγή: Τολίκας, 2000)

Ολα τα παραπάνω ρέματα τροφοδοτούν της λίμνης της Καστοριάς η οποία
εκφορτίζεται από την Διώρυγα της Καστοριάς (ρ. Γκιόλι) που βρίσκεται στο νότιο
τμήμα της λίμνης και τα νερά της καταλήγουν στον Αλιάκμoνα.

Η λίμνη της Καστοριάς έχει μορφή περίπου ορθογωνική με μεγάλο άξονα διεύθυνσης
από Β προς Ν, μήκους  7 km και μικρό άξονα διεύθυνσης από Α προς Δ, μήκους 5,5
km. Η συνολική της έκταση είναι 27.9 Km2 και μέσο βάθος νερού 4,40 m και μέγιστο
βάθος 9,10 m και συνολικό όγκο νερού της τάξεως των 110 Χ 106 m3. Στο δύτικό της
τμήμα στην περιοχή της πόλης της Καστοριάς υπάρχει η χερσόνησος της Κοριτσάς με
διευθυνσης από δυτικά προς ανατολικά.  Η συνεχιζόμενη επέκταση του δέλτα του
ρεύματος Ξηροποτάμου προς τη χερσόνησος της Κορίτσας λόγω των φερτών υλικών
τείνουν να διαχωρίσουν τη λίμνη σε δύο τμήματα (βόρειο και νότιο).

Η υδρολογική λεκάνη της λίμνης διαρθρώνεται από μορφολογική άποψη σε δύο
περιοχές ως εξής: (Α) Η ορεινή περιοχή, που αναπτύσσεται κυκλικά γύρω από τη λίμνη,
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης απορροής και χαρακτηρίζεται από
σχετικά πυκνό υδρογραφικό δίκτυο. Συγκροτείται από τις υπολεκάνες Απόσκεπος,
Βυσσινίας, Τοιχίου, Μεταμόρφωση, Φωτεινής και Ξηροπόταμου. (Β) Η πεδινή περιοχή,
που αναπτύσσεται στην παραλίμνια περιοχή κυρίως μεταξύ Απόσκεπου, Μαυροχωρίου
και Δισπηλιού και καταλαμβάνει έκταση 45 km2  περίπου (Τσόμπος, 2011).
Στους σκληρούς πετρολογικούς σχηματισμούς που συγκροτούν το υπόβαθρο της
λεκάνης απορροής της λίμνης δρα ένα τραχύ κλίμα με έντονες θερμοκρασιακές
μεταβολές και σημαντικό ύψος κατακρημνισμάτων, το οποίο σε συνδυασμό με το
ορεινό ανάγλυφο της περιοχής, ευνοεί την ανάπτυξη φαινομένων διάβρωσης και
αποσάθρωσης καθώς και τον έντονο κατακερματισμό και απολεπισμό  λικού. Έτσι, η
ορεινή λεκάνη απορροής της λίμνης εμφανίζει σήμερα έντονο χειμαρρικό χαρακτήρα
(Τσόμπος, 2011).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που έγινε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
του Α.Π.Θ. (2000), η υπολεκάνη Ξηροπόταμου, παρουσιάζει το μέγιστο ετήσιο
στερεοφορτίο στην έξοδό της. Ακολουθούν οι υπολεκάνες Βυσσινίας και Τοιχίου. Έτσι,
έχουν κατασκευαστεί αρκετά έργα προστασίας έναντι των χειμαρρικών φαινομένων
στις υπολεκάνες Ξηροποτάμου, Βυσσινίας και Φωτεινής, όπου τα φράγματα, που έχουν
ύψος που κυμαίνεται από 2 έως 6m, λειτουργούν ταυτόχρονα ως φράγματα
συγκράτησης φερτών υλικών και ως φράγματα στερέωσης (Τσόμπος, 2011).
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2.1.4.1. Κινήσεις υδάτων
Στη λίμνη παρατηρούνται οι ακόλουθες κινήσεις υδάτων:

Μια γενική βραδεία μόνιμη ροή από το άνω τμήμα της λίμνης, στο οποίο εισρέουν
νερά, προς το κάτω τμήμα, όπου αυτά εκρέουν στη θέση Γκιολέ.

Ροές που οφείλονται στους πνέοντες ανέμους και δευτερευόντως στη μεταβολή της
πυκνότητας των νερών λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της λίμνης.

Ροές στο υπολίμνιο, που σχηματίζονται κατά τις πλημμυρικές παροχές των χειμαρρικών
ρεμάτων (Τσόμπος, 2011).

2.1.4.2. Επιφανειακή απορροή – Ρέματα τροφοδοσίας λίμνης
Με βάση το Επιχειρησιακό σχέδιο εξυγίανσης, προστασίας  & ανάδειξης λίμνης
Καστοριάς που εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ το 2010 που προήλθαν από την
αποδελτίωση των Μελετών σχετικά µε το Υδρολογικό Ισοζύγιο της Λίµνης,
προκύπτουν τα εξής στοιχεία  για ένα µέσο υδρολογικό έτος:

Πίνακας 2-2: Υδρολογικό ισοζύγιο λίµνης Καστοριάς (ANKO, 2010)

ΕΙΣΡΟΕΣ (m3)
Όγκος βροχοπτώσεων 16,5*106

Επιφανειακές εισροές στη λίµνη 76,2*106

Υπόγειες εισροές στη λίµνη Εκτιµάται ότι υπερβαίνουν κατά 8,3*106 m3 το
άθροισµα του όγκου αντλήσεων και τον όγκο

υπόγειων εκροών

ΕΚΡΟΕΣ (m3)
Εξάτµιση 23,3*106

Απευθείας αντλήσεις από τη λίµνη Μη ευθέως προσδιορίσιµες
Επιφανειακές εκροές από τη λίµνη 61*106

Υπόγειες εκροές από τη λίµνη Μη ευθέως προσδιορίσιµες

Η επιφανειακή απορροή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως από τη λιθολογική
σύσταση των γεωλογικών σχηματισμών, την εξάτμιση, την κλίση του εδάφους, τη
φυτοκάλυψη, την ένταση και διάρκεια των βροχοπτώσεων και την τεκτονική (Τσόμπος,
2011).

Τα ρέματα που τροφοδοτούν τη λίμνη διακρίνονται από άποψη μεγέθους των λεκανών
απορροής τους σε 3 κατηγορίες :

 Μέσου μεγέθους ρέματα: σε αυτά υπάγεται μόνο ο Παλαιοπόταμος (Ξηροπόταμος)
με λεκάνη απορροής εμβαδού 104,1 km2, η οποία καταλαμβάνει το 51,29% της
λεκάνης απορροής της λίμνης και ασκεί καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της.

 Μικρού μεγέθους: όλα τα λοιπά ρέματα που τροφοδοτούν τη λίμνη, με λεκάνη
απορροής εμβαδού μικρότερου των 5 km2.

 Ενδιάμεσες επιφάνειες απορροής: αποτελούν τις επιφάνειες που παρεμβάλλονται
μεταξύ των ορεινών λεκανών των ρεμάτων που αναφέρθηκαν, καθώς και οι
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επιφάνειες ρεμάτων με λεκάνη απορροής εμβαδού μεγαλύτερου των 5 km2.

Οι εκβολές των χειμαρρικών ρεμάτων στο λιμναίο χώρο συγκεντρώνονται κυρίως στο
ΒΑ τέταρτο της λιμναίας περιμέτρου, και εκτείνονται σε μήκος ακτών 10 km. Ο
χείμαρρος του Απόσκεπου (Σιούτιστας) εκχύνεται αυτοτελώς στο λιμναίο χώρο. Οι
χείμαρροι Βυσσινίας (Λάκκου), Τοιχίου και Μεταμόρφωσης συγκλίνουν και κοντά στις
εκβολές τους στη λίμνη συμπλέκονται οι επιφάνειες των δέλτα τους σχηματίζονται έτσι
ένα ενιαίο δελταϊκό σύνολο. Ο Ξηροπόταμος εμφανίζει αυτοτελή ανάπτυξη και στη
θέση εκβολής του σχηματίζεται ένα επιβλητικό δέλτα .

Η γνώση του μηχανισμού λειτουργίας, της τροφοδοσίας και άλλων υδρολογικών και
υδρογεωλογικών παραμέτρων της λίμνης είναι στοιχεία που πρέπει να ερευνηθούν και
να κατανοηθούν με ακρίβεια γιατί είναι απαραίτητα στον προσδιορισμό και σύνταξη
εκείνων των τεχνικών έργων που έχουν σκοπό την προστασία και διατήρηση της λίμνης
και των φυσικών λειτουργιών της (Τσόμπος, 2011).

2.1.4.3. Υδρολιθολογία – Υπόγεια Υδρολογία
Σύμφωνα με τους Στάμος κ.ά. (2005) τα πετρώματα της ευρύτερης περιοχής μελέτης
παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα υδραυλικά τους
χαρακτηριστικά. Έτσι, στα πολύ υδροπερατά πετρώματα κατατάσσονται οι
ΤριαδικοΙουρασικοί ασβεστόλιθοι, όπου ο συντελεστής κατείσδυσης κυμαίνεται στο
50-55% των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, ενώ η επιφανειακή απορροή είναι
χαμηλή γύρω στο 5%. Υδροπερατοί έως ημιπερατοί σχηματισμοί είναι ένα μεγάλο
μέρος των τεταρτογενών κυρίως ιζημάτων, όπου η επιφανειακή απορροή και η
κατείσδυση είναι 7% και 20% αντίστοιχα. Στους υδατοστεγείς σχηματισμούς
περιλαμβάνονται τόσο τα μη υδροπερατά ή υδατοστεγανά πετρώματα των βραχωδών
κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων (επιφανειακή απορροή 35%), όσο και τα μη
υδροπερατά ή υδατοστεγανά πετρώματα των μολασσικών σχηματισμών και των
λιμναίων ιζημάτων (Τσόμπος, 2011).

Η υδρογεωλογική σημασία των τελευταίων έγκειται στο γεγονός ότι ως υδατοστεγείς
σχηματισμοί είναι οι ρυθμιστές της κίνησης και αποθήκευσης των υπογείων νερών των
υπερκείμενων τεταρτογενών ποταμοχειμάριων αποθέσεων. Με βάση τα παραπάνω,
στην περιοχή της λεκάνης απορροής της Καστοριάς οι υδροφόροι ορίζοντες μπορούν
να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με τα πετρώματα που τους
φιλοξενούν (Τσόμπος, 2011):

(α) Προσχωματικός υδροφόρος των Τεταρτογενών ιζημάτων που περιλαμβάνει:

 Ολοκαινικές αποθέσεις, που παρουσιάζουν μικρό έως ικανοποιητικό πορώδες, αλλά
έχουν μικρό πάχος. Μαζί όμως με τις υποκείμενες αποθέσεις δημιουργούν έναν
αξιόλογο υδροφόρο ορίζοντα.

 Αποθέσεις Πλειστοκαίνου και Πλειοκαίνου – Πλειστοκαίνου, που παρουσιάζουν
ικανοποιητικό πορώδες και μπορούν να αποθηκεύσουν υπόγεια νερά. Έτσι,
σχηματίζουν πλούσιους υδροφόρους στη μεγάλη πεδιάδα της Καστοριάς.

(β) Νεογενείς λιμναίες αποθέσεις:

Οι αποθέσεις αυτές, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μολασσικά ιζήματα,
υπόκεινται όλων των προηγούμενων αποθέσεων, υδρολιθολογικά δεν παρουσιάζουν
πορώδες και δεν μπορούν να αναπτύξουν υπόγεια νερά στη μάζα τους.
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Χαρακτηρίζονται ως υδατοστεγείς σχηματισμοί και ο ρόλος τους εντοπίζεται σε
εκείνον του ρυθμιστή κυκλοφορίας των υπογείων νερών των υπερκείμενων
υδροπερατών σχηματισμών.

(γ) Υδροφόροι των βραχωδών κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων των γνευσίων –
σχιστολίθων:

Έχουν μεγάλη εξάπλωση και πάχος στην περιοχή, ενώ δεν παρουσιάζουν πρωτογενές
αλλά δευτερογενές πορώδες το οποίο είναι αποτέλεσμα της καταπόνησης των
πετρωμάτων λόγω ρηξιγενούς τεκτονικής. Έτσι μπορεί να έχουμε κάποια αποθήκευση
υπογείων νερών.

(δ) Καρστικά υπόγεια νερά:

Αναπτύσσονται στους ασβεστόλιθους και τα μάρμαρα της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικά αφού από τις πηγές εκφόρτισής τους (Σχήμα 3.8) υδρεύονται αρκετές
περιοχές. Αναφορικά είναι τα εξής:

 Καρστικός υδροφορέας των Τριαδικο-Ιουρασικών ασβεστολίθων της Πελαγονικής
ζώνης του όρους Αγ. Τριάδος και Τρικλάριου (Μάλι-Μάδι). Η εκφόρτισή του
γίνεται στις καρστικές πηγές Γάβρου, Κορομηλιάς, Λεύκης, Μπούζ-Μπουνάρ και
Ντόπλιτσας.

 Καρστικός υδροφορέας του όρους Κορίτσα της λίμνης της Καστοριάς. Οι
ασβεστόλιθοι του όρους Κορίτσα οι οποίοι εκτείνονται και μπαίνουν σαν ακρωτήρι
(γλώσσα) στη λίμνη παρουσιάζουν καρστικά φαινόμενα και αναπτύσσουν έναν
υδροφορέα που είναι απομονωμένος. Εκφορτίζουν τα νερά τους μέσα στη λίμνη. Ο
υδροφόρος πρέπει να τροφοδοτεί τη λίμνη κατά την υγρή περίοδο (Ιανουάριο –
Μάϊο) με τα υπόγεια νερά του και κατά την ξηρά περίοδο (Ιούνιο – Νοέμβριο) να
τροφοδοτείται από τη λίμνη. Σύμφωνα με ισοτοπικές αναλύσεις (Στάμος κ.ά. 2005)
στο νερό του υδροφορέα συμμετέχει κατά 7% περίπου νερό της λίμνης.

 Καρστικός υδροφορέας των ασβεστολίθων του Απόσκεπου – Κεφαλαρίου. Η
εκφόρτισή του γίνεται στις πηγές Απόσκεπου, Κεφαλαρίου.

 Καρστικός υδροφορέας του όρους Κορησσός.

2.1.4.4. Ποιοτική κατάσταση υδάτων
Με βάση τα αποτελέσματα παλαιότερων μελετών (Στάμος και Ματθαιόπουλος 2002;
Στάμος 2002, Στάμος 2004) προκύπτει ότι όσον αφορά στους υδατικούς πόρους του
καρστικού συστήματος, αυτοί χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά, χωρίς κανένα πρόβλημα ποιοτικής υποβάθμισης. Στο παρελθόν είχαν
αναφερθεί εστιασμένα προβλήματα σημαντικής υποβάθμισης της ποιότητας που
αποδόθηκαν σε επεισόδια ρύπανσης εξαιτίας κακής διαχείρισης των εκροών ρύπων από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά θεωρείται ότι έχουν
αποκατασταθεί.

Αναφορικά με την ποιότητα του νερού του προσχωματικού υδροφορέα, μετρήσεις στο
πλαίσιο παλαιότερων εργασιών (Βαφειάδης, 1983, Γιαννέλη, 2009, Στάμος και
Ματθαιόπουλος, 2002) καταδεικνύουν σε γενικές γραμμές καλή ποιότητα νερού με
περιορισμένες εκδηλώσεις υποβάθμισης εξαιτίας κύρια των αγροτικών
δραστηριοτήτων.

Ωστόσο τα δεδομένα που υπάρχουν δεν έχουν συνέχεια και δεν καλύπτουν το σύνολο
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της λεκάνης. Αναφέρεται ότι στα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω ερευνητικών εργασιών, αποτυπώνεται
η επίδραση του τύπου του υπόγειου νερού από τους περιβάλλοντες γεωλογικούς
σχηματισμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό.

Με βάση τις χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου:
«Ελεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε
κλίμακα λεκανών απορροής των ποταμών Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας»
(Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, 2013), αναφορικά  με τη σχέση υπόγειων και
επιφανειακών νερών, προκύπτουν τα ακόλουθα.

Από τις μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων (TDS, αγωγιμότητα, αλατότητα κ.λ.π.)
στα υπόγεια και στα επιφανειακά νερά της λεκάνης προκύπτει ότι για κάποιες από
αυτές υπάρχει σχετική ταύτιση (χαμηλές τιμές αγωγιμότητας, ιόντων χλωρίου) και για
κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις τόσο στο εύρος κύμανσης όσο και στη χρονική
μεταβολή (νιτρικά, αμμωνιακά, θειϊκά). Με βάση τα αποτελέσματα λοιπόν αυτά
προκύπτει ότι δεν υπάρχει σαφής σχέση τροφοδοσίας των επιφανειακών νερών με τα
υπόγεια, αλλά διαφαίνεται η ύπαρξη μηχανισμού διήθησης από τα επιφανειακά νερά
και ειδικότερα τα στραγγιστικά και τα ρέματα προς την φρεάτια προσχωματική
υδροφορία. Είναι σαφές ότι η ποιότητα του νερού της λίμνης εμφανίζεται βελτιωμένη
σε σχέση με αυτήν της υπόγειας υδροφορίας, προφανώς σαν αποτέλεσμα της
τροφοδοσίας της τόσο από τα υψηλού δυναμικού και καλής ποιότητας καρστικά
συστήματα που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή όσο και από την απευθείας
τροφοδοσία από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Ωστόσο, στη λίμνη καταλήγουν
μέσω επιφανειακής απορροής και ποσότητες ρύπων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
από την λεκάνη τροφοδοσίας της (γεωργική και αστική χρήση), όπως αποτυπώνεται
από τις συγκεντρώσεις φωσφορικών και αζωτούχων ενώσεων. Η  παρουσία στα
υπόγεια νερά των προσχωματικών υδροφοριών υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών
μαρτυρά την έντονη γεωργική δραστηριότητα που ασκείται στην περιοχή και την
ανάπτυξη ευνοϊκών συνθηκών για τη διήθηση των ρύπων μέσω της ακόρεστης ζώνης.
Τούτο είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης τροφοδοσίας που δέχονται οι
προσχωματικοί υδροφορείς, ή και της εφαρμογής κακών καλλιεργητικών πρακτικών
(μη ορθή λιπαντική αγωγή).

Η παρουσία γεωργικών φαρμάκων αναφέρεται εκτεταμένη κυρίως στα υπόγεια νερά
και στα στραγγιστικά δίκτυα και δευτερευόντως στη λίμνη. Τα αποτελέσματα αυτά δε
σημαίνουν απαραίτητα την άμεση σχέση υδραυλικής επικοινωνίας προσχωματικής
υδροφορίας στραγγιστικών δικτύων και λίμνης, η οποία δεν τεκμηριώνεται από την
πιεζομετρία της περιοχής. Η εμφανιζόμενη εικόνα σχετίζεται με το γεγονός ότι η
ευρύτερη περιοχή υπόκειται σε ίδιες συνθήκες εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων
και διαχείρισης της γης και του νερού. Έτσι, στη λίμνη παρουσιάζονται υπολείμματα
γεωργικών φαρμάκων και καφεϊνης καθώς αυτή είναι αποδέκτης των επιφανειακών
απορροών της γύρω γεωργικής περιοχής, αλλά και αστικών αποβλήτων αντίστοιχα. Στα
υπόγεια νερά, όντως πιστοποιείται ότι υπάρχει υψηλή διήθηση από την επιφάνεια του
εδάφους προς την κορεσμένη ζώνη, αλλά και από το φτωχό υδρογραφικό δίκτυο προς
την κορεσμένη ζώνη. Για τον λόγο ακριβώς αυτό στα υπόγεια νερά παρουσιάζεται
υψηλή συγκέντρωση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, τα οποία σε γενικές γραμμές
παρουσιάζουν εμμονή σε συνθήκες υπόγειας υδροφορίας, δεδομένης και της
περιορισμένης τροφοδοσίας των υπόγειων νερών της περιοχής (προσχωματική
υδροφορία) και επομένως των δυνατοτήτων διάλυσης του ρύπου σε μεγάλο όγκο
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διαλύτη. Όσον αφορά στην ύπαρξη καφεΐνης, προφανώς και στην περιοχή γίνεται στην
πράξη εκτεταμένη διάθεση υγρών αστικών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους.

2.1.5. Τοπίο
Ως τοπίο θεωρείται «ένα σύµπλεγµα αλληλεπιδρώντων συστηµάτων που σχηµατίζουν
ένα αναγνωρίσιµο (φυσιογνωµικά ή λόγω των ιδιοτήτων του) τµήµα της γήινης
επιφάνειας που σχηµατίζεται και διατηρείται από τη συνδυασµένη δράση αβιοτικών και
βιοτικών διεργασιών και ανθρώπινων  δραστηριοτήτων» (Zonneveld 1995 από
Κακούρος 2004) και στην περιοχή της λίμνης της Καστοριάς διαφυλάσεται μέσω των:

ΥΑ Α/Φ31/26306/2367 (ΦΕΚ640/Β/26-06-1974) «Περί χαρακτηρισμού της Λίμνης
Καστοριάς ως τόπου εξαίρετου φυσικού κάλλους». Χαρακτηρίζεται ως τόπος εξαίρετου
φυσικού κάλλους η Λίμνη της Καστοριάς μετά ζώνης προστασίας 50 μέτρων από την
όχθη της και προς κάθε πλευρά».

Η ζώνη γύρω από τη λίμνη χαρακτηρίζεται από το 1987 σύμφωνα με το ΓΠΣ της πόλης
της Καστοριάς (ΦΕΚ 951Δ΄/2-10-87 & τροποποίηση αυτού ΦΕΚ 84Δ΄/22-2-1991) σαν
ειδική ζώνη προστασίας ακτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τ.Α΄) «Περί
αιγιαλού και παραλίας και άλλες διατάξεις», έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες αποφάσεις
καθορισμού ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης και αναμένεται να ολοκληρωθεί ο
καθορισμός στο σύνολο της λίμνης:

1. Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας υπ’ αριθ. 2203 (ΦΕΚ
788Δ’/2004) Καθορισμός ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του
οικισμού Μαυροχωρίου, Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροχωρίου του Δήμου
Μακεδνών, Νομού Καστοριάς.

2. Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας υπ’ αριθ. 2204 (ΦΕΚ
788Δ’/2004) Καθορισμός ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του
οικισμού Πολύκαρπης, Δημοτικού Διαμερίσματος Πολύκαρπης του Δήμου
Μακεδνών, Νομού Καστοριάς.

3. Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας υπ’ αριθ. 4903 (ΦΕΚ
1255Δ’/2004) Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, σε τμήμα της
νότιας παραλίας της χερσονήσου Καστοριάς από τη θέση «Πετσιά» έως τη θέση
«Άγιος Νικόλαος» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ.Καστοριάς του Δήμου
Καστοριάς του Νομού Καστοριάς.

4. Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας υπ’ αριθ. 4665 (ΦΕΚ
128Δ’/2006) Καθορισμός ορίων όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης από τη
θέση «Πετσιά» έως τη θέση «Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο (ΔΗ.ΝΑ.Κ.)» στην
εντός σχεδίου περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστοριάς του Δήμου
Καστοριάς του Νομού Καστοριάς

5. Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας υπ’ αριθ. 62898/3022 (ΦΕΚ 884
Δ’/2006) Καθορισμός ορίων όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης στην
περιοχή «παραλία Δισπηλιού» από τη θέση «Γκιόλε» έως τη θέση «Τσάμης» (όριο
Δήμου Μακεδνών με Δήμο Καστοριάς) του Δ.Δ. Δισπηλιού του Δήμου Μακεδνών,
Νομού Καστοριάς.
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6. Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας υπ’ αριθ. 43130/2280 (ΦΕΚ
852Δ’/2006) Καθορισμός ορίων όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης στη
θέση «Πέτρα» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος
Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, Νομού Καστοριάς.

7. Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας υπ’ αριθ. 50689/2580 (ΦΕΚ
728Δ’/2006) Καθορισμός ορίων όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης στο
τμήμα «Περιοχή κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (ΝΟΚ) - τέλος παρόχθιου
ορίου πολεοδομικού σχεδίου 1934 Καστοριάς, περιοχή ιχθυαγοράς» στην εντός
σχεδίου περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς,
Νομού Καστοριάς.

8. Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας υπ’ αριθ. 96579/4665 (ΦΕΚ
560Δ’/2008) Καθορισμός ορίων όχθης, και παρόχθιας ζώνης στην περιοχή «Πέτρα -
όριο Δήμου Καστοριάς με Δήμο Μακεδνών» από το ακίνητο με αριθμό Κ.Α.Ε.Κ.
230254107057 έως το ακίνητο με αριθμό Κ.Α.Ε.Κ. 230254107064/01 του Δ.Δ.
Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, Νομού Καστοριάς.
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2.1.6. Χλωρίδα-Βλάστηση-Οικότοποι
Η ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων, καθώς και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας - 92/43/ΕΟΚ ή Οδηγία των Οικότοπων - σχεδιάστηκε για να
αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικότοποι και τα είδη
της Ευρώπης. Το μέτρο που επιλέχθηκε από τα κράτη-μέλη ήταν η δημιουργία ενός
συνεκτικού οικολογικού δικτύου Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Special Areas of
Conservation - SACs ) (Άρθρα 3 και 4) με την ονομασία Natura 2000. Το δίκτυο αυτό
περιλαμβάνει επίσης και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas -
SPAs) που ορίστηκαν με βάση την Κοινοτική Οδηγία για τη διατήρηση των άγριων
πουλιών -79/409/ΕΟΚ ή Οδηγία για τα Πουλιά (http://www.callisto.gr).

Ακολουθεί περιγραφή των φυσικών τύπων οικοτόπων. Οι πληροφορίες και τα βασικά
χαρακτηριστικά των τύπων οικοτόπων προέρχονται κυρίως από τον «Τεχνικό Οδηγό
Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας»
(Ντάφης κ.ά. 2001), τα δελτία απογραφής των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και
τον «Οδηγό Παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στις περιοχές του
Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα» (Δημόπουλος κ.ά. 2005)
ενώ συμπληρωματικά στοιχεία αντλήθηκαν από την εργασία των Dimopoulos et al.
(2006). Πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές σημειώνονται καταλλήλως. Οι
ονομασίες και οι κωδικοί των οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ παρουσιάζονται με
βάση την ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 14849/853/Ε103 (ΦΕΚ 645/11.04.08), ενώ για τους
υπόλοιπους σημαντικούς οικοτόπους που, όμως, δεν περιλαμβάνονται στην Οδηγία,
ακολουθήθηκε η ονομασία που δίνεται στον «Τεχνικό Οδηγό Αναγνώρισης,
Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας».

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

Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, οριοθέτηση του
υγροβιότοπου λίμνης Καστοριάς και ευρύτερης περιοχής του (ECOS Μελετητική ΕΠΕ,
ΑΝ.ΚΑΣ. ΑΕ, 1997).

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.

Για τη λεπτομερή χαρτογράφηση των οικοτόπων και των τύπων βλάστησης θα πρέπει
μελλοντικά να υλοποιηθούν φυτοκοινωνιολογικές μέθοδοι, οι οποίες στο συγκεκριμένο
στάδιο και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την περίοδο εκπόνησης και τον χρονικό
περιορισμό ολοκλήρωσης της μελέτης, όσο και το μέγεθος της περιοχής, καθίστανται
αδύνατες.

Οι τύποι Οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και οι Ζώνες της Περιοχής Προστασίας
της Φύσης Λίμνης Καστοριάς παρουσιάζονται στο Χάρτης #4 του Παραρτήματος.
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2.1.6.1. Βλάστηση και Tύποι Oικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Οικότοποι προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

* 91E0 Αλλουβιάκα υπολειματικά δάση (Alnion glutinoso-incanae)
Με αστερίσκο (*) σημειώνονται οι Οικότοποι Προτεραιότητας της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ.

Ορισμός: Μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου - σκλήθρου της εύκρατης και βόρειας
Ευρώπης (Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Παρόχθια δάση από Fraxinus excelsior και Alnus glutinosa των πεδιάδων της βόρειας
και εύκρατης Ευρώπης και των πηγών σε λόφους (44.3 Alno – Padion), παραποτάμια
δάση του Alnus incaena, των ορεινών και υπο-ορεινών των Άλπεων και των Βορείων
Απεννίνων (44.2 Alnion incanae), γαλαρίες δενδρωειδών θάμνων από Salix alba, S.
fragilis και Populus nigra κατά μήκος των ποταμών των πεδιάδων της Μεσευρώπης,
των λόφων ή και των υπο-ορεινών. Όλοι οι τύποι απαντώνται σε βαριά εδάφη (γενικά
πλούσια σε αλλουβιακές αποθέσεις) περιοδικά κατακλυζόμενα από την ετησίως
ανερχόμενη στάθμη των ποταμών, αλλά κατά τα άλλα καλώς στραγγιζόμενων και
αεριζόμενων κατά τη διάρκεια των χαμηλών υδάτων. Ο όροφος των ποών και γράστεων
(παρεδαφιαίας βλάστησης), αμετάβλητος, περιλαμβάνει αρκετά ευμεγέθη είδη
(Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp, .Rumex sanguineus,Carex
spp., Cirsium οleraceum) και μπορεί να εμφανίζονται πολλά εαρινά γεώφυτα όπως
Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydallis solida.

Οικολογικές συνθήκες: Το υπόστρωμα στις μεν κοιλάδες των ορεινών όγκων είναι
γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αμφιβολίτες, βασάλτες, οπότε και οι κλίσεις είναι σημαντικές,
στις δε πεδινές εκτάσεις είναι αλλουβιακές αποθέσεις κατά μήκος των ποταμών ή στις
όχθες λιμνών. Το υψόμετρο κυμαίνεται από 2 - 1400 m. Πρόκειται για υγρόφιλα
οικοσυστήματα η υπόσταση των οποίων εξαρτάται άμεσα από τη δίαιτα του νερού.

Χλωριδική σύνθεση: Alnus glutinosa, Equisetum telmateia, Rubus sanctus, Alnus
glutinosa, Sparganium erectum, Urtica dioica, Geranium robertianum, Corylus avellana,
Galium aparine, Salix alba, Sambucus nigra, Humulus lupulus, Rubus ulmifolius, Carex
remota, Platanus orientalis, Rubus caesius, Salix elaeagnos, κ.ά.

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Πρόκειται, όπως τονίσθηκε, για υδροχαρή
οικοσυστήματα η υπόσταση των οποίων εξαρτάται από τη δίαιτα του νερού, για αυτό
και είναι πολύ ασταθή και εύθραυστα. Οι κίνδυνοι που τα απειλούν προκύπτουν από
ανθρώπινες ενέργειες που συνδέονται κυρίως με τη διευθέτηση ποταμών και έργα
εγγείων βελτιώσεων (αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, αποστραγγιστικά).
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ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BRAUN-BLANQUET (6-ψήφιοι κωδικοί Natura)
Ονοματολογία και κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε στο έργο Νέα ονοματολογία

CLASS ORDER ALLIANCE κωδικός
ALLIANCE

ASSOCI-
ATION

κωδικός ASSOCI
ATION CLASS ORDER ALLIANCE

QUERCO - FAGETEA Populetalia
albae

Alnion - Ulmion
(suball.) 91E011 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl. et

Vlieger in Vlieger 1937
Fagetalia sylvaticaePawl.
et al. 1928

Alnion incanae Pawlowski, Sokolowski
et Wallisch 1928

QUERCO - FAGETEA Populetalia
albae

Alnion– Ulmion
(suball.) 91E010

Carici –
Alnetum
glutinosae

91E011 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl. et
Vlieger in Vlieger 1937

Fagetalia sylvaticaePawl.
et al. 1928

Alnion incanae
Pawlowski, Sokolowski et Wallisch
1928

QUERCO - FAGETEA Populetalia
albae

Alnion - Ulmion
(suball.) 91E010 91E012 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl.

et Vlieger in Vlieger 1937
Fagetalia sylvaticaePawl.
et al. 1928

Alnion incanae
Pawlowski, Sokolowski et Wallisch
1928

QUERCO - FAGETEA Fagetalia
sylvaticae Alno - Ulmion 91Ε010 Alnetum

incanae 91E013 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl.
et Vlieger in Vlieger 1937

Fagetalia sylvaticaePawl.
et al. 1928

Alnion incanae
Pawlowski, Sokolowski et Wallisch
1928

Salicetea purpureae Salicetalia
albae Salicion albae 91E021 SALICETEA PURPUREAE

Moor 1958

Salicetalia purpureae
Moor
1958

Salicion albae
Soó 1930

QUERCO - FAGETEA Populetalia
albae Populion albae 91Ε020

Alnus
glutinosa -
comm.

91E021 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl.
et Vlieger in Vlieger 1937

Populetalia albae
Br.-Bl. 1931

Populion albae
Br.-Bl. ex Tchou 1948

QUERCO - FAGETEA Populetalia
albae Populion albae 91Ε020 91E022 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl. et

Vlieger in Vlieger 1937
Populetalia albae
Br.-Bl. 1931

Populion albae
Br.-Bl. ex Tchou 1948

QUERCO - FAGETEA Fagetalia
sylvaticae Alno - Ulmion 91E030 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl. et

Vlieger in Vlieger 1937
Fagetalia sylvaticae
Pawl. et al. 1928

Alnion incanae Pawlowski, Sokolowski
et
Wallisch 1928

Alnetea glutinosae Alnetalia
glutinosae Alnion glutinosae 91E040 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl. et

Vlieger in Vlieger 1937
Fagetalia sylvaticae
Pawl. et al. 1928

Alnion incanae Pawlowski, Sokolowski
et Wallisch 1928

Alnetea glutinosae Alnetalia
glutinosae Alnion glutinosae 91Ε040

Alnus
glutinosa-
Equisetum
telmateia c.

91E041 QUERCO - FAGETEA Br.-Bl.
et Vlieger in Vlieger 1937

Fagetalia sylvaticae
Pawl.et al. 1928

Alnion incanae
Pawlowski, Sokolowski et Wallisch
1928
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Οικότοποι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Συνολικά απαντωνταί οι κάτωθι:

3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition

3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή

6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion

3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή
Hydrochaition
Ορισμός: Λίμνες και λιμνούλες, νερά με χρώμα από γκρι ως κυανοπράσινο, λιγότερο ή
περισσότερο θολά ιδιαίτερα πλούσια σε διαλυμένες βάσεις (pH συνήθως>7) με
ελεύθερα επιπλέουσες στην επιφάνεια κοινωνίες της Hydrocharition ή σε βαθειά
ανοιχτά νερά με κοινωνίες των μεγάλων αγριόχορτων των λιμνών (Magnopotamion).

Στα ρηχά κατά κανόνα νερά όπου εμφανίζεται (<3 m) το υπόστρωμα, είναι ιλυώδες έως
αμμοπηλώδες που σχηματίστηκε από αλλουβιακές ποτάμιες ή λιμναίες αποθέσεις.

Οικολογικές συνθήκες: Σε προφυλαγμένες θέσεις, συνήθως της μεσαίας υποπαράλιας
ζώνης, όπου τα νερά έχουν βάθος από 1 έως 3 μέτρα, αναπτύσσονται οι κοινωνίες των
νυμφαιόμορφων φυτών με ευμεγέθη επιπλέοντα φύλλα και εντυπωσιακά άνθη,
συνθέτοντας τοπία μοναδικής ομορφιάς. Πρόκειται για φτωχές σε είδη κοινωνίες.
Εύτροφα στάσιμα νερά εξασφαλίζουν κατάλληλο ενδιαίτημα για τα υδρόβια
μακρόφυτα της μορφής ανάπτυξης των νυμφαιόμορφων. Σε αντίθεση με πολλά
υφυδατικά υδρόφυτα, τα νυμφαιόμορφα είναι ανθεκτικά σε διακυμάνσεις του επιπέδου
του νερού χάρη στην ικανότητα επιμήκυνσης των κυττάρων των μίσχων των
επιπλεόντων φύλλων. Έχουν την ικανότητα να διατηρούνται για αρκετό διάστημα σε
υγρό έδαφος, ακόμη και όταν δεν υπάρχει καθόλου νερό, αναπτύσσοντας τα λεγόμενα
αέρια φύλλα με τα οποία εξασφαλίζουν την απαραίτητη υγρασία από το ριζικό τους
σύστημα. Τα φύλλα έχουν μικρούς μίσχους κατά τη διάρκεια της ξηρασίας, που
επιμηκύνονται όταν η στάθμη του νερού επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα.

Χλωριδική σύνθεση: Οι κοινότητες που εντάσσονται σε αυτόν το τύπο βλάστησης
διακρίνονται με βάση τα επικρατή είδη σε: α) κοινότητα με Potamogeton pectinatus
(μονοεπικράτηση πιθανόν λόγω υψηλής αλατότητας), β) με Potamogeton nodosus
(συνυπάρχοντα Apium nodiflorum και Nasturtium officinale), γ) με Ranunculus
sphaerospaermus και Callitriche stagnalis (συνυπάρχοντα οι Lemna minor, Lemna
gibba, Eleocharis palustris, Carex divisa, Scirpoides maritimus, Polypogon maritimus,
Lemna minor, Lemna gibba, Juncus subulatus), δ) με Callitriche sp. (συνυπάρχουν
Varonica anagalloides και Apium nodiflorum), ε) Lemna minor (συνυπάρχουν Samolus
valerandii, Carex sp., Apium nodiflorum), στ) με Myriophyllum spicatum και
Potamogeton natans.

Σημαντικά στοιχεία-Μοναδικότητα-Σπανιότητα: Η βυθισμένη στο νερό υδρόβια
βλάστηση αποτελεί τμήμα των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και των οικολογικών
διεργασιών που συντελούνται σε αυτά και η παρουσία της αποτελεί ένδειξη της καλής
λειτουργίας τους.

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Από τους σπουδαιότερους οικότοπους των
εσωτερικών υδάτων με πολύ καλή εμφάνιση που κατακλύζει όλα τα μικρά και μεγάλα
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υδάτινα συστήματα τόσο σε ανοικτές υδάτινες επιφάνειες όσο και μέσα σε καλαμώνες.
Είναι σημαντικός οικότoπος για το μακροζωοβένθος και τα αμφίβια που στηρίζουν την
τροφική αλυσίδα. Κινδυνεύει από την βόσκηση στις κοίτες των ποταμών, την
υπεράντληση των νερών και τα έργα ευθυγράμησης και διευθέτησης των ποταμών. Η
ρύπανση των υδάτων, τα φυτοφάρμακα και οι αποστραγγίσεις αποτελούν απειλές για
τον οικότοπο.



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

45

ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BRAUN-BLANQUET (6-ψήφιοι κωδικοί Natura)
Ονοματολογία και κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε στο έργο Νέα ονοματολογία

CLASS ORDER ALLIANCE κωδικός
ALLIANCE

ASSOCI-
ATION

κωδικός
ASSOCIATI
ON

CLASS ORDER ALLIANCE

LEMNETEA Lemnetalia Lemnion minoris 315010 LEMNETEA de Bolos et  Masclans
1955 Lemnetalia minoris Tx. 1955 Lemnion minoris Tx. 1955

LEMNETEA Lemnetalia Lemnion minoris 315010 Lemnetum gibbae 315011 LEMNETEA de Bolos et Masclans
1955 Lemnetalia minoris Tx. 1955 Lemnion minoris Tx. 1955

LEMNETEA Lemnetalia Lemnion minoris 315010 Lemnetum minoris 315012 LEMNETEA de Bolos et Masclans
1955 Lemnetalia minoris Tx. 1955 Lemnion minoris Tx. 1955

LEMNETEA Lemnetalia Lemnion minoris 315010 Lemno - Azolletum
filiculoides 315013 LEMNETEA de Bolos et Masclans

1955 Lemnetalia minoris Tx. 1955 Lemnion minoris Tx. 1955

LEMNETEA Lemnetalia Lemnion minoris 315010
Salvinio -
Spirodeletum
polyrhizae

315014 LEMNETEA de Bolos et Masclans
1955 Lemnetalia minoris Tx. 1955 Lemnion minoris Tx. 1955

LEMNETEA Lemnetalia Lemnion minoris 315010
Spiridelo -
Lemnetum
minoris

315015 LEMNETEA de Bolos et Masclans
1955 Lemnetalia minoris Tx. 1955 Lemnion minoris Tx. 1955

LEMNETEA Lemnetalia Lemnion minoris 315010 Riccietum fluitantis 315016 LEMNETEA de Bolos et Masclans
1955 Lemnetalia minoris Tx. 1955 Lemnion trisulcae Den Hartog

et Segal 1964

LEMNETEA Lemnetalia Lemnion minoris 315010 Urticularietum
vulgaris 315017 LEMNETEA de Bolos et Masclans

1955 Lemnetalia minoris Tx. 1955 Lemnion minoris Tx. 1955

LEMNETEA Hydrocharietali a Hydrocharition 315020 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia
Schaminee, Lanjouw et Schipper.
1990

Hydrocharition morsus-ranae
Rubel 1933

LEMNETEA Hydrocharietali a Hydrocharition 315020 Hydrocharitetu m
morsus - ranae 315021 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941

Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et
Schipper. 1990

Hydrocharition morsus-ranae
Rubel 1933

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941 ? ?

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030 Myriophylletu m
spicati 315031 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941
Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et Schipper. 1990 ?

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030 Myriophyllo -
Potametum 315032 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941
Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et Schipper. 1990 ?

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030

Myriophyllum
verticillatum -
Potamogeton
nodosus

315033 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia
Schaminee,
Lanjouw et
Schipper. 1990

Nymphaeion
Oberd. 1957

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030 Potametum
graminei 315034 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941
Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et Schipper. 1990

Parvopotamio n (Vollmar
1947) Den Hartog et Segal
1964

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030 Potametum lucentis 315035 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et
Schipper. 1990

Parvopotamio n (Vollmar
1947) Den
Hartog et Segal 1964

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030 Potametum
perfoliati 315036 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941
Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et Schipper. 1990

Parvopotamio n (Vollmar
1947) Den
Hartog et Segal 1964



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

46

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030 Potamo -
Vallisnerietum 315037 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941
Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et Schipper. 1990

Parvopotamio n (Vollmar
1947) Den Hartog et Segal
1964

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030

Potamo -
Vallisnerietum
potametosum
perfoliati

315038 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et
Schipper. 1990

Parvopotamio n (Vollmar
1947) Den Hartog et Segal
1964

POTAMETEA Potametalia Eu-Potamion 315030 Potamogetone tum
pectinati 315039 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1942 Potametalia Eu-potamion

POTAMETEA Potametalia Nymphaeion 315040 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia
Schaminee, Lanjouw et Schipper.
1990

Nymphaeion
Oberd. 1957

POTAMETEA Potametalia Nymphaeion 315040 Myriophyllo -
Nupharetum 315041 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941

Nupharo- Potametalia
Schaminee, Lanjouw et Schipper.
1990

Nymphaeion
Oberd. 1957

POTAMETEA Potametalia Nymphaeion 315040 Nymphaeetum
albae 315042 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941
Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et Schipper. 1990

Nymphaeion
Oberd. 1957

POTAMETEA Potametalia Nymphaeion 315040 Nymphoidetu m
peltatae 315043 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941

Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et
Schipper. 1990

Nymphaeion
Oberd. 1957

POTAMETEA Potametalia Nymphaeion 315040 Polygonetum
amphibii 315044 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941

Nupharo- Potametalia
Schaminee, Lanjouw et
Schipper. 1990

Nymphaeion
Oberd. 1957

POTAMETEA Potametalia Nymphaeion 315040 Potametum natantis 315045 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et
Schipper. 1990

Nymphaeion
Oberd. 1957

POTAMETEA Potametalia Nymphaeion 315040 Trapetum natantis 315046 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia Schaminee,
Lanjouw et
Schipper. 1990

Nymphaeion
Oberd. 1957

POTAMETEA Potametalia Callitricho-
Batrachion 315050 POTAMETEA Klika in Klika et

Novak 1941

Callitricho- Potametalia Schipper,
Lanjouw et Schaminee in
Schaminee et al. 1995

Ranunculion peltati Schaminee,
Lanjouw et Schippere 1990

POTAMETEA Potametalia Callitricho-
Batrachion 315050 Callitriche sp.

comm. 315051 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Callitricho- Potametalia Schipper,
Lanjouw et Schaminee in
Schaminee et al. 1995

Ranunculion peltati Schaminee,
Lanjouw et Schippere 1990

POTAMETEA Potametalia Callitricho-
Batrachion 315050

Ranunculus
sphaerosperu m-
Callitriche
stagnalis
comm.

315052 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Callitricho- Potametalia Schipper,
Lanjouw et Schaminee in
Schaminee et al. 1995

Ranunculion peltati Schaminee,
Lanjouw et Schippere 1990
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3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
Ορισμός: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή με κοινωνίες της Paspalo-
Agrostidion. Αντιστοιχούν στον κωδικό ποταμών 24.53, με πιθανότητα διακοπής της
ροής και ύπαρξη ξηρής κοίτης σε μια εποχή του χρόνου. Η κοίτη του ποταμού μπορεί
να είναι τελείως ξηρή ή να έχουν απομείνει κάποιες κοιλότητες με νερό.

Το υπόστρωμα σχηματίστηκε από ποτάμια ιζήματα, με ιλυοαμμώδες έδαφος.
Συναντάται σε επίπεδες εκτάσεις κάτω από τα 600 m.

Φυτά που επικρατούν είναι τα: Paspalum paspaloides, Cyperus fuscus, κ.ά.

Οικολογικές συνθήκες: Η κοίτη των ποταμών είναι συνήθως μικρή, με ακανόνιστο
σχήμα κατά μήκος, όπου παρατηρείται περιοδική ροή του νερού, καθώς τους
καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος του ποταμού κατά τόπους η
ύπαρξη ξηρής κοίτης και σε ελάχιστες περιπτώσεις η ύπαρξη υπολειμματικών
κοιλοτήτων με νερό. Από βλαστητικής απόψεως κύρια εμφανίζονται οι κοινωνίες της
PaspaloAgrostidion με χαρακτηριστικά είδη τα: Polygonum amphibium, Ranunculus
fluctans, Potamogeton natans, P. nodosus, P. pectinatus.

Χλωριδική σύνθεση: Lythrum junceum, Nasturtium officinale, Veronica anagallis
aquatica, Scirpoides holoschoenus, Picris sp., Dorycnium rectum, Apium nodiflorum,
Juncelus laevigatus ssp. distachyos, Chara sp., Samolus valerandii, Mentha sp., Carex
sp., Scirpus holoschoenus, Poa annua, Ranunculus muricatus, Ranunculus muricatus,
Zanninchelia palustris.

Σημαντικά στοιχεία-Μοναδικότητα-Σπανιότητα: Οι οικότοποι των γλυκών νερών
θεωρούνται εν γένει απειλούμενοι σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι γνωστό πως οι
φυτοκοινότητες των υδρόβιων μακροφύτων συμβάλλουν σημαντικά στην
παραγωγικότητα των λιμνών και ρυθμίζουν μερικώς τουλάχιστον ολόκληρο το
μεταβολισμό των υδατοσυλλογών (Best 1982). Η βυθισμένη στο νερό υδρόβια
βλάστηση αποτελεί τμήμα των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και των οικολογικών
διεργασιών που συντελούνται σε αυτά και η παρουσία της αποτελεί ένδειξη της καλή
λειτουργίας τους.

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Τύπος βλάστησης που εμφανίζεται σε ρέοντα
περιοδικά νερά. Συχνά οι φυτοκοινότητες παρουσιάζουν αποσπασματική εμφάνιση και
ατελή σύνθεση εξαιτίας των διαφόρων μορφών χρήσεων της γης (άρδευση,
καλλιέργειες, οικιστική ανάπτυξη κ.λπ.) και της ανομβρίας των τελευταίων χρόνων.

Γενικά οι κοινότητες αυτές είναι αρκετά ανθεκτικές σε υψηλές συγκεντρώσεις
θρεπτικών. Είναι γνωστό πως η φυτοκοινωνία Zannichellietum palustris είναι καλά
προσαρμοσμένη στην υψηλή αλατότητα και στις συνθήκες με μεγάλες ποσότητες
θρεπτικών, αλλά μπορεί να υποφέρει από περαιτέρω ρύπανση.

Τα είδη Nasturtium officinale και Apium nodiflorum χαρακτηριστικά της κοινωνίας
Helosciadetum είναι γνωστό ότι εκτοπίζoυν τα άλλα φυτά λόγω έντονης βλαστητικής
αναπαραγωγής και μονοεπικρατούν (Braun-Blanquet et al. 1951, Philippi 1974,
Bonnard & Michon 1981).
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ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BRAUN-BLANQUET (6-ψήφιοι κωδικοί Natura)
Ονοματολογία και κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε στο έργο Νέα ονοματολογία

CLASS ORDER ALLIANCE
κωδικός
ALLIAN
CE

ASSOCIATION
κωδικός
ASSOCI
ATION

CLASS ORDER ALLIANCE

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A

Plantaginetalia
majoris

Paspalo -
Agrostidion 329010 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937

Potentillo - Polygonietalia
Tx.
1947

Paspalo- Agrostidion
semiverticilla
tae Br.-Bl. Roussine et Negre
1952

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A

Plantaginetalia
majoris

Paspalo -
Agrostidion 329010 Cyperetum distantis 329011 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937

Potentillo - Polygonietalia
Tx.
1947

Paspalo- Agrostidion
semiverticilla
tae Br.-Bl. Roussine et Negre
1952

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A

Plantaginetalia
majoris

Paspalo -
Agrostidion 329010 Ranunculo - Paspaletum 329012 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937

Potentillo - Polygonietalia
Tx.
1947

Paspalo- Agrostidion
semiverticilla tae Br.-Bl.
Roussine et Negre 1952

POTAMETEA Potametalia Parvopotamio n 329020 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia
Schaminee, Lanjouw et
Schipper. 1990

Parvopotami on (Vollmar
1947) Den Hartog et Segal
1964

POTAMETEA Potametalia Parvopotamio n 329020 Ceratophylletum demersi 329021 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Zannichellietalia
pedicellatae Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

Zannichellio n pedicellatae
Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

POTAMETEA Potametalia Parvopotamio n 329020 Najadetum marinae 329022 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Zannichellietalia
pedicellatae
Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

Zannichellio n
pedicellatae
Schaminée, Lanjouw et
Schipper 1990

POTAMETEA Potametalia Parvopotamion 329020 Potametum crispi 329023 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Zannichellietalia
pedicellatae Schaminée,
Lanjouw et
Schipper 1990

Zannichellio n pedicellatae
Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

POTAMETEA Potametalia Parvopotamion 329020 Potametum pectinati 329024 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Zannichellietalia
pedicellatae Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

Zannichellio n pedicellatae
Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

POTAMETEA Potametalia Parvopotamion 329020 Potametum trichoides 329025 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Nupharo- Potametalia
Schaminee,
Lanjouw et Schipper. 1990

Parvopotami on (Vollmar
1947) Den
Hartog et Segal 1964

POTAMETEA Potametalia Parvopotamion 329020 Ass. Potamogeton pectinatus 329026 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Zannichellietalia
pedicellatae Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

Zannichellio n pedicellatae
Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

POTAMETEA Potametalia Parvopotamion 329020 Zanninchelietum palustris 329027 POTAMETEA Klika in Klika et
Novak 1941

Zannichellietalia
pedicellatae
Schaminée,
Lanjouw et Schipper 1990

Zannichellio n
pedicellatae
Schaminée, Lanjouw et
Schipper 1990

Phragmitetea Phragmitetalia Sparganio- 329030 PHRAGMITO - MAGNOCARICE Nasturtio- Glycerietalia Sparganio- Glycerion Br.-Bl.
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Glycerion
fluitantis

TEA Klika in Klika et Novak 1941 Pignatti 1953 et Sissingh in Boer 1942
nom. inv. Oberd. 1957

Phragmitetea Phragmitetalia
Sparganio-
Glycerion
fluitantis

329030 Helosciadetum
Br.- Bl. 329031 PHRAGMITO - MAGNOCARICE

TEA Klika in Klika et Novak 1941
Nasturtio- Glycerietalia
Pignatti 1953

Sparganio- Glycerion Br.-Bl.
et
Sissingh in
Boer 1942 nom. inv. Oberd.
1957

Phragmitetea Phragmitetalia
Sparganio-
Glycerion
fluitantis

329030 Nasturtium officinale- Veronica
anagallis aquatica comm. 329032 PHRAGMITO - MAGNOCARICE

TEA Klika in Klika et Novak 1941
Nasturtio- Glycerietalia
Pignatti 1953

Sparganio- Glycerion
Br.-Bl. Et Sissingh in Boer
1942 nom. inv. Oberd. 1957

Phragmitetea Phragmitetalia 329040 PHRAGMITO - MAGNOCARICE
TEA Klika in Klika et Novak 1941

Phragmitetalia
Koch 1926 ?

Phragmitetea Phragmitetalia 329040 Apium nodiflorum- Scirpus
holoschoenus 329041 PHRAGMITO - MAGNOCARICE

TEA Klika in Klika et Novak 1941
Nasturtio- Glycerietalia
Pignatti 1953

Sparganio- Glycerion Br.-Bl.
et Sissingh in Boer 1942
nom. inv. Oberd. 1957

Phragmitetea Phragmitetalia 329040 Mentha-Scirpus holoschoenus 329042 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Potentillo- Polygonetalia
Tx.
1947

Potentillion anserinae Tx. 1947

Phragmitetea Phragmitetalia Apionnodiflori 329040 Lythrum junceum- Nasturtium
officinale comm. 329043 PHRAGMITO - MAGNOCARICE

TEA Klika in Klika et Novak 1941
Nasturtio- Glycerietalia
Pignatti 1953

Sparganio- Glycerion Br.-Bl.
et Sissingh in Boer 1942
nom. inv. Oberd. 1957

Phragmitetea Phragmitetalia ? 329050 PHRAGMITO - MAGNOCARICE
TEA Klika in Klika et Novak 1941

Phragmitetalia
Koch 1926 ?

Phragmitetea Phragmitetalia ? 329050 Poa annua- Ranunculus muricatus
comm. 329051 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937

Potentillo- Polygonetalia
Tx.
1947

?
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6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
Oρισμός: Μεσογειακοί υγροί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων, με ευρεία
εξάπλωση σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, εκτεινόμενοι και κατά μήκος των ακτών
της Μαύρης Θάλασσας, συγκεκριμένα στα αμμοθινικά συστήματα, βόρεια από τη
Dodrogea και το δέλτα του Δούναβη, στις κοιλάδες της Βαλκανικής χερσονήσου
βόρεια του Banat.

Οικολογικές συνθήκες: Kατά μήκος των παραθαλάσσιων ακτών, όπου υπάρχουν καλά
αναπτυγμένα αμμοθινικά συστήματα με ενδιάμεσες κοιλότητες γλυκού νερού,
παρατηρείται η ανάπτυξη μιας βλάστησης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός
μεγάλου αγρωστώδους, του Erianthus ravennae. Αυτός ο τύπος βλάστησης βρίσκεται
σε άμεση γειτνίαση με τους ελοφυτικούς σχηματισμούς του Phragmites australis προς
τη μεριά της χέρσου καθώς και με κοινότητες της Imperata cylindrica προς τη μεριά
της ακτής.

Υπόστρωμα που σχηματίστηκε από αλλουβιακές κυρίως ποτάμιες αλλά και λιμναίες
αποθέσεις, με πηλώδες ή αμμοπηλώδες έδαφος. Κατά κανόνα το ανάγλυφο είναι
επίπεδο, μέχρι 1800 m υψόμετρο, με κλίσεις < 15% και ποικίλη έκθεση.

Χλωριδική σύνθεση: Χαρακτηριστικά και επικρατή είδη είναι τα Oenanthe
pimpinelloides, Scirpus holoschoenus (=Scirpoides holoschoenus), Juncus effusus,
Lathyrus neurolobus, Plantago lanceolata, Polypogon monspeliensis, Dittrichia viscosa,
Equisetum ramosissimum, Trifolium resupinatum, Hydrocotyle vulgaris,
Bolboschoenus maritimus, Ranunculus ficaria και ειδικά σε υφάλμυρα νερά τα Imperata
cylindrica, Juncus acutus, Ranunculus marginatus var. trachycarpus, Saccharum
ravennae, Schoenus nigricans, Elymus elongatus, Aeluropus littoralis, Juncus
heldreichianus.

Χαρακτηριστικά είδη που συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα Lythrum
junceum, Carex distans, Orchis laxiflora, Carex divisa, Mentha pulegium, Poa trivialis,
Rumex conglomeratus, Trifolium repens, Ranunculus velutinus, Rubus sanctus. Επίσης
συχνά συμμετέχουν τα Hordeum marinum, Briza minor, Juncus articulatus, Trifolium
lappaceum. Επίσης συμμετέχουν είδη των Phragmitetea όπως τα Phragmites australis,
Apium nodiflorum, Carex otrubae.

Άλλα χαρακτηριστικά είδη που συμμετέχουν είναι τα Alopecurus myosuroides,
Dorycnium rectum, Brachypodium sylvaticum, Cyperus longus, Equisetum telmateia,
Festuca pratensis ssp. pluriflora, Mentha spicata, Lotus preslii, Anagallis tenella. Επίσης
συμμετέχουν τα Cynanchum acutum, Carex divulsa, Lotus angustissimus, Anagallis
tenella, Isolepis cernua, Athyrium filix-femina, Carex flacca ssp. serrulata, Carex
hispida, Hainardia cylindrica, Rumex pulcher, Eleocharis multicaulis, Serapias lingua
κ.α.

Σημαντικά στοιχεία-Μοναδικότητα-Σπανιότητα: Τα υγρά και ύφυγρα λιβάδια των
Molinio-Arrhenatheretea που αναπτύσσονται σε πλούσια σε θρεπτικά γλυκά και
υφάλμυρα νερά είναι λόγω οικολογικών απαιτήσεων (μόνιμη ή μακρόχρονη παρουσία
νερού) σπάνια στο Αιγαίο. Η οικολογική του σημασία σχετίζεται με διατήρηση της
ισορροπίας και της βιοποικιλότητας των υγροτοπικών συστημάτων όπου αναπτύσσεται
και με τις γνωστές για τους υγροτόπους λειτουργίες και τα ανάλογα λειτουργικά οφέλη,
μεταξύ αυτών η προσφορά ενδιαιτήματος σε είδη της ορνιθοπανίδας και της πανίδας
των αμφιβίων. Ειδικά στο Αιγαίο η συνεισφορά του στην ποικιλότητα των νησιωτικών
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συστημάτων είναι μεγάλη καθώς συχνά αποτελεί το μοναδικό ενδιαίτημα ορισμένων
ειδών σε ένα νησί και μάλιστα μερικές φορές υγρόφιλων ειδών σπάνιων στο Αιγαίο,
στην Ελλάδα ή στη Μεσόγειο.

Λόγω της σπανιότητας του οικοτόπου στα νησιά και της μεγάλης μείωσης της έκτασης
και γενικά της υποβάθμισης ανάλογων βιοτόπων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο
Ευρώπης η διατήρησή του αποτελεί προτεραιότητα. Σημειώνεται ότι μεταξύ των ειδών
που συμμετέχουν στη χλωριδική σύνθεση είναι προστατευόμενα ορχεοειδή σπάνια στη
Μεσόγειο ή σε υποχώρηση λόγω απώλειας ενδιαιτήματος, όπως η Orchis laxilora και η
Listera ovata.

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Η κατάσταση διατήρησης των κοινοτήτων που
υφίστανται σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή και μερικές φορές
άριστη. Ωστόσο, οι σημερινές κοινότητες αποτελούν μειωμένης έκτασης και ποιότητας
εξελίξεις των παλαιότερων κοινοτήτων. Λόγω θέσης και εξάρτησης από το νερό, οι
υγροτοπικές περιοχές και τα έλη, ιδιαίτερα τα παράκτια είναι ανάμεσα στους πιο
απειλούμενους οικοτόπους της Μεσογείου. Οι κοινότητες αυτές είναι ευαίσθητες στις
μεταβολές της υδρολογικής ισορροπίας (αποστραγγίσεις, αντλήσεις νερού, διευθετήσεις
της ροής του νερού κλπ.) και στη ρύπανση των υδάτων (στις περιοχές μελέτης κυρίως
από λίπανση, ζιζανιοκτόνα-παρασιτοκτόνα και λιγότερο από απόρριψη απορριμάτων).
Σε παράκτιες θέσεις σοβαρή απειλή αποτελούν η οικοδόμηση και άλλα έργα
τουριστικής αξιοποίησης. Η βόσκηση αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα υποβάθμισης,
όχι όμως τόσο καταστροφικό. Γενικά είναι εύθραυστα συστήματα.
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ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BRAUN-BLANQUET (6-ψήφιοι κωδικοί Natura)

Ονοματολογία και κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε στο έργο Νέα ονοματολογία

CLASS ORDER ALLIANCE
κωδικός
ALLIAN
CE

ASSOCIATION

κωδικό
ς
ASSO
CI-
ATIO
N

CLASS ORDER ALLIANCE

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A (=MOLINO- JUNCETEA)

Holoschoenetali
a

Molinio
Holoschoenio n 642010 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

Molinio
Holoschoenion Br.-Bl. ex
Tchou 1948

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A (=MOLINO-JUNCETEA)

Holoschoenetali
a

Molinio
Holoschoenio n 642010

Carici distantis-
Schoenetum
nigricantis

642011 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

Molinio
Holoschoenion
Br.-Bl. ex Tchou 1948

MOLINIO-
ARRHENATHERET EA
(=MOLINO- JUNCETEA)

Holoschoenetali
a

Molinio
Holoschoenion 642010 Eriantho - Schoenetum

nigricantis 642012 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

Molinio Holoschoenion Br.-
Bl. ex Tchou
1948

MOLINIO-
ARRHENATHERET
EA (=MOLINO-JUNCETEA)

Holoschoenetali
a

Molinio
Holoschoenion 642010 Shoeneto - Plantaginetum

coronopi 642013 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

Molinio
Holoschoenion
Br.-Bl. ex Tchou 1948

MOLINIO-
ARRHENATHERET EA
(=MOLINO-JUNCETEA)

Holoschoenetali
a Molinio- Holoschoenion 642010 Scirpoides holoschoenus-

Carex divisa c. 642014 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

Molinio Holoschoenion Br.-
Bl. ex Tchou
1948

MOLINIO-
ARRHENATHERET EA
(=MOLINO- JUNCETEA)

Holoschoenetali
a Molinio- Holoschoenion 642010 Juncus acutus c. 642015 JUNCETEA MARITIMI Tx. et

Oberd. 1958

Juncetalia
maritimi Br.-Bl. ex
Horvatic 1934

?

MOLINIO-
ARRHENATHERET
EA (=MOLINO-JUNCETEA)

Holoschoenetali
a Molinio- Holoschoenion 642010 Hordeum marinum-

Elymus elongatus comm. 642016 JUNCETEA MARITIMI Tx. et
Oberd. 1958

Juncetalia
maritimi Br.-Bl. ex
Horvatic 1934

?

MOLINIO-
ARRHENATHERET EA
(=MOLINO-JUNCETEA)

Holoschoenetali
a Molinio- Holoschoenion 642010 Dittrichia viscosa comm. 642017 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

?

MOLINIO-
ARRHENATHERET EA
(=MOLINO- JUNCETEA)

Holoschoenetali
a Molinio- Holoschoenion 642010 Hydrocotyle vulgaris-

Juncus effusus comm. 642018 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

?

MOLINIO-
ARRHENATHERET
EA (=MOLINO-JUNCETEA)

Holoschoenetali
a Molinio- Holoschoenion 642010 Scirpoides holoschoenus

comm. 642019 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

?

MOLINIO-
ARRHENATHERET EA
(=MOLINO-JUNCETEA)

Holoschoenetali
a Molinio- Holoschoenion 642010 Carex pendula- Equisetum

telmateia comm.
64201
A

MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

?

MOLINIO- Holoschoenetali Molinio- Holoschoenio n 642010 Schoenus nigricans comm. 64201 MOLINIO- ARRHENATHER Holoschoenetalia ?
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ARRHENATHERETE A
(=MOLINO- JUNCETEA)

a B ETEA Tx. 1937 Br.-Bl. (1931)
1947

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A (=MOLINO-JUNCETEA)

Trifolio -
Hordeetalia Trifolion resupinati 642020 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937
Trifolio- Hordeetalia
Horvatic 1963

Trifolion resupinati
Micevski 1957

MOLINIO-
ARRHENATHERETE A
(=MOLINO-JUNCETEA)

Trifolio -
Hordeetalia Trifolion resupinati 642020 Oenanthe pimpinelloides

comm. 642021 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937 ? ?

Molinio- Arrhenatheretea
(=Molinio-Juncetea)

Arrhenatheretali
a Arrhenatherio n 642030 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937 ? ?

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A (=MOLINO-JUNCETEA)

642030 Plantago lanceolata comm. 642031 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937 ? ?

MOLINIO-
ARRHENATHERETE A
(=MOLINO- JUNCETEA)

? ? 642030 Ranunculus ficaria-Plantago
lanceolata comm. 642032 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937 ? ?

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A (=MOLINO- JUNCETEA)

? ? 642030 Ranunculus marginatus var.
trachycarpus comm. 642033 MOLINIO- ARRHENATHER

ETEA Tx. 1937 ? ?

MOLINIO-
ARRHENATHERETE
A (=MOLINO-JUNCETEA)

Holoschoenetali
a

(not assignable
below order
level)

642040 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

?

MOLINIO-
ARRHENATHERETE A
(=MOLINO- JUNCETEA)

Holoschoenetali
a

(not assignable below
order level) 642040 Lathyrus neurolobus-

Juncus effusus comm. 642041 MOLINIO- ARRHENATHER
ETEA Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

?
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Οικότοποι εκτός Οδηγίας

Στους οικοτόπους εκτός οδηγίας συγκαταλέγονται οι κάτωθι:

72A0 Καλαμώνες

925B Δάση μελικουκιάς (Celtis australis)

1020 Καλλιεργούμενες εκτάσεις

1050 Οικισμοί

3190 Λίμνες καρστικού γύψου

8250 Βραχώδεις εκτάσεις άνευ χλωρίδας

και ειδικότερα:

72A0 Καλαμώνες
Ορισμός: Phragmition australis, Scirpion maritimi: Σχηματισμοί από καλαμώνες με
ψηλά ελόφυτα, συνήθως φτωχοί σε είδη και συχνά κυριαρχούμενοι από ένα είδος, που
αναπτύσσονται σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με διακύμανση της στάθμης και
μερικές φορές σε κορεσμένα με νερό εδάφη. Μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με το
κυρίαρχο είδος, το οποίο τους δίνει μια διακριτή εμφάνιση.

Οικολογικές συνθήκες: Οι καλαμώνες αναπτύσσονται σε όχθες με μικρή κλίση και
ιλυοαργιλλώδες υπόστρωμα. Καταλαμβάνουν την ανώτερη υποπαράκτια ζώνη και
ζώνη των αναδυόμενων μακροφύτων, η οποία συνήθως εξαπλώνεται από την όχθη
μέχρι βάθος νερού περίπου ενός μέτρου. Η ελόβια βλάστηση εντάσσεται στη
φυτοκοινωνιολογική κλάση των Phragmitetea. Κυρίαρχο είδος είναι το Phragmites
australis, το οποίο σχηματίζει συμπαγείς, μικτές (π.χ. με Scirpus sp. ή Typha sp.) ή και
αμιγείς φυτοκοινότητες. Στις συστάδες αυτές καθώς το Phragmites εξασκεί απόλυτη
ανταγωνιστικότητα, μπορεί να εισχωρήσουν λίγα άλλα είδη, όπως τα Oenanthe aquatica
και Carex pseudocyperus.

Χλωριδική σύνθεση: Χαρακτηριστικά επικρατή είδη είναι τα: Phragmites australis
(στην πλειοψηφία των εμφανίσεων του οικοτόπου), Bolboschoenus maritimus (συχνά) ,
Schoenoplectus litoralis, Typha domingensis, Typha latifolia, Apium nodiflorum. Σε
ορισμένες κοινότητες επικρατούν είδη των αλμυρών λιβαδιών Carex divisa, Juncus
heldreichianus, Scirpus holoschoenus (=Scirpoides holoschoenus) ή άλλα υγρόφιλα είδη
όπως τα Hydrocotyle vulgaris, Ludwigia palustris, Arundo donax, Samolus valerandi.

Χαρακτηριστικά είδη (Phragmito-Magnocaricetea) είναι τα: Cladium mariscus, Iris
pseudacorus, Nasturtium officinale, Veronica anagallis-aquatica, Eleocharis uniglumis,
Lycopus europaeus, Schoenoplectus tabernaemontani, Galium palustre, Berula erecta,
Euphorbia pubescens. Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή ειδών των υγρών λιβαδιών
(αλμυρών ή μη) όπως τα: Aster tripolium, Cyperus longus, Equisetum ramosissimum,
Ditrichia viscosa, Polypogon monspeliensis, Lythrum junceum, Oenanthe
pimpinelloides, Poa trivialis, Mentha aquatica, Ranunculus marginatus, Saccharum
ravennae, Teucrium scordium, Juncus inflexus, Juncus effusus, Carex extensa, Elymus
elongatus, Juncus acutus, Juncus gerardii, Juncus maritimus, Schoenus nigricans. Συχνά
συμμετέχουν είδη νιτρόφιλα όπως τα Calystegia sepium, Cynanchum acutum, Galium
aparine, Epilobium hirsutum, Rubus sanctus, και αλονιτρόφιλα όπως τα Atriplex
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hastata, Polypogon maritimus, Salsola soda. Ορισμένες κοινότητες συνοδεύονται από
είδη υδρόβια όπως τα Potamogeton nodosus, Chara sp., Lemna minor, και αμφίβια
όπως τα Juncus articulatus, Mentha pulegium, Myosurus minimus, Lippia nodiflora.
Άλλα υγρόφιλα είδη που συμμετέχουν είναι τα Galium debile, Orchis palustris, Lotus
glaber, Sium latifolium, Smyrnium olusatrum, Calystegia pulchra, Stachys palustris κ.α.

Σημαντικά στοιχεία-Μοναδικότητα-Σπανιότητα: Οι καλαμώνες αποτελούν
υγροτοπικό τύπο βλάστησης με ευρεία εξάπλωση και συχνή παρουσία στην Ελλάδα και
στην περιοχή του Αιγαίου, όπου όμως σπάνια είναι αναπτυγμένοι. Οι κοινωνίες της
Phragmition είναι οι πιο συχνές και εμφανίζονται σε σταθμούς με σχετικά ρηχά νερά
και σταθμούς στους οποίους η στάθμη του νερού είναι αρκετά υψηλή ακόμη και κατά
την ξηρή περίοδο. Είναι αρκετά απαιτητικές ως προς τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών
αλάτων και εμφανίζονται μέχρι τον υποαλπικό όροφο των υψηλών βουνών.

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Οι κοινότητες του οικοτόπου ως υγροτοπικές είναι
ευαίσθητες στις μεταβολές της υδρολογικής ισορροπίας και στη ρύπανση των υδάτων.
Συνεπώς απειλούνται από αποστραγγίσεις, υπερβολική άρδευση, διευθετήσεις ρεμάτων.
Δεν είναι γνωστό αν επηρεάζονται όλες οι κοινότητες και κατά πόσο από τη χρήση
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις γειτονικές καλλιέργειες. Σημειώνεται ότι σε
αρκετές τέτοιες θέσεις εντοπίστηκε το επιγενές ζιζάνιο Oxalis pes-caprae και άλλα
νιτρόφιλα. Η υψηλή παροχή θρεπτικών αυξάνει αρχικά την πυκνότητα των συστάδων
του Phragmites australis αλλά αργότερα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στις συνθήκες
του οικοτόπου, με αποτέλεσμα οι βλαστοί να γίνονται υψηλότεροι αλλά λιγότεροι.
Κύριο όμως παράγοντα υποβάθμισής τους έχουν αποτελέσει οι εκχερσώσεις, για
καλλιέργειες, κατασκευή δρόμων και οικημάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της
έκτασης και τη διάσπαση της συνέχεια του οικοτόπου. Επίσης η διαχείριση με
καύση/κοπή για τη βόσκηση αποτελεί κοινή πρακτική. Οι δραστηριότητες αυτές είναι
εντονότερες τις τελευταίες δεκαετίες στις παράκτιες τουριστικά αξιοποιήσιμες
εκτάσεις.
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ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BRAUN-BLANQUET (6-ψήφιοι κωδικοί Natura)
Ονοματολογία και κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε στο έργο Νέα ονοματολογία

CLASS ORDER ALLIANCE
κωδικός
ALLIAN
CE

ASSOCIATION
κωδικός
ASSOCI
ATION

CLASS ORDER ALLIANCE

PHRAGMITET O -
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a Phragmition 72A010
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

PHRAGMITET O -
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a Phragmition 72A010 Phragmites australis
comm. 72A011

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

PHRAGMITET O-
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a
australis Phragmition 72A010 Eleocharis palustris

comm. 72A012
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926 ?

Phragmito-
Magnocaricetea Phragmitetali a Phragmition 72A010 Bolboschoen us

maritimus comm. 72A013
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Bolboschoenetali a maritimi
Hejny in Holub et al.
1967

Scirpion maritimi
Dahl et
Hadac 1941

Phragmito-
Magnocaricetea Phragmitetali a Phragmition 72A010 Typhetum domingensis 72A014

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

Phragmito-
Magnocaricetea
(=Phragmitetea )

Phragmitetali a Phragmition 72A010 Phragmitetu m 72A015
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

Phragmito-
Magnocaricetea
(=Phragmitetea)

Phragmitetali a Phragmition 72A010 Scirpetum lacustris 72A016
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

Phragmito-
Magnocaricetea
(=Phragmitetea)

Phragmitetali a Phragmition 72A010 Typhetum angustifoliae 72A017
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

Phragmito-
Magnocaricetea
(=Phragmitetea)

Phragmitetali a Phragmition 72A010 Typhetum latifoliae 72A018
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

Phragmito-
Magnocaricetea
(=Phragmitetea)

Phragmitetali a Phragmition 72A010 Typha domingensis-
Comm. 72A019

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

Phragmito-
Magnocaricetea
(=Phragmitetea)

Phragmitetali a Phragmition 72A010
Phragmites australis-
Bolboschoen us
maritimus comm.

72A01A
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

Phragmito-
Magnocaricetea Phragmitetali a

(not assignable below
order
level)

72A010 Arundo
donax comm. 72A01B

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926 ?

PHRAGMITET O -
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a Apion nodiflori 72A020
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Nasturtio- Glycerietalia Pignatti
1953

Sparganio-Glycerion
Br.- Bl. et Sissingh
in Boer
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1942 nom. inv.
Oberd.
1957

Phragmito-
Magnocaricetea Phragmitetali a Sparganio- Glycerion

(Apion nodiflori) 72A020 Apium nodiflorum
comm. 72A021

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Nasturtio- Glycerietalia
Pignatti 1953

Sparganio-Glycerion
Br.- Bl. et Sissingh
in Boer
1942 nom. inv.
Oberd.
1957

PHRAGMITET O -
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a
Bolboschoenion
maritimi (syn: Scirpion
maritimi)

72A030
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Bolboschoenetali a maritimi
Hejny
in Holub et al.
1967

Scirpion maritimi
Dahl et
Hadac 1941

PHRAGMITET O -
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a
Bolboschoenion
maritimi (syn: Scirpion
maritimi)

72A030
Bolboschoen etum
maritimi (syn: Scirpetum
maritimi)

72A031
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Bolboschoenetali a maritimi
Hejny in Holub et al.
1967

Scirpion maritimi
Dahl et
Hadac 1941

PHRAGMITET O -
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a
Bolboschoenion
maritimi (syn: Scirpion
maritimi)

72A030 Phragmites australis-
Berula erecta comm. 72A032

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926

Phragmition australis
Koch 1926

PHRAGMITET O -
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a
Bolboschoenion
maritimi (syn: Scirpion
maritimi)

72A030
Juncus heldreichianu s-
Scirpus holoschoenus
comm.

72A033 JUNCETEA MARITIMI Tx. et Oberd.
1958

Juncetalia
maritimi Br.-Bl. ex
Horvatic 1934

?

Phragmito-
Magnocaricetea Phragmitetali a

Bolboschoenion
maritimi (syn:Scirpion
maritimi)

72A030 Schoenoplect us litoralis
comm. 72A034

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Bolboschoenetali a maritimi
Hejny
in Holub et al.
1967

?

Phragmito-
Magnocaricetea Phragmitetali a

Bolboschoenion
maritimi (syn: Scirpion
maritimi)

72A030
Scirpoides holoschoenus
-Carex divisa
comm.

72A035 MOLINIO- ARRHENATHERETE
A Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

?

Phragmito-
Magnocaricetea Phragmitetali a

Bolboschoenion
maritimi (syn: Scirpion
maritimi)

72A030 Carex divisa comm. 72A036 MOLINIO- ARRHENATHERETE
A Tx. 1937

Holoschoenetalia
Br.-Bl. (1931)
1947

?

Phragmito-
Magnocaricetea Phragmitetali a ? 72A040 ?

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926 ?

PHRAGMITET O -
MAGNOCARIC
ETEA

Phragmitetali a ? 72A040
Phragmites australis-
Juncus heldreichianu
s comm.

72A041
PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA
Klika in Klika et Novak
1941

Phragmitetalia
Koch 1926 ?
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925B Δάση μελικουκιάς (Celtis australis)
Ορισμός: Σχηματισμοί πλούσιοι σε Celtis australis.

Οικολογικές συνθήκες: Το υπόστρωμά του είναι ασβεστόλιθος, σε πλαγιές με κλίση
10-40%, ποικίλη έκθεση και υψόμετρο 730 - 850 m.

Χλωριδική σύνθεση: Celtis australis, Aurinia saxatilis, Paliurus spina-christi, Dactylis
glomerata, Stipa calamagrostis, Lilium candidum, Sedum acre, Galium verum, Phleum
exaratum, Asphodeline lutea, Lunaria annua, κ.ά.
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ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BRAUN-BLANQUET (6-ψήφιοι κωδικοί Natura)

Ονοματολογία και κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε στο έργο Νέα ονοματολογία

CLASS ORDER ALLIANCE κωδικός
ALLIANCE ASSOCIATION κωδικός

ASSOCIATION CLASS ORDER ALLIANCE

QUERCETEA
PUBESCENTIS

Quercetalia
pubescentis ? 925B10

QUERCETEA
PUBESCENTIS
Doing-Kraft ex
Scamoni et
Passarge 1959

Quercetalia pubescenti-petraeae
Klika 1933 ?

QUERCETEA
PUBESCENTIS

Quercetalia
pubescentis 925B10 Ass. Celtis

australis 925B11

QUERCETEA
PUBESCENTIS
Doing-Kraft ex
Scamoni et
Passarge 1959

Quercetalia pubescenti-petraeae Klika
1933 ?

QUERCETEA
PUBESCENTIS

Quercetalia
pubescentis 925B10 925B12

QUERCETEA
PUBESCENTIS
Doing-Kraft ex
Scamoni et
Passarge 1959

Quercetalia pubescenti-petraeae Klika
1933 ?
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2.1.6.2. Χλωρίδα - Bλάστηση
Η Περιοχή της Φυσής της Λίμνης Καστοριάς στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της
διαχωρίζεται σε ότι αφορά τη βλάστηση, τη χλωρίδα και τη φυτοκάλυψη των
οικολογικών ενοτήτων ως εξής:

Υδάτινα οικοσυστήματα

Α. Το λιμναίο οικοσύστημα καθαυτό

Β. Ποτάμια οικοσυστήματα

Διαβαθμιζόμενα οικοσυστήματα (μεταξύ ύδατος και χέρσου)

Α. καλαμώνες

Β. παραλίμνια δάση

Γ. υγρολίβαδα

Χερσαία οικοσυστήματα

Α. Πεδινή καλλιεργημένη ζώνη

Β. Λοφώδης και ορεινή ζώνη με θαμνώνες και δάση

Γ. Ζωνες διαβάθμισης μεταξύ καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης λοφώδων και
ορεινών οικοτόπων.

Ειδικότερα στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αναφέρεται:

Υδάτινα οικοσυστήματα

Α. Το λιμναίο οικοσύστημα καθαυτό
Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται τα βιολογικά χαρακτηριστικά του κυρίως
υδάτινου περιβάλλοντος της λίμνης.

Υδρόβια βλάστηση

Η σύσταση του πυθμένα της λίμνης Καστοριάς καθώς και το έδαφος των παρόχθιων
είναι αμμώδους πηλοαμμώδους ή/και λασπώδους σύστασης. Η σύσταση αυτή του
εδάφους, μαζί με το μικρό βάθος της λίμνης, ευνοούν την ύπαρξη άφθονης υδρόβιας
βλάστησης. Η βλάστηση της λίμνης μοιάζει πολύ με αυτή της λίμνης Μικρή Πρέσπα.
Έχει και αυτή ζωνώδη μορφή περιβάλλουσα τη λίμνη, εκτός από μερικά σημεία στο
ανατολικό κυρίως μέρος, όπου το έδαφος είναι βραχώδες με ακτές απόκρημνες και έτσι
η παρουσία της είναι αραιή. Στα σημεία αυτά υπάρχουν στην παράκτια ζώνη δένδρα
από τα οποία επικρατεί το Platanus orientalis L. Η ζώνωση στη λίμνη της Καστοριάς
διαφέρει από αυτήν της λίμνης Μικρή Πρέσπα στο ότι, εδώ η ζώνωση δεν φθάνει το
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πλάτος των ολίγων εκατοντάδων μέτρων αλλά των ολίγων δεκάδων. Το μεγαλύτερο
πλάτος των υδρόβιων φυτών που καλύπτουν τη λίμνη παρατηρήθηκε στο
βορειοανατολικό τμήμα αυτής. Το πλάτος αυτό φθάνει τα 70m το δε βάθος στο οποίο
παρατηρείται υδρόβια βλάστηση είναι περίπου 2m. Στο βάθος αυτό και σε μεγάλη
αφθονία βρέθηκε το υδροχαρές Trapa natans. Σε μικρότερα των 2 m βάθη και μέχρι 1m
παρατηρήθηκαν τα υδροχαρή Ranunculus aquatilis, Potamogeton crispus,
Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum submersum. Στο νοτιοανατολικό κύρια μέρος
της λίμνης εμφανίζεται σε αρκετά μεγάλες συστάδες και το Nuphar luteum, ενώ
σποραδικά εμφανίζεται και σε άλλα σημεία γύρω από τη λίμνη. Σε μικρότερα του 1m
βάθη εμφανίζονται τα Phragmites australis, Scirpus sp, Carex sp και στα ελώδη
τμήματα την λίμνης τα Sparganium ramosum, Iris pseudacorus, Eleocharis palustris,
Trifolium sp. Σε αντίθεση με το Λαυρεντιάδη (1956) βρέθηκε και το Typha angustifolia
σε μεγάλες συστάδες στο νότιο τμήμα της λίμνης, καθώς και στις θέσεις Κρεπενή,
Παλαιό Τσιφλίκι και νότια της πόλης Καστοριάς. Φαίνεται ότι ο εποικισμός του φυτού
αυτού άρχισε μεταγενέστερα της μελέτης του Λαυρεντιάδη στην περιοχή.

Τα κυριότερα υδρόβια και ελόβια φυτά που παρατηρήθηκαν στην περιοχή είναι τα
εξής:

Myriophyllum spicatum
Polygonum amphibium
Ranunculus trichophyllus
Trapa natans
Alisma gramineum
Eleocharis Palustris
Scirpus lacustris
Hydrocharis morsus - ranae
Lemna gibba
Lemna minor
Spirodella polyrhiza
Nazas marina
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potamogetonperfoliatus
Ceratophyllum demersum sub demersum
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum spicatum
Vallisnerua spiralis
Typha angustifolia
Typha latifolia
Iris pseudacorus
Juncus effusus

Οι φυτοκοινότητες των υδρόβιων μακροφύτων δεν εμφανίζονται ως συνεχόμενες
ενότητες, αλλά κάθε μία κατέχει μια συγκεκριμένη θέση περισσότερο η λιγότερο
εκτεταμένη ανάλογα με τις μικροτοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε κάθε
φυτοκοινότητα διακρίνονται τα είδη που επικρατούν, τα είδη που δίνουν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα στην κοινωνία αλλά και συνοδά είδη.
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Τα υδρόβια μακρόφυτα σε γενικές γραμμές διακρίνονται σε είδη:

 τα οποία έχουν φύλλα επιπλέοντα και αναπτύσσονται καλύτερα στη μεσαία
υποπαράκτια ζώνη της λίμνης

 τα οποία είναι ριζωμένα, συνήθως βυθισμένα και μόνο μερικά από αυτά έχουν
επιπλέοντα φύλλα

 τα οποία είναι βυθισμένα και συνήθως ριζωμένα φυτά που αναπτύσσονται καλύτερα
στην κατώτερη υποπαράκτια ζώνη.

Ζώνωση της υδρόβιας βλάστησης
Οι κυριότερες φυτοκοινωνίες της υδρόβιας βλάστησης στη λίμνη της Καστοριάς είναι
(Βλέπε Χάρτης #3 -Χάρτης Βλάστησης-):

1. Φυτοκοινωνία Trapetum natantis
Αναπτύσσεται κοντά στα όρια των καλαμώνων και σε θέσεις με βαθύτερα νερά. Το
είδος που επικρατεί είναι το νεροκάστανο Trapa natans που είναι ετήσιο φυτό των
θερμών εύκρατων περιοχών. Έχει εισαχθεί από την ευρασία και θεωρείται στον
Ευρωπαϊκό χώρο ότι ανήκει στα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση (IUCN 1982), ενώ
στην Ελλάδα έχει άφθονη και χαρακτηριστική εξάπλωση στις ευτροφικές υγροτοπικές
περιοχές χωρίς να απειλείται με εξαφάνιση.

Στην δομή της κοινωνίας του συμμετέχουν είδη όπως Myriophyllum spicatum,
Potamogeten perfoliatus P. pectinaus, P. lucens. Ως συνοδά είδη είναι τα είδη εκείνα
αποτελούν και συμμετέχουν στους καλαμιώνες δηλαδή το Κεροκάλαμο Phragmites
australis, το ψαθί Typha angustifolia, Scirpus lacustris, Ceratophyllum demersum και
είδη του χλωροφύκους Cladophora sp.

Η κοινωνία αυτή αναπτύσσεται εντυπωσιακά σε περιοχές που είναι λιγότερο
προστατευμένες από τον άνεμο και το κυματισμό γιατί τα χαρακτηριστικά της είδη
είναι αυθεκτικά σ?αυτές τις συνθήκες, ενώ οι θέσεις αυτές  δεν επηρεάζονται από τη
σκιά των καλαμιώνων. Εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη του στην ανατολική περιοχής
της λίμνης Καστοριάς (Μακρυχώρι).

2. Φυτοκοινωνία Polygonetum amphibii
Το χαρακτηριστικό είδος είναι το Polygonum amphibium που αναπτύσσεται σε
ανοικτές θέσεις μακριά από τους καλαμιώνες όπου ευδοκιμεί όταν το φως είναι
άφθονο, το νερό να μη ξεπερνάει τα 2 μέτρα βάθος και ο πυθμένας είναι αμμώδους
συνήθως σύστασης.

Χαρακτηριστικά είδη που συμμετέχουν το Trapa natans, Myriophyllum spicatum,
Potamogeton pectinatus P. crispus, ενώ ως συνοδά συμμετέχουν είδη των καλαμιώνων
με μικρά όμως σταθερότητα όπως Vallisneria spiralis και Ceratophyllum demersum.

Η εμφάνιση του στη λίμνη της Καστοριάς είναι αξιόλογη στην ανατολική πλευρά της
λίμνης.

3. Φυτοκοινωνία Potametum lucentis
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Η φυτοκοινωνία αυτή αποτελείται συνήθως από βυθισμένα στο νερό είδη με κυρίαρχο
είδος το Potamogeten lucens. Χαρακτηριστικά είδη της φυτοκοινωνίας αυτή είναι τα
Potamogeton perfoliatus, P. crispus, P. pectinatus, Nazas marina, Myriophyllum
spicatum, Potamogeton natans κ.ά. Ως σύνοδα είδη είναι χαρακτηριστικά είδη άλλων
φυτοκοινωνιών όπως τα Vallisneria spiralis, Nymphoides peltata Ceratophyllum
demersum κ.ά.

Η φυτοκοινωνία αυτή θεωρείται ότι ευδοκιμεί σε προφυλαγμένες ή μη θέσεις από τον
κυματισμό και τον άνεμο σε σχετικά μεγάλα βάθη και σε περιοχές, όπου είναι έντονες
οι ανθρωπογενείς επιδράσεις και ιδιαίτερα στις ευτροφικές λίμνες.

4. Φυτοκοινωνία Potametum pectinati
Με το χαρακτηριστικό είδος Potamogeton pectinatus η φυτοκοινωνία αυτή εμφανίζεται
σε μεγάλες αναπτύξεις και σε μεγαλύτερα βάθη στη λίμνη της Καστοριάς, δηλαδή από
0,5 μέχρι 3 μέτρα βάθος και όπου ο πυθμένας είναι λασπώδης. Αξιοσημείωτο είναι ότι
κατά τη βλαστητική περίοδο το κυρίαρχο είδος της φυτοκοινωνίας αυτής σχηματίζει
εντυπωσιακά υποβρύχια "λιβάδια".

Η φυτοκοινωνία αυτή ευδοκιμεί σε νερά που επηρεάζονται από τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες στάσιμα ή αργά κινούμενα μεσόστροφα έως εύτροφα νερά.
Χαρακτηριστικά είδη αυτής της φυτοκοινωνίας είναι τα Potamogeton perfoliatus,
Myriophyllium spicatum, ενώ συνοδα είναι τα είδη μικρή σταθερότητα εμφάνισης,
όπως τα Phragmites australis, Trapa natans,Ceratophyllum demersum, κ.ά.

5. Φυτοκοινωνία Potametum perfoliati
Το χαρακτηριστικό είδος της φυτοκοινωνίας αυτής Potamogeten perfoliatus
παρατηρείται σε νερά αρκετού βάθους με αμμολασπώδες υπόστρωμα. Χαρακτηριστικά
είναι τα είδη Potamogeton pectinatus potamogeton crispus και Myriophyllum spicatum,
ενώ συνοδά είδη τα είδη Vallisneria spiralis, Phragmites australis και το χλωροφώνος
Cladophora sp.

6. Φυτοκοινωνία Najadetum marinae.
Η φυτοκοινωνία αυτή ευδομικές σε σκιασμένα συνήθως στεκούμενα ή αργά κινούμενα
νερά με χαρακτηριστική επικράτηση του νεροπούρναρου Najas marina το οποίο ανθίζει
και καρποφορεί κάτω από την επιφάνεια του νερού, και σε βάθη από 0,5 - 3 μέτρα σε
λασπώδες έως αμμολασπώδες υπόστρωμα.

Στη λίμνη της Καστοριάς η φυτοκοινωνία αυτή εμφανίζεται με υποβρύχιες μικρές
"κηλίδες" βλάστησης.

Χαρακτηριστικά είδη στη φυτοκοινωνία αυτή είναι τα Potamogeton perfoliatus, P.
pectinatus, Myriophyllum spicatum, ενώ συνοδά είναι είδη με ασταθέστερη εμφάνιση
όπως τα Scirpus lacustris, Ceratophyllum submersum, Trapa natans, Ceratophyllum
demersum και το χλωροφύκος Cladophora sp.

7. Φυτοκοινωνία Potametum crispi
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Εδώ επικρατεί το είδος Potamogeton crispus με μικρές και περιορισμένες εμφανίσεις. Η
φυτοκοινωνία αυτή αποτελείται κυρίως από βυθισμένα είδη τα οποία προτιμούν
εύτροφα νερά και βάθη από 0,5 μέχρι 2 μέτρα βάθος.

Στη δομή της φυτοκοινωνίας μετέχουν ως χαρακτηριστικά τα Potamogeton pectinatus,
Nazas marina, Myriophyllum spicatum, ενώ συνοδά είναι συνήθως τα Ceratophyllum
demersum, C. submersum, είδη των γειτονικών καλαμιώνων και το χλωροφύκος
Cladophora sp.

8. Φυτοκοινωνία Ceratophyllum demersi
Το χαρακτηριστικό, σταθερό και κυρίαρχο είδος αυτής της φυτοκοινωνίας είναι το
Ceratophyllum demersum που ευδοκιμεί σε νερά που έχουν καλό φωτισμό. Στη λίμνη
της Καστοριάς έχει μικρή ανάπτυξη αυτή η φυτοκοινωνία, αναπτύσσεται σε βάθη από 1
- 2,5 μέτρα σε υπόστρωμα συνήθως λασπώδες. Ως συνοδα έχει τα είδη Trapa natans,
Myriophyllum spicatum, Phragmites australis,  potamogeton natans.

9. Φυτοκοινωνία Lemnetum minoris
Το χαρακτηριστικό είδος της είναι το Lemna minor που αναπτύσσεται κυρίως σε
στάσιμα ή αργά κινούμενα νερά, όπως και σε ρηχές περιοχές ανάμεσα στους παρόχθιου
καλαμιώνες αλλά και σε χαλαρά αναπτυσσόμενους καλαμιώνες. Οι θέσεις όπου
αναπτύσσεται αυτή η φυτοκοινωνία είναι προστατευμένες και του κυματισμό και είναι
σχεδόν συχνά σκιασμένες.

Χαρακτηριστικό είδος της φυτοκοινωνίας αυτής στη λίμνη της Καστοριάς είναι το
Hydrocharis morsus ranae  και συνοδά μια μεγάλη πληθώρα από είδη Potamogeton,
Ceratophyllum, Phragmites australis, Typha angustifolia, κλπ.
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Πίνακας 2-3. Κυριότερες Φυτοκοινωνίες της υδρόβιας βλάστησης στη λίμνη Καστοριάς

Φυτοκοινωνίες Κυριότερα Χαρακτηριστικά Ειδη Κυριότερα συνοδά είδη

1. Trapetum natantis  Trapa natans νεροκάστανο
 Myriophyllum spicatum
 Potamogeten perfoliatus
 P Pectinatus,
 P. lucens.

 Κεροκάλαμο Phragmites
australis

 ψαθί Typha angustifolia
 Scirpus lacustris
 Ceratophyllum demersum και
 Cladophora sp.

2. Polygonetum
amphibii

 Polygonum amphibium
 Trapa natans
 Myriophyllum spicatum
Potamogeton pectinatus
 crispus

 Vallisneria spiralis
 Ceratophyllum demersum.

3. Potametum
lucentis

 Potamogeten lucens
 Potamogeton perfoliatus
 crispus
 pectinatus
 Nazas marina
 Myriophyllum spicatum
 Potamogeton natans.

 Vallisneria spiralis
 Nymphoides peltata
 Ceratophyllum demersum

4. Potametum
pectinati

 Potamogeton pectinatus
 Potamogeton perfoliatus
 Myriophyllium spicatum

 Phragmites australis
 Trapa natans
 Ceratophyllum demersum.

5. Potametum
perfoliati

 Potamogeten perfoliatus
 Potamogeton pectinatus
 potamogeton crispus
 Myriophyllum spicatum,

 Vallisneria spiralis
 Phragmites australis
 Cladophora sp.

6. Najadetum
marinae.

 Najas marina νεροπούρναρος
 Potamogeton perfoliatus
 Pectinatus
 Myriophyllum spicatum

 Scirpus lacustris
 Ceratophyllum submersum
 Trapa natans
 Ceratophyllum demersum
 Cladophora sp.

7. Potametum crispi  Potamogeton crispus
 Potamogeton pectinatus
 Nazas marina
 Myriophyllum spicatum

 Ceratophyllum demersum
 Submersum
 Cladophora sp.

8. Ceratophyllum
demersi

 Ceratophyllum demersum  Trapa natans
 Myriophyllum spicatum
 Phragmites australis
 Potamogeton natans

9. Lemnetum
minoris

 Lemna minor
 Hydrocharis morsus ranae.

 Potamogeton
 Ceratophyllum
 Phragmites australis
 Typha angustifolia

Πηγή: Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη
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Πίνακας 2-4. Κατάλογος των ειδών των φυτών στη λίμνη της Καστοριάς στα πλαίσια
της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης

ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ
Equisetaceae
Equisetum maximum (Πολυκόμπι)

ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ
ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ
Pinaceae
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)

Cupressaceae
Cupressus arizonica (γλαυκόχρωμο
κυπαρίσσι, εισαχθέν αμερικ. είδος)
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Juniperus communis (Θαμνόκεδρο)

ΑΓΓΙΟΣΠΕΡΜΑ
Δικοτυλίδονα
Salicaceae
Populus alba (Ασημόλευκα)
Populus nigra (Καβάκι)
Populus nigra, var. italica (Ιταλική
λεύκα)
Populus (υβρίδιο)
Salix alba ssp. alba (Ασημοϊτιά)
Salix amplexicaulis (Ιτιά ή διάπειρη)
Salix babylonica (Κλαίουσα)
Salix fragilis (Σπαζοϊτιά)
Salix triandra (Αμυγδαλοϊτια)

Juglandaceae
Juglans regia (Καρυδιά)

Betulaceae
Alnus glutinosa

Korylaceae
Carpinus betulus (Γαύρος)
Corylus avellana (Φουντουκιά)
Ostrya carpinifolia (Οστρυά)

Fagaceae
Quercus pubescens (Χνουδοβελανιδιά)

Ulmaceae
Celtis australis (Μελικουκκιά)
Ulmus minor (Φτελιά ή Καραγάτσι)

Moraceae
Ficus carica (Αγριοσυκιά)
Morus alba (Άσπρη Μουριά)

Canabaceae
Humulus lupulus (Λυκίσκος)

Urticaceae
Urtica dioica (Βουνίσια τσουκνίδα)

Polygonaceae
Polygonum amphibium

Caryophyllaceae
Saponaria officinalis (Σαπουνόχορτο,
Τσουένι)
Silene conica
Silene alba

Hydrocharitaceae
Hydrocharis morsus-ranae

Ranunculaceae
Clematis vitalba (Αγράμπελη,
κληματσίδα)
Clematis viticella
Consolida regalis ssp. paniculata
Delphinium balcanicum
Ranunculus aquatilis
Ranunculus trichophyllus

Papaveraceae
Papaver rhoeas (Παπαρούνα)

Cruciferae
Barbarea balcana

Ptatanaceae
Platanus orierrtalis

Rosaceae
Crataegus monogyna (Τρικουκκιά,
Mουρτζιά)
Rosa sp. (Αγριοτριανταφυλλιά)
Rubus ulmifolius (Βατομουριά,
Βατσινιά, Βάτος)
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Potentilla reptans
Prunus avium (Αγριοκερασιά)
Prunus cerasifera (Αγριοκορομηλιά)
Prunus spinosa (Τσαπουρνιά)
Pyrus spinosa (amygdaliformis)
(Γκορτσιά)

Leguminosae
Galega officinalis (Ήμερο τριφύλλι)
Lathyrus tuberosus
Medicago sativa (Μηδική)
Ononis spinosa
Robinia pseudoacacia (Ακακία,
εισαχθέν είδος)
Securigera securidaca
Vicia cracca
Vicia grandiflora

Anacardiaceae
Rhus coriaria (Σουμάκι)

Celastraceae
Euonymus verrucossus

Rhamnaceae
Paliurus spina-christi (Παλιούρι)
Rhamnus intermedius

Malvaceae
Alcea rosea (Δεντρομολόχα)
Althaea officinalis (Νερομολόχα)
Malva sylvestris (Μολόχα)

Lythraceae
Lythrum salicaria (Λύθρο)

Trapaceae
Trapa natans (Τριβολοκρατέλα,
Νεροκάστανο)

Onagraceae
Epilobium hirsutum
Oenothera erythrosepala (Οινοθήρα)

Cornaceae
Cornus sanguinea (Αγριοκρανιά)

Umbeliferae
Opopanax hispidus (Πολύκαρπο)
Apium nodiflorum (Νεροσέλινο)
Conium Maculatum (Μαγκούτα,
Κώνειο)

Primulaceae
Lysimachia punctata

Oleaceae
Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa
(Νεράφραξος)
Jasminum fruticans (Αγριογιασεμί)
Ligustrum vulgare (Μυρτολιά)

Rubiaceae
Galium sp.

Convolvulaceae
Calystegia sepium (Περικοκλάδα,
Καμπανέλλα)
Convolvulus arvensis (Περιπλοκάδι)

Boraginaceae
Anchusa undulata ssp. Hybrida
Echium italicum (Μανούνι, Κορθόγκλι)
Echium vulgare

Labiatae
Galeopsis ladanum
Marrubium peregrinum (Σάρωμα)
Mentha sp.
Salvia pratensis
Scutellaria galericulata
Stachys palustris
Stachys germanica (Στάχυς)

Solanaceae
Datura stramonium (Τάτουλας)
Solanum dulcamara

Scrophulariaceae
Linaria peloponnesiaca
Verbascum phoeniceum ssp. Flavidum

Acanthaceae
Acanthus balcanicus



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

68

Acanthus spinosus (Απερουνιά,
Μουτρούνα, Τσουλαδίτσα)

Caprifoliaceae
Sambucus ebulus (Βούζι)
Sambucus nigra (Σαμττούκος,
Κουφοξυλιά)

Dispacaceae
Dipsacus follonum (Νεροκράτης)
Scabiosa argentea

Campanulaceae
Jasione heldreichii

Compositae
Achillea coarctata
Achillea millefolium (Χιλιόφυλλο)
Anthemis tinctoria
Arctium sp.
Carthamus lanatus (Ατραξύλι, Παπαδιά)
Centaurea cyanus
Centaurea graeca
Centaurea iberica
Centaurea salonitana
Cichorium intybus (Πικροράδικο,
Πικραλίδα)
Cirsium sp.
Crepis setosa
Erigeron acer
Onopordum acanthium ssp. acanthium
(Γαϊδουράγκαθο)
Onopordum illyricum ssp. iliyricum
(Γαϊδουράγκαθο)
Pulicaria dysenterica (Σκυλόχορτο)
Scolymus maculatus (Χριστάγκαθο)
Sonchus oleraceus (Ζοχός)
Tanacetum vulgare
Xanthium spinosum (Κολλιτσίδα,
Κολλήνα)
Xanthium strumarium
(Αγριομπαμπακιά)

Μονοκοτυλίδονα
Alismataceae
Alisma gramineum
Alisma plantago - aquatica
(Πλεμονόχαρτο)

Butomaceae
Butomus umbellatus

Hydrocharitaceae
Hydrocharis morsus - ranae
Vallisnerua spiralis

Potamogetonaceae
Potamogeton crispus,
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus

Najadaceae
Najas marina

Liliaceae
Allium sphaerocephalum
(Αγριοκρέμμυδο)
Lilium candidum (Παρθενικός κρίνος)

Amaryllidaceae
Leucojum aestivum (Λευκόϊο)

Dioscoreaceae
Tamus communis (Οβριός, Αβρωνιά,
Βρυωνιά)

Iridaceae
Iris pseudacorus (Νερόκρινος)

Juncaceae
Juncus effuses

Graminae
Phragmites australis (Αγριοκάλαμο)

Lemnaceae
Lemna gibba
Lemna minor
Spirodella polyrhiza

Sparganiaceae
Sparganium ramosum

Typhaceae
Typha angustifolia (Στενόφυλλη ψάθα)
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Typha latifolia (Πλατύφυλλη ψάθα)

Cyperaceae
Cyperus sp. (Κύπερη, Κύπερος)
Eleocharis Palustris

Scirpus lacustris (Βούτομο, Σύφα)

Πηγή: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Φυτοπλαγκτό

Στη λίμνη της Καστοριάς, η συνήθης κατανομή και σύσταση του φυτοπλαγκτού έχει ως
εξής:

 Την άνοιξη επικρατούν τα Χλωροφύκη και Διάτομα, με διακύμανση ποσοστών
εμφάνισης 3,2 - 52,0% και 15,2 - 47,7% αντίστοιχα, ακολουθούν τα Κρυπτοφύκη
(22,3 - 38,1%), τα Κυανοφύκη (μέχρι 35,2%) τα Δινοφύκη και τα Χρυσοφύκη.

 Την καλοκαιρινή περίοδο και όταν οι συνθήκες στο περιβάλλον το επιτρέπουν
(υψηλή θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, ήρεμες καιρικές συνθήκες κ.ά.), επικρατούν τα
Κυανοφύκη με ποσοστά εμφάνισης που κυμαίνονται από 41,1 - 79,6% και
ακολουθούν τα Διάτομα 12,0 - 32,3%, Χλωροφύκη (μέχρι 22,7%) Δινοφύκη (μέχρι
8,5%), Κρυπτοφύκη (μέχρι 2,2%), Ευγληνοειδή και Χρυσοφύκη. Όταν οι συνθήκες
δεν είναι ιδανικές για τη μαζική ανάπτυξη των Κυανοφυκών επικρατούν, κυρίως το
καλοκαίρι, τα Χλωροφύκη (28,6 - 36,1%) και ακολουθούν τα Διάτομα (23,5 -
29,8%), τα Κυανοφύκη (22,0 - 28,2%) κ.λ.π., ενώ στα μέσα της περιόδου η αφθονία
εμφάνισης αφορά κυρίως τα Διάτομα (52,6 - 83,1%), τα Κυανοφύκη (9,9 - 41,9%),
τα Χλωροφύκη (4,1 - 5,1%) και τα Δινοφύκη.

 Τη φθινοπωρινή περίοδο συνήθως επικρατούν τα Κυανοφύκη (92,3 - 98,0%) και
ακολουθούν τα Κρυπτοφύκη, τα Δινοφύκη, τα Διάτομα και τα Χλωροφύκη.

 Κατά τη χειμερινή περίοδο επικρατούν τα Διάτομα (25,3 - 68,4%) και τα
Χλωροφύκη (24.1 - 61.3%), ενώ σε δευτερεύουσα θέση ακολουθούν τα Κυανοφύκη
(7,3 - 18,4%), τα Κρυπτοφύκη και τα Δινοφύκη.

Αναλυτικότερα, τα γένη των ομάδων που επικρατούν ανά περίοδο παρουσιάζονται
παρακάτω:

Ανοιξη
1. Χλωροφύκη
 Closterium
 Selenastrum
 Ankistrodesmus
 Pediastrum
 Chodatella
 Scenedesmus
 Staurastrum

2. Διάτομα
 Fragilaria
 Synedra

Melosira
3. Κρυπτοφύκη
 Rhodomanas
 Cryptomonas

4. Κυανοφύκη
 Aphanocapsa
 Microcystis
 Oscillatoria
 Phormidium

5. Δινοφύκη
 Ceratium
 Gymnodinium.
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Την περίοδο αυτή παρατηρείται
εξαιρετικά μεγάλη ανάπτυξη μυκήτων
που φανερώνει σαπροβίωση.

Καλοκαίρι
Νωρίς το καλοκαίρι, κυριαρχούν τα
εξής:
1. Χλωροφύκη
 Pediastrum
 Staurastrum
 Scenedesmus
 Ankistrodesmus
 Coelastrum
 Tetraedron
 Schroederia
 Setigera
 Selenastrum

2. Διάτομα
 Attheya
 Cyclotella
 Synedra
 Nitzschia
Melosira
 Asterionella
 Fragilaria

3. Κυανοφύκη
 Lyngbya
Microcystis
 Rhaphidiopsis

4. Ευγληνοειδή
 Trachelomonas
 Euglena,

5. Δινοφύκη
 Pediastrum
 Ceratium

6. Χρυσοφύκη
 Dinobryon.

Στα μέσα της καλοκαιρινής περιόδου
κυριαρχούν τα εξής
1. Διάτομα
 Amphora
 Cyclotella
Melosira
 Synedra

2. Κυανοφύκη
 Lyngbya
 Aphanizomenon
 Αnabaena
 Aphanocapsa
Mycrocystis

3. Χλωροφύκη
 Scenedesmus
 Pediastrum
 Schroederia
 Tetraedron
 Selenastrum
 Ankistrodesmus
 Staurastrum
 Closterium

4. Δινοφύκη
 Peridinium
 Ceratium

5. Ευγληνοειδή
 Trachelomonas.

Όταν οι συνθήκες επιτρέπουν τη μαζική ανάπτυξη (water bloom) των Κυανοφυκών,
τότε επικρατούν, από τα Κυανοφύκη τα είδη Lyngbya limnetica, Aphanocapsa spp και
Microcystis spp, από τα Διάτομα τα Cyclotella ocellata, Synedra ulna, Surirella elegans
Fragillaria capucina, από τα Χλωροφύκη τα Pediastrum spp, Scenedesmus spp,
Staurastrum spp, από τα Δινοφύκη τα Ceratium hirundinella, Peridinium spp, από τα
Ευγληνοειδή η Trachelomonas spp. Κατά την περίοδο αυτή παρατηρούνται επίσης
πολλά βακτήρια και αφθονία από ετεροκύστεις Κυανοφυκών.
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Φθινόπωρο
1. Κυανοφύκη
 Aphanizomenon
 Anabaena
 Lyngbya
 Oscillatoria
Microcystis,

2. Κρυπτοφύκη
 Trachelomonas
 Cryptomonas,

3. Διάτομα
Melosira
 Cyclotella

4. Χλωροφύκη
 Scenedesmus
 Staurastrum
 Schoederia
 Pediastrum

5. Δινοφύκη
 Ceratium.

Χαρακτηριστική επίσης είναι και η
παρουσία πολλών μυκήτων και
βακτηρίων.

Χειμώνας
1. Χλωροφύκη
 Pediastrum
 Scenedesmus
 Tetraedron
 Coelastrum
 Closterium
 Staurastrum,

2. Διάτομα
 Cyclotella
Melosira
 Nitzchia
 Synedra

3. Κυανοφύκη
 Lyngbya
Microcystis
 Chroococcus
 Rhaphidiopsis
 Tetrapedia
 Oscillatoria
 Anabaena.

Τα είδη του φυτοπλαγκτού που ταυτοποιήθηκαν στη λίμνη της Καστοριάς από
δειγματοληψίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες περιοδους είναι τα εξής
[Κουσουρής, 1991; Γιαννακοπούλου, 1994] :
CYANOPHYCEAE
 Anabaena scheremetievi var recta f.

rotumdospora Elenk
 "         spiroides Kleb.
 Anabaenpsis sp.
 Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex

Born and Flah.
 Aphanocapsa elachista W.et G.S. West
 Chroococcus limneticus var distans

Lemm.
 " turgidus

Nag.
 Lyngbya contorta Lemm.
 " limnetica Lemm.
 Microcystis aeruginosa (Kutz.) Teiling

 "            flos-aquae (Wirttz.)
Kirchn.

 Oscillatoria limnetica Lemm.
 " planctonica Wol.
 "           sp.
 Phormidium mucicola Hub. - Pestal and

Naumann
 Rhaphidiopsis mediterranea Skuja
 Tetrapedia trigona W.et G.S. West
CHLOROPHYCEAE
 Actinastrum hantzschii Lagerh.
 Ankistrodesmus acicularis A.Br.
 " contortum (Com.) Legn.
 " convolutums Corda
 " falsatus (Corda) Ralfs.
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 Chodatella quadrisetta Lemm.
 Closteriopsis sp.
 Closterium aciculare West


" sp1


" sp2

 Coelastrum micro porum Nag.
 " reticulatum Senn.
 Cosmarium sp.
 Crucigenia quadrata Morren
 " rectangularis (A.Br.) Gay
 Crucigenia tetrapedia (kirch) W. et W.
 Elacatothrix gelatinosa Wille
 Echinospaerella limnetica G.M.Smith
 Franceia droescheri (Lemm.) G.M.Smith
 Golenkinia radiata Chodat
 Lagerheimia quadriseta Chodat
 Oocystis lacustris Chodat
 " biradiatum Meyen
 Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg.
 " " var granulatum

(Kutz.) Braun
 " clathratum (Schrod.)

Lemm.
 " duplex Meyen
 " " var. reticulatum

Lagerheim
 " similis Lemm
 " simples Lemm.
 " tetras (Ehrenb.) Ralfs
 Scenedesmus apiculatus (W. et G.

S.West) Chod.
 " falsatus Chod.
 " flexuosus Lemm.
 " longispinus Chod.
 " quadricauda (Turp.) Breb.

em Chod.
 " obliquus  (Turp.) Kutz.
 Schroederia anchora G.M.Smith
 " setigera Lemm.
 Staurastrum leptocladum Wille
 " chaetoceras (Schroder) G.M.

Smith
 Tetraedron caudatum (Corda) Hansg.
 " constrictum G.M.Smith

 " hastatum var. palatinum
Schmidle

 " trigonum De Toni
 " " var. gracile

(Reinsch) De Toni
 " victoriae Losz.
 Selenastrum bibraianum Reinsch
 " gracile Reinsch
 Tetrastrum heteracanthum (Nordst)

Chod.
 " " var. elegans

(Playf.) Ahlstr. et Tiff.
EUGLENOPHYCEAE
 Euglena acus Ehrb.
 " oxyuris Schmarda
 " spirogyra Ehrb.
 Phacus pleuronectes (O.F.M.) Duj.
 " sp.
 Trachelomonas sp.
CHRYSOPHYCEAE
 Dinobryon divergens Imhof.
 " sp
DINOPHYCEAE
 Ceratium hirundinella (Mull.) Schrank
 Gymnodinium sp.
 Peridinium incospicuum var.

conjunctum (Lemm.) Lef.
 "" " f. spiniferum

(Lind.) Lef.
 BACILLARIOPHYCEAE
 Amphora ovalis Kutz.
 Asterionella formosa Hassall
 Attheya zachariasii Brun.
 Campylodiscus noricus Ehr.
 Cocconeis pediculus Ehr
 Cyclotella ocellata Pant
 " sp.
 Cymbella  sp.
 Epithemia sp.
 Fragilaria capucina Desm.
 " crotonensis Kitt
 " virescens Ralfs
 Gyrosigma attenuatum Hass
 Melosira granulata (Ehr) Ralfs
 " " var. angustissima

Mull.
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 " varians Ag.
 " undulata (Ehr) Kutzing
 Navicula cryptocephala Kutz.
 " sp.
 Nitzschia holsatica Hust.
 " linearis W. Smith
 " palea (Kutz.) W. Smith
 " sigmoidea (Ehr) W. Smith

 Synedra acus Kutz.
 " ulna (Nitz.) Ehr
 Surirella elegans Ehr
 " robustra var spendida (Ehr)
 Tabellaria sp.
CRYPTOPHYCEAE
 Cryptomonas erosa Ehrb.
 Rhodomonas sp.

Ζωοπλαγκτόν
Στη λίμνη της Καστοριά, η εποχιακή εμφάνιση επικράτηση και αφθονία του
ζωοπλαγκτού έχει ως εξής:

 Την άνοιξη, κυριαρχούν τα τροχοφόρα (61,5 - 81,1%) και σε δευτερεύουσα θέση
ακολουθούν τα πρωτόζωα (5 - 30,7%), κωπήποδα (1,8 - 10,1%) και κλαδοκερωτά
(1,9 - 9,4%). Στην επικράτηση των τροχοφόρων σημαντικό ρόλο παίζουν τα είδη,
Polyarthra minor, Keratella quadrata, K. cochlearis, Brachionus angularis, Triarthra
longiseta και polyarthra vulgaris. Από τα πρωτόζωα σημειώνεται η παρουσία του
Trintinopsis lacustris, από τα κωπήποδα των Mesocyclops crassus και Eucyclops
καθώς και ναύπλιοι κωπηπόδων. Από τα κλαδοκεραιωτά, σημειώνεται κυρίως η
παρουσία των, Bosmina longirostris, Diaphanosoma brachyurum και Daphnia
hyalina.

 Νωρίς το καλοκαίρι, κυριαρχούν τα τροχοφόρα (31,0 - 72,6%) με τα είδη,
Polyarthra trigla, P. euryptera, Triarthra longiseta, Anuareopsis fissa, Trichocerca
pusilla, Tr. capucina και ακολουθούν τα πρωτόζωα (14,3 - 39,9%) με τα,
Tintinnopsis lacustris και Trintinidium fluviatile, τα κωπήποδα (6,7 - 19,3%) με τα,
Meocyclops crassus και Eucyclops serrulatus κατ τα κλαδοκεραιωτά (3,8 - 18,2%)
με τα, bosmina longirostris, Diaphanosoma brachyurum, Ceriodaphnia pulchella,
Daphnia cucullata και D hyalina.

 Στα μέσα της περιόδου του καλοκαιριού, κυριαρχούν τα πρωτόζωα (49,8 - 85,8%)
με τα, Tintinnopsis lacustris και Difflugia limnetica και ακολουθούν τα τροχοφόρα
(11,3 - 47,6%) με τα, Poyarthra trigla, Trichocerca birostris, Tr. capucina, Tr.
pusilla, anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis. Σε περίοδο water bloom
κυανοφυκών, κυριαρχούν στο ζωοπλαγκτό τα τροχοφόρα (89,1 - 93,7%) κυρίως με
τα, Trichocerca birostris, Tr. cylindracea, Polyarthra minor, Triarthra longiseta,
Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis και ακολουθούν τα κωπήποδα (2,5 - 5,6%),
κλαδοκεραιωτά (μέχρι 7,5%) και πρωτόζωα (μέχρι 3,8%).

 Κατά τη φθινοπωρινή περίοδο, κυριαρχούν τα τροχοφόρα (56,5 - 81,8%) κυρίως με
τα είδη, Trichocerca birostri, Polyarthra trigla, Triarthra longisera κ.ά και
ακολουθούν τα κωπήποδα (1,7 - 24,0%) κυρίως με τα, Mesocyclops crassus και
Eucyclops serrulatus και Thermocyclops hyalinus, τα κλαδοκεραιωτά (5,5 - 14,8%)
κυρίως με τα Ceriodaphnia pulchella, diaphanosoma brachyurum, Bosmina
longirostris και τα πρωτόζωα (μέχρι 7.4%) με το  Difflugia limnetica.
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 Κατά τη χειμερινή περίοδο, επικρατούν τα τροχοφόρα (26,4 - 57,9%) με τα,
Polyarthra trigla, Keratella cochlearis, K. quadrata, Ascomorpha ecaudis, Triarthra
longiseta κ.ά., και ακολουθούν τα πρωτόζωα (40,3 - 72,2%) με τα, Tintinopsis
lacustris, Tintinidium fluviatile και Difflugia limnetica, τα κλαδοκεραιωτά (μέχρι
1,4%) με τα, Bosmina longirostris, Daphnia longispina, Ceriodaphnia pulchella,
Daphnia hyalina, Diaphanosoma brachyurum και τα κωπήποδα (μέχρι 0,5%) κυρίως
με τα, Mesocyclops crassus, Megacyclops viridis, Thermocyclops hyalinus και
Eucyclops serrulautus.

Στο ζωοπλαγκτό της λίμνης Καστοριάς εμφανίζονται

α. νύμφες του ελασματοβραγχίου Dreissena polymorpha, που είναι ένα συνηθισμένο
συστατικό είδος του πλαγκτού πολλών λιμνών κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο
και

β. νύμφες του δίπτερου εντόμου Chaorobus crystallinus, που η παρουσία του δείχνει,
ότι το είδος αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο στην πανίδα του πυθμένα της λίμνης.

Τα κυριότερα είδη ζωοπλαγκτού στη λίμνη της Καστοριάς είναι τα εξής:
PROTOZOA
 Difflugia limnetica Minkiewicz
 Tinitnnidium fluviatila Stein
 Tintinnopsis lacustris Entz
ROTATORIA
 Anurraeopsis fissa Gosse
 Ascomorpha ecandis Perty
 Asphlanchna pridonta Gosse
 Brachionus angularis Gosse
 " calyciflorus Pallas
 " diversicornis Daday
 Conochilus dossuarius Huds
 Hexarthra mira Huds.
 Gastropus stylifer Imh.
 Keratella cochlearis Gosse
 " hispida Lauterborn
 " " var. tecta Gosse
 " quadrata Mull.
 Notholca longispina Kell.
 Philodina citrina Ehr.
 Polyarthra euryptera Wierz.
 " trigla Ehr.
 Pompholyx complanata Gosse
 " sulcata Huds.
 Synchaeta pectinata Ehr.

 Testudinella pattina Hermann
 Triarthra Longiseta Ehr.
 Trichocera birostris Mink.
 " capucina Wierz and Lach.
 " cylindrica Imhof
 " pussila Jen.
 " stylata Gosse
CLADOCERA
 Bosmina longirostris O.F. Muller
 Ceriodaphnia pulchella G.O.Sars
 Daphnia coccullata Sars
 " longispina O.F.Muller
 " hyalina Leydig
 Diaphanosoma brachiurum Lievin
COPEPODA
 Eucyclops serrulatus Fischer
 Macrocyclops albidus Jurine
 Megacyclops viridis Jurine
 Thermocyclops hyalinus Rehberg
 Mesocyclope crassus Fischer
INSECTA
 Chaoborus cyrstallinus de Geer
MOLLUSCA
 Dreissena polymorpha Pallas
 Gasteropoda naplii

Ζωοβένθος
Σε περιοχές της λίμνης Καστοριάς, που η υδρόβια βλάστηση έχει πλούσια ανάπτυξη,
εξασφαλίζεται πλούσιο υπόστρωμα για τα μαλάκια, τα καρκινοειδή, τις βδέλλες, τα
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αραχνοειδή, τα λεπιδόπτερα και τους σπόγγους, ενώ για τις νύμφες των διπτέρων
εντόμων οι συνθήκες είναι μάλλον δυσμενείς, όπως έχει αποδειχθεί σε άλλες λίμνες
[Pip, 1978].

Από τα μαλάκια σημειώνουμε την παρουσία των, Viviparus viviparus, V. fasciatus,
Valvata cristata, Dreissena polymorpha, Limnaea stagualis, Planorbarius corneus,
Gyraulus laevis, Padix pelegra f. ovata, από τα καρκινοειδή σημειώνουμε την παρουσία
των, Gammarus noeselii, G. pyngens, Niphargus sp, Asellus aquaticus, από τις βδέλλες
την Erpobdella octoculata. Επειδή, τα ολιγόχαιτα προτιμούν λεπτόκοκκο ίζημα και
μάλιστα ίζημα με πλούσιο οργανικό περιεχόμενο [Kajak 1977], στη λίμνη της
Καστοριάς είναι οι επικρατούντες αριθμητικά βεθόβιοι οργανισμοί. Από τα είδη που
απαντούν ιδιαίτερα αισθητή είναι η παρουσία των, Tubifex tubifex, T. blancardi, Nais
variabilis, Dero digitata, Nais sp,  Stylaria lacustries, Psammoryctes oligosetosus,
Peloscolex scodraensis, Peloscolex teuis, Euvlyodrilus prespaensis. Στην ποσοτική κατά
βάρος σύνθεση του ζωοβένθους της λίμνης Καστοριάς επικρατούν οι λάρβες των
διπτέρων εντόμων Chironomus και Chaoborus. Ειδικότερα επικρατούν τα, Chironomus
plumosus, Chironomus sp καθώς και ο Chaorobus crystallinus. Θα πρέπει να σημειώθεί,
ότι οι νύμφες των Chrionomidae είναι συνήθως το κύριο συστατικό της τροφής για τα
ψάρια.

Β. Ποτάμια οικοσυστήματα
Εκατέρωθεν των οχθών των ρεμάτων της περιοχής παρουσιάζεται έντονη ανάπτυξη
υδρόφιλης βλάστησης που απαρτίζεται κυρίως από διάφορα πλατύφυλλα-φυλλοβόλα
είδη δέντρων, όπως ιτιές (Salix sp), πλατάνια (Platanus orientalis), σφενδάμια (Acer
sp), φτελιές (Ulmus sp) και κλήθρα (Alnus glutinosa). Η βλάστηση αυτή είναι
πυκνότερη στα πεδινα και από κάποιο σημείο σμίγει με την παραλίμνια αντίστοιχη
υδρόφιλη δενδρώδη βλάστηση.

Διαβαθμιζόμενα οικοσυστήματα (μεταξύ ύδατος και χέρσου)

Οι βασικότεροι επιμέρους τύποι οικοτόπων που μπορούν να διακριθούν στις ζώνες
διαβάθμισης των οχθών της λίμνης είναι :

Α. Καλαμώνες

Β. Παραλίμνια δάση

Γ. Υγρολίβαδα

Αυτή η βλάστηση εναλλάσσεται τόσο καθέτως προς την ακτή όσο και κατά μήκος
αυτής. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει κάποιο τμήμα ακτής όπου να υπάρχουν εκεί και να
διαβαθμίζονται από τη λίμνη προς τη χέρσο και οι τρείς τύποι υδρόφιλης βλάστησης
(συνήθως πρώτα ο καλαμώνας, κατόπιν το παραλίμνιο δάσος και κατόπιν το
υγρολίβαδο, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα τμήμα ακτής όπου να υπάρχει μόνο
υγρολίβαδο και να γειτνιάζει με ένα άλλο τμήμα όπου υπάρχει μόνο καλαμώνας που κι
αυτό να γειτνιάζει με ένα άλλο τμήμα ακτής όπου υπάρχει μόνο παραλίμνιο δάσος.

Για την πληρέστερη περιγραφή της βλάστησηςτης ακταίας ζώνης της λίμνης, η περιοχή
χωρίζεται σε 10 χωρικες υποζώνες που παρουσιάζονται παρακάτω :

Υποζώνη 1
Πρόκειται για το παρόχθιο τμήμα που βρίσκεται αμέσως βόρεια της πόλης της
Καστοριάς όπου εκβάλλει και το ρέμα Φουντουκλής. Στην περιοχή διατηρείται μέρος
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του παραλίμνιου δάσους, αποτελούμενο κυρίως από κλήθρα και ασημοϊτιές. Υπάρχουν
επίσης Αμυγδαλοϊτιές, Σπαζοϊτιές, Καβάκια κλπ, καθώς και μερικές κλαίουσες, είδος
ιτιάς που έχει εισαχθεί στη λεκάνη της Καστοριάς και έχει γίνει ημιαυτοφυές.

Στα λιγότερο υγρά μέρη του παραλίμνιου δάσους απαντώνται σποραδικά αγριοκρανιές,
καρυδιές, μυρτολιές, αγριοκορομηλιές, βατομουριές, ακακίες και φτελιές.

Στα βαλτόνερα, κοντά στην όχθη, φυτρώνουν ψάθες, νερόκρινοι αγριοκάλαμα και
κύπεροι.

Επίσης κάτω από τη σκιά των δένδρων ή στα ξέφωτα και στα λιβάδια της περιοχής
απαντώνται δεκάδες μικρότερα μονοετή ή πολυετή φυτά. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνεται και η Galeopsis Iadanum, ένα φυτό γνωστό στις τρεις γειτονικές χώρες
της Βαλκανικής, αλλά ως τώρα μη αναφερόμενο στην Ελλάδα. Πρόκειται συνεπώς για
ένα νέο για την ελληνική χλωρίδα είδος, που φυσικά είναι πολύ σπάνιο για τη χώρα
μας.

Κατάλογος φυτών υποζώνης 1

Alcea rosea - Δενδρομολόχα
Achillea coarctata
Achillea millefolium - Χιλιόφυλλο
Anthemis tinctoria
Crepis sp.
Crepis setosa
Carthamus lanatus - Ατραξύλι, Παπαδιά
Cichorium intybus - Πικροράδικο, Πικραλίδα
Clematis vitalba - Αγράμπελη, Κληματσίδα
Cyperus sp. - Κύπερη, Κύπειρος
Conium Maculatum - Μαγκούτα
Calystegia sepium - Περικοκλάδα, Καμπανέλλα
Cornus sanguinea - Αγριοκρανιά
Centaurea iberica
Datura stramonium - Τάτουλας
Equisetum maximum - Πολυκόμπι
Galega officinalis - Ήμερο τριφύλλι
Galeopsis Iadanum
Iris pseudacorus - Νερόκρινος
Juglans regia - Καρυδιά
Ligustrum vulgare - Μυρτολιά
Mentha sp.
Prunus cerasifera - Αγριοκορομηλιά
Papaver rhoeas - Παπαρούνα
Phragmites australis - Αγριοκάλαμο
Populus nigra - Καβάκι
Rubus ulmifolius - Βατομουριά, Βατσινιά, Βάτος
Robinia pseudoacacia - Ακακία (εισαχθέν είδος)
Reseda Iuteola
Salix babylonica - Κλαίουσα
Salix alba ssp. alba - Ασημοϊτιά
Salix triandra - Αμυγδαλοϊτιά
Salix fragilis - Σπαζοϊτιά
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Solanum dulcamara
Sambucus ebulus - Βούζι
Stachys germanica - Στάχυς
Silene alba
Tamus communis - Οβριός, Αβρωνιά, Βρυωνιά
Typha Iatifolia - Πλατυφυλλη ψάθα
Ulmus minor - Φτελιά ή Καραγάτσι
Urtica dioica - Βουνίσια τσουκνίδα
Verbascum sp. - Φλώμος, Σπλώνος
Verbascum sp. - Φλώμος, Σπλώνος
Verbascum sp. - Φλώμος, Σπλώνος

Υποζώνη 2
Περιλαμβάνει την περιοχή εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Απόσκεπου. Στη
περιοχή αυτή διατηρούνται τμήματα του άλλοτε πυκνού παρόχθιου δάσους, που
αποτελούνται κυρίως από ασημόλευκες (Populus alba) με μεγάλες διαστάσεις και κατά
δεύτερο λόγο από ασημοϊτιές (Salix alba) και καβάκια (Populus nigra). Επίσης,
διασώζονται φυτοκοινωνίες λιγότερο υγρόφιλες, που απαρτίζονται από φτελιές,
αγριοκορομηλιές, καρυδιές, αγριοκερασιές, σαμπούκους, ευώνυμους, τσαπουρνιές κλπ.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία της χλωρίδας της περιοχής αυτής είναι οι νερόκρινοι
(Iris pseudacorus) που φυτρώνουν σε ξέφωτα του έλους, κοντά στις όχθες της λίμνης
και τα λευκόϊα (Leucojum aestivum), που φυτρώνουν σε λασπώδη ξέφωτα και ανθίζουν
την άνοιξη.

Κατάλογος φυτών υποζώνης 2

Arctium sp.
Crataegus monogyna - Τρικουκκιά, Μουρτζιά
Calystegia sepium - Περικοκλάδα, Καμπανέλλα
Centaurea salonitana
Echium italicum - Μανούνι, Κορθόγκλι
Euonymus verrucossus
Dipsacus follonum - Νεροκράτης
Galium sp.
Galium sp.
Humulus Iupulus - Λυκίσκος
Iris pseudacorus - Νερόκρινος
Juglans regia - Καρυδιά
Leucojum aestivum - Λευκόϊο
Malva sylvestris - Μολόχα
Marrubium peregrinum - Σάρωμα
Opopanax hispidus - Πολύκαρπο
Populus alba - Ασημόλευκα
Populus nigra - Καβάκι
Prunus spinosa - Τσαπουρνιά
Prunus cerasifera - Αγριοκορομηλιά
Prunus avium - Αγριοκερασιά
Potentilla reptans
Sambucus nigra - Σαμπούκος, Κουφοξυλιά
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Salix alba - Ασημοϊτιά
Tanacetum vulgare
Ulmus minor - Φτελιά, Καραγάτσι

Υποζώνη 3
Περιλαμβάνει την περιοχη εκατέρωθεν των εκβολών του ρ.Βυσσινιάς. Η περιοχή αυτή
παλιότερα καλυπτόταν από παραλίμνια δάση και καλαμιώνες. Σήμερα, ένα μεγάλο
μέρος της έκτασης αυτής έχει μετατραπεί σε περιβόλια, κυρίως με οπωροφόρα δένδρα
και βοσκολίβαδα. Υπάρχουν βέβαια ακόμα τμήματα του παραλίμνιου δάσους, με
μεγάλα κλήθρα και ιτιές.

Στις λιγότερο υγρές τοποθεσίες παρατηρούμε λιγότερο απαιτητικά σε υγρασία δένδρα
και θάμνους, όπως η Χνουδοβελανιδιά (Quercus pubescens), η Φουντουκιά (Corylus
avellana) και η Μελικουκκιά (Celtis australis), ενώ σποραδικά εμφανίζεται και ένα
ξενικό επιγενές είδος, η Ακακία (Robinia pseudoacacia).

Κατάλογος φυτών υποζώνης 3

Anchusa undulata ssp. hybrida
Arctium sp.
Althaea officinalis - Νερομολόχα
Barbarea balcana
Convolvulus arvensis - Περιπλοκάδι
Cornus sanguinea - Αγριοκρανιά
Chaerophyllum temulentum
Celtis australis - Μελικουκκιά
Corylus avellana - Φουντουκιά
Erigeron acer
Epilobium hirsutum
Galega officinalis - Ήμερο τριφύλλι
Humulu Iupulus - Λυκίσκος
Leucojum aestivum - Λευκόϊο
Lathyrus tuberosus
Linaria peloponnesiaca
Lythrum salicaria - Λύθρο
Ononis spinosa
Pulicaria dysenterica - Σκυλόχορτο
Quercus pubescens - Χνουδοβελανιδιά
Robinia pseudoacacia - Ακακία (εισαχθέν είδος)
Salix alba - Ασημοϊτιά
Salix fragilis - Σπαζοϊτιά
Saponaria officinalis - Σαπουνόχορτο, Τσουένι
Sonchus oleraceus - Ζοχός
Scutellaria galericulata
Stachys palustris
Vicia cracca

Υποζώνη 4
Περιλαμβάνει την περιοχή εκατέρωθεν των εκβολών του ρ.Τοιχείου και του ρέματος
Μεταομόρφωσης. Η περιοχή αυτή, όπως και η προηγούμενη, καλύπτονταν στο
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μεγαλύτερο μέρος της από παραλίμνια δάση και καλαμιώνες. Σήμερα, υπάρχουν
κάποιες συστάδες που τις απαρτίζουν διάφορα είδη ιτιάς και λίγα καβάκια. Μεγάλη
έκταση έχει αποψιλωθεί και μετατραπεί σε βοσκολίβαδα.

Ένα μεγάλο τμήμα της όχθης σκεπάζεται με καλαμιώνες (Phragmites australis) από
ψαθιά (Typha angustibolia), ενώ σε λιγότερο πλημμυρίζοντα εδάφη βλέπουμε να
κυριαρχούν οι κύπεροι (Cyperus sp.). Επίσης, κοντά στις όχθες, απαντώνται συστάδες
από βούτομα (Scirpus lacustris), ενώ σε λιγότερο υγρά, αμμώδη και φτωχά εδάφη
φυτρώνουν βούρλα (Juncus effusus).

Ένα άλλο στοιχείο της βλάστησης της περιοχής είναι οι νερόκρινοι (Iris pseudacorus)
που καλύπτουν αρκετά μεγάλη έκταση σε ημιπλημμυρίζοντα σημεία στα ανατολικά της
όχθης. Σε πιο απομακρυσμένεες από τις όχθες σημεία έχουν αναπτυχθεί καλλιέργειες.

Ένα μοναδικό πελώριο πλατάνι υπάρχει κοντά στην όχθη, στο δυτικότερο άκρο της
περιοχής όπου φωλιάζουν οι ερωδιοί της λίμνης, ενώ στα πιο απομακρυσμένα από την
όχθη σημεία υπάρχουν μερικές καρυδιές, μουριές, φτελιές, κορομηλιές και άλλα
δένδρα.

Κατάλογος φυτών υποζώνης 4

Achillea millefolium - Χιλιόφυλλο
Achillea coarctata
Allium sphaerocephalum - Αγριοκρέμμυδο
Apium nodiflorum - Νεροσέλινο
Cirsium sp.
Cyperus sp. - Κύπερη, Κύπειρος
Consolida regalis ssp. paniculata
Carthamus lanatus - Ατραξύλι, Παπαδιά
Iris pseudacorus - Νερόκρινος
Jasione heldreichii
Juncus effusus - Βούρλο
Juglans regia - Καρυδιά
Mentha sp.
Morus alba - Άσπρη μουριά
Onopordum illyricum ssp. illyricum - Γαϊδουράγκαθο
Onopordum acanthium ssp. acanthium - Γαϊδουράγκαθο
Phragmites australis - Αγριοκάλαμο
Populus nigra - Καβάκι
Prunus cerasifera - Αγριοκορομηλιά
Platanus orientalis - Πλάτανος
Pyrus spinosa (amygdaliformis) - Γκορτσιά
Rubus ulmifolius - Βατομουριά, Βάτος
Scolymus maculatus - Χριστάγκαθο
Scabiosa argentea
Silene conica
Salix fragilis - Σπαζοϊτιά
Salix amplexicaulis - Ιτιά ή διάπειρη
Salix alba - Ασημοϊτιά
Sambucus ebulus - Βούζι
Scirpus lacustris - Βούτομο, Σύφα
Stachys palustris
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Typha latifolia - Πλατύφυλλη ψάθα
Ulmus minor - Φτελιά, Καραγάτσι
Urtica dioica - Βουνίσια τσουκνίδα
Verbascum sp. - Φλώμος, Σπλώνος
Verbascum sp. - Φλώμος, Σπλώνος
Vicia grandiflora
Xanthium spinosum - Κολλιτσίδα, Κολλήνα

Υποζώνη 5
Περιλαμβάνει την παράκτια περιοχή βορειοανατολικά της λίμνης.  Χαρακτηριστικό της
περιοχής αυτής είναι τα βοσκολίβαδα και οι καλλιέργειες. Στις όχθες της λίμνης αυτά
αντικαθίστανται από φυτοκοινωνίες με κύπερους και βούτομα, με ψάθες και
αγριοκάλαμα, που σε πολλά σημεία σχηματίζουν πυκνούς καλαμιώνες.

Τα παρόχθια δάση στην περιοχή αυτή περιορίζονται μόνο σε συστάδες από καβάκια και
ιτιές.

Κατάλογος φυτών υποζώνης 5

Althaea officinalis - Νερομολόχα
Alcea rosea - Δεντρομολόχα
Cyperus sp. - Κύπερη, Κύπειρος
Convolvulus arvensis - Περιπλοκάδι
Conium maculatum - Μαγκούτα
Calystegia sepium - Περιπλοκάδι, Καμονέλλα
Cichorium intybus - Πικροράδικο, Πικραλίδα
Dipsacus fullonum - Νεροκράτης
Delphinium balcanicum
Galium sp.
Medicago sativa - Μηδική
Phragmites australis - Αγριοκάλαμο
Papaver rhoeas - Παπαρούνα
Populus nigra - Καβάκι
Rosa sp. - Αγριοτριανταφυλλιά
Rubus ulmifolius - Βατομουριά, Βάτος
Sambucus ebulus - Βούζι
Scirpus lacustris - Βούτομο
Salix alba - Ασημοϊτιά
Typha angustifolia - Στενόφυλλη ψάθα
Verbascum sp. - Φλώμος, Σπλώνος

Υποζώνη 6
Η περιοχή αυτή, αφορά κυρίως στην εκβολή του Ξηροπόταμου. Μέχρι πρόσφατα
υπήρχαν παραποτάμια δάση από λεύκες και ιτιές που κάλυπταν τις όχθες του ρέματος
και άλλα σημεία των εκβολών. Σήμερα διασώζονται ελάχιστες ασημοϊτιές.

Μεγάλο μέρος της περιοχής χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος ή γίνεται προσπάθεια να
καλλιεργηθεί, όπου το έδαφος δεν είναι τόσο υγρό και λασπώδες.

Στην περιοχή υπάρχουν μερικά ιδιαίτερα ενδιαφέρονται φυτά, όπως η Althaea
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officinalis η Oenothera erythrosepala και το Verbascum phoeniceum ssp. flavidum

Κατάλογος φυτών υποζώνης 6

Althaea officinalis
Achillea coarctata
Alisma plantago - aquatica - Πλεμονόχαρτο
Butomus umbellatus
Galega officinalis - Ήμερο τριφύλλι
Lysimachia punctata
Morus alba - Άσπρη μουριά
Oenothera erythrosepala - Οινοθήρα
Rosa sp. - Αγριοτριανταφυλλιά
Rubus ulmifolius - Βατομουριά, Βάτος
Sambucus ebulus - Βούζι
Scabiosa argentea
Salix alba - Ασημοϊτιά
Verbascum phoeniceum ssp. flavidum
Verbascum mallophorum - Φλώμος, Σπλώνος

Υποζώνη 7
Πρόκειται για την παρόχθια έκταση νότια του Μαυροχωρίου και μέχρι την διώρυγα της
Καστοριάς (ρ. Γκιόλι). Ερευνήθηκε επίσης ένα μικρό κανάλι που υπάρχει στην άκρη
του χωριού Μαυροχώρι. Στο κανάλι αυτό επισημάνθηκαν  το νεροκάστανο ή
τριβολοκρατέλα (Trapa natans) και ένα είδος του γένους Potamogeton.

Στην περιοχή το κυρίαρχο στοιχείο είναι οι εκτεταμένοι καλαμιώνες με αγριοκάλαμα,
πλατύφυλλη και στενόφυλλη ψάθα και σε μικρότερο βαθμό με βούτομα και
νερόκρινους.

Στο νοτιότερο όπου η παρόχθια ζώνη πλαταίνει αισθητά, παρατηρούμε συστάδες με
υδρόβια δένδρα, ασημοϊτιές, καβάκια, υβρίδια λεύκας, ιταλικές λεύκες και σποραδικά
λίγες καρυδιές, ενώ κοντά στον περιφερειακό δρόμο υπάρχουν πολλές φτελιές.

Στην περιοχή φυτρώνει και η Clematis viticella, φυτό σπάνιο για τη χώρα μας.

Κατάλογος φυτών υποζώνης 7

Althaea officinalis - Νερομολόχα
Clematis viticella
Epilobium hirsutum
Galega officinalis - Ήμερο τριφύλλι
Iris pseudacorus - Νερόκρινος
Juglans regia - Καρυδιά
Onopordum acanthium - Γαϊδουράγκαθο
Ononis spinosa
Potamogeton sp.
Populus (υβρίδια)
Populus nigra, var. italica - Ιταλική λεύκα
Populus nigra - Καβάκι
Phragmites australis - Αγριοκάλαμο
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Sambucus ebulus - Βούζι
Scirpus lacustris - Βούτομο
Salix alba - Ασημοϊτιά
Securigera securidaca
Typha latifolia - Πλατύφυλλη ψάθα
Typha angustifolia - Στενόφυλλη ψάθα
Trapa natans - Τριβολοκρατέλα

Υποζώνη 8
Πρόκειται για την περιοχή της  διώρυγας της Καστοριάς. Μεγάλη έκταση καλύπτεται
από αγριοκάλαμα και ψαθιά, ενώ υπάρχουν και αρκετά εκτεταμένες συστάδες με ιτιές
και λεύκες.

Στην περιοχή αυτή εντοπίσθηκε και ένα μοναδικό άτομο νερόφραξου, υπόλειμμα
ασφαλώς παλαιών συστάδων που φύτρωναν γύρω από τη λίμνη.

Κατάλογος φυτών υποζώνης 8

Arctium sp.
Conium maculatum - Μαγκούτα
Cornus sanguinea - Αγριοκρανία
Datura stramonium - Τάτουλας
Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa - Νερόφραξος
Galega officinalis - Ήμερο τριφύλλι
Juglans regia - Καρυδιά
Prunus cerasifera - Αγριοκορομηλιά
Papaver rhoeas - Παπαρούνα
Populus alba - Αημόλευκα
Populus (υβρίδιο)
Phragmites australis - Αγριοκάλαμο
Robinia pseudoacacia - Ακακία (εισαχθέν είδος)
Rubus ulmifolius - Βατομουριά, Βάτος
Salix amplexicaulis - Διάπειρη ιτιά
Salix alba - Ασημοϊτιά
Salix fragilis - Σπαζοϊτιά
Sambucus ebulus - Βούζι

Υποζώνη 9
Πρόκειται για την παραλίμνια περιοχή γύρω από το χωριό Δισπήλιο, όπου
παρατηρούμε εκτεταμένους καλαμιώνες με αγριοκάλαμα, ψάθες κλπ. Τοπικά υπάρχουν
μικρά δασάκια και συστάδες με ιτιές και λεύκες.

Κατάλογος φυτών υποζώνης 9

Alcea rosea - Δεντρομολόχα
Anthemis sp.
Clematis vitalba - Αγράμπελη, κληματσίδα
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Centaurea salonitana
Centaurea cyanus
Consolida regalis ssp. paniculata
Datura stramonium - Τάτουλας
Echium italicum - Μανούνι, Κορθόγκλι
Echium vulgare
Iris pseudacorus - Νερόκρινος
Phragmites australis - Αγριοκάλαμο
Potentilla reptans
Populus nigra var. italica - Ιταλική λεύκα
Populus (υβρίδιο)
Robinia pseudoacacia -Ακακία (εισαχθέν είδος)
Sambucus ebulus - Βούζι
Saponaria officinalis - Σαπουνόχορτο, Τσουένι
Scirpus lacustris - Βούτομο
Typha latifolia - Πλατύφυλλη ψάθα
Typha angustifolia - Στενόφυλλη ψάθα
Xanthium spinosum - Κολλιτσίδα, Κολλήνα
Xanthium strumarium - Αγριομπαμπακιά

Υποζώνη 10
Περιλαμβάνει την περιοχή νότια της πόλης της Καστοριάς. Στο νότιο άκρο της
περιοχης υπάρχει χαμηλό ύψωμα μεταξύ της όχθης και του δρόμου, όπου φυτρώνουν
διάφορα φρύγανα, μικροί θάμνοι και άλλα φυτά. Στα βόρεια κοντά στην πόλη της
Καστοριάς παρατηρούμε καλαμιώνες με αγριοκάλαμα και βούτομα, ενώ στο νερό
επιπλέουν εκτεταμένοι  πληθυσμοί από τριβολοκρατέλες ή νεροκάστανα (Trapa
natans).

Αξιόλογο χλωριδικό στοιχείο της περιοχής είναι ο μικρός αγκαθωτός θάμνος Rhamnus
intermedius, θεωρούμενος ενδημικός της Δ. Γιουγκοσλαβίας και Αλβανίας.

Κατάλογος φυτών υποζώνης 10

Allium sp.
Acanthus spinosus - Απερουνιά, Μουτρούνα, Τσουλαδίτσα
Centaurea graeca
Jasminum fruticans - Αγριογιασεμί
Phragmites australis -Αγριοκάλαμο
Rhamnus intermedius
Salvia pratensis
Trapa natans - Τριβολοκρατέλα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ακταία υγροτοπική ζώνη της λίμνης παρουσιάζεται
ιδιαίτερα σημαντική για τους εξής λόγους :

 Συνιστά μία ζώνη με εντονότατη πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγικότητα σε
βιομάζα.

 Αποτελεί ζώνη φυσικού εμπλουτισμού της υπόλοιπης λίμνης με θρεπτικά συστατικά
που προκύπτουν από την αποσύνθεση της μεγάλης βιομάζας που παράγεται σ’ αυτή
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(δηλ. στην ίδια την υγροτοπική ζώνη).
 Συνιστά, ως ένα βαθμό, ένα ευεργετικό φυσικό φίλτρο των απορρών προς τη λίμνη,

επομένως και των ανεπιθύμητων υπολειμάτων αγροχημικών που εισρρέουν από τις
γύρω καλλιέργειες και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολύ έντονα
φαινόμενα ευτροφισμού και έλλειψης οξυγόνου σε μεγάλα τμήματα της υπόλοιπης
λίμνης.

 Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό χώρο για την αναπαραγωγή πολλών υδρόβιων
οργανισμών της λίμνης.

 Αποτελεί ζωτικότατο χώρο διατροφής και διαβίωσης πολλών υδροβίων οργανισμών
της λίμνης και ιδιαίτερα πολλών ειδών ψαριών.

 Αποτελεί μιά ζώνη ιδιαίτερα αυξημένης βιολογικής ποικιλότητας που παίζει
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ολόκληρου
του λιμναίου οικοσυστήματος.

 Αποτελεί μεγίστης σημασίας ενδιαίτημα, χώρο ξεκούρασης και τόπο αναπαραγωγής
της ορνιθοπανίδας της περιοχής, στην οποία περιλαμβάνονται πολλά απειλούμενα
και αυστηρά προστατευόμενα είδη.

 Αποτελεί ένα τοπιακό πόρο ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και έτσι ένα εν δυνάμει
σπουδαιότατο πόλο αναψυχής ειδικού τύπου (οικοτουρισμός, περιβαλλοντική
εκπαίδευση, κλπ).
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Γ. Χερσαία οικοσυστήματα
1. Πεδινή καλλιεργημένη ζώνη που περιβάλλει βασικά τη λίμνη αλλά επεκτείνεται
και πέραν αυτής κυρίως όμως προς τα ΒΑ.
Η ζώνη αυτή συνιστά ένα ανθρωπογενές οικοσύστημα. Από οικολογικής πλευράς
σημειώνεται, ότι οι καλλιέργειες που υπάρχουν γύρω από τη λίμνη είναι εν μέρει
εντατικές (κυρίως καλαμπόκι και ορισμένες δεντροκαλλιέργειες) αφού υπάρχουν
αξιόλογες εκτάσεις με ήπιες καλλιέργειες δημητριακών ή δέντρων (π.χ.
λευκοκαλλιέργεια).

Στον κυρίως πεδινό καλλιεργούμενο χώρο και ειδικότερα εκατέρωθεν των ρεμάτων
εντοπίζονται καποιοι παρεμβαλλόμενοι θώκοι φυσικής βλάστησης που περιλαμβάνουν
υδρόφιλα δέντρα και θάμνους (κυρίως ιτιές, σφενδάμια και λυγαριές)

2. Λοφώδης και ορεινή ζώνη με θαμνώνες και δάση
Η βλάστηση αυτών των εκτάσεων παρουσιάζει αξιόλογο μωσαικό το οποίο συνίσταται
στους εξής επιμέρους τύπους που εναλλάσσονται διαρκώς :

 Πυκνοί και υψηλοί θαμνώνες που αποτελούνται κυρίως απο κέδρα (juniperus)
και δευτερευόντως απο χαμηλές δρύες (Quercus pubescens), γαύρους (Carpinus
betulus) και οστρυές (Ostrya carpinifolia). Τέτοιοι θαμνώνες, δεν
παρουσιάζονται συνήθως αυτούσιοι αλλά ως επι το πλείστον ανάμεικτοι ή
διαβαθμιζόμενοι με υψηλότερη δενδρώδη βλάστηση, η οποία υπάρχει σε
αρκετές περιπτώσεις μέσα σ’ αυτούς, κυρίως σε ρεματιές και μισγάγγειες. Κατ’
εκτίμηση, αυτός ο τύπος βλάστησης καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό εδάφους
του υπό συζήτηση οικοσυστήματος.

 Εκεί όπου έχει υπάρξει εντονότερη επίδραση από φωτιές και βόσκηση, τα
εδάφη εμφανίζονται από μακρυά απογυμνωμένα, αλλά μιά εγγύτερη εξέταση
εντοπίζει την κάλυψή τους από  μονοετή αγροστώδη, διάφορα γεώφυτα και
διάσπαρτα βοσκοανθεκτικά είδη θάμνων ή δέντρων όπως παλιούρια (Paliurus
spina-christi), θαμνόκεδρα (Juniperus communis) και γκορτσιές (Pyrus
amygdaliformis). Εκτιμάται, ότι ο τύπος αυτός έρχεται δεύτερος σε ποσοστό
κάλυψης της έκτασης του υπό συζήτηση οικοσυστήματος.

 Ενιαία και κάπως μεγάλης έκτασης δάση απαντώνται μάλλον σποραδικά, όχι
συχνά και αρκετά μακρυά από την εγγύς λεκάνη απορροής της λίμνης. Οπου
υπάρχουν, αποτελούνται κυρίως από δρυς, οξυές και μαύρη πέυκη που προήλθε
από αναδάσωση. Σε πολλές περιπτώσεις διαβαθμίζονται έντονα με χαμηλότερη
βλάστηση του τύπου που αναφέρθηκε παραπάνω.

Οσον αφορά τη βλάστηση του λόφου του προφήτη Ηλία, που υπάρχει ακριβώς πάνω
από τη λίμνη και την πόλη της Καστοριάς και άπτεται της λίμνης (υποζώνη 11)
παρουσιάζει κυρίως ποικιλία ειδών θάμνων. Επίσης, αξιόλογο ποσοστό της έκτασής
του έχει δενδροφυτευτεί με τραχεία πεύκη (Pinus brutia) και κυπαρίσσια (Cupressus
sempervirens), ενώ κοντά στην όχθη έχουν φυτευθεί πλατάνια (Platanus orientalis) και
κλαίουσες που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλα δέντρα. Ο εν λόγω λόφος
παρουσιάζει πάντως αξιόλογο χλωριδικό ενδιαφέρον, λόγω της παρουσίας μερικών
σπάνιων φυτών όπως ο Acanthus balcanicus και ο παρθενικός κρίνος (Lilium
candidum). Χαρακτηριστικότερα είδη φυτών αυτού του χώρου είναι τα :
 Acanthus balcanicus
 Celtis australis (Μελικουκιά)
 Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
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 Centaurea graeca
 Cupressus arizonica (γλαυκόχρωμο κυπαρίσσι, εισαχθέν αμερικάνικο είδος)
 Ficus carica (αγριοσυκιά)
 Lilium candidum (Παρθενικός κρίνος)
 Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
 Paliurus spina-christi (Παλιούρι)
 Rhus coriaria (Σουμάκι)

3. Ζωνες διαβάθμισης μεταξύ καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης λοφώδων και
ορεινών οικοτόπων.
Η βλάστηση στη ζώνη αυτή δεν διαφοροποιείται από αυτή που αναφέρθηκε στις
προηγούμενες παραγράφους για τα χερσαία οικοσυστήματα.

Αυτή η ζώνη εντόνου μωσαικού ή διαβαθμίσεων μεταξύ καλλιεργειών και φυσικής
βλάστησης προσελκύει αφθονία πανίδας τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική
άποψη.
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2.1.7. Πανίδα
2.1.7.1. Γενικά
Όπως και με την χλωρίδα, τα δεδομένα για την πανίδα λήφθηκαν από την Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη ελλείψη άλλων δεδομένων. Η λεπτομερής καταγραφή με
εργασία πεδίου, των διαφόρων ζωικών ομάδων σε ένα τόσο εκτενή χώρο όπως αυτός
της περιοχής μελέτης, απαιτεί την επί μακρό χρόνο απασχόληση και συνεργασία
πολλών ειδικοτήτων των βιολογικών επιστημών και δαπάνες που ξεπερνούν αυτές της
παρούσας. Είναι όμως δυνατόν να επιλεγούν προς διερεύνηση ορισμένες ταξινομικές
ζωικές ομάδες, (ζωικά ΤΑΧΑ), οι οποίες αφενός λόγω της θέσης τους στον τροφικό
ιστό και την οικολογική πυραμίδα αποτελούν κατάλληλους βιοδείκτες και αφετέρου
λόγω της σπανιότητας πολλών αντιπροσωπευτικών ειδών τους, καθορίζουν, σύμφωνα
με διεθνή standards και συμβάσεις προτεραιότητες στην προστασία των βιοτόπων μιας
περιοχής. Έτσι, διερευνήθηκαν κυρίως ανώτερες ζωικές ομάδες όπως αυτές των
θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, αμφίβιων και ψαριών. Ως προς τα ασπόνδυλα, δόθηκε
έμφαση στην απογραφή ορισμένων κατηγοριών εντόμων που κάνουν έκδηλη την
παρουσία τους (π.χ. πεταλούδες).

Στην τελευταία στήλη παρατίθενται τα στοιχεία των ειδών που συναντώνται στο Άρθρο
4 της Οδηγίας 2009/147/ΕC & Παρ. ΙΙ της 92/43 όπως ελήφθησαν από τα Standard
Data Form των περιοχών Natura 2000 1. SCI GR1320001 Limni Kastorias & SPA
GR1320003 Limni Orestias (Kastorias).

Οι ταξινομικες ζωικές ομάδες που παρουσιάζονται, είναι οι εξης :
 Θηλαστικά
 Πουλιά
 Ερπετά και Αμφίβια
 Ψάρια
 Εντομα

2.1.7.2. Θηλαστικά
Τα είδη των θηλαστικών που απαντώνται ή είναι πολύ πιθανό να απαντώνται στην
περιοχή φαίνονται στον Πίνακα 2.1.8.2, που παρουσιάζεται στο τέλος της παρούσας
ενότητας.

Ως προς την ειδικότερη κατανομή των ειδών παρατηρούνται τα εξής :

Η κύρια κατανομή της Αλεπούς (Vulpes vulpes), του Κουναβιού (Martes foina), του
Λαγού (Lepus capensis), του Ασβού (Meles meles) και της Νυφίτσας (Mustela nivalis)
εντοπίζεται βασικά στους γύρω λόφους της περιοχής. Καλύπτει όμως και τις
καλλιέργειες γύρω από τη λίμνη, ιδιαίτερα στις περιοχές  κοντά στους λόφους ή όπου
υπάρχουν κάποιοι θώκοι φυσικής βλάστησης.

Η Αλεπού, βέβαια, ο Λαγός και το Κουνάβι εντοπίζονται μόνιμα στους λόφους ενώ
στις καλλιέργειες εμφανίζονται περιστασιακά.

Ο Ασβός και η Νυφίτσα είναι είδη με μόνιμη παρουσία στις καλλιέργειες και τακτική
παρουσία στην παραλίμνια περιοχή. Επίσης, στους χώρους των καλλιεργειών
εμφανίζεται και ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor).

Για όλα τα προηγούμενα είδη έγιναν είτε άμεσες είτε έμμεσες παρατηρήσεις από την
ομάδα μελέτης είτε συγκεντρώθηκαν αξιόπιστες πληροφορίες.
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Αλλά μεγαλύτερα θηλαστικά, και κάπως σπανιότερα, όπως ο Αγριόχοιρος (Sus scrofa),
το Ζαρκάδι (Capreolus capreolus), η Αρκούδα (Ursus arctos) ο Λύκος (Canis lupus) και
οι  Σκίουροι (Sciurus vulgaris), εμφανίζονται στα ορεινά, όπου υπάρχουν καλά
ανεπτυγμένα δάση.

Τα δεδομένα που αφορούν στη Βιδρα (Lutra lutra) είναι μεν αποσπασματικά αλλά
ενδεικτικά της παρουσίας του είδους στα ποτάμια της ευρύτερης περιοχής. Η βίδρα
είναι ένα σπάνιο και προστατευόμενο είδος θηλαστικού που απαντάται και στην
παραλίμνια ζώνη.

Πίνακας 2-5: Θηλαστικά της περιοχης μελέτης (άμεσης και ευρύτερης)
Επεξήγηση συμβόλων του πίνακα
* Είδη που απαντώνται σίγουρα (από άμεση παρατήρηση ή από ειδική

βιβλιογραφία)
** Είδη που η παρουσία τους είναι πάρα πολύ πιθανή (ευρύτερα

ζοωγεωγραφικά δεδομένα. Πηγή: Corbet and Ovenden 1980)
Ευρ: Είδη που απαντώνται μόνον στην ευρύτερη περιοχή
Βερν: Προστατεύεται βάσει της σύμβασης της Βέρνης
92/43(α,β): Είδη προστατευόμενα με βάση την οδηγία 92/43. Η κατηγορία αφορά σε

είδη για τα οποία απαντείται καθορισμός προστατευόμενων περιοχών. Η
κατηγορία β αφορά σε είδη τα οποία απαντούνται αυστηρά μέτρα
προστασίας

92/43 Άρθρο 4 της
Οδηγίας

2009/147/ΕC &
Παρ. ΙΙ της 92/43

α β

Εντομοφάγα
1. Erinaceus concolor (Σκατζόχοιρος) *
2. Talpa europaea (Ασπάλακας) **
3. Talpa caeca (Τυφλασπάλακας) **
4. Sorex minutus (Νανομυγαλή) **
5. Neomys anomalus (Βαλτομυγαλίδα) *
6. Suncus etruscus (Ετρουσκομυγαλή) **
7. Crocidura russula (Σπιτομυγαλή) **
8. Crocidura suaveolens (Κηπομυγαλή) **

Χειροπτερα
9. Rhinolophus hipposideros (Μικρός Ρινόλοφος) ** Βερν + +
10. Rhinolophus ferrum-equinum (Μεγάλος

Ρινόλοφος) * Βερν + + +

11. Rhinolophus euriale (Μεσορινόλοφος) ** Βερν + +
12. Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάσι) ** Βερν + +
13.Myotis mystacinus (Μουστακομυοτίδα) ** Βερν +
14.Myotis emarginatus (Πυρρομυοτίδα) ** Βερν + + +
15. Myotis myotis (Μεγάλη Μυοτίδα) * Βερν + +
16. Myotis capaccinii (Π οδαρομυωτίδα) * Βερν + +
17. Myotis blythi (Μικρή Μυοτίδα) ** Βερν + +
18. Nyctalus noctula (Νυκτοβάτης) ** Βερν +
19. Eptesicus serotinus (Σεροτίνη ή ** Βερν +
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Τρανονυχτερίδα)
20. Pipistrellus pipistrellus (Νονονυχτερίδα) ** +
21. Pipistrellus nathusii (Νυχτερίδα του Νάθους) ** Βερν +
22. Pipistrellus kuhli (Λευκονυχτερίδα) ** Βερν +
23. Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα) ** Βερν +
24. Plecotus auritus (Ωτονυχτερίδα) ** Βερν +
25. Plecotus austriacus (Μεσογειακή
Ωτονυχτερίδα)

** Βερν +

26. Miniopterus schreibersi (Πτερυγονυχτερίδα) * Βερν + + +
27. Tadarida teniotis (Νυχτονόμος) ** Βερν +

Λαγόμορφα
28. Lepus capensis (Λαγός) *

Τρωκτικά
29. Sciurus vulgaris (Σκίουρος) **
30. Dryomys nitedula (Δρυόμυς ή Δενδρομυωξός) **
31. Glis gjis (Δασομυωξός ή Σκιουροπόντικας) **
32. Muscardinus avellanarius (Βουνομυωξός) **
33. Pitymus duodecimcostatus (Μεσογειακός
Σκαπτοποντικός)

**

34. Rattus norvegicus (Κοινός Αρουραίος) *
35. Rattus rattus (Καραβοαρουραίος) **
36. Apodemus sylvaticus (Δασοποντικός ή
Δασοαπόδημος)

**

37. Apodemus flavicollis (Κρικοποντικός) **
38. Apodemus mystacinus (Βραχοποντικός) **
39. Mus musculus (Σπιτοπόντικο) *
40. Spermophilus citellus (Λαγόγυρος) + (Σπάνιο)

Σαρκοφάγα
40. Ursus arctos (Καστανή Αρκούδα) (Eυρ) Βερν + +
41. Canis lupus (Λύκος) (Eυρ) Βερν + +
42. Vulpes vulpes (Αλεπού) *
43. Mustela nivalis (Νυφίτσα) * +
44. Martes foina (Κουνάβι) * +
45. Meles meles (Ασβός) * +
46. Lutra lutra (Βίδρα) * Βερν + + + (Σπάνιο)
47. Felis silvestris (Αγριόγατος) (Eυρ) +

Αρτιοδάκτυλα
48. Sus scrofa (Αγριογούρουνο) (Eυρ)
49. Capreolus capreolus (Ζαρκάδι) (Eυρ)
Πηγή: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, 1997

2.1.7.3. Ορνιθοπανιδα
Γενικά
Τα πουλιά αποτελούν μια πολύ εξελιγμένη, ως προς τη διατροφή, ομάδα ανώτερων
οργανισμών. Ως ταξινομική ομάδα έχουν αναπτύξει μια πολύ μεγάλη ποικιλία
προσαρμογών (μορφολογίας, φυσιολογίας, συμπεριφοράς) με τις οποίες έχει επιτευχθεί
η εκμετάλλευση μιας αντίστοιχα πολύ μεγάλης ποικιλίας πηγών τροφής, σε φυτικά ειδη
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και σε ζωικούς οργανισμούς ποικιλών ΤΑΧΑ και μεγεθών.

O τροφικός ρόλος των πουλιών σε ένα οικοσύστημα έχει δυο θεμελιώδεις διαστάσεις.
Η πρώτη αφορά στην πολύπλευρη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση βιομάζας και των
θρεπτικών συστατικών, φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Η δεύτερη αφορά στην
εξισορροπιστικη τους επίδραση επί των πληθυσμών άλλων οργανισμών τους οποίους
θηρεύουν και ως προς αυτή ιδιαίτερα τη δεύτερη διάσταση, η λειτουργική σημασία των
πουλιών είναι σημαντική.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η απαντώμενη ποικιλία ειδών πουλιών σε μια περιοχή
καθώς και η πληθυσμιακά τους ανάπτυξη, μπορούν να ληφθούν ως έμμεσα ενδεικτικά
στοιχεία μιας αντίστοιχης ποικιλίας οργανισμών-τροφής των πουλιών, η κάποιων
γενικότερων δομικών και λειτουργικών παραμέτρων του τοπικού οικοσυστήματος.
Αυτό σημαίνει ότι η ποικιλία και οι πληθυσμοί των πουλιών ενός χώρου είναι στοιχεία
ενδεικτικά του γενικότερου βιολογικού πλούτου του χώρου αυτού. Άλλοι λόγοι που
καθιστούν τα πουλιά πολύ εύχρηστους βιοδεικτες είναι και το γεγονός ότι μπορούν να
καταγράφονται, σε σχέση με άλλες ταξινομικές ομάδες ζώων, πολύ πιο αξιόπιστα,
ταχύτερα και ευκολότερα.

Η ορνιθοπανίδα της περιοχής
Τα είδη των πουλιών της περιοχής μελέτης φαίνονται στον Πίνακα 2.1.8.3 και οι κύριες
περιοχές παρουσίας σημαντικών ειδών στο Χάρτη #5 του Παραρτήματος. Τα
ορνιθολογικά δεδομένα σχολιάζονται παρακάτω ως προς τη διαχείμαση, τις
μεταναστευτικές περιόδους και το φώλιασμα (ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, 1997).

Διαχείμανση

Οι διαχειμάζοντες στην περιοχή πληθυσμοί υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών,
εμφανίζονται στο σύνολο τους αρκετά μεγάλοι σε σύγκριση με το μέγεθος και τη
γεωγραφική θέση της λίμνης.  Πάντως, ως προς τη διαχείμανση, θα πρέπει ιδιαίτερα να
υπογραμμιστούν τα εξής :

 Διαχειμάζει μόνιμα ένας αξιόλογος πληθυσμός κύκνων που ξεπερνούν τα 100
άτομα.

 Οι αγριόπαπιες που διαχειμάζουν ξεπερνούν συνήθως τα 1000 άτομα και ανήκουν
σε περισσότερα από 10 είδη, με πολυαριθμότερο το Γκισάρι. Σ’ αυτά τα υδρόβια
περιλαμβάνεται και ο Χηνοπρίστης, για τον οποίο η λίμνη της Καστοριάς αποτελεί
ένα από τα νοτιότερα πεδία κατανομής του.

 Κατά τη χειμερινή περίοδο διατρέφεται ένας αξιόλογος αριθμός Αργυροπελεκάνων,
που ξεπερνά συνήθως τα 50 άτομα.

 Είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη της Ελλάδας όπου διαχειμάζουν νυχτοκόρακες.

 Εντυπωσιακό είναι το πλήθος των σκουφοβουτηχταριών και των κορμοράνων που
ανέρχονται σε χιλιάδες, κάτι που υποδηλώνει μία αντίστοιχη αφθονία και
παραγωγικότητα της λίμνης σε ψάρι.

 Η διαχείμαση ενός μεγάλου αριθμού Κορμοράνων που αποτελεί περίπου το 10% του
πληθυσμού που διαχειμάζει στην Ελλάδα.
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 Η διαχείμαση ενός μικρού πληθυσμού του Χηνοπρίστη Mergus merganser. Η
Καστοριά είναι μια από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα όπου το είδος διαχειμάζει.

Μεταναστεύσεις

Η λίμνη της Καστοριάς δεν μπορεί να λογιστεί ως εξαιρετικά σημαντικός χώρος
υποστήριξης της μετανάστευσης υδροβίων και παρυδάτιων πουλιών, εξ αιτίας της
γεωγραφικής της θέσης. Πάντως, είναι αξιόλογοι οι μεταναστεύοντες πληθυσμοί
διαφόρων ειδών ερωδιών. Μία από αυτές είναι τα παραλίμνια δάση γιατί σ’ αυτά
κουρνιάζουν κατά τη νύχτα πολλά από τα διαβατάρικα πουλιά.

Φώλιασμα

Από τα δεδομένα που υπάρχουν προκύπτει ότι η λίμνη της Καστοριάς εξακολουθεί να
παραμένει αξιόλογος χώρος φωλιάσματος για πολλά υδρόβια και παρυδάτια πουλιά.
Από αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να υπογραμμισθούν τα εξής:

 είναι ο μόνος υγρότοπος στην Ελλάδα όπου φωλιάζουν κάθε χρόνο αρκετές δεκάδες
ζευγάρια κύκνων

 είναι ένας από τους λίγους Ελληνικούς υγρότοπους όπου φωλιάζουν ταυτόχρονα
κορμοράνοι, λαγγόνες, νυχτοκόρακες, σταχτοτσικνιάδες και νανοτσικνιάδες

 Η αναπαραγωγή 300 ζευγαριών Σκουφοβουτηχταριών στους καλαμώνες
περιφερειακά της λίμνης. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αναπαραγόμενος πληθυσμός
αυτού του είδους που καταγράφηκε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

 Η αναπαραγωγή και διαχείμαση της Λαγγόνας, ενός παγκοσμίως απειλουμένου
είδους. Η Καστοριά είναι μια από τις τέσσερις περιοχές στην Ελλάδα όπου το είδος
αυτό αναπαράγεται (μετά τις λίμνες Κερκίνη, Πρέσπα και Πετρών) και η τρίτη σε
μέγεθος (αριθμό ζευγαριών) μετά την Πρέσπα και την Κερκίνη.

 Η αναπαραγωγή της Βαλτόπαπιας Aythya nyroca, ενός παγκοσμίως απειλουμένου
είδους.

 είναι μία από τις λίγες Ελληνικές λίμνες όπου φωλιάζουν ποταμογλάρονα



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

92

Πίνακας 2-6: Πουλιά της περιοχής μελέτης (άμεσης και ευρύτερης)
Υποκατάλογος Α Είδη πουλιών που απαντώνται στην άμεση περιοχή
μελέτης, δηλαδή στη λίμνη και στο πολύ γειτονικό της χερσαίο χώρο

Επεξηγήσεις συμβόλων
79/409 : Σημειώνονται τα πουλιά που περιλαμβάνονται στο

προσάρτημα 1 της οδηγίας 79/409 της Επιτρ. Ευρωπ.
Κοινοτ., δηλαδή στα αυστηρά προστατευόμενα είδη

ΚΟΚ. ΚΑΤ. : Σημειώνεται με σύμβολα η κατάσταση απειλής του
είδους σύμφωνα με τον ελληνικό Κόκκινο Κατάλογο
απειλουμένων Σπονδυλοζώων (Ελλην. Ζωολ. Εταιρ.
1992). Τα επιμέρους σύμβολα σημαίνουν :
Κ : είδος που κινδυνεύει
Τ : τρωτό
Σ: σπάνιο
Απ : απειλούμενο αλλά μη δυνάμενο να καταχωρηθεί

σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες λόγω μη
ύπαρξης επαρκών δεδομένων

Αγ : πιθανόν να απειλείται αλλά δεν είναι σίγουρα
γνωστό λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ : σημειώνεται με (+) η εποχή μέσα στην οποία απαντάται
συνηθέστερα το κάθε είδος, χωρίς να αναφέρεται
πληθυσμός (δεν είναι δυνατή η αρίθμηση σε σχετικά
σύντομο χρόνο)

Βερν: Προστατεύεται από τη σύμβαση της Βέρνης
Βον: Μεταναστευτικά είδη για τα οποία πρέπει να υπάρξει

διακριτική συνεργασία με βάση τη σύμβαση της Βόννης
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ: Εφ  όσον  υπάρχει  αριθμός,  αυτός στην περίπτωση της

στήλης ΧΕΙΜ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εκφράζει πλήθος ατόμων που έχουν καταγραφεί ενώ

στην περίπτωση της στήλης ΚΑΛΟ εκφράζει αριθμό
ζευγαριών και ακολουθείται από ένα Ζ. Όταν δεν
υπάρχει αριθμός, τότε εκφράζεται η συνήθης
πληθυσμιακή κατάσταση του είδους με ένα ή
περισσότερους σταυρούς + ως εξής:
+ από 1ως 10 άτομα
++ από 11 ως 100 άτομα
+++ από 101 ως 1000 άτομα
++++πάνω από 1001 άτομα

Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕC & Παρ. ΙΙ της 92/43
Type: p = permanent,

r = reproducing,
c = concentration,
w = wintering

Abundance categories (Cat.): C = common,
R = rare,
V = very rare,
P = present
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ΕΙΔΟΣ

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
(ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, 1997)

Άρθρο 4 της Οδηγίας
2009/147/ΕC & Παρ. ΙΙ της 92/43

Population in the site
T Size (individuals) Cat.

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Min Max
79/409 ΚΟΚ ΚΑΤ Χειμ Ανοι Καλο Φθιν

Ποδικιπητίδες
1. Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι) Βερν ++ ++ >10ζ ++ r, c P, R
2. Podiceps cristatus (Σκουφοβουτηχτάρι) ++ ++ 60ζ ++ c 51 100 P
3. Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι) Βερν Αγ (+) c 51 100

Φαλακροκορακίδες
4. Phalacrocorax carbo (Κορμοράνος) 1800 ++ 5ζ +++ c, r, p 1 1 R, P
5. Phalacrocorax pygmaeus (Λαγγόνα) Βερν * Κ 250 + 3-4ζ ++ r P

Πελεκανίδες
6. Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος) Bερν * Κ ++ ++ r C
7. Pelecanus crispus (Αργυροπελεκάνος) Bερν Βον * Κ ++ 150 ++ ++ w, r 11 11 C

Ερωδιιδες
8. Botaurus stellaris (Ήταυρος) Bερν * Απ (+) r 1 1
9. Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς) Bερν * >10ζ w 6 6

10. Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας) Bερν * Αγ (+) ++ 10ζ (+) c 6-11 6-11
11. Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς) Bερν * (+) (+) (+) w P
12.Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς) Bερν * ++ ++ W, c 20 20 C
13.Egretta alba (Αργυροτσικνιάς) Bερν * Ε + + + W, r 11 11 R
14.Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) + ++ 10ζ ++ w, r 2 2 P
15.Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς) Bερν * Τ (+) (+) w P

Πελαργίδες
16.Ciconia ciconia (Πελαργός) Bερν Βον 10ζ w P
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Θρησκιοορνιθίδες
17..Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα) Bερν * Κ (+) (+) w P

Ανατίδες
18.Cygnus olor (Κύκνος) Βον 50 ++ 30ζ ++ c R, C
19. Anser anser (Σταχτόχηνα) Βον Κ (+) w P
20. Anas penelope (Σφυριχτάρι) Βον ++ w 6 6
21. Anas strepera (Καπακλής) Βον Αγ ++ c C
22. Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη) Βον 160 (+) (+) (+) w P
23. Anas querquedula (Σαρσέλα) Βον Αγ ++ ++ c C
24. Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια) Βον ++ r 51 100
25. Aythya ferina (Γκισάρι) Βον Αγ 460 (+) (+) (+) w, c R, P
26. Aythya nyroca (Βαλτόπαπια) Βον Τ (+) ? c P
27. Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη) Βον ++ w C
28. Mergus merganser (Χηνοπρίστης) Βον Κ + r P
29. Mergus albellus (Νανοπρίστης) w 1800 1800
29. Bucephala clangula (Βουκεφάλα) Βον + w P

Αετιδες
30. Pernis apivorus (Σφηκιάρης) Bερν Βον * (+) c P
31. Haliaeetus albicilla (Θαλασσαετός) Bερν Βον * Κ1 (+) w R
32. Circaetus gallicus (Φιδαετός) Bερν Βον * (+) c, r P
33. Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος) Bερν Βον * Τ (+) (+) (+) (+) c P
34. Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος) Bερν Βον * (+) (+)
35. Circus macrourus (Στεπόκιρκος) Bερν Βον * (+)
36. Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος) Bερν Βον * Ε1 (+)
37. Accipiter nisus (Τσιχλογέρακο) Bερν Βον (+) (+) (+) r 30 30
38. Accipiter brevipes (Σαίνι) Bερν Βον * (+) (+)
39. Buteo buteo (Γερακίνα) Bερν Βον (+) (+) (+) (+) w 11 11
40. Aquila pomarina (Κραυγαετός) Bερν Βον * Τ (+)
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41. Aquila clanga (Στικταετός) Bερν Βον * Κ2 (+)
42. Aquila chrysaetos (Χρυσαετός) Bερν Βον * Τ (+) (+) 1ζ (+) c P

Γερακίδες
43. Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο) Βερν Βον (+) (+) (+) (+)
44. Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο) Βερν Βον (+) w P
45. Falco subbuteo (Δεντρογέρακο) Βερν Βον (+)
46. Falco peregrinus (Πετρίτης) Βερν Βον * Αγ (+) (+) (+) (+) r 35 35 r

Φασιανίδες
47. Coturnix coturnix (Ορτύκι) Βον Αγ (+)

Ραλίδες
48. Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα) (+) (+) (+) (+)
49. Porzana porzana (Στικτοπουλάδα) Βερν (+) (+)
50. Gallinula chloropus (Νερόκοτα) (+) (+) (+) (+)
51. Fulica atra (Φαλαρίδα) 250 +++ ++ +++ c, r P

Ανωραμφίδες
52. Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς) Βον * Τ (+) c 51 100 c

Χαραδριίδες
53. Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής) Βερν Βον (+) r 60 60
53. Charadrius alexandrinus c P
54. Vanellus vanellus (Καλημάνα) Βον (+) r 11 11

Σκαλοπακίδες
55. Calidris minuta (Νανοσκαλίδρα) Βερν Βον (+) r C
56. Calidris ferruginea (Δρεπανοσκαλίδρα) Βερν Βον (+) w P
56. Calidris alpina w C
57. Philomachus pugnax (Μαχητής) Βον * (+) c 51 100
58. Gallinago gallinago (Μπεκατσίνι) Βον (+) c 6 6
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59. Scolopax rusticola (Μπεκάτσα) Βον (+) r 11 11
60. Limosa limosa (Λιμόζα) Βον (+)
61. Tringa stagnatilis (Βαλτότρυγγας) Βερν Βον Αγ (+) c P
62. Tringa glareola (Λασπότρυγγας) Βερν Βον * (+) c 101 250 c
62. Tringa totanus c 11 11
63. Actitis hypoleucos (Ποταμότρυγγας) Βερν Βον (+) (+) (+) w 6 6

Λαρίδες
64. Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος Γλάρος) +++ ++ ++ ++ r, p P
65. Larus cacchinans (Ασημόγλαρος) ++ ++ ++ ++

Στερνίδες
66. Sterna caspia (Καρατζάς) Βερν * Αγ (+) w R

67. Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο) Βερν * (+) (+) (+) r, c 51, 101
100,
250 r, c

68. Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο) Βερν * Τ (+) (+) w 11 11
69. Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο) Βερν * Τ (+) (+) c 11 11
70. Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο) Βερν (+) (+)

Κολουμβίδες
71. Columba palumbus (Φάσσα) (+) c P
72. Streptopelia decaocto (Δεκοχτούρα) (+) (+) (+) (+)
73. Streptopelia turtur (Τρυγόνι) (+) (+) (+) w P

Κουκουλίδες
74.Cuculus canorus (Κούκος) (+) (+) (+) r P

Τυτωνίδες
75. Tyto alba (Τυτώ) Βερν (+) (+) (+) (+)

Γλαυκίδες
76. Οtus scops (Γκιώνης) Βερν (+) (+) w P
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77. Athene noctua (Κουκουβάγια) Βερν (+) (+) (+) (+)
78. Strix aluco (Χουχουριστής) Βερν (+) (+) (+) (+)
79. Asio otus (Νανόμπουφος) Βερν (+) (+) (+)

Καπριμουλγίδες
80. Caprimulgus europaeus (Γιδοβύζι) Βερν * (+) (+) (+) w C

Αποδίδες
81. Apus apus (Σταχτάρα) (+) (+) (+) c 11 11
81. Apus melba c P
81. Apus pallidus r P

Αλκυονίδες
82. Alcedo atthis (Αλκυόνη) Βερν * (+) (+) (+) w, c 21, 101 21, 250

Μεροπίδες
83. Merops apiaster (Μελισσουργός) Βερν (+) (+) (+) c 51 100

Ουπουπίδες
84. Upupa epops (Τσαλαπετεινός) Βερν (+) (+) (+) r C
85. Jynx torquilla (Στραβολαίμης) Βερν (+) (+) (+)

Δρυοκολαπτίδες
86. Picus viridis (Δρυοκολάπτης) Βερν (+) (+) (+) (+)
87. Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλιτάρα) Βερν (+) (+) (+) (+) w 5000
88. Dendrocopos medius (Μεσοτσικλιτάρα) Βερν * (+) (+) (+) (+) c 51 100
89. Dendrocopos minor (Νανοτσικλιτάρα) Βερν (+) (+) (+) (+)

Κορυδαλίδες
90. Galerida cristata (Κατσουλιέρης) (+) (+) (+) (+)
91. Lullula arborea (Δεντροσταρήθρα) * (+) c P
92. Alauda arvensis (Σταρήθρα) (+) w 501 1000 w
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Χελιδονίδες
93. Riparia riparia (Οχθοχελίδονο) Βερν (+) (+) (+)
94. Hirundo rustica (Χελιδόνι) Βερν (+) (+) (+) r, w 11 11 P
95. Hirudo daurica (Δεντροχελίδονο) Βερν (+) (+) (+) c C, P
96. Delichon urbica (Σπιτοχελίδονο) Βερν (+) (+) (+) r, w 51 100 R

Σεισοπυγίδες
97. Anthus campestris (Χαμοκελάδα) Βερν * (+) (+) c 1 1
98. Anthus trivialis (Δεντροκελάδα) Βερν (+) (+) c 1 1
99. Anthus pratensis (Λιβαδοκελάδα) Βερν (+) w C
100. Anthus spinoletta (Νεροκελάδα) Βερν (+) p P
101. Motacilla flava (Κιτρινοσουσουράδα) Βερν (+) (+) c R
102. Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα) Βερν (+) w 1150 1150
103. Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα) Βερν (+) w, c 251 500 C

Τρωγλοδυτίδες
104. Troglodytes troglodytes (Τρυποφράχτης) Βερν (+)

Προυνελίδες Βερν (+)

105. Prunella modularis (Θαμνοψάλτης) r 11 11

Τουρντίδες
106. Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι) Βερν (+) (+) (+)
107. Erithacus rubecula (Κοκινολαίμης) Βερν (+) w P
108. Luscinia luscinia (Τσιχλαηδόνι) Βερν (+) (+)
109. Luscinia megarhynchos (Αηδόνι) Βερν (+) (+) (+) w, r 251 500 P
110. Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης) Βερν (+) c P
111. Phoenicurus phoenicurus (Κοκκινούρης) Βερν (+) (+)
112. Saxicola ruberta (Καστανολαίμης) Βερν (+) (+)
113. Saxicola torquata (Μαυρολαίμης) Βερν (+) (+) (+) (+)
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114. Oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης) Βερν (+) (+) c P
115. Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα) Βερν (+) (+) (+) w, p 11 11 R
116. Turdus merula (Κότσυφας) (+) (+) (+) (+)
117. Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα) (+) w C
118. Turdus philomelos (Τσίχλα) (+) w P
119. Turdus iliacus (Κοκκινότσιχλα) (+)
120. Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα) (+)

Συλβιίδες
121. Cettia cetti (Ψευταηδόνι) Βερν (+) (+) (+) (+)
122. Cisticola juncidis (Κιστικόλη) Βερν Αγ (+) (+) (+) (+)
123. Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής) Βερν Αγ (+) (+) c 11 11
124. Acrocephalus Melanopogon

(Μουστακοποταμίδα) Βερν Σ (+) r 11 11
125. Acrocephalus Schoenobaenus

(Βουρλοποταμίδα) Βερν (+) c P
126. Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα) Βερν (+) (+) (+) r C, P
127. Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα) Βερν (+) w, c P
128. Hippolais pallida (Ωχροστριτσίδα) Βερν (+) (+) (+) w, r P, C
129. Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα) Βερν (+) (+)
129. Hippolais olivetorum w 11 11
130. Sylvia cantillans (Κοκκινοτσιροβάκος) Βερν (+) (+) (+) w 6 6
131. Sylvia melanocephale (Μαυροτσιροβάκος) Βερν (+) (+)
132. Sylvia curruca (Λαλοτσιροβάκος) Βερν (+) (+)
133. Sylvia communis (Θαμνοτσιροβάκος) Βερν (+) (+) (+) c P
134. Sylvia borin (Κηποτσιροβάκος) Βερν (+) (+)
135. Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης) Βερν (+) c P, C
136. Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος) Βερν (+) (+)
137. Phylloscopus collybita (Δεντροφυλλοσκόπος) Βερν (+) c 11 11 P
138. Phylloscopus trochilus (Θαμνοφυλλοσκόπος) Βερν (+) (+) w 51 100
139. Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος) Βερν (+) c P
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140. Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος) Βερν (+)

Μυοθηρίδες
141. Muscicapa striata (Μυγοχάφτης) Βερν Βον (+) (+) (+) c V
142. Ficedula parva (Νανομυγοχάφτης) Βερν Βον * (+)
143. Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης) Βερν Βον * Σ (+) (+) ι
144. Ficedula albicolis (Κρικομυγοχάφτης) Βερν Βον * (+) (+) c P
145. Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης) Βερν Βον (+)

Τιμαλίδες
146. Panurus biarmicus (Μουστακαλής) Βερν (+) (+) (+) (+)

Koρυδαλίδες
147 Melanocorypha calandra (Γαλιάντρα) c P

Αιγιθαλίδες
147. Aegithalos caudatus (Αιγίθαλος) Βερν (+) (+) (+) (+)

Παρίδες
148. Parus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα) Βερν (+) (+) (+) (+)
149. Parus major (Καλόγερος) Βερν (+) (+) (+) (+)

Σιτίδες
150. Sitta europaea (Δεντροτσοπανάκος) Βερν (+) (+) (+) (+)

Κεθρίδες
151. Certhia brachydactyla (Καμποδεντροβάτης) Βερν (+) (+) (+) (+)

Ρεμιτζίδες
152. Remiz pandulinuj (Σακουλοπαπαδίτσα) Βερν (+) (+) (+) (+)

Λανιίδες
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153. Lanius collurio (Αετομάχος) Βερν * (+) (+) (+) r, w 11, 251 11, 500
154. Lanius minor (Γαιδουροκεφαλάς) Βερν Αγ (+) (+) r, c C, R
155. Lanius senator (Κοκκινοκεφαλάς) Βερν (+) (+) (+) w P

Οριολίδες
156. Oriolus oriolus (Συκοφάγος) Βερν (+) (+) (+) w R

Κορβίδες
157. Garrulus glandarius (Κίσσα) (+) (+) (+) (+)
158. Pica pica (Καρακάξα) (+) (+) (+) (+)
159. Corvus monedula (Κάργια) (+) (+) (+) (+)
160. Corvus frugilegus (Χαβαρόνι) (+) c P
161. Corvus corone (Κουρούνα) (+) (+) (+) (+)
162. Corvus corax (Κόρακας) (+) (+) (+) (+)

Κορακίδες
162. Coracias garrulus c R

Στουρνίδες
163. Sturnus vulgaris (Ψαρόνι) (+) (+) (+) (+) c R

Πασσερίδες
164. Passer domesticus (Σπουργίτης) (+) (+) (+) (+)
165. Passer hispaniolensis (Χωραφοσπουργίτης) (+) (+) (+) (+) w C
166. Passer montanus (Δεντροσπουργίτης) (+) (+) (+) (+)

Φρινγκιλίδες
167. Fringilla coelebs (Σπίνος) (+) (+) (+) (+) p P
168. Fringilla montifringilla (Χειμωνόσπινος) Βερν (+)
169. Serinus serinus (Σκαρθάκι) Βερν (+) (+) (+) (+)
170. Carduelis chloris (Φλώρος) Βερν (+) (+) (+) (+)
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171. Carduelis carduelis (Καρδερίνα) Βερν (+) (+) (+) (+)
172. Carduelis spinus (Λούγαρο) Βερν (+) c R
173. Carduelis cannabina (Φανέτο) Βερν (+)
174. Loxia curvirostra (Σταυρομύτης) Βερν (+)
175. Coccothraustes Coccothraustes (Χοντρομύτης) Βερν (+) c P

Εμπεριζίδες
176. Emberiza citrinella (Κιτρινοτσίχλονο) Βερν (+)
177. Emberiza cirlus (Σιρλοτσίγλονο) Βερν (+) (+) (+) (+)
178. Emberiza cia (Βουνοτσίχλονο) Βερν (+)
179. Emberiza hortulana (Βλάχος) (Σημυδοτσίχλονο) Βερν * (+)
180. Emberiza schoeniclus (Καλαμοτσίχλονο) Βερν (+) r P
181. Emberiza melanocephala (Αμπελουργός) Βερν (+) (+) (+) c R
182. Miliaria calandra (Τσιφτάς) (+) (+) (+) (+)
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Πίνακας 2-6: Πουλιά της περιοχής μελέτης (άμεσης και ευρύτερης)
Υποκατάλογος Β Είδη πουλιών που απαντώνται στην ευρύτερη
περιοχή μελέτης.

Επεξηγήσεις συμβόλων
Ισχύουν οι ίδιοι συμβολισμοί με αυτούς του υποκαταλόγου Α εκτός από το ότι εδώ δεν
αναφέρονται καθόλου πληθυσμιακές εκτιμήσεις παρά μόνο η παρουσία ή όχι σε
συγκεκριμένη εποχή (απλά με ένα σταυρό, χωρίς παρενθέσεις).

ΕΠΟΧΙΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ 79
/409

ΚΟΚ ΚΑΤ Χει
μ

Ανοι Καλ
ο

Φθιν

Αετίδες
1 Pernis apivorus (Σφηκιάρης) * + + +
2 Neophron percnopterus (Ασπροπάρης) * Τ + + +
3 Circaetus gallicus (Φιδαετός) * + + +
4 Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος) * Ε +
5 Accipiter gentilis (Διπλοσάινο) + + + +
6 Accipiter nisus (Τσιχλογέρακο) + + + +
7 Accipiter brevipes (Σαίνι) * +
8 Buteo buteo (Γερακίνα) + + + +
9 Aquila pomarina (Κραυγαετός) * Τ + +

Γερακίδες
10 Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο) + + + +
11 Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο) +
12 Falco columbarius (Νανογέρακο) * +
13 Falco subbuteo (Δεντρογέρακο) + + +
14 Falco peregrinus (Πετρίτης) * Αγ + + + +

Φασιανίδες
15 Alectoris graeca (Πετροπέρδικα) + + + +
16 Coturnix coturnix (Ορτύκι) Αγ + +

Ραλλίδες
17 Porzana porzana (Στικτοπουλάδα) * +
18 Gallinula chloropus (Νερόκοτα) + + + +

Χαραδριίδες
19 Vanellus vanellus (Καλημάνα) +

Σκολοπακίδες
20 Scolopax rusticola (Μπεκάτσα) +
21 Actitis hypoleucos (Ποταμότρυγγας) + + +

Koλουμβίδες
22 Columba livia (Αγριοπερίστερο) + + + +
23 Columba oenas (Φασσοπερίστερο) Σ + + + +
24 Columba palumbus (Φάσσα) + +
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25 Streptopelia decaocto (Δεκοχτούρα) + + + +
26 Streptopelia turtur (Τρυγόνι) + + +

Κουκολίδες
27 Cuculus canorus (Κούκος) + + +

Τυτωνίδες
28 Tyto alba (Τυτώ) + + + +

Γλαυκίδες
29 Otus scops (Γκιώνης) + +
30 Bubo bubo (Μπούφος) * + + + +
31 Athene noctua (Κουκουβάγια) + + + +
32 Strix aluco (Χουχουριστής) + + + +
33 Asio otus (Νανόμπουφος) +

Καπριμουλγκίδες
34 Caprimulgus europaeus (Γιδοβύζι) * + + +

Απόδιδες
35 Apus apus (Σταχτάρα) + + +
36 Apus pallidus (Ωχροσταχτάρα) + + +
37 Apus melba (Σκεπαρνάς) + +

Αλκυονίδες
38 Alcedo atthis (Αλκυόνη) * + + +

Μεροπίδες
39 Merops apiaster (Μελισσουργός) + + +

Κορακίδες
40 Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα) * Τ + +

Ουπουπίδες
41 Upupa epops (Τσαλαπετεινός) + + +

Δρυοκολαπτίδες
42 Jynx torquilla (Στραβολαίμης) +
43 Picus viridis (Δρυοκολάπτης) + + + +
44 Dendrocopos major (Παρδαλοτσικλιτάρα) + + + +
45 Dendrocopos syriacus
(Βαλκανοτσικλιτάρα)

* + + + +

46 Dendrocopos medius (Μεσοτσικλιτάρα) * + + + +
47 Dendrocopos leucotos (Λευκονώτης) * Σ + + + +
48 Dendrocopos minor (Νανοτσικλιτάρα) + + + +

Koρυδαλίδες
49 Melanocorypha calandra (Γαλιάντρα) * + + + +
50 Galerida cristata (Κατσουλιέρης) + + + +
51 Lullula arborea (Δεντροσταρήθρα) * +
52 Alauda arvensis (Σταρήθρα) + + + +
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Χελιδονίδες
53 Hirundo rustica (Χελιδόνι) + + +
54 Hirudo daurica (Δεντροχελίδονο) + + +
55 Delichon urbica (Σπιτοχελίδονο) + + +

Σεισοπυγίδες
56 Anthus carapestris (Χαμοκελάδα) * + +
57 Anthus trivialis (Δεντροκελάδα) + +
58 Anthus pratensis (Λιβαδοκελάδα) +
59 Anthus spinoletta (Νεροκελάδα) +
60 Motacilla flava (Κιτρινοσουσουράδα) + +
61 Motaciua cinerea (Σταχτοσουσουράδα) +
62 Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα) +

Κινκλίδες
63 Cinclus cinclus (Νεροκότσυφας) + + + +

Τρωγλοδυτίδες
64 Troglodytes troglodytes (Τρυποφράχτης) + + + +

Προυνελίδες
65 Prunella modularis (Θαμνοψάλτης) +

Τουρντίδες
66 Erithacus rubecula (Κοκινολαίμης) + + + +
67 Luscinia megarhynchos (Αηδόνι) + + +
68 Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης) +
69 Saxicola ruberta (Καστανολαίμης) + +
70 Saxicola torquata (Μαυρολαίμης) + + + +
71 Oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης) + +
72 Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα) + + +
73 Turdus merula (Κότσυφας) + + + +
74 Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα) +
75 Turdus philomelos (Τσίχλα) +
76 Turdus iliacus (Κοκκινότσιχλα) +
77 Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα) + + + +

Συλβιίδες
78 Cettia cetti (Ψευταηδόνι) + + + +
79 Cisticola juncidis (Κιστικόλη) Aγ +
80 Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής) Αγ + +
81 Acroceph. melanopogon
(Μουστακοποταμίδα)

* Σ +

82 Acrocephal. schoenobaenus
(Βουρλοποταμίδα)

+

83 Acrocephalus scirpaceus
(Καλαμοποταμίδα)

+ + +

84 Acrocephalus arundinaceus
(Τσιχλοποταμίδα)

+ + +

85 Hippolais pallida (Ωχροστριτσίδα) + + +
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86 Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα) + +
87 Sylvia cantillans + +
87 Sylvia cantillans (Κοκκινοτσιροβάκος) + +
88 Sylvia hortensis (Δεντροτσιροβάκος) + + +
89 Sylvia curruca (Λαλοτσιροβάκος) + +
90 Sylvia communis (Θαμνοτσιροβάκος) + + +
91 Sylvia borin (Κηποτσιροβάκος) + +
92 Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης) +
93 Phylloscopus sibilatrix
(Δασοφυλλοσκόπος)

+ +

94 Phylloscopus collybita
(Δεντροφυλλοσκόπος)

+

95 Phylloscopus trochilus
(Θαμνοφυλλοσκόπος)

+ +

96 Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος) + + + +
97 Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος) + + + +

Μυθηρίδες
98 Muscicapa striata (Μυγοχάφτης) + + +
99 Ficedula parva (Νανομυγοχάφτης) * + +
100 Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης) * Σ
101 Ficedula albicolis (Κρικομυγοχάφτης) * +
102 Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης) +

Αιγιθαλίδες
103 Aegithalos caudatus (Αιγίθαλος) + + + +

Παρίδες
104 Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα) + + + +
105 Parus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα) + + + +
106 Parus major (Καλόγερος) + + + +

Σιτίδες
107 Sitta europaea (Δεντροτσοπανάκος) + + + +

Κεθριιδες
108 Certhia brachydactyla
(Καμποδεντροβάτης)

+ + + +

Ρεμιζίδες
109 Remiz pandulinus (Σακουλοπαπαδίτσα) + + + +
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2.1.7.4. Ερπετά και Αμφίβια
Οι ερπετολογικές και αμφιβιολογικές βιβλιογραφικές αναφορές για την περιοχή
μελέτης είναι και αυτές αποσπασματικές και ελάχιστες. Από τις αναφορές αυτές και
από τις επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας
μελέτης, καθώς επίσης και από τα δεδομένα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής,
προκύπτουν οι κατάλογοι των ειδών των ερπετών και αμφιβίων που φαίνονται στους
Πίνακες 2.1.8.4 αντίστοιχα, που παρουσιάζονται στο τέλος της παρούσας ενότητας. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά και αφορούν
στα κυριώτερα είδη.

Ως προς τα αμφίβια θα πρέπει να σημειωθεί η μεγάλη αφθονία πρασινοβάτραχων που
εξαπλούνται ευρύτατα όπου υπάρχουν ρηχά μόνιμα ή περιστασιακά γλυκά νερά
(λιμνιδια, ρυάκια, ποτάμια, αποστραγγιστικά αυλάκια).

Πίνακας 2-7: Αμφίβια της περιοχής μελέτης

Επεξήγηση συμβόλων του πίνακα
* Είδη που απαντώνται σίγουρα (από άμεση παρατήρηση ή από ειδική

βιβλιογραφία)
** Είδη που η παρουσία τους είναι πάρα πολύ πιθανή στο χώρο της λίμνης

περιλαμβανομένης και της ευρύτερης περιοχής (ευρύτερα ζοωγεωγραφικά
δεδομένα. Πηγή : Arnold et all 1978).

92/43 (α,β): Είδη προστατευόμενα με βάση την οδηγία 92/43. Η κατηγορία αφορά σε
είδη για τα οποία απαντείται καθορισμός προσταευομενων περιοχών. Η
κατηγορία β αφορά σε είδη τα οποία απαντούνται αυστηρά μέτρα
προστασίας

92/43 Άρθρο 4 της
Οδηγίας

2009/147/ΕC &
Παρ. ΙΙ της 92/43

α β

Σαλαμανδρίδες
1. Salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα) **
2. Triturus cristatus (Στεφανοτρίτωνας ή
Χτενοτρίτωνας)

** Βερν

3. Triturus vulgaris (Στικτοτρίτωνας ή
Τελματοτρίτωνας)

**

Μπουφονίδες
4. Bufo bufo (Κοινός Φρύνος) **
5. Bufo viridis (Πρασινόφρυνος) * Βερν

Υλίδες
6. Hyla arborea (Δενδροβατραχάκι) ** Βερν

Ρανίδες
7. Rana dalmatina (Δαλματοβάτραχος ή
Σβελτοβάτραχος)

* Βερν

8. Rana graeca (Ελληνοβάτραχος) **
9. Rana ridibunda (balcanica) (Πρασινοβάτραχος) *
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Ανγκουίδες
10 Ophisaurus apodus (Τυφλίτης) * +
11 Anguis fragilis (Αποδη Σαύρα ή Κονάκι) **

Τυφλωπίδες
12 Typhlops vermicularis (Τύφλοψ ή
Σκουληκόφιδο)

*

Κολουμπρίδες
13 Malpolon monspessulanus (Δεντρογαλιά,
Σαπίτης)

* +

14 Coluber caspius (Μαυροζαμενής ή
Βαλκανόφιδο)

* +

15 Coluber najadum (Σαίτα) ** +
16 Elaphe longissima (Πρασινολαφιάτης ή
Γιατρόφιδο)

* Βερν + +

17 Elaphe situla (Σπιτόφιδο) * Βερν + +
18 Elaphe quatuorlineata (Νερολαφιάτης) * Βερν + +
19 Natrix tessellata (Καναλόφιδο) * + +
20 Natrix natrix (Νερόφιδο) * +
21 Coronella austriaca (Ασινόφιδο ή Κορονέλλα) ** Βερν +
22 Telescopus fallax (Γατόφιδο) * +

Βιπεριδες
23.Vipera ammodytes (Οχιά αμμοδύτης ή
Αστρίτης)

* Βερν +

Testudinidae
24 Testudo hermanni +
25 Testudo graeca +

Emydidae
26 Emys orbicularis +
Πηγή: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, 1997

2.1.7.5. Ψάρια
Μετά από βιβλιογραφική έρευνα, έρευνες στο πεδίο καθώς και συνεντεύξεις με
επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς προκύπτει ότι η ιχθυοπανίδα της λίμνης
αποτελείται από 9 είδη (Σκούρας, 2005):

 Κυπρίνος ή Γριβάδι (Cyprinus carpio, L.)
Στοιχεία Ταξινομικής: Τάξη Cypriniformes, Υπόταξη Cyprinoidei, Οικογένεια
Cyprinidae

Στοιχεία Διαβίωσης: Είναι αρκετά ανθεκτικό, μπορώντας να ανεχθεί επίπεδα
συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου στο νερό ιδιαίτερα χαμηλά (<5 mg/lt). Πρόκειται
για αργοκίνητο ψάρι του βυθού, το οποίο μετακινείται κυρίως τη νύχτα.



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

109

Στοιχεία Ανάπτυξης και Ωρίμανσης: Ο ρυθμός ανάπτυξής του, όπως και όλων των
ψαριών, εξαρτάται κατά πρώτο και κύριο λόγο από τη διακύμανση της θερμοκρασίας
του νερού. Κάτω από 8 °C τρέφεται από ελάχιστα έως καθόλου, ενώ στους 20 °C
εμφανίζει τη μέγιστη δραστηριότητα. Η συνολική ετήσια ανάπτυξή του επηρεάζεται
από τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη
θερμοκρασία του νερού. Το μέσο μήκος που φθάνει ο κυπρίνος που ζει στο ελεύθερο
περιβάλλον το έκτο με έβδομο έτος είναι συνήθως τα 30 με 40 cm και πολύ σπάνια τα
50 cm, ενώ το  βάρος του τα 1με 3 Kg. Σε ηλικία 3-4 ετών ωριμάζει γεννητικά πρώτα
τα αρσενικό και μετά από περίπου 1 χρόνο ακολουθεί το θηλυκό, ξεπερνώντας
αμφότερα σε μήκος τα 20 cm και σε βάρος τα 300 g.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Αναπαράγεται στα τέλη της άνοιξης, όταν η θερμοκρασία του
νερού υπερβεί τους 17 °C. Εναποθέτει τα αυγά του στα ρηχά νερά της λίμνης κυρίως
στο ΝΑ τμήμα της, σε θέσεις που διαθέτουν πλούσια υδρόβια βλάστηση. Η επώασή
τους διαρκεί 3 - 8 ημέρες, εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία του νερού, εμφανίζοντας
όμως πολύ μικρά ποσοστά εκκόλαψης (βιωσιμότητα γονιμοποιημένων αυγών της τάξης
του 0,5%).

Στοιχεία Διατροφής: Εμφανίζει μικτή διατροφή. Στα πρώτα στάδια (γόνος και νεαρά
ιχθύδια) τρέφεται από φυτοπλαγκτονικά φύκη, και ζωοπλαγκτόν (τροχοφόρα,
κωπήποδα και κλαδοκεραιωτά). Στα επόμενα στάδια τρέφεται από νύμφες εντόμων,
σκουλήκια, γαστερόποδα και ελασματοβράγχια ακόμα και από ρίζες και σπόρους
φυτών (ΕΠΜ, 1997).

 Τσιρώνι ή Πλατίκα (Rutilus rutilus, L.)
Στοιχεία Ταξινομικής: Τάξη Cypriniformes, Υπόταξη Cyprinoidei, Οικογένεια
Cyprinidae

Στοιχεία Διαβίωσης: Από τα πιο ανθεκτικά, κοινά και πολυάριθμα ψάρια των γλυκών
νερών της Ελλάδας. Πρόκειται για σχετικά αργοκίνητο ψάρι.
Στοιχεία Ανάπτυξης και Ωρίμανσης: Και για το τσιρώνι ο ρυθμός αναπτυξής του
εξαρτάται από τη διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού, τις τοπικές συνθήκες της
κάθε περιοχής (διαθέσιμη τροφή, πυκνότητα πληθυσμών),  καθώς και τον τρόπο
εξαλίευσής του. Το μήκος που φθάνει το τσιρώνι στο ελεύθερο περιβάλλον, σε καλές
συνθήκες, ξεπερνάει μετά το έβδομο θέρος τα 25 cm, ενώ σε συνθήκες υπερπληθυσμού
δεν ξεπερνάει τα 15 cm και το  βάρος του τα 1με 3 Kg. Σε ηλικία μεγαλύτερη των 2
ετών ωριμάζει γεννητικά πρώτα το αρσενικό και  ακολουθεί σε ηλικία μεγαλύτερη των
3 ετών το θηλυκό.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Αναπαράγεται από τις αρχές της άνοιξης, όταν η θερμοκρασία
του νερού έχει υπερβεί τους μόλις 10°C, μέχρι και τα τέλη της άνοιξης. Εναποθέτει τα
αυγά του κυρίως στα αβαθή νερά σε περιοχές που διαθέτουν αμμώδη ή πετρώδη
πυθμένα ή ακόμα και πυκνή υδρόβια βλάστηση (ρίζες, κλαδιά), καθώς και σε βαθύτερα
νερά πάνω σε πέτρες. Η επώασή τους διαρκεί από 10 - 14 ημέρες, εξαρτώμενη από τη
θερμοκρασία του νερού, εμφανίζοντας πολύ μεγάλα ποσοστά εκκόλαψης (βιωσιμότητα
γονιμοποιημένων αυγών της τάξης του 50%), κυρίως λόγω της προστασίας που παρέχει
σε αυτά τα αυγά μία βλεννώδης ή αλλιώς μιξώδης μεμβράνη με την οποία
περιβάλλονται καθ’όλη τη διάρκεια της επώασής τους.
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Στοιχεία Διατροφής: Και το τσιρώνι εμφανίζει μικτή διατροφή.Τρέφεται στα πρώτα
στάδια (γόνος και νεαρά ιχθύδια) από πλαγκτό (κυρίως καρκινοειδή) και φυτά. Ενώ στα
επόμενα στάδια εμφανίζει μικτή διατροφή, τρέφεται από ζωϊκούς οργανισμούς - νύμφες
εντόμων (κυρίως πεταλούδες), νεαρά μαλάκια, καρκινοειδή, τροχοφόρα και σε μεγάλο
βαθμό από φυτά (ΕΠΜ, 1997).

 Γληνί (Tinca tinca, L.)
Στοιχεία Ταξινομικής: Τάξη Cypriniformes, Υπόταξη Cyprinoidei, Οικογένεια
Cyprinidae

Στοιχεία Διαβίωσης: Είναι είδος αρκετά ανθεκτικό σε αντίξοες συνθήκες, μπορώντας να
ανεχθεί ακόμα χαμηλότερα και από τον κυπρίνο ή γριβάδι επίπεδα συγκέντρωσης
διαλυμένου στο νερό οξυγόνου. Πρόκειται για ψάρι του βυθού, που ευδοκιμεί σε
περιοχές με πλούσια υδρόβια βλάστηση και μαλακό πηλοαμμώδη πυθμένα, δηλαδή σε
αρκετά τμήματα της λίμνης Καστοριάς.

Στοιχεία Ανάπτυξης και Ωρίμανσης: Ο ρυθμός ανάπτυξής του, όπως και όλων των
ψαριών, εξαρτάται κατά πρώτο λόγο από τη διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού
και αυξάνει σημαντικά την καλοκαιρινή θερμή περίοδο όπου εμφανίζει και τη
μεγαλύτερη δραστηριότητα, όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβαίνει τους 18 °C. Η
συνολική ετήσια ανάπτυξή του επηρεάζεται από τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, η
οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού.  Το πρώτο καλοκαίρι
πετυχαίνει μήκος 7 cm και βάρος 10 g, το δεύτερο καλοκαίρι ξεπερνάει συνήθως τα 15
cm και σε βάρος τα 70 g, ενώ το μέσο μήκος που φθάνει το γληνί που ζει στο ελεύθερο
περιβάλλον, το επιτυγχάνει κατά το τρίτο με τέταρτο θέρος και είναι συνήθως τα 25 cm
με αντιστοιχία βάρους τα 300 g. Σε αυτή την ηλικία των 3-4 ετών ωριμάζει και
γεννητικά. Στα επόμενα χρόνια, πολύ σπάνια και κάτω από ευνοϊκές συνθήκες
ανάπτυξης, καταφέρνει να ξεπεράσει τα 50 cm μήκους και τα 2 Kg βάρους.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Αναπαράγεται αργά, μετά το τέλος της Άνοιξης, όταν η
θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 18 °C. Η ωοτοκία του διαρκεί μέχρι και 45
ημέρες. Εναποθέτει τα αυγά του στα ρηχά νερά της λίμνης σε περιοχές που διαθέτουν
πλούσια υδρόβια βλάστηση. Η επώασή του διαρκεί 3 - 6 ημέρες, εξαρτώμενη από τη
θερμοκρασία του νερού.

Στοιχεία Διατροφής: Τρέφεται στα πρώτα στάδια (γόνος και νεαρά ιχθύδια) από
πλαγκτονικά ζώα (κυρίως καρκινοειδή). Ενώ στα επόμενα στάδια τρέφεται από νύμφες
εντόμων (κυρίως δίπτερων), σκουλήκια, γαστερόποδα και δίθυρα (ΕΠΜ, 1997).

 Κέφαλος (Leusiscus cephalus, L.)
Στοιχεία Ταξινομικής: Τάξη Cypriniformes, Υπόταξη Cyprinoidei, Οικογένεια
Cyprinidae

Στοιχεία Διαβίωσης: Αποτελεί αρκετά ανθεκτικό, σχετικά αργοκίνητο είδος, που μπορεί
να ανεχθεί χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης διαλυμένου στο νερό οξυγόνου.

Στοιχεία Ανάπτυξης και Ωρίμανσης: Ο ρυθμός ανάπτυξής του εξαρτάται κατά πρώτο
λόγο από τη διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού. Το μέσο μήκος που φθάνει ο
κέφαλος που ζει στο ελεύθερο περιβάλλον μετά το έβδομο θέρος είναι συνήθως τα 30
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με 40 cm, ενώ το  βάρος του τα 0.7 με 1.5 Kg. Σε ηλικία 3-4 ετών, δηλαδή σχετικά
αργά, ωριμάζει γεννητικά πρώτα τα αρσενικό και μετά από περίπου 1 χρόνο ακολουθεί
το θηλυκό, πλησιάζοντας αμφότερα σε μήκος τα 20 cm και σε βάρος τα 300 g.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Αναπαράγεται από τα μέσα μέχρι και το τέλος της άνοιξης,
όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 12 °C. Εναποθέτει τα αυγά του στα ρηχά
νερά της λίμνης, τα οποία και προσκολλώνται πάνω σε πέτρες και σε φυτά. Η επώασή
του διαρκεί περίπου 7 ημέρες, εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία του νερού.

Στοιχεία Διατροφής: Εμφανίζει μικτή διατροφή. Τρέφεται στο στάδιο του  γόνου από
ζωοπλαγκτόν και φύκη. Ενώ στα επόμενα στάδια τρέφεται από νύμφες εντόμων,
σκουλήκια, μαλάκια, αυγά ψαριών, αλλά  και από φυτά και σπόρους φυτών. Με την
αύξησή του σε μέγεθος τρέφεται επίσης και από μικρά ζώα και ψάρια (ΕΠΜ, 1997).

 Πεταλούδα (Carassius auratus gibelio, L.)
Στοιχεία Ταξινομικής: Τάξη Cypriniformes, Υπόταξη Cyprinoidei, Οικογένεια
Cyprinidae

Στοιχεία Διαβίωσης: Είναι ανθεκτικό σε όλες τις δυσμενείς συνθήκες ψάρι, μπορώντας
να ανεχθεί χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης διαλυμένου στο νερό οξυγόνου. Πρόκειται
για ψάρι που μπορεί να ζήσει και σε στάσιμα νερά, αλλά και σε νερά με μεγάλη ροή,
κυρίως σε περιοχές με πυκνή υδρόβια βλάστηση και αμμοπηλώδη πυθμένα. Είναι ένα
νέο είδος για τη λίμνη της Καστοριάς, το οποίο εισήχθει το έτος 1985 στα νερά της
χωρίς να εξετασθεί λεπτομενρώς η ιχθυοπαραγωγική ισορροπία της. Ο πληθυσμός του
στη λίμνη αποτελείται μόνο από θηλυκά άτομα. Αποτελεί χαμηλής εμπορικής αξίας
ψάρι, το οποίο μετά από σχετική επεξεργασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως
ιχθυοτροφή.

Στοιχεία Ανάπτυξης και Ωρίμανσης: Ο ρυθμός ανάπτυξής του εξαρτάται κυρίως από τη
διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού. Το μέσο μήκος που φθάνει η θηλυκή
πεταλούδα που ζει στο ελεύθερο περιβάλλον το πέμπτο με έκτο θέρος είναι συνήθως τα
20 cm και πολύ σπάνια τα 30 με 40 cm, ενώ το  βάρος της συνήθως κυμαίνεται στα 300
με 400 g. Σε ηλικία 2-4 ετών το θηλυκό ωριμάζει γεννητικά.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Αναπαράγεται από τα τέλη του χειμώνα μέχρι και τα τέλη της
άνοιξης. Ζευγαρώνει με άλλα κυπρινοειδή (όπως προαναφέρθηκε  ο πληθυσμός της στη
λίμνη αποτελείται μόνο από θηλυκά άτομα). Κατά το ζευγάρωμα αυτό δεν λαμβάνει
χώρα πραγματική γονιμοποίηση όπως στους άλλους ιχθυοπληθυσμούς αλλά στην ουσία
παρατηρείται το φαινόμενο της γυνογένεσης.  Εναποθέτει τα πολυάριθμα αυγά της
(160- 380 χιλιάδες) σε τρεις φάσεις  στα ρηχά νερά της λίμνης σε θέσεις που διαθέτουν
πλούσια υδρόβια βλάστηση, πάνω στα φύλλα της. Η επώασή τους διαρκεί 5 - 7 ημέρες,
εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία του νερού.

Στοιχεία Διατροφής: Εμφανίζει μικτή διατροφή, πρόκειται στην ουσία για παμφάγο
ψάρι, το οποίο όμως τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν, τόσο με φυτοπλαγκτόν όσο και με
ζωοπλαγκτόν (ΕΠΜ, 1997).

 Γουλιανός (Silurus glanis, L.)
Στοιχεία Ταξινομικής: Τάξη Cypriniformes, Υπόταξη Siluroidei, Οικογένεια Siluridae
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Στοιχεία Διαβίωσης: Είναι σχετικά ανθεκτικό είδος. Πρόκειται για ψάρι της λάσπης και
προτιμά περιοχές με ιλυώδη πυθμένα. Την ημέρα παραμένει μέσα στη λάσπη ή κάτω
από πέτρες, μέσα σε διάφορες κρύπτες, ενώ τη νύχτα δραστηριοποιείται κινούμενο
προς τα αβαθή σε αναζήτηση τροφής. Πρόκειται για αδηφάγο σαρκοφάγο ψάρι, ικανό
σε περιορισμένο χώρο να εξαφανίσει ολόκληρους ιχθυοπληθυσμούς. Διαθέτει, όμως,
ιδιαίτερη εμπορική σημασία ανάμεσα στα είδη της λίμνης της Καστοριάς.

Στοιχεία Ανάπτυξης και Ωρίμανσης: Ο ρυθμός αναπτυξής του εξαρτάται από τη
διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού και την αφθονία τροφής και αυξάνει
σημαντικά την καλοκαιρινή θερμή περίοδο όπου εμφανίζει και τη μεγαλύτερη τροφική
δραστηριότητά του.  Εμφανίζει, κατά κανόνα, γρήγορη σε ρυθμό ανάπτυξη. Ήδη το
πρώτο έτος πετυχαίνει μήκος 20 cm και βάρος ακόμα και 300 g. Ενώ μετά το δεύτερο
καλοκαίρι η ανάπτυξη του εμφανίζεται να είναι ακόμα ταχύτερη. Κατά το τέταρτο
θέρος ξεπερνάει σε μήκος συνήθως τα 50 cm και σε βάρος τα 2 Kg. Στην ηλικία αυτή
των 4-5 ετών ωριμάζει και γεννητικά. Στα επόμενα χρόνια και κάτω από ευνοϊκές
συνθήκες ανάπτυξης, καταφέρνει να ξεπεράσει τα 100 cm μήκους και τα 10 Kg βάρους.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Αναπαράγεται  αργά, μετά το τέλος της Άνοιξης, όταν η
θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 18 °C συνήθως πάνω και από τους 20 °C.
Εναποθέτει τα αυγά του στα ρηχά νερά της λίμνης σε περιοχές που διαθέτουν πλούσια
υδρόβια βλάστηση. Για το σκοπό αυτό το αρσενικό διαμορφώνει ειδικές φωλιές. Τα
αυγά προσκολλώνται σε συσσωματώματα με την ειδική κολλώδη ουσία, την οποία
φέρουν εξωτερικά. Η επώασή τους διαρκεί 3 - 10 ημέρες, εξαρτώμενη από τη
θερμοκρασία του νερού.

Στοιχεία Διατροφής: Είναι καθαρά και έντονα σαρκοφάγο είδος, όπως αναφέραμε και
πιο πάνω πρόκειται για ένα αδηφάγο αρπακτικό είδος που σε περιορισμένο χώρο
μπορεί να καταβροχθίσει μεγάλους ιχθυοπληθυσμούς. Την πιο έντονη τροφική
δραστηριότητά του την εμφανίζει στις αρχές του καλοκαιριού. Τρέφεται στο στάδιο του
γόνου από πλαγκτονικά ζώα. Στα επόμενα στάδια, μάλιστα από πολύ νωρίς, ακόμα και
το νεαρό ιχθύδιο, τρέφεται από σχεδόν όλα τα υπάρχοντα στη λίμνη ψάρια (γλήνια,
τσιρώνια, πεταλούδες κλπ) (ΕΠΜ, 1997).

 Τούρνα (Esox lucius, L.)

Στοιχεία Ταξινομικής: Τάξη Clupeiformes, Υπόταξη Esocoidei, Οικογένεια Esocidae

Στοιχεία Διαβίωσης: Είναι είδος που ζεί σε νερά με άφθονο διαλυμένο οξυγόνο.
Προτιμά να κυκλοφορεί μέσα στα χόρτα, σε περιοχές με άφθονη βλάστηση κυρίως
κοντά στην ακτή. Πρόκειται για ένα εύγεστο ψάρι, από τα πιο φημισμένα ευρωπαϊκά
αρπακτικά ψάρια με μεγάλο στόμα και ισχυρά δόντια.

Στοιχεία Ανάπτυξης και Ωρίμανσης: Ο ρυθμός αναπτυξής του εξαρτάται από τη
διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού και την αφθονία τροφής και αυξάνει
σημαντικά την καλοκαιρινή θερμή περίοδο όπου εμφανίζει και τη μεγαλύτερη τροφική
δραστηριότητά του.  Εμφανίζει, κατά κανόνα, γρήγορη σε ρυθμό ανάπτυξη. Ήδη το
πρώτο έτος πετυχαίνει μήκος 20 cm και βάρος ακόμα και 300 g. Ενώ μετά το δεύτερο
καλοκαίρι η ανάπτυξη του εμφανίζεται να είναι ακόμα ταχύτερη. Κατά το τέταρτο
θέρος ξεπερνάει σε μήκος συνήθως τα 50 cm και σε βάρος τα 2 Kg. Στην ηλικία αυτή
των 4-5 ετών ωριμάζει και γεννητικά. Στα επόμενα χρόνια και κάτω από ευνοϊκές
συνθήκες ανάπτυξης, καταφέρνει να ξεπεράσει τα 100 cm μήκους και τα 10 Kg βάρους.
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Στοιχεία Αναπαραγωγής: Αναπαράγεται από πολύ νωρίς, δηλαδή τα μέσα σχεδόν του
χειμώνα (Φεβρουάριο) μέχρι και τα τέλη της Άνοιξης, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
νερού από μόλις 2°C μέχρι και πάνω και από τους 12°C. Εναποθέτει τα αυγά του στα
αβαθή νερά της λίμνης, πάνω σε υδρόβια φυτά, σε περιοχές που διαθέτουν πλούσια
υδρόβια βλάστηση. Η επώασή τους διαρκεί 10 - 15 ημέρες, εξαρτώμενη από τη
θερμοκρασία του νερού.

Στοιχεία Διατροφής: Είναι καθαρά και έντονα σαρκοφάγο είδος όπως αναφέραμε
πρόκειται για ένα φημισμένο αρπακτικό είδος. Τρέφεται στο στάδιο του γόνου από
πλαγκτονικά ζώα, (κυρίως καρκινοειδή) καθώς και νύμφες εντόμων. Ενώ στα επόμενα
στάδια, με την πάροδο του χρόνου, τρέφεται από σχεδόν όλα τα υπάρχοντα στη λίμνη
ψάρια (τσιρώνια, περκιά, κλπ) καθώς και από μικρά αμφίβια, υδρόβια θηλαστικά και
πτηνά. Η παρουσία μεγάλων σε ηλικία ατόμων είναι περισσότερο επιβαρυντική, αφού
τα «ηλικιωμένα» άτομα παρουσίαζουν μία χαμηλή μετατρεψιμότητα (της τάξης του 1:
10-30), σε αντίθεση με τα νεαρά που αξιοποιούν πολύ καλά την τροφή τους (1:3-4)
(ΕΠΜ, 1997).

 Περκί (Perca fluviatilis L.)
Στοιχεία Ταξινομικής: Τάξη Perciformes, Υπόταξη Percoidei, Οικογένεια Percidae

Στοιχεία Διαβίωσης: Είναι συγκριτικά ευαίσθητο, μη μπορώντας να ανεχθεί επίπεδα
συγκέντρωσης διαλυμένου στο νερό οξυγόνου χαμηλότερα των 3 mg/lt. Πρόκειται για
ένα μάλλον καθιστικό ψάρι, δηλαδή χωρίς έντονες μεταναστεύσεις, από τα ωραιότερα
και γνωστότερα είδη. Κινείται κυρίως σε αβαθείς περιοχές, αλλά και στην πελάγια
ζώνη.

Στοιχεία Ανάπτυξης: Για το περκί ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ευμετάβλητος και
εξαρτάται κυρίως από τη διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού, αλλά και από την
αφθονία της τροφής και την πυκνότητα του πληθυσμού.  Το μέσο μήκος που φθάνει το
περκί που ζει στο ελεύθερο περιβάλλον το έκτο με έβδομο θέρος είναι τα 22 cm, πολύ
σπάνια το μήκος αυτό υπερβαίνει τα 25 cm, ενώ αντίστοιχα το  βάρος του μόλις
ξεπερνάει το 1,5 Kg. Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, σε μία ηλικία μεγαλύτερη των 2
ετών ωριμάζει γεννητικά πρώτα το αρσενικό, ξεπερνώντας σε μήκος τα 10 cm και
ακολουθεί σε μία ηλικία μεγαλύτερη των 3 ετών το θηλυκό ξεπερνώντας με τη σειρά
του σε μήκος τα 15 cm.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Αναπαράγεται νωρίς, με το ξεκίνημα της Άνοιξης, όταν η
θερμοκρασία του νερού δεν έχει ακόμα υπερβεί τους 10 °C. Εναποθέτει τα αυγά του
στα ρηχά νερά σε περιοχές που διαθέτουν πλούσια υδρόβια βλάστηση (ρίζες, κλαδιά),
καθώς και σε βαθύτερα νερά πάνω σε πέτρες. Η επώασή του διαρκεί 15 - 20 ημέρες,
εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία του νερού, εμφανίζοντας πολύ μεγάλα ποσοστά
εκκόλαψης (βιωσιμότητα γονιμοποιημένων αυγών), της τάξης του 50%, λόγω της
ιδιαίτερης προστασίας που παρέχεται σε αυτά από τη μιξώδης ή βλεννώδης μεμβράνη
με την οποία περιβάλλονται κατά τη διάρκεια της όλης επώασής τους.

Στοιχεία Διατροφής: Τρέφεται στα πρώτα στάδια (γόνος και νεαρά ιχθύδια) από
πλαγκτό και κωπήποδα. Ενώ στα επόμενα στάδια τρέφεται από νύμφες εντόμων
(κυρίως λεπιδόπτερων, δηλαδή πεταλούδες), ισόποδα, αμφίποδα και σε μεγάλο βαθμό
από  γόνο ψαριών (κυρίως τσιρώνια), αλλά ακόμα και από τον ίδιο του το γόνο (ΕΠΜ,
1997).
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 Ηλιόψαρο (Lepomis gibbosus),

Στοιχεία Ταξινομικής: Οικογένεια Centrarchidae

Στοιχεία Διαβίωσης: Ζει στον πυθμένα των λιμνών.

Στοιχεία Ανάπτυξης: Μέγιστο μήκος: 20 εκ., Μέγιστο βάρος: 150 γρ.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Τα αρσενικά του είδους κατασκευάζουν μια φωλιά στον
πυθμένα της λίμνης, όπου το θηλυκό εναποθέτει τα αυγά και φυλάει τη φωλιά για
μερικές μέρες, μέχρι τα ιχθύδια να μπορούν να κολυμπήσουν.

Στοιχεία Διατροφής: Παμφάγο Τρέφεται με ζωοπλαγκτόν, προνύμφες εντόμων,
γαστρόποδα, καθώς και με ψάρια και αυγά ψαριών (ακόμη και του είδους του).

 Χέλι (Anguilla anguilla)
Στοιχεία Διαβίωσης: Βενθική ζώνη της λίμνης

Στοιχεία Ανάπτυξης: Μέγιστο μήκος: 1,5 μ., Μέγιστο βάρος: 4000 γρ.

Στοιχεία Αναπαραγωγής: Κατάδρομο, δηλαδή ζει σε γλυκά νερά και μεταναστεύει στη
θάλασσα για να ωοτοκήσει. Αναπαράγεται στη Θάλασσα των Σαργασσών στον
Ατλαντικό ωκεανό.

Στοιχεία Διατροφής: Κυρίως ψαροφάγο, αλλά τρέφεται και με μια ποικιλία οργανισμών
που διαβιούν στον πυθμένα.

2.1.7.6. Εντομα
Εγιναν μερικές περιστασιακές παρατηρήσεις των πιό συχνά εμφανιζόμενων εντόμων
(οδοντογνάθων και πεταλούδων). Τα είδη που παρατηρήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα
2.1.8.6.

Πίνακας 2-7: Ορισμένα έντομα που καταγράφηκαν στην περιοχή της λίμνης
(ΕΠΜ, 1997)

ΟΔΟΝΤΟΓΝΑΘΑ
Anax imperator
Libellula depressa
Crocothemis erythraea

ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ
Argynnis paphia Στα παραλίμνια δάση
Melanargia galathea Στα παραλίμνια δάση
Melanargia larissa Στη χερσόνησο (λόφος μέσα στη λίμνη)
Lycaena dispar Παρατηρήθηκε κοντά στο Μαυροχώρι. Είδος προστατευόμενο

από την οδηγία 92/43. Εξαρτάται από την παρόχθια βλάστηση.
Οι κάμπιες τρέφονται πιο συγκεκριμένα με Rumex sp

Euphydryas aurinia Είδος προστατευόμενο σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Οδηγίας
2009/147/ΕC και το Παρ. ΙΙ της 92/43

Πηγή: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, 1997
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2.1.7.7. Ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη χλωρίδας και
πανίδας

Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται τα ενδειμικά, απειλούμενα, σπάνια και
προστατευόμενα είδη που συναντώνται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕC & Παρ.
ΙΙ της 92/43 όπως ελήφθησαν από τα Standard Data Form των περιοχών Natura 2000
SCI GR1320001 Limni Kastorias & SPA GR1320003 Limni Orestias (Kastorias) καθώς
επίσης και αυτά που χαρακτηρίζονται έτσι από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.

Πίνακας 2-8: Ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη
Ομάδα Επιστημονική Ονομασία Άρθρο 4 της Οδηγίας

2009/147/ΕC & Παρ.
ΙΙ της 92/43

Ειδική
Περιβαλλοντική

Μελέτη
Φ Trapa natans Πολύ Σπάνιο
Φ Lilium candidum Σπάνιο
Φ Iris pseudacorus Σπάνιο
Φ Galeopsis ladanum Σπάνιο
Φ Leucojum aestivum Σπάνιο
Φ Oenothera erythrosepala Σπάνιο
Φ Verbascum phoeniceum ssp. Flavidum Σπάνιο
Φ Clematis viticella Σπάνιο
Φ Rhamnus intermedius Σπάνιο
Φ Acanthus balcanicus Σπάνιο
Θ Spermophilus citellus Σπάνιο
Θ Lutra lutra Σπάνιο
Π Prunella modularis Σπάνιο
Π Oenanthe hispanica Σπάνιο
Π Oenanthe oenanthe Σπάνιο
Π Aquila chrysaetos Σπάνιο
Π Phalacrocorax carbo sinensis Σπάνιο
Π Circaetus gallicus Σπάνιο
Π Lanius senator Σπάνιο
Π Botaurus stellaris Σπάνιο
Π Actitis hypoleucos Σπάνιο
Π Tringa stagnatilis Σπάνιο
Π Haliaeetus albicilla Πολύ Σπάνιο
Π Falco peregrinus Σπάνιο
Π Corvus frugilegus Σπάνιο
Π Sterna caspia Σπάνιο
Π Columba palumbus Σπάνιο
Π Chlidonias hybridus Σπάνιο
Π Ardea purpurea Σπάνιο
Π Ardeola ralloides Παρόν *
Π Aythya nyroca Παρόν *
Π Mergus merganser Παρόν *
Π Phalacrocorax pygmaeus Παρόν *
Π Pelecanus crispus Κοινό*

Ομάδα: Π = Πουλιά, Θ = Θηλαστικά, Φ = Φυτά

* Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1320003
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2.1.8. Μακρομύκητες
Οι  µακροµύκητες, αν και κάνουν ορατή την παρουσία τους για σύντοµο χρονικό
διάστηµα κυρίως το φθινόπωρο και λιγότερο την άνοιξη, αποτελούν έναν σηµαντικό
κρίκο των οικολογικών αλυσίδων, της ισορροπίας και λειτουργίας των
οικοσυστηµάτων και των πλεγµάτων ροής θρεπτικών στοιχείων. Αν και δεν έχουν
καταχωρισθεί ως «προστατευόµενα αντικείµενα» σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
και δεν περιλαµβάνονται σε σχετικούς καταλόγους άλλων νοµικών κειµένων, η
συγκέντρωση δεδοµένων και για τους µακροµύκητες θα µας δώσει χρήσιµες
πληροφορίες για την περιοχή.

Καθώς όμως δεν βρέθηκαν βιβλιογραφικά δεδομένα για τα Αυτοφυή Μανιτάρια για την
περιοχή της Καστοριάς θεωρείται σκόπιμη μια σύντομη περιγραφή των διαφόρων
βασικών τύπων οικοτόπων (Denchev, 2013).

2.1.8.1. Δρυοδάση.
Τα δρυοδάση είναι ίσως το πιο διαδεδομένο είδος δασών στη νότια Ευρώπη.
Συναντώνται σε πολλές περιοχές και κάτω από διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης, π.χ.,
φυλλοβόλα δάση σε χαμηλότερα υψόμετρα, σε ασβεστολιθικά ή πυριτικά, σε
περισσότερο ή λιγότερο ρηχά εδάφη, σε εδάφη ικανά να αντέξουν τις υψηλές
θερμοκρασίες και την ξηρασία του καλοκαιριού. Μπορεί να είναι ή αμιγή είτε μικτές
συστάδες διαφόρων ειδών δρυός, π.χ. τα Quercus cerris, Q. frainetto, Q. pubescens,
κλπ.. Αυτά το είδη δασών έχουν δεχτεί σοβαρή ανθρώπινη επίδραση από πολύ παλιά.
Συχνά είναι υποβαθμισμένα δάση / θαμνώδεις εκτάσεις ή οι βελανιδιές είναι
αναμεμειγμένες με πολλά άλλα είδη δέντρων. Στη νότια Ευρώπη απαντώνται δάση από
αειθαλείς βελανιδιές, όπως το πουρνάρι , ή πρίνος (Quercus coccifera) και αριά (Q.
ilex). Αυτά είναι δάση αναπτύσσονται κάτω από αντίξοες καλοκαιρινές συνθήκες
ξηρασίας που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Σε ελαφρώς
μεγαλύτερα υψόμετρα συναντώνται διαφορετικοί τύποι δρυοδασών, τα οποία
χαρακτηρίζονται ως μεσοφυτικός τύπος βλάστησης εξαιτίας της πιο ομοιόμορφης
κατανομής των βροχοπτώσεων στη διάρκεια του έτους.

Τα δρυοδάση ευνοούν τον σχηματισμό μυκορριζών, καθώς όλες οι δρυς είναι ικανές να
σχηματίσουν συμβιωτική εκτομυκορριζική σχέση με πολλούς μύκητες, και αυτός είναι
ο λόγος που τα δρυοδάση είναι τόσο πλούσια σε αριθμό ειδών αλλά και ποσοτήτων
εδώδιμων μανιταριών. Υψηλής ποιότητας εδώδιμα μανιτάρια που απαντώνται ειδικά
στα δάση βελανιδιάς είναι: Amanita caesarea, τα συγγενικά είδη του Boletus edulis
(ειδικά τα θερμόφιλα B. aereus and B. reticulatus), Cantharellus cibarius και ειδή που
σχετίζονται με αυτά, Craterellus cornucopioides, Hydnum repandum, H. rufescens,
Infundibulicybe geotropa, Macrolepiota procera, Russula cyanoxantha, R. virescens
κλπ. Επιπλέον, στα δάση βελανιδιάς απαντώνται οι τρούφες. Ωστόσο, πολλά επικίνδυνα
δηλητηριώδη μανιτάρια εμφανίζονται επίσης σε δάση βελανιδιάς, το πιο αξιοσημείωτο
από τα οποία είναι Αμανίτης ο φαλλοειδής (Amanita phalloides) και ο Αμανίτης ο
εαρινός (Amanita verna, A. virosa). Άλλα τυπικά είδη των μυκήτων για τον
συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου είναι τα Gymnopus dryophilus, Laccaria laccata,
Lactarius chrysorrheus, Mycena pura, M. rosea, Russula vesca. Ξυλοσηπτικοί μύκητες
απαντώνται επίσης συχνά, ειδικότερα τα Daedalea quercina, Fistulina hepatica,
Ganoderma lucidum, Peniophora quercina, Piptoporus betulinus, Trametes hirsuta και
T. versicolor. Στα Μεσογειακά δάση αειθαλών βελανιδιών απαντά ένα μεγάλος αριθμός
ειδών που αναφέρθηκαν προηγουμένως και για τα φυλλοβόλα δάση, ωστόσο ορισμένοι
χαρακτηριστικοί και μερικές φορές σπάνιοι εκτομυκορριζικοί εκπρόσωποι αυτών των
οικοτόπων είναι γνωστό ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, π.χ. Amanita proxima, Boletus
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fragrans, B. impolitus, B. lupinus, Cortinarius caligatus, Lactarius atlanticus, L. rugatus,
Leccinum lepidum, Russula ilicis, R. prinophila και Xerocomus dryophilus.

2.1.8.2. Δάση Οξιάς.
Αποτελούν ένα σημαντικό δασικό τύπο στη νότια Ευρώπη συνήθως αποτελούμενο από
αμιγείς συστάδες οξιάς (Fagus spp.), δεδομένου ότι η πλούσια κόμη τους δημιουργεί
πυκνή κάλυψη που εμποδίζει το φως να φτάσει στα χαμηλότερα στρώματα του δάσους
και έτσι αναστέλλεται η ανάπτυξη των άλλων φυτικών ειδών. Τα δάση οξιάς
εμφανίζονται με δύο μεγάλες υποκατηγορίες. Η πρώτη απαντά σε βουνά με μέσα
υψόμετρα, με βαθύτερα εδάφη, σε συνθήκες με υψηλότερη υγρασία και δροσερότερο
κλίμα.

Σε γενικές γραμμές αυτά τα δάση είναι πιο σκοτεινά, περισσότερο ψυχρά και υγρά. Ο
δεύτερος τύπος εμφανίζεται συνήθως σε χαμηλότερα υψόμετρα, σε πιο ξηρά εδάφη,
περισσότερο εκτεθειμένα στον ήλιο, πολύ συχνά σε ασβεστολιθικά εδάφη. Τα δάση
οξιάς είναι πλούσια σε μύκητες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και πολλά
εδώδιμα μανιτάρια. Τα ΑEM που συχνότερα απαντούν εδώ είναι: είδη Boletus
(κυριότερα B. edulis, πιο σπάνια B. reticulatus), Cantharellus cibarius, Craterellus
cornucopioides, Hydnum repandum, Infundibulicybe geotropa, Pleurotus ostreatus,
Russula cyanoxantha, R. virescens, κλπ. Τα δάση οξιάς μερικές φορές περιλαμβάνουν
και συστάδες κωνοφόρων δένδρων και έτσι μπορεί να υπάρχουν μανιτάρια που
απαντώνται και σε τέτοια ενδιαιτήματα, όπως δύο ειδών Λακτάριων: το Lactarius
deterrimus που συνδέεται με την παρουσία ερυθρελάτης (Picea abies) ή το L.
salmonicolor που έχει σχέση με την ελάτη (Abies spp.). Άλλες χαρακτηριστικά και
συχνά απαντούμενα είδη μυκήτων σε δάση οξιάς είναι τα: Coprinus picaceus,
Hebeloma sinapizans, Hypoxylon fragiforme, Laccaria amethystina, Lactarius blennius,
Lepista nebularis, Marasmius alliaceus, Mycena pelianthina, Oudemansiella mucida,
Russula cyanoxantha, R. fellea, R. foetens, R. virescens, Strobilomyces strobilaceus,
Volvariella bombycina, όπως επίσης και ξυλοσηπτικοί μύκητες, π.χ.: Fomes
fomentarius, Pycnoporus cinnabarinus, Trametes hirsuta, και Trametes versicolor (αν
και τα περισσότερα από αυτά δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο τύπο δασών).

2.1.8.3. Μεσογειακό δάσος κωνοφόρων.
Αυτού του τύπου οι οικότοποι είναι ευρέως διαδεδομένοι στο νότιο τμήμα της Ευρώπης
και σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Βρίσκονται από την παράκτια ζώνη μέχρι το
υψόμετρο των 600 μ. (κατ' εξαίρεση έως 1000-1200 μ. στο νότιο όριο της εξάπλωσής
τους). Τα δάση αυτά έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε ν’ αντιμετωπίσουν τις ξηροθερμικές
συνθήκες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ξηρασία ειδικά το καλοκαίρι, και
συνίστανται από τρία είδη πεύκων: τη Χαλεπίο πεύκη (P. halepensis), την Κουκουναριά
ή ήμερο πεύκο (Pinus pinea, που απαντούν στην Ιταλία, στη δυτική και ηπειρωτική
Ελλάδα) και την Τραχεία πεύκη (P. brutia, που απαντά στα νησιά του ανατολικού του
Αιγαίου, στην Κρήτη, στην Κύπρο και στην Τουρκία)

Υπό την σκιά αυτών των πεύκων αναπτύσσονται συνήθως, χαμηλότερα αειθαλή δένδρα
όπως το πουρνάρι (Quercus coccifera), οι κουμαριές (Arbutus unedo και A. andrachne)
και διάφοροι θάμνοι (κατά κανόνα Cistus spp.). Η αστική και τουριστική ανάπτυξη που
λαμβάνει χώρα στις παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε
συνδυασμό με τις συχνές κι εκτεταμένες πυρκαγιές των δασών αυτών, οδηγούν σε
σημαντική υποβάθμιση τους ή απώλεια ενός τεράστιου μέρους αυτών. Τα πιο συχνά
εκτομυκορριζικά μανιτάρια ΑEM που συλλέγονται είναι το πορτοκαλοκόκκινα είδη
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Λακτάριων, π.χ. L. deliciosus, L. sanguifluus και L. semisanguifluus τα οποία μπορούν
να βρίσκονται συχνά σε μεγάλες ποσότητες, και αποτελούν επίσης αντικείμενο μικρής
ή εκτεταμένης εμπορικής εκμετάλλευσης κυρίως στα νησιά και στις παράκτιες
περιοχές. Επιπλέον, σε τέτοια δάση και ιδιαίτερα στις αρχές της άνοιξης, απαντώνται
μαύρες Μορχέλλες (Morchella elata και τα συγγενή αυτή είδη) οι οποίες χαίρουν
μεγάλης εκτίμησης και συλλέγονται εντατικά κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Άλλα
σαρκώδη μανιτάρια που είναι εξαιρετικά συχνά σε τέτοια περιβάλλοντα, είναι τα
εκτομυκορριζικά και εδώδιμα (αλλά όχι ιδιαίτερα αξιόλογα) είδη του γένους Suillus (S.
bellini, S. mediterraneensis, S. collinitus, S. luteus και S. granulatus) τα οποία συνήθως
συλλέγονται για προσωπική κατανάλωση και μόνο. Άλλα ΑEM είναι η Amanita
ovoidea, (η οποία παράγει ογκώδη βασιδιώματα, τα οποία όμως συχνά αναπτύσσονται
μαζί με αυτά του παρεμφερούς και δηλητηριώδους είδους Α. proxima), το Agaricus
silvicola (που όμως μπορεί εύκολα να μπερδευτεί με τη θανάσιμα δηλητηριώδη
Amanita verna), αρκετά είδη του γένους Tricholoma, όπως το αρωματικό βρώσιμο Τ.
caligatum, το μικρού μεγέθους αλλά βρώσιμο Τ. myomyces και τα μη εδώδιμα
πορτοκαλί έως σκωριόχρωμα είδη της ομάδας του T. fracticum, καθώς και τα Hydnum
repandum, Infudibulicybe geotropa, Lepista nuda, Melanoleuca spp. Άλλα
χαρακτηριστικά είδη των οικοτόπων αυτών είναι οι εκτομυκορριζικοί Chroogomphus
rutilus, Hygrophorus hypothejus, Rhizopogon luteolus, R. roseolus και Russula delica.
Επιπλέον, διάφορα σαπροτροφικά μανιτάρια που είναι εξίσου συχνά σε πλατύφυλλα
και κωνοφόρα δάση, είναι τα Clathrus ruber, Cystoderma granulosum, Lycoperdon
perlatum, Mycena pura, τα οποία εμφανίζονται μαζί με τα ξυλοσηπτικά είδη που ως επί
το πλείστον συνδέονται με κωνοφόρα δέντρα, π.χ. τα Fomitopsis pinicola, Tapinella
panuoides, T. atrotomentosa και Trichaptum abietinum, τα μικρά αλλά κοινά
(αναπτυσσόμενο αποκλειστικά πάνω σε κουκουνάρια) Mycena seynesii και Strobilurus
tenacellus, καθώς και παράσιτα των πεύκων, όπως οι πολύποροι Porodaedalea
(Phellinus) pini και Phaeolus schweinitzii.

2.1.8.4. Μεσογειακοί θαμνότοποι, λόχμες και φρυγανότοποι
Ένα τυπικό στοιχείο της μεσογειακής βλάστησης είναι τα λεγόμενη "μακί" “maquis”
που συνίστανται από χαμηλά αειθαλή δέντρα, όπως το πουρνάρι (Quercus coccifera),
το Κρητικό σφενδάμι (Acer sempervirens), η κουμαριά (Arbutus unedo), τα ρείκια
(Erica arborea και Ε . manipuliflora) και χαμηλοί αγκαθωτοί ή αρωματικοί θάμνοι που
είναι γνωστοί και ως «φρύγανα» (Calycotome villosa, Genista acanthoclada,
Sarcopoterium spinosum, Corydothymus capitatus, Satureja thymbra, Cistus spp., κλπ.)

Όπως συμβαίνει για το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων και των νησιών της
Μεσογείου, οι οικότοποι αυτοί σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης
διαταραχής που προκαλείται από τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα τους από τους
αρχαίους χρόνους. Ως εκ τούτου, μια σοβαρή υποβάθμιση μπορεί να ανιχνευθεί στα
δάση που κάποτε κάλυπταν εκτεταμένες περιοχές, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από
φυλλοβόλα και αειθαλή δέντρα δρυός (Quercus pubescens και Q. ilex) καθώς και
πεύκα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αυτά τα χαμηλού ύψους δένδρα ή
θάμνοι έχουν εξελιχθεί για να ανταπεξέρχονται την παρατεταμένη ξηρασία του
καλοκαιριού, καθώς και τη βόσκηση από διάφορα φυτοφάγα ζώα, ιδίως αιγών, με την
ανάπτυξη αγκαθιών ή με την παραγωγή πτητικών αιθέριων ελαίων που τα καθιστούν μη
βρώσιμα ή δηλητηριώδη, εάν καταναλωθούν από τα ζώα. Σε πολλές περιπτώσεις,
τέτοιοι θαμνότοποι – φρυγανότοποι παρατηρούνται σε εγκαταλειμμένες (πρώην
καλλιεργήσιμες) εκτάσεις που είναι πολύ κοινές σε όλα τα ελληνικά νησιά. Παρά το
γεγονός ότι στις περιοχές αυτές επικρατεί ξηρασία για το μεγαλύτερο μέρος του έτους,
οι υδροθερμικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την εμφάνιση μανιταριών κατά τα τέλη
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του φθινοπώρου και κατά το χειμώνα, έτσι πολλά είδη μανιταριών αναπτύσσονται την
περίοδο αυτή. Θάμνοι του γένους Cistus (C. creticus, C. incanus, C. monspeliensis, C.
salviifolius κλπ., που είναι γνωστοί ως “λαδανιές”), συχνά κυριαρχούν σε τέτοια
ενδιαιτήματα, και έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζουν μια μεγάλη ποικιλία
εκτομυκορριζικών μυκήτων όπως τα: Hebeloma album, H. cistophilum, Lactarius
cistophilus, L. tesquorum, Leccinum corsicum, Russula cistadelpha, καθώς και αρκετά
είδη Inocybe και Cortinarius που σχηματίζουν εκτομυκόρριζες αποκλειστικά με αυτά
τα συγκεκριμένα φυτικά είδη. Άλλα εκτομυκορριζικά μανιτάρια με ένα ευρύ κύκλο
ξενιστών, όπως Amanita vaginata, Hebeloma crustuliniforme, Hygrocybe virginea,
Pisolithus arrhizus, Scleroderma verrucosum μπορεί βρεθούν σε φυτοκοινωνίες που
κυριαρχούν οι θάμνοι του γένους Cistus. Επιπλέον, κάποια δημοφιλή ΑEM μπορούν
επίσης να βρεθούν σε τέτοια ενδιαιτήματα, όπως π.χ. Amanita ponderosa (γνωστό στην
ανατολική Μεσόγειο σε μόνο ένα ελληνικό νησί, την Οινούσσα) και η τρούφα Terfezia
olbiensis. Τέλος είδη όπως η μαύρη τρούφα Tuber melanosporum, η Laccaria laccata
και σπάνια το Boletus aereus μπορεί επίσης να βρεθούν σε τέτοια θαμνώδη
ενδιαιτήματα, όλα αυτά όμως συνδέονται συνήθως με διάφορα είδη αειθαλών και
φυλλοβόλων Μεσογειακών δρυών. Σε θαμνώδεις περιοχές και εγκαταλελειμμένα
χωράφια, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για βοσκή από τα φυτοφάγα ζώα (πρόβατα
και αίγες) απαντούν επίσης αρκετά σαπροτροφικά ΑEM, όπως τα: Agaricus campestris,
A. littoralis, Macrolepiota excoriata, M. phaeodisca, Melanoleuca excissa, Volvariella
gloiocephala, ενώ τα εξαιρετικά βρώσιμα είδη Pleurotus eryngii var. eryngii και P.
eryngii var. ferulae αναπτύσσονται κυρίως σε σκιαδανθή φυτά των γενών Eryngium και
Ferula. Άλλα κοινά σαπροτροφικά είδη είναι τα Crinipelis scabella, Coprinus vosustii,
Colus hirudinosus, Conocybe semiglobata, Contumyces rosellus, Stropharia coronilla
και μερικά μεσογειακά ξυλοσηπτικά είδη όπως τα Perenniporia meridionalis, Phellinus
torulosus και Polyporus meridionalis.

2.1.8.5. Λιβάδια ή Λειμώνες
Αυτού του τύπου τα ενδιαιτήματα είναι εξαιρετικά διαδεδομένα, πολύ διαφορετικά
μεταξύ τους και τα γενικά τους χαρακτηριστικά ποικίλουν. Το κοινό για όλους τους
λειμώνες είναι ότι γενικά έχουν πιο περιορισμένη ποικιλότητα μανιταριών σε σύγκριση
με τα δάση. Αυτή η ιδιαιτερότητα εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι μόνο μερικά
είδη μανιτάριων μπορούν να αναπτύξουν εκτομυκόρριζες με ποώδη φυτά, πολύ
λιγότερα σε σχέση με αυτά που συμβιούν εκτομυκορριζικά με δένδρα. Τα λιβάδια ως
ενδιαιτήματα είναι ασύγκριτα περισσότερο εκτεθειμένα στην θερμότητα και στο ηλιακό
φως σε σχέση με βιοτόπους, όπως τα δάση και οι θαμνώνες και αυτό θα μπορούσε να
είναι περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη μη- μυκορριζικών μανιτάριων. Παρ
'όλα αυτά, μια σειρά από αξιόλογα εδώδιμα μανιτάρια απαντώνται σε χορτολιβαδικές
εκτάσεις, π.χ., τα Agaricus campestris και διάφορα συγγενή αυτού είδη, Calvatia
gigantea, Macrolepiota procera, Marasmius oreades, Pleurotus eryngii. Άλλοι
χαρακτηριστικοί μακρομύκητες από χορτολιβαδικές εκτάσεις είναι οι Bovista spp.,
Calocybe gambosa, Hygrocybe spp., Psathyrella spp., Psilocybe spp., Vascellum
pratense, Volvariella gloiocephala. Η βοσκή μπορεί να είναι ένας σημαντικός
παράγοντας στα λιβάδια, καθώς υπάρχουν πολλά μανιτάρια που ευνοούνται από τον
εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο, ως συνέπεια της βοσκής. Τέτοια νιτρόφιλα είδη
είναι για παράδειγμα, τα Αγαρικά (Agaricus spp.), καθώς και πολλοί κοπρόφιλοι
μύκητες (π.χ., Panaeolus spp., Coprinus spp.). Επιπλέον, άλλα είδη μπορούν να
εξαρτώνται από τη βοσκή των ζώων για την διάδοση των σπορίων τους, και έτσι
εμφανίζονται πιο συχνά σε τέτοια λιβάδια, όπως για παράδειγμα το Calvatia utriformis.
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2.2.Ανθρωπογενές περιβάλλον - Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές
συνθήκες

2.2.1. Διοικητική διαίρεση
Ο Νομός Καστοριάς υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, της
οποίας η έδρα είναι η Κοζάνη. Με την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση, η
περιφερειακή ενότητα αποτελείται από 3 δήμους (κατά πληθυσμό):

 Τον Δήμο Καστοριάς
 τον Δήμο Ορεστίδος
 τον Δήμο Νεστορίου
Η λεκάνη απορροής της λίμνης Καστοριάς περιλαμβάνει κυρίως εκτάσεις του Δήμου
Καστοριάς.

Είναι δήμος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα
Καλλικράτης (Ν.3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) από τη συνένωση οκτώ
προϋπαρχόντων δήμων, της Καστοριάς, της Αγίας Τριάδος, της Μεσοποταμίας, των
Κορεστίων, των Αγίων Αναργύρων, των Μακεδνών, του Βιτσίου, της Κλεισούρας και
μίας κοινότητας του Καστρακίου οι οποίοι και καταργούνται.

Ο καλλικρατικός Δήμος Καστοριάς παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία σε σχέση με τα
γεωμορφολογικά του χαρακτηριστικά.

Οι πεδινές περιοχές του Δήμου καλύπτουν μόλις το 11,6% της συνολικής έκτασης του,
και κατοικεί σε αυτές λιγότερο από το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού του,
συγκεκριμένα το 18,6%. Στις ημιορεινές περιοχές που καλύπτουν το 31,7% της
έκτασης του Δήμου και οι οποίες περιλαμβάνουν και την πόλη της Καστοριάς διαμένει
η πλειοψηφία του πληθυσμού, το 68,1% των κατοίκων του Δήμου. Τέλος το
μεγαλύτερο τμήμα της εδαφικής έκτασης του Δήμου, το 56,7%, καταλαμβάνουν οι
ορεινές περιοχές, στις οποίες όμως κατοικεί μόλις το 13,3% του πληθυσμού.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα των οικισμών και
Δ.Δ., από την ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ΕΣΥΕ
(http://www.statistics.gr)
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Πίνακας 2-9. Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού, με
διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς, και σε πεδινές, ημιορεινές και
ορεινές περιοχές. Μέσος σταθμικός των υψομέτρων.

Δήμοι/Κοινότητες
Δημοτικά/Κοινοτικά

διαμερίσματα
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.Πληθυσμός Επιφάνεια (τ.χμ.) Πυκνότητα
πληθυσμού
ανά τ. χμ.

Μέσος
σταθμικός
υψομέτρου

Με
εσωτερικά

ύδατα

Χωρίς
εσωτερικά

ύδατα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ.Κ. Καστοριάς ΑΣ Η 16.218 57,318 42,943 282,95 700
Δ .Ε.  ΔΗΜΟΣ ΒΙΤΣΙΟΥ 1.473 135,028 135,028 10,91 758
Τ.Κ.  Τοιχίου ΑΓ Ο 758 13,453 13,453 56,34 675
Τ.Κ.  Βυσσινέας ΑΓ Ο 135 55,312 55,312 2,44 900
Τ.Κ.  Μεταμορφώσεως ΑΓ Ο 357 23,505 23,505 15,19 660
Τ.Κ.  Οξυάς ΑΓ Ο 69 13,328 13,328 5,18 1200
Τ.Κ.  Πολυκεράσου ΑΓ Ο 29 13,353 13,353 2,17 1220
Τ.Κ.  Σιδηροχωρίου ΑΓ Ο 125 16,077 16,077 7,78 1040
Δ .Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.845 97,340 97,340 29,23 756
Τ.Κ.  Κορησού ΑΓ Η 1.370 29,626 29,626 46,24 724
Τ.Κ.  Βασιλειάδας ΑΓ Ο 613 33,982 33,982 18,04 835
Τ.Κ.  Λιθιάς ΑΓ Η 388 15,403 15,403 25,19 760
Τ.Κ.  Μελισσοτόπου ΑΓ Ο 474 18,329 18,329 25,86 744
Δ .Ε. ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 3.468 37,614 28,014 92,20 636
Τ.Κ.  . Μαυροχωρίου ΑΓ Π 1.554 18,387 14,437 84,52 632
Τ.Κ. Δισπηλιού ΑΓ Π 1.186 9,575 7,000 123,86 640
Τ.Κ.  Πολυκάρπης ΑΓ Η 728 9,652 6,577 75,42 640
Δ .Ε. ΔΗΜΟΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

576 37,069 37,069 15,54 1172

ΑΓ Ο 576 37,069 37,069 15,54 1172

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 και Κοινοτική Οδηγία
85/148/ΕΟΚ

Πεδινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των δήμων και κοινοτήτων, των οποίων η εδαφική
περιοχή βρίσκεται, ολόκληρη ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε επίπεδο ή ελαφρώς
κεκλιμένο έδαφος και σε υψόμετρο κάτω από 800 μέτρα από την επιφάνεια της
θάλασσας.

Ημιορεινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των κοινοτήτων, των οποίων η εδαφική περιοχή
βρίσκεται στις υπώρειες των ορέων ή η έκτασή τους διαμοιράζεται κατά το ήμισυ
περίπου στην πεδιάδα και κατά το άλλο ήμισυ στο όρος αλλά πάντοτε με υψόμετρο
κάτω από 800 μέτρα για το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της κοινότητας.

Ορεινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των κοινοτήτων, των οποίων η επιφάνεια είναι
κατεξοχήν κεκλιμένη και ανώμαλη, διακόπτεται από χαράδρες ή καλύπτεται από
απότομους ορεινούς όγκους, οι οποίοι δημιουργούν στο έδαφος βαθιές και πολλαπλές
πτυχώσεις με υψομετρικές διαφορές σημείων της κοινότητας πάνω από 400 μέτρα,
καθώς επίσης, και των κοινοτήτων των οποίων ολόκληρη η επιφάνεια ή μεγάλο μέρος
αυτής βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

2.2.2. Οικονομικές δραστηριότητες και χρήσεις γης
Οι χρήσεις γης στη λεκάνη απορροής παρουσιάζονται στο Χάρτη Χρήσεων Γης #6 και
γραφικά απεικονίζονται παρακάτω. Ανά υπολεκάνη απορροής οι χρήσεις γης είναι:
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Όνομα Οικισμοί km2 Γεωργική
Χρήση km2

Βοσκότοποι
km2

Δασική
Έκταση km2

Συνολική
έκταση km2

Τοιχίο 0,30 4,34 11,08 7,38 23,25
Μεταμόρφωση 0,15 2,42 5,65 3,76 12,28

Φωτεινή 0,15 1,83 3,93 2,62 9,87
Ιστάκος 0,10 3,67 1,07 0,72 9,46

Ξηροπόταμος 1,80 35,66 45,05 30,04 113,44
Τάφρος Αγ. Αθανασίου 0,00 2,11 0,00 0,00 2,14

Φουντουκλής 1,10 0,1 1,8 1,23 4,19
Καστοριά-Δισπηλιο 2,35 1,3 4,64 3,22 12,64

Αμπελοκήπων 0,25 13,24 2,27 1,51 23,47
Βυσσινιάς 0,60 3,41 26,51 17,67 48,46
Απόσκεπος 0,30 1,25 3,85 2,57 8,30
ΣΥΝΟΛΟ 7,10 69,33 105,85 70,72 267,50

(Πηγή: ΑΠΘ, 2000)

Σχήμα 2-10 Στατιστικά καλύψεων (χρήσεων) Γης για το Νομό Καστοριάς (πηγή
δεδομένων Corine Land Cover, European Environmental Agency).

2.2.3. Πληθυσμός και δημογραφική ανάλυση
Ο πληθυσμός της εξεταζόμενης περιοχής είναι συγκεντρωμένος στους οικισμούς που
προαναφέρθηκαν Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η  πληθυσμιακή εξέλιξη των
οικισμών  που ευρίσκονται στην μελετώμενη περιοχή.

Στον Πίνακα 2-10, παρουσιάζονται τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής 2011, όπου
ο καλλικρατικός Δήμος Καστοριάς είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση και πληθυσμό δήμος
της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς καταλαμβάνοντας το 44,4% της έκτασης και το
71,3% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού του Νομού. Όσο αφορά την κατά φύλο
σύνθεση, ο γυναικείος πληθυσμός υπερτερεί του ανδρικού που αποτελεί το 49,8% του
συνόλου και το υπόλοιπο 50,2?% είναι γυναίκες.
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Διοικητική
Διαίρεση

Σύνολο
Μόνιμου
Πληθυσμού

%
(1)

Άρρενες Θήλεις Έκταση %
(2)

Πυκνότητα
μόνιμου
πληθυσμού
ανά Km2

Μεταβολή
Πληθυσμού
2001-2011

Δήμος
Καστοριάς

35.830 71.26 17.840 17.990 763,315 44,38 46,94 -0,03

Σύνολο
Περιφερειακής

Ενότητας
Καστοριάς

50.280 100% 25.160 25.160 1.720.151 100 29,23 -0,06

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

282.120 - 141.260 140.860 9.451,256 - 29,85 -0,04

Σύνολο Χώρας 10.787.690 - 5.303.690 5.484.000 131.959,5 - 81,75 -1,3

ΠΙΝ 2-11 (1) ποσοστιαία αναλογία μόνιμου πληθυσμού Δήμου στον συνολικό μόνιμο πληθυσμό της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
(2) ποσοστιαία αναλογία έκτασης Δήμου στην συνολική έκταση της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, 2011

2.2.4. Ηλικίες Πληθυσμού
Στον Πίν. 2-12 παρουσιάζεται η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής του
έργου (Δήμου Καστοριάς)  και οι αντίστοιχες τιμές του συνολικού πληθυσμού της
Ελλάδας για λόγους σύγκρισης. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την
Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.) από την απογραφή του 2011.

Πίνακας 2-12: Πυραμίδα Ηλικιών
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Διοικητική
Διαίρεση

Σύνολο
Μόνιμου
Πληθυσμού

%
(1)

Άρρενες Θήλεις Έκταση %
(2)

Πυκνότητα
μόνιμου
πληθυσμού
ανά Km2

Μεταβολή
Πληθυσμού
2001-2011

Δήμος
Καστοριάς

35.830 71.26 17.840 17.990 763,315 44,38 46,94 -0,03

Σύνολο
Περιφερειακής

Ενότητας
Καστοριάς

50.280 100% 25.160 25.160 1.720.151 100 29,23 -0,06

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

282.120 - 141.260 140.860 9.451,256 - 29,85 -0,04

Σύνολο Χώρας 10.787.690 - 5.303.690 5.484.000 131.959,5 - 81,75 -1,3

ΠΙΝ 2-11 (1) ποσοστιαία αναλογία μόνιμου πληθυσμού Δήμου στον συνολικό μόνιμο πληθυσμό της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
(2) ποσοστιαία αναλογία έκτασης Δήμου στην συνολική έκταση της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, 2011

2.2.4. Ηλικίες Πληθυσμού
Στον Πίν. 2-12 παρουσιάζεται η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής του
έργου (Δήμου Καστοριάς)  και οι αντίστοιχες τιμές του συνολικού πληθυσμού της
Ελλάδας για λόγους σύγκρισης. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την
Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.) από την απογραφή του 2011.
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011

Η κατανομή του πληθυσμού συγκεντρωτικά μπορεί να γίνει σε τρεις  συγκεντρωτικές
κατηγορίες, τον παιδικό πληθυσμό που συμπεριλαμβάνει ηλικίες από 0 έως 14 ετών,
τον οικονομικά ενεργό με ηλικίες από 15 έως 64 και τον γεροντικό πληθυσμό στον
οποίο συγκαταλέγονται τα άτομα άνω των 65 ετών. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει
τις παραγωγικές ηλικίες του πληθυσμού ενώ η πρώτη και η τρίτη τις μη παραγωγικές.

Γενικότερα το ποσοστό του πληθυσμού που αντιστοιχεί στις παραγωγικές ηλικίες
(ηλικιακές ομάδες 15-64 ετών) κυριαρχεί έναντι των μη παραγωγικών ηλικιών και στις
εννέα δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς. Δηλαδή, τα νέα άτομα που
βρίσκονται περίπου στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής τους υπολείπονται των ατόμων
που αποτελούν το παραγωγικότερο δυναμικό της περιοχής.

Διαφαίνεται, κατά συνέπεια, ένας κίνδυνος γήρανσης του πληθυσμού και υστέρησης
στο ανθρώπινο δυναμικό.

2.2.5. Νοικοκυριά
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.) από την απογραφή του
2011, ο πληθυσμός του Δήμου Καστοριάς  κατανέμεται σε 13.501 νοικοκυριά.  Από
αυτά:

 Ο αριθμός των πυρηνικών οικογενειών είναι 10.444
 Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού είναι 2,6

2.2.6. Εκπαίδευση
Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού της μελετώμενης περιοχής, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρατίθενται και προέρχονται από την Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.)
από την απογραφή του 2011, και  αφορούν σε άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν, έχει ως
εξής:

 Πρωτοβάθμια:11.232
 Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια:13.750
 Τριτοβάθμια:4.383
 Λοιπά:4.459



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

125

2.2.7. Απασχόληση Πληθυσμού
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.) από την απογραφή του
2011, οι απασχολούμενοι είναι  11.573 ενώ αυτοί που ζητούν εργασία 3.839.
Συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι κατά τομέα  οικονομικής δραστηριότητας, έχουν ως
εξής:

 Πρωτογενής:2.057
 Δευτερογενής:2.492
 Τριτογενής:7.024

To μεγαλύτερο τμήμα του ενεργού πληθυσμού του Νομού Καστοριάς (25%)
απασχολείται στον μεταποιητικό κλάδο (κυρίως γουνοποιία), το 16% με διάφορες
γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, ενώ σε μικρότερα ποσοστά απασχολείται στο
εμπόριο, στον τουρισμό και σε άλλες αστικές δραστηριότητες κυρίως στην πόλη της
Καστοριάς. Η υψηλή ενασχόληση στον μεταποιητικό κλάδο οφείλεται στις μονάδες
μεταποίησης γούνας που λειτουργούν στην περιοχή. Οι μονάδες αυτές απασχολούσαν
στο παρελθόν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της περιοχής. Σήμερα, πολλές
από αυτές έχουν πάψει να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί μείωση στη
ζήτηση εργασίας με αποτέλεσμα την προαναφερθείσα αύξηση της ανεργίας στην
περιοχή.

2.2.8. Πρωτογενής τομέας
Σε επίπεδο Περιφερειών, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μεγάλο βαθμό
γεωργοκτηνοτροφική περιοχή. Ο γεωργικός τομέας, αν και κατέχει σημαντικό ρόλο
στην οικονομία και την απασχόληση της Περιφέρειας, ακολουθεί σταδιακά φθίνουσα
πορεία. Παρόλα αυτά διατηρεί σημαντική θέση τόσο σαν τομέας οικονομικής
δραστηριότητας, όσο και σαν παράγοντας κοινωνικής συνοχής, κυρίως στις ορεινές και
απομακρυσμένες περιοχές. Συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό (15%) στη διαμόρφωση
του περιφερειακού ακαθάριστου προϊόντος (ΑΕΠ). Σε επίπεδο περιφερειακών
ενοτήτων  υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση και συγκεκριμένα στην Π.Ε.  Καστοριάς
18%.

Ζωική Παραγωγή
Η Δυτική Μακεδονία, είναι από παράδοση γεωργική και κυρίως κτηνοτροφική
Περιφέρεια. Ο ζωικός πληθυσμός και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αποτελούσαν
από παλιά τη βάση της αγροτικής οικονομίας, σε όλες τις περιοχές. Σήμερα όμως, η
δραστηριότητα αυτή έχει ατονήσει σε σημαντικό βαθμό, πολύ περισσότερο μάλιστα
στους κλάδους της βοοτροφίας. Παρακάτω παρουσιάζεται Πίνακας με τον αριθμό
εκμεταλλεύσεων και ζώων, κατά κατηγορία.
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Πίνακας 2-13.   Αριθμός εκμεταλλεύσεων και αριθμός ζώων, κατά κατηγορία.
Π.Ε.

Καστοριάς Π. Δυτικής Μακεδονίας

Βοοειδή Αριθμός εκμ/σεων 382 3.291
Αριθμός ζώων 5.485 59.524

Προβατοειδή Αριθμός εκμ/σεων 693 3.691
Αριθμός ζώων 64.128 366.696

Αιγοειδή Αριθμός εκμ/σεων 683 4.357
Αριθμός ζώων 19.546 208.473

Χοίροι Αριθμός εκμ/σεων 521 3.706
Αριθμός ζώων 5.359 27.006

Κυψέλες
μελισσών

Αριθμός εκμ/σεων 54 362
Αριθμός κυψελών 1.271 11.700

Πουλερικά
Αριθμός εκμ/σεων 1.297 13.282

Αριθμός
πουλερικών 68.409 425.557

Πηγή : ΕΣΥΕ, Προσωρινά αποτελέσματα Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 1999/2000. (ΕΣΥΕ,2001)

Στην περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  εκτρέφονται περί το 10% των βοοειδών,
14,5% των αιγοπροβάτων,  19,8% των χοίρων, 10,8% των μελισσών και 16,07% των
πουλερικών σε σχέση με το σύνολό τους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η διαχρονική μεταβολή στον αριθμό των ζώων και στον αριθμό των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων δείχνει ότι ο τομέας αν και εμφανίζει μείωση του αριθμού των ζώων
(βοοτροφία -74%, αιγοπροβατοτροφία -52%) αναδιαρθρώνεται σε μεγαλύτερες και
οικονομικότερες μονάδες. Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται κυρίως στους ορεινούς
οικισμούς και σ’ αυτούς που βρίσκονται στα όρια ορεινών ζωνών γιατί
εκμεταλλεύονται τους διαθέσιμους βοσκότοπους. Η μορφή εκτροφής για τα
αιγοπρόβατα είναι η ποιμενική ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή σε
σταβλισμένες μορφές εκτροφής.

Γεωργία
Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, στην ευρύτερη περιοχή ίσχυε το καθεστώς της
αυτοκαλλιέργειας. Τα τελευταία όμως χρόνια, λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης
αλλά και των αδυναμιών των ασθενέστερων παραγωγών να αυτοκαλλιεργούν τα
κτήματά τους , οι ιδιοκτήτες προβαίνουν στη μίσθωση αυτών σε καλλιεργητές
μεγαλύτερης οικονομικής και τεχνικής επιφάνειας, ενώ οι ίδιοι είτε ασχολούνται με
άλλες δραστηριότητες στα αστικά κέντρα ή απασχολούνται αποκλειστικά με την
επεξεργασία της γούνας. Έτσι, τα επιμέρους αγροτεμάχια εκμισθώνονται σήμερα σε
ορισμένους μόνο παραγωγούς, οι οποίοι σχηματίζουν γεωργικές επιχειρήσεις
μεγαλύτερης έκτασης από το μέσο μέγεθος, π.χ. της τάξης των 100-200 στρεμμάτων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι γεωργικές εκτάσεις της Π.Ε. Καστοριάς
κατά κατηγορίες καλλιεργειών και οι αντίστοιχες αρδευόμενες εκτάσεις, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) κατά το έτος
2001.
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Πίν. 2-14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Εκτάσεις σε χιλιάδες στρέμματα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Έκταση από αυτή Ποσοστό
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ καλλιέργειας Αρδευόμενη αρδευόμενης

Αροτραίες 271,7 27,8 10,25%
Κηπευτική γη 3,7 2,4 64,25%

Δενδρώδεις 18,0 11,2 62,33%
Άμπελοι 2,2 0,1 6,01%

Αγραναπαύσεις 1-5 ετών 22,0 0,0 0,00%
Λοιπή γεωργική γη 0,5 0,0 0,00%

ΣΥΝΟΛΑ 318,1 41,6 13,08%

Από τον ανωτέρω Πίνακα είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
καλλιεργειών της περιοχής είναι αροτραίες και ότι το ποσοστό των αρδευομένων
εκτάσεων είναι γενικά πολύ χαμηλό (13% για το 2001) με εξαίρεση τις καλλιέργειες
κηπευτικών και δένδρων, ενώ σε επίπεδο χώρας το αντίστοιχο ποσοστό των
αρδευομένων εκτάσεων προσεγγίζει το 37% της γεωργικής γης.

Στοιχεία παραγωγής
Ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την οικονομική αξία της παραγωγής έχουν τα μήλα, το
σιτάρι και τα φασόλια «γίγαντες» που αποτελούν παραδοσιακό αγροτικό προϊόν της
περιοχής. Όμως κατά τα τελευταία έτη η προώθηση των προϊόντων αυτών παρουσιάζει
δυσκολίες που οφείλονται κυρίως στον ανταγωνισμό από άλλες περιοχές της χώρας ή
του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, Ετήσια
γεωργική έρευνα 1999, ΕΣΥΕ, 2000  η παραγωγή μαλακού σιταριού στην Π.Ε.
Καστοριάς πλησιάζει τους 37.000 τόννους αντιπροσωπεύοντας το 23,2% της
αντίστοιχης παραγωγής της Περ. Δυτ. Μακεδονίας. Οι αντίστοιχες ποσότητες σκληρού
σιταριού, κριθαριού, βρώμης, σίκαλης και αραβόσιτου είναι κατά πολύ μικρότερες. Οι
παραγωγή φασολιών είναι 3287 τόννους και αποτελεί το 49% της αντίστοιχης
παραγωγής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Πίνακα 2-15 παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Παραγωγή (σε τόννους)

Π.Ε. Καστοριάς Π. Δυτ. Μακεδονίας
Μαλακό σιτάρι 36865 159022
Σκληρό σιτάρι 9153 126332
Κριθάρι 5087 88966
Αραβόσιτος 4950 146701
Φασόλια 3287 6658
Καπνός 360 6158
Μηδική, τριφύλλια 17215 143603
Πατάτες 4693 44862
Τομάτα Νωπής χρήσης 2250 5084
Επιτραπέζια σταφύλια 343 13082
Μήλα 40992 61304
Αχλάδια 709 2202

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, Ετήσια Γεωργική Έρευνα 1999, (ΕΣΥΕ,2000).
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Υλοτομία
Η διαχείριση των δασών του Δημοσίου γίνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Δασών της
Περ. Ενότητας Καστοριάς με βάση Διαχειριστικές μελέτες και σύμφωνα με τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Στην περιοχή ενδιαφέροντος τα κύρια δασοπονικά είδη είναι η δρυς και και η οξυά,
δευτερευόντως και από αναδάσωση υπάρχει η μαύρη πεύκη. Τα παραγόμενα δασικά
προϊόντα κυρίως είναι καυσόξυλα δρυός και οξυάς και σε πολύ μικρές ποσότητες
τεχνική ξυλεία οξυάς και πεύκης (Πηγή: Δ/νση Δασών Καστοριάς.)

Αλιεία
Η αλιευτική παραγωγή του Νομού Καστοριάς είναι μικρή και προέρχεται κυρίως από
τη λίμνη της Καστοριάς. Στην λίμνη διαβιούν φυτοφάγα και σαρκοφάγα ψάρια,
συγκεκριμένα στα αυτόχθονα είδη ψαριών συμπεριλαμβάνονται :

 Τσιρώνι ή Πλατίκα (Rutilus rutilus)
 Κυπρίνος ή Γριβάδι (Cyprinus carpio)
 Γληνί (Tinca tinca)
 Γουλιανός (Silurus glanis)
 Κέφαλος (Leusiscus cephalus)

Ενώ, στα ξενικά είδη ψαριών (αυτά που κατά καιρούς έχουν εισαχθεί στη λίμνη),
ανήκουν:

 Πεταλούδα (Carassius auratus gibelio)
 Περκί ή Πρικί (Perca fluviatilis)
 Τούρνα (Esox lucius)
 Ηλιόψαρο (Lepomis gibbosus)

2.2.9. Δευτερογενής τομέας
Σύμφωνα με τα στοιχεία απασχόλησης που παρουσιάζονται στο Πίνακα 2.16, ο κλάδος
της μεταποιητικής βιομηχανίας απασχολεί το 25% του ενεργού πληθυσμού του Νομού
Καστοριάς. Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταποιητικών μονάδων ασχολείται με την
κατεργασία της γούνας, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου
Γουνοποιών Καστοριάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως κέντρα
παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γούνας.

Πίν. 2.16. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ποσοστό % Ποσοστό %
Γεωργία, Κτηνοτροφία,
Δασοκομία, Θήρα

3.631 16,1% 598.752 13,0%

Αλιεία 29 0,1% 18.732 0,4%
Ορυχεία, Λατομεία 39 0,2% 12.043 0,3%
Μεταποιητικές βιομηχανίες 5.612 24,9% 530.515 11,5%
Παροχή ηλεκτρ. ρεύματος, νερού,
αερίου

130 0,6% 38.547 0,8%

Κατασκευές 1.172 5,2% 375.662 8,1%
Εμπόριο, Επισκευές οχημάτων,
συσκευών

2.509 11,2% 643.325 13,9%
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Ξενοδοχεία, Εστιατόρια 1.102 4,9% 272.726 5,9%
Μεταφορές, Αποθήκευση,
Επικοινωνίες

600 2,7% 286.021 6,2%

Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 305 1,4% 109.567 2,4%
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 726 3,2% 251.108 5,4%
Δημόσια διοίκηση, ασφάλιση 1.521 6,8% 330.477 7,2%
Εκπαίδευση 1.109 4,9% 257.935 5,6%
Υγεία, Κοινωνική μέριμνα 617 2,7% 192.363 4,2%
Παροχή υπηρεσιών 545 2,4% 145.961 3,2%
Οικιακό προσωπικό 49 0,2% 61.5 1,3%
Ετερόδικοι οργανισμοί και
όργανα

1 0,0% 1.146 0,0%

«Νέοι» 2.023 9,0% 247.395 5,4%
Δεν δήλωσαν κλάδο
δραστηριότητας

792 3,5% 241.695 5,2%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

22.512 100,0% 4.615.470 100,0%

(Στοιχεία ενεργού πληθυσμού απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε.)

Η τέχνη της καστοριανής γουνοποιίας και τα υψηλών προδιαγραφών δείγματά της,
παρουσιάζονται σε διεθνείς εκθέσεις. Οι διεθνείς διασυνδέσεις που έχουν αναπτυχθεί
δίνουν στην Καστοριά ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των παγκόσμιων
συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά της γούνας.

Πέραν του κλάδου της γουνοποιίας, ο Νομός Καστοριάς δεν διαθέτει άλλες σημαντικές
βιομηχανίες, παρά μόνο μικρομεσαίες βιοτεχνικές μονάδες που λειτουργούν αυτόνομα
ή σε συνεταιριστική βάση.

2.2.10. Τριτογενής τομέας
Ο τριτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια σημειώνει σημαντική αύξηση στο Δήμο
Καστοριάς αποτελώντας διέξοδο στην συρρίκνωση του κλάδου της επεξεργασίας και
εμπορίας της γούνας. Πέρα από το εμπόριο, στηρίζεται στον τουρισμό, κυρίως τον
εσωτερικό, και κατά δεύτερο λόγο στις παρεπόμενες εμπορικές δραστηριότητες οι
οποίες αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του τοπικού
πληθυσμού και σε δεύτερη βάση τις ανάγκες των τουριστών- επισκεπτών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Επιχειρησιακού πρόγραμμα του Δήμου Καστοριάς 2012-
2014, ο Δήμος Καστοριάς διαθέτει σήμερα περί τις 1850 κλίνες οι περισσότερες είναι
ξενοδοχειακές και οι υπόλοιπες είναι σε καταλύματα τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων.
Οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες ευρίσκονται στην Καστοριά και οι
μεγαλύτερες από αυτές ευρίσκονται στην παραλίμνια περιοχή μεταξύ Δισπηλιού και
Καστοριάς.

Οι περιοχές φυσικού κάλλους, τα μνημεία, η πολιτιστική κληρονομιά κτλ. αποτελούν
συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν προκειμένου ο τουρισμός
να αναδειχθεί κύρια εστία ανάπτυξης. Οι φυσικοί πόροι και η βιοποικιλότητα της
περιοχής συμβάλλουν στην δυναμική ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως
ο οικολογικός, φυσιολατρικός και περιηγητικός χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και
άλλες ειδικές μορφές ο πολιτιστικός, ο αθλητικός, ο θρησκευτικός, ο συνεδριακός και ο
επιχειρηματικός τουρισμός για την προώθηση των οποίων υφίστανται ευνοϊκές
συνθήκες.
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2.2.11. Τεχνική υποδομή
Οδική σύνδεση
Παρόλο το έντονο ανάγλυφο του Νομού Καστοριάς, το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι
αρκετά πυκνό και παρέχει ικανοποιητική πρόσβαση στους τοπικούς οικισμούς και στα
αστικά κέντρα των γειτονικών νομών, προσφέροντας μάλιστα και εναλλακτικές
διαδρομές επικοινωνίας. Όμως σε πολλές περιπτώσεις η χάραξη αλλά και η κατάσταση
του δικτύου έχουν περιθώρια βελτίωσης. Από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου δεν
υπάρχει προς το παρόν πρόβλημα, αν και η κίνηση στην περιοχή της πρωτεύουσας
Καστοριάς είναι αυξημένη, καθώς μετά την ολοκλήρωση της Εγνατίας ο άξονας
Δισπηλιό - Καστοριά παραλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου
του Εθνικού Οδικού Δικτύου του νομού αλλά και του Επαρχιακού Δικτύου της
περιοχής.

Η οδική σύνδεση της περιοχής μελέτης με την ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται στο
χάρτη 2-16 :

Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Από την ευρύτερη περιοχή του έργου διέρχονται οι Εθνικοί Οδικοί άξονες:
 Ο κάθετος άξονας διασυνοριακής επικοινωνίας της Εγνατίας Οδού  με

διεύθυνση Σιάτιστα-Καστοριά-Κρυσταλλοπηγή-Αλβανία.
 Η Εθνική Οδός 15 (Ε86), ο οποία συνδέει την Καστοριά προς Βορρά με τη

Φλώρινα, και προς Νότο με τον Νομό Κοζάνης (Νεάπολη).
 Η Εθνική Οδός 20 (Ε90), η οποία διέρχεται από τη νότια περιοχή του νομού και

συνδέεται με την προαναφερθείσα Ε.Ο. 15 (Ε86) ακολουθώντας τη διαδρομή
Κοζάνη-Νεάπολη-Κόνιτσα-Ιωάννινα.

Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

Το χαρακτηρισμένο ως Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του νομού σύμφωνα με την
Υπ. Απ. ΔΜΕΟ/ε/0/266/09.03.1995 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συνίσταται σε 10 οδούς, από τις
οποίες στην ευρύτερη περιοχή του έργου ευρίσκονται οι παρακάτω:

 Η επαρχιακή οδός Αμυνταίου – Καστοριάς
 Επαρχιακή Οδός Δισπηλιού-Σιδηροχωρίου

Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

Το Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του νομού αποτελείται από τους δρόμους που
χαρακτηρίστηκαν με το Β.Δ. 22/06.02.1956 και δεν περιλαμβάνονται στην
προαναφερθείσα Υπ. Απ. ΔΜΕΟ/ε/0/266/09.03.1995 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πρόκειται
ουσιαστικά για προεκτάσεις του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου, οι οποίες
σχηματίζουν πλέγμα τοπικών δρόμων που συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους

Τοπικό δίκτυο περιοχής του έργου
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Χάρτης 2.17.: Χάρτης Οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής μελέτης
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Σιδηροδρομική σύνδεση
Η περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς δεν διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι πλησιέστεροι
σιδηροδρομικοί σταθμοί ευρίσκονται στο Αμύνταιο (50 Km από την Καστοριά), στην
Πτολεμαΐδα (60 Km), στη Φλώρινα (70 Km) και στην Κοζάνη (85 Km).

Αεροπορική σύνδεση
Η περιοχή της Καστοριάς διαθέτει αεροδρόμιο, το οποίο ευρίσκεται βόρεια της πόλης
του Άργους Ορεστικού, σε απόσταση 8 Km από την Καστοριά. Το αεροδρόμιο
εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού, προς Αθήνα, αλλά και πτήσεις τσάρτερ που
σχετίζονται με το εμπόριο γουναρικών. Ωστόσο, η διευκόλυνση που προσφέρει σήμερα
στη σύνδεση της περιοχής με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι σχετικά μικρή, καθώς τα
προγραμματισμένα δρομολόγια πτήσεων είναι αραιά.

2.2.12. Θήρα
Απαγορεύοεται το κυνήγι στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής τα οποία στην περιοχή
αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καστοριάς είναι:
 Μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής περιοχής Αρρενών που ιδρύθηκε με την υπ' αρ.

153404/398/10-6-1985 απόφαση Υπ. Γεωργίας.
 Μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής περιοχής « Κάτω Νεστορίου-Πεύκο- Λιβάδια

Κοτύλης-Παλιά Κοτύλη-Νέα Κοτύλη-Κάτω Νεστόριο».
 Μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής περιοχής Καστανοφύτου. Ιδρύθηκε με την

ΚΗ/2519/14-7-1997 απόφαση Αναπληρωτή Περ/κού Δ/ντή Καστοριάς.
 Μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής Λίμνη - Βουνό Καστοριάς' που ιδρύθηκε με την υπ'.

αρ. 42009/2296/28-5-1976 (Φ.Ε.Κ. 769/Β/12-6-1976) απόφαση ΥΠ. ΓΕ. και
τροποποιήθηκε με την ΚΗ/2698//24-6-2003 απόφαση Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας Δ.
Μακεδονίας.

 Μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής Λάπανα', που ιδρύθηκε με την υπ'. αρ.
22/ΔΑΣ/4424/17-7-2001 Απόφαση Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 57910/1614/10-7-2008 απόφαση Γεν. Γραμ.
Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας.

Οι ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών στο Ν. Καστοριάς είναι οι κάτωθι περιοχές
 Ζώνη διάβασης αποδημητικών πουλιών περιοχής Κορομηλιάς, Αγίας Κυριακής,

Οινόης, Χιονάτου ,Κάτω Νεστορίου, Καλοχωρίου, Πενταβρύσου Αυγής,
Λαχανοκήπων, Άργους Ορεστικού, Αμουδάρας, Βοτανίου, Γέρμα, .Βογατσικού,
Νέου Κωσταραζίου, Μηλίτσας, Φωτεινής, Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου, Δισπηλιού,
Μανιάκων, Κορομηλιάς που ιδρύθηκε με την υπ' αρ. 54604/2939/29-7-1976 απ. Υπ.
Γεωργίας.

 Ζώνη διάβασης αποδημητικών πουλιών περιοχής Κορεστίων που ιδρύθηκε με την
υπ' αρ. 54604/2939/24-7-1976 απ. Υπ. Γεωργίας σύμφωνα με την οποία τα όρια
είναι: Κρανιώνα,, Μαυρόκαμπος, Άγιος Αντώνιος (ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή
οδός), Χαλάρα (παλιά αμμοχαλικοστρωμένη επαρχιακή οδός), Κρανιώνα
(ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδός).

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη είναι:
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ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
Λαγός ( Lepus europaeus)
Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Αλεπού (Vulpes vulpes)
Πετροκούναβο (Martes foina)

ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Φάσα (Columba palumbus)
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
Τσίχλα (Turdus philomelos)
Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
Κότσυφας (Turdus merula)
Καρακάξα (Pica pica)
Κάργια (Corvus monedula)
Κουρούνα (Corvus corone)
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)
Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)
Φασιανός (Phasianus colchicus)

β) Υδρόβια και παρυδάτια
Σφυριχτάρι (Anas penelope)
Κιρκίρι (Anas crecca)
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
Σουβλόπαπια (Anas acuta)
Σαρσέλα (Anas querquedula)
Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)
Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)
Φαλαρίδα (Fulica atra)
Φλυαρόπαπια (Anas strepera)
Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Καλημάνα (Vanellus vanellus)

2.2.13. Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία
Όπως είναι γνωστό, η Π.Ε. της Καστοριάς είναι πλούσια σε αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία.. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην περιοχή μελέτης, τον Δήμο Καστοριάς
ακολουθεί Πίνακας όπου παρατίθενται οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι άλλα και οι
υπόλοιποι που είναι υπό κήρυξη.

Πίνακας 2-18: Κατάλογος κηρυγμένων και μη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
στην περιοχή μελέτης
Ονομασία Μνημείου Αρ. ΦΕΚ Δημ. Ενότητα

Λιμναίος Προϊστορικός Οικισμός Δισπηλιού Φ.Ε.Κ. 248/Δ/25-10-71
Φ.Ε.Κ.937/Δ/31-10-97

Μακεδνών

Νεολιθικός οικισμός Αυγής* Αγ. Τριάδος

Τοιχείο και μνημεία προχριστιανικής εποχής
στην Πεντάβρυσο*

Αγ. Τριάδος
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Νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων στη θέση
«Σοπότι» στη Πορειά

Αγ. Τριάδος

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Άγιος
Αθανάσιος στην Τσάκονη

Αγ. Τριάδος

Νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων στη θέση
«Μπούτες»

Κορεστίων

Αρχαιολογικοί χώροι στη θέση "Κρεπενή" Υ.Α. 15794/ 19-12-
61(Φ.Ε.Κ. 35/Β/2-2-62)

Υ.Α. 2258/4-2-66
(Φ.Ε.Κ175/Β/26-3-66)

Μακεδνών

Νεκροταφείο της εποχής σιδήρου στο
Μαυροχώρι

Μακεδνών

«Ιερό του Δία» στην κορυφή "Ψαλίδα"* ΥΑ ΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43
/8291/565/ 17-10-2001
(ΦΕΚ 1481/Β/31-10-01)

Καστοριάς

Πελασγικά τείχη Καστοριάς

Αρχαιολογικοί χώροι στο Μελά Κλεισούρας

Νεολιθικός οικισμός Κολοκυνθούς, Μεσοποταμίας

Νεκροταφείο Ρωμαϊκών Χρόνων Μεσοποταμίας

Αρχαιολογικός χώρος «Παραβέλα»* ΥΑ 15794/19-11-61
(ΦΕΚ 35/Β/2-2-62)

ΥΑ 2258/4-2-66 (ΦΕΚ
175/Β/26-3-62)

Ά. Ορεστικού

Αρχαία Διοκλητιανούπολη* ΥΑ/Α/Φ17/33353/
1147/ 18-6-81 (ΦΕΚ
660/Β/ 19-10-81)

Ά. Ορεστικού

Ιστορικοί Τόποι - Διατηρητέα μνημεία

Χαρακτηρισμός ως «ιστορικού τόπου» του
οικισμού Πολυκέρασου του Νομού Καστοριάς,
μεταγενέστερου του 1830

ΥΑ/29-08-2006 (Αρθ.
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/ 69514/

1971)
Βιτσίου

«Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος
της πόλης της Καστοριάς και ως διατηρητέων
των κτιρίων που βρίσκονται στο παραδοσιακό
τμήμα αυτής».

21-11-1983 ΠΔ (ΦΕΚ
667/Δ'/1983) Καστοριάς

(με *παρατίθενται οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι)

Σπήλαια εντός των ορίων της περιοχής μελέτης
1. Σπήλαιο Δράκου. Τουριστικά αξιοποιημένο, με επισκέψιμη διαδρομή 300 μ. Η

είσοδος του βρίσκεται στην όχθη της λίμνης Καστοριάς. Αποτελείται από δέκα
αίθουσες, επτά υπόγειες λίμνες και πέντε διαδρόμους- σήραγγες. Στο εσωτερικό του
βρέθηκαν οστά σπηλαίας άρκτου.
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2. Σπήλαιο Παναγίας Μαυριώτισσας, στη λίμνη Καστοριάς. Παρόχθιο αβαθές
έγκοιλο στην περιοχή της Ι.Μ Παναγίας Μαυριώτισσας

3. Σπήλαιο Γκουλουμπίντσα, στη λίμνη Καστοριάς. Παρόχθιο σπήλαιο με μία κύρια
αίθουσα και άλλες μικρότερες (συντεταγμένες εισόδου σε γεωδαιτικό σύστημα
αναφοράς WGS 84: Ν4030.326 Ε2117.109).

4. Σπήλαιο «Τρύπα του Παταράγκου», στο λόφο του Αγ. Αθανασίου της χερσονήσου
που εισχωρεί στη λίμνη Καστοριάς. Αποτελείται από μία κύρια αίθουσα και
τέσσερις περιμετρικούς θαλάμους. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν αρχαιολογικά
κατάλοιπα (συντεταγμένες εισόδου: Ν4030.878 Ε2116.796).

5. Σπήλαιο «Πέτρας», στην οδό Καστοριάς - Δισπηλιού, κοντά στην είσοδο της
πόλης. Αρχικά τυφλό έγκοιλο που αποτελείται από διακλάδιζόμενους διαδρόμους
(συντεταγμένίες εισόδου: Ν40 30.025 Ε21 15.988).

6. Σπήλαιο «Ντούχλος», στις παρυφές του οικισμού Δισπηλιού. Σπήλαιο μικρό,
διαμπερές με τρεις εισόδους (συντεταγμένες εισόδου: Ν4028.885 Ε2117.140).

7. Σπήλαιο «Αγιάσματος Αγ. Νικολάου», βορειοανατολικά του ναού Αγ. Νικολάου
Κρεμαστού στον οικισμό Αμπελοκήπων.

8. Σπήλαιο «Μαλαπεστα», νοτιοανατολικά του οικισμού Αμπελοκήπων. Έγκοιλο
πάνω από λατομείο αδρανών

9. Βραχοσκεπή «Αγ. Νικολάου Κρεμαστού», νοτιοανατολικά του οικισμού
Αμπελοκήπων με μικρό μονόχωρο ναΰδριο στο εσωτερικά του (συντεταγμένες
εισόδου: Ν4027.930 Ε2121.692)
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2.3.Προηγούμενες διαχειριστικές πράξεις
Κατά το παρελθόν και σε συνεργασία των αρμοδίων φορέων διαχείρισης της λίμνης της
Καστοριάς με Μελετητικούς Φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εκπονήθηκε ένας
σημαντικός αριθμός μελετών, ερευνών και σχεδίων ανάπτυξης, με σκοπό να
προωθηθούν ενέργειες προστασίας και ανάδειξης της λίμνης και του ευρύτερου
περιβάλλοντόςτης.

Μέρος των Μελετών και των Ερευνητικών Έργων που ελήφθησαν υπόψη για
τηνεκπόνηση του παρόντος Διαχειριστικού Σχεδίου, τα οποία κρίνονται ότι περιέχουν
τις πλέον ενδιαφέρουσες προτάσεις και μετρήσεις και αφορούν κυρίως στην εξυγίανση
και προστασία της λίμνης Καστοριάς, παρουσιάζονται παρακάτω.

Κάθε επιστημονική εργασία, επικεντρώνεται σε μια σειρά προβλημάτων, εξάγει
συμπεράσματα και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Παρόλο που από την εκπόνηση πολλών από τις Μελέτες και τα Ερευνητικά
Προγράμματα που παρουσιάζονται έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, εν τούτοις
διαπιστώνεται ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων που εξετάστηκαν κατά καιρούς, ως
ένα βαθμό υφίστανται και σήμερα. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει την υιοθέτηση μέτρων
και προτάσεων που αναφέρονταν παλαιότερα και για την αντιμετώπιση των
υφιστάμενων καταστάσεων. Σημειώνεται εδώ ότι στο παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο,
υιοθετούνται αρκετές προτάσεις που διατυπώθηκαν στο σύνολο των Μελετών από
Πανεπιστημιακούς και Μελετητικούς Φορείς, μετά από επεξεργασία και αξιολόγηση.

Επιχειρώντας να παρουσιάσουμε τα κυριότερα συμπεράσματα της κάθε μελέτης και
ερευνητικού έργου, αναφέρουμε τα εξής:

Πίνακας 2.19. Προηγούμενες Μελέτες και Σχέδια Ανάπτυξης για τη Λίμνη Καστοριάς

1. ΑΝ.ΚΟ Α.Ε., 2013. "Εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας
σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος της Βυσσινιάς (Κ.Α.11.05.03) στην
περιοχή του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς

2. ΑΝ.ΚΟ Α.Ε., 2013. "Εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας
σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α.11.05.07) στην
περιοχή του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς και Δήμου Αμυνταίου της ΠΕ
Φλώρινας

Οι σκοποί που επιδιώκονται με την ολοκλήρωση των παραπάνω δύο μελετών και
την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων είναι οι εξής:
 Η απόσβεση των χειμαρρικών φαινομένων στον ορεινό χώρο και η αποτροπή

υποβάθμισης των ορεινών εδαφών της λεκάνης απορροής του χειμάρρου
Βυσσινιάς

 Η μείωση των χειμαρρικών φαινομένων και των προκαλούμενων ζημιών στις
πεδινές γεωργικές εκτάσεις στο πεδινό τμήμα της λεκάνης απορροής του
χειμάρρου Βυσσινιάς

 Η μείωση του φαινομένου παραγωγής, μεταφοράς και απόθεσης φερτών υλικών
στον τελικό αποδέκτη που είναι η λίμνη της Καστοριάς για την επίσχεση του
φαινομένου πρόσχωσης που δημιουργείται στην ανατολική ακτή της.

3. ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, 2012. “Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Καλαμώνων
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Λίμνης Καστοριάς”

Αποτελεί επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείριση που υλοποιηθήκε το 1997 (βλ.
παρακάτω #19, σελ 143).

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός ενός 5ετούς προγράμματος
διαχείρισης των παρόχθιων τύπων οικοτόπων της λίμνης της Καστοριάς, με
έμφαση στο θέμα της διαχείρισης των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης
(καλαμώνες).

Η κατάσταση των παρόχθιων οικοτόπων της λίμνης της Καστοριάς αν και σε
γενικές γραμμές παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα, συγκρινόμενη με την
αντίστοιχη άλλων υγροτόπων της χώρας μας, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες
αναβάθμισης των αξιών του για τους χρήστες του, στους οποίους συγκαταλέγονται
τόσο ο έμβιος κόσμος που εδρεύει σε αυτό, όσο και οι κάτοικοι των παραλίμνιων
οικισμών.

Οι ειδικοί στόχοι της μελέτης επικαιροποίησης του σχεδίου διαχείρισης των
καλαμώνων της λίμνης της Καστοριάς αφορούν:

 την αναβάθμιση της ζωτικότητας των συστάδων των καλαμώνων που σήμερα
είναι υποβαθμισμένες και διατήρηση του εξυγιαντικού ρόλου αυτού

 τη διατήρηση και βελτίωση της λειτουργίας του υγροτόπου για το φιλτράρισμα
αστικής μη σημειακής ρύπανσης και τη μείωση του προβλήματος ευτροφισμού
της λίμνης, μέσω της απόληψης μέρους της νεκρής οργανικής ύλης που
αποτίθεται στο υπόστρωμα των καλαμώνων

 την ενίσχυση της βιολογικής ποικιλότητας στις παρόχθιες διαπλάσεις της λίμνης

 τη διατήρηση ή/και βελτίωση των συνθηκών των ενδιαιτημάτων ωοτοκίας της
ιχθυοπανίδας

 τη διατήρηση/και αναβάθμιση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας-ξεκούρασης και
αναπαραγωγής σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας

 την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και βελτιστοποίηση των συνθηκών
επισκεψιμότητας της λίμνης της Καστοριάς και των δυνατοτήτων ήπιας
αναψυχής, παρατήρησης-περιήγησης σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής

 τη διασφάλιση της κυκλοφορίας του νερού μεταξύ των παρόχθιων θέσεων και
του εσωτερικού της λίμνης

 τη βελτιστοποίηση των υδραυλικών λειτουργιών της λίμνης και ειδικότερα της
παροχέτευσης των νερών αυτής προς τον ποταμό Αλιάκμονα μέσω του ρέματος
Γκιόλε.

 τη διατήρηση των διαπλάσεων εφυδατικής βλάστησης

 την επιβράδυνση ή αντιστροφή της πορείας διαδοχής προς τη χέρσο των
παρόχθιων οικοτόπων της λίμνης και ειδικότερα αναβάθμιση των ενδιαιτημάτων
των υγρών λιβαδιών με ενίσχυση της έκτασης και της βιοποικιλότητας αυτών

 την προστασία των παρόχθιων συστάδων δενδρώδους βλάστησης
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4. Τσόμπος Π. & Συνεργάτες, 2011. “Εκπόνηση Βυθομετρικών και ιζηματολογικών
ερευνών στον πυθμένα της λίμνης Καστοριάς”. Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών.

Αντικείμενό της ήταν η διεξαγωγή βυθομετρικών, ιζηματολογικών και γεωχημικών
ερευνών στη λίμνη της Καστοριάς, με σκοπό τον καθορισμό της ακριβούς
μορφολογίας του βυθού της λίμνης, της γεωλογικής χαρτογράφησης αυτού, τον
προσδιορισμό της σύνθεσης των ιζημάτων που επικάθονται στον πυθμένα, με την
διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα και πυρήνες γεωτρήσεων που
συλλέχθηκαν κατά χώραν, ώστε να καθοριστεί σαφώς η ιζηματολογία του βυθού
και των υποστρωμάτων του και τέλος η γεωχημική σύσταση των λιμναίων
ιζημάτων καθώς και των ιζημάτων της λεκάνης απορροής της λίμνης. Τα
κυριότερα συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν, είναι τα εξής:
 Συντήρηση δικτύου ανάσχεσης φερτών υλικών, κυρίως στη συγκράτηση ή

τηναπομάκρυνση του λεπτόκοκκου αυτού αιωρούμενου υλικού το οποίο
αποτελεί τηνκυριότερη πηγή τροφοδοσίας σε ιζήματα στη λίμνη.

 Ολοκλήρωση των έργων συλλογής αποβλήτων από τις αστικές περιοχές των
περί την λίμνη οικισμών .

 Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των λιπασμάτων, στο σύνολο της λεκάνης
απορροής της λίμνης.

 Κατασκευή έργου ρύθμισης της στάθμης των υδάτων.
 Προσδιορισμό οργανικών ενώσεων.
 Εγκατάσταση της βάσης δεδομένων που εκπόνησε το ΙΓΜΕ σε περιβάλλον

ArgGIS, για την παρακολούθηση των παραμέτρων της λίμνης.
 Εμπλουτισμός της λίμνης Καστοριάς με εκτροπή νερών από την υδρολογική

λεκάνη του Αλιάκμονα στη θέση Κορομηλιά ή Άγιο Αντώνιο, μέσω μικρού
φράγματος που θα εμπλουτίζει τόσο τα καρστικά νερά, όσο και τις πηγές
εκφόρτισης Κορομηλιάς, Λεύκης και τις υπολίμνιες της Λίμνης.

5. Ψιλοβίκος Α., 2011. “Έρευνα τεκμηρίωσης συστήματος παρακολούθησης και
διαχείρισης λίμνης Καστοριάς” (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών – ΑΝΚΑΣ).

Αντικείμενο της έρευνας αυτής ήταν:
 η συγκέντρωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με έρευνες, μελέτες

και έργα που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια στη λεκάνη απορροής της
Λίμνης της Καστοριάς, καθώς επίσης και της Νομοθεσίας βάσει της οποίας θα
τεκμηριωθεί το σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης της Λίμνης
Καστοριάς.

 η τεκμηρίωση της παρακολούθησης της λίμνης μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος αυτοματοποιημένης, τηλεμετρικής και περιοδικής παρακολούθησης
συγκεκριμένων παραμέτρων των υδάτων της Λίμνης Καστοριάς, με τη βοήθεια
ενός δικτύου σταθμών.

 η τεκμηρίωση της διαχείρισης της λίμνης, μέσω ενός πλωτού ή χερσαίου ή
αμφίβιου πολυμηχανήματος, το οποίο θα έχει συγκεκριμένες λειτουργίες που
αφορούν μηχανικές εργασίες, για να ικανοποιεί τους στόχους της διαχείρισης.

6. ΑΝ.ΚΟ Α.Ε., 2011. "Διευθέτηση κοίτης ρέματος Γκιόλε Λιμνης Καστοριάς”
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7. ΑΝ.ΚΟ Α.Ε., 2010. "Επιχειρησιακό σχέδιο εξυγίανσης, προστασίας  & ανάδειξης
λίμνης Καστοριάς”

Γίνεται παρουσίαση της περιοχής μελέτης, μια συνοπτική παρουσίαση αξιόλογων
μελετών και ερευνητικών έργων που εκπονήθηκαν κατά το παρελθόν για την
προστασία και εξυγίανση της λίμνης, από διάφορους φορείςκαι ερευνητικά
ιδρύματα, καθώς και η μεθοδολογία που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί για την
προσέγγιση των προβλημάτων / προτεινόμενων παρεμβατικών μέτρων.

Αναπτύσσονταιτα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη Καστοριάς,
ως αποδέκτης όχι μόνο των ανθρώπινων παρεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα στο
υδατικό της περιβάλλον, αλλά και ευρύτερα στη λεκάνη απορροής της. Τα
προβλήματα αυτά καταγράφονται και αξιολογούνται με βάση τις διαβουλεύσεις και
επαφές τόσο με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και τους Φορείς που
δραστηριοποιούνται στη λίμνη Καστοριάς.

Πραγματοποιείται η παρουσίαση και επεξήγηση των προτεινόμενων έργων /
δράσεων /παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και απειλών που
παρουσιάζονται στη λίμνη. Οι προτάσεις κατηγοριοποιούνται και διαχωρίζονται,
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή εφαρμογής τους.

Η πρώτη μεγάλη κατηγορία έργων / δράσεων είναι τα Έργα Ορεινής Υδρονομίας.
Τα έργα αυτά προσανατολίζονται στην κατεύθυνση προστασίας της λίμνης από την
εισαγωγή φερτών υλικών (είτε λεπτόκοκκων, είτε πιο ευμεγεθών) και διακρίνονται
σε τρεις κύριες υποδομές:
 Τα έργα δάσωσης/αναδάσωσης ορεινών περιοχών που αποσκοπούν στη

συγκράτηση του εδαφικού υλικού από τις βροχοπτώσεις και τις έντονες
πλημμυρικές απορροές

 Στα φραγμάτια συγκράτησης ευμεγεθών υλικών και εξομάλυνσης της κλίσης
των χειμάρρων

 Στις λιμνοδεξαμενές καθίζησης λεπτομερέστερου εδαφικού υλικού

Οι τρεις αυτές υποκατηγορίες έργων, στοχεύουν συνολικά στην προστασία από τα
φαινόμενα πρόσχωσης της λίμνης που παρατηρούνται έντονα, κυρίως στη βόρεια
και ανατολική πλευρά της λίμνης.

Η δεύτερη κατηγορία έργων, είναι τα Έργα Πεδινής Υδρονομίας, που στοχεύουν
ως επί το πλείστον στην ποιοτική προστασία της λίμνης, από την εισαγωγή
ρυπαντικού φορτίου, που υποβαθμίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λίμνης και
το οικοσύστημά της.

Μια Τρίτη κατηγορία έργων είναι αυτή που εφαρμόζεται στην παρόχθια ζώνη και
το υδατικό περιβάλλον της λίμνης. Περιλαμβάνει έργα και δράσεις που
αποσκοπούν στην ποιοτική προστασία της λίμνης, αλλά και την αναβάθμιση των
οικοσυστημάτων της (ιχθυοπανίδα, ορνιθοπανίδα).

Πέρα από τις τρεις κατηγορίες έργων / δράσεων που προαναφέρθηκαν,
αναπτύσσεται και μια ακόμη σειρά προτάσεων, που συμπληρώνει τα προηγούμενα,
με τη διαφορά ωστόσο ότι δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένη γεωγραφική (χωρική)
εφαρμογή, αλλά αφορούν προτάσεις διοικητικού ή άλλου είδους χαρακτήρα.

Το τελικό στάδιο του ∆.Σ., συνοψίζει τα προηγούμενα έργα και προτάσεις που
παρουσιάστηκαν, σε μορφή πινακοποιημένων αποτελεσμάτων, με οικονομικούς
προϋπολογισμούς, χρονική διάρκεια εφαρμογής και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
εφαρμογής.
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8. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, 2008. Οδηγός Αναγνώρισης.
Τα πουλιά της λίμνης Καστοριάς και της Λεκάνης Απορροής της. Δρ. Θ. Α.
Μαρδίρης, M.Ed., Βιολόγος- Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνος ΚΠΕ

Ο Οδηγός Αναγνώρισης για τα Πουλιά της Λίμνης της Καστοριάς και της Λεκάνης
Απορροής της είναι μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του ΚΠΕ Καστοριάς και
απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν τα
εκπαιδευτικά του  προγράμματα. Παράλληλα μπορεί  να αξιοποιηθεί και από
όποιον ενδιαφέρεται για την παρατήρηση και αναγνώριση των πουλιών.

Περιγράφονται 113 είδη πουλιών που μπορούν σχετικά εύκολα να παρατηρηθούν
στην περιοχή ακόμη και από μη ειδικούς. Στον οδηγό υπάρχουν πρωτότυπες
φωτογραφίες με χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κείμενα που αφορούν στα
μορφολογικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών, ενώ περιγράφονται
και οι βιότοποι στους οποίους μπορεί κάποιος να τα αναζητήσει. Επιπρόσθετα
γίνεται αναφορά στο καθεστώς προστασίας για το καθένα.

9. ΑΝ.ΚΟ Α.Ε., 2008. "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μακεδνών". Αναπτυξιακή
Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς,
προτείνεται (στην ουσία πρόκειται για προτάσεις που έχουν ήδη εξεταστεί):

 Η κατασκευή φυτοτεχνικών έργων στην ορεινή λεκάνη απορροής, όπως
δασώσεις-αναδασώσεις, θαμνώσεις-αναθαμνώσεις

 Κατασκευή διαδοχικών φραγματίων

Κατασκευή δεξαμενών καθίζησης στους κώνους πρόσχωσης (όριο ορεινής-πεδινής
λεκάνης απορροής) και στην περιοχή του δέλτα Μαυροχωρίου – Πολυκάρπης

10. Ομάδα Εθελοντών Επιστημόνων Λίμνης Καστοριάς, 2008. "Προτάσεις
Προστασίας και Εξυγίανσης Λίμνης Καστοριάς"

Στο Ερευνητικό αυτό έργο γίνεται στην ουσία μια αποδελτίωση και συγκέντρωση
πρότερων μελετών, σχετικά με τις κατά καιρούς προτάσεις εξυγίανσης και
προστασίας του υγροβιοτόπου και γενικότερα της λεκάνης απορροής της λίμνης

11. Πετροπούλου Κ., 2008. “Χαρακτηρισμός κυανοβακτηρίων στη Λίμνη Καστοριάς”
(πτυχιακή). ATEI Θεσσαλονίκης, Τμήμα τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλ-
λιεργειών

12. Κατσιάπη Σ., Μουστάκα-Γούνη Μ., 2007. "Διερεύνηση των μεταβολών της
φυτοπλαγκτονικής κοινωνίας της Λίμνης Καστοριάς σε σχέση με το σχεδιασμό
αποκατάστασης της λίμνης". Διπλωματική Εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
και έχει ως αντικείμενο τη φυτοπλαγκτονική κοινωνία της λίμνης. Πρόκειται για
μία λεπτομερειακή καταγραφή της κατάστασης του φυτοπλαγκτόν, ωστόσο δεν
πρόκειται φυσικά για τεχνική ή διαχειριστική μελέτη ώστε να προκύψουν
συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις
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13. Δρούγκα Π., 2006. “Γεωμορφολογική Μελέτη της Λίμνης της Καστοριάς”
(πτυχιακή). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα γεωγραφίας.

14. Σιάμος Α., 2005. "Υδρολογική - Υδρογεωλογική Μελέτη της Λίμνης της
Καστοριάς -Προτάσεις εμπλουτισμού". Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών

Στη Μελέτη αυτή αποτυπώνεται η υδρολογική κατάσταση της λεκάνης απορροής,
ενώ εξετάζεται η πρόταση εμπλουτισμού της λίμνηςΚαστοριάς με ποιοτικό νερό
από τις πηγές της Κορομηλιάς (ποταμός «Λαδοπόταμος»). Τα κυριότερα
συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν, είναι τα εξής:
 Η κύρια τροφοδοσία της λίμνης γίνεται με επιφανειακά νερά (προκύπτει από

την παράθεση υδρολογικού ισοζυγίου)
 Η ποιοτική κατάσταση των νερών της λίμνης είναι σχετικά καλή, όπως επίσης

και αυτή των νερών των πηγών της Κορομηλιάς
 Προβάλλει επιτακτική η ανάγκη διοχέτευσης νερού στη λίμνη από τις πηγές

Κορομηλιάς, για αύξηση του ρυθμού ανανέωσης των νερών της λίμνης και
ποιοτική τους αναβάθμιση

 Η ετήσια παροχή του «Λαδοπόταμου» ανέρχεται στα 120.000.000 κ.μ.
 Η πρόταση αναφέρεται στην εκτροπή του ¼ (30.000.000 κ.μ.) της συνολικής

παροχής του ποταμού, με αποτέλεσμα να μην προκαλούνται επιπτώσεις στο
οικοσύστημα του ποταμού

 Προτείνονται και περιγράφονται συγκεκριμένα έργα υδροληψίας
 Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μικρών υδροηλεκτρικών έργων για την

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των έργων

15. Σκούρας Z., 2005. “Βιοπαρακολούθηση και διαχείριση της λίμνης της Καστοριάς –
Γενετική και μοριακή μελέτη ιχθυοπληθυσμών”. Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

Κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη των πληθυσμών της
ιχθυοπανίδας της λίμνης της Καστοριάς με τη χρήση τεχνικών "ταυτοποίησης του
DNA" με ιδιαίτερη έμφαση στα είδη που παρουσιάζουν έντονο οικονομικό-
εμπορικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, καταγεγραμμένα από τους
τοπικούς φορείς η παραγωγική ικανότητα του λιμναίου οικοσυστήματος της
Καστοριάς παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία σημαντική μείωση. Κύρια αιτία
αποτελεί η αυθαίρετη εισαγωγή ξένων και χωρίς ιδιαίτερη εμπορική αξία ειδών τα
οποία έχουν επικρατήσει των εμπορικά σημαντικών διαταράσσοντας την ισορροπία
του οικοσυστήματος. Οι πληθυσμοί των περισσότερων εμπορεύσιμων ειδών
φθίνουν και πολλοί από αυτούς τείνουν να εκλείψουν.

16. Πρόογραμμα: Δράσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης του παραλίμνιου δάσους
Καστοριάς. Πλατής Π., Καζαντζίδης Σ. & Μελιάδης Ι., 2004. Ινστιτούτο Δασικών
Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελέτης “Μελέτη Δομής Παραλίνιου
Δάσου Λίμνης Καστοριάς, Δήμου Καστοριάς» ήταν:

 Παρατηρήθηκε ότι κατά θέσεις με την αύξηση της κάλυψης των δένδρων,
υπήρξε αντίστοιχη  αύξηση της πυκνότητας των δένδρων, καθώς και των
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παραμέτρων ύψους. Υπάρχει μία ποικιλομορφία δένδρων και θάμνων στον
ανώροφο και μεσόροφο με κυρίαρχα είδη την Ιτιά, το Σκλήθρο, το Πλατάνι, τη
Λεύκη, την Οστρυά, την Καρυδιά, την Αγριοκρανιά, τη Φουντουκιά, την
Αγριοκορομηλιά, την Αγριοκερασιά, τη Φτελιά κτλ. Στον υπόροφο το έδαφος
ήταν καλυμμένο με πλούσια ποώδη βλάστηση και αυτό αποδίδεται ότι τα
μικρότερου μεγέθους είδη μπορούν να προσαρμοστούν πιο αποτελεσματικά σε
μικροπεριβάλλοντα.

 Από την αναλυτική περιγραφή της δομής του παραλίμνιου δάσους προέκυψε ότι
στην περιοχή απαντά ένας σημαντικός αριθμός ειδών δένδρων υδρόφιλων και
μη, που αποτελούν ενδιαίτημα αναπαραγωγής πολλών υδροβίων ή παρυδάτιων
ειδών ορνιθοπανίδας. Κατά θέσεις όμως υπάρχει υποβάθμιση και η οποία
οφείλεται στην παράνομη υλοτόμηση δένδρων, στη σταδιακή επέκταση των
δενδρωδών καλλιεργειών σε βάρος του παραλίμνιου δάσους και στην επέκταση
της οικιστικής δραστηριότητας κατά μήκος της περιφερειακής ζώνης με
αποτέλεσμα την καταστροφή της δένδρων που αποτελούν τόπους φωλεοποίησης
και ξεκούρασης των πουλιών, ενώ αυξάνεται η όχληση.

 Προτείνεται η λήψη μέτρων και περιορισμών για τη διατήρηση της ποικιλίας
της δομής, των ηλικιών και της χλωριδικής σύστασης του παραλίμνιου δάσους,
καθώς και η διατήρηση των ανοικτών ενδοδασικών εκτάσεων (ξέφωτα, διάκενα
κτλ.), των απρόσιτων θέσεων και όσων αδιάνοικτων εκτάσεων απομένουν, ώστε
να διατηρηθούν πυρήνες βιοποικιλότητας στην περιοχή. Η παραμονή γέρικων,
υπερώριμων, αιωνόβιων κουφαλερών και κακόμορφων δένδρων. Η διατήρηση
νεκρών κατακείμενων δένδρων, καθώς και αποφυγή υλοτόμησης ιστάμενων
νεκρών δένδρων. Τη διατήρηση θέσεων με πλούσιο υπόροφο με θαμνώδη είδη
και την αποφυγή υλοτομιών εκατέρωθεν κεντρικών δρόμων και μονοπατιών.
Απαγόρευση διάνοιξης νέων δασικών-αγροτικών δρόμων σε δυσπρόσιτες και
ευαίσθητες περιοχές για τα πουλιά στο παραλίμνιο δάσος.

 Σχετικά με τα υγρά λιβάδια που απαντούν περιφερειακά της λίμνης για την
ορθολογική διαχείριση και αξιοποίησή τους χρειάζονται εξειδικευμένες μελέτες
με θέματα: (α) ‘’Έρευνα της επίδρασης της βόσκησης στα υγροτοπικά
οικοσυστήματα και προσδιορισμός της βοσκοϊκανότητας των υγρών λιβαδιών’’
και (β) ‘’Φυτοκοινωνιολογική μελέτη – έρευνα ποωδών φυτών – τάσεις εξέλιξης
από την επίδραση της βόσκησης στα υγρά λιβάδια’’.

 Γενικά, για την ολοκληρωμένη οργάνωση και αξιοποίηση της περιοχής του
υγροβιότοπου λίμνης Καστοριάς, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα-έργα που έχουν
σχέση με την ενάσκηση της γεωργίας, μέτρα και περιορισμοί για την ενάσκηση
της δασοπονίας (ιδιαίτερα για τη διατήρηση και ενίσχυση του παραλίμνιου
δάσους σημαντικής οικολογικής αξίας), μέτρα και περιορισμοί στην επέκταση
των οικιστικών περιοχών, μέτρα για την ενάσκηση της αλιείας, καθώς και άλλοι
περιορισμοί με τις υφιστάμενες τάσεις για χρήσεις ασυμβίβαστες προς τους
στόχους της διαχείρισης. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων απαιτείται η
διοικητική διαχείριση της περιοχής με τη δημιουργία: (α) του Φορέα
Διαχείρισης και του Κανονισμού Λειτουργίας και (β) τη λειτουργία του Φορέα
και εφαρμογή του Κανονισμού.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελέτης «Καταγραφή των ειδών και των
πληθυσμών των αποικιακά αναπαραγόμενων ειδών καθώς και των
διαχειμαζόντων ειδών (κυρίως Λαγγόνων και των Κορμοράνων)» ήταν:
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Η λίμνη Καστοριάς παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά στην
ορνιθοπανίδα που είναι μοναδικά στην Ελλάδα. Παρά τις κατά καιρούς επεμβάσεις
στην περιοχή γύρω από τη λίμνη, η περιοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονο
ορνιθολογικό ενδιαφέρον εξαιτίας της διατήρησης ορισμένων χαρακτηριστικών
όπως ο εκτεταμένος καλαμώνας, το παραλίμνιο δάσος και τα λιβάδια περιφερειακά
της λίμνης ιδιαίτερα στο ανατολικό και βορειοανατολικό τμήμα της καθώς και η
αφθονία ψαριών.

Προτάσεις διαχείρισης:

 Επέκταση με φυτεύσεις του τμήματος του δάσους περιφερειακά της αποικίας.

 Επέκταση του παραλίμνιου δάσους εκεί όπου είναι δυνατόν με επιπλέον
φυτεύσεις με είδη παρόμοια με τα υπάρχοντα σήμερα στο δάσος.

 Σύνδεση των δασικών συστάδων μεταξύ τους με φύτευση στα  ενδιάμεσα κενά
σειρές δένδρων.

 Παρακολούθηση της εξέλιξης των αποικιών των πουλιών και των
δαιχειμαζόντων πληθυσμών.

 Παρακολούθηση και αποτροπή επεκτάσεων γεωργικών καλλιεργειών σε βάρος
του παραλίμνιου δάσους.

 Τοποθέτηση μικρών τεχνητών επιπλέουσων νησίδων σε επιλεγμένες περιοχές
όπου θα μπορούσαν να φωλιάσουν γλαρόνια ή και άλλα υδρόβια είδη. Αυτές θα
μπορούσαν να τοποθετηθούν κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου.

17. Τολίκας Δ., Μυλόπουλος Γ., 2000. “Προσδιορισμός παροχών, φερτών υλών και
ποιότητας του νερού των χειμάρρων-ρεμμάτων της λεκάνης απορροής της λίμνης
Καστοριάς. Διερεύνηση τάσεων και εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων μείωσης
φόρτου”. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για μια σειρά Τευχών, στα οποία πραγματοποιείται μια πολύαξιόλογη
έρευνα σχετικά με τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης, γίνονται ποσοτικές
και ποιοτικές μετρήσεις στα ρέματα που καταλήγουνστη λίμνη, καταρτίζεται
υδατικό ισοζύγιο και τέλος προτείνεται μια σειρά τεχνικών έργων προς την
κατεύθυνση προστασίας της λίμνης από την εισροή φερτών υλικών. Τα
προτεινόμενα έργα συνίστανται:
 Στην κατασκευή φραγματίων σε επιλεγμένα σημεία των ρεμάτων για

συγκράτηση αδρομερών υλικών
 Στην κατασκευή φυτοτεχνικών έργων
 Σε δασώσεις-αναδασώσεις, θαμνώσεις-αναθαμνώσεις με ταυτόχρονο

περιορισμό της υπερβόσκησης

18. Μουστάκα-Γούνη Μ., 2000. "Διερεύνηση υδροβιολογικών παραμέτρων στη λίμνη
Καστοριάς. Επιλογή βέλτιστης μεθόδου αποκατάστασης της οικολογικής
ισορροπίας". Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας

Στο Ερευνητικό αυτό έργο, περιλαμβάνονται μετρήσεις σε μια σειρά ποιοτικών
χαρακτηριστικών και φυσικοχημικών παραμέτρων, που επηρεάζουν την ποιοτική
κατάσταση της λίμνης, όπου παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη κυανοφυκών ως
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απόρροια ευτροφισμού. Αξιόλογες είναι οι προτάσεις για τον περιορισμό της
συγκέντρωσης του φωσφόρου στη λίμνη, οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής:
 Μείωση της εισροής φωσφόρου (ενέργεια η οποία ωστόσο πραγματοποιήθηκε

ως ένα μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού
της Καστοριάς)

 Αύξηση της εξαγωγής του φωσφόρου από τη λίμνη
Αύξηση της κατακράτησης του φωσφόρου στο ίζημα με αύξηση της καθίζησης ή
μείωση της ελευθέρωσης

19. Δημαλέξης Α., Μαντζαβέλλας Α. & Συνεργάτες, 1997. "Μελέτη Διαχείρισης
Καλαμώνων - Χλωρίδας της Λίμνης Καστοριάς". Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε.

Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη στην οποία αποτυπώνεται καταρχήν η
υφιστάμενη κατάσταση (1997) του φυσικού περιβάλλοντοςτης λίμνης (ιδιαίτερα
της παρόχθιας βλάστησης). Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Καλαμώνων της λίμνης με προτεινόμενες αναλυτικές πρακτικές για την
ελεγχόμενη κοπή των καλαμώνων. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Σχεδίου
∆ιαχείρισης, είναι η κατάτμηση της περιοχής εφαρμογής σε πέντε (5)
∆ιαχειριστικές Μονάδες (ανάλογα με την κατάσταση του περιβάλλοντος και τα
είδη της κάθε περιοχής). Η μελέτη προδιαγράφει με σαφήνεια τις προτεινόμενες
διαχειριστικές πρακτικές για τη διαχείριση των καλαμώνων, παραθέτει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό, ενώ προσδιορίζει και το κόστος που προκύπτει για την
εφαρμογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης.

20. ECOS Μελετητική ΕΠΕ, ΑΝ.ΚΑΣ. ΑΕ, 1997. “Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών
περιβαλλοντικών προβλημάτων, οριοθέτηση του υγροβιότοπου λίμνης Καστοριάς
και ευρύτερης περιοχής του”.

Στη Μελέτη (Α’ Φάση) αυτή πραγματοποιείται μια πολύ αξιόλογη αποτύπωση του
ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικό, ανθρωπογενές,χρήσεις γης, δραστηριότητες
κλπ) και των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Αποτελεί ίσως την πιο εμπεριστατωμένη και λεπτομερή καταγραφή
τωνοικοσυστημάτων που αναπτύσσονται γύρω από τη λίμνη, γίνεται αξιολόγηση
και παρουσίαση των κυριοτέρων προβλημάτων τους. Όσον αφορά την κατάσταση
των οικοσυστημάτων, επισημαίνονταν τα εξής:
 Η λίμνη διατηρούνταν σε καλή φυσική κατάσταση
 Εμφανίζονταν υψηλή πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγικότητα
 Υπάρχουν ακόμα εκτάσεις δασών υδρόφιλων δέντρων
 Αποτελεί καταφύγιο πλούσιας και σπάνιας ορνιθοπανίδας
 Οι «πιέσεις» που δέχεται η λίμνη, εστιάζονται κυρίως:
 Στην επιβάρυνση από εισροή σημαντικών ποσοτήτων φωσφόρου
 Μειώνεται η παραλίμνια βλάστηση λόγω επεκτάσεων για καλλιέργειες
 Οχλήσεις στην ορνιθοπανίδα από ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως

αναψυχής

Ως ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη βελτίωση της κατάστασης, προτείνονται:
 Άμεση δημιουργία προϋποθέσεων ελέγχου των πιέσεων, προστασίας και

ορθολογικής διαχείρισης της λίμνης
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 Σαφής οριοθέτηση του υγροβιοτόπου της λίμνης
 Εφαρμογή ειδικού νομικού και διαχειριστικού καθεστώτος χρήσεων και

δραστηριοτήτων στην περιοχή

Στη Β Φάση της Μελέτης γίνεται η οριοθέτηση του προστατευμένου αντικειμένου
και των ζωνών προστασίας του, και παρουσιάζεται αναλυτικά:
 Η προτεινόμενη Νομική μορφή του Φορέα ∆ιαχείρισης
 Οι βασικές του αρμοδιότητες
 Η οργανωτική του δομή
 Ο σαφής καθορισμός των Ζωνών Προστασίας του υγροβιότοπου με τις

προτεινόμενες επιτρεπόμενες χρήσεις, περιορισμούς, μέτρα-έργα

Σημειώνεται ότι η Μελέτη αυτή αποτέλεσε τη βάση για την μετέπειτα κατάρτιση
του Προεδρικού ∆ιατάγματος για τη Σύσταση του Φορέα ∆ιαχείρισης και την
οριοθέτηση των Ζωνών Προστασίας

21. Οικονομόπουλος Α., 1994. Εξυγίανση & Αξιοποίηση της Λίμνης Καστοριάς,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών, 1994. Αποτελείται από οκτώ (8) επιμέρους μελέτες:

Γιαννακοπούλου Τ., 1994. “Μελέτη Ευτροφισμού και Ποιότητας Νερού”

Η Θεμ. Ενότ. 1, επικεντρώνεται στην εξέταση του φαινομένου του ευτροφισμού
που παρατηρούνταν στη λίμνη Καστοριάς, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι
μηχανισμοί που οδήγησαν στην εμφάνισή του. Για την αντιμετώπισή του,
προτάθηκε:
 Ελάττωση ή διακοπή πηγών ρύπανσης
 ∆ημιουργία Φορέα ∆ιαχείρισης της λίμνης και της λεκάνης απορροής
 Συνεχής παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λίμνης -

Λειτουργία συστήματος μετρήσεων των παραγόντων του ευτροφισμού
 Κατασκευή βάσης δεδομένων για τις μετρήσεις που αφορούν τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά της λίμνης
 Κατασκευή μουσείου φυσικής ιστορίας για προβολή της λίμνης και της ιστορίας

της

Σακκάς Ι., 1994. “ Υδρολογική Μελέτη της Λεκάνης Απορροής”

Στη Θεμ. Ενότ. 2, γίνεται ένας προσδιορισμός των υδρομετεωρολογικών και
υδρομετρικών στοιχείων και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν το
φαινόμενο του ευτροφισμού της λίμνης. Οι προτάσεις που αναφέρονται στη
συγκεκριμένη Θεμ. Ενότ., είναι:
 Ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του οικοσυστήματος για τη λήψη των

κατάλληλων μέτρων, όταν απαιτείται από το Φορέα∆ιαχείρισης
 Σύσταση και λειτουργία Φορέα ∆ιαχείρισης με αποστολή τη λήψη

απαιτούμενων μέτρων για την εξυγίανση της λίμνης
 Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμέτρησης ποσοτικών και ποιοτικών

χαρακτηριστικών της λίμνης, για έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων (η
αξιοποίηση της πληροφορίας θα γίνεται από το Φορέα∆ιαχείρισης)
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Κοβάτσης Α., 1994. “Μέτρηση Τοξικών Ενώσεων και Διαχείριση αυτών στη Λίμνη
Καστοριάς”.

Πραγματοποιείται τοξικολογική ανάλυση της λίμνης με κυριότερασυμπεράσματα
τα εξής:

 Απαιτείται περαιτέρω ανάλυση και μετρήσεις και ειδικά του στοιχείου
αρσενικού, που υπήρχαν ενδείξεις ότι ήταν αυξημένο

 Υπήρχε σημαντική επιβάρυνση του νερού με βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα,
αλλά και κάδμιο

 Ο βυθός της λίμνης ήταν επιβαρυμένος σε βαρέα μέταλλα
 Το γεγονός της επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα, επιβάλει την κατασκευή

ιχθυογεννητικών σταθμών σε τεχνητές λεκάνεςγονιμοποίησης

Κωτούλας Δ., 1994. “Μελέτη για Προστασία της Λίμνης από Προσχώσεις”.

Στη Μελέτη αυτή αναδεικνύεται το έντονο πρόβλημα των προσχώσεων στη λίμνη
από τα ρέματα της λεκάνης απορροής (αργότερα ωστόσο αποδεικνύεται ότι οι
εκτιμήσεις που έγιναν στη συγκεκριμένη Μελέτη σχετικά με τον όγκο των
προσχώσεων ήταν υπερεκτιμημένες και η ακτογραμμή της λίμνης δεν μειώθηκε
όσο αναμένονταν). Ενδεικτικές ωστόσο προτάσεις που προέκυψαν από τη Μελέτη
αυτή, είναι οι εξής:

 Έργα διευθέτησης χειμάρρων [μονάδες άμεσου ελέγχου φερτών υλικών
(φράγματα συγκράτησης υλικών, φράγματα διαλογής), φράγματα στερέωσης
κοιτών, έργα στερέωσης γεωκινήσεων (φράγματα, παράλληλοι τοίχοι,
στραγγίσεις κλπ), φράγματα ελέγχου πλημμυρικών αιχμών, ουδοί, ζωστήρες,
έργα πεδινών διευθετήσεων, φυτοτεχνικές διευθετήσεις εστιών παραγωγής
υλικών, υδρογεωνομικές αναδασώσεις και αναθαμνώσεις]

 Έργα εξασφάλισης των υφιστάμενων κατασκευών
 Έργα οξυγόνωσης απορροϊκών υδάτων
 Αισθητικά έργα και έργα αναψυχής
Τέλος, παρατίθεται χρονοδιάγραμμα με την ενδεικνυόμενη σειράκατασκευής των
προτεινόμενων παρεμβάσεων

Φώτης Γ., 1994. “Μελέτη ιχθυολογικής Ανάπτυξης”

Σε αυτή τη Θεματική Ενότητα, καταγράφεται η ιχθυολογική κατάσταση της λίμνης
και η επιβάρυνση που έχει δεχθεί από την ανθρώπινη παρέμβαση. Εξάγεται το
συμπέρασμα της ισχυρής ανθρώπινης παρέμβασης στηνιχθυολογική κατάσταση
της λίμνης, είτε μέσω της απόρριψης ρυπαντικού φορτίου, είτε μέσω εισαγωγής
εισβολικών ειδών και υπεραλίευσης των αυτοχθόνων ειδών. Οι προτάσεις της
Ενότητας αυτής για την αποκατάσταση των προβλημάτων της ιχθυοπανίδας, είναι:

 Εποχιακή διάσπαση της στρωμάτωσης του νερού
 Άντληση νερού και οξυγόνωσή του
 Μετακίνηση νερού από το υπολίμνιο, χωρίς να διαταραχθεί ο πυθμένας
 Απομάκρυνση φυτικού υλικού του πυθμένα κατά μήκος της εσωτερικής

περιμέτρου της λίμνης
 Απομάκρυνση ιλύος από τον πυθμένα
 Απομάκρυνση της μάζας του φυτοπλαγκτού
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 ∆ιαχείριση υδρόβιας βλάστησης στις παράκτιες περιοχές που αναπτύσσεται
υπερβολικά

 Σταθερή διατήρηση της στάθμης της λίμνης
 Απόλυτη προστασία των παραλίμνιων περιοχών που αποτελούν περιοχές

αναπαραγωγής των ψαριών
 Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για αύξηση της ωοτοκίας των ψαριών (πχ

πλέγματα κλαδιών)
 Κατασκευή σταθμού αναπαραγωγής του κυπρίνου

Περγαντής Φ., 1994. “Μελέτη Προστασίας Ορνιθοπανίδας και Διαχείρισης της
Περιφερειακής Ζώνης Καλαμώνων”

Στην Ενότητα αυτή επιχειρείται έρευνα και καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης της ορνιθοπανίδας και της παρόχθιας ζώνης καλαμιώνων.

Καταγράφονται τα εξής προβλήματα:
 Φυσικές προσχώσεις από παρακείμενους ρύακες και χείμαρρους
 Ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
 Μπαζώματα
 Εκχερσώσεις
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, είναι:

 Αντιμετώπιση προσχώσεων (διευρύνσεις κοιτών, δημιουργία λεκανών
καθίζησης, συγκέντρωση φερτών υλών)

 Αντιμετώπιση ρύπανσης με διευθέτηση εκβολής των ρεμάτων και κοπή
καλαμιών

 Προστασία παραλίμνιων δασών και της άγριας ζώνης

Λουκάκης Π., 1994. “Μελέτη Οικιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης και Χωρικής
Αναδιάρθρωσης ”

Σε αυτή τη Θεμ. Ενότ. αναλύεται η φυσιογνωμία (φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον) της περιοχής και τα βασικά της προβλήματα, ενώ παράλληλα
αξιολογούνται και ιεραρχούνται οι δυνατότητες ανάπτυξης αυτής μέσα από
συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις, ώστε να αρθούν και βελτιωθούν οι
δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης και χωρικήςανάπτυξης και να αξιοποιηθούν οι
φυσικοί πόροι και οι δυνατότητες του τοπικού δυναμικού. Πρόκειται για μια
μελέτη, το αντικείμενο της οποίας δεν είναι η λίμνη και οι μέθοδοι εξυγίανσής της,
αλλά η αποτύπωση της οικιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με προτάσεις
χωρικής αναδιάρθρωσης.

Οικονομόπουλος Α., 1994. “Μελέτη Εφαρμογής Μοντέλου Ποιότητας και
Διαχείρισης Πηγών Ρύπανσης”

Η Θεμ. Ενότ. 8 εστιάζει στο πρόβλημα της ρύπανσης της λίμνης από τις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες (γεωργία, διάθεση λυμάτων) και το συνεπαγόμενο
πρόβλημα του ευτροφισμού. Γίνεται μια καταγραφή των πηγών ρύπανσης,
περιγράφεται διεξοδικά το πρόβλημα του ευτροφισμού μέσω μαθηματικών
μοντέλων που προσομοιώνουν την ανάπτυξή του και προτείνονται μέτρα για τη
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διαχείριση των προβλημάτων από τη ρύπανση.

Σαν μέτρα ελέγχου για τον έλεγχο του ευτροφισμού, προτείνονταν:
 Η συλλογή λυμάτων του συνόλου των οικισμών που καταλήγουνστη λίμνη
 Η διαχείριση καλαμιώνων
 ∆ιαχείριση όμβριων από αστικές απορροές
 ∆ιαχείριση όμβριων απορροών από υπαίθριες περιοχές
 ∆ιοχέτευση νερού από τις πηγές της Κορομηλιάς
 Έλεγχος ρύπανσης από τοξικές ουσίες
Επιπλέον προτείνεται η Σύσταση και Λειτουργία Φορέα ∆ιαχείρισης για την
προστασία και εξυγίανση της λίμνης και προτείνονται εναλλακτικές νομικές
μορφές.

22. Βαφειάδης Π., 1983. "Υδρολογική Μελέτη της Λεκάνης Καστοριάς" (Διδακτορική
Διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογία

Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη ερευνητική εργασία, η οποία καταγράφει με
σαφήνεια και ακρίβεια τα γεωλογικά, γεωμορφολογικά, υδρομετεωρολογικά
χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς, ενώ παρουσιάζει και
την επιφανειακή και υπόγεια υδρολογία.

Παρατίθεται τέλος το υδρολογικό ισοζύγιο της λίμνης. Η εργασία αυτή αποτέλεσε
τη βάση για αρκετές μελέτες και ερευνητικές εργασίες που εκπονήθηκαν αργότερα.

23. Γερασίμου I., Σιμώτας A. & Κολάγγης Σ., 1970. Έρευνα επί των δυνατοτήτων
αξιοποιήσεωςτης Λίμνης Καστοριάς. Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, Δ/νις Β
Οικονομικών Υποθέσεων, ΟμάςΕργασίας Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Σημαντική εργασία όχι μόνο από ιστορικής αλλά και ουσιαστικής ερευνητικής
πλευράς αφού καταγράφει προβλήματα της λίμνης τα οποία εμφανίζονται για
πρώτη φορά πριν από σαράντα και πλέον χρόνια και παραμένουν μέχρι σήμερα
ακριβώς τα ίδια. Αναφέρεται στην εμφάνιση υδροθείου και μεθανίου, αέρια τα
οποία εμφανίζονται σε συνθήκες έλλειψης διαλυμένου οξυγόνου, λόγω της
αναγωγικής - αναερόβιας δράσης συγκεκριμένων βακτηρίων σε περιοχές πλησίον
του πυθμένα - ιζήματος. Αναφέρεται επίσης στην ύπαρξη του φυτοπλαγκτού και
κατατάσσει τη Λίμνη Καστοριάς στις σχεδόν εύτροφες λίμνες. Στη σελίδα 50,
γράφονται επί λέξει τα εξής: «τα ύδατα κατά μήκος των ακτών είναι πράσινου ή
ανοικτοφαιού χρώματος, προδίδοντα έντονον ανάπτυξίν φυτικών
μικροοργανισμών, του φυτοπλαγκτού, γεγονός όπερ προϋποθέτει την ύπαρξιν
νιτρικών κ.α. αλάτων, οφειλόμενον εις αερόβιαν αποδομήν οργανικών ουσιών,
γνωστών διεθνώς υπό την ονομασίαν Wasserblumte, ελληνιστί «άνθος των
υδάτων», της πράσινης χροιάς οφειλομένης εις κυανοφύκη». Επίσης αναφέρεται
ότι παρατηρείται κατά καιρούς «παχύτατο στρώμα αυτής της πρασινάδας» και η
αύξηση της φυτικής βλάστησης, η έντονη δυσοσμία και η έμφραξη των πηγών,
οφείλονται στο φαινόμενο της έκρηξης του φυτοπλαγκτού. Επίσης προτείνει μέτρα
εξυγίανσης και αποκατάστασης της λίμνης και προσπαθεί να δημιουργήσει
οικολογική συνείδηση στους κατοίκους της περιοχής, ότι δηλαδή είναι χρέος όλων
και όχι μόνο των τοπικών αρχών να προστατεύσουν το οικοσύστημά της.
(Ψιλοβίκος, 2011).
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2.4.Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή μελέτης
Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια κατάρτισης ενός Σχεδίου Διαχείρισης στη λίµνη
Καστοριάς, είναι απαραίτητη η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης
κατάστασης και των προβληµάτων που παρουσιάζει η περιοχή, αλλά και η πρόβλεψη
ενδεχόµενων µελλοντικών απειλών που θα κληθεί να αντιµετωπίσει, λόγω ανθρώπινων
(και όχι µόνο) παρεµβάσεων. Η καταγραφή των προβληµάτων και αξιολόγηση της
υφιστάµενης κατάστασης, προκύπτει:
 Με αποδελτίωση προγενέστερων µελετών, ερευνών και αναπτυξιακών σχεδίων
 Με επιτόπου µακροσκοπική παρατήρηση του περιβάλλοντος της περιοχής
 Κατόπιν επαφών µε τοπικούς φορείς, επιστήµονες και κατοίκους της περιοχής
Η μορφή και οι ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών έπληξαν την οικολογική
ισορροπία της λίμνης, η οποία μολύνθηκε από αστικά λύματα, από λιπάσματα και
στερεά απόβλητα. Επίσης, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα από τις προσχώσεις των
παραλίμνιων περιοχών και από τα διάφορα ρέματα που εκβάλλουν σε αυτή. Τα
τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί μελέτες από διάφορους φορείς για τη διερεύνηση της
υποβάθμισης της λίμνης της Καστοριάς (π.χ. Κωτούλας κ.ά. 1993, Μουστάκα Γούνη
κ.ά. 2000) και τα συμπεράσματά τους συνοψίζονται παρακάτω (Τσόμπος, 2011).

Σήµερα η λίµνη Καστοριάς καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά παρεµβάσεων και
προβληµάτων, που προέρχονται κυρίως από τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στην
περιοχή για µια σειρά ετών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις προκλήθηκαν λόγω του
ελλιπούς σχεδιασµού και της έλλειψης µέτρων προστασίας.

Επιχειρώντας να παρουσιάσουµε τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα
η λίµνη της Καστοριάς, αλλά και τις ενδεχόµενες απειλές / κινδύνους που µπορεί να
προκύψουν στο άµεσο µέλλον, έχουµε τα εξής (ANKO, 2010):

1. Έλλειψη Οργανωτικού – Διοικητικού Μηχανισµού που θα αναλάβει την πλήρη
διαχείριση της λίµνης, των προβληµάτων της, καθώς και γενικά τη µέριµνα για την
εφαρµογή του Νοµοθετικού Πλαισίου που διέπει την προστασία της (ANKO, 2010).

2. Υπερανάπτυξη των καλαµώνων στην παρόχθια ζώνη της λίµνης, η οποία ευθύνεται
σε µεγάλο βαθµό για τη διατάραξη του αναπαραγωγικού ρυθµού της ορνιθοπανίδας και
ιχθυοπανίδας, τα προβλήµατα εκφόρτισης της λίµνης στο ρέµα «Γκιόλε», αλλά και την
εµφάνιση ανοξικών συνθηκών σε αρκετά σηµεία της λίµνης (ANKO, 2010).

3. Ευτροφισµός (ενδεχοµένως και υπερευτροφισµός), λόγω υπερβολικής χρήσης
λιπασµάτων στην περιοχή, της υφιστάµενης εισροής αστικών λυµάτων από τους
παραλίµνιους οικισµούς, αλλά και της παρουσίας υπολειπόµενης ποσότητας θρεπτικών
συστατικών (φωσφόρος, άζωτο) από την εποχή που δεν λειτουργούσε η Μονάδα
Βιολογικού Καθαρισµού της πόλης της Καστοριάς. Προβλήµατα που συνδέονται µε
την ευτροφική κατάσταση της λίµνης αναφέρονται η «εφόρµηση» των καλαµιώνων, η
εµφάνιση ανοξικών συνθηκών στον πυθµένα της, η αύξηση της θολερότητας, η
υπερανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν κ.α. (ANKO, 2010).

Τα αποτελέσματα της μελέτης των Κωτούλα κ.ά. (1993) έδειξαν ότι η λίμνη είναι
υπερευτροφική, γεγονός που συνεπάγεται υπέρμετρη αύξηση της παραγωγικότητας που
υποβαθμίζει έντονα την ποιότητα των νερών λόγω μείωσης ή εξάλειψης του
Διαλυμένου Οξυγόνου, μείωσης της διαφάνειας του νερού, πρόκλησης οσμών κλπ.
Επιπλέον, προκαλεί έντονη μείωση των πλέον επιθυμητών ειδών ψαριών.
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Η τροφική κατάσταση των λιμνών εξαρτάται από την παρουσία του φωσφόρου. Φορτία
φωσφόρου δέχεται η λίμνη από αστικά λύματα, όμβριες απορροές αστικών περιοχών,
όμβριες απορροές υπαίθριων περιοχών καθώς και απ’ευθείας από βροχοπτώσεις. Κατά
μέσο όρο η λίμνη (Κωτούλας κ.ά. 1993) δέχεται περί 14400 kg/yr, εκ των οποίων τα
9200 kg/yr προέρχονται από τα λύματα. Εφαρμογή μαθηματικών ομοιωμάτων έδειξε
ότι η λίμνη υπό μέσες υδρολογικές συνθήκες μπορεί να δεχτεί μέχρι 4050 kg/yr, αν και
η προσθήκη νερού από το υδροηλεκτρικό έργο της ΔΕΗ αυξάνει την αφομοιωτική
ικανότητα της λίμνης σε 6450-8400 kg/yr. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η
αφομοιωτική ικανότητα της λίμνης υπολείπεται σημαντικά των φορτίων που δέχεται
(Τσόμπος, 2011).

4. Φθίνουσα πορεία του πληθυσµού των αυτοχθόνων ειδών ψαριών, υπερβολική
ανάπτυξη εισβολικών ειδών και γενικά µείωση της βιοποικιλότητας της ιχθυοπανίδας
και του ζωοπλαγκτόν/φυτοπλαγκτόν. Τα τελευταία χρόνια, εισήχθησαν στη λίµνη χωρίς
σχετική ιχθυολογική µελέτη και χωρίς πρόβλεψη αναµενόµενων επιπτώσεων, µη
αυτόχθονα είδη ψαριών, τα οποία αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι προξένησαν ισχυρή
διατάραξη στην ισορροπία της υφιστάµενης ιχθυοπανίδας. Τα εισβολικά είδη ψαριών
«παγίωσαν» τη θέση τους στην κορυφή της τροφικής πυραµίδας της λίµνης,
εµποδίζοντας την ανάπτυξη των υπόλοιπων ειδών, τα οποία εξάλλου εµφάνιζαν και
αξιόλογη εµπορική αξία. Η κατάσταση αυτή έχει πλήξει σηµαντικά την επαγγελµατική
δραστηριότητα της αλιείας, που αποτελούσε σηµαντική πηγή εισοδήµατος για
σηµαντικό αριθµό αλιέων (ANKO, 2010).

5. Ελάττωση του µέσου βάθους της και µείωση της ακτογραµµής, λόγω εισροής
φερτών υλικών από τα παρακείµενα ρέµατα και χείµαρρους. Είναι ένα πρόβληµα που
παρουσιάζεται λόγω του φαινοµένου της στερεοµεταφοράς από τους χείµαρρους της
λεκάνης απορροής, διότι δεν συγκρατείται αποτελεσµατικά το εδαφικό υλικό. Η βάση
του προβλήµατος είναι η συνεχής απογύµνωση των ορεινών δασικών εκτάσεων, είτε
λόγω υπερβόσκησης, είτε λόγω πυρκαγιών, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η
δυνατότητα συγκράτησης του εδαφικού υλικού κατά τη διάρκεια έντονων
ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. Τα στερεά λεπτοµερή υλικά που µεταφέρονται µε
τη ροή των χειµάρρων, εισέρχονται από τις εκβολές τους στη λίµνη και αποτίθενται
στον πυθµένα της, µε αποτέλεσµα να µειώνεται το µέσο βάθος της (ANKO, 2010).

Γενικά, η λίμνη της Καστοριάς λειτουργεί ως φυσικός αποδέκτης ενός ορεινού
υδρογραφικού δικτύου από ρεύματα με σημαντική τροφοδοσία από χείμαρρους, οι
οποίοι την τροφοδοτούν με νερά και φερτά υλικά. Λόγω της έντονης υποβάθμισης που
επικρατεί στον ορεινό όγκο της λεκάνης απορροής της λίμνης, οι ποσότητες των υλικών
που παράγονται και διακινούνται είναι σημαντικές και η συγκρότησή τους αδρομερής.
Τα υδρονομικά έργα που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να ελέγξουν
την παραγωγή και μεταφορά των φερτών υλών. Από τις προσχώσεις λοιπόν που
δημιουργούνται στον λιμναίο και παραλίμνιο χώρο μειώνεται η χωρητικότητα της
λίμνης και προκαλούνται πλημμύρες, ερημοποιήσεις και υγράνσεις στις γύρω περιοχές.
Τα λεπτόκοκκα υλικά που φτάνουν στις εκβολές των χειμάρρων και αποτελούν τη
συντριπτική πλειοψηφία των συνολικών φερτών υλικών, καθιζάνουν με αργό ρυθμό
ενώ παράλληλα μεταφέρονται με σε μεγάλες αποστάσεις από τις εκβολές. Για το λόγο
αυτό, άλλωστε, μετά από πλημμυρικά φαινόμενα το νερό της λίμνης είναι θολό επί
μεγάλο χρονικό διάστημα στο μεγαλύτερο τμήμα της λίμνης.
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Έτσι, οι μεταφερόμενες από τους χείμαρρους φερτές ύλες προκαλούν περιορισμό της
λιμναίας χωρητικότητας με δύο τρόπους: τις επιφανειακές προσχώσεις στις εκβολές των
χειμάρρων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της επιφάνειας της λίμνης, και τις
πυθμενικές προσχώσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση του μέσου βάθους της.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο δέλτα του Ξηροπόταμου, στο ανατολικό τμήμα
της λίμνης, που σχηματίστηκε από τις προσχώσεις και από εκεί φαίνεται να προέρχεται
ο μεγαλύτερος κίνδυνος προώθησης της ξηράς μέσα στη λίμνη. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι η περιοχή του «Βουνού» λειτουργεί στο λιμναίο χώρο ως προωθημένη
προστατευτική ασπίδα κατά των υπολίμνιων προσχωτικών εξελίξεων και για το λόγο
αυτό προσφέρει εξαιρετική αντιπροσχωματική προστασία όχι μόνο στην πόλη της
Καστοριάς αλλά και σχεδόν σε όλη τη δυτική παραλία από το χείμαρρο του Απόσκεπου
μέχρι το Δισπηλιό.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της μελέτης των Κωτούλα κ.ά. (1993) ο μέσος ετήσιος
συμπαγής όγκος των παραγόμενων φερτών υλικών στη λεκάνη απορροής της λίμνης
ανέρχεται σε 331.695 m3/έτος και αντιστοιχεί σε υποβάθμιση της λεκάνης απορροής
κατά 1.341 mm/έτος. (Τσόμπος, 2011) ενώ σύμφωνα με το ΙΓΜΕ (2011) η ταχύτητα
ιζηματογένεσης στη λίμνη εκτιμάται ότι κάθε 22 χρόνια περίπου αποτίθεται 1 εκατοστό
ιζήματος.

6. Παράνοµες κοπές δέντρων και µείωση βλάστησης, τόσο στην παραλίµνια ζώνη,
όσο και στην ευρύτερη δασική περιοχή, µε κίνδυνο αύξησης φαινοµένων διάβρωσης
(µε συνεπαγόµενη αύξηση προσχώσεων) στη λίµνη. Είναι ένα πρόβληµα που συνδέεται
µε οχλήσεις επί της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας της περιοχής, που
χρησιµοποιούν τις περιοχές αυτές σαν καταφύγια αναπαραγωγής και ανάπαυσης
(ANKO, 2010).

7. Απελευθερώσεις και δραπετευσεις Μινκ, καμία επίσημη καταγραφή για τον
πληθυσμό των ζώων που ζουν ελεύθερα δεν έχει πραγματοποιηθεί, ενώ οι ντόπιοι
διαμαρτύρονται για επιθέσεις μινκ στα οικόσιτα ζώα τους. Απροσδιόριστη είναι και η
περιοχή εξάπλωσής τους, καθώς η ύπαρξή τους επιβεβαιώνεται κυρίως από διάσπαρτες
μαρτυρίες. Το μινκ είναι ένα αμερικανικό είδος, μη ενδημικό. Μία από τις άμεσες
επιπτώσεις της παρουσίας των μινκ είναι ότι δημιουργείται στην τροφική αλυσίδα ένας
ανταγωνισμός για τα θηράματα ο οποίος απομακρύνει τα γηγενή είδη, όπως η βίδρα και
η νυφίτσα. Επίσης είναι πολύ πιθανό να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ορνιθοπανίδα
της περιοχής.

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (Standard Data Form) της EZΔ GR1320001
του Δικτύου Natura 2000 (Έκδοση 07/02/2014) δίδονται επίσης κωδικοποιημένες οι
απειλές, πιέσεις και δραστηριότητες που επηρεάζουν την περιοχή:

Πίνακας 2-19: Κωδικοποιημένες απειλές, πιέσεις και δραστηριότητες
Αρνητικές Επιπτώσεις
Βαθμός Απειλές και Πιέσεις (Κωδ.) Εσωτ/Εξωτ

M A01 Cultivation Καλλιέργεια Εσ -εξ

M A07 Use of biocides, hormones and
chemicals

Χρήση βιοκτόνων, ορμονών
και χημικών Εσ -εξ



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

152

Χ A08 Fertilisation Χρήση λιπασμάτων Εσ
M A08 Fertilisation Χρήση λιπασμάτων Εξ
Χ C01.01.01 Sand and gravel quarries Άμμοληψίες Εξ
Χ D01.02 Roads, motorways Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι Εσ -εξ

M E01 Urbanised areas, human
habitation

Αστικές περιοχές, Δόμηση Εσ -εξ

Χ F02.03 Leisure fishing Ερασιτεχνική αλιεία Ες
Χ F03.01 Hunting Κυνήγι Εξ
Χ G01.01 Nautical sports Υδάτινα αθλήματα Εσ
M K02.03 Eutrophication (natural) Ευτροφισμός (φυσικό) Εσ
M K01.02 Silting up Προσχώσεις Εσ

Θετικές Επιπτώσεις
Βαθμός Δραστηριότητες, Διαχειρισικές Πρακτικές  (Κωδ.) Εσωτ/Εξωτ

Χ B01.02 Αrtificial planting on open
ground (non-native trees)

Τεχνητή φύτευση σε ανοιχτό έδαφος
(μη τοπικών ειδών δέντρων) Εσ

Βαθμός: Υ = Υψηλός, M = Μέσος, Χ = Χαμηλός
Εσ = Εσωτερική, Εξ = Εξωτερική Επίδραση

Τέλος, οι σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1320003
σύμφωνα με το «Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη
χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της Ορνιθοπανίδας» (Δημαλέξης, 2009) είναι:

Πίνακας 2-20: Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού

Κωδ. Απειλή Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή.
507 Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και

καυσόξυλων 4
703 Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα 4
111 Εντατική υδατοκαλλιέργεια 2
601 Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής 2
904 Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες,

υφαλμύρωση αποδεκτών 2
303 Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα 1
501 Κυνήγι‐λαθροθηρία‐παγίδευση‐συλλογή αυγών ή νεοσσών‐καταστροφή φωλιών 1
505 Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθροθηρία 1
514 Μολυβδίαση από σκάγια 1
802 Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων προβληματικών‐ανταγωνιστικών ειδών 1
901 Ρύπανση από αστικά λύματα 1
902 Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες 1
1101 Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής 1
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3. Αξιολόγηση
3.1.Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων και ειδών

Σε προσαρμογή με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ως βάση για την αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες
παράμετροι:

 περιοχή εξάπλωσης,
 μέγεθος περιοχής,
 δομές και λειτουργίες του τύπου οικοτόπου,
 χαρακτηριστικά είδη,
 επίδραση (από άλλους παράγοντες).

Ο Οδηγός παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών (Δημόπουλος, 2005)
προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης για τους οικοτόπους και ενός
συστήματος για τα είδη.

Το γενικό σύστημα για την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων αποτελείται από
τρεις παραμέτρους και τρεις κατηγορίες βαθμονόμησης:
Πληρότητα εξειδικευμένων δομών

τύπου οικοτόπου
Πληρότητα εξειδικευμένων ειδών του

τύπου οικοτόπου
Επίδραση

A: Εξαιρετική κατάσταση διατήρησης,
B: Καλή κατάσταση διατήρησης,
C: Μέτρια ή περιορισμένη κατάσταση

διατήρησης.

Το γενικό σχήμα για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών,
αποτελείται από τρεις παραμέτρους και τρεις κατηγορίες βαθμονόμησης
Ποιότητα οικοτόπου (δομές οικοτόπου

που σχετίζονται με τα είδη)
Κατάσταση πληθυσμού (πληθυσμιακή

δομή και δυναμική)
Αρνητικές επιδράσεις

A: Εξαιρετική κατάσταση διατήρησης,
B: Καλή κατάσταση διατήρησης,
C: Μέτρια ή περιορισμένη κατάσταση

διατήρησης.

Ειδικά σχήματα αξιολόγησης για την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των
ειδών δεν μπορούν να δοθούν στο παρόν Σχέδιο, καθώς κανένα από τα παραπάνω
κριτήρια: πληρότητα οικοτόπου και ειδών και επίδραση καθώς επίσης και ποιότητα
οικοτόπου, πληθυσμιακή δομή και αρνητικές επιπτώσεις δεν είναι επαρκώς γνωστό
προς το παρόν.

Στα Μέτρα διαχείρισης του κεφαλαίου 5 προτείνεται σχέδια αξιολόγησης,
προσαρμοσμένα σε κάθε οικότοπο και κάθε είδος. Η χρήση καθορισμένων και
εξειδικευμένων σχεδίων αξιολόγησης θεωρείται προϋπόθεση για να έχουμε ορισμένο
βαθμό σταθερότητας και συγκρισιμότητας των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την
Εθνική Αναφορά.
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Στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (Standard Data Form) της ΕΖΔ GR1320001
του Δικτύου Natura 2000 (Έκδοση 07/02/2014) δίδεται μια γενική αξιολόγηση των
οικοτόπων και των ειδών που μπορούν να δώσουν μία εικόνα της περιοχής:

Πιν. 3-1. Τύποι Οικοτόπων και αξιολόγηση τους

Οικότοποι
Παραρτήματο

ς Ι
Αξιολόγηση Περιοχής

Κωδικός A|B|C|D A|B|C

Αντιπροσωπευτικότητ
α

Σχετική
Επιφάνει

α

Διατήρησ
η

Παγκόσμι
α

3150 A B B B
3290 D
6420 C C C C
91E0 A B C B

Αντιπροσωπευτικότητα

A: Άριστη αντιπροσωπευτικότητα
B: Καλή αντιπροσωπευτικότητα
C: Σημαντική αντιπροσωπευτικότητα
D: Μη σημαντική παρουσία

Σχετική Επιφάνεια
A : 100%-15%
B : 15%-2%
C : 2%-0%

Διατήρηση
A: Εξαιρετική Διατήρηση
B: Καλή Διατήρηση
C: Μέση ή μειωμένη Διατήρηση

Παγκόσμια
Αξιολόγηση

A: Εξαιρετική Αξία
B: Καλή Αξία
C: Σημαντική Αξία
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Πιν. 3-2. Αξιολόγηση των Ειδών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ και περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Είδη Πληθυσμός
στην περιοχή Αξιολόγηση περιοχής

Ο
μά

δα

Κ
ω

δι
κό

ς

Επιστημ. Ονομασ. Κοινή ονομασία T Κατ.
Αφθονίας

A|B|C|D A|B|C

Πληθυσμός

Δι
ατ

.

Α
πο

μ.

Π
αγ

κ.

Ε 1217 Testudo hermanni Μεσογειακή χελώνα Π Π D

Ε 1219 Testudo graeca Ελληνική χελώνα Π Π D

Ε 1279 Elaphe quatuorlineata Λαφιάτης Π Π D

Ε 1220 Emys orbicularis Στικτή νεροχελώνα Π Π A C B B

Α 1032 Unio crassus Είδος μυδιού Π Π C B C C

Α 1065 Euphydryas aurinia Είδος πεταλούδας Π Π B B B B

Θ 1321 Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα Π Π D

Θ 1310 Miniopterus schreibersi Πτερυγονυχτερίδα Π Π B C C C

Θ 1304 Rhinolophus ferrum-
equinum

Μεγάλη Ρινολόφος Π Π C B C C

Θ 1335 Spermophilus citellus Λαγόγυρος Π Σπ C C A C

Θ 1355 Lutra lutra Βίδρα – Ευρωπαϊκή
ενυδρίδα Π Σπ C C A C

Ομάδα Ε: Ερπετά, A: Ασπόνδυλα, Θ: Θηλαστικά
Πληθυσμός στην περιοχή: Π: παρών (στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πληθυσμιακά δεδομένα
Κατηγορία Αφθονίας: Π: παρών, Σπ: Σπάνιο

Πληθυσμός
A : 100%-15%
B : 15%-2%
C : 2%-0%                                   ποσοστό σε σχέση με την εθνική επικράτεια
D: Όχι σημαντικός πληθυσμός

Διατήρηση
A: Εξαιρετική Διατήρηση
B: Καλή Διατήρηση
C: Μέση ή μειωμένη Διατήρηση

Απομόνωση
A: Εξαιρετική Απομόνωση
B: Καλή Απομόνωση
C: Σημαντική Απομόνωση

Παγκόσμια
Αξιολόγηση

A: Εξαιρετική Αξία
B: Καλή Αξία
C: Σημαντική Αξία
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Πιν. 3-3. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας

Είδη Πληθυσμός στην
περιοχή Άλλες

Κατηγορίες
Προστασίας

Ομαδα Κωδ. Επιστ. Ονομασία Κοινή
ονομασία

Κατ. Αφθ.

C|R|V|P A B C D

Θ Meles meles Ασβός Π X

Θ Martes foina Κουνάβι Π X

Θ 1352 Canis lupus Γκρίζος Λύκος Κ X

Ε Mustela nivalis Νυφίτσα Π X

Ε 1295 Vipera ammodytes Οχιά Π X

Ε 1256 Podarcis muralis Τοιχογουστέρα Π X

Ε 1292 Natrix tessellata Λιμνόφιδο Π X

Φ Paronychia macedonica - Π X

Φ Trapa natans Νεροκάστανο Π.Σπ. X

Ομάδα Ε: Ερπετά, Θ: Θηλαστικά, Φ: Φυτά
Κατηγορία Αφθονίας: Κ: Κοινό, Σπ: Σπάνιο, Π.Σπ: Πολύ Σπάνιο, Π: παρών,
Άλλες κατηγορίες: A: Κόκκινο Βιβλίο; B: Ενδειμικά; C: Διεθνής Συμβάσεις; D: άλλοι λόγοι

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (Standard Data Form) της ΖΕΠ GR1320003 του
Δικτύου Natura 2000 (Έκδοση 07/02/2014) δίνεται η αξιολόγηση της ορνιθοπανίδας
της περιοχής:

Πιν. 3-4 Αξιολόγηση της ορνιθοπανίδας:
Είδη Πληθυσμός στην περιοχή Site assessment

Κωδ. Επιστ.
Ονομασία T Μέγεθος Μον. Κατ. A|B|C|D A|B|C

Min Max Πληθ. Διατήρηση Απομόνωση Παγκόσμια
Αξιολόγηση

A060 Aythya nyroca r 30 30 i B B C B

A155 Scolopax
rusticola w P C B C B

A153 Gallinago
gallinago c P C B C B

A026 Egretta
garzetta r 11 11 i C B C B

A255 Anthus
campestris c P C B C B

A251 Hirundo rustica r C C A C B

A262 Motacilla alba r P C B C B

A023 Nycticorax w 6 6 i B B C B
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nycticorax

A179 Larus
ridibundus w 501 1000 i C B C B

A020 Pelecanus
crispus c 101 250 i A B B B

A005 Podiceps
cristatus w 21 21 i C B C B

A036 Cygnus olor r 51 100 i A B C B

A087 Buteo buteo w 6 6 i C B C B

A273 Phoenicurus
ochruros w P C B C B

A271 Luscinia
megarhynchos c C C B C B

A253 Delichon
urbica c C C A C B

A373 Coccothraustes
coccothraustes w P C B C B

A072 Pernis apivorus c 1 1 i C B C B

A262 Motacilla alba w C C B C B

A429 Dendrocopos
syriacus p P C B B B

A081 Circus
aeruginosus c 1 1 i C B C B

A197 Chlidonias
niger c 11 11 i C B B B

A232 Upupa epops c P C B C B

A229 Alcedo atthis r P C B C B

A315 Phylloscopus
collybita c P C B C B

A027 Egretta alba w 2 2 i C B B B

A338 Lanius collurio r P C B C B

A257 Anthus
pratensis w P C B C B

A293 Acrocephalus
melanopogon w P C B C B

A266 Prunella
modularis w R C B C B

A212 Cuculus
canorus c P C B C B

A381 Emberiza
schoeniclus w C C B C B

A231 Coracias
garrulus c P C B C B

A024 Ardeola
ralloides r 1 1 i C B C B
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A149 Calidris alpina w P C B C B

A051 Anas strepera w 11 11 i C B C B

A284 Turdus pilaris w C C B C B

A259 Anthus
spinoletta w P C B C B

A311 Sylvia
atricapilla r C C B C B

A285 Turdus
philomelos w C C B C B

A278 Oenanthe
hispanica c R C B C B

A227 Apus pallidus c P C B C B

A004 Tachybaptus
ruficollis r 60 60 i C B C B

A050 Anas penelope w 11 11 i C B C B

A145 Calidris minuta c 11 11 i C B C B

A247 Alauda
arvensis w P C B C B

A228 Apus melba c P C B C B

A297 Acrocephalus
scirpaceus r P C B C B

A304 Sylvia
cantillans c P C B C B

A292 Locustella
luscinioides c P C B C B

A229 Alcedo atthis c P C B C B

A277 Oenanthe
oenanthe c R C B C B

A080 Circaetus
gallicus c P C B C B

A224 Caprimulgus
europaeus r P C B C B

A091 Aquila
chrysaetos c R C B C B

A252 Hirundo
daurica c C C A C B

A391 Phalacrocorax
carbo sinensis r R C B C B

A020 Pelecanus
crispus w 51 100 i A B B B

A391 Phalacrocorax
carbo sinensis c 51 100 i C B C B

A351 Sturnus
vulgaris w 5000 C B C B

A036 Cygnus olor w 11 11 i A B C B
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A080 Circaetus
gallicus r R C B C B

A008 Podiceps
nigricollis w 20 20 i C B C B

A382 Emberiza
melanocephala c C C B C B

A341 Lanius senator c R C B C B

A438 Hippolais
pallida r P C B C B

A315 Phylloscopus
collybita w P C B C B

A028 Ardea cinerea r 35 35 i B B C B

A142 Vanellus
vanellus w P C B C B

A339 Lanius minor c P C B C B

A242 Melanocorypha
calandra p P C B C B

A256 Anthus trivialis c P C B C B

A278 Oenanthe
hispanica r P C B C B

A193 Sterna hirundo c 6 6 i C B C B

A021 Botaurus
stellaris w R A B B B

A055 Anas
querquedula c 51 100 i C B C B

A061 Aythya
fyligula w 11 11 i C B C B

A138 Charadrius
alexandrinus w P C B C B

A355 Passer
hispaniolensis r C C B C B

A251 Hirundo rustica c C C A C B

A295 Acrocephalus
schoenobaenus c P C B C B

A315 Phylloscopus
collybita r P C B C B

A067 Bucephala
clangula w 11 11 i A B B B

A070 Mergus
merganser w 6 6 i A B A B

A023 Nycticorax
nycticorax r 11 11 i B B C B

A053 Anas
platyrhynchos w 251 500 i C B C B

A252 Hirundo
daurica r C C A C B
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A168 Actitis
hypoleucos c R C B C B

A068 Mergus
albellus w P C B C B

A271 Luscinia
megarhynchos r P C B C B

A246 Lullula arborea p P C B C B

A162 Tringa totanus c 11 11 i C B C B

A297 Acrocephalus
scirpaceus c P C B C B

A059 Aythya ferina w 251 500 i C B C B

A214 Otus scops r P C B C B

A438 Hippolais
pallida c P C B C B

A391 Phalacrocorax
carbo sinensis w 1800 1800 i C B C B

A439 Hippolais
olivetorum r P C B C B

A019 Pelecanus
onocrotalus c 51 100 i A B A B

A125 Fulica atra w 251 500 i C B C B

A260 Motacilla flava c C C B C B

A393 Phalacrocorax
pygmaeus w 1150 1150 i B B B B

A163 Tringa
stagnatilis c R C B B B

A075 Haliaeetus
albicilla c V C B B B

A136 Charadrius
dubius c 6 6 i C B C B

A032 Plegadis
falcinellus c 11 11 i C B C B

A043 Anser anser w 11 11 i B B B B

A103 Falco
peregrinus p R C B C B

A338 Lanius collurio c P C B C B

A348 Corvus
frugilegus w R C B C B

A086 Accipiter nisus w P C B C B

A311 Sylvia
atricapilla w C C B C B

A028 Ardea cinerea w 11 11 i B B C B

A298 Acrocephalus
arundinaceus r C C B C B

A359 Fringilla r C C B C B



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

163

coelebs

A321 Ficedula
albicollis c P C B C B

A190 Sterna caspia c R C B C C

A193 Sterna hirundo r 1 1 i C B C B

A238 Dendrocopos
medius p P C B C B

A339 Lanius minor r P C B C B

A131 Himantopus
himantopus c 51 100 i C B C B

A210 Streptopelia
turtur c P C B C B

A309 Sylvia
communis c P C B C B

A027 Egretta alba c 11 11 i C B B B

A316 Phylloscopus
trochilus c P C B C B

A056 Anas clypeata w 51 100 i C B C B

A317 Regulus
regulus w P C B C B

A166 Tringa glareola c 51 100 i C B C B

A319 Muscicapa
striata c P C B C B

A151 Philomachus
pugnax c 51 100 i C B C B

A031 Ciconia ciconia r 11 11 i C B C B

A298 Acrocephalus
arundinaceus c P C B C B

A022 Ixobrychus
minutus r 11 11 i B B C B

A208 Columba
palumbus w R C B C B

A125 Fulica atra r 51 100 i C B C B

A026 Egretta
garzetta c 101 250 i C B C B

A261 Motacilla
cinerea w P C B C B

A196 Chlidonias
hybridus c R C B C B

A097 Falco
vespertinus c P C B C B

A226 Apus apus c C C B C B

A004 Tachybaptus
ruficollis w 6 6 i C B C B

A230 Merops c P C B C B
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apiaster

A059 Aythya ferina r P C B C B

A029 Ardea purpurea c R C B C B

A179 Larus
ridibundus c 101 250 i C B C B

A337 Oriolus oriolus c P C B C B

A147 Calidris
ferruginea c 11 11 i C B C B

A365 Carduelis
spinus w P C B C B

A269 Erithacus
rubecula w C C B C B

A253 Delichon
urbica r C C A C B

A005 Podiceps
cristatus r 11 11 i C B C B

Τύπος: p = permanent (Μόνιμο), r = reproducing (Αναπαράγεται), c = concentration
(Συγκεντρώνεται), w = wintering (Διαχειμάζει)

Μονάδα: i = individuals (Άτομα), p = pairs (Ζευγάρια)

Κατηγορία Αφθονίας: C = common (Κοινό), R = rare (Σπάνιο), V = very rare (Πολύ Σπάνιο), P =
present (παρών)

Πληθυσμός
A : 100%-15%
B : 15%-2%
C : 2%-0%                                   ποσοστό σε σχέση με την εθνική επικράτεια
D: Όχι σημαντικός πληθυσμός

Διατήρηση
A: Εξαιρετική Διατήρηση
B: Καλή Διατήρηση
C: Μέση ή μειωμένη Διατήρηση

Απομόνωση
A: Εξαιρετική Απομόνωση
B: Καλή Απομόνωση
C: Σημαντική Απομόνωση

Παγκόσμια
Αξιολόγηση

A: Εξαιρετική Αξία
B: Καλή Αξία
C: Σημαντική Αξία

Σημειώνουμε επίσης το Πρόγραμμα που πραγματοποιείται από το ΥΠΕΚΑ «Εποπτεία
και Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού
ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» (ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, Αλεξανδροπούλου Ε., Γλάβας Α., 2014).

Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην
Ελλάδα (περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και εθνικός χώρος) πραγματοποιείται
σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ (η γνωστή ως σήμερα 79/409/ΕΟΚ).

Η εποπτεία και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης υλοποιούνται για είδη και
τύπους οικοτόπων στο σύνολο του εθνικού χώρου, καθώς η αξιολόγηση της
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κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και η σύνταξη των
Εθνικών Εκθέσεων για την περίοδο 2007-2012 προϋποθέτει την εποπτεία όχι μόνο
εντός, αλλά και εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Για τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) είναι απαραίτητη η καταγραφή, η
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και η εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV
και V της Οδηγίας 92/43.

Για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) είναι απαραίτητη η καταγραφή, η
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης
διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (όλων των ειδών
ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, των μεταναστευτικών
ειδών που μπορούν να αποτελέσουν είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ καθώς και των
κοινών ειδών).

Στις περιοχές, για την προστασία των οποίων έχει θεσμοθετηθεί ΦΔΠΠ (περιοχές
Natura 2000 και ευρύτερος χώρος ευθύνης των ΦΔΠΠ), τα προγράμματα εποπτείας και
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού
ενδιαφέροντος αποτελούν αντικείμενο των ΦΔΠΠ και υλοποιούνται με ευθύνη του
οικείου ΦΔΠΠ.

Στις περιοχές Natura 2000, όπως η λίμνη της Καστοριάς, που δεν έχει θεσμοθετηθεί
ΦΔΠΠ το πρόγραμμα εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών
και τύπων οικοτόπων αποτελεί τμήμα της Μελέτης από το οριζόντιο έργο (συνολική
αξιολόγηση για τους οικοτόπους που δεν έχουν ΦΔΠΠ μαζί με τους οικοτόπους που
δεν ανήκουν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το ΥΠΕΚΑ έχει αναθέσει την εκπόνηση εννέα μελετών:

Μελέτη 1: Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών Εποπτείας
και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην
Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Μελέτη 2: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης τύπων οικοτόπων
κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 3: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών χλωρίδας
κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 4: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών ασπονδύλων
κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 5: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών αμφιβίων /
ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 6: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας
κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 7: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών θηλαστικών
κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 8: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης θαλάσσιων ειδών
και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 9: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών
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ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα.

3.2.Αξιολόγηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούνται σήμερα εντός της Περιοχής
Προστασίας της Φύσης της λίμνης Καστοριάς και στην ευρύτερη περιμετρική ζώνη –
Λεκάνη Απορροής, με τις αντίστοιχες επιδράσεις στα φυσικά οικοσυστήματα της
περιοχής. Οι σπουδαιότερες είναι:

1. Γεωργία. Οι εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές έχουν ποικίλες επιδράσεις στα
φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής. Το καθαρό αποτέλεσμα αυτών είναι δύσκολο
να εκτιμηθεί χωρίς ειδική μελέτη. Η άρδευση γεωργικών εκτάσεων με επιφανειακά ή
υπόγεια νερά έχει ως συνέπεια την πτώση της στάθμης των νερών. Η ασκούμενη
γεωργία εικάζεται ότι έχει δυσμενή επίδραση και στην ποιότητα των νερών με τον
εμπλουτισμό τους σε θρεπτικά στοιχεία, φερτά υλικά και υπολείματα γεωργικών
φαρμάκων. Οι διάφορες γεωργικές πρακτικές επιδρούν και στους φυτοφράχτες στα
όρια των αγρών με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση τους. Από την άλλη μεριά αξίζει να
τονισθεί η θετική επίδραση της γεωργίας σε πολλά είδη πανίδας παρέχοντας
καταφύγιο, τροφή και θέσεις για κατασκευή φωλιών.

2. Αλιεία. Η υπεραλίευση και το ψάρεμα σε εποχές που απαγορεύεται έχουν ελαττώσει
τους πληθυσμούς των ψαριών, σύμφωνα με την γνώμη των κατοίκων.

3. Κτηνοτροφία. Η διάβαση από ορισμένους τύπους οικοτόπων, η υπερβόσκηση και
τα υγρά και στερεά απόβλητα των αγροτικών ζώων επιδρούν αρνητικά στους
αντίστοιχους οικοτόπους.

4. Θήρα. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού κυνηγών και μάλιστα από διάφορα μέρη
της Ελλάδας και το παράνομο κυνήγι σε ορισμένες περιοχές και εποχές έχουν
αρνητικές συνέπειες στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.

5. Υλοτομία. Η ασκούμενη διαχείριση των δασικών πόρων έχει μικρή επίδραση στους
οικοτόπους της περιοχής. Η παράνομη ή αλόγιστη καυσοξύλευση από ορισμένους
κατοίκους έχει αρνητικές επιδράσεις στους οικοτόπους της περιοχής. Η έκταση όμως
στην οποία γίνεται είναι αμελητέα.

6. Αναψυχή. Η τουριστική κίνηση της περιοχής (πλην της πόλης της Καστοριάς και
της περιοχής του Δισπηλιού) είναι προς το παρόν μικρή και οι λίγοι επισκέπτες όπως
και οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν αρνητικές επιδράσεις στα φυσικά
οικοσυστήματα της περιοχής.

7. Υγρά απόβλητα. Το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών εντάσσονται στο δίκτυο
διαχείρισης από την Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού της Καστοριάς. Μια μικρή
ομάδα οικισμών στη λεκάνη απορροής της λίµνης Καστοριάς (ποσοστό 4,6% του
πληθυσμού) διαθέτει τα λύματά της µε υπεδάφια διάθεση.

Στην ευρύτερη ζώνη - λεκάνη απορροής - ασκούνται περίπου οι ίδιες ανθρώπινες
δραστηριότητες εκτός της αλιείας.
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3.3.Συνολική αξιολόγηση της περιοχής
Η λίμνη της Καστοριάς είναι ζωτική για την πόλη της Καστοριάς και για τις γύρω
κοινότητες, δεδομένου ότι αφενός καθορίζει την φυσιογνωμία τους και αφετέρου
αποτελεί πολύ σημαντικό φυσικό οικοσύστημα με ποικίλους και σπάνιους επιμέρους
οικότοπους, που υποστηρίζουν μεγάλη βιοποικιλότητα στην οποία περιλαμβάνονται
πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη.

Συνολικά επισημαίνονται τα εξής:
1. Η λίμνη διατηρείται ακόμη σε καλή φυσική κατάσταση (έντονη φυσικότητα και

αντιπροσωπευτικότητα) και παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητική ποιότητα νερών
παρά την γειτνίασή της με μεγάλη πόλη.

2. Η λίμνη της Καστοριάς, βρίσκεται σε μια εύτροφη κατάσταση, κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες και τις αρχές φθινοπώρου, κάτι απόλυτα αναμενόμενο καθώςη
λίμνη της Καστοριάς είναι μία ρηχή αστική λίμνη.

3. Στη λίμνη εμφανίζεται υψηλή πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγικότητα, κάτι
που διαφαίνεται από την πλούσια υδροχαρή και υδρόφιλη βλάστηση που περιβάλλει
τη λίμνη, αλλά και από τις μεγάλες ποσότητες αλιευμάτων, καθώς επίσης και από
τους μεγάλους πληθυσμούς υδροβίων πουλιών.

4. Η λίμνη της Καστοριάς είναι η μοναδική φυσική λίμνη της Ελλάδας, στην οποία
εξακολουθούν να υπάρχουν εκτάσεις δασών υδρόφιλων δέντρων, που συνιστούν
σήμερα ένα από τους σπανιότερους οικότοπους του Ευρωπαϊκού χώρου.

5. Στην παρόχθια ζώνη της λίμνης δημιουργούνται ενδιαφέρουσες διαβαθμίσεις
υδρόφιλης και υδροχαρούς βλάστησης, που φιλοξενούν ακόμη μία πολύ
ενδιαφέρουσα και ποικίλη πανίδα θηλαστικών, ερπετών και αμφιβίων, όπου
περιλαμβάνονται προστατευόμενα είδη.

6. H λίμνη αποτελεί σημαντικό πεδίο διατροφής χιλιάδων υδροβίων και παρυδάτιων
πουλιών σε όλες τις εποχές. Πολλά από αυτά ανήκουν σε είδη σπάνια και
απειλούμενα, προστατευόμενα από την εθνική και διεθνή νομοθεσία. Ειδικότερα,
σημειώνονται τα εξής: (α) στη λίμνη διαχειμάζουν πολλές δεκάδες έως και
εκατοντάδες Αργυροπελεκάνοι, (β) φωλιάζουν τέσσερα είδη τσικνιάδων
(Νανοτσικνιάδες, Νυχτοκόρακες, Κρυπτοτσικνιάδες, Σταχτοτσικνιάδες) καθώς και
πολυάριθμα Σκουφοβουτηχτάρια, και (γ) είναι η μόνη λίμνη στην Ελλάδα όπου
αναπαράγεται σε πολλές δεκάδες ζευγάρια ο Βουβόκυκνος.

7. Η λίμνη δέχεται πιέσεις, οι οποίες τείνουν να μεταβάλουν τη δομή και τη μορφή των
οικοτόπων και της πανίδας που υποστηρίζονται από αυτήν. Ειδικότερα
επισημαίνονται τα εξής:

 Η ποιότητα των νερών της λίμνης επιβαρύνεται αφενός από τις ήδη
συσσωρευμένες ποσότητες φωσφόρου, αλλά και από τις δραστηριότητες που
αναπτύσσονται σε όλη της λεκάνη απορροής (καλλιέργειες, βοσκότοποι κλπ).

 Η μείωση της βλάστησης και κυρίως του παραλίμνιου δάσους, που αποτελεί
σημαντικό οικότοπο για την πανίδα της περιοχής, και δέχεται σημαντικές
πιέσεις από τις επεκτάσεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων και από την
υλοτόμηση.
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 Η όχληση που δέχεται η πανίδα της περιοχής και ιδίως η ορνιθοπανίδα από την
μείωση των ενδιαιτημάτων τους και από την παρουσία των ανθρώπων λόγω της
ανάπτυξης της  αναψυχής και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων (ΕΠΜ,
1997).

Η λεπτομερής καταγραφή με εργασία πεδίου και αξιολόγηση των διαφόρων δεδομένων
σε ένα τόσο εκτενή χώρο όπως αυτός της περιοχής μελέτης, απαιτεί την επί μακρό
χρόνο απασχόληση και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων και δαπάνες που ξεπερνούν
αυτές της παρούσας.



4. Σκοποί της Διαχείρισης





Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

171

4. Σκοποί της διαχείρισης
4.1.Στόχοι και γενικές κατευθύνσεις προστασίας του υγροβιότοπου

Η προστασία της λίμνης της Καστοριάς θα πρέπει να στοχεύει στα παρακάτω:

1. Στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με την
εφαρμογή των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων χρήσεων και τεχνικών, που δεν θα
επηρεάζουν αρνητικά τον υγροβιότοπο και συγχρόνως θα λαμβάνουν υπόψη τα
σημερινά δεδομένα όσον αφορά τις τάσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων της
περιοχής. Η εφαρμογή των προαναφερθέντων είναι δυνατή με την προώθηση της
ιδέας της οικοανάπτυξης, δηλαδή νέων χρήσεων γης και τεχνικών επεξεργασίας της
που είναι αποδοτικές στην οικονομία και συμβατές (υπό προϋποθέσεις) με την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Στην εφαρμογή μέτρων άμεσης προστασίας σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, οι
οποίες αφενός, έχουν μεγάλη οικολογική αξία και φιλοξενούν δραστηριότητες όχι
ζωτικής σημασίας για την οικονομία της περιοχής (ΕΜΠ, 1997).

Η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης για τη περιοχή προστασίας της φύσης αποτελεί το
βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής
αυτής, καθώς καλείται να συγκεράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διατήρηση του
προστατευόμενου αντικειμένου με τις συγκρουόμενες χρήσεις των φυσικών πόρων της
περιοχής.

Ο σκοπός διαχείρισης της περιοχής λίμνης Καστοριάς, όπως αυτός αναφέρεται στο
Προεδρικό Διάταγμα 14/12 (ΦΕΚ 226/ΑΑ&ΠΘ) «Χαρακτηρισμός της περιοχής της
λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης
αυτής» είναι:

Η προστασία, η διατήρηση της Φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και
πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου του υγροβιότοπου της λίμνης Καστοριάς και της
ευρύτερης περιοχής της Ειδικότερα, επιδιώκεται :

2. Η προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής
της λίμνης της Καστοριάς, όπου καταγράφονται σημαντικοί οικότοποι καθώς επίσης
και οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ. (ΚΥΑ
33318/3028/1998 εναρμόνιση της Οδηγίας).

3. Η διατήρηση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας και η προστασία
σπάνιων και απειλούμενων ειδών που φωλιάζουν στην περιοχή της λίμνης
Καστοριάς.

4. Η διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης
Καστοριάς

5. Η διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου με γνώμονα την  πολυδιάστατη σχέση
μεταξύ ειδών - οικοτόπων - τοπίου (φυσικό και ανθρωπογενές).

6. Η οργάνωση - διαχείριση - ανάδειξη των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και εν γένει την τοπική και περιφερειακή
βιώσιμη ανάπτυξη.

7. Η οργάνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω, της ορθολογικής χρήσης των φυσικών
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πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων της περιοχής, με έμφαση, στην εφαρμογή
των αρχών, της περιβαλλοντικής κατεύθυνσης στον πρωτογενή και δευτερογενή
τομέα, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως του λιμναίου προϊστορικού
οικισμού του Δισπηλιού και όλων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, καθώς
και στην ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον.

8. Η περιβαλλοντική ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
χρηστών, των  φορέων και κατοίκων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.

και επιπρόσθετα όπως προβλέπεται και από το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης
απορροής του ποταμού Αλιάκμονα

9. Η επίτευξη της καλής ποιότητας των υδάτων έως το 2021.

4.2.Κριτήρια εξειδίκευσης των μέτρων προστασίας.
Τα μέτρα προστασίας της λίμνης που θα προταθούν θα καθορισθούν στην επόμενη
φάση της παρούσας βάσει κριτηρίων που θα ικανοποιούν τους στόχους που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα κριτήρια αυτά χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Κριτήρια προστασίας: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται κριτήρια, που
θεωρούνται καθοριστικά για την προστασία των κυριότερων παραμέτρων του φυσικού
περιβάλλοντος, που θεωρούνται σημαντικές για την περιοχή μελέτης ή/και φαίνεται να
αντιμετωπίζουν πιέσεις (βλ. Παράγραφο 2.4).

Κριτήρια ανάπτυξης: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται κριτήρια, που
θεωρούνται καθοριστικά για την οικονομική και οικιστική ανάπτυξη της περιοχής
μελέτης.

Τα κριτήρια αυτά συγκεκριμενοποιούνται ως εξής:

 Κριτήρια προστασίας

 Ισορροπία των ειδών και των πληθυσμών των ψαριών στη λίμνη. Αποτελεί
ουσιαστικά το κριτήριο που καθορίζει την επίδραση των προτεινόμενων μέτρων
στην ιχθυοπανίδα της λίμνης.

 Προστασία των σπάνιων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας και οικοσυστη-
μάτων. Το κριτήριο αυτό καθορίζει την προστασία των περιοχών που θεωρούνται
σημαντικές

 Οικολογική ποιότητα νερών . Το κριτήριο αυτό καθορίζει την επίδραση των
προτεινόμενων μέτρων στην απαιτούμενη ποιότητα των νερών της λίμνης, για την
ισορροπία του οικοσυστήματος

 Ποιότητα των νερών σε σχέση με τις δραστηριότητες αναψυχής. Το κριτήριο αυτό
καθορίζει την επίδραση των προτεινόμενων μέτρων στην ποιότητα των νερών της
λίμνης με βάση τις σημερινές δραστηριότητες αναψυχής ή/και τις μελλοντικές.

 Αισθητική τοπίου. Το κριτήριο αυτό καθορίζει την επίδραση των μέτρων στο τοπίο
και στην φυσιογνωμία της περιοχής.

 Κριτήρια ανάπτυξης
Τα κριτήρια αυτά συγκεκριμενοποιούνται στις δυνατότητες και στον τρόπο ανάπτυξης
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των οικιστικών και οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και κυρίως στα
παρακάτω:

 Αλιεία

 Αγροτικές δραστηριότητες

 Βιομηχανικές δραστηριότητες

 Οικιστική ανάπτυξη

 Υποδομές (δρόμοι, λιμενικές εγκαταστάσεις,…)

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας του υγροβιότοπου καθορίζεται από την
αποδοχή τους από τους κατοίκους και από τους άμεσα εμπλεκόμενους διοικητικούς και
οικονομικούς παράγοντες της περιοχής. Για το σκοπό αυτό θα ενημερωθούν οι
εμπλεκόμενοι φορείς και θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις και οι απόψεις τους στην
τελική διαμόρφωση των προτεινόμενων μέτρων (ΕΜΠ, 1997).

Τα πλαίσια μέσα στα οποία κινείται το συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, καθορίζονται
από την αποδοχή του γεγονότος ότι η λίμνη της Καστοριάς συνυπάρχει εδώ και
χιλιετίες με ανθρώπινους οικισμούς και συγκεκριμένες χρήσεις γης στη λεκάνη
απορροής της. Με αυτή τη λογική, η αποτελεσματική της προστασία μπορεί να
επιτευχθεί μόνο εάν ληφθούν σοβαρά υπόψη η παρουσία και οι ανάγκες των χρηστών
της λίμνης. Έτσι σε καμιά περίπτωση δεν δα μπορούσαν να αποκλειστούν από τους
στόχους του σχεδίου διαχείρισης θέματα όπως η βελτίωση των συνθηκών
επισκεψιμότητας της λίμνης ή η διατήρηση και αναβάθμιση της παραγωγικότητας σε
αλιεύματα της λίμνης Καστοριάς. Είναι ξεκάθαρο, ότι στόχος της προστασίας και
διαχείρισης της λίμνης πρέπει να είναι η διατήρηση των πολλαπλών ρόλων που για
χιλιετίες αυτή επιτελεί (Δημαλέξης, 1997).





5. Μέτρα Διαχείρισης
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5. Μέτρα διαχείρισης
Η γνώση του μηχανισμού λειτουργίας, της τροφοδοσίας και άλλων υδρολογικών και
υδρογεωλογικών παραμέτρων της λίμνης είναι στοιχεία που πρέπει να ερευνηθούν και
να κατανοηθούν με ακρίβεια γιατί είναι απαραίτητα στον προσδιορισμό και σύνταξη
εκείνων των τεχνικών έργων που έχουν σκοπό την προστασία και διατήρηση της λίμνης
και των φυσικών λειτουργιών της (Τσόμπος, 2011).

Στοιχεία διαχείρισης και στοιχεία δομής του κειμένου για το παρόν κεφάλαιο
αντλήθηκαν από διάφορες μελέτες και βιβλιογραφικές πηγές με κυριότερες τις
 ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, 2012. “Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Καλαμώνων Λίμνης

Καστοριάς”
 ΑΝ.ΚΟ Α.Ε., 2010. "Επιχειρησιακό σχέδιο εξυγίανσης, προστασίας & ανάδειξης

λίμνης Καστοριάς”
 Ομάδα Εθελοντών Επιστημόνων Λίμνης Καστοριάς, 2008. "Προτάσεις Προστασίας

και Εξυγίανσης Λίμνης Καστοριάς",
 ΟΙΚΟΣ-Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ, 2004. “Εκπόνηση Διαχειριστικού

Σχεδίου Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων”,
 Ντάφης, Σ., Εύα Παπαστεργιάδου, Ευθαλία Λαζαρίδου, Μαρία Τσιαφούλη. 2001.

Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων
της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. ECOS Μελετητική ΕΠΕ, ΑΝ.ΚΑΣ. ΑΕ, 1997.
“Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, οριοθέτηση
του υγροβιότοπου λίμνης Καστοριάς και ευρύτερης περιοχής του”.

 Δημαλέξης Α., Μαντζαβέλλας Α. & Συνεργάτες, 1997. "Μελέτη Διαχείρισης
Καλαμώνων - Χλωρίδας της Λίμνης Καστοριάς". Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. και

Πριν την ανάδειξη των Διαχειριστικών Μέτρων απαιτείται η παρουσίαση των όρων και
περιορισμών που απορρέουν από το Προεδρικού Διατάγματος 14/12 «Χαρακτηρισμός
της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως Περιοχής Προστασία της Φύσης και ίδρυση
Φορέα Διαχείρισής της» σύμφωνα με το οποίο καθορίστηκαν δύο βασικές Ζώνες
Προστασίας. Οι Ζώνες αυτές περιλαμβάνουν ουσιαστικά την παραλίμνια περιοχή και
μια περιφερειακή ζώνη, με περιοχές οι οποίες, είτε γειτνιάζουν με τον υγροβιότοπο και
τον επηρεάζουν άμεσα, είτε επιδρούν ή και ενδέχεται να επιδράσουν έμμεσα στη
λειτουργία των παραλίμνιων και λιμναίων οικοσυστημάτων. Σημειώνεται εδώ ότι όλα
τα έργα και οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο,
καθορίζονται με τους περιορισμούς που θέτει το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα,
λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα μέτρα και τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε Ζώνη
Προστασίας. Οι ζώνες προστασίας, οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι όροι-περιορισμοί και
τα μέτρα και έργα είναι:
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ΖΩΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

Α
Α

πό
λυ

τη
ς Π

ρο
στ

ασ
ία

ς τ
ης

 Φ
ύσ

ης

Εκβολή ρ.Φουντουκλή
Εκβολή ρ. Βυσσινιά
Εκβολή ρ. Τοιχειού
Υπολεκάνη ρ. Φωτεινής

 Πυκνές συστάδες
υδρόφιλου δάσους

 Φώλιασμα υδρόβιων
πουλιών (με αρκετά
σπάνια & απειλούμενα
είδη)

 Επιστημονική έρευνα των οικοσυστημάτων
 Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων
 Η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων
 Η επίσκεψη για παρατήρηση, εκπαίδευση, αναψυχή
 Η συντήρηση υφιστάμενων οδών & υποδομών
 Τα έργα αναδάσωσης
 Η μελισσοκομία
 Η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων
 Η ελεύθερη βόσκηση βουβαλιών
 Η διακίνηση σκαφών χωρίς μηχανή
 Η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την επιστημονική παρακολούθηση
 Η ελεύθερη χρήση της παρόχθιας ζώνης για αναψυχή και κολύμβηση
 Η χρήση των επιφανειακών νερών για ύδρευση – άρδευση
 Η απελευθέρωση γόνου για εμπλουτισμό
 Επιπλέον στην περιοχή της Φωτεινής επιτρέπεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και η συντήρηση

των έργων υποδομής της

Β

Β
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Υ
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ν Εκβολή ρ. Αγ. Αθανασίου

Εκβολή Μεταμόρφωσης
Περιοχές με σημαντική παράκτια
βλάστηση στο βόρειο και
βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης
(εκτός των περιοχών που
χαρακτηρίστηκαν ως Α)

 Ενδιαφέρουσες
διαβαθμίσεις υδρόβιας
βλάστησης

 Ομοίως όπως η περιοχή Α και επιπλέον:
 Ο εμπλουτισμός και η ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού
 Η ελεύθερη χρήση της παρόχθιας ζώνης για αναψυχή
 Οι μεμονωμένες προβλήτες (10 σκαφών)
 Η εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση ΑΠΕ
 Η συντήρηση, επισκευή και υποστύλωση σπηλαίων, μνημείων καθώς και οι αρχαιολογικές ανασακφές

Β
ΙΙ

Π
ρο

στ
ασ

ία
ς

Ο
ικ

οσ
υσ

τή
μα

το
ς

λί
μν

ης Όλη η υδάτινη μάζα της λίμνης (η
εσωτερική επιφάνεια που είναι
ελεύθερη από βλάστηση)

 Υδάτινη μάζα της
λίμνης από την
ακτογραμμή ή το όριο
βλάστησης

 Ομοίως όπως οι περιοχές Α και ΒΙ και επιπλέον:
 Η επαγγελματική αλιεία με παραδοσιακούς τρόπους και η ερασιτεχνική
 Οι αθλητικές εγκαταστάσεις
 Η χρήση ταχυπλόων σκαφών για ναυαγοσωστικούς σκοπούς και κοντά στην πόλη της Καστοριάς για σκι ή

άλλες δραστηριότητες
200 μέτρα από τη Ζώνη Α και
100 μέτρα από τη Ζώνη ΒΙ

Β
ΙΙ

Ι
Π

ρο
στ

ασ
ία

ς
Χ

ερ
σα

ίω
ν

Ο
ικ

οσ
υσ

τη
μά

τω
ν

Λόφος της Καστοριάς
 Σημαντικό

οικοσύστημα με σπάνια
είδη χλωρίδας

 Ομοίως όπως οι περιοχές Α, ΒΙ και ΒΙΙ και επιπλέον:
 Η Ήπια αναψυχή
 Οι δραστηριότητες κοινής ωφελείας και η συντήρηση των υποδομών τους
 Η δημιουργία υποδομής με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής
 Η διαμόρφωση υφιστάμενων και η κατασκευή νέων μονοπατιών
 Η δημιουργία υποδομής για αθλητικές δραστηριότητες
 Η κίνηση βαρέων οχημάτων
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ΖΩΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Π

ερ
ιφ

ερ
ει

ακ
ή 

Ζ
ώ

νη
 Ι

Π
Ζ

 Ια

 Περιοχές με αγροτικό χαρακτήρα
κυρίως στο βόρειο και
βορειοανατολικό τμήμα της
λίμνης

 Η περιοχή άμεσης
γειτνίασης του
υγροβιοτόπου

 Όλες οι δραστηριότητες των Ζωνών Α και Β
 Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας με προύποθέσεις:

α. Φυτοπροστασία σύμφωνα με τις αρχές πολλαπλής συμμόρφωση

β. Διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφρακτών

γ. Ενίσχυση της αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών με
κατεύθυνση την βιολογική γεωργία

 Η ελεύθερη βόσκηση
 Η κατασκευή έργων υποδομής κοινής ωφέλειας
 Ο εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση των νομίμως υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων
 Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
 Η κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων
 Η δόμηση για την ανέγερση κατοικιών
 Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφιστάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών

εγγειοβελτιωτικών έργων
 Η απόληψη φερτών υλών από τις κοίτες ποταμών

 Η επέκταση, συντήρηση, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτιρίων, οδών και δικτύων υποδομών
 Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας με χρήση ΑΠΕ
 Η δημιουργία θερμοκηπίων
 Η διάνοιξη γεωτρήσεων και η κατασκευή αντιπλημμυρικών ή άλλων έργων στα ρέματα

Π
Ζ

 Ιβ

 Παραλίμνιες περιοχές νότια της
Καστοριάς έως το Δισπηλιό,
στην παραλίμνια περιοχή των
οικισμών Πολυκάρπης και
Μαυροχωρίου

 Ομοίως  Όλες οι δραστηριότητες της Ζώνης ΠΖ και ΠΖΙα

Π
ερ

ιφ
ερ

ει
ακ

ή 
Ζ

ώ
νη

 ΙΙ

Π
Ζ

 ΙΙ  Η περιοχή εκατέρωθεν της
υποζώνης Ι έως το όριο λεκάνης 

 Όλες οι δραστηριότητες της Ζώνης ΠΖ, ΠΖΙα και ΠΖΙβ και επιπλέον
 Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Α  και Β της ΚΥΑ 15393/2332/2002
 Η θήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 Η δόμηση
 Η χρήση και συντήρηση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών
 Η ελεύθερη βόσκηση και ο σταβλισμός
 Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και θερμότητας με χρήση φωτοβολταϊκών πεδίων και αιολικής ενέργειας
 Η συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτιρίων, οδών και δικτύων υποδομών
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5.1.Μέτρα διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων, τα είδη των δασών, τις
περιοχές βόσκησης, τις γεωργικές εκτάσεις και δραστηριότητες, την
αλιεία και τους υδατικούς πόρους.

5.1.1. Διαχείριση Χλωρίδας, οικοτόπων, βλάστησης
Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θεωρούμε ότι λόγω έλλειψης ή
ασάφειας των υπαρχόντων στοιχείων, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προηγηθεί της
εφαρμογής μέτρων ενεργούς διαχείρισης ορισμένων τύπων οικοτόπων ή ειδών της
χλωρίδας, η υλοποίηση των ακόλουθων στόχων και διαχειριστικών επιλογών:

Στ
όχ

οι

 Εκτίμηση της σημερινής κατάστασης διατήρησης των τυπικών ειδών
(χαρακτηριστικών και / ή κυρίαρχων ειδών) όλων των τύπων οικοτόπων
της Οδηγίας και εντοπισμός των σημαντικών προϋποθέσεων ώστε να
έχουμε την ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης με μεθοδολογία που θα είναι
εναρμονισμένη με την εφαρμογή αντίστοιχων τεχνικών σε άλλες
προστατευόμενες περιοχές.

 Εξασφάλιση ενός ευνοϊκού επιπέδου διατήρησης των τύπων οικοτόπων
και των ειδών που τους δομούν.

Δι
αχ

ει
ρι

στ
ικ

ές
 ε

πι
λο

γέ
ς

Για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, όπως είναι η εξάπλωση και το εύρος
της εμφάνισης και της κατανομής κάθε τύπου οικοτόπου το χωρικό επίπεδο
αναφοράς παρέχεται από τη συνολική επιφάνεια της περιοχής προστασίας που
στη συνέχεια ανάγεται και συγκρίνεται με την επιφάνεια του Κράτους
Μέλους, απαιτείται λεπτομερής χαρτογραφική απεικόνιση των τύπων
οικοτόπων και των φυτοκοινωνιών που εντάσσονται σε καθένα τύπο
οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ως βασικό επίπεδο για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση της παρακολούθησης.
 Σύγκριση αυτής της χαρτογράφησης με τα αποτελέσματα της

χαρτογράφησης οικοτόπων (1999-2001) και λήψη αποφάσεων σε σχέση
με τις παρατηρούμενες αποκλίσεις.

 Λεπτομερής καταγραφή και χαρτογράφηση των απειλών και των χρήσεων
γης. Στο πλαίσιο της βασικής παρακολούθησης, δεν συνιστάται η
κατασκευή των χρονοβόρων χαρτών-πλεγμάτων για ολόκληρες ομάδες
οργανισμών. Αντί αυτού, είναι χρήσιμη η χαρτογράφηση με τη χρήση
χάρτη - πλέγματος των ειδών -ενδεικτών, ειδικά εκείνων που μας δείχνουν
επιδείνωση ή απειλή. Τέτοιοι χάρτες δείχνουν την κατανομή και την τάξη
μεγέθους της επιδείνωσης και ως εκ τούτου τις τάσεις διατήρησης των
τύπων οικοτόπων και των ειδών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε
περίπτωση που παρατηρούνται δείκτες διαταραχής, ποσοτικές παράμετροι
θα πρέπει να εκτιμηθούν ανά πλέγμα του χάρτη με σκοπό να αποκτήσουμε
πιο ακριβείς πληροφορίες για την επιδείνωση ή τη βελτίωση της
κατάστασης διατήρησης (Οίκος 2004, Ντάφης, 2001).
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5.1.1.1. Διαχείριση Καλαμιώνων
Η κατανόηση των οικολογικών λειτουργιών των καλαμιώνων και η λήψη μέτρων για
την προστασία τους έχει απασχολήσει σημαντικό αριθμό επιστημόνων και φορέων
στο πλαίσιο πολυάριθμων ερευνητικών και διαχειριστικών προγραμμάτων σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δράσεις και προγράμματα διαχείρισης καλαμώνων έχουν
εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Η διαχείριση των καλαμιώνων
στοχεύει στη ρύθμιση αφενός των υδατικών παραμέτρων και αφετέρου της δομής και
σύνθεσης της βλάστησης. Όσον αφορά στη διαχείριση της βλάστησης, οι
δοκιμασμένες μέθοδοι μπορεί να στοχεύουν στη δημιουργία ή βελτίωση των
καλαμιώνων, στη διατήρηση τους σε κάποια επιθυμητή κατάσταση ή στη διαχείριση
τμημάτων τους, με σκοπό την ανασύσταση ή δημιουργία συγκεκριμένων βιοτόπων
όπως ανοικτές εκτάσεις νερού ή δημιουργία μωσαϊκού βλάστησης. Οι δοκιμασμένες
πρακτικές στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνουν συνήθως περιοδική διαχείριση
βασισμένη σε παραδοσιακές μεθόδους όπως κοπή, βόσκηση ή καύση της βλάστησης.
Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστικές πρακτικές απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων, η
πλέον συχνή μέθοδος είναι η εκσκαφή των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους
και η απόθεσή τους μέσα ή κοντά στην περιοχή παρέμβασης.

Αντίθετα, η υπερβολική πύκνωση των καλαμώνων μειώνει κατά πολύ τους χώρους
αναζήτησης τροφής για τα πουλιά, καθώς στις περιοχές αυτές έχουν εκλείψει κάθε
είδους θύλακες με ανοικτά νερά, περιοχές με πιο αραιή βλάστηση ή με βλάστηση που
βρίσκεται σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Η υπερβολική πύκνωση επηρεάζει και τη
φωλεοποίηση, καθώς η εξαιρετικά πυκνή υφή των καλαμιών δεν επιτρέπει την
δημιουργία φωλιών ανάμεσα τους. Επίσης η μείωση των εκτάσεων με νεροκάλαμα
και η αντικατάστασή τους από συμπαγείς εκτάσεις με ψαθιά, αποθαρρύνει το
φώλιασμα εξειδικευμένων ειδών στους καλαμώνες.

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζεται με την υπερανάπτυξη των καλαμιών σε
συγκεκριμένες ζώνες της λίμνης, τα οποία αφού στη συνέχεια νεκρωθούν και
αποσυντεθούν, οδηγούν σε φαινόμενα ευτροφισμού.

Για αυτούς τους λόγους, προτείνεται η περιοδική διαχείριση/κοπή των καλαμώνων
και κατ’ επέκταση η απομάκρυνση βιομάζας, μέτρο το οποίο αποτελεί βασική
διαχειριστική τακτική για την οργανική αποφόρτιση της λίμνης.

Για τη Διαχείριση των Καλαμιώνων θα ακολουθηθούν οι προτάσεις και οι
κατευθύνσεις που δίνονται στα:

1. ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, 2012. “Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Καλαμώνων
Λίμνης Καστοριάς” και

2. Δημαλέξης Α., Μαντζαβέλλας Α. & Συνεργάτες, 1997. "Μελέτη Διαχείρισης
Καλαμώνων - Χλωρίδας της Λίμνης Καστοριάς". Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε.

Προϋπόθεση όμως για τα παραπάνω αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας του
Διαγωνισμού «Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων
υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς» προϋπολογισμός
450.000,00 ευρώ.

Εκτιμάται ότι το κόστος διαχείρισης των καλαμώνων ανέρχεται στις 25.000 €
ετησίως.
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Το Σχέδιο διαχείρισης των καλαμιώνων (ΟΜΙΚΡΟΝ, 2012) διαχωρίζει την περιοχή
σε πέντε (5) Διαχειριστικές μονάδες και ενότητες Βλάστησης:
 Διαχειριστική Μονάδα 1: Περιαστική ζώνη (Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς,

Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού)
 Διαχειριστική Μονάδα 2: Περιοχή ρέματος Γκιόλε (Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού)
 Διαχειριστική Μονάδα 3: Ανατολική παρόχθια ζώνη (Τοπικές Κοινότητες

Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης και Μεταμόρφωσης)
 Διαχειριστική Μονάδα 4: Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Εκβολές

ρεμάτων στις περιοχές Τοιχιού, Βυσσινιάς και Φουντουκλή)
 Διαχειριστική Μονάδα 5: Περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και αναψυχής

(Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς)

Επιλεγμένες διαχειριστικές πρακτικές
Οι μέθοδοι επιλέγονται και μπορούν να εφαρμοστούν στην περιοχή είναι η κοπή των
καλαμώνων (Χειμερινή και Καλοκαιρινή).

1. Χειμερινή Κοπή Καλαμώνων
Η περιοδική χειμερινή κοπή των καλαμώνων επιτελεί τους εξής στόχους :
 παράγει καλής εμπορικής ποιότητας στελέχη
 επιβραδύνει το ρυθμό διαδοχής από τον καλαμώνα προς τα χερσαία

οικοσυστήματα
 βοηθάει την άγρια ζωή διατηρώντας σε καλή κατάσταση τα συγκεκριμένου τύπου

ενδιαιτήματά της.

Η χειμερινή κοπή, απομακρύνει μόνο τα νεκρά στελέχη του κοινού καλαμιού
(Phragmites australis) αποσκοπώντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ζωτικότητας
του καλαμώνα αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των στελεχών του καλαμιού.
Ωστόσο η χειμερινή κοπή δεν αφήνει εντελώς αδιατάρακτο το οικοσύστημα, καθώς
οι καλαμώνες αποτελούν ενδιαίτημα για αρκετά είδη ασπονδύλων μερικά από τα
οποία είναι σπάνια και προστατευόμενα ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο.
Συνεπώς, κατά σχεδιασμό διαχείρισης των καλαμώνων μιας περιοχής με χειμερινή
κοπή θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να παραμένουν στον καλαμώνα αρκετές
επιφάνειες οι οποίες είτε θα μένουν εκτός διαχείρισης είτε θα διαχειρίζονται με κοπή
μεγάλου περίτροπου χρόνου.

Η εποχή εφαρμογής της χειμερινής κοπής καθορίζεται από τις τοπικές
περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς σχετίζεται με την ξήρανση των στελεχών των
καλαμιών. Σαφή ένδειξη για το παραπάνω αποτελεί η πτώση των φύλλων των
καλαμιών η οποία συμβαίνει συνήθως μετά τα μέσα Δεκεμβρίου. Για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης τόσο των ειδικών κοπτικών μηχανημάτων όσο και του ειδικευμένου
προσωπικού στον καλαμώνα ίσως είναι επιθυμητή η πτώση της στάθμης του νερού
εντός του καλαμώνα, ώστε αυτή να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της κοπής. Σε
περιοχές όπου η φυσική υδροπερίοδος έχει ελάχιστο στάθμης στις αρχές ή στα μέσα
του χειμώνα, ο προγραμματισμός της κοπής μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να συμπίπτει
με αυτό το ελάχιστο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της
στάθμης μπορεί να πραγματοποιείται ρύθμιση αυτής έτσι ώστε να διευκολύνεται η
χειμερινή κοπή. Η επιθυμητή στάθμη καθορίζεται από τις διαστάσεις και τον τύπο
του χρησιμοποιούμενου κοπτικού μηχανήματος.
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Η συχνότητα της κοπής μπορεί να είναι: ετήσια, διετής ή μεγαλύτερου περίτροπου
χρόνου (μεταξύ 3-15 ετών). Μετά την κοπή καλό είναι να πραγματοποιείται
απομάκρυνση των προϊόντων αυτής  καθώς έτσι μειώνεται ο ρυθμός εναπόθεσης
οργανικής ύλης στον υγρότοπο και επακόλουθα μειώνεται η αύξηση του πάχους του
οργανικού υποστρώματος στον καλαμώνα, λειτουργώντας εξυγιαντικά για την
ποιότητα του νερού του υγροτόπου (Δημαλέξης Α., 2004).

2. Καλοκαιρινή κοπή Καλαμώνων
Η καλοκαιρινή κοπή των καλαμώνων έχει σαν στόχο τη μείωση της ζωτικότητας του
καλαμιού, καθώς και της ανταγωνιστικότητας του σε σχέση με τα άλλα υδρόφυτα και
τη βελτίωση των συνθηκών του ενδιαιτήματος για την πανίδα (Husak, 1978).

Με την καλοκαιρινή κοπή:
 απομακρύνονται τα χλωρά τμήματα των φυτών, αυτά δηλαδή που φωτοσυνθέτουν,

εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα τις αυξητικές δυνατότητες των ριζωμάτων
 εάν η κοπή γίνεται κάτω από το νερό, μειώνει ακόμη περισσότερο τόσο τη

ζωτικότητα του καλαμιού, όσο και αυτήν των υπόλοιπων υδροφύτων του
καλαμώνα

 συνήθως αυξάνεται η χλωριδική ποικιλότητα του καλαμώνα
 διατηρούνται και επεκτείνονται οι ελεύθερες επιφάνειες νερού στο εσωτερικό και

τις παρυφές του καλαμώνα.

Η καλοκαιρινή κοπή απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της βιομάζας των υψηλών
κυρίαρχων υπερυδατικών ειδών, υποβοηθώντας έτσι την βιοποικιλότητα του
βιοτόπου μέσω της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών αύξησης για τα υπόλοιπα
υδρόφυτα και δημιουργώντας ελεύθερες επιφάνειες νερού. Σε παλιότερες εποχές, το
καλοκαιρινό κόψιμο γινόταν από κτηνοτρόφους οι οποίοι αποθήκευαν τα κομμένα
στελέχη ως ζωοτροφή για το χειμώνα (Δημαλέξης Α., 2004). Η αποτελεσματικότητα
της καλοκαιρινής κοπής στην αύξηση της βιοποικιλότητας εξαρτάται από τις
συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στο ενδιαίτημα την περίοδο της κοπής.
Γενικά πάντως η καλοκαιρινή κοπή ευνοεί τα υδροφυτικά είδη του καλαμώνα (εκτός
από το καλάμι) τη σκίαση στο εσωτερικό του καλαμώνα, μειώνοντας τον
ανταγωνισμό για θρεπτικά συστατικά και παρέχοντας διαθέσιμο χώρο αύξησης στα
υπόλοιπα φυτά. Λόγω ακριβώς της ελάττωσης της ζωτικότητας του καλαμιού, η
καλοκαιρινή κοπή δεν εφαρμόζεται σε καλαμώνες που διαχειρίζονται για εμπορική
αξιοποίηση του καλαμιού αλλά  εφαρμόζεται συχνά σε προστατευόμενους φυσικούς
υγροτόπους.

Σήμερα το κόψιμο τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί συνήθη πρακτική
περιβαλλοντικής διαχείρισης η οποία εφαρμόζεται για την αναβάθμιση της
βιοποικιλότητας του καλαμώνα. Η κομμένη βιομάζα μπορεί είτε να μεταφέρεται
εκτός του υγροτόπου, είτε να συσσωρεύεται σε σημεία εκτός του καλαμώνα για να
αποσυντεθεί με φυσικό τρόπο. Μία άλλη μέθοδος χρήσης της καλοκαιρινής βιομάζας
του καλαμιού που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια είναι η παραγωγή οργανικού
λιπάσματος ή φυτοχώματος μέσω της διαδικασίας κομποστοποίησης.

Η καλοκαιρινή κοπή των καλαμιών μπορεί να εφαρμόζεται είτε πάνω είτε κάτω από
την επιφάνεια του νερού (Hawke et al., 1996).

Η καλοκαιρινή κοπή επάνω από την επιφάνεια του νερού εφαρμόζεται συνήθως σε
καλαμώνες οι οποίοι κατά τη θερινή περίοδο παραμένουν ακάλυπτοι από νερό είτε
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καλύπτονται από νερό πολύ μικρού βάθους. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα της
θερινής κοπής επιτυγχάνεται όταν η περίοδος εφαρμογής της συμπίπτει με την
περίοδο της αύξησης του καλαμιού (Απρίλιος - Ιούλιος), ενώ ικανοποιητικά
αποτελέσματα επιτυγχάνονται συνήθως μέχρι και τις αρχές του Φθινοπώρου
(Σεπτέμβριος). Λόγω του ότι η περίοδος αύξησης του καλαμιού (Απρίλιος – Ιούλιος)
συμπίπτει με την αναπαραγωγική περίοδο των περισσότερων ειδών της υγροτοπικής
πανίδας, σε προστατευόμενους φυσικούς υγροτόπους η περίοδος καλοκαιρινής κοπής
συνήθως μετατίθεται κατά 1-2 μήνες. Πέραν όμως τούτου, η πρώιμη κοπή του
καλαμιού (Απρίλιος - Ιούλιος) δεν ενδείκνυται καθώς  αφήνει χρόνο στο καλάμι για
να αναπτυχθεί και πάλι οπότε μπορεί να απαιτηθεί και δεύτερη ή και τρίτη κοπή
εντός του ίδιου έτους (Hawke et al., 1996).

Κατά το έτος εκκίνησης ενός προγράμματος καλοκαιρινής κοπής, είναι σκόπιμο, για
να μειωθεί η βιομάζα του καλαμιού που θα παραμείνει στον υγρότοπο τα επόμενα
χρόνια, να πραγματοποιηθούν και μία ή περισσότερες επαναληπτικές κοπές. Με αυτό
τον τρόπο, έπειτα από αρκετά χρόνια ετήσιας καλοκαιρινής κοπής η βιομάζα του
καλαμιού μειώνεται σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι πια απαραίτητη η συλλογή και
απομάκρυνση των κομμένων στελεχών.

Η εφαρμογή καλοκαιρινής κοπής πάνω από την επιφάνεια του νερού επιτρέπει την
απομάκρυνση του υπερυδατικού τμήματος των στελεχών το οποίο είναι απαραίτητο
για τη φωτοσύνθεση. Ωστόσο η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο αποτελεσματική από
αυτήν που γίνεται κάτω από την επιφάνεια όσον αφορά τον έλεγχο της κυριαρχίας
του καλαμιού έναντι των υπόλοιπων υδροφυτικών ειδών. Έτσι σε πολλές περιοχές
επιλέγεται συνδυασμός των δύο μεθόδων, ενώ σε θέσεις με βαθύ σχετικά νερό
προτιμότερη είναι η δεύτερη μέθοδος.

Η καλοκαιρινή κοπή κάτω από την επιφάνεια του νερού επιτρέπει τον έλεγχο της
υπερυδατικής βλάστησης χωρίς να απαιτείται στράγγιση ή μείωση της στάθμης του
νερού στην υπό διαχείριση θέση. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι αρνητικές
επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης στην πανίδα του
υγροτόπου, αφού δεν απαιτούνται αλλαγές στην υδροπερίοδο αυτού. Η μέθοδος αυτή
μπορεί να εφαρμοστεί για κοπή τόσο από τις παρυφές του καλαμώνα, (αυξάνοντας
έτσι τις ελεύθερες επιφάνειες νερού), όσο και στο εσωτερικό του (δημιουργώντας
ανοικτές επιφάνειες εντός του καλαμώνα) (Hawke et al., 1996).

Η εφαρμογή καλοκαιρινής κοπής κάτω από την επιφάνεια του νερού επιτρέπει τα
ακόλουθα:
 απομάκρυνση του υπερυδατικού τμήματος των στελεχών το οποίο είναι

απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση,
 παρεμπόδιση της παροχής οξυγόνου στα ριζώματα και επομένως αναστολή της

αύξησής τους και
 μείωση της παραγωγής νέων βλαστών κατά την επόμενη αυξητική περίοδο.
Η παραπάνω μέθοδος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων μόνιμων ελεύθερων
επιφανειών νερού εντός ή στις παρυφές καλαμώνων, έτσι ώστε να αυξηθεί η
αναλογία παρυφών/εσωτερικού, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για πολλά είδη ψαριών,
υδρόβιων ασπονδύλων, φυτών και πτηνών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος κοπής
πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην
πανίδα του υγροτόπου (ΟΜΙΚΡΟΝ, 2012).
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Επιλογή μεθόδου διαχείρισης καλαμώνων ανά Διαχειριστική Μονάδα.
Διαχειριστική

Μονάδα
Διαχειριστική Μονάδα 1 Διαχειριστική Μονάδα 2 Διαχειριστική Μονάδα 3 Διαχειριστική Μονάδα 4 Διαχειριστική Μονάδα 5

Προστεραιότητες
διαχείρισης –
Αναμενόμενα
οφέλη

- Αισθητική αναβάθμιση
- Διατήρηση και βελτίωση της

λειτουργίας του υγροτόπου για
το φιλτράρισμα αστικής μη
σημειακής ρύπανσης και μείωση
του προβλήματος ευτροφισμού
της λίμνης, μέσω της απόληψης
μέρους της νεκρής οργανικής
ύλης που αποτίθεται στο
υπόστρωμα των καλαμώνων

- Διασφάλιση της κυκλοφορίας
του νερού μεταξύ των
παρόχθιων θέσεων και του
εσωτερικού της λίμνης

- Διατήρηση των διαπλάσεων
εφυδατικής βλάστησης

- Διευκόλυνση των
δραστηριοτήτων ήπιας
αναψυχής και παρατήρησης-
περιήγησης σε ισορροπία με το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής

- Βελτίωση των συνθηκών των
ενδιαιτημάτων τροφοληψίας-
ξεκούρασης της ορνιθοπανίδας

- Αναβάθμιση της ζωτικότητας
του καλαμώνα και διατήρηση
του εξυγιαντικού ρόλου αυτού.

- Βελτιστοποίηση των
υδραυλικών λειτουργιών της
λίμνης και ειδικότερα της
παροχέτευσης των νερών αυτής
προς τον ποταμό Αλιάκμονα
μέσω του ρέματος Γκιόλε.

- Διατήρηση και προστασία φυσικού
περιβάλλοντος

- Βελτίωση των συνθηκών των
ενδιαιτημάτων ωοτοκίας της
ιχθυοπανίδας και τροφοληψίας-
ξεκούρασης της ορνιθοπανίδας

- Αναβάθμιση της ζωτικότητας του
καλαμώνα και διατήρηση του
εξυγιαντικού ρόλου αυτού.

- Αναβάθμιση των ενδιαιτημάτων
των υγρών λιβαδιών και

- Διατήρηση των διαπλάσεων
εφυδατικής βλάστησης

- Επιβράδυνση ή αντιστροφή της
πορείας διαδοχής προς τη χέρσο
των παρόχθιων οικοτόπων της
λίμνης και ειδικότερα αναβάθμιση
των ενδιαιτημάτων των υγρών
λιβαδιών με ενίσχυση της έκτασης
και της βιοποικιλότητας αυτών.

- Έλεγχος των καλαμώνων και
προώθηση της ανάπτυξης
χαμηλότερων ειδών
(χαρακτηριστικών για υγρά
ποολίβαδα) και υδρόφυτων.

- Διατήρηση και προστασία
φυσικού περιβάλλοντος

- Αναβάθμιση και προστασία του
ενδιαιτήματος αναπαραγωγής
σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας

- Προστασία των παρόχθιων
συστάδων δενδρώδους
βλάστησης

- Διατήρηση του εξυγιαντικού
ρόλου των καλαμώνων

- Διατήρηση των διαπλάσεων
εφυδατικής βλάστησης

- Διατήρηση και προστασία
φυσικού περιβάλλοντος

- Βελτίωση των συνθηκών των
ενδιαιτημάτων ωοτοκίας της
ιχθυοπανίδας και τροφοληψίας-
ξεκούρασης της ορνιθοπανίδας

- Διευκόλυνση των
δραστηριοτήτων ήπιας
αναψυχής και παρατήρησης-
περιήγησης σε ισορροπία με το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής

- Αναβάθμιση της ζωτικότητας
του καλαμώνα και διατήρηση
του εξυγιαντικού ρόλου αυτού.

- Προστασία των παρόχθιων
συστάδων δενδρώδους
βλάστησης

- Διατήρηση των διαπλάσεων
εφυδατικής βλάστησης

Επιλεγμένη
μέθοδος

- Καλοκαιρινή κοπή καλαμώνων,
- Χειμερινή κοπή καλαμώνων με

περίτροπο χρόνο κοπής 5 έτη.

- Καλοκαιρινή κοπή καλαμώνων,
- Χειμερινή κοπή καλαμώνων με

περίτροπο χρόνο κοπής 5 έτη.

- Καλοκαιρινή κοπή καλαμώνων,
- Χειμερινή κοπή καλαμώνων με

περίτροπο χρόνο κοπής 5 έτη.

Καμία μέθοδος διαχείρισης - Καλοκαιρινή κοπή καλαμώνων,
- Χειμερινή κοπή καλαμώνων με

περίτροπο χρόνο κοπής 5 έτη.
(Πηγή: ΟΜΙΚΡΟΝ, 2012)
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5.1.1.2. Προσωρινό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης
Για την αποτελεσματικότερη Διαχείριση της Λεκάνης Απορροής της Λίμνης Καστοριάς
απαραίτητη κρίνεται η γνώση της απαιτούμενης έκτασης για τη βόσκηση των κοπαδιών
αιγοπροβάτων και βοοειδών της περιοχής και η σύνταξη Διαχειριστικού Σχεδίου
Βόσκησης

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 117394/2932 (ΦΕΚ 3557/30-12-2014): «Καθορισμός των
Προδιαγραφών και του Περιεχομέ− νου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων
Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118Α΄)», οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης στοχεύουν στην υλοποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του
βοσκότοπου με έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως κριτήριο
ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, με σκοπό την
αειφορική κάρπωση του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας
αφενός και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου. Στόχος των
προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης είναι η απογραφή της φυσιογνωμίας,
του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκότοπων σε
πανελλαδική εμβέλεια με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει καταγραφή της
επιφάνειας τους, ο κατ’ εκτίμηση υπολογισμός της βοσκοϊκανότητάς τους και η
αποτύπωση της λιβαδικής κατάστασης, ώστε να γίνεται ορθολογική και βασισμένη σε
επιστημονικά κριτήρια διαχείριση.

Οι απαιτούμενες εκτάσεις, εξαρτώνται κάθε φορά από το είδος της βλάστησης, τις
κλιματικές συνθήκες, τον αριθμό και το είδος των ζώων που εξυπηρετούνται από την
περιοχή. Στη μελέτη αυτή επιπλέον θα υπολογίζεται:
 Ο ρυθμός μεταβολής του αριθμού και του είδους των κοπαδιών της περιοχής
 Οι απαιτούμενες εκτάσεις και η εξέλιξή τους σε βάθος χρόνου
 Απαιτούμενες ενέργειες προς βελτίωση των προς βόσκηση εκτάσεων

Προϋπολογίζεται ότι το κόστος εκπόνησης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης για
έκταση 50.000 στρεμμάτων, ανέρχεται στις 20.000 €.

5.1.1.3. Περιορισμός χρήσης λιπασμάτων / φυτοφαρμάκων στις αγροτικές
καλλιέργειες

Οι αγροτικές καλλιέργειες στη λεκάνη απορροής στη Λίμνη Καστοριάς, υφίστανται επί
μακρό χρονικό διάστημα εντατική λίπανση και εισαγωγή φυτοφαρμάκων προς αύξηση
της παραγωγής και την αντιμετώπιση των ασθενειών που απειλούν τα καλλιεργήσιμα
φυτά. Αποδεικνύεται ωστόσο ότι η πρακτική της υπερ-διοχέτευσης φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων δρα αρνητικά, όχι μόνο στο περιβάλλον της περιοχής (εισαγωγή των
ουσιών στον υδροφόρο ορίζοντα, τη λίμνη και την ατμόσφαιρα) και τη δημόσια υγεία,
αλλά και στην ίδια την ανάπτυξη των καρπών, αφού τα επιπλέον θρεπτικά συστατικά
ευνοούν την ανάπτυξη του δενδρώδους ιστού και όχι την περαιτέρω ανάπτυξη των
καρπών.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι στην περιοχή που μελετάται, εφαρμόζεται ήδη
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, ενώ έμφαση πρέπει να
δοθεί στην υιοθέτηση προτάσεων που αφορούν γενικότερα την εισαγωγή νέων
προτύπων στην αγροτική παραγωγή για περαιτέρω μείωση ρύπανσης (ΑΝΚΟ, 2010).

Προτείνεται να εφαρμοστούν ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με αντίστοιχα
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ιδρύματα (Πανεπιστημιακές σχολές, ΕΘΙΑΓΕ) με σκοπό την εφαρμογή και ανάδειξη
μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Μέχρι την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων
να συνεχιστούν οι εδαφολογικές αναλύσεις και η φυλλοδιαγνωστική για ορθολογική
χρήση λιπασμάτων καθώς και η συνεργασία με το περιφερειακό κέντρο προστασίας
φυτών και ποιοτικού ελέγχου Θεσ/νίκης για την έκδοση στοχευμένων Γεωργικών
Προειδοποιήσεων.

Μία πρόταση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η Γεωργία Ακριβείας που αποτελεί
μία νέα αντίληψη για τη γεωργία και ταυτοχρόνως, μία νέα μέθοδος γεωργικής
πρακτικής. Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες τα πρώτα βήματα του νέου αυτού
διατομεακού και πολυεπιστημονικού γεωργικού κλάδου έχουν ήδη γίνει, ενώ όλο και
πιο προηγμένες τεχνικές βρίσκουν συνεχώς έδαφος για εφαρμογή.

Η γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής
αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στη διαχείριση των εισροών σε ένα αγρό
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά.
Τα συστήματα της γεωργίας ακριβείας στηρίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν οι
νέες τεχνολογίες για την αναγνώριση της χωρικής-χρονικής παραλλακτικότητας των
αναγκών της καλλιέργειας και την ανάπτυξη συστημάτων μεταβλητών παροχών των
εισροών. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους αγροτικής παραγωγής, όπου οι
εισροές παρέχονται ενιαία στον αγρό, θεωρώντας ότι υπάρχει μια αποδεκτή
ομοιογένεια στις εδαφολογικές ιδιότητες και τη γονιμότητα του εδάφους, την εδαφική
υγρασία, τους πληθυσμούς των ζιζανίων και των εντόμων, και τα χαρακτηριστικά των
φυτών, η γεωργία ακριβείας διαχειρίζεται τον αγρό σε μικρότερες περιοχές
(διαχειριστικές ζώνες) που εμφανίζουν μια σχετική ομοιομορφία που ανταποκρίνεται
περισσότερο στην πραγματικότητα. Με τη γεωργία ακριβείας διαχειριζόμαστε
αποτελεσματικότερα την τοπική παραλλακτικότητα ενός αγρού με στόχο:
• Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής.
• Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
• Την ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση των χημικών εισροών.
• Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
• Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η γεωργία ακριβείας αποτελούνται από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS), γεωγραφικά συστήματα
πληροφοριών (GIS), διάφορα είδη αισθητήρων και συστήματα ελέγχου της εφαρμογής
εισροών. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη γεωργία έχει δώσει τη δυνατότητα
μιας διαφορετικής διαχείρισης που δεν ήταν δυνατή πριν από μερικά χρόνια, σε επίπεδα
λεπτομέρειας που δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν παλαιότερα.

5.1.1.4. Επεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα
Ο πρωτογενής τομέας της περιοχής που αφορά κυρίως τους τομείς της κτηνοτροφίας
και της γεωργίας, συμβάλλει και αυτός σε αξιόλογο βαθμό στην πρόκληση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ασκούν «πίεση» στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
λίμνης, με την παραγωγή ρυπαντικών φορτίων. Για την αποφυγή των επιδράσεων από
τους τομείς αυτούς, προτείνονται τα εξής:

Σχετικά  με τα μέτρα ελέγχου περιβαλλοντικά επιβλαβών Γεωργικών δραστηριοτήτων,
προτείνονται τα εξής:
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 Ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων
 Προώθηση και εφαρμογή εναλλακτικών γεωργικών καλλιεργειών, με μικρότερες ή

μηδενικές ανάγκες σε χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων (π.χ. χρήση
βιολογικών καλλιεργειών)

 Απαγόρευση ή σημαντικός περιορισμός χειμερινής λίπανσης, λόγω αυξημένης
απορροής των επιβλαβών ουσιών στη λίμνη

 Σχολαστικός έλεγχος για την πλύση των βυτιοφόρων των φυτοφαρμάκων και
κατασκευή σταθμού πλύσης τους
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5.1.2. Υδατικοί πόροι
Στ

όχ
οι  Διατήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου.

 Εξασφάλιση καλής ποιότητας νερών σε ολόκληρη την υδρογραφική
λεκάνη.

Δι
αχ

ει
ρι

στ
ικ

ές
επ

ιλ
ογ

ές

 Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών της λίμνης και των μεταβολών
που υφίσταται με το χρόνο.

 Σταθερός έλεγχος της μεταβολής της χωρητικότητας της λίμνης.
 Παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των ιζημάτων που

καταλήγουν στη λίμνη. (Οίκος 2004).

Προτάσεις
Η διαχείριση των υδάτων της λεκάνης απορροής της Λίμνης είναι υπόθεση διαχείρισης
τόσο της ποσότητας όσο και της οικολογικής ποιότητας τους.

Με την οδηγία 2000/60/ΕΕ, οδηγία -πλαίσιο για τα ύδατα, η χώρα μας «υποχρεώθηκε»
στη λήψη μίας σειράς μέτρων και δράσεων με σκοπό τη προστασία και τη βελτίωση
όλων των οικοσυστημάτων γλυκού νερού.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν θα προχωρούν πέρα από τα θέματα της
ποιότητας των υδάτων, στη διασφάλιση της υγείας των υδάτινων οικοσυστημάτων και
την αειφορική χρήση τους, εμποδίζοντας τη ρύπανση, αποκαθιστώντας τη
βιοποικιλότητα, βελτιώνοντας τη κατάσταση και τη λειτουργία των ποταμών, των
λιμνών, των εκβολών, των υπογείων και των παράκτιων υδάτων. Ο απώτερος σκοπός
είναι όλα τα ύδατα της κοινότητας να φτάσουν σε μια καλή οικολογική και χημική
κατάσταση το ταχύτερο δυνατό.

Για την ορθολογική ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Ε.Γ. οικ.107 ΦΕΚ
181/Β΄/31-01-14 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία έλαβε χώρα η
έγκριση του σχεδίου διαχείρισης για το υδατικό διαμέρισμα 09 της Δυτικής
Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 11 (Πρόγραμμα Μέτρων) της Οδηγίας 2000/60:
«Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για τη θέσπιση, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής
ποταμού ή για το τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται
εντός της επικράτειας του, προγράμματος μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα
των αναλύσεων που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 5 (Χαρακτηριστικά της περιοχής
λεκάνης απορροής ποταμού, επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος),
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 4
(Περιβαλλοντικοί Στόχοι). Τα εν λόγω προγράμματα μέτρων μπορούν να αναφέρονται σε
μέτρα που προκύπτουν από νομοθεσία, η οποία έχει θεσπισθεί σε εθνικό επίπεδο, και
καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας κράτους μέλους. Κατά περίπτωση, ένα κράτος
μέλος μπορεί να θεσπίζει μέτρα που ισχύουν για όλες τις περιοχές λεκάνης απορροής
ποταμού ή/και τα τμήματα διεθνών περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού που
ευρίσκονται στην επικράτεια του».



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

190

Κάθε πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει τα "βασικά" μέτρα και, όπου απαιτείται,
"συμπληρωματικά" μέτρα. Τα βασικά μέτρα αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι του
Άρθρου 4 της Οδηγίας. Στην πλειοψηφία τους αφορούν σε προληπτικές ενέργειες για
την προστασία των Υδατικών Συστημάτων. Τα Βασικά Μέτρα, εφόσον είναι
υποχρεωτικά, εφαρμόζονται «οριζόντια» σε όλα τα ΥΣ του Υδατικού διαμερίσματος.
Τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμόζονται επιπλέον των βασικών σε συγκεκριμένα
Υδατικά Συστήματα τα οποία, ακόμη και μετά από την εφαρμογή των βασικών μέτρων,
κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους Περιβαλλοντικούς Στόχους.
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Πίνακας βασικών Μέτρων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΆΡΘΡΟ 9)

OM01-01 Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής
ώστε με ευέλικτο και αποτελεσματικό
τρόπο να υπηρετεί ως κύρια στόχευση
την περιβαλλοντική αειφορία και την
αποφυγή σπατάλης νερού

Διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για το νερό ύδρευσης με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης του νερού
και τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους του νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Υπεύθυνη
η ΕΓΥ για τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΆΡΘΡΟ 4)

0Μ02-01 Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουρ-
γίας των δικτύων ύδρευσης των
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημά-
των του ΥΔ. Έλεγχοι Διαρροών

Ο έλεγχος των διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης αποσκοπεί στον εντοπισμό των διαρροών για την αποφυγή μεγάλης απώλειας νερού. Οι
κάθε είδους διαρροές λόγω ελαττωματικών συνδέσεων ή φθορών στους αγωγούς μεταφοράς, οι παράνομες συνδέσεις, τα σφάλματα
μέτρησης λόγω ελαττωματικών υδρομέτρων ή και απλώς η έλλειψη υδρομέτρων συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση νερού το οποίο από
τις ΔΕΥΑ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 5% και 45%. Με ευθύνη των ΔΕΥΑ πρέπει να εφαρμοστούν μέθοδοι εντοπισμού
απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης οι οποίες θα εφαρμόζονται σε συνεχή βάση. Μετά τον εντοπισμό πρέπει να ακολουθεί η επισκευή και
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. Επίσης, θα πρέπει να προωθηθεί η τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν υπάρχουν και η
αντικατάσταση των ελαττωματικών.

0Μ02-02 Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και
προγράμματος μέτρων για την κατ'
οίκον εξοικονόμηση νερού

Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Κατάρτιση Προγράμματος Μέτρων και
Θεσμικού Πλαισίου για την κατ' οίκον εξοικονόμηση νερού» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ διερευνήθηκαν οι
δυνατότητες εξοικονόμησης νερού σε κατοικίες. Εφαρμόζοντας πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού κατ' οίκον, επιτυγχάνεται η
προώθηση νέες τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και την εξοικονόμηση νερού. Η σχετική μελέτη, που
ολοκληρώθηκε, έδειξε ότι απλές παρεμβάσεις στον εξοπλισμό ενός νοικοκυριού μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση
νερού. Θα μπορούσαν να επιτύχουν εξοικονόμηση νερού σε μεμονωμένα νοικοκυριά κατά τουλάχιστον 30% και συνολικά κατά
περίπου 10%. Το ΥΠΕΚΑ μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 να εξετάζει την κατάρτιση
Θεσμικού Πλαισίου και Προγράμματος Μέτρων για την κατ' οίκον Εξοικονόμηση Νερού. Τα μέτρα που προωθούνται έχουν θεσμικό,
κανονιστικό, οικονομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα. Ήδη στο ΝΟΚ υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση σε νέες κατοικίες
εξοπλισμού που εξοικονομεί νερό, εξοπλισμού ο οποίος θα εξειδικεύεται με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ.

0Μ02-03 Έργα Αποκατάστασης/Ενίσχυσης υφι-
στάμενου δικτύου ύδρευσης

Το μέτρο αφορά στην αποκατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών ύδρευσης και στην ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου
ύδρευσης για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης σε υδρευτικές ανάγκες. Τα έργα αυτά που στοχεύουν στην αποτελεσματική κάλυψη
της αυξανόμενης υδρευτικής ανάγκης σε οικισμούς και δήμους, αποτελούν πρώτης προτεραιότητας έργα για την εφαρμογή της
Οδηγίας. Αυτά και γενικότερα όλα τα παρεμφερή πρέπει να προωθηθούν με ευθύνη Περιφέρειας, ΕΥΑΘ και ΔΕΥΑ.

0Μ02-04 Ενίσχυση δράσεων περιορισμού των
απωλειών στα συλλογικά δίκτυα
άρδευσης

Απαιτείται:
1) να βελτιστοποιείται το πρόγραμμα άρδευσης με συνεργασία ΤΟΕΒ - καλλιεργητών ώστε αποφεύγεται το πότισμα κατά τις ώρες

της ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Στο πλαίσιο αυτό ο διαχειριστής του συλλογικού δικτύου κατά την έναρξη της
αρδευτικής περιόδου θα καταρτίζει πρόγραμμα άρδευσης το οποίο θα κοινοποιεί στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων,

2) με φροντίδα της Περιφέρειας να συντηρούνται τα έργα μεταφοράς νερού.
0Μ02-05 Αναδιοργάνωση /Εξορθολογισμός του

θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων
Το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων θεσμοθετήθηκε το 1958 και στην πορεία
τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με σειρά νομοθετημάτων. Το μέτρο αναφέρεται στη διαμόρφωση προτάσεων και θεσμικών
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διαχείρισης συλλογικών δικτύων
άρδευσης

τροποποιήσεων σχετικών με την αναβάθμιση της λειτουργίας και την πλήρη διευκρίνιση του θεσμικού πλαισίου των TOEB/ΓΟΕΒ,
έτσι ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η διαχείριση του αρδευτικού νερού. Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητη είναι η σύσταση ειδικής
ομάδας εργασίας με εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων η οποία θα διαμορφώσει προτάσεις για τις
απαραίτητες θεσμικές και κανονιστικές τροποποιήσεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ

0Μ02-06 Ενίσχυση αποδοτικών μεθόδων
άρδευσης καλλιεργειών και αύξηση
των δεκτικών σε αυτές καλλιεργειών

Στόχος του μέτρου να αναζητηθούν κίνητρα για την ενίσχυση των αποδοτικών μεθόδων άρδευσης καλλιεργειών που περιορίζουν τις
ποσότητες αρδευτικού νερού. Τέτοιες μέθοδοι είναι ενδεικτικά οι μικροαρδεύσεις, που μπορούν να έχουν εφαρμογή στο σύνολο των |
αρδευόμενων δενδρωδών καλλιεργειών και σε άλλες δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης καλλιέργειες, όπως λαχανικά, κηπευτικά,
μποστανικά κ.λπ. Για την καλύτερη απόδοση του μέτρου που προτείνεται επιπλέον να δοθούν κίνητρα (οικονομικά) για την αύξηση
των εκτάσεων τέτοιων καλλιεργειών.

OM02-07 Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών
προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων
επαναχρησιμοποίησης

Σύνταξη εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής των μεθόδων επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στην ΚΥΑ
145116/08.03.2011 (ΦΕΚ Β' 35) όπου ενδεικτικά θα καθορίζονται:
Α. Η περιγραφή των δυνητικών μεθόδων επαναχρησιμοποίησης, που συνίσταται η εφαρμογή κάθε μεθόδου, οι ελάχιστες απαιτήσεις
εφαρμογής κάθε μεθόδου και η συνολική πρακτική ορθής και αποδεκτής εκτέλεσης,
Β. Οι διαδικασίες μελέτης και εφαρμογής επαναχρησιμοποίησης ήτοι τα διαδοχικά στάδια προσέγγισης (Εκδήλωση πρόθεσης -
προκαταρκτική μελέτη. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διαβούλευση ενημέρωση ενδιαφερομένων. Τεχνική μελέτη
εφαρμογής. Αδειοδότηση. Πιλοτική εφαρμογή. Παραγωγική εφαρμογή) καθώς επίσης και η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των
εμπλεκόμενων φορέων.

OM02-08 Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών
Σχεδίων'Υδρευσης (Masterplan) από τις
ΔΕΥΑ

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα
απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια (Masterplan) να εκπονηθούν από την ΕΥΑΘ
και τις ΔΕΥΑ ως καθ' ύλην αρμόδιων φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των
Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

0Μ03-01 Προστασία υδροληπτικών έργων
επιφανειακών υδάτων για ύδρευση

Η μεθοδολογία καθορισμού ζωνών προστασίας γύρω από τα επιφανειακά ΥΣ που χρησιμοποιούνται για ύδρευση απαιτεί την
εκπόνηση μελετών για κάθε ένα από αυτά. Έως την εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών μια καταρχήν προσέγγιση καθορισμού
ζωνών είναι η ακόλουθη:
 Ζώνη III (μακρινή ζώνη ή επιτηρούμενη ζώνη),
 Ζώνη II (κοντινή ζώνη προστασίας ή ελεγχόμενη ζώνη).
 Ζώνη I (άμεσης προστασίας ή απαγορευμένη),
Η Δ/νση Υδάτων θα καθορίσει τις κατά προτεραιότητα θέσεις υδροληψιών στο ΥΔ για τις οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν οι
αντίστοιχες μελέτες κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.

0M03-02 Ορισμός ζωνών προστασίας έργων
υδροληψίας για άντληση πόσιμου
ύδατος από ΥΥΣ

Στα έργα υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος (γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια) ορίζονται καταρχήν, και μέχρι την ολοκλήρωση των
ειδικών υδρογεωλογικών μελετών προσωρινές ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης νερού ως εξής:
Ζώνη απόλυτης προστασίας I : 10-20m περιμετρικά του έργου υδροληψίας.
Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας II : Ορίζεται καταρχάς ανάλογα με το είδος της υπόγειας υδροφορίας ως ακολούθως:
 Καρστικά συστήματα: 1000m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 500m κατάντη των σημείων απόληψης νερού

ύδρευσης.
 Ρωγματώδη συστήματα: 500m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300m κατάντη των σημείων απόληψης νερού

ύδρευσης.
 Κοκκώδη συστήματα ελεύθερης ροής: περίμετρος ακτίνας 500μ.
 Κοκκώδεις υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφορίες: περίμετρος ακτίνας 500μ.
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Ζώνη προστασίας III : Αφορά στη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να προσδιορισθεί μόνο από την
αναφερόμενη ειδική υδρογεωλογική μελέτη.
Νέες Δραστηριότητες που καταρχήν απαγορεύονται ανά ζώνη:
Ζώνη προστασίας I (άμεσης προστασίας) Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από ρύπανση και
χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των
απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροληπτικών έργων.
Ζώνη προστασίας II (ελεγχόμενη) Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των
50ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης με την
υδροληψία. Στη ζώνη αυτή απαγορεύονται δραστηριότητες υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας όπως (ενδεικτικά) εντατικές
αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων - αγροχημικών, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές - βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών αποβλήτων, συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει δυνητική
πηγή ρύπανσης ίση ή μεγαλύτερη από τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες.
Ζώνη προστασίας III (επιτηρούμενη) περιβάλει την I και τη II ζώνη και αναπτύσσεται σε όση απόσταση φθάνει η λεκάνη
τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται το υδροληπτικό έργο. Στη ζώνη III τηρείται η κείμενη λοιπή
νομοθεσία για την προστασία των υδάτων.
Οι προδιαγραφές για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές μελέτες θα καθοριστούν από τις συναρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό
της ΕΓΥ

0M03-03 Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών
προστασίας σημείων υδροληψίας
υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για
απολήψεις νερού ύδρευσης
>1.000.000m3 ετησίως.

Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης
>1.000.000m3 ετησίως. Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση είναι η εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών κατά
περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα είναι εφικτή η λεπτομερής οριοθέτηση.

0M03-04 Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο
μητρώο προστατευόμενων περιοχών
πόσιμου ύδατος και καθορισμός
θεσμικού πλαισίου προστασίας

Κατ' αρχάς για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις της ζώνης προστασίας II των σημείων
υδροληψίας υπόγειου νερού για ύδρευση με εξαίρεση τα κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης και συνεργείων
αυτοκινήτων και την ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
Η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μπορεί να επιτρέπεται σε συγκεκριμένες θέσεις μετά την υποβολή υδρογεωλογικής μελέτης ή
έκθεσης ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία της δραστηριότητας και θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων.
Καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας όπου θα υιοθετηθούν με λεπτομέρεια τα μέτρα προστασίας των ΥΥΣ που εντάσσονται
στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών από ΕΓΥ.

0M03-05 Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
σε Μεγάλες ΔΕΥΑ

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από
την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας
στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Στο πλαίσιο του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου
νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)» που
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώθηκε το 2011, έχουν συνταχθεί οι Προδιαγραφές για την εφαρμογή των Σχεδίων
Ασφάλειας Νερού Προτείνεται η υλοποίηση των ΣΑΝ στην ΕΥΑΘ και σε μεγάλες ΔΕΥΑ όπως οι ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, Βέροιας,
Κοζάνης, Κατερίνης και Φλώρινας που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών
πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην
πηγή του, σωστής επεξεργασίας του ύδατος και σωστής διανομής σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

0Μ04-01 Τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής Αναφέρεται σε απολήψεις άνω των 10 m3/ημέρα και περιλαμβάνει την τοποθέτηση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εξοπλισμού
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απολήψεων επιφανειακών υδάτων καταγραφής των απολήψεων (υδρόμετρα, σταθμηγράφους κ.λπ.) σε έργα υδροληψίας επιφανειακών υδάτων. 0 σχετικός εξοπλισμός
που είναι αναγκαίος θα προσδιορίζεται κατά την έκδοση νέας σχετικής άδειας χρήσης νερού ή την επανέκδοση της υφιστάμενης και
το κόστος του θα βαρύνει το φυσικό και νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί την απόληψη νερού, ενώ είναι δυνατή και η θέσπιση
κινήτρων για την εφαρμογή του μέτρου. Το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας του μετρητικού
εξοπλισμού στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι μετρήσεις των ποσοτήτων νερού που λαμβάνονται ετησίως
από τις υδροληψίες θα αποστέλλονται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους στις Διευθύνσεις Υδάτων.

0Μ04-02 Καθορισμός κριτηρίων για τον
προσδιορισμό ορίων συνολικών
απολήψεων ανά ΥΣ

Καθορισμός μεθοδολογίας και κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ελάχιστης περιβαλλοντικής παροχής κατάντη σημαντικών έργων
υδροληψίας με βάση τα αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των ΥΣ της χώρας και με στόχο την
κατάρτιση συγκεκριμένων προδιαγραφών

0Μ04-03 Επικαιροποίηση της απόφασης
Φ16/6631/1989 που καθορίζει τα
κατώτατα και ανώτατα όρια των
αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού
νερού

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ16/6631/1989 καθορίσθηκαν τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων
αρδευτικού νερού για την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων στην άρδευση ανά κατηγορία καλλιεργειών και ανά Υδατικό
Διαμέρισμα. Τα όρια αυτά έχουν υπολογισθεί ανά μήνα για την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου και ισχύουν και αθροιστικά. 0
υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων έγινε με τη μέθοδο Blanney - Gridle. Προτείνεται η επικαιροποίηση της απόφασης
λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά και εδαφολογικά δεδομένα από το 1989 και μετά και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του
Σχεδίου Διαχείρισης

0Μ04-04 Επανεξέταση του κανονιστικού
πλαισίου αδειοδότησης χρήσης νερού
και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης
υδατικών πόρων

Αναθεώρηση των προβλέψεων της ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β'1784) και λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων, ώστε μεταξύ
άλλων (α) να εξετάζεται η συμβατότητα εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο
Διαχείρισης σε πρώιμο στάδιο, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, (β) να διερευνηθεί η αδειοδότηση χρήσεων
ύδατος για γεωθερμικούς σκοπούς

0Μ04-05 Δημιουργία ενιαίου μητρώου
αδειοδοτημένων απολήψεων νερού
μέσα από τη διαδικασία έκδοσης
αδειών χρήσης νερού

Αναφέρεται στην ενιαιοποίηση του τρόπου καταχώρησης των βασικών στοιχείων που συλλέγονται από τις Δ/νσεις Υδάτων κατά την
έκδοση των Αδειών Χρήσης Νερού κυρίως σε σχέση με τη θέση υδροληψίας, τις ποσότητες που λαμβάνονται και το ΥΣ που αφορούν
καθώς επίσης και στοιχεία των υπευθύνων ώστε να είναι δυνατός ο εξορθολογισμός των ελέγχων που απαιτούνται για την τήρηση
των όρων της σχετικής άδειας. Οι πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο θα καθοριστούν από την ΕΓΥ σε
συνεργασία με τις Δ/νσεις Υδάτων. Το μητρώο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας έτσι ώστε
να διευκολύνονται οι απαραίτητοι προβλεπόμενοι έλεγχοι των έργων αυτών.

ΟΜ04-06 Τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής
απολήψεων υπογείων υδάτων

Σταδιακή τοποθέτηση υδρομετρητών σε όλες τις υδροληψίες μορφής γεώτρησης, φρέατος ή υδρομάστευσης πηγής, από τις οποίες
λαμβάνεται ποσότητα νερού ίση ή μεγαλύτερη των 10m3 ημερησίως, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απολήψεων
υπόγειων υδάτων. Το μέτρο αφορά στο σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των
υδροληψιών (π.χ. ΔΕΥΑ Δήμοι, φορείς συλλογικής άρδευσης, ιδιώτες). Το κόστος του αναγκαίου σχετικού εξοπλισμού θα βαρύνει
τα ως άνω πρόσωπα, ενώ είναι δυνατή και η θέσπιση κινήτρων για την εφαρμογή του μέτρου. Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να
δηλώσουν την έναρξη λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού στην οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ
οι μεγάλοι χρήστες εξ αυτών (ΔΕΥΑ, Δήμοι, Βιομηχανίες, Συλλογικά αρδευτικά δίκτυα) υποχρεούνται να αποστέλλουν στις εν λόγω
Διευθύνσεις και εντός του πρώτου δεκαήμερου του Νοεμβρίου κάθε έτους, τις μετρήσεις των ποσοτήτων που λαμβάνονται ετησίως
από τις υπό διαχείριση τους υδροληψίες.

0M04-07 Απαγόρευση κατασκευής νέων
υδροληπτικών έργων υπόγειων υδάτων
(γεωτρήσεις, πηγάδια κ.λπ.) για νέες
χρήσεις νερού καθώς και της επέκτασης
αδειών υφιστάμενων χρήσεων νερού:
 Σε περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική

κατάσταση
 Εντός των ζωνών των συλλογικών

αρδευτικών δικτύων

Στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που έχει προσδιορισθεί ότι βρίσκονται σε κακή ποσοτική κατάσταση, στις ζώνες των
συλλογικών αρδευτικών δικτύων και στις ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης πόσιμου νερού δεν επιτρέπεται η εκτέλεση νέων
γεωτρήσεων για να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση και για να προστατεύονται τα ΥΥΣ.
Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι ειδικές περιπτώσεις με προτεραιότητα στη χρήση πόσιμου ύδατος και σε έργα που μπορεί να
οδηγήσουν σε μετρήσιμη απομείωση των απολήψεων από το ΥΥΣ. Τα παραπάνω θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Υδάτων με την υποβολή τεκμηριωμένης υδρογεωλογικής έκθεσης για απολήψεις κάτω από 10ιτι3/ημέρα ή μελέτης για
απολήψεις μεγαλύτερες από 10Γη3/ημέρα. Οι προδιαγραφές για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές μελέτες και εκθέσεις θα
καθοριστούν από τις συναρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό της ΕΓΥ.
Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων δύναται να χορηγείται άδεια ανόρυξης νέας γεώτρησης για την ενίσχυση των



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

195

 Στις ζώνες προστασίας (I και II) των
έργων υδροληψίας για άντληση
πόσιμου ύδατος.

αναγκών του συλλογικού αρδευτικού δικτύου, για θερμοκήπια, για αντιπαγετική προστασία και άλλες χρήσεις πλην της άρδευσης. Το
μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στα υπόγεια υδατικά συστήματα GR0900050, GR0900340 και στα υποσυστήματα GR0900061,
GR0900062 και GR0900063 του υπόγειου υδατικού συστήματος GR0900060.

0Μ04-08 Προστασία επιφανειακών ΥΣ από τις
άμεσες και τις έμμεσες απολήψεις μέσω
των συσχετιζόμενων ΥΥΣ

Το παρόν μέτρο αφορά στα εσωτερικά επιφανειακά ΥΣ, ποτάμια και λιμναία.
I. Επιτρέπεται νέα απόληψη και χρήση απευθείας επιφανειακού νερού από λιμναία και ποτάμια υδατικά συστήματα με τις ακόλουθες

προϋποθέσεις:
i) Για ποτάμια ΥΣ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης θα εξετάζεται η διατήρηση της απαιτούμενης ελάχιστης παροχής κατάντη

για την προστασία του περιβάλλοντος και για την εξασφάλιση των ποσοτήτων για τις ανάγκες των κατάντη χρήσεων νερού.
ii) Να καταρτιστεί πρόγραμμα απολήψεων για το μέσο υδρολογικό έτος και πρόγραμμα μείωσης των απολήψεων για την

περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας για την τήρηση α) της κατώτατης στάθμης λίμνης και β) της ελάχιστης ως άνω παροχής
για τα ποτάμια ΥΣ.

iii) Σε περιπτώσεις άρδευσης, η απόληψη γίνεται από συλλογικά δίκτυα ή/και ομάδα παραγωγών.
iv) Εξαιρούνται η Βεγορίτιδα & η Χειμαδίτιδα για τις οποίες δεν επιτρέπονται νέες απευθείας απολήψεις εκτός ειδικών

περιπτώσεων.
II.Για απολήψεις από ΥΥΣ στα οποία υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της στάθμης του υδροφορέα με τα επιφανειακά και δεν

εφαρμόζονται λοιπά μέτρα του ΣΔ καθορίζεται η υδραυλική επικοινωνία μεταξύ τους και οι μέγιστες δυνατές απολήψεις υπόγειων
υδάτων με την εκπόνηση ειδικών μελετών (υδραυλική-υδρολογική και υδρογεωλογική). Η Δ/νση Υδάτων καθορίζει τις περιοχές
για τις οποίες κατά προτεραιότητα εκπονούνται οι μελέτες αυτές με βάση τα αναφερόμενα στο σχέδιο διαχείρισης, νέα στοιχεία για
την κατάσταση των υδάτων που προκύπτουν από το δίκτυο παρακολούθησης και λοιπές σχετικές μελέτες και έρευνες, καθώς
επίσης και τον αριθμό αιτήσεων για αδειοδότηση νέων έργων απολήψεων που έχει δεχτεί.

Μέχρι την ολοκλήρωση των μελετών αυτών:
 για τις περιοχές εκατέρωθεν των λιμναίων υδατικών συστημάτων καθορίζεται ειδική ζώνη 250 m από την ακτογραμμή εντός της

οποίας δεν επιτρέπεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων,
 για νέα λιμναία ΤΥΣ ή ΙΤΥΣ ή νέες απολήψεις από υφιστάμενα ΤΥΣ ή ΙΤΥΣ θα πρέπει στο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης

των σχετικών έργων να προβλέπονται σχετικές ρυθμίσεις και ιδίως για την περίπτωση II να υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο
φορέα οι αναφερόμενες ως άνω μελέτες.

 για τα υφιστάμενα τεχνητά και ιδιαιτέρως τροποποιημένα λιμναία υδατικά συστήματα, εφόσον στις αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων των σχετικών έργων προβλέπονται τέτοιες ρυθμίσεις, διατηρούνται.

Εφόσον από τις διατάξεις προστασίας προστατευόμενων περιοχών (Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, ως ν.3937/2011)
επιβάλλονται αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν οι αυστηρότερες προβλέψεις.
Για την εφαρμογή του παρόντος και εφόσον δεν έχει καθοριστεί η ακτογραμμή βάσει της κείμενης νομοθεσίας, το όριο της
ακτογραμμής ορίζεται βάσει των διαθέσιμων στοιχείων για την ανώτατη στάθμη της λίμνης από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΣ

0M05-01 Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής
τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων
υδροφόρων συστημάτων ως μέσο
ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής
προστασίας των ΥΥΣ.

Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφόρων αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ποσοτικής ή
ποιοτικής υποβάθμισης των ΥΥΣ που προκαλούνται από πιέσεις στα υπόγεια νερά, όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις, κ.λπ. Πρόκειται
για δράση με περιβαλλοντική διάσταση διότι αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες δεξαμενές που διαμορφώνονται στο υπέδαφος για
αποθήκευση νερού καλής ποιότητας κατά τη χειμερινή περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμες για χρήση κατά τη θερινή περίοδο των
αυξημένων απαιτήσεων.
Η εφαρμογή του τεχνητού εμπλουτισμού αποσκοπεί στην ποσοτική ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των ΥΥΣ. Σημαντική
είναι επίσης η συμβολή του στον περιορισμό και τη σταδιακή απώθηση του μετώπου θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους
υδροφόρους ορίζοντες.
Η αποτελεσματικότητα των τεχνητών εμπλουτισμών καθορίζεται από σειρά παραγόντων όπως ο προσδιορισμός της αποθηκευτικής
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ικανότητας των υδροφόρων οριζόντων, η διαθεσιμότητα νερού εμπλουτισμού σε ικανή ποσότητα για τις ανάγκες της εφαρμογής και
σε ποιότητα συμβατή και επιθυμητά καλύτερη από την ποιότητα του νερού του εμπλουτιζόμενου υπόγειου υδατικού συστήματος.
Οι αναφερόμενες διαδικασίες τεχνητών εμπλουτισμών βασίζονται στην αξιοποίηση φυσικών νερών καλής ποιότητας και δεν
σχετίζονται με τον τεχνητό εμπλουτισμό που προβλέπεται στην ΚΥΑ 145116/08.03.2011 (ΦΕΚ Β' 354).
Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης όπου θα εξετάζονται το βάθος του
υδροφόρου ορίζοντα, η ύπαρξη ή μη επάλληλων γεωλογικών στρωμάτων, η υδραυλική αγωγιμότητα τους, το βάθος του
εμπλουτισμού και θα καθορίζονται ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα εμπλουτισμού, η κατάλληλη μέθοδος και οι βέλτιστες
διαδικασίες εφαρμογής. Οι τεχνικές προδιαγραφές των Υδρογεωλογικών Μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού θα καθορισθούν από την
Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ).

ΟM05-02 Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου
περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων, είτε μέσω άρδευσης
είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού
(ΦΕΚ 354B/08.03.2011)

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είτε μέσω άρδευσης είτε
μέσω τεχνητού εμπλουτισμού η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γνωμοδοτεί μετά την υποβολή της μελέτης
σχεδιασμού. Το μέτρο αφορά στη δημιουργία ενός μητρώου περιοχών διάθεσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του φορέα
υλοποίησης του έργου διάθεσης, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, το ΥΣ που αφορά καθώς επίσης τα τυχόν συμπληρωματικά
μέτρα παρακολούθησης που έχουν τεθεί και στοιχεία μετρήσεων παρακολούθησης που ενδέχεται να έχουν ζητηθεί κατά τη
διαδικασία αδειοδότησης και διατίθενται στη Δ/νση Υδάτων. 0 καθορισμός των πληροφοριών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο
μητρώο θα καθοριστούν από την ΕΓΥ σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Υδάτων. Τα μητρώο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων
Υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας έτσι ώστε να διευκολύνονται οι απαραίτητοι προβλεπόμενοι έλεγχοι των έργων αυτών.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ

0Μ06-01 Καθορισμός συνθηκών και
προϋποθέσεων για τη σύνδεση
βιομηχανιών στο δίκτυο
αποχέτευσης/υποδοχή βιομηχανικών
αποβλήτων σε ΕΕΛ

Οι φορείς διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης και των ΕΕΛ πρέπει να εκδώσουν κανονισμούς λειτουργίας των δικτύων
αποχέτευσης ή να αναθεωρήσουν υφιστάμενους όπου θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύνδεσης βιομηχανιών στο δίκτυο ή/και
προϋποθέσεις για την υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Οι κανονισμοί αυτοί κοινοποιούνται στις
Δ/νσεις Υδάτων και στην ΕΓΥ καθώς επίσης και στις αρμόδιες για τους σχετικούς ελέγχους υπηρεσίες της Περιφέρειας.

ΟΜ06-02 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων
μεταφοράς λυμάτων

Η ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων
μεταφοράς αστικών λυμάτων, καθώς το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπει την υποχρέωση λήψης άδειας για την
εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων. Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Υπ. Μεταφορών, η
αδειοδότηση των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς βοθρολυμάτων απαιτούσε μόνο την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, στην οποία
καθορίζονταν μόνο θέματα κυκλοφορίας.
Το πρόβλημα από τη μη ελεγχόμενη διαχείριση και την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών λυμάτων που μεταφέρονται από τα
βυτιοφόρα σε προστατευόμενες περιοχές, σε βιοτόπους, σε υδάτινα συστήματα, σε αγωγούς ομβρίων ή ακαθάρτων, σε χωματερές, σε
χωράφια κτλ λόγω έλλειψης μηχανισμού ελέγχου είναι σημαντικά.
Το μέτρο αφορά στη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης των βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων το οποίο θα καθορίζει
ειδικά μέτρα για τον εντοπισμό και έλεγχο των βυτιοφόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης κάθε
βυτιοφόρου, δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων βυτιοφορέων, πρόβλεψη για διασταύρωση με τις βιομηχανίες, πρόβλεψη για
διεύρυνση του δικτύου των ελεγκτών (καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου και επιβολής αυστηρών κυρώσεων για
περιβαλλοντικές παραβάσεις (π.χ. προστίμων άμεσα εισπραχθέντων και κλιμάκωση αυτών με αφαίρεση άδειας και κατάσχεσης
οχήματος), εμπλοκή των Δήμων, επιβεβαίωση διάθεσης των μεταφερόμενων λυμάτων σε ΕΕΛ.

ΟΜ06-03 Προώθηση σχεδιασμού κεντρικών
μονάδων επεξεργασίας
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων

Σε πρώτη φάση προτείνεται η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα με σκοπό
τη διερεύνηση βιωσιμότητας κεντρικών μονάδων επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και την καταρχήν προσέγγιση της
χωροθέτησής τους ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η δρομολόγηση κατασκευής τους.

ΟΜ 06-04 Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης
(εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές)

Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του Άρθρου 5 «Κατάλογος εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών» της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ
Β' 1909/08.12.2010) οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, «με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται
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σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 11 του π.δ.51/2007, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και άλλα διαθέσιμα δεδομένα, καταρτίζουν για
κάθε περιφέρεια λεκάνης απορροής ποταμού ή μέρος της περιφέρειας αυτής που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά τους όρια, κατάλογο
συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαρτών, των εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους τους
ρύπους που εκτίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων τους
στα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς, κατά περίπτωση.»
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κατάρτισης του καταλόγου εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών προτείνεται η δημιουργία μητρώου
πηγών ρύπανσης που να περιλαμβάνει:
α) την καταγραφή των εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων και χρήσεων που αποτελούν πηγές έκλυσης ουσιών προτεραιότητας και
ειδικών ρύπων και την κατάρτιση σχετικού μητρώου,
β) την περιγραφή των αποβλήτων που απορρίπτονται τακτικά από συγκεκριμένες πηγές, συνοδευόμενη από χημική ανάλυση των
αποβλήτων αυτών,
γ) την έκδοση εγκυκλίων και λοιπών ενημερωτικών δράσεων για το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών αδειοδότησης και ελέγχου
και
δ) την επικαιροποίηση των σχετικών αδειών σε διάφορες εγκαταστάσεις.
Το μητρώο θα περιλαμβάνει τον κατάλογο εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους τους
ρύπους που εκτίθενται στο Παράρτημα I της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 5 της εν λόγω
ΚΥΑ. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι δυνητικές πηγές ρύπανσης και το ίδιο αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση σχεδίου
δράσης μείωσης των ανωτέρω ουσιών. Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θα πρέπει να διερευνηθεί αν οι αυξημένες συγκεντρώσεις
ορισμένων ουσιών οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια ή σε φυσικές διεργασίες. Επιπλέον το μητρώο θα συνδράμει τις αδειοδοτούσες
αρχές να εντοπίσουν το σύνολο των υπόχρεων εγκαταστάσεων και να προχωρήσουν στην τροποποίηση όπου είναι απαραίτητο των
περιβαλλοντικών αδειών και λοιπών σχετικών απαιτήσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία.

0Μ06-05 Εξειδίκευση κριτηρίων αδειοδότησης
νέων/επέκτασης υφισταμένων μονάδων
υδατοκαλλιέργειας

Σε ΥΣ που η κατάσταση τους χαρακτηρίζεται ως κατώτερη της καλής πρέπει κατά τη διαδικασία αδειοδότησης νέων μονάδων ή
επέκτασης υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας να αποδεικνύεται ότι στην άμεση περιοχή εγκατάστασης της μονάδας η
κατάσταση των υδάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, είναι καλή. Η ταξινόμηση του ΥΣ σε κατάσταση κατώτερη της καλής
τεκμαίρεται από το Σχέδιο Διαχείρισης και από τα αποτελέσματα του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης των νερών της ΚΥΑ
Αριθμ. οικ. 140384 (ΦΕΚ 2017 Β' /09.09.2011) το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

0Μ06-06 Εξειδίκευση διαδικασίας ελέγχου και
καθορισμού ζωνών για τις
ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων

Αναφέρεται στην κατάρτιση ειδικών προδιαγραφών και την έκδοση κανονιστικής πράξης για τον καθορισμό ζωνών ανάπτυξης
ιχθυοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων, εφαρμογή ελέγχων της λειτουργίας (συχνότητα, ένταση, υποδομές, απόβλητα), επιβολή
κυρώσεων και προστίμων για τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή / και την παράνομη λειτουργία.

0Μ06-07 Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας
περί διαχείρισης λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων

Η Υπουργική Απόφαση Ε1β/221/1965 περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και οι μετέπειτα τροποποιήσεις της,
αποτελούσε και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και σήμερα, το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση λυμάτων και υγρών
βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Η ΥΑ Ε1β/221/1965 χαρακτηρίστηκε ως ένα πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο για την εποχή
της, το οποίο ωστόσο δεν καλύπτει σήμερα την σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. Ήδη με την ΚΥΑ 145116/2011 καταργούνται οι
σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 14 της Υγειονομικής Διάταξης αριθ. Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ Β'138), όπως αυτή ισχύει,
ενώ στο άρθρο 59 του ν. 4042/2012 περιγράφεται η καθολική της κατάργηση, η οποία ωστόσο ενέχει ασάφειες ως προς ενδεχόμενο
νομικό κενό. Συναξιολογώντας τα ανωτέρω προτείνεται η θέσπιση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για τη διαχείριση υγρών
αποβλήτων.

0Μ06-08 Διαμόρφωση κανονιστικού
πλαισίου/κατευθύνσεων για την
παρακολούθηση της ποιότητας νερού
στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3010/2002 καθώς
και της προστασίας και διαχείρισης υδάτων σύμφωνα με το ν.3199/2003 και του π.δ. 51/2007 προβλέπεται ο συστηματικός έλεγχος
της ποιότητας των νερών στις Μονάδες των υδατοκαλλιεργειών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών
που θα καθορίζει τις παραμέτρους των υδάτων και του ιζήματος που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων με στόχο την προστασία και τη διατήρηση της κατάστασης
των ΥΣ.
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

0Μ07-01 Σταδιακή, επιλεκτική μετατροπή
συμβατικών καλλιεργειών σε
βιολογικές

Ενθάρρυνση και υποστήριξη (τεχνική & επιστημονική) παραγωγών που εφαρμόζουν συμβατικές καλλιεργητικές τεχνικές στη
μετατροπή των καλλιεργειών τους σε βιολογικές κατά προτεραιότητα στις ευπρόσβλητες περιοχές της 91/676/ΕΟΚ.

0Μ07-02 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου
διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αστικών λυμάτων με
έμφαση στη διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής και στην αναθεώρηση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών της
εφαρμοζόμενης ιλύος

Η αγροτική επαναχρησιμοποίηση της ιλύος, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/EK η οποία εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκαιο
μέσω της ΚΥΑ 80568/4225/91 και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β' 1016/17.11.1997). Τον Ιανουάριο του 2012
ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και έχει συνταχθεί το Σχέδιο της ΚΥΑ με τίτλο « Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη
χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων,
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Το σχέδιο ΚΥΑ
εκσυγχρονίζει και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/91 ΚΥΑ και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της
ιλύος και συγκεκριμένα στην αύξηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της ιλύος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη
δασοπονία, το αστικό και περιαστικό πράσινο και τις αναπλάσεις χώρων. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου θεσμικού
πλαισίου που θα προωθήσει τη βιωσιμότητα κατά τη διαχείριση της ιλύος και τη μείωση των ποσοτήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ.

0Μ07-03 Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων
για την Ορθολογική Χρήση
Λιπασμάτων και Νερού

Διερεύνηση ανάπτυξης εργαλείων για τον καθορισμό λιπαντικής αγωγής στα πρότυπα του προγράμματος «Καταγραφή των
Θρεπτικών Στοιχείων, των Βαρέων Μέταλλων και των Υδροδυναμικών Ιδιοτήτων των Εδαφών για την Ορθολογική Χρήση
Λιπασμάτων και Νερού και Παραγωγή Προϊόντων Ασφάλειας» της Περιφέρειας Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας για εφαρμογή
στις ευπρόσβλητες ζώνες νιτρορύπανσης της 91/676/ΕΟΚ.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

0Μ08-01 Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών
λήψης φερτών υλικών για τις ανάγκες
τεχνικών έργων.

Το μέτρο σκοπεύει να αντιμετωπίσει με ορθολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ένα από τα κύρια προβλήματα αυθαίρετων
χρήσεων και παρεμβάσεων σε ΥΣ σε όλη τη χώρα με στόχο την αντιμετώπιση των υδρομορφολογικών πιέσεων που υφίστανται. Για
το σκοπό αυτό υλοποιούνται τα παρακάτω:
Α) Προσδιορισμός περιοχών συγκέντρωσης φερτών κατά μήκος της ευρείας κοίτης των ΥΣ και της παρόχθιας ζώνης των λιμνών. Β)
Εκτίμηση διαθέσιμων ποσοτήτων αδρανών ανά περιοχή.
Γ) Οικολογική αξιολόγηση ανά περιοχή με έμφαση στους τύπους φυσικών οικοτόπων (δομή, κατάσταση διατήρησης), στα είδη
χλωρίδας (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη με έμφαση στα δενδρώδη σε καλή κατάσταση διατήρησης) και στα ενδιαιτήματα ειδών
πανίδας. Δ) Ιεράρχηση περιοχών συγκέντρωσης ως προς τη δυνατότητα απόληψης υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τα υδρομορφολογικά
χαρακτηριστικά των ΥΣ και την προαναφερθείσα οικολογική αξιολόγηση.
Οι αρμόδιες Περιφέρειες θα καθορίσουν, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις ΛΑΠ για τις
οποίες απαιτείται κατά προτεραιότητα η εκπόνηση τέτοιων μελετών. Η μελέτη θα γίνει με ευθύνη της αρμόδιας Περιφέρειας.
Στόχος του μέτρου είναι η διαχείριση της στερεοπαροχής και η ρύθμιση της απόληψης υλικών από την κοίτη ρεμάτων, ποταμών και
λιμνών με τρόπο ώστε αφενός να διαφυλάσσεται η αειφορική εκμετάλλευση αυτού του πόρου και αφετέρου να εξασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή προστασία στα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στα σχετικά υδάτινα σώματα και να εξασφαλίζεται η προστασία
των ακτών από διάβρωση.

0Μ08-02 Προσδιορισμός της κατώτατης στάθμης
λιμνών

Προτείνεται για τα λιμναία ΥΣ (φυσικά, ΙΤΥΣ και ΤΥΣ) που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Διαχείρισης του ΥΔ να οριστεί η κατώτατη
στάθμη τους. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
 οι απαιτήσεις σε περιοδικές μεταβολές της ζώνης αποξήρανσης και επαναπλημμύρισης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαβίωση των

υδρόβιων οργανισμών, της παρόχθιας βλάστησης και της εξαρτώμενης πανίδας,
 οι απαιτήσεις σε αποθήκευση νερού, το οποίο προορίζεται για χρήσεις (λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα εξασφάλισης

αποθεμάτων ασφαλείας για χρήση σε περίοδο ξηρασίας),
 η διασφάλιση κατά το δυνατόν των επιθυμητών χρήσεων στην παρόχθια ζώνη,
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 Η αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών και αντιαισθητικών συνθηκών λόγω της δημιουργίας υδατοσυλλογών στη ζώνη επάλλαξης,
στις οποίες εγκαθίστανται σηπτικές συνθήκες ή ευνοούνται η ανάπτυξη εντόμων.

Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα εξής:
 η πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αποστράγγιση της ζώνης επάλλαξης κατά τις περιοδικές μεταβολές στάθμης,
 μη υποβιβασμός της στάθμης χαμηλότερα από την κατωτάτη στάθμη,
 η κατά το δυνατόν συντομότερη ανάκαμψη της λίμνης σε περίπτωση που η στάθμη της υποβιβαστεί κάτω από την κατώτατη. Τις

Προδιαγραφές θα συντάξει η ΕΓΥ, έως το 2015.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΟΜ10-01 Εξειδίκευση των ορίων εκπομπής και
συγκέντρωσης ρύπων σε επίπεδο
λεκάνης απορροής για τις ουσίες
προτεραιότητας και τους άλλους
ρύπους της ΚΥΑ
51354/2641/Ε103/2010 καθώς επίσης
και για τις ΦΣΧ μεταβλητές σε σχέση
με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Στόχος του μέτρου αποτελεί ο καθορισμός εξειδικευμένων ορίων εκπομπής και συγκέντρωσης για τις ουσίες προτεραιότητας και
άλλους ρύπους που επηρεάζουν τα επιφανειακά ύδατα:
i. Την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
ii. Τη συμπεριφορά των ουσιών αυτών στις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή στην οποία καταλήγουν (προσρόφηση,

επιρρόφηση, κροκίδωση, δημιουργία αδιάλυτων συμπλοκών κ.λπ.).
iii. Την προσαρμογή των οργανισμών της περιοχής στις εν λόγω ουσίες και στα προϊόντα της αποδόμησής τους.
iv. Τη συσχέτιση με περιοχές προστασίας ως προς το πόσιμο νερό και νερά στα οποία ασκείται αλιεία και εκτροφή οστρακοειδών ή

άλλων υδρόβιων οργανισμών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

0Μ11-01 Ενίσχυση της συνέργειας του Σχεδίου
διαχείρισης υδάτων με τα ΣΑΤΑΜΕ
εγκαταστάσεων που εντάσσονται στις
οδηγίες IPPC και SEVESO

Κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) το οποίο θα περιλαμβάνει τον τρόπο
προστασίας των ΥΣ από σημαντικές διαρροές και ατυχήματα και ιδιαίτερα των ΥΣ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Προστατευόμενων Περιοχών αλλά και τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων με σκοπό την προστασία των οικοσυστημάτων
(π.χ. περιοχές δικτύου NATURA 2000) και της ανθρώπινης υγείας (συστήματα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση). Ειδικά για τις μονάδες που συγκαταλέγονται στις μονάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO, θα
πρέπει στο Εσωτερικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) τους να περιλαμβάνονται
κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:
 Τα ΥΣ στην πληττόμενη περιοχή, τα οποία θα πρέπει είναι εμφανή ως σημεία ενδιαφέροντος κατά τον καθορισμό των Ζωνών

Προστασίας (και στους σχετικούς χάρτες).
 Καθορισμός τρόπου άμεσης ενημέρωσης (κινητοποίησης στην περίπτωση σοβαρού περιστατικού) των οικείων Υπηρεσιών Υδάτων

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας για τη διαχείριση και προστασία του αντίστοιχου ΥΣ. Αντίστοιχες
τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτηθούν στα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ) όπου καθορίζονται τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται έξω από τη μονάδα στην οποία αποθηκεύονται ή διατηρούνται επικίνδυνες ουσίες. Τα ΣΑΤΑΜΕ σε
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας επανεξετάζονται. Δοκιμάζονται, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται κάθε
τρία χρόνια και σε κάθε περίπτωση όποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή όπως ορίζουν οι σχετικές
οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αρμόδιες για τη σύνταξη των ΣΑΤΑΜΕ σε επίπεδο Αποκεντρωμένης
Διοίκησης είναι οι Δ/σεις Πολιτικής Προστασίας οι οποίες καταρτίζουν ένα ενιαίο Σχέδιο για κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση το
οποίο εξειδικεύεται σε επίπεδο Περιφέρειας εντός διοικητικών ορίων κάθε Π.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων θα πρέπει να αποστείλουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης (α) στην αρμόδια
αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εγκαταστάσεων Seveso και αυτή να κινήσει τη διαδικασία για την επικαιροποίηση τους,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, (β) στις αρμόδιες Αυτοτελείς Δνσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (γ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και (δ) στο ΥΠΕΘΑ, ώστε
να επιληφθούν για τυχόν τροποποιήσεις του ΣΑΤΑΜΕ αρμοδιότητας τους.
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Πίνακας Συμπληρωματικών Μέτρων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδ. Διαμ. Δυτ. Μακεδονίας

Κωδικός Ονομασίαμέτρου Συνοπτική Περιγραφή μέτρου Υδατικά Συστήματα

ΣΜ04-030 Προώθηση μέτρων ένταξης
των παραγωγών σε
Ολοκληρωμένα Συστήματα
Διαχείρισης της Αγροτικής
Παραγωγής.

Το μέτρο αφορά σε δράσεις, ενέργειες των κρατικών φορέων προστασίας του περιβάλλοντος για ένταξη των
παραγωγών ή ομάδων παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ιδιαίτερα επιβαρυμένα υδατικά
συστήματα σε Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης της Αγροτικής Παραγωγής.
Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων διαχείρισης εξασφαλίζει την ορθή διαχείριση του αρδευτικού νερού, τη με
ακρίβεια εφαρμογή της λιπαντικής αγωγής, την πιστοποιημένη χρήση, ποσοτικά και ποιοτικά των φυτοφαρμάκων,
το σωστό χειρισμό τεχνικών μέσων της εκμετάλλευσης με βασικό στόχο την αρμονική σχέση παραγωγής
ασφαλών προϊόντων και προστασίας κυρίως των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων.
Η διαδικασία εφαρμογής των συστημάτων αυτών, προβλέπει την «εσωτερική επιθεώρηση» δηλαδή την άμεση
συμμετοχή του παραγωγού ως ελεγκτού εφαρμογής των απαιτήσεων του προγράμματος και εξασφαλίζει
οικολογικές αγροτικές τεχνικές ακόμη και πέραν των απαιτήσεων των ΚΟΓΠ και Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
Ως επικαιροποιημένο σύστημα αναφέρεται το ARGO 2.1 & 2.2 που καλύπτει όλο το φάσμα της γεωργικής
παραγωγής και προβλέπεται να έχει σημαντική θέση στις μεθοδεύσεις της νέας ΚΑΠ.
Ήδη το σύστημα είναι ενταγμένο στις δράσεις της υφιστάμενης ΚΑΠ με προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ ένταξης
παραγωγών με συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως ζαχαρότευτλα κ.ά. και με καθεστώς επιδότησης.

GR0900020
Κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό
Σύστημα Καστοριάς

ΣΜ05-020 Σύνταξη Ειδικής
Υδρογεωλογικής -
Υδροχημικής μελέτης για
τον καθορισμό ΥΥΣ ή
τμημάτων αυτών όπου
παρουσιάζονται χημικά
στοιχεία με υψηλές τιμές
φυσικού υποβάθρου
(ενδεικτικά αναφέρονται Fe,
As, B, U, Mg κ.λπ.), όταν τα
υπόψη τμήματα συνδέονται
με υδροληπτικά έργα.

Οριοθέτηση περιοχών όπου καταγράφονται υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου για συγκεκριμένα χημικά στοιχεία
(As, Fe, Mn, Cl, B, As, κ.λπ.) και καθορισμός των νέων AAT.

GR0900020
Κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό
Σύστημα Καστοριάς

ΣΜ07-010 Μελέτες για την προστασία
και εξυγίανση της λίμνης
Καστοριάς

1. Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων ρέματος <<Γκιόλε>>. Το έργο αυτό έχει ως κύριο στόχο την προστασία
αλλά και τη διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους, την ελαχιστοποίηση της απώλειας της εδαφικής του
βιοποικιλότητας καθώς και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην άμεση αλλά και στην ευρύτερη
παραλίμνια περιοχή, διασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία ανώτερη και κατώτερη στάθμη της λίμνης. Ο
εκσυγχρονισμός που θα λάβει χώρα θα αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων θυροφραγμάτων, με νέα
του ιδίου τύπου και διαστάσεων και την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας τους, με την τοποθέτηση
μηχανισμού για την αυτοματοποίηση και τον τηλεχειρισμό τους, ενώ δε θα γίνει καμία παρέμβαση στα λοιπά
δομικά στοιχεία στερέωσης τους.

2. Μελέτη δημοσίων Δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών των υδατορεμάτων
Ξηροπόταμου και Βυσσινιάς. Η μελέτη αυτή εκπονείται στο βόρειο τμήμα της λεκάνης του ρέματος του
Ξηροποτάμου καθώς και σε τμήμα της λεκάνης του ρέματος της Βυσσινιάς με στόχο την αντιμετώπιση του
φαινομένου των προσχώσεων των πεδινών και παραλίμνιων περιοχών και την προστασία του σημαντικού για
την περιοχή της Καστοριάς υγροτοπικού οικοσυστήματος της λίμνης. Η μελέτη εκπονείται στα

GR0902L000000012H
Λίμνη Καστοριάς
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προαναφερθέντα υδατορέματα, λόγω των έντονων κλίσεων που εμφανίζουν τόσο στη λεκάνη απορροής τους
όσο και στην κεντρική τους κοίτη, γεγονός που σε συνεργασία με τους τύπους των πετρωμάτων των περιοχών
που διατρέχουν, (κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, οφιόλιθους και τεταρτογενή ιζήματα δηλαδή αδιαπέρατους
γεωλογικούς σχηματισμούς που καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 60% της λεκάνης απορροής τους) έχουν
ως αποτέλεσμα την έντονη στερεομεταφορική τους δράση προς τα κατάντη.

3. Μελέτη διευθέτησης ρέματος Γκιόλε. Το υδατόρεμα του «Γκιόλε» αποτελεί τη μοναδική επιφανειακή διέξοδο
εκφόρτισης της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς αλλά και το συνδετικό άξονα αυτής με τον ποταμό
Αλιάκμονα. Η μελέτη αφορά τη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος του «Γκιόλε» μήκους περίπου 1.300
μέτρων και έχει στόχο την εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, για την
προστασία και διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας της εδαφικής
βιοποικιλότητας. Σήμερα το υδατόρεμα διαθέτει πολύ μικρές κλίσεις, στοιχείο που σε συνδυασμό με την
έντονη βλάστηση της περιοχής δρουν ανασταλτικά στην εκφόρτιση των υδάτων. Στα πλαίσια της μελέτης θα
προταθεί η κοπή της αυτοφυούς βλάστησης στα πρανή και στον πυθμένα του καναλιού, ο καθαρισμός των
εναποτιθέμενων φερτών υλικών εντός της κοίτης και η σταθεροποίηση - διαμόρφωση και καθορισμός της
διατομής του υδατορέματος.

ΣΜ08-020 Τοποθέτηση λειτουργικής
βάνας στις αρτεσιανές
γεωτρήσεις

Τοποθέτηση βάνας ή σωλήνα εξισορρόπησης της πίεσης ή οποιοσδήποτε άλλος ενδεδειγμένος τρόπος για τον
έλεγχο της εκροής των αρτεσιανών γεωτρήσεων, κατά τη διάρκεια που δεν χρησιμοποιούνται, που πολλές φορές
εκφορτίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους την υπόγεια υπό πίεση υδροφορία δημιουργώντας προβλήματα
ποσοτικής επάρκειας κατά την αρδευτική - υδρευτική περίοδο. Σκοπός του μέτρου είναι α) η μείωση των φυσικών
εκροών του συστήματος για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής ποσοτικής κατάστασης του συστήματος και
β) η ορθολογική διαχείριση του συστήματος υπόγειο νερό -ζήτηση εκροών, κατά την αρδευτική περίοδο.
Απαιτείται η επιλογή και ένταξη μίας (1) κατ' ελάχιστον υδρογεώτρησης αρτεσιανής ροής, η οποία να θεωρείται
αντιπροσωπευτική του συσχετιζόμενου υπόγειου υδατικού συστήματος, στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης.

GR0900020
Κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό
Σύστημα Καστοριάς

ΣΜ15-010 Συμβουλευτικές παροχές
προς τους αγρότες για τη
βελτίωση των πρακτικών
εφαρμογής των μέσων και
εφοδίων που αφορούν την
προστασία του
περιβάλλοντος.

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες που έχουν ως σκοπό να εκπαιδεύσουν τον αγροτικό πληθυσμό
στη διαχείριση του αρδευτικού νερού και της εφαρμογής των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Οι κυριότεροι
στόχοι της εκπαιδευτικής αυτής ενημέρωσης αφορούν τη διατήρηση και βελτίωση της παραγωγής με την
ορθολογική χρήση νερού, λιπάσματος και φυτοφαρμάκου με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των
υδατικών συστημάτων και ειδικά αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Οι προτεινόμενες δράσεις
περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό της επικοινωνίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων διαχείρισης, ειδικών σε θέματα
άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας, με την διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων με έμφαση
στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και των γεωργικών εδαφών. Τα κείμενα των νομοθετημάτων (ΚΟΓΠ.
Πολλαπλή Συμμόρφωση), εγκυκλίων κ.λπ. πολλές φορές γίνονται δύσκολα αντιληπτά λόγω του όγκου των
κειμένων και των ειδικών όρων που αναφέρονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επιτυχία στην εφαρμογή τους. Η
απευθείας επαφή ειδικού - παραγωγού προδιαγράφει με ασφάλεια την επιτυχία του στόχου που είναι η αρμονική
σχέση παραγωγής και προστασίας των υδατικών συστημάτων.

Οριζόντιο

ΣΜ15-020 Ενίσχυση Κέντρου
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Περιφερειακών Ενοτήτων

Προτείνεται η συνέχεια των ήδη υλοποιούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων και δικτύων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η οργάνωση και υλοποίηση νέων από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) των Π.Ε. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα συμβάλλουν στην ενημέρωση, επιμόρφωση
και ευαισθητοποίηση των μαθητών των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων
και τα υδατικά συστήματα, μέσα από δραστηριότητες και βιωματικές εμπειρίες. Ήδη υλοποιούμενα προγράμματα
είναι:
• Κ.Π.Ε. Καστοριάς: "Οι Δρόμοι του Νερού - η Λίμνη της Καστοριάς", το "Βιοδείκτες - Εκτίμηση της Ποιότητας

του Νερού" και το "Εργαστηριακές Ασκήσεις με Μικροσκόπιο". Επιπλέον, το Κ.Π.Ε. Καστοριάς αποτελεί
συντονιστικό φορέα σε πανελλαδικό επίπεδο στο εθνικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Λίμνες: Πηγές
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έμπνευσης για προγράμματα Π.Ε." με αντικείμενο την οικολογική και κοινωνική διάσταση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων που αφορούν τις λίμνες και τις λεκάνες απορροής τους.

ΣΜ15-030 Δράσεις εκπαιδευτικού
χαρακτήρα για τη προώθηση
της ορθολογικής διαχείρισης
των υδατικών πόρων.

Προτείνεται η διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σε σχέση με την ορθολογική διαχείριση των
υδατικών πόρων και την προστασία τους. Δράσεις που ενδεικτικά και κατά περίπτωση μπορούν να υλοποιηθούν
στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής είναι:
• Πραγματοποίηση ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με

την αποδοτική χρήση του νερού, την αποτροπή της ρύπανσης που προκαλείται από διάφορες δραστηριότητες
και την προώθηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού.

• Ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε
να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία των υδατικών
πόρων, της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

• Δημιουργία ιστοτόπου με διαδραστικές εφαρμογές ορθών πρακτικών χρήσης νερού ύδρευσης με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι
φιλική προς το χρήστη και θα παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού του υδατικού αποτυπώματος της κατοικίας
του με βάση τις καταναλωτικές του συνήθειες και τις συσκευές του νοικοκυριού του.

• Προώθηση της έρευνας στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Προστασίας της Βιοποικιλότητας και
της Διατήρησης της Ποιότητας Υδάτων, αλλά και η σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα.

Οριζόντιο

ΣΜ16-010 Εκπόνηση διερευνητικών
μελετών για τον
εμπλουτισμό υπόγειων
υδροφορέων με
επεξεργασμένο νερό από
ΕΕΛ και Μονάδες
Καθαρισμού Βιομηχανικών
Αποβλήτων

Προτείνεται η εκπόνηση διερευνητικών μελετών για τον εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με επεξεργασμένο
νερό κυρίως από τις μεγαλύτερες ΕΕΛ και Μονάδες Καθαρισμού Βιομηχανικών Αποβλήτων του Υδατικού
Διαμερίσματος. Στα πλαίσια των μελετών αυτών θα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα διαφόρων εφαρμοσμένων
μεθόδων εμπλουτισμού, όπως γεωτρήσεις φόρτισης, λεκάνες διήθησης, αυλάκια και τάφροι, φρεάτια
εμπλουτισμού, συνδυαστικές μέθοδοι με βάση τις υδρογεωλογικές και γεωλογικές συνθήκες των περιοχών, τα
οικονομικά στοιχεία και την ποιότητα του επεξεργασμένου νερού. Επιπλέον, θα μελετηθεί και η δυνατότητα
επανάκτησης του νερού μέσω γεωτρήσεων για την κάλυψη αναγκών άρδευσης.

GR0900021
Κοκκώδες Υποσύστημα
Καστοριάς

ΣΜ16-050 Εκπόνηση Εδαφολογικής
μελέτης

Εκπόνηση εδαφολογικών μελετών για όλες τις καλλιεργούμενες εκτάσεις του διαμερίσματος παράλληλα με τη
συγκέντρωση και όσων έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων. Δημιουργία βάσης
δεδομένων εύκολα προσπελάσιμης από γεωτεχνικούς του δημοσίου και ιδιώτες καθώς και από κάθε αρμόδιο
κρατικό φορέα που έχει την ευθύνη παροχής στοιχείων προς τρίτους (Ε.Ε. κ.λπ.). Ωφέλειες εφαρμογής θα είναι η
ορθολογική χρήση λιπασμάτων και αρδευτικού νερού.

Οριζόντιο

ΣΜ17-020 Περαιτέρω διερεύνηση ως
προς τις μετρήσεις και τα
αίτια υπερβάσεων χημικών
ουσιών που καταγράφονται
στη Λίμνη Καστοριάς

Το μέτρο αφορά σε διερεύνηση ως προς τα αίτια της υπέρβασης χημικών ουσιών, προκειμένου για τη σαφή
σύνδεση πίεσης -κατάστασης - μέτρου αντιμετώπισης. Θα πρέπει να γίνει συστηματική καταγραφή και
παρακολούθηση των σημειακών απορρίψεων καθώς και συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων
ιζήματος του πυθμένα στις περιοχές που επιβαρύνονται ή είχαν επιβαρυνθεί στο παρελθόν συστηματικά από την
ύπαρξη ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως η λειτουργία σημαντικών βιομηχανιών ή και υποδομών όπως οι
ΕΕΛ Η συχνότητα της δειγματοληψίας θα μπορούσε να είναι μια φορά ανά δύο έτη. Οι θέσεις δειγματοληψίας
ιζήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Οι παράγοντες που θα πρέπει να μετρώνται στα δείγματα
περιλαμβάνουν: φώσφορο, βαρέα μέταλλα, οργανοφωσφορικά και οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα και τριαζίνες.

GR0902L000000012H
Λίμνη Καστοριάς
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Τέλος στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας προτείνονται οι παρακάτω λοιπές περιβαλλοντικές
Δράσεις εκτός Προγράμματος Μέτρων
 Προώθηση ενεργειών προκειμένου να γίνει καθορισμός των οχθών και των παρόχθιων ζωνών των λιμναίων ΥΣ

(φυσικών, ΙΤΥΣ και ΤΥΣ) που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Διαχείρισης του ΥΔ και δεν έχουν καθορισμένη
όχθη και παρόχθια ζώνη, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός προστασίας τους.

 Τα εργαλεία διαχείρισης υδατικών πόρων που διαθέτουν η ΕΓΥ και οι Διευθύνσεις Υδάτων θα πρέπει να
επικαιροποιηθούν και να γίνει πρόβλεψη για συνεχή ενημέρωση τους εφεξής, ως ένα επιχειρησιακό εργαλείο /
σύστημα λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων.

 Θερμική δορυφορική τηλεπισκόπηση για εκτίμηση κατανάλωσης αρδευτικού νερού, Τα πλεονεκτήματα αυτής
της μεθοδολογίας είναι ότι: (i) λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, (ii) παρέχει
χωρική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων, (iii) δεν στηρίζεται σε στατιστικές για την έκταση των
καλλιεργειών, οι οποίες παρέχουν μια αποσπασματική και συχνά παραπλανητική κατάσταση.

 Εκπόνηση εδαφολογικών μελετών για όλες τις καλλιεργούμενες εκτάσεις του διαμερίσματος από
διαπιστευμένους (ISO) φορείς και ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων σε βάση δεδομένων με σκοπό την
ορθολογική χρήση λιπασμάτων και αρδευτικού νερού στις γεωργικές εκτάσεις

 Προώθηση μελετών και έργων αντικατάστασης των υφιστάμενων υδροληψιών που προκαλούν
υπερεκμετάλλευση, κατά προτεραιότητα στα υπόγεια υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κακή ποσοτική
κατάσταση.

 Πιλοτικό έργο μικρής κλίμακας (π.χ. σε δημοτικούς χώρους πρασίνου) για τη διάδοση νέων αρδευτικών
συστημάτων (π.χ. υπόγεια στάγδην άρδευση, άρδευση με αναδυόμενους μικροεκτοξευτές κτλ.), ώστε να
αποτελέσουν τους αρχικούς πυρήνες διάδοσης της γνώσης, της εμπειρίας αλλά και της εμπιστοσύνης ως προς την
αποτελεσματικότητα, τη χρησιμότητα και την απόδοση αυτών.

 Αποκατάσταση παρόχθιας δασικής βλάστησης στην ορεινή κοίτη χειμάρρων για την προστασία των
υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών και συνθηκών ροής των ορεινών και ημιορεινών υδατορεμάτων μέσω της
σταθεροποίησης και μείωσης διάβρωσης των πρανών και τη συνεπακόλουθη μείωση της στερεομεταφοράς και
απόθεσης φερτών υλικών στα κατάντη.

 Οριοθέτηση ποταμών και ρεμάτων στις περιαστικές περιοχές των πόλεων/ οικισμών λαμβάνοντας υπόψη τα
οικολογικά χαρακτηριστικά της κοίτης τους και την επέκταση αυτής σε περίπτωση πλημμύρας, θα συμβάλει
τόσο στην προστασία του ποταμού από μελλοντικές υδρομορφολογικές αλλοιώσεις όσο και των παρόχθιων
οικισμών και δραστηριοτήτων σε περίπτωση πλημμύρας.

 Αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για συμπληρωματικές χρήσεις (άρδευση, βιομηχανία,
πράσινο) με στόχο τη μείωση του όγκου των υγρών αποβλήτων που απορρίπτονται στον αποδέκτη και
ταυτόχρονη κάλυψη αναγκών σε νερό για συμπληρωματικές χρήσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει
εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και κατασκευή των απαραίτητων έργων.

 Κατασκευή νέων δικτύων και εγκαταστάσεων σε περιοχές πολεοδομικών συγκροτημάτων για την κάλυψη
αναγκών πλυσίματος εξωτερικών χώρων και οχημάτων, ποτίσματος κήπων κ.λπ. Το δίκτυο αυτό θα
τροφοδοτείται με χαμηλής ποιότητας νερό, το οποίο θα προέρχεται, είτε από αρδευτικές γεωτρήσεις, είτε από την
επεξεργασία λυμάτων.

 Αύξηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης των συλλογικών δικτύων μέσω:
o της προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρονικών υδροληψιών άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας

σε προβλεπόμενες θέσεις στα υπό πίεση αρδευτικά δίκτυα προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή χρήση του
δικτύου εφαρμόζοντας ημερήσιο πρόγραμμα με συγκεκριμένες ποσότητες άρδευσης σε κάθε τμήμα του
δικτύου.

o της εκπόνησης μελέτης με στόχο τον συντονισμό και την κατανομή του αρδευτικού νερού στην σχέση
προσφοράς και ζήτησης (τηλεσκοπική λειτουργία θυροφραγμάτων, χρόνος λειτουργίας των αντλιοστασίων
κ.λπ.).

 Μελέτη Σκοπιμότητας Κατασκευής ή ανακατασκευής υπόγειων σωληνωτών δικτύων Συλλογικών Δικτύων, με
προτεραιότητα σε ΛΑΠ με υψηλό δείκτη εκμετάλλευσης ύδατος.

 Διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής μικρών φραγμάτων για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού, κατά
προτεραιότητα όπου το ΥΥΣ βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση.

 Σύνταξη μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης των φαινομένων υφαλμύρινσης σε παράκτιες περιοχές με
έντονα φαινόμενα υπεραντήσεων.
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 Πιλοτικό πρόγραμμα για τη σύνταξη μοντέλων διασποράς ρύπων σε ΥΥΣ σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις
επικίνδυνων χημικών ουσιών λόγω ανθρωπογενούς δραστηριότητας ή φυσικής προέλευσης.

 Εφαρμογή συστημάτων απορρύπανσης στις εκβολές δικτύων ομβρίων που καταλήγουν, άμεσα ή έμμεσα στη
λίμνη Καστοριάς, με προτεραιότητα σε φρεάτια υπερχειλίσεων παντοροϊκών δικτύων.

 Σχεδιασμός και εφαρμογή κεντρικού συστήματος ειδοποίησης και διαχείρισης της ρύπανσης από
ατυχήματα/φυσικά φαινόμενα. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την ενίσχυση των δράσεων πληροφόρησης,
ειδοποίησης, ελέγχου και αποκατάστασης, οι οποίες θα επιτρέπουν τις σωστές διαδικασίες και ενέργειες σε
περίπτωση αστοχίας έργων, όπως μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων ή
αστικών στερεών αποβλήτων, ένας ΧΥΤΑ, αυτοκινητόδρομος, κ.λπ. Για την ορθότερη εποπτεία, έλεγχο και
διαχείριση της ρύπανσης υδάτων από ατυχήματα, προτείνεται ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου σε επίπεδο ΥΔ υπό
την ευθύνη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε συνεργασία με την περιφερειακή
διοικητική μονάδα Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θα αναφέρουν οι φορείς διαχείρισης των έργων. Οι
περιοχές προτεραιότητας είναι οι περιοχές του Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών.

 Προγράμματα και εργασίες αποκατάστασης καμένων δασικών εκτάσεων.

 Συμμετοχή στο έργο European River Corridor improvement Plans (INTERREG - IV/C) για την αντιμετώπιση
πολύπλοκων και αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων κατά μήκος του ρου των ποταμών.

Σημειώνεται επίσης ότι έχουν θεσπιστεί Περιοριστικά –Απαγορευτικά Μέτρα για το
Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας ΥΔ09 με την Απόφαση υπ’ αρ.
63231/938 (ΦΕΚ 1364Β/14-07-2008).

Για την ορθολογική διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας είναι πολύ σημαντικό
να παρακολουθούνται συστηματικά τα νερά της λίμνης και να υπάρχουν δεδομένα που
θα μας δείχνουν τις γενικότερες τάσεις και όχι μόνο τις εποχιακές μεταβολές.

Όσον αφορά στην είσοδο φερτών υλικών στη λίμνη επισημαίνεται ότι συντελείται η
υποβάθμισή της, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η χωρητικότητά της και υποβαθμίζεται η
ποιότητα των νερών.

Σήμερα, τα δεδομένα σχετικά με την ποσότητα των ιζημάτων που καταλήγουν στη
λίμνη δεν είναι επαρκή. Για το λόγω αυτό στο Διαχειριστικό Σχέδιο της Λίμνης
προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση των φυσικοχημικών, βιολογικών και
οικολογικών παραμέτρων αλλά και η παρακολούθηση της μεταβολής του βάθους της
λίμνης, ώστε να προσδιοριστεί το ποσό των φερτών υλικών που καταλήγουν στη λίμνη
και η επίδραση που έχουν στην ποιότητα των νερών. Είναι απαραίτητο προτού γίνει
οποιαδήποτε ενέργεια συγκράτησης φερτών υλικών να προσδιοριστεί πως αυτά
επηρεάζουν το βυθό αλλά και την υδάτινη στήλη της λίμνης.

Έχουν ήδη εντοπιστεί τα βασικά προβλήματα και στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί η
προσέγγιση για την επιλογή των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων δράσης για τα θέματα
διαχείρισης των υδάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης που διαμορφώνεται. Οι
προτεραιότητες αυτές καλύπτουν τα παρακάτω θεματικά πεδία:
 Ενίσχυση των υποδομών διαχείρισης των λυμάτων της περιοχής, υιοθετώντας

λύσεις εφικτές, σχετικά απλές στην εφαρμογή τους και οικονομικά βιώσιμες.
 Ενίσχυση της υποδομής και των εργαλείων παρακολούθησης των υδάτων,

λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
Οδηγία 2000/60, για τη «Θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
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πολιτικής των υδάτων».
 Συστηματική διερεύνηση της ροής φερτών υλών προς τη λίμνη και της επίδρασης

που προκύπτει, ώστε να διαπιστωθούν μελλοντικές τυχόν προτάσεις αντιμετώπισης
του θέματος.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων διαπιστώθηκαν οι εξής δράσεις
διαχείρισης:

5.1.2.1. Διαχείριση λυμάτων
Για τη προστασία της ποιότητας των υδάτων της λίμνης και των υδάτινων αποδεκτών
που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής της απαιτούνται σειρά δράσεων που στόχο
έχουν την οργάνωση της διαχείριση των λυμάτων από σημειακές και μη σημειακές
πηγές ρύπανσης (βλ. §5.5 Οριζόντια μέτρα διαχείρισης).

5.1.2.2. Καθορισμός της βέλτιστης «εποχικής» στάθμης για τη Λίμνη
Καστοριάς

Αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τη τοπική κοινωνία, ο καθορισμός των
«βέλτιστων στάθμεων» και η θεσμοθέτηση τους για την ασφαλή οικοσυστημική
λειτουργία της λίμνης στην ολότητα της (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον).

Στο παραπάνω Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων αριθμ. Ε.Γ. οικ.107 ΦΕΚ 181/Β΄/31-01-14, στα μέτρα για την
αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση επιφανειακών υδάτινων
συστημάτων από υδρομορφολογικές αλλοιώσεις, περιλαμβάνεται η δυνατότητα
«Προσδιορισμού της κατώτερης στάθμης λιμνών (κωδικός μέτρου ΟΜ08-02)».

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον καθορισμό της ανώτερης και κατώτερης στάθμης
της λίμνης είναι:
1. Διασφάλιση της οικολογικής στάθμης (ποιοτικής και ποσοτικής) του λιμναίου

οικοσυστήματος.
2. Απαιτούμενη οικολογική παροχή, στους ποταμοχειμμάρους του υδρολογικού

συστήματος της προστατευόμενης περιοχής.
3. Προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος.
4. Διατήρηση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων της πανίδας και των ειδών χλωρίδας.

Εκτίμηση πιθανής βελτίωσης της σύνθεσής τους, ιδίως των ειδών εκείνων που
συναρτώνται άμεσα με το υδάτινο στοιχείο (π.χ. υδρόβια είδη και ψάρια)

5. Διατήρηση της φυσικότητας - αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης Καστοριάς.
6. Διασφάλιση του κύκλου του νερού, εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας και

ελαχιστοποίηση των όποιων ρυπαντικών διαδικασιών.
7. Βιώσιμη ανάπτυξη μέσω οργάνωσης − διαχείρισης − ανάδειξης των υδατικών

πόρων.
8. Η χρήση των νερών για ύδρευση − άρδευση.
9. Διάνοιξη γεωτρήσεων.
10. Αθλητικές δραστηριότητες.
11. Απαιτήσεις πολιτισμικού περιβάλλοντος (π.χ. λιμναίος οικισμός Δισπηλιού).
12. Επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία.
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13. Διακίνηση σκαφών (για τουριστικούς λόγους, για αλιεία, για λόγους αναψυχής και
για ναυαγοσωστικούς σκοπούς)

14. Χρήση της παρόχθιας ζώνης για αναψυχή και κολύμβηση.
15. Απαιτήσεις βιομηχανικών και σταβλικών εγκαταστάσεων.
16. Απρόσκοπτη λειτουργία των έργων υποδομής στην περιοχή.
17. Διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παραλίμνιων περιοχών.
18. Τρόπος σύνδεσης των χρήσεων/δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην

υφιστάμενη κατάσταση με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της λίμνης.

Το κόστος της παραπάνω μελέτης υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περί τις 50.000 €.

5.1.2.3. Εμπλουτισμός λίμνης Καστοριάς
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (26-
06-2014), στα πλαίσια επίσης του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης για το υδατικό
διαμέρισμα 09 της Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επιθυμεί
να προχωρήσει στην εκπόνηση του συνόλου των αναγνωριστικών μελετών για την
εκτέλεση ενός έργου υπογείου κυρίως εμπλουτισμού της Λίμνης Καστοριάς. Το έργο
θα περιλαμβάνει τη διοχέτευση ύδατος από κλώνο του ποταμού Αλιάκμονα με μερική
εκτροπή του, σε θέση 1,5 περίπου km ανάντη της Κορομηλιάς, μέσω αγωγού 10 km
περίπου προς το προσχωματικό υδροφορέα της λίμνης για τον εμπλουτισμό αυτού με
ήπιο περιβαλλοντικά τρόπο, καθώς το νερό της εκτροπής θα εισέρχεται στα ήδη φυσικά
σχηματισμένα υπόγεια υδάτινα σώματα της λεκάνης απορροής της και δη της
παραλίμνιας περιοχής, αυξάνοντας την ποσότητα του μετεωρικού νερού που εισέρχεται
σε αυτά.

Ο τεχνικός εμπλουτισμός των υπογείων υδροφόρων, αποτελεί σύμφωνα με το
προαναφερθέν διαχειριστικό σχέδιο βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση
προβλημάτων ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υπογείων υδάτινων σωμάτων,
που προκαλούνται από την άσκηση πιέσεων σε αυτά όπως υπεραντλήσεις, ρυπάνσεις
κτλ. Δράση με ξεκάθαρα περιβαλλοντική διάσταση διότι αξιοποιεί τις φυσικές υπόγειες
δεξαμενές νερού που διαμορφώνονται στο υπέδαφος για αποθήκευση νερού καλής
ποιότητας (κωδικός μέτρου ΟΜ05-01 της Ε.Γ.οικ.107/14 ).

Σύμφωνα με υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει στη λεκάνη της
λίμνης Καστοριάς, έχει αποδειχθεί ότι η τροφοδοσία της λίμνης γίνεται κυρίως από
τους προσχωσιγενείς Τεταρτογενείς σχηματισμούς. Οι αποθέσεις αυτές καλύπτουν το
πεδινό τμήμα της περιοχής και συνίστανται από εναλλασσόμενες στρώσεις άμμων,
αργίλων και αμμοχαλίκων. Η διαφοροποίηση αυτή των λεπτόκοκκων και αδρομερών
στρώσεων συνδέεται με την ανάπτυξη αλλεπάλληλων αξιόλογων υδροφόρων
στρωμάτων.

Επιπρόσθετα ένα μέρος της τροφοδοσίας της γίνεται άμεσα με υπολίμνιες πηγές και
οφείλεται στον ανθρακικό όγκο που αναπτύσσεται από την Καστοριά και προς τα
δυτικά – βορειοδυτικά, ενώ ένα μέρος της τροφοδοσίας της πιθανά να πραγματοποιείται
και από τους ασβεστολίθους της Κορησού με έμμεσο τρόπο δηλαδή μέσω των
προσχωσιγενών υδροφόρων της πεδινής περιοχής Αμπελοκήπων – Κρεπενής.
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Στα πλαίσια του προαναφερθέντος έργου θα αξιολογηθεί και η δυνατότητα κατασκευής
αρδευτικού δικτύου για την κάλυψη των αναγκών μέρους των υφιστάμενων στη
περιοχή αγροκτημάτων.

Αρχικά θα αξιολογηθεί η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών 8000 περίπου
στρεμμάτων, στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της λίμνης Καστοριάς (περιοχή
Κεφαλαρίου και Τοιχιού) μέχρι και το αγρόκτημα της Μεταμόρφωσης το οποίο
διαθέτει αρδευτικό δίκτυο και για το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη για τον
εκσυγχρονισμό του.

Μελλοντικά θα αξιολογηθεί η δυνατότητα άρδευση των περιοχών της Φωτεινής και της
Πολυκάρπης εκτάσεως περίπου 7.400 στρεμμάτων, του Μαυροχωρίου και της
Κορησού μέχρι και την περιοχή της Βασιλειάδας συνολική έκτασης περίπου 14.600
στρεμμάτων. Η τελική στόχευση είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας άρδευσης
συνολική έκτασης της τάξης των 30.000 στρεμμάτων, για τη κάλυψη των αναγκών του
συνόλου σχεδόν του «παραγωγικού κάμπου» της βορειοανατολικής παραλίμνιας
περιοχής.

Η προαναφερθείσα περιοχή βρίθει ιδιωτικών γεωτρήσεων οι οποίες στο σύνολο τους
σχεδόν αναπτύσσονται στο προσχωματικό παραλίμνιο υδροφόρο ορίζοντα, από τον
οποίο εμπλουτίζεται σήμερα η λίμνη, ενώ το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του
αγροκτήματος της Μεταμόρφωσης καλύπτει τις ανάγκες του σε νερό με απευθείας
άντληση από τη λίμνη.

Η αντικατάσταση των ιδιωτικών γεωτρήσεων της περιοχής αυτής από ένα συλλογικό
αρδευτικό δίκτυο, θα περιορίσει στο ελάχιστο τις ασκούμενες πιέσεις στον υδροφόρο
ορίζοντα της περιοχής και θα επιτρέψει στο υδάτινο σύστημα τη σταδιακή και σε βάθος
χρόνο αποκατάσταση του ισοζυγίου του, με επαναπλήρωση αυτού και από τις φυσικές
εισροές (μετεωρικό νερό). Επιπρόσθετα θα μειωθούν στο ελάχιστο οι προσχώσεις στις
περιοχές αυτές. Η αντικατάσταση του τρόπου άρδευσης που θα αυτή τη στιγμή σε
σημαντικό μέρος των αγροκτημάτων της περιοχής γίνεται με τη μέθοδο της
κατάκλισης, με σύγχρονες φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους (στάγδην άρδευση),
θα περιορίσει την έκπλυση των εδαφών με διττά για το οικοσύστημα της περιοχής
οφέλη. Δηλαδή θα ελαχιστοποιηθούν τόσο οι προσχώσεις από την ανάσχεση του
φαινομένου της στερεομεταφορικής δράσης των επιφανειακών εκπλύσεων από την
άρδευση αλλά και η εισροή αγροχημικών στα πλαίσια της προαναφερθείσας πρακτικής
στο υδάτινο σώμα, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται στα αγροτεμάχια το επιφανειακό
γόνιμο έδαφος το οποίο σήμερα παρασύρεται προς τα κατάντη φτάνοντας σταδιακά στη
λίμνη.

Η ορθολογική χρήση νερού και η κατασκευή αρδευτικών δικτύων με μέλημα τη
προστασία και τη βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του προκρίνεται
για την επίτευξη του στόχου της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Επιπρόσθετα εκμεταλλευόμενοι τη γεωμορφολογία της περιοχής, θα αξιολογηθεί η
δυνατότητα χρήσης της υδραυλικής ενέργειας που προκύπτει λόγω της υψομετρικής
διαφοράς μεταξύ της θέσης του φράγματος στον Αλιάκμονα στη περιοχή της
Κορομηλιάς και της παραλίμνια περιοχής, για τη κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού
σταθμού. Η χώρα μας οφείλει να καλύπτει το 20% των ενεργειακών αναγκών της από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020.
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Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η λίμνη Καστοριάς
αποφορτίζεται αποκλειστικά μέσω του υδατορέματος του Γκιόλε το οποίο οδηγεί το
νερό στο ποταμό Αλιάκμονα. Ουσιαστικά λοιπόν με το σχεδιαζόμενο έργο το υδάτινο
ισοζύγιο θα διατηρείται σταθερό.

Για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του προαναφερθέντος έργου απαιτείται η
εκπόνηση των ακόλουθων μελετών σε προκαταρκτικό στάδιο:
1. Υδραυλικές μελέτες φράγματος, έργων μεταφοράς κλπ 229.416,56

2. Υδρολογική μελέτη 32.477,00

3. ΗΛΜ μελέτη 11.649,99

4. Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) 71.752,30

5. Γεωλογικές Μελέτες 27.346,29

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω μελετών ανέρχεται στο ποσό των 372.642,14 €.

Στόχευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι το έργο που θα προκύψει
από την ωρίμανση των προαναφερθέντων μελετών να χρηματοδοτηθεί από το
Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ ΙΙ 2014-2020).
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5.2.Ειδικά μέτρα διαχείρισης για προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς,
στοιχεία του τοπίου και εδαφικούς πόρους

5.2.1. Εδάφη
Οι στόχοι και οι διαχειριστικές επιλογές για τη διαχείριση των εδαφικών πόρων είναι:

Στ
όχ

οι

 Εξειδίκευση των γεωργικών πρακτικών και εντοπισμός του τρόπου που οι
καλλιέργειες επιδρούν στην εδαφική ποιότητα.

 Εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.
 Προστασία των υπαρχόντων γεωργικών εδαφών από τις ισχυρές πιέσεις

αλλαγής χρήσης για δημιουργία οικιστικών περιοχών και χώρων
βιομηχανικών ζωνών.

 Αύξηση του αριθμού των βιολογικών καλλιεργειών.
 Πρόληψη υποβάθμισης της εδαφικής ποιότητας που μπορεί να συμβεί στο

μέλλον από φυσικές διεργασίες και ανθρωπογενείς δραστηριότητες..

Δι
αχ

ει
ρι

στ
ικ

ές
επ

ιλ
ογ

ές

 Επιλογή καλλιεργειών που θα βελτιώσουν την εδαφική ποιότητα.
 Επιλογή καλλιεργειών που μειώνουν τις απαιτήσεις σε νερό και τις

απαιτήσεις σε λιπάσματα.
 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για άσκηση γεωργίας

βιολογικής και ελεγχόμενης.

5.3.Μέτρα διαχείρισης για τη χλωρίδα
Τα μέτρα διαχείρισης για την Χλωρίδα αναπτύχθηκαν στην §5.1.1

5.4.Μέτρα διαχείρισης για την πανίδα
5.4.1. Προτάσεις διαχείρισης της πανίδας (Αμφίβεια-Ερπετά-Θηλαστικά)
Αμφίβια

Στ
όχ

οι

 Εξασφάλιση της διατήρησης των πληθυσμών των υπαρχόντων ειδών
αμφιβίων.

 Εξασφάλιση της καταλληλότητας των θέσεων αναπαραγωγής των
αμφιβίων.

 Ευαισθητοποίηση κοινού για τη σημασία των αμφιβίων.

Δι
αχ

ει
ρι

στ
ικ

ές
επ

ιλ
ογ

ές

 Χαρτογράφηση όλων των επιφανειακών νερών (ρέματα και
υδατοσυλλογές), ειδικά σε σχέση με το χρόνο που διατηρούν νερό.

 Λεπτομερής καταγραφή της πανίδας των αμφιβίων και εκτίμηση του κάθε
επιμέρους πληθυσμιακού μεγέθους σε κάθε θέση επιφανειακού νερού.

 Εξασφάλιση της διατήρησης νερού στις υδατοσυλλογές για όσο
περισσότερο χρονικό διάστημα αυτό είναι εφικτό. (Οίκος 2004, Ντάφης,
2001)



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

210

Ερπετά

Στ
όχ

οι
 Εξασφάλιση της διατήρησης των πληθυσμών των υπαρχόντων ειδών

ερπετών.
 Εξασφάλιση της διατήρησης και αύξησης των θέσεων που λειτουργούν ως

καταφύγια των ερπετών στις καλλιεργούμενες περιοχές.
 Ευαισθητοποίηση κοινού για τη σημασία των ερπετών.

Δι
αχ

ει
ρι

στ
ικ

ές
επ

ιλ
ογ

ές

 Λεπτομερής καταγραφή της ερπετοπανίδας της περιοχής και εκτίμηση των
πληθυσμιακών μεγεθών τους.

 Ενημέρωση κοινού για την παρουσία και οικολογική σημασία των
ερπετών.

 Διατήρηση φυτοφρακτών, που αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη
ερπετών

Θηλαστικά

Στ
όχ

οι

 Εξασφάλιση της διατήρησης των πληθυσμών των υπαρχόντων ειδών
θηλαστικών.

 Εξασφάλιση της διατήρησης και αύξησης του πληθυσμού της βίδρας.
 Ευαισθητοποίηση κοινού για τη σημασία των θηλαστικών.

Δι
αχ

ει
ρι

στ
ικ

ές
επ

ιλ
ογ

ές

 Λεπτομερής καταγραφή της πανίδας των θηλαστικών της περιοχής και
εκτίμηση των πληθυσμιακών μεγεθών τους.

 Εξειδικευμένη μελέτη λεπτομερούς καταγραφής ειδών και πληθυσμών
νυχτερίδων και ενδιαιτημάτων τους.

 Εξειδικευμένη μελέτη λεπτομερούς καταγραφής του πληθυσμού της
βίδρας.

 Εξειδικευμένη μελέτη καταγραφής των πληθυσμών των θηρεύσιμων
ειδών (κύρια λαγού) και καθορισμός του ετήσιου ποσοστού κάρπωσης και
του ενδεχόμενου χωρικού περιορισμού των εκτάσεων όπου επιτρέπεται το
κυνήγι του.

 Ενημέρωση κοινού για την παρουσία και οικολογική σημασία των
θηλαστικών.

 Ενημέρωση κοινού για τη μη παράνομη χρήση δηλητηριασμένων
δολωμάτων.

 Διατήρηση φυτοφρακτών, που αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη
μικρών θηλαστικών.

 Διατήρηση μεγάλων και ώριμων δέντρων, που αποτελούν καταφύγιο για
πολλά μικροθηλαστικά και ιδιαίτερα νυχτερίδες Απογραφή και προστασία
σπηλαίων που υπάρχουν στην περιοχή και που αποτελούν χώρους
φιλοξενίας χειροπτέρων. Μελέτη εάν και κατά πόσον είδη νυχτερίδων
χρησιμοποιούν τμήματα του σπηλαίου και προστασία αυτών, σε σχέση
πάντα με τη διατήρηση της επισκεψιμότητας του σπηλαίου.

 Επιτήρηση και φύλαξη στα ενδιαιτήματα των μεγάλων θηλαστικών με
σκοπό την αποτροπή εκούσιων φόνων (δηλητηριασμένα δολώματα,
παράνομο κυνήγι).

 Δημιουργία περιπτέρου ενημέρωσης για τη βίδρα και τεχνητή δημιουργία
κατάλληλου ενδιαιτήματος, πλησίον του βιότοπου της βίδρας.

Πηγή: Οίκος 2004
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Α. Αποκατάσταση και προστασία παραλίμνιων ενδιαιτημάτων
Με την έννοια παραλίμνια ενδιαιτήματα αναφερόμαστε στα εξής: (α) δεντρώδης
παρόχθια βλάστηση, (β) υγροφιλικά ποολίβαδα, παροδικά πλημμυρισμένα, (γ) ρηχά
νερά, (δ) καλαμώνες και (ε) ρέματα.

Τα μέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: (α) την εμπόδιση
της περαιτέρω υποβάθμισης και καταστροφής των παραλίμνιων ενδιαιτημάτων από
άμεσα μπαζώματα, ανέγερση οικοδομών, εγκαταστάσεις, οδοποιία, αποξηράνσεις κτλ,
και (β) την αποκατάσταση των ήδη υποβαθμισμένων ή κατεστραμμένων παραλίμνιων
ενδιαιτημάτων ώστε να επανασυσταθούν οι ρηχές εκτάσεις της λίμνης, τα υγρά λιβάδια,
και η παρόχθια βλάστηση.

Μέτρα
 Αφού ολοκληρωθεί η οριοθέτηση της λίμνης και η χάραξη του αιγιαλού στο σύνολο

της λίμνης (βλ. 2.1.5, σελ 38) να διερευνηθεί η νομιμότητα του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος περιμετρικά της λίμνης, καθώς και της υπάρχουσας κατάστασης
χαρακτηρισμών της χρήσης γης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Διεύθυνση
Δασών), και παραγωγή ψηφιακού χάρτη 1: 5.000 όπου θα αναγράφονται οι νόμιμες
ιδιοκτησίες και οι νόμιμες χρήσεις γης. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν είτε
ανυπόστατοι αποχαρακτηρισμοί εκτάσεων χορτολιβαδικού χαρακτήρα, είτε
παράνομες καταπατήσεις και επιχωματώσεις δημόσιων εκτάσεων, η διαχειριστική
αρχή της λίμνης θα πρέπει τόσο να αποκαταστήσει τις υπάρχουσες κατεστραμμένες
παραλίμνιες εκτάσεις όσο και να σταματήσει μελλοντική καταστροφή και
επιχωμάτωση με χρήση της δικαιοσύνης.

 Φύλαξη περιμετρικά της λίμνης για παράνομες επιχωματώσεις και κινητοποίηση
των εισαγγελικών αρχών για αναχαίτιση των παρανομιών. Δημιουργία σώματος
εθελοντών.

 Παρεμπόδιση οποιασδήποτε μορφής περαιτέρω παράνομης οικιστικής δράσης,
μπαζώματος, δημιουργίας κρηπιδώματος, αναχώματος ή οδοποιίας εντός των
παραλίμνιων ενδιαιτημάτων της λίμνης. Όλες αυτές οι δράσεις θα καταστρέψουν
περαιτέρω τα παραλίμνια ενδιαιτήματα. Παρεμπόδιση οποιασδήποτε μορφής κοπής
δέντρων υγροφιλικής βλάστησης (ιτιές, λεύκες κτλ) - πλην εάν συντρέχουν ειδικοί
λόγοι.
Σημ. Η διαχείριση και προστασία του συνόλου της Δημόσιας Περιουσίας
αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και ο έλεγχος της νομιμότητας
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων όπως και η παρεμπόδιση οποιονδήποτε
παράνομων ενεργειών (αυθαίρετες κατασκευές, επιχωματώσεις κλπ) τόσο στην
όχθη και παρόχθια ζώνη όσο και στα σύνολο των Δημοσίων Κτημάτων και η λήψη
όλων των διοικητικών μέτρων που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία της
Δημόσιας Περιουσίας αποτελούν αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας
Περιουσίας Καστοριάς (Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας -
Υπουργείο Οικονομικών)

 Διαχείριση καλαμώνων: ορθή κοπή καλαμώνων κατόπιν επίβλεψης, ώστε να
επιτυγχάνεται μεν ο σκοπός της χρήση του και ταυτόχρονα να διατηρείται η
μικροετερογένεια ενδιαιτημάτων για χώρους τροφοληψίας και φωλεοποίησης
πουλιών, θηλαστικών (π.χ. βίδρα) κά. Επανέναρξη και προώθηση των
επαγγελμάτων με χρήση του καλαμιού (πιστοποιημένα προϊόντα καλάθων, ψαθών,
αναμνηστικών κτλ με το σήμα του Φ.Δ.).
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 Επαναφορά και αποκατάσταση των ρηχών εκτάσεων της λίμνης και των παροδικά
πλημμυρισμένων υγροφιλικών λιβαδιών. Φύτευση δέντρων υγρόφιλης βλάστησης
όπου αυτό θα καθορισθεί με ειδική μελέτη.

 Η ύπαρξη ενός μόνιμου επιστημονικού προγράμματος βιοπαρακολούθησης
παραμέτρων που σχετίζονται με τη ρύπανση, την ποιότητα νερού και την
βιοποικιλότητα της λίμνης για τη σωστή διαχείριση και αναθεώρηση των
διαχειριστικών μέτρων προς τη σωστή κατεύθυνση.

Β. Αποκατάσταση υδατικού ισοζυγίου λίμνης
Η αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης, ώστε αφ' ενός να γίνεται
ορθολογική χρήση νερού και αφετέρου να αποκατασταθεί η ροή και ο εμπλουτισμός
της λίμνης με καθαρό νερό από τις πηγές είναι καθοριστικής σημασίας. Αποτελεί
πρωταρχική προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού της λίμνης, μαζί
με τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου που δέχεται η λίμνη.

Μέτρα
 Επαναπροσδιορισμός του είδους των καλλιεργειών με βάση τις υδατικές τους

απαιτήσεις, χωρίς να πλήττεται το αγροτικό εισόδημα. Απαιτείται αναλυτική
έκθεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπ. Γεωργίας) για το είδος και την έκταση των
καλλιεργειών και για τις απαιτούμενες ποσότητες νερού για άρδευση. Απαιτείται
γενικός σχεδιασμός αγροτικής ανάπτυξης και αειφορικής χρήσης νερού (Οίκος
2004).

Γ. Αποκατάσταση καλής ποιότητας νερού
Μέτρα

- Γενικά
 Φύλαξη περιμετρικά της λίμνης. Συνεργασία με Δασαρχείο, αστυνομία,

περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλόγους. Οργάνωση εθελοντικών ομάδων
φύλαξης και πάταξης της παρανομίας.

 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σε αγρότες για τη χρήση
φυτοφαρμάκων, σε πολίτες και σχολεία για τη μείωση της αστικής ρύπανσης, σε
κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.

- Αστική ρύπανση
 Εντοπισμός παράνομων αποχετευτικών αγωγών και σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο

με έξοδα των ιδιοκτητών τους - δικαστική επίλυση του προβλήματος με
κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών. Επίλυση προβλήματος παράνομης διάθεσης
υγρών αποβλήτων.

 Έκθεση και διερεύνηση της σωστής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος και
του συστήματος όμβριων υδάτων από τη ΔΕΥΑΚ. Σε περίπτωση προβληματικής
λειτουργίας, αντιμετώπιση των προβλημάτων και αποκατάσταση δικτύου χωρίς
απώλειες. Επίλυση προβλήματος κακής λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου και
ευκαιριακής διάθεσης υγρών αποβλήτων στη λίμνη.
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 Σύνδεση όλων των νοικοκυριών (100%) και των παραλίμνιων οικισμών με τη
μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

 Διερεύνηση της ρύπανσης από τα πλωτά μέσα (δίχρονοι κινητήρες, αλλαγή λαδιών,
βαφές και συντηρήσεις). Δημιουργία ειδικής μονάδας συντήρησης και αλλαγής
λαδιών εκτός λίμνης. Υιοθέτηση κινητήρων μη ρυπογόνων τόσο χημικά, όσο και
θερμικά ή ηχορρυπαντικά. Προώθηση παραδοσιακών σκαφών. Η νηολόγηση των
βαρκών, ώστε να υπάρχει αρχείο με τις βάρκες και τους ιδιοκτήτες τους, και
ευδιάκριτη πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας τους, ώστε να διευκολυνθεί η
διαχείριση της ρύπανσης από τα πλωτά.

 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία για τη χρήση μη
μηχανοκίνητων μέσων, για τη μη ρύπανση και προστασία της λίμνης. Δράσεις
δημοσιότητας του προβλήματος.

 Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ορθολογική χρήση
ρυπογόνων ουσιών (φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων) ανά στρέμμα και ανά
καλλιέργεια υπό την επίβλεψη γεωπόνου (μελέτη, εφαρμογή, παρακολούθηση -
έλεγχος αγοράς).

 Επιδότηση βιολογικών καλλιεργειών στις παραλίμνιες εκτάσεις, και προώθηση της
διάθεσης πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων με το σήμα του Φ.Δ.

Δ. Άλλες προτάσεις και μέτρα
 Η δημιουργία προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της

περιοχής για την αρτιότερη γνώση της λίμνης.
 Η διάχυση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων για τα προβλήματα και

τις λύσεις στη Λίμνη (ντοκιμαντέρ).
 Προώθηση και επαναφορά παραδοσιακών επαγγελμάτων της λίμνης (ψαράδες,

καλαθοπλαίχτες) και προώθηση πιστοποιημένων τουριστικών προϊόντων.
 Προώθηση οικοτουρισμού, εάν και εφόσον αποκατασταθεί η λίμνη σε πιο φυσική

κατάσταση (νέες λιμναίες εκτάσεις και ενδιαιτήματα παρόχθιας βλάστησης,
ποιότητα νερού, οριοθέτηση στο φυσικό της ανάγλυφο κτλ), έπειτα από ειδική
μελέτη φέρουσας ικανότητας και χωροθέτησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων.

 Η διατήρηση των φυτοφραχτών στο αγροτικό περιβάλλον.
 Η προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών με μη χρήση φυτοφαρμάκων.
 Χωροταξικός σχεδιασμός για κτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές μονάδες. Οι μονάδες

αυτές θα πρέπει μακροπρόθεσμα να απομακρυνθούν από τη Λίμνη και να
αναδιοργανωθούν σε ειδικό χώρο (Οίκος 2004).
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5.4.2. Προτάσεις Διαχείρισης της Ορνιθοπανίδας
Στ

όχ
οι

 Διασφάλιση της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης όλων των
σημαντικών ειδών για τα επόμενα 5 έτη
1. Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus),
2. Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus),
3. Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides),
4. Βαλτόπαπια (Aythya nyroca),
5. Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

καθώς επίσης και τα:
6. Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
7. Ήταυρος (Botaurus stellaris)
8. Μαυροτυσικνιάς (Ixobrychus minutes)
9. Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)
10. Κύκνος (Cygnus olor)

 Διασφάλιση όλων των υφιστάμενων κατάλληλων βιοτόπων για κάθε ένα
από τα παραπάνω είδη έστω και εάν αυτό απουσιάζει προσωρινά.

 Διατήρηση της πληθυσμιακής κατάστασης των 10 «ειδών κλειδιών» εντός
των 3 επόμενων ετών.

 Διασφάλιση της φύλαξης των απειλούμενων ειδών από φαινόμενα
λαθροθηρίας και άλλες παράνομες ενέργειες ή πράξεις εντός των
ενδιαιτημάτων τους.

 Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού για την αξία της
ορνιθοπανίδας της περιοχής.

Δι
αχ

ει
ρι

στ
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 ε
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 Διαλεύκανση της κατάστασης παρουσίας των 10 «ειδών κλειδιών» εντός
των 3 επόμενων ετών.

 Διερεύνηση και αξιολόγηση των 10 σημαντικότερων υφιστάμενων
απειλών για τα παραπάνω είδη και διατύπωση εντός της πενταετίας
διαχειριστικών προτεραιοτήτων με σκοπό την έναρξη της εφαρμογής τους
στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.

 Δημιουργία Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τα 10 είδη εντός αυτής της
διαχειριστικής περιόδου

 Καθορισμός και διατύπωση των διαχειριστικών προτεραιοτήτων βάση των
αναγκών των 10 «ειδών κλειδιών» και των Τοπικών Σχεδίων Δράσης
εντός αυτής της διαχειριστικής περιόδου.

 Δρομολόγηση διαδικασίας διερεύνησης των διαχειριστικών δράσεων της
επόμενης διαχειριστικής περιόδου και πρόσληψη και εκπαίδευση
επιστημονικού προσωπικού στην απόκτηση εμπειρίας σε θέματα ενεργής
διαχείρισης υγροτόπων.

 Αναθεώρηση των ζωνών διαχείρισης και προστασίας βάση επιστημονικών
δεδομένων που θα προκύψουν από την βιοπαρακολούθηση των 10
παραπάνω ειδών εντός αυτής της διαχειριστικής περιόδου και υπογραφή
της αναθεωρημένης Κ.Υ.Α. (Οίκος 2004)

Σύμφωνα με τους στόχους και τις διαχειριστικές επιλογές και προτεραιότητες που
τέθηκαν, προκύπτει ότι είναι αναγκαίο οι προτάσεις διαχείρισης να απορρέουν από την
ακριβή γνώση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας της περιοχής και από εξειδικευμένες
μελέτες σχετικά με την επίδραση των πιθανών διαχειριστικών μέτρων στους
πληθυσμούς της.
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Στην πρώτη αυτή διαχειριστική περίοδο όμως είναι αδύνατον να προταθούν με
σιγουριά ειδικά διαχειριστικά μέτρα λόγω της έλλειψης λεπτομερών μελετών και
στοιχείων για την κατάσταση των πληθυσμών των ειδών. Ωστόσο μπορούμε με
ασφάλεια να προτείνουμε ήδη κάποια επιμέρους μέτρα που αφορούν πρώτιστα τα
«δέκα είδη κλειδιά» και που η εφαρμογή τους θα επηρεάσει θετικά και τα υπόλοιπα
είδη της ορνιθοπανίδας με προτεραιότητα για διατήρηση. Οι προτάσεις αυτές
αναφορικά με την αμεσότητά τους και τον χρονικό ορίζοντα πραγματοποίησής τους
χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

Α: Υψηλής προτεραιότητας - εντός της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου
(πενταετίας).

Β: Μέσης προτεραιότητας - εντός της επόμενης διαχειριστικής περιόδους (10ετίας).

Γ: Χαμηλής προτεραιότητας - πέραν της δεύτερης διαχειριστικής περιόδου.

Τέλος, τα μέτρα που προτείνονται για τη διαχείριση της πανίδας πιστεύεται ότι θα
επηρεάσουν θετικά το σύνολο των ειδών της ορνιθοπανίδας με προτεραιότητα για
διατήρηση.

Ειδικότερα τα σημαντικότερα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν με προτεραιότητα
κατά χρονική σειρά είναι:

Α. Προστασία και αποκατάσταση των παραλίμνιων ενδιαιτημάτων και διαχείριση
της βλάστησης

Υψηλής προτεραιότητας
1. Άμεση τροποποίηση της ζώνωσης και σαφής οριοθέτηση της, με γνώμονα το

καθεστώς παρουσίας του ειδών προτεραιότητας για διατήρηση.
 Ωφέλεια για σημαντικό ποσοστό των ειδών της 79/409.

2. Προστασία των μικρών συστάδων υδροχαρών ειδών.
 Ωφέλεια για τα σημαντικό ποσοστό ειδών που κουρνιάζουν ή φωλιάζουν σε δέντρα

(π.χ. Λαγγόνες, Κορμοράνοι, Ερωδιοί, Αρπακτικά πουλιά).

3. Φυτεύσεις υδροχαρών ειδών αυτόχθονων ειδών δέντρων και κατά μήκος όλων των
παραλίμνιων εκτάσεων

 Ωφέλεια για τα περισσότερα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω.

4. Απαγόρευση κλαδέματος ή προσεκτική διαμόρφωση της κόμης των πλατάνων και
των άλλων δέντρων που αποτελούν κούρνιες για τα είδη προτεραιότητας και όχι
χωρίς την σύμφωνη γνωμοδότηση ορνιθολόγου, δασολόγου, θηραμοτολόγου ή
άλλου ειδικού επιστήμονα (εξαίρεση αποτελούν τα δέντρα που βρίσκονται μέσα σε
οικισμούς, στο μικρό ‘Γύρο της Λίμνης¨ και γενικά δέντρα που μπορεί να
αποτελέσουν πρόβλημα ή κίνδυνο στην ασφάλεια και την περιουσία).

 Άμεση ωφέλεια για τους ερωδιούς, κορμοράνους κτλ κατά μήκος της λίμνης.



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

216

Μέσης προτεραιότητας
1. Διαχείριση καλαμώνων, με στόχο την βελτίωση των βιοτόπων αναπαραγωγής και

τροφοληψίας υδρόβιων ειδών.
 Βελτίωση του χώρου τροφοληψίας και φωλεοποίησης της Βαλτόπαπιας, του Ήταυρου

και της Λαγγόνας.
 Ωφέλεια για τα περισσότερα άλλα υδρόβια είδη, ερωδιόμορφα, πάπιες κτλ.

Χαμηλής προτεραιότητας
1. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου των περιφερειακών εκτάσεων της λίμνης με γνώμονα

τόσο την μείωση της κατανάλωσης νερού όσο και την δυνατότητα προσέγγισης των
διαφόρων ειδών της ορνιθοπανίδας για τροφοληψία.

 Ωφέλεια για τα περισσότερα υδρόβια και ερωδιόμορφα είδη που τρέφονται σε
κανάλια. (Οίκος 2004)

Β. Διαχείριση ενδιαιτημάτων και μέτρα βελτίωσης βιοτόπων συγκεκριμένων ειδών

Υψηλής προτεραιότητας
1. Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για τα είδη προτεραιότητας που απειλούνται από την

καταστροφή των χώρων φωλιάσματος μετά από επισταμένη επιστημονική έρευνα
και πειραματισμό.

 Άμεση ωφέλεια για τον Πελαργό, διάφορα νυχτόβια αρπακτικά και κάποια
στρουθιόμορφα είδη. Το μέτρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για νυχτερίδες.

2. Άμεση ρύθμιση των χώρων και του τρόπου άσκησης της αναψυχής (αθλητικές
δραστηριότητες, δρομολόγια τουριστικών πλοιαρίων, με γνώμονα την αποφυγή
ενόχλησης των φωλιάζοντων ειδών προτεραιότητας για διατήρηση.

 Άμεση ωφέλεια των περισσότερων υδρόβιων ειδών.
 Προστασία του χώρου φωλιάσματος της Βαλτόπαπιας και του Ήταυρου.

Μέσης προτεραιότητας
1. Βελτίωση ενδιαιτημάτων αγροτικών εκτάσεων με διατήρηση ακαλλιέργητων ζωνών,

επαναδημιουργία φυτοφραχτών και εφαρμογή των αγροπεριβαλλοντικών
κανονισμών και γεωργικών πρακτικών που ωφελούν την άγρια ζωή.
 Ωφέλεια για τα περισσότερα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Χαμηλής προτεραιότητας
1. Προώθηση μη υδροβόρων καλλιεργειών, με την δημιουργία ειδικού σήματος

σήμανσης των προϊόντων που παρήχθησαν με τον τρόπο αυτό στην περιοχή της
λίμνης.
 Ωφέλεια για τα περισσότερα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω. (Οίκος 2004)

Γ. Monitoring και αξιολόγηση κατάστασης ορνιθοπανίδας
Πρόταση που αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της
ορνιθοπανίδας της λίμνης Καστοριάς, την καταγραφή της στην πάροδο του χρόνου και
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την αξιολόγησή της, ώστε να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων σε αυτή, είναι η εγκατάσταση και λειτουργία Τηλεμετρικού
Συστήματος Παρακολούθησης (monitoring). Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια
σειρά καμερών παρακολούθησης των πουλιών, οι οποίες ανά τακτά χρονικά
διαστήματα φωτογραφίζουν μια συγκεκριμένη περιοχή όπου δραστηριοποιούνται είδη
ορνιθοπανίδας. Η εικόνα μεταδίδεται με συστήματα ασύρματης μετάδοσης στο Κέντρο
Διαχείρισης Πληροφορίας, όπου σε βάθος χρόνου, συγκρίνοντας το φωτογραφικό
υλικό, διαπιστώνεται η κατάσταση της ορνιθοπανίδας και αν αυτή έχει υποστεί
αριθμητική ή/και ποσοστιαία (μεταξύ των διαφόρων ειδών) μεταβολή. Η εγκατάσταση
ενός τέτοιου συστήματος καταγραφής και τηλεμετάδοσης της πληροφορίας
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκπαίδευσης του προσωπικού για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληροφορίας), υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περί
τις 140.000 € (ΑΝΚΟ, 2010).

5.4.3. Προτάσεις Διαχείρισης της Ιχθυοπανίδας
Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια η λίμνη της
Καστοριάς και κατ’ επέκταση η τοπική κοινωνία (κυρίως οι επαγγελματίες αλιείς),
είναι η διατάραξη του ρυθμού παραγωγής των αυτόχθονων ειδών ψαριών (σημαντική
μείωση), με ταυτόχρονη αύξηση ωστόσο εισβολικών ειδών, τα οποία είναι
ανταγωνιστικά ως προς τα πρώτα. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε ανθρώπινη
παρέμβαση, αφού εισήχθησαν ξένα είδη ιχθυοπανίδας, χωρίς να προηγηθεί ειδική
ιχθυολογική μελέτη. Η τελευταία εμπεριστατωμένη καταγραφή των ειδών και του
πληθυσμού τους, πραγματοποιήθηκε από τον Αύγουστο του 1992 έως τον Δεκέμβριο
του 1993, από το Εργαστήριο Ιχθυολογίας - Ιχθυοπαθολογίας (Τμήμα Κτηνιατρικής)
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τον Επίκ. Καθηγητή κ. Φώτη
Γεώργιο.

Σήμερα είναι εμφανής η μείωση της παραγωγής των αυτοχθόνων ψαριών με εμπορική
αξία, κάτι που απειλεί με αλλοίωση και καταστροφή την πλουτοπαραγωγική
δυνατότητα της λίμνης και αναμένεται να επηρεάσει τον οικολογικό και
κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής.

Οι παράγοντες που οδηγούν στη μείωση του πληθυσμού των ειδών εμπορικής αξίας και
την υπερανάπτυξη μη εμπορεύσιμων και επιθετικών ειδών, είναι κυρίως:
 Η υπερβολική ανάπτυξη πιο ανθεκτικών και ανταγωνιστικών ειδών, η

περιβαλλοντική επιβάρυνση της λίμνης και τα φαινόμενα υπεραλίευσης, αποτελούν
τις κύριες αιτίες για τη μείωση του είδους του γριβαδιού. Ο πληθυσμιακός
ανταγωνισμός από το είδος της πεταλούδας, δεν προέρχεται από την απευθείας
κατανάλωση των νεαρών γριβαδιών, αλλά από το γεγονός της καταστροφής των
περιοχών απόθεσης των αυγών, με την ανάδευση των στρώσεων του πυθμένα που
προκαλεί η πεταλούδα. Η τακτική αυτή του είδους της πεταλούδας, οδηγεί τελικά σε
πολύ μικρά ποσοστά επιβίωσης των νεαρών γριβαδιών.

 Σε αντίθεση με τη μείωση του πληθυσμού του γριβαδιού, παρατηρείται μεγάλη
ανάπτυξη του είδους του ηλιόψαρου. Το είδος αυτό είναι ιδιαίτερα επιθετικό και
ανταγωνιστικό (σαρκοφάγο είδος) και επικρατεί πληθυσμιακά έναντι των άλλων
ειδών της λίμνης. Το γεγονός αυτό, έχει επιφέρει σημαντική αλλοίωση της
προϋπάρχουσας οικολογικής ισορροπίας στην ιχθυοπανίδα της λίμνης, με αρνητικές
επιπτώσεις και στον αλιευτικό κλάδο. Μια πρόταση για τον έλεγχο του
υπερπληθυσμού του συγκεκριμένου είδους, είναι η υπεραλίευσή του με
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οργανωμένες προσπάθειες αλίευσης. Οι ενέργειες της υπεραλίευσης του είδους
αυτού, προτείνεται να επιδοτούνται οικονομικά (ανάλογα με την αλιευθείσα
ποσότητα) για καλύτερα αποτελέσματα.

 Ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται συχνά στη λίμνη, είναι η παράνομη αλίευση
γριβαδιών, ιδίως κατά την αναπαραγωγική τους περίοδο, στις περιοχές
αναπαραγωγής. Το χρονικό εκείνο διάστημα, το είδος αυτό μετακινείται σε περιοχές
με αβαθή νερά, όπου εναποθέτει τα αυγά του για γονιμοποίηση. Το γεγονός αυτό το
καθιστά ευάλωτο απέναντι σε λαθραλιείς, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το φαινόμενο,
αλιεύουν μεγάλες ποσότητες ιχθύων, διαταράσσοντας την ομαλή αναπαραγωγική
διαδικασία και αριθμητική ισορροπία του είδους. Ακόμη φαινόμενα λαθραλιείας
εντοπίζονται και στα εσωτερικά ύδατα της λίμνης από μη αδειοδοτημένους αλιείς
(επισημαίνεται εδώ ότι η ερασιτεχνική αλιεία βάσει της κείμενης Νομοθεσίας,
επιτρέπεται μόνο από τις όχθες της λίμνης και όχι με αλιευτικά σκάφη στα
εσωτερικά ύδατα), οι οποίοι αλιεύουν σημαντικές ποσότητες ιχθύων μη σεβόμενοι
το υφιστάμενο νομικό καθεστώς. Προς την κατεύθυνση εξάλειψης των φαινομένων
αυτών, προτείνεται η αυστηρότερη αστυνόμευση της λίμνης, ιδιαιτέρως κατά το
διάστημα αναπαραγωγής.

 Η υπερανάπτυξη των καλαμώνων σε τοποθεσίες που κατά το παρελθόν
αποτελούσαν κύριες τοποθεσίες αναπαραγωγής (ΑΝΚΟ, 2010).

Οι στόχοι και οι διαχειριστικές επιλογές για την Ιχθυοπανίδα είναι:

Στ
όχ

οι

 Εξασφάλιση της διατήρησης των αυτόχθονων και επιλεγμένων ειδών
ψαριών της λίμνης μέσω της διατήρησης ή επαναδημιουργίας βιώσιμων,
υγιών πληθυσμών τους.

 Ευαισθητοποίηση του κοινού για την οικολογική σημασία και την
ανάγκη διατήρησης των αυτόχθονων και επιλεγμένων ειδών πανίδας.

Δι
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 Εκπόνηση μελέτης εξακρίβωσης των πληθυσμιακών μεγεθών των ειδών
των ψαριών της λίμνης και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης
των εποχιακών και ετήσιων μεταβολών τους.

 Εκπόνηση μελέτης καθορισμού των επιτρεπόμενων ποσοτήτων
αλιευμάτων σε ετήσια βάση ανά είδος, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα
των πληθυσμών των ειδών που αναπαράγονται με φυσικό τρόπο στη
λίμνη. Η μελέτη αυτή θα βασιστεί στη μελέτη που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο.

 Εκπόνηση ειδικής μελέτης που αφού διερευνήσει τη σκοπιμότητα, θα
καθορίσει τον τρόπο, το είδος και τον αριθμό των ιχθυδίων των ειδών
ψαριών με τα οποία θα γίνονται από εδώ και πέρα εμπλουτισμοί στη
λίμνη.

 Η μη εισαγωγή άλλων ειδών ψαριών στη λίμνη πριν τεκμηριωθεί
επιστημονικά η αναγκαιότητα της καθώς επίσης και η μη βλαπτική
επίδραση στους ιχθυοπληθυσμούς των αυτοχθόνων (και ενδημικών)
ειδών ψαριών και άλλων ζώων της λίμνης.

Για τη διατήρηση των σημαντικών αυτόχθονων ειδών της ιχθυοπανίδας της Λίμνης,
θεωρείτε σημαντικό να εκπονηθεί ειδική ιχθυολογική μελέτη και εφαρμογή
διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας. Θα χρειαστεί να
διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων για τη προστασία της
ιχθυοπανίδας. Θα επιχειρηθεί η διατύπωση εμπεριστατωμένης πρότασης προστασίας
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και αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας. Χρειάζεται να διερευνηθεί η δυνατότητα
ενίσχυσης ιχθυοπληθυσμών που απειλούνται, όπως επίσης και η δυνατότητα μείωσης
πληθυσμών που έχουν αυξηθεί σημαντικά και απειλούν άλλους.

Στην παραπάνω μελέτη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία της διατροφής
των ειδών, των τροφικών επιπέδων της λίμνης και της ροής ενέργειας στο οικοσύστημα
Χρειάζεται να μελετηθεί η διατροφή των ιχθύων της λίμνης ώστε να διερευνηθεί η
σχέση φυτοπλαγκτονοφάγων - ζωοπλαγκτονοφάγων - βενθοφάγων - τρηματοφάγων -
ιχθυοφάγων ειδών. Θα μελετηθούν τα τροφικά επίπεδα των ειδών της λίμνης μέσω της
διερεύνησης της δίαιτας τους. Παράλληλα χρειάζεται να διερευνηθεί η ροή ενέργειας
μεταξύ των διαφόρων τροφικών επιπέδων. Τέτοιου είδους μελέτες είναι απαραίτητες σε
κάθε υδάτινο οικοσύστημα.

Επίσης απαραίτητη είναι η μελέτη της βιολογίας όλων των γηγενών ειδών της λίμνης.
Χρειάζεται να μελετηθούν η ηλικία, η αύξηση, η δομή πληθυσμών, η αναπαραγωγή
όλων των ειδών της λίμνης. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα γηγενή είδη της λίμνης τα
οποία θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Χρειάζεται να μελετηθεί η δομή πληθυσμών των
ειδών που σε συνδυασμό με την ηλικία και την αύξηση θα δώσει πληροφορίες σχετικά
με κατάσταση των ιχθυοπληθυσμών και το κίνδυνο εξαφάνισης ορισμένων ειδών. Με
τη μελέτη της αναπαραγωγής θα διευκρινιστεί η αναπαραγωγική περίοδος των ειδών, η
δυνατότητα να αναπαράγονται στη λίμνη καθώς και τα αναπαραγωγικά πεδία τους.
Αυτή η συνιστώσα της μελέτης της βιολογίας των ειδών των ιχθύων θα δώσει τη
δυνατότητα να προστατευθεί η πραγματική αναπαραγωγική περίοδος των ειδών μέσω
απαγόρευσης της αλιείας καθώς και οι περιοχές τις οποίες επιλέγουν τα είδη για την
αναπαραγωγή τους.

Για να υπάρχει μία σαφής εικόνα της οικολογικής κατάστασης της λίμνης και το κατά
πόσο έχει επηρεαστεί η ισορροπία από την ανθρωπογενή παρέμβαση τα τελευταία
χρόνια απαιτείται να πραγματοποιηθεί καταγραφή της ιχθυοπανίδας της λίμνης καθώς
και του έμβιου βενθικού δυναμικού της. Η μελέτη της κατάστασης του έμβιου
δυναμικού της λίμνης, μπορεί να φανερώσει πιθανά προβλήματα και να υποδείξει ως
ένα βαθμό τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Το κόστος για την
εκπόνηση αυτής της έρευνας, ανέρχεται στις 80.000 €.

Μεταξύ των προτάσεων πρέπει να προσεχθούν:
Αποφυγή οποιασδήποτε απελευθέρωσης γόνου αλλόχθονων ειδών, χωρίς την
πραγματοποίηση μελέτης σκοπιμότητας και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
επιστημονική άδεια και εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης.

Επιπλέον, προτείνονται μέτρα και ενέργειες τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην
ανάκαμψη της αυτόχθονης ιχθυοπανίδας. Οι κυριότερες προτάσεις για την
πληθυσμιακή ανάκαμψη της αυτόχθονης ιχθυοπανίδας αλλά και τον έλεγχο του
πληθυσμού των εισβολικών ειδών που εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια,
παρουσιάζονται παρακάτω:
 Προς την κατεύθυνση εξάλειψης του φαινομένου της παράνομης αλίευση γριβαδιών,

ιδίως κατά την αναπαραγωγική τους περίοδο, στις περιοχές αναπαραγωγής,
προτείνεται η αυστηρότερη αστυνόμευση της λίμνης, ιδιαιτέρως κατά το διάστημα
αναπαραγωγής.

 Μια ενέργεια που θα μπορούσε να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των ατόμων που
δραστηριοποιούνται στην αλιεία, είναι η ανάδειξη και προβολή των προβλημάτων
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που αντιμετωπίζει η ιχθυοπανίδα και η λίμνη γενικότερα. Μια τέτοια κίνηση μπορεί
να πραγματοποιηθεί μέσω δημιουργίας ενημερωτικών τηλεοπτικών μηνυμάτων από
τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 Μια κοινή διαπίστωση σήμερα από τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής, είναι ότι
δεν υπάρχει μια οργανωμένη καταγραφή των αλιευόμενων ποσοτήτων ψαριών σε
ετήσια βάση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης για κάθε χρονιά και να
σχηματιστεί με τον τρόπο αυτό μια εικόνα για την αλιευτικά αποθέματα (ποσότητες
και πληθυσμιακή αναλογία ειδών). Μια πρόταση για τη διαχείριση αυτού του
ζητήματος, είναι η κατασκευή μιας κεντρικής ιχθυόσκαλας για το σύνολο των
αλιευμάτων που εξάγονται από τη λίμνη, στην οποία να λαμβάνει χώρα καταγραφή
των ποσοτήτων για κάθε είδος ιχθύος εμπορικής αξίας. Η καταγραφή αυτή σε βάθος
χρόνου, μπορεί να αξιολογείται από το Φορέα Διαχείρισης της λίμνης από κοινού με
τους επαγγελματίες αλιείς, ώστε να σχηματιστεί μια εικόνα για μια οικολογική
παράμετρο όπως είναι η ποσότητα των αλιεύσιμων ειδών. Σημαντικές ποσοτικές ή
ποιοτικές διακυμάνσεις στην καταγραφή των ειδών, ενδεχομένως να αποτελέσουν
δείκτη για πιθανές επιβαρύνσεις της λίμνης από εξωγενείς παράγοντες.

5.5.Οριζόντια μέτρα διαχείρισης
5.5.1. Σταθμοί πλύσης βυτιοφόρων
Η εισαγωγή των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της
λεκάνης απορροής, πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών βυτιοφόρων οχημάτων.
Συνήθης τακτική ωστόσο αξιόλογου ποσοστού αγροτών της περιοχής, ήταν η
ανεξέλεγκτη απόρριψη των υπολειμματικών ποσοτήτων είτε σε διάφορα σημεία των
αγροτικών εκτάσεων, είτε ακόμη απευθείας στη λίμνη. Η τακτική αυτή όπως είναι
φυσικό, οδηγεί στην εισαγωγή στο περιβάλλον, σημαντικών ποσοτήτων ρυπαντικών
ουσιών, οι οποίες επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα εδάφη αλλά και το υδατικό περιβάλλον της
λίμνης. Λόγω του γεγονότος ότι τα φυτοφάρμακα και λιπάσματα που
χρησιμοποιούνται, περιέχουν μεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών αλλά και
ουσίες βραδέως ή μη βιοαποδομήσιμες, ενώ η ρύπανση που προκαλούν παραμένει επί
μακρό χρονικό διάστημα.

Η πρακτική της ανεξέλεγκτης διάθεσης των υπολειμματικών ποσοτήτων, συμβάλει και
αυτή (μαζί με τους υπόλοιπους ρυπαντικούς παράγοντες), στην επιβάρυνση και
ποιοτική υποβάθμιση της λίμνης, κάτι που χρήζει άμεσης ορθολογικής διαχείρισης,
ώστε να αποφευχθεί η με οποιονδήποτε τρόπο, η περαιτέρω εισαγωγή τους στο
περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η κατασκευή κεντροβαρικά
χωροθετημένων Σταθμών Πλύσης των βυτιοφόρων οχημάτων, με συλλογή των
απόνερων σε στεγανές δεξαμενές, από όπου θα προωθούνται για περαιτέρω
επεξεργασία. Η προοπτική αυτή μπορεί να ανακόψει την εισαγωγή σημαντικού μέρους
ποσοτήτων επιβλαβών ρύπων στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης. Η χωροθέτηση
των σταθμών πλύσης, πρέπει να γίνει με γνώμονα:
 την εξυπηρέτηση των περιοχών που παρουσιάζουν «ένταση» της αγροτικής

δραστηριότητας και
 την ανάγκη για «γεωγραφική κάλυψη» όσο γίνεται μεγαλύτερου ποσοστού

αγροτικών εκτάσεων.

Το ζητούμενο κατά την χωροθέτηση και τον απαιτούμενο αριθμό των σταθμών πλύσης,
είναι η παροχή δυνατότητας εξυπηρέτησης του συνόλου των βυτιοφόρων που
χρησιμοποιούνται στις γεωργικές εκτάσεις της λεκάνης απορροής, διανύοντας την
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ελάχιστη δυνατή απόσταση για την προσέγγισή τους. Αυτό σημαίνει ότι οι σταθμοί θα
πρέπει να κατασκευαστούν με σταθερή απόσταση μεταξύ τους και έτσι ώστε να μην
αλληλεπικαλύπτονται οι περιοχές εξυπηρέτησής τους. Με τις προϋποθέσεις αυτές,
προτείνεται η κατασκευή έξι (6) Σταθμών Πλύσης Βυτιοφόρων, σε διάφορα σημεία της
λεκάνης απορροής. Το συνολικό κόστος κατασκευής του συνόλου των Σταθμών
Πλύσης, ανέρχεται στις 300.000 € (ΑΝΚΟ, 2010) .

5.5.2. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων παραλίμνιων οικισμών
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης της
Καστοριάς που έγινε το έτος 1992, η διάθεση του συνόλου των υγρών αστικών
αποβλήτων, κατέληγε ανεπεξέργαστο στη λίμνη. Είναι προφανές ότι η - προ
λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού - χρονική περίοδος, προκάλεσε
σοβαρότατη επιβάρυνση της λίμνης με οργανικό ρυπαντικό φορτίο και ανόργανα
θρεπτικά συστατικά. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε υπερσυσσώρευση ρυπαντικού
φορτίου, το οποίο εκδηλώνει την υπολειμματική του παρουσία ακόμα και σήμερα στον
πυθμένα της λίμνης, αρκετά χρόνια μετά τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού. Η
κατάσταση αυτή προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο, προβλήματα και στην
ιχθυοπανίδα της λίμνης και οδήγησε στη μείωσής της, ακόμη και στην απειλή
εξαφάνισης ειδών. Ωστόσο η έναρξη λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού
Καστοριάς, ανέκοψε την εισαγωγή του ρυπαντικού φορτίου στη λίμνη, με εμφανή στη
συνέχεια θετικά αποτελέσματα στο οικοσύστημά της.

Σήμερα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο σύνδεσης με την ΕΕΛ Καστοριάς, τα
περισσότερα Δημοτικά Διαμερίσματα που ανήκουν στη λεκάνη απορροής της λίμνης.
Υπολείπεται η ολοκλήρωση της υπο κατασκευής σύνδεσης με την ΕΕΛ των Δημοτικών
Διαμερισμάτων Μελισσότοπου, Βασιλειάδας, Σταυροποτάμου, και Αγίου Νικολάου.

Επίσης, στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Βυσσινιάς, Οξυάς, Πολυκέρασου, και
Σιδηροχωρίου, τα οποία βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής της λίμνης, είναι είτε
υπό κατασκευή Τοπικά Συστημάτα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, είτε έχουν ήδη
κατασκευαστεί compact μικρά συστήμα και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία.

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που
προέρχονται από μικρότερους οικισμούς (ποσοστό 4,6% του πληθυσμού).

Οι οικισμοί της Αγίας Παρασκευής και της Βέργας με 31 και 97 κατοίκους αντίστοιχα
εξυπηρετούνται με υπεδάφια διάθεση σε βόθρους και αποτελούν το 0,46% του
πληθυσμού της λεκάνης απορροής, ποσοστό που θα θεωρείτε αμελητέο μόλις
ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργεία όλα τα έργα που αναμένονται.

Απαιτείται επίσης έλεγχος και διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του δικτύου
σύνδεσης των αστικών λυμάτων όλων των παραλίμνιων οικισμών με τον βιολογικό
καθαρισμό έτσι ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα εισαγωγής φορτίων θρεπτικών από
αστικά λύματα
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Πίνακας 5-8: Οικισμοί της περιοχής μελέτης με επεξεργασία ή όχι λυμάτων

Οικισμοί με Επεξεργασία
Λυμάτων Συνδεδεμένοι με ΕΕΛ

Καστοριάς
Μεταμόρφωση 139
Φωτεινή 186
Τοιχίο 685
Απόσκεπος 139
Καστοριά 13.387
Κεφαλάρι 353
Χλόη 3.079
Δισπηλιό 976
Μαυροχώρι 1.287
Πολυκάρπη 747
Κρεπενή 210
Κορησός 998
Λιθιά 311

Σύνολο 22.497
Ποσοστό 95,4%

Οικισμοί χωρίς Επεξεργασία Λυμάτων
(υπό κατασκευή)

Μη συνδεδεμένοι με ΕΕΛ Καστοριάς
Υπο κατασκευή

(αναμένεται η ολοκλήρωση)

Βασιλειάδα 325
Άγιος Νικόλαος 22
Μελισσότοπος 172
Σταυροπόταμος 173

Τοπικά Συστήματα
ΔιαχείρισηςΥγρών Αποβλήτων

(Κατασκευασμένα αλλά δεν λειτουργούν)
Βυσσινιά 127
Σιδηροχώριο 82

Τοπικά Συστήματα
ΔιαχείρισηςΥγρών Αποβλήτων

(Υπο κατασκευή)
Οξυά 41
Πολυκέρασο 15
Σύνολο 957
Ποσοστό 4,1%

Οικισμοί με σύστημα βόθρων
(Δεν προβλέπετε οτιδήποτε)

Αγία Παρασκευή 31
Βέργα 97
Σύνολο 128
Ποσοστό 0,5%
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5.5.3. Στερεά απόβλητα
Η επιβάρυνση της λίμνης με ρυπαντικό φορτίο στερεών αποβλήτων (τόσο εντός όσο
και εκτός αστικού ιστού), μπορεί να αποφευχθεί με:
 την απαγόρευση ρίψης απορριμμάτων (η οποία σημειώνεται ότι έχει μειωθεί σε

μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχούς περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και των διαχειριστικών λύσεων που
εφαρμόζονται πλέον για τα στερεά απόβλητα)

 επιμελή και τακτικό καθαρισμό της παρόχθιας ζώνης
 συγκράτηση φερτών υλικών
 εσχάρωση όμβριων υδάτων
 έλεγχο παράνομου μπαζώματος της λίμνης (ΑΝΚΟ, 2010)

5.5.4. Όμβρια αστικά ύδατα
Παρατηρείται (και έχει μετρηθεί σε Μελέτες κατά το παρελθόν) ότι είναι αρκετά
σημαντική και η εισροή όμβριων αστικών υδάτων (με σχετικά υψηλό ρυπαντικό
φορτίο) από τον αστικό ιστό της πόλης της Καστοριάς, εντός της λίμνης. Απαιτείται
επομένως διαχείριση των όμβριων αστικών υδάτων, ώστε να επέλθει μείωση
ρυπαντικού φορτίου(ΑΝΚΟ, 2010).

Η διαχείριση των αστικών όμβριων επιτυγχάνεται με:
 εκτροπή των αστικών όμβριων υδάτων,
 την αντικατάσταση αδιαπέρατων επιφανειών (μπετόν, ασφαλτικά) με

διαπερατές επιφάνειες (λιθόστρωτα, χαλίκια, πράσινο) και
 την υποχρεωτική κατασκευή διαπερατών επιφανειών στην Παρόχθια Ζώνη .

5.5.5. Παρακολούθηση και επανασύλληψη μινκ
Η σκόπιμη απελευθέρωση ή η διαφυγή στο φυσικό περιβάλλον αμερικάνικων μινκ
(Neovison vison) από εκτροφεία όπου καλλιεργούνται για το δέρμα τους αποτελεί
σοβαρότατο πρόβλημα στη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη.

Το αμερικάνικο μινκ ως εισβολέας στο ευρωπαϊκό φυσικό περιβάλλον δεν έχει
φυσικούς θηρευτές που ελέγχουν τον πληθυσμό του ενώ ως είδος που βρίσκεται στις
υψηλότερες θέσεις του τροφικού πλέγματος των οικοσυστημάτων όπου ζει
(παραποτάμια και λιμναία)  επηρεάζει τους πληθυσμούς άλλων ζώων.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ιδιαίτερα σε χώρες της βόρειας και
δυτικής Ευρώπης, οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες σε πληθυσμούς αμφιβίων, σε
αποικίες πουλιών (θαλασσοπούλια, γλαρόνια, στρουθιόμορφα κ.ά.), θηλαστικά είναι
σοβαρότατες. Επίσης, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανταγωνισμού του ξενικού αυτού
είδους με τοπικά είδη κάποια από τα οποία είναι προστατευόμενα (βίδρα). Επιπλέον,
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σοβαρών αρνητικών συνεπειών σε οικονομικές
δραστηριότητες εκεί όπου διέφυγαν ή απελευθερώθηκαν αμερικάνικα μινκ
(ιχθυοτροφεία κ.λπ).

Σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει στην περιοχή της Καστοριάς μετά τις
πρόσφατες απελευθερώσεις αμερικάνικων μινκ εκτιμούμαι ότι ένα μεγάλο μέρος των
ζώων αυτών δεν θα καταφέρει να επιβιώσει. Ωστόσο, κάποια άτομα θα επιβιώσουν
κατά μήκος του Αλιάκμονα και των παραποτάμων του. Από τις ενδείξεις και τις
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πληροφορίες που έχουμε φαίνεται ότι το είδος επεκτάθηκε και αναφέρθηκε η παρουσία
του μέχρι και την Πρέσπα. Παρόλα αυτά δεν έγινε μέχρι σήμερα κάποια προσπάθεια
επανασύλληψης των διαφυγόντων ζώων ούτε διερεύνηση των συνεπειών στην πανίδα.

Για τον περιορισμό της επέκτασης των διαφυγόντων ζώων και πρόληψη ώστε να
περιοριστούν οι συνέπειες στην ελληνική πανίδα απαιτείται άμεση επιχείρηση
σύλληψης των ζώων που διέφυγαν στη φύση. Η κυριότερη, η πλέον αποτελεσματική
και η μόνη αποδεκτή (και σύμφωνη με τη νομοθεσία περί ηθικής αντιμετώπισης σε
ζώα-εισβολείς) μέθοδος περιορισμού του προβλήματος είναι η σύλληψη των ζώων με
παγίδες και η θανάτωση ή μεταφορά τους στα εκτροφεία.

Σύμφωνα με πρόταση του Δρ Βιολογίας, Αναπληρωτή Ερευνητή, κ. Σάββα Καζαντζίδη
του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (Βασιλικά Θεσσαλονίκης) απαιτείται έρευνα που
σκοπό θα έχει:

α) τη συλλογή των αμερικάνικων μινκ που έχουν διαφύγει στο φυσικό περιβάλλον στην
ευρύτερη περιοχή της λίμνης Καστοριάς κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα στο
Νομό Καστοριάς. Έμφαση θα δοθεί στη συλλογή πριν την έναρξη της
αναπαραγωγικής περιόδου των ζώων.

β) τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην πανίδα της περιοχή με έμφαση στις περιοχές
κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα και της λίμνης Καστοριάς (όπου εκτιμάται ότι
κάποια ζώα θα καταφύγουν).

γ) τη συγγραφή ενός σχεδίου δράσης ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα διαφυγής
αμερικάνικων μινκ στην ελληνική ύπαιθρο αλλά και στην περίπτωση που αυτό
ξανασυμβεί να γνωρίζουν οι υπηρεσίες και οι φορείς που ασχολούνται με το θέμα
αυτό ή επηρεάζονται από αυτό τί πρέπει άμεσα να γίνει ώστε να περιοριστούν οι
αρνητικές συνέπειες.

Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα καμία σχετική
συστηματική προσπάθεια επανασύλληψης ζώων από εκτροφεία στο φυσικό περιβάλλον
στην Ελλάδα. Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω έχει εφαρμοστεί σε παρόμοιες
περιπτώσεις σε Ισπανία και Αγγλία και κρίθηκε επιτυχής.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή η διερεύνηση και η συλλογή που περιγράφεται
παρακάτω, αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας προσπάθειας περιορισμού των συνεπειών
του προβλήματος και εξάλειψης του κινδύνου που θα υλοποιηθεί σε περίπτωση που
κριθεί απαραίτητο με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αρχική αυτή
διερεύνηση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα ζώα – εισβολείς έχουν επεκταθεί ή
έχουν διασπαρθεί σε έκταση που υπερβαίνει την περιοχή έρευνας στο πλαίσιο της
παρούσης διερεύνησης θα απαιτηθεί μια ειδικότερη και ευρύτερη προσέγγιση.

Ο προϋπολογισμός του παραπάνω έργου εκτιμάται στις 43.600 €.

5.6.Φύλαξη – επόπτευση
5.6.1. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς
Τα τεχνικά μέτρα και οι δράσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα για τον έλεγχο /
αποκατάσταση / εξυγίανση / προστασία της λίμνης της Καστοριάς, προϋποθέτουν για
την εφαρμογή τους, την λειτουργία ενός οργανωτικού διεπιστημονικού μηχανισμού, ο
οποίος θα κληθεί να οργανώσει και να εποπτεύσει το σύνολο των προτεινόμενων
δράσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιβάλλεται να συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

225

της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς, όπως προβλέπεται στο
ΠΔ 14/12 (ΦΕΚ 226/19-06-12).

Πρόκειται για έναν οργανωτικό μηχανισμό ο οποίος δύναται και πρέπει να ασκεί
ενεργό ρόλο:
 στη διαχείριση και εποπτεία των έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν για την

προστασία και ανάδειξη της λίμνης
 στην προστασία και διατήρηση των βιοτόπων των προστατευόμενων ειδών της

χλωρίδας και της πανίδας τόσο της λίμνης όσο και της ευρύτερης περιοχής
 στην προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων
 στην εποπτεία/καταγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων/παρεμβάσεων που

επηρεάζουν το περιβάλλον της λίμνης
 στην καταγραφή των προβλημάτων και απειλών που αντιμετωπίζει η λίμνη
 στην τακτική συλλογή στοιχείων, πληροφοριών και μετρήσεων που αφορούν τη

λίμνη
 στην κατάρτιση προτάσεων για λήψη διορθωτικών ή/και προληπτικών μέτρων για

την προστασία της
 στην εισήγηση γνωμοδοτήσεων σε αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμους, Νομαρχία,

Περιφέρεια), για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που μπορεί να επηρεάσει τα
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της λίμνης (ή ακόμη και εισηγήσεις για
επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση περιβαλλοντικών παραβάσεων)

 στην αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών για την εφαρμογή προτάσεων και την
κατασκευή έργων προστασίας και αποκατάστασης της λίμνης

 στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των δημοτών
 στην τουριστική ανάδειξη με γνώμονα τη διαφύλαξη των πολιτισμικών στοιχείων

που συνδέονται με το οικοσύστημα της λίμνης
 στη χάραξη στρατηγικής σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για την προστασία της λίμνης

Η ομαλή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς απαιτεί τη στελέχωση
από ικανό αριθμό ατόμων με κατάλληλες επιστημονικές ειδικότητες, καθώς και την
προμήθεια εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (software, hardware)
και γτεχνικής υποδομής, με τον οποίο θα γίνεται η καταγραφή και αξιολόγηση της
εισερχόμενης πληροφορίας.

Επιπροσθέτως, ένα πεδίο στο οποίο απαιτείται συνεχή αναζήτηση και έρευνα (από την
πλευρά του Φορέα Διαχείρισης και των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη
διαχείριση της λίμνης), είναι οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση μιας
σειράς έργων και ενεργειών για την προστασία και ανάδειξη της λίμνης. Ο Φορέας
Διαχείρισης θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί, εκτός από το πεδίο εφαρμογής και
εποπτείας των παρεμβάσεων για την προστασία της λίμνης, και στην εξεύρεση
χρηματοδοτικών πηγών για την προώθηση περαιτέρω δράσεων (ΑΝΚΟ, 2010).

5.7.Διαχείριση επισκεπτών και ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
5.7.1. Επισκέπτες και φέρουσα ικανότητα
Εννοιολογικός προσδιορισμός
Κάθε απόπειρα προσδιορισμού της έννοιας «φέρουσα ικανότητα», έρχεται αντιμέτωπη
με πολλά προβλήματα, αφού πρόκειται για ένα μέγεθος πολυδιάστατο και έως ένα
βαθμό ασαφές. Στην προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης, του όρου, παρατίθενται
οι ενδεικτικότεροι ορισμοί που δόθηκαν κατά καιρούς:
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«Ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί ένας προορισμός, χωρίς να
προκαλείται υπερβολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και μείωση της απόλαυσης των
επισκεπτών» (Hovinen, 1982).
«Η δυνατότητα ενός προορισμού να απορροφά τουρισμό προτού γίνουν αισθητά τα
αρνητικά αποτελέσματα στον φιλοξενούντα πληθυσμό. Η Φέρουσα Ικανότητα καθορίζεται
από τον αριθμό επισκεπτών που είναι επιθυμητοί παρά από τον αριθμό των επισκεπτών
που μπορεί να προσελκύσει ο τόπος» (Ο' Reilly, 1986).
«Το όριο πέρα από το οποίο η προσέλευση των τουριστών θα αρχίσει να φθίνει επειδή
ορισμένες «χωρητικότητες», όπως τις αντιλαμβάνονται οι τουρίστες, έχουν ξεπεραστεί
και έτσι ο συγκεκριμένος προορισμός παύει να είναι ελκυστικός» (Ο' Reilly, 1986).
«Ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν τόπο χωρίς να
προκαλέσουν απαράδεκτη αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και απαράδεκτη πτώση στην
ποιότητα της εμπειρίας που αποκομίζουν οι επισκέπτες» (Mathieson - Wall, 1982).
«Η φέρουσα ικανότητα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες: τη βιολογική που
αφορά τους φυσικούς πόρους του τόπου, την κοινωνική που αφορά την εμπειρία των
επισκεπτών, και εκείνη που αφορά την τοπική κοινωνία» (Boo, 1992).
«Η φέρουσα ικανότητα των εθνικών πάρκων ορίζεται ως η φυσική, βιολογική, κοινωνική
και ψυχολογική ικανότητα του περιβάλλοντος, να δεχτεί και να στηρίξει τουριστικές
δραστηριότητες χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος ή η ικανοποίηση
των επισκεπτών» (Lindsay, 1986).
Οι A. Mathieson - G. Wall, διακρίνουν την οικονομική διάσταση της φέρουσας
ικανότητας που ορίζεται ως η ικανότητα απορρόφησης τουριστικών δραστηριοτήτων και
λειτουργιών χωρίς να εξοβελίζονται επιθυμητές τοπικές δραστηριότητες. Οι ίδιοι ορίζουν
την κοινωνική φέρουσα ικανότητα ως το επίπεδο στο οποίο η τοπική κοινωνία αρχίζει να
μην ανέχεται την παρουσία τουριστών.

Η έννοια «φέρουσα ικανότητα», δημιουργήθηκε για να προσεγγίσει και να καθορίσει τα
ανώτερα όρια τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Από τους παραπάνω ορισμούς,
προκύπτει ότι στη φέρουσα ικανότητα θα πρέπει να συνυπολογίζονται η διατήρηση και
προστασία της φύσης, η ευημερία της τοπικής κοινωνίας και η ικανοποίηση του
επισκέπτη. Στόχος της, είναι να θέσει εκείνα τα όρια και να δημιουργήσει τις
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός μοντέλου βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης και την προστασία των κρίσιμων φυσικών παραμέτρων.

Διαπιστώνεται, ότι η φέρουσα ικανότητα, χρησιμοποιείται για να συνδυάσει την
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, καθώς και
να καθορίσει τα ανώτερα επίπεδα ανάπτυξης σε μία περιοχή υποδοχής επισκεπτών. Η
συγκεκριμένη απαίτηση δημιουργεί μία σειρά προβλημάτων, αφού για τη φέρουσα
ικανότητα είναι δύσκολος τόσο ο συνυπολογισμός όλων των παραμέτρων
(περιβαλλοντικών - κοινωνικών - οικονομικών - ψυχολογικών), όσο και η εφαρμογή
των ορίων που τίθενται.

Κατηγορίες φέρουσας ικανότητας
Η προσπάθεια συνυπολογισμού όλων των παραμέτρων του περιβάλλοντος, που έχουν
ως σκοπό τον αντικειμενικό προσδιορισμό και τον καθορισμό των ανωτέρων επιπέδων
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ανάπτυξης, δημιούργησαν την ανάγκη για κατηγοριοποίηση της φέρουσας ικανότητας.
Ειδικότερα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως η φέρουσα ικανότητα αν και αποτελεί
ένα πολυδιάστατο και έως ένα βαθμό δυσνόητο μέγεθος, διακρίνεται στις εξής
κατηγορίες:

Περιβαλλοντική ή Οικολογική
Φέρουσα Ικανότητα
(Ecological Carrying Capacity)

Αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που
μπορεί να φιλοξενήσει μία περιοχή, πριν αρχίσουν
να προκαλούνται οχλήσεις στο φυσικό
περιβάλλον

Οικονομική Φέρουσα Ικανότητα
(Economical Carrying Capacity)

Αναφέρεται στον αριθμό των επισκεπτών που
μπορεί να φιλοξενήσει μία περιοχή, χωρίς να
επηρεάζονται άλλες επιθυμητές (σε τοπικό ή
εθνικό επίπεδο) οικονομικές δραστηριότητες.

Κοινωνική Φέρουσα Ικανότητα
(Social Carrying Capacity)

Αναφέρεται στην αποφυγή των αρνητικών
επιδράσεων στην τοπική κοινωνία και στη
διαμάχη ανάμεσα στους επισκέπτες και / ή στους
κατοίκους.

Ψυχολογική Φέρουσα Ικανότητα
(Psychological Carrying Capacity)

Αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που μπορεί
να φιλοξενήσει μία περιοχή χωρίς να αρχίζει να
επηρεάζεται αρνητικά η εμπειρία του τουρίστα

Φέρουσα ικανότητα Περιοχής Προστασίας της Φύσης λίμνης Καστοριάς
Η λίμνη αποτελεί περιοχή που χαρακτηρίζεται από το υδάτινο στοιχείο σε συνδυασμό
με τα έντονα φυσικά χαρακτηριστικά. Ο συνδυασμός της αρχιτεκτονικής του τοπίου και
της υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας αποτελούν τα κύρια αίτια
επισκεψιμότητας.

Αναφέρεται, ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι ιδιαίτερα μεγάλος καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά την περίοδο Μαρτίου - Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά την περιοχή παρέμβασης, οι φυσικοί πόροι που προσφέρονται αυξάνουν
τις δυνατότητες αξιοποίησης τους μέσα από ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού.
Ειδικότερα, η παρουσία μεγάλων ορεινών όγκων, με πολύ ελκυστικά σημεία για τους
επισκέπτες που αγαπούν το βουνό, μεγεθύνουν αισθητά τις δυνατότητες ανάπτυξης
ορεινού τουρισμού. Δυνατότητες επίσκεψης και αναψυχής θα μπορούσαν, επίσης, να
αναπτυχθούν και στις παραποτάμιες περιοχές αφού μπορούν να συνδυαστούν με
συγκεκριμένα αθλήματα (π.χ κανό, rafting), τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση
τελευταία.

Οι «ήπιες» μορφές τουρισμού, μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτοτελείς για τη
δημιουργία τουριστικού ρεύματος ή ακόμη και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε
«κλασσικές» μορφές για την προσέλευση περισσοτέρων επισκεπτών και τη
συγκράτηση τους στην περιοχή για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο,
κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι αν και το τουριστικό προϊόν θα συμβάλλει στην
γενικότερη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής (π.χ καταπολέμηση της
εσωτερικής μετανάστευσης, αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της τοπικής
κοινωνίας, αύξηση του αριθμού των υποδομών), ελλοχεύει κινδύνους για υποβάθμιση
των φυσικών παραμέτρων και των ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής (φυσικοί -



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

228

πολιτιστικοί πόροι).

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από ένα
αξιόλογο σύνολο φυσικών, αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών πόρων, αρμονικά
συνδυασμένων μεταξύ τους, οι οποίοι και δημιουργούν μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Οι
συγκεκριμένοι πόροι, γνωστοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχουν ήδη αρχίσει να
προσελκύουν ένα αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι έχουν διάθεση για ανεξαρτησία
(μετακίνηση με δικά τους μέσα μεταφοράς), επιθυμούν μία άμεση σχέση με τους
κατοίκους της περιοχής, αλλά και χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένα πνευματικά -
περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα. Η διατήρηση των πόρων, καθώς και των ήδη
υφιστάμενων ή προτεινόμενων υποδομών (π.χ μονοπάτια, ορειβατικά καταφύγια,
παρατηρητήρια, πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος) αποτελούν τη βασικότερη
προϋπόθεση για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

Όσον αφορά τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας επισκεπτών στην περιοχή
λίμνης δύναται να προκύψουν σημαντικά πρακτικά προβλήματα, όπως:
 Αδυναμία ελέγχου του αριθμού επισκεπτών
 Αδυναμία μέτρησης των επιπτώσεων (βραχυπρόθεσμα - μακροπρόθεσμα)
 Αδυναμία προσδιορισμού της χωρικής κλίμακας, στην οποία θα γίνει η ανάλυση και

κατά συνέπεια ο σχεδιασμός και η διαχείριση
 Αδυναμία αντικειμενικού προσδιορισμού
 Δυσκολία στην εφαρμογή των ορίων που τίθενται
Ως εργαλείο διαχείρισης, η φέρουσα ικανότητα παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες, καθώς
δεν υπάρχουν σαφώς προσδιορισμένα και αντικειμενικά ποσοτικοποιήσιμα κριτήρια
και όρια. Η δυσκολία έγκειται κύρια στον προσδιορισμό του μέγιστου αριθμού
επισκεπτών και του επιτρεπτού ορίου αλλοίωσης της περιοχής υποδοχής, που έχουν
επίπτωση τόσο στην εμπειρία του επισκέπτη όσο και στην τοπική κοινωνία και
οικονομία.

Η αριθμητική προσέγγιση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στη λίμνη
είναι αδύνατη στην παρούσα περίπτωση. Απαιτείται, λοιπόν, η υλοποίηση σχεδίου
επιστημονικής παρακολούθησης / καταγραφής (monitoring) του αριθμού των
επισκεπτών, καθώς και των επιπτώσεων τους στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον. Η παρούσα δράση πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ειδικότερης
προσπάθειας συνδυασμού της ορθής ποσοτικοποίησης των κριτηρίων και της ανάγκης
για προστασία / διατήρηση της φύσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν για την τελική
εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στην λίμνη Καστοριάς
είναι:
 Ο αριθμός των επισκεπτών σε ημερήσια βάση
 Τα σημεία συγκέντρωσης / κορεσμού
 Η περίοδος επίσκεψης στην περιοχή και η διάρκεια παραμονής τους
 Η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των επισκεπτών
 Η σύνθεση των ομάδων επισκεπτών
 Ο χαρακτήρας των ομάδων επισκεπτών (π.χ οργανωμένες ομάδες, απλοί επισκέπτες

κλπ.)
Επισημαίνεται, ότι η συγκέντρωση και διάθεση των παραπάνω στοιχείων θα συμβάλλει
καθοριστικά στην τελική εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης
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και την εφαρμογή ενός ήπιου μοντέλου τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή
(ΟΙΚΟΣ,2004).

Προτεινόμενες ειδικές μελέτες

 Εκτίμηση / προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης περιοχής
λίμνης Καστοριάς.

5.7.2. Σχέδιο οικοτουριστικής ανάπτυξης
Μία ενέργεια η οποία προσφέρει προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι
η εκπόνηση Σχεδίου Οικοτουριστικής Ανάπτυξης, με τη μορφή εναλλακτικού
τουρισμού.

Προϋπόθεση του σχεδίου αυτού, είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός, γιατί σε περίπτωση
που υπερτιμηθεί ο τουρισμός έναντι της προστασίας και διατήρησης της
προστατευόμενης περιοχής, τότε το μοντέλο ανάδειξης και προώθησης, θα είναι
ανισοβαρές και φυσικά μη βιώσιμο.

Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού, είναι η ανάπτυξη του οράματος και της μορφής του
οικοτουρισμού, ενώ ακολουθεί η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής
(επισκέπτες ανά μονάδα χρόνου), των ορίων των επιτρεπτών αλλαγών, της ανάλυσης
κόστους - οφέλους και της διαχείρισης των επισκεπτών. Επιπλέον, το Σχέδιο
Οικοτουριστικής Ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει και προτάσεις για επεμβάσεις
συντήρησης ή ανάδειξης των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και να υποδεικνύει νέες
όπου απαιτούνται.

Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, η υιοθέτηση ήπιων αρχιτεκτονικών
δομών και διαδραστικών μουσειακών προσεγγίσεων, που θα συνάδουν με την
υποστήριξη της οικολογικής και παραγωγικής διάστασης του λιμναίου περιβάλλοντος,
καθώς και των πολλών δυνατοτήτων του για μαθησιακές και ταυτόχρονα ψυχαγωγικές
δραστηριότητες κρίνεται θετική.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η αρχαιολογική επίβλεψη δημόσιων
έργων εκσκαφών, όπως και η αρχαιολογική σκαπάνη, έχουν φέρει στο φως, όχι μόνο
τον πολύ ενδιαφέροντα λιμναίο προϊστορικό οικισμό Δισπηλιού, αλλά πρόσφατα και
σημαντικές νεκροπόλεις της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου (8ος-7ος αι. π.Χ.) και των
Αρχαϊκών χρόνων (6ος αι. π.Χ.) με πολλές και εν μέρει πλούσια κτερισμένες ταφές σε
μεγάλη έκταση στην περιοχή Κρεπενής Μαυροχωρίου, καθώς και δημόσια κτήρια των
ύστερων χρόνων της αρχαιότητας (π.χ. ρωμαϊκό λουτρό) στην ίδια ευρύτερη περιοχή.
Τα εν λόγω ευρήματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν, το δίχως άλλο, στους εκθεσιακούς
χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου  στη Λίμνη της Καστοριάς ως αψευδείς
μάρτυρες της διαρκούς παρουσίας του Ανθρώπου στον χώρο.

Τέλος στην Γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς, η κα. Στρατούλη Γ
και η κα. Σκρέκα Α. προτείνουν στην νότια όχθη της Λίμνης, στο τόξο Β. του λιμναίου
οικισμού Δισπηλιού και μέχρι περίπου το Μαυροχώρι, τη διαμόρφωση χώρων για
βιωματικές δράσεις/ενασχολήσεις του κοινού με το υγρό στοιχείο της Λίμνης, όπως η
άσκηση ενηλίκων και μαθητών στην αλίευση ψαριών του γλυκού νερού με
παραδοσιακούς τρόπους (π.χ. εξοπλισμό από ψάθινα καλάθια, οστέινα και μεταλλικά
αγκίστρια, ή ακόμη και την τεχνική του πεζόβολου) και τη δημιουργία ενός ‘ταρσανά’



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

230

για την κατασκευή μονόξυλων (βάρκες), αλλά και των γνωστών και δημοφιλών
ξύλινων ‘καραβιών’ της Καστοριάς με πελέκημα και επεξεργασία κορμών και σανίδων,
που θα καταλήγουν και σε διάπλου της λίμνης – σύνδεση παραλίμνιων περιοχών με
μεταφορικά μέσα μιας άλλης ‘εποχής’ και φιλοσοφίας.

Ακόμη, θα ήταν ενδιαφέρουσα η θεσμοθέτηση κωπηλατικών, ή και άλλων αγώνων, οι
‘γιορτές ψαριού’ με ιχθυο-μαγειρέματα από όλο τον κόσμο και …, εμπλοκή μουσικών
και άλλων καλλιτεχνικών δρώμενων  …

Οι παραπάνω πρωτότυπες πρακτικές συνιστούν ήπιας μορφής παρεμβάσεις, των οποίων
η υλοποίηση προϋποθέτει την ενεργοποίηση/συμμετοχή διαφόρων κοινωνικών ομάδων,
όπως και επιχειρηματική δραστηριότητα άλλης αντίληψης καθώς και  νέες, μόνιμες ή
περιστασιακές, θέσεις εργασίας.



6. Παρακολούθηση
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6. Παρακολούθηση
6.1.Αποτελεσματικότητα – αναγκαιότητα μέτρων διαχείρισης

Η αποτελεσματικότητα και αναγκαιότητα των μέτρων διαχείρισης καθώς και οι
αναμενόμενες ωφέλειες αναφέρονται μεμονωμένα στο τέλος της κάθε δράσης-μέτρου στα
επιμέρους κεφάλαια.

6.2.Υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης με καθορισμό στόχων,
παραμέτρων και δεικτών

6.2.1. Σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης οικοτόπων, βλάστησης και χλωρίδας
Καταρχήν πρέπει να διακρίνουμε την παρακολούθηση με την αυστηρή έννοια του όρου από
τη μόνιμη-μακροχρόνια έρευνα. Η παρακολούθηση με την αυστηρή έννοια του όρου είναι
προσανατολισμένη σε προκαθορισμένες σταθερές τιμές κατωφλίων ή σε διαχειριστικούς
σκοπούς για τους οποίους ελέγχονται στη διάρκεια του χρόνου συγκεκριμένες διαδικασίες
και παράμετροι.

Στη λίμνη Καστοριάς που αποτελεί μια από τις περιοχές του δικτύου Natura της Ελλάδας,
βασικός στόχος είναι η διατήρηση της φύσης και η διαχείριση των ειδών και οικοτόπων της,
η παρακολούθηση αποτελεί εργαλείο:

α) για την εφαρμογή στρατηγικών διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων,

β) για την εποπτεία των επιδράσεων-επιπτώσεων των χρήσεων γης,

γ) για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης (ΟΙΚΟΣ, 2004).

Βασικές αρχές για τους άξονες παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών
Με βάση α) τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας για τους οικοτόπους
(92/43/ΕΟΚ) σε σχέση με την υποβολή από τη χώρα μας της υποχρεωτικής αναφοράς (Άρθρο
17 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) για την κατάσταση διατήρησης και β) την κλίμακα της παρατήρησης
η οποία αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για το περιεχόμενο της παρακολούθησης, θα
επιχειρήσουμε να καθιερώσουμε τις βασικές αρχές για τους άξονες παρακολούθησης
οικοτόπων και ειδών στα όρια της περιοχής μελέτης (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης2011).

Γεωγραφική κατανομή και περιορισμένη δειγματοληψία
Τα κριτήρια για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων
πρέπει να βασίζονται σε διαφορετικές χωρικές αναφορές.
α) Για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, όπως είναι η εξάπλωση και το εύρος της
συνολικής εμφάνισης ενός οικοτόπου ή ενός είδους κοινού ενδιαφέροντος, το χωρικό επίπεδο
αναφοράς παρέχεται από τη συνολική γεωγραφική επιφάνεια του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).
Για την παρακολούθηση ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η κατάσταση διατήρησης, ως
χωρικό επίπεδο αναφοράς χρησιμοποιείται η σημερινή συνολική εμφάνιση ενός οικοτόπου ή
ενός είδους κοινού ενδιαφέροντος. Σε εθνικό επίπεδο, η αύξηση ή η μείωση της κατανομής
ορισμένων ειδών ή τύπων οικοτόπων πρέπει να παρακολουθείται χρησιμοποιώντας εθνικούς
χάρτες κατανομής.

β) Από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο των περιοχών του δικτύου Natura 2000,
παρακολουθούνται συγκεκριμένες συστάδες ή πληθυσμοί σε συνδυασμό με τις διαφορετικές
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περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Η εκτίμηση - αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων εξαρτάται
από τη γεωγραφική τους κατανομή. Η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης ευρέως
εξαπλωμένων ειδών και τύπων οικοτόπων σε ένα Κ-Μ, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη
χρήση περιορισμένης δειγματοληψίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε με
λεπτομερή τρόπο όλες τις εμφανίσεις του τύπου οικοτόπου ή του είδους.

Ως εκ τούτου, συνιστάται η περιορισμένη δειγματοληψία για την παρακολούθηση των
ευρέως εξαπλωμένων τύπων οικοτόπων και ειδών σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι άλλοι τύποι
οικοτόπων όπως για παράδειγμα οι οικότοποι προτεραιότητας, οι εξαιρετικά σπάνιοι, οι
περιπτώσεις στα ακρότατα όρια εξάπλωσής τους, θα πρέπει να περιληφθούν σε
προγράμματα παρακολούθησης με στόχευση τη συγκεκριμένη κάθε φορά περιοχή του
δικτύου Natura (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης2011).

Τύποι οικοτόπων - γεωγραφικοί και οικολογικοί υποτύποι και μονάδες βλάστησης
Η παρακολούθηση δεν θα πρέπει να αξιολογεί μόνο τους τύπους οικοτόπων ως έχουν, αλλά
και να μελετά ξεχωριστά κάθε γεωγραφικό και οικολογικό υποτύπο, καθώς και τις
παραλλαγές τους που έχουν σχέση με τη χρήση της γης και το επίπεδο της κατάστασης
διατήρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ στοχεύει στη διατήρηση των τύπων
οικοτόπων και στις περιφερειακές τους εκφράσεις .

Κατ' αναλογία, όταν αναφερόμαστε σε μια περιοχή του δικτύου Natura, όπως είναι η λίμνη
της Καστοριάς, η αξιολόγηση και παρακολούθηση θα πρέπει να αφορά όλες τις
φυτοκοινότητες (τύπους βλάστησης, φυτοκοινωνίες) που εντάσσονται σε κάθε τύπο
οικοτόπου και το χωρικό πρότυπο κατανομής τους με βάση τα χαρτογραφημένα πολύγωνα.

Η λεπτομερής χαρτογραφική απεικόνιση των προαναφερόμενων φυτοκοινωνιών που
εντάσσονται σε επιμέρους τύπους οικοτόπων, αποτελεί βασικό επίπεδο που θα
χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρακολούθησης. (ΟΙΚΟΣ 2004,
Ντάφης2011).

Βασικό και Συμπληρωματικό πρόγραμμα παρακολούθησης
Η πρότασή μας για τη λίμνη Ορεστιάδα είναι να εφαρμοστεί ένα σύστημα παρακολούθησης
στη βάση δύο διαφορετικών επιπέδων παρατήρησης, και πιο συγκεκριμένα, μια μέθοδος σε
δύο στάδια, η οποία περιλαμβάνει ένα βασικό και ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα
(Rόckriem & Roscher 1999, EUROPEAN COMMISSION, DG ENV. B2/AR D2004 από
ΟΙΚΟΣ, 2004). Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις έρευνες οι οποίες
επιτρέπουν μια αδρή εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης, κατά κάποιον τρόπο ένα
σύστημα «προ-προειδοποίησης» το οποίο δείχνει την υποβάθμιση της κατάστασης
διατήρησης πληθυσμών ειδών ή τύπων οικοτόπων.
Αυτό το βασικό πρόγραμμα παρακολούθησης απαιτεί υψηλό βαθμό τυποποίησης κατά την
αξιολόγηση και την εκτίμηση. Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι αρκετά απλή για
εκπαιδευμένο προσωπικό. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του βασικού προγράμματος
παρακολούθησης εντοπιστεί ένα κρίσιμο επίπεδο διατήρησης, για το οποίο χρειάζεται πιο
λεπτομερής ανάλυση των λόγων για τους οποίους η κατάσταση διατήρησης είναι φτωχή ή
επιδεινώνεται, τότε ακολουθεί ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα παρακολούθησης.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια ενός συμπληρωματικού προγράμματος, οι επιδράσεις των
αναπτυξιακών μέτρων μπορούν να μελετηθούν σε περιοχές με τύπο ή τύπους οικοτόπων που
επιδεικνύουν χαμηλό επίπεδο διατήρησης. Αυτή η προσέγγιση σε δύο στάδια απαιτεί μια
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απόφαση που λαμβάνεται εκ των προτέρων για το εάν μια περιοχή του δικτύου θα πρέπει να
παραμείνει ως έχει ή να αναπτυχθεί. Μέσω της βασικής παρακολούθησης η αφετηρία αυτή
θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Στην περίπτωση που ολόκληρες περιοχές ή μεμονωμένοι
οικότοποι ή οικότοποι ειδών στο εσωτερικό των εξεταζόμενων περιοχών δείχνουν σημάδια
υποβάθμισης, πρέπει να διεξάγονται πιο ειδικές έρευνες και να εφαρμόζονται μέτρα με βάση
το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.

Μια κατάλληλη βάση για την αναγνώριση των αρνητικών τάσεων της παρούσας διαχείρισης
και των περιβαλλοντικών συνθηκών είναι η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών
και τύπων οικοτόπων, η οποία αντικατοπτρίζεται σε τρεις βαθμίδες (A, B, και C) που
ακολουθούν την Κοινοτική Οδηγία 97/266/EG (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).

Παρακολούθηση με χρήση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών
Η παρακολούθηση με τη χρήση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών ενδείκνυται για τους
σκοπούς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τους εξής λόγους: α) η μέθοδος είναι απλή στην
εφαρμογή της, β) μπορεί να επαναληφθεί, γ) υπάρχει σχετικά χαμηλό κόστος, δ) απαιτείται
σχετικά μικρός χρόνος, γ) οι μεταβολές στη βλάστηση μπορούν να καταδειχθούν επαρκώς.

Αν και η εκτίμηση της αφθονίας είναι λιγότερο αντικειμενική συγκριτικά με ορισμένες άλλες
μεθόδους, το σχετικά χαμηλό κόστος και ο μικρός χρόνος που απαιτείται θεωρούνται
πλεονεκτήματα. Ως εκ τούτου οι έρευνες μπορούν να διεξάγονται με μεγαλύτερη συχνότητα και
περιοδικότητα, έτσι ώστε η πιθανή επιδείνωση της κατάστασης διατήρησης των τύπων
οικοτόπων να μπορεί να ανιχνευθεί νωρίς.
Επιπρόσθετα, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κατά την περίοδο 1999-2000 έχουν ήδη γίνει
δειγματοληψίες στην εξεταζόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, και επομένως τα
στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απαραίτητη και συνιστώμενη συνέχεια
της έρευνας με σκοπό την παρακολούθηση. Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η
δειγματοληψία βλάστησης με τη χρήση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών θα πρέπει να
συνδυάζεται στις περιοχές του οικολογικού δικτύου Natura 2000 με τη διαδικασία
παρακολούθησης της Αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (βλέπετε παρακάτω)
(ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).

Σχεδιασμός δειγματοληψίας και επιλογή δειγματοληπτικών επιφανειών
Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, οι επιφάνειες που επιλέγονται για δειγματοληψία της
βλάστησης θα πρέπει όχι μόνο να είναι αντιπροσωπευτικές κάθε τύπου οικοτόπου, αλλά και
των διαφορετικών επιπέδων διατήρησης (συμπεριλαμβανόμενου και του χαμηλού επιπέδου
διατήρησης, C) με στόχο να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε μεταβολές (βελτιώσεις και
υποβαθμίσεις) στην κατάσταση διατήρησης. Όταν επιλεγούν οι δειγματοληπτικές επιφάνειες
με τυχαίο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται όλα τα διαφορετικά επίπεδα διατήρησης, αυτού
του τύπου τα δεδομένα επιτρέπουν μια κατά προσέγγιση πρόβλεψη για την ανάπτυξη και
εξέλιξη ενός συγκεκριμένου οικοτόπου, όσον αφορά τις αναλογίες των διαφόρων επιπέδων
της κατάστασης διατήρησης. Επιπλέον, η επιλογή των δειγματοληπτικών επιφανειών θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τους υποτύπους και τις παραλλαγές των τύπων οικοτόπων. Στην
Ελλάδα, λόγω κόστους και χρονικής διάρκειας, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια
στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν
(γεωγραφική κατανομή, ευθύνη διατήρησης, προτεραιότητα, βαθμός τρωτότητας-
ευαισθησίας).

Γενικά, αλλά και για λόγους κόστους, οι τυχόν υπάρχουσες μόνιμες δειγματοληπτικές
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επιφάνειες ή δεδομένα από άλλα προγράμματα παρακολούθησης θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για να συνδυάσουμε καλύτερα τους σκοπούς για τη διατήρηση της φύσης
με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο, οι δειγματοληπτικές επιφάνειες
βλάστησης στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 - εφόσον μπορούν να εντοπιστούν ξανά
- που καταγράφηκαν την περίοδο 1999-2000, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μόνιμες
δειγματοληπτικές επιφάνειες.
Η υποκειμενική επιλογή των δειγματοληπτικών επιφανειών θεωρείται πλεονεκτική σε σχέση
με τις πιο αντικειμενικές, τυχαίες ή συστηματικές μεθόδους γιατί επιτρέπει να παραμείνει
ομοιογενές το επίπεδο διατήρησης μέσα στη δειγματοληπτική επιφάνεια. Ακόμη, για την
ανίχνευση αλλαγών στη βλάστηση, με τη βοήθεια υποκειμενικά τοποθετημένων μόνιμων
δειγματοληπτικών επιφανειών, μπορούμε να εξοικονομήσουμε δαπάνες σε σύγκριση με τις
τυχαία εντοπισμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες. Λαμβάνοντας υπόψη μας τους
περιορισμούς στην προσπέλαση σε διάφορες θέσεις, η επιλογή των δειγματοληπτικών
επιφανειών χρησιμοποιώντας υποκειμενικά κριτήρια κρίνεται πιο ρεαλιστική αντί για τη
δειγματοληψία με βάση τυχαία τοποθετημένες δειγματοληπτικές επιφάνειες. Οι τύποι
οικοτόπων που βοσκούνται έντονα στην Ελλάδα θα πρέπει να παρακολουθούνται
χρησιμοποιώντας περιφραγμένες θέσεις ως επιφάνειες αναφοράς. Ο σχεδιασμός της
δειγματοληψίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τετράγωνες επιφάνειες εντός και εκτός της
περιφραγμένης περιοχής (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).

Σχήμα και διαφοροποίηση των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών
Εκτός και εάν οι υπάρχουσες μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες έχουν σχεδιαστεί ως
τετράγωνα, για λόγους ευκολίας στις συνθήκες εργασίας, οι νέες δειγματοληπτικές επιφάνειες
θα πρέπει να είναι τετράγωνου ή ορθογώνιου σχήματος. Όταν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ
τετραγώνου και ορθογωνίου, θα πρέπει να προσέξουμε την ομοιογένεια της περιοχής. Η
δειγματοληπτική επιφάνεια θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη κάθε φορά στο σχήμα των
συστάδων. Η παρακολούθηση με τη χρήση διατομών θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν
υπάρχουν απότομες περιβαλλοντικές διαβαθμίσεις που συνεπάγονται και αντίστοιχες
διαβαθμίσεις στη βλάστηση. Οι διατομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν ο εξεταζόμενος
τύπος οικοτόπου είναι μικρής κλίμακας ή όπου έχουμε διάφορους οικοτόπους
προτεραιότητας οι οποίοι απαντούν ο ένας δίπλα στον άλλο. Ακόμη, οι διατομές κρίνονται
αναγκαίες για την αξιολόγηση τύπων οικοτόπων, που χαρακτηρίζονται από έντονη δυναμική
(όπως για παράδειγμα ορισμένοι λιμναίοι ή παράκτιοι οικότοποι) ή που υπόκεινται σε
ποικιλία επιδράσεων από τις διάφορες χρήσεις της γης (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).

Μέγεθος των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών και των περιοχών εκτίμησης
Το μέγεθος της δειγματοληπτικής επιφάνειας για κάθε τύπο οικοτόπου θα πρέπει να είναι
συμβατό με τα κοινά κριτήρια μεγέθους επιφάνειας δειγματοληψίας για τους διαφορετικούς
τύπους βλάστησης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για ομοιογένεια στο εσωτερικό της
δειγματοληπτικής επιφάνειας. Στο εσωτερικό των διαφόρων ομάδων τύπων οικοτόπων, το
μέγεθος της δειγματοληπτικής επιφάνειας θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τον
πλούτο σε είδη. Μεγαλύτερες δειγματοληπτικές επιφάνειες μπορούν να επιλέγονται για να
συμπεριλάβουν και τα σπάνια και διάσπαρτα είδη, για παράδειγμα στις συστάδες που είναι
«φτωχές» σε είδη. Τα μεγέθη των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών μπορούν να
καθοριστούν ανάλογα με τη μορφή και τον τύπο της φυτοκοινότητας που παρακολουθείται,
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Ευρωπαϊκή Φυτοκοινωνιολογική βιβλιογραφία (Dierschke
1994, Mucina 1997, Chytry 1999 από ΟΙΚΟΣ 2004 και Ντάφης 2001)). Έτσι, προτείνονται
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τα ακόλουθα μεγέθη για τις μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες:
91Ε0: 100μ2 3150: 10μ2 3290: 5μ2 6420: 16μ2 72A0: 16μ2 925Β: 100μ2

Δειγματοληψία
Οι ακόλουθες σταθερές παράμετροι θα πρέπει να αναφέρονται μόνο μια φορά, όταν
καθιερώνουμε τη δειγματοληπτική επιφάνεια:
 περιοχή Natura 2000,
 τύπος οικοτόπου,
 αριθμός δειγματοληψίας,
 τοποθεσία (περιγραφικά αλλά και με συντεταγμένες GPS),
 υψόμετρο,
 όνομα και αριθμός τοπογραφικού χάρτη 1:50.000,
 μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας,
 σχήμα δειγματοληπτικής επιφάνειας,
 έκθεση,
 κλίση.
Κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρά σημειωμένη σε χάρτη κλίμακας
1:5,000. Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρούνται σε κάθε καταγραφή-εκτίμηση στη
δειγματοληπτική επιφάνεια είναι τα εξής:
 όνομα ερευνητή πεδίου,
 ημερομηνία,
 φυτοκοινότητα και περιβάλλουσα βλάστηση,
 ανθρωπογενείς επιδράσεις,
 κάλυψη και ύψος των στρώσεων βλάστησης.
Η επιλογή των περιβαλλοντικών παραμέτρων εξαρτάται από την ομάδα τύπων οικοτόπων.
Όμως, για όλες τις ομάδες τύπων οικοτόπων, οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να
δίδονται ως βασικές πληροφορίες κατά την καθιέρωση των δειγματοληπτικών επιφανειών:
 γεωλογικό υπόστρωμα,
 εδαφικά χαρακτηριστικά (χρώμα, υφή),
 ανάγλυφο του εδάφους (τοπογραφική κατάσταση).
Επιπρόσθετα, η εκτίμηση των ανθρωπογενών επιδράσεων και των χρήσεων γης είναι ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό για τη βλάστηση και την κατάσταση διατήρησής της. Γι' αυτό,
τόσο η χρήση γης (βόσκηση και με ποια ζώα, θερισμός, υλοτομία κ.λ.π.), όσο και η έντασή
της θα πρέπει να εκτιμηθούν. Η ένταση μπορεί να διακριθεί καταρχήν σε «ανύπαρκτη
παρούσα χρήση γης» ή «υπαρκτή χρήση γης» και εάν είναι υπαρκτή να διαχωρίζεται στις
κατηγορίες «χαμηλή», «μέτρια» και «υψηλή» ένταση χρήσης γης.

Περαιτέρω περιγραφικές πληροφορίες για κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια θα πρέπει να
δίνονται όπου χρειάζεται. Η εκτίμηση της κάλυψης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες
στρώσεις βλάστησης: δενδρώδης, θαμνώδης, ημιθαμνώδης, ποώδης και επιπλέον δασική
ξηροφυλλάδα, και παρεδαφιαία στρώση κρυπτόγαμων, νεκροί κορμοί δέντρων και πέτρες. Η
υποδιαίρεση σε επιμέρους στρώσεις του δενδρώδους ορόφου δεν ενδείκνυται για λόγους
πρακτικότητας και χρόνου. Μια συμπληρωματική εργασία κατά τη διενέργεια της
δειγματοληψίας βλάστησης είναι η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του τύπου
οικοτόπου στη θέση / υποπεριοχή στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένη η μόνιμη
δειγματοληπτική επιφάνεια (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).
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Χρόνος δειγματοληψίας
Η δειγματοληψία βλάστησης θα πρέπει να γίνεται όταν η βλάστηση βρίσκεται στη βέλτιστη
φαινολογική κατάσταση (Ιούνιος έως Αύγουστος). Για να εξασφαλίσουμε τη συγκρισιμότητα
των επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών στις μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες, το
φαινολογικό στάδιο της βλάστησης θα πρέπει να είναι το ίδιο κάθε φορά.

Αξιολόγηση παραμέτρων οικοτόπων
Συμπληρωματικά με τις έρευνες βλάστησης, είναι πολύ χρήσιμη και η αξιολόγηση
παραμέτρων των οικοτόπων, με στόχο να αναγνωρίσουμε ποιοτικές αλλαγές στους
επιμέρους τύπους οικοτόπων. Αυτές οι έρευνες μπορούν να αποτελέσουν τμήμα της
τακτικής έρευνας στις μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες. Επειδή η επιλογή της μεθόδου
εξαρτάται από τον τύπο του οικοτόπου, η αξιολόγηση των παραμέτρων των οικοτόπων θα
συζητηθεί με λεπτομέρεια σε επόμενη φάση ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους
οικοτόπων (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).

Χαρτογράφηση τύπων βλάστησης και ειδών ενδεικτών
Η χαρτογραφική απεικόνιση των τύπων οικοτόπων και των μονάδων βλάστησης που είναι
διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura που
περιλαμβάνονται στον επιστημονικό κατάλογο, αποτελεί τμήμα της πρώτης αξιολόγησης των
περιοχών του δικτύου Natura 2000 (το πρόγραμμα χαρτογράφησης έλαβε χώρα την περίοδο
1999-2001) ή θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο συγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης για κάθε
περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Τα προαναφερόμενα προγράμματα περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων και
ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αλλά και χάρτες χρήσεων γης και σχέδια διαχείρισης. Ως εκ
τούτου, αυτοί οι χάρτες παρέχουν σημαντικό βασικό υλικό για την παρακολούθηση, χωρίς
ωστόσο να αποτελούν ένα εργαλείο παρακολούθησης αυτοί καθαυτοί. Ακόμη, θα πρέπει να
γίνει διάκριση μεταξύ του εθνικού επιπέδου και των περιοχών που περιλαμβάνονται στο
δίκτυο Natura 2000. Οι εμφανίσεις σπανίων τύπων οικοτόπων ή εκείνων για τους οποίους η
Ελλάδα έχει μεγάλη ευθύνη για τη διατήρησή τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
πρέπει να χαρτογραφηθούν σε όλη την επικράτεια, σε εθνικό επίπεδο. Με βάση την ποιοτική
εκτίμηση παρουσίας-απουσίας, μπορούν να ανιχνευθούν αλλαγές στη συνολική γεωγραφική
κατανομή των οικοτόπων ή των ειδών, σε εθνικό επίπεδο. Για την προετοιμασία χαρτών
κατανομής, οι δειγματοληψίες βλάστησης με στοιχεία συντεταγμένων από GPS από τις
περιοχές του δικτύου Natura 2000, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από έλεγχο ποιότητας.

Για κάθε περιοχή Natura 2000, είναι υποχρεωτική η λεπτομερής καταγραφή των
απειλών και των χρήσεων γης, αλλά και των προτεινόμενων μέτρων στο πλαίσιο των
σχεδίων διαχείρισης. Στο πλαίσιο της βασικής παρακολούθησης, δεν συνιστάται η
κατασκευή των χρονοβόρων χαρτών-πλεγμάτων για ολόκληρες ομάδες οργανισμών. Αντί
αυτού, είναι χρήσιμη η χαρτογράφηση με τη χρήση χάρτη-πλέγματος των ειδών-ενδεικτών,
ειδικά εκείνων που μας δείχνουν επιδείνωση ή απειλή. Τέτοιοι χάρτες δείχνουν την κατανομή
και την τάξη μεγέθους της επιδείνωσης και ως εκ τούτου τις τάσεις διατήρησης των τύπων
οικοτόπων και των ειδών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε περίπτωση που παρατηρούνται
δείκτες διαταραχής, ποσοτικές παράμετροι θα πρέπει να εκτιμηθούν ανά πλέγμα του χάρτη με
σκοπό να μας δώσουν πιο ακριβείς πληροφορίες για την επιδείνωση ή τη βελτίωση της
κατάστασης διατήρησης. Το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αξιολογήσεων θα πρέπει να
είναι το ίδιο με εκείνο των διαδοχικών δειγματοληψιών βλάστησης στις μόνιμες επιφάνειες
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(ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).

Φωτογραφική τεκμηρίωση και παρακολούθηση
Η φωτογραφική τεκμηρίωση είναι χρήσιμη εφόσον είναι συμπληρωματική στη
δειγματοληψία βλάστησης. Συνιστάται να λαμβάνονται φωτογραφίες κάθε μόνιμης
δειγματοληπτικής επιφάνειας - ανεξάρτητα από τη μέθοδο πεδίου - τόσο κατά την πρώτη
εκτίμηση, όσο και σε όλες τις μεταγενέστερες. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το τμήμα της
επιφάνειας που φωτογραφίζεται είναι πάντα το ίδιο. Το σημείο λήψης της φωτογραφίας
πρέπει να σηματοδοτείται πάνω στο χάρτη-σκαρίφημα. Συνιστώνται οι ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες επιτρέπουν χρονολογική ένδειξη, αλλά και καταγραφή
επιπλέον πληροφοριών (που αφορούν για παράδειγμα τον τύπο οικοτόπου, τον αριθμό της
δειγματοληπτικής επιφάνειας, το όνομα του φωτογράφου). Συνιστάται να δημιουργηθεί
αρχείο για τις ψηφιακές φωτογραφίες κάθε περιοχής του δικτύου Natura 2000 (ΟΙΚΟΣ 2004,
Ντάφης 2001).

Τηλεπισκόπιση
Μέσω της αξιοποίησης των αεροφωτογραφιών, αλλά και των δορυφορικών εικόνων, είναι
δυνατό να εξακριβώσουμε την απώλεια έκτασης ορισμένων εκτεταμένων τύπων οικοτόπων,
αλλά και τις καταστροφικές συνέπειες από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως είναι η
κατασκευή δρόμων ή κτισμάτων. Δεν μας δίνουν όμως, συνήθως πληροφορίες σχετικά με τις
πιθανές ποιοτικές απώλειες. Οι απειλές σε τύπους οικοτόπων, για παράδειγμα δραστικές και
απότομες αλλαγές στις χρήσεις γης μπορούν να ανιχνευθούν με τη βοήθεια της
τηλεπισκόπισης (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).

Εκτίμηση χρήσεων γης
Οι χρήσεις γης κατέχουν σημαντικό ρόλο μέσω των επιδράσεων που ασκούν σε πολλούς
ελληνικούς τύπους οικοτόπων. Από τη μια πλευρά, οι ανθρωπογενείς παράγοντες έχουν
καταστροφικά αποτελέσματα στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα, ενώ από την άλλη είναι
εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση κάποιων τύπων οικοτόπων. Ως εκ
τούτου, είναι χρήσιμη μια πολύ ακριβής αποτίμηση των τύπων και των κατηγοριών
χρήσης γης στα πλαίσια του σχεδίου διαχείρισης σε κάθε περιοχή του δικτύου Natura
2000. Μετά από μια επιτόπου εκτίμηση, η συμπληρωματική επόπτευση των διακριτών τύπων
χρήσης γης μέσω δορυφορικών φωτογραφιών και αεροφωτογραφιών μας δίνει εναλλακτικές
επιλογές. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στο πλαίσιο της βασικής παρακολούθησης, η
τακτική καταγραφή των δειγματοληπτικών πεδίων θα πρέπει να περιλαμβάνει και
πληροφορίες για την τρέχουσα χρήση της γης (ΟΙΚΟΣ 2004, Ντάφης 2001).

Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

Η διάρθρωση του Συστήματος Παρακολούθησης θα μπορούσε να γίνει σε δύο βασικά και ένα
δευτερεύον επίπεδο για τις Προστατευόμενες Περιοχές που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο
Διαχείρισης (ΟΙΚΟΣ 2004):

- 1ο επίπεδο (μικρή κλίμακα)
Παρακολούθηση των μεταβολών κάλυψης των επιμέρους τύπων οικοτόπων που συνθέτουν
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το μωσαϊκό της βλάστησης στη συνολική επιφάνεια της περιοχής, λόγω ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων και λόγω της φυσικής διαδοχής των οικοσυστημάτων (χρήση α/φ,
δορυφορικών φωτογραφιών, κλπ) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 Επίπεδο αναφοράς θα είναι το έτος 2000 στο οποίο ολοκληρώθηκε η χαρτογραφική

αποτύπωση των οικοτόπων στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας
 την περιοδική χαρτογράφηση κάθε περιοχής (χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων: α/φ,

δορυφορικές εικόνες, δεδομένων πεδίου και βιβλιογραφικών αναφορών) εξάγονται
ποσοτικά δεδομένα για την εξέλιξη της κατά χώρο δομής της και εντοπίζονται διαταραχές
από φυσικές καταστροφές ή από ανθρωπογενείς επεμβάσεις.

 παρακολούθηση (περιοδική χαρτογράφηση) μόνιμων επιφανειών οι οποίες επιλέγονται με
τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι
φυσιογνωμικές μονάδες βλάστησης ενός δικτύου περιοχών ή θέσεων στο εσωτερικό μιας
περιοχής, που εντάσσονται στους διαφορετικούς τύπους οικοτόπων παρέχει ποσοτικά
δεδομένα για την τάση εξέλιξής τους σε μια ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια.

Περιοδικότητα Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών χαρτογραφήσεων για τις μεν
χερσαίες περιοχές (θαμνώνες, δάση - δασικές υπό την ευρεία έννοια του όρου)
προτείνεται συνήθως να είναι από 2-5 χρόνια, ενώ για τις υγροτοπικές περιοχές πρέπει
να είναι 2 χρόνια.

- 2ο επίπεδο (μεγάλη κλίμακα) / ανά 2ετία ή 3ετία
Παρακολούθηση μικρών επιφανειών στο εσωτερικό της προστατευόμενης περιοχής σε θέσεις
όπου εφαρμόζονται ενεργητικά μέτρα διαχείρισης με στόχο:

α) την οικολογική αποκατάσταση, αναβάθμιση ενός τύπου οικοτόπου, ενός οικοσυστήματος
ή ενός τμήματος μιας φυτοκοινότητας, είτε

β) την ενίσχυση των πληθυσμών συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας, λοιπής πανίδας
σπονδυλωτών, φυτικών ειδών.

Η χρήση στην περίπτωση αυτή της παρακολούθησης αφορά το ερώτημα:

«Επιτυχία ή αποτυχία του στόχου διαχειριστικής παρέμβασης στην Προστατευόμενη Περιοχή;»

- 3ο επίπεδο (μεγάλη κλίμακα)/ ανά 5ετία
Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών-δεικτών σε αντιπροσωπευτικές θέσεις στο
εσωτερικό κάθε ζώνης διαχείρισης-προστασίας της Περιοχής, όπου όμως δεν εφαρμόζονται
ενεργητικά μέτρα διαχείρισης.
Στόχος: η καταγραφή των τάσεων εξέλιξης ενός τύπου οικοτόπου, μιας φυτοκοινότητας που
υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης.

Παρακολούθηση στην περίπτωση αυτή αφορά ον τρόπο απόκρισης της ίδιας φυτοκοινότητας
και της ίδιας ομάδας ειδών-δεικτών στις διαφορετικές χρήσεις, δραστηριότητες, όρους και
περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε ζώνη (διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης) της
Προστατευόμενης Περιοχής.
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Πίνακας 6-1: Προτεινόμενα μεγέθη μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών
παρακολούθησης, περιοδικότητα και επίπεδο παρακολούθησης (το οποίο αναλύεται στα
κείμενα που προηγούνται).

Τύπος
οικοτόπου

Μέγεθος μόνιμης επιφάνειας
παρακολούθησης της βλάστησης

Περιοδικότητα
παρακολούθησης

Επίπεδο
παρακολούθησης

91Ε0 100 μ2 Ανά 2 χρόνια 1ο, 2ο ή 3ο

3150 10 μ2 Ανά 2 χρόνια 1ο, 2ο ή 3ο

3290 5 μ2 Ανά 2 χρόνια 1ο, 2ο ή 3ο

6420 16 μ2 Ανά 2 χρόνια 1ο, 2ο ή 3ο

72A0 16 μ2 Ανά 2 χρόνια 1ο, 2ο ή 3ο

925Β 100 μ2 Ανά 3 χρόνια 1ο, 2ο ή 3ο

Προτεινόμενη μέθοδος αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης
Όπως και στα άλλα Κράτη Μέλη, για παράδειγμα στη Γερμανία (Doerpinghaus et al. 2003), η
παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων (Annex I) και των ειδών
(Annex II, IV and V) θα πρέπει να θεωρείται σημαντική στα προγράμματα παρακολούθησης
όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 11 της Κοινοτικής Οδηγίας για τους οικότοπους. Για αυτό
το σκοπό έχει προταθεί ένα σχέδιο αξιολόγησης. Στην Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
για τη Διατήρηση της Φύσης μαζί με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των ομόσπονδων κρατιδίων
της Γερμανίας, έχουν συγκροτήσει ομάδες εργασίας, οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία της
εκπόνησης των πλαισίων αξιολόγησης για τις διάφορες ομάδες τύπων οικοτόπων. Σε
προσαρμογή με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, οι ακόλουθες παράμετροι έχουν χρησιμοποιηθεί ως
βάση για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων:

 περιοχή εξάπλωσης,
 μέγεθος περιοχής,
 δομές και λειτουργίες του τύπου οικοτόπου,
 χαρακτηριστικά είδη,
 επίδραση (από και άλλους παράγοντες).

Προτείνεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης για τους οικότοπους και ένα για τα
είδη. Το γενικό σχήμα για την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων αποτελείται από τρεις
παραμέτρους και τρεις κατηγορίες βαθμονόμησης. Ειδικότερα:
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Πίνακας 6-2: Γενικό σχήμα κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων.
Πληρότητα
εξειδικευμένων
δομών τύπου
οικοτόπου

A
Εξαιρετική

Αντιπροσωπευτικότητα

B
Καλή

Αντιπροσωπευτικότητα

C
Μέτρια

Αντιπροσωπευτικότητα Μη
αναστρέψιμη
υποβάθμιση,

δεν είναι
δυνατή η

αναγέννηση

Πληρότητα
εξειδικευμένων
ειδών του τύπου
οικοτόπου

A
Πλήρης εκπροσώπηση

ειδών που είναι
εξειδικευμένα στον τύπο

οικοτόπου

B
Μεγάλη εκπροσώπηση

ειδών που είναι
εξειδικευμένα στον τύπο

οικοτόπου

C
Μερική εκπροσώπηση

ειδών που είναι
εξειδικευμένα στον τύπο

οικοτόπου

Επίδραση A B C
Χαμηλή Μέτρια Έντονη

Οι κατηγορίες βαθμονόμησης εκτιμώνται για καθεμιά από τις τρεις παραμέτρους και στη
συνέχεια συνδυάζονται σε μια τελική τιμή. Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος αλγόριθμος:

Δομές οικοτόπου A A A A A B B

Είδη B A B C A B C

Επίδραση C B B C C C C

Συνολική Εκτίμηση B A B C B B C

Από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει η κατάσταση διατήρησης του τύπου
οικοτόπου, όπως αυτή εκφράζεται στη συγκεκριμένη μονάδα επιφάνειας, που εντάσσεται σε
ένα από τα ακόλουθα επίπεδα:

A: Εξαιρετική κατάσταση διατήρησης,
B: Καλή κατάσταση διατήρησης,
C: Μέτρια ή περιορισμένη κατάσταση διατήρησης.

Οι τύποι οικοτόπων στους οποίους η πανίδα είναι χαρακτηριστική ή σημαντική, συνιστώνται
έρευνες για συγκεκριμένα είδη ή ομάδες ειδών. Στην παράμετρο «επίδραση» θα πρέπει να
θεωρήσουμε και να αναγνωρίσουμε τη χρήση της γης που στην Ελλάδα, όπως και στην
υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να έχει θετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις στους τύπους
οικοτόπων και στα είδη. Επειδή ο βαθμός επίδρασης εκτιμάται και στο πλαίσιο του
προτεινόμενου σχήματος αξιολόγησης, τα αίτια των απειλών θα πρέπει να αξιολογηθούν.
Προετοιμάζεται ένας κατάλογος ανθρωπογενών επιδράσεων ως βάση αναφοράς.

Προτείνουμε τιμές αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες παραμέτρους, για
την κατάσταση διατήρησης των διαφορετικών ομάδων τύπων οικοτόπων. Αυτά είναι αρχικά
σχέδια τα οποία χρειάζονται να τροποποιηθούν και να διαφοροποιηθούν, ιδιαίτερα σε σχέση
με τις γεωγραφικές-περιφερειακές διαφορές που παρατηρούνται στο εσωτερικό των τύπων
οικοτόπων της Ελλάδας.

Όσον αφορά τον ορισμό της κατάστασης διατήρησης, προτείνεται να προχωρήσουμε με
τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρήσουμε τις παρούσες ιδανικές συνθήκες ως Κατάσταση
Διατήρησης Κατηγορίας A. Εάν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα παρακολούθησης
παρατηρηθεί βελτίωση, τα κριτήρια και τα όρια (κατώφλιες τιμές) του σχεδίου αξιολόγησης
θα πρέπει να επανεκτιμηθούν.

Η διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (σχεδιασμός δειγματοληψίας, χρόνος
και διαστήματα μεταξύ των επαναλήψεων) θα πρέπει να γίνεται παράλληλα με τη
δειγματοληψία της βλάστησης. Η κατάσταση διατήρησης θα πρέπει να αξιολογείται κάθε
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φορά για το πολύγωνο μέσα στο οποίο βρίσκονται οι μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες.
Συνήθως, η δειγματοληπτική επιφάνεια αυτή καθαυτή είναι πολύ μικρή για την αξιολόγηση
της κατάστασης διατήρησης. Για όσο διάστημα δεν υπάρχουν πλαίσια αξιολόγησης ειδικά
προσαρμοσμένα για κάθε συγκεκριμένη περιοχή, συνιστάται να γίνεται συνδυασμός των δύο
διαδικασιών, δηλ. της δειγματοληψίας της βλάστησης και της αξιολόγησης της κατάστασης
διατήρησης. Με βάση αυτά τα πλαίσια αξιολόγησης που είναι ειδικά προσαρμοσμένα για τις
συγκεκριμένες περιοχές και τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις παραλλαγές και τους υποτύπους
των επιμέρους τύπων οικοτόπων, μπορούν να διεξαχθούν και περαιτέρω έρευνες.

Μέχρι τώρα, στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, η κατάσταση διατήρησης
του κάθε τύπου οικοτόπου αξιολογούνταν για ολόκληρη την περιοχή και δεν κρινόταν σε
επίπεδο πολυγώνου. Ωστόσο γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι χρειάζονται επειγόντως
πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται ένας τύπος οικοτόπου σε μια περιοχή Natura 2000 σε
σχέση με την αναλογία των διαφορετικών καταστάσεων διατήρησής του. Αυτό απαιτεί μια
προσέγγιση στα επιμέρους τμήματα κάθε περιοχής (πολύγωνο). Με αυτό τον τρόπο, στα
πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης κάθε περιοχής Natura 2000, αλλά και με την περαιτέρω
ανάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης, η κατάσταση διατήρησης κάθε επιμέρους τμήματος της
περιοχής μπορεί να χαρτογραφηθεί και να απεικονιστεί.

Αυτό επιτρέπει ταυτόχρονα και την τακτική επικαιροποίηση των τυποποιημένων δελτίων
δεδομένων. Με τη βοήθεια του πλαισίου αξιολόγησης, η ποσότητα της απαιτούμενης
εργασίας μπορεί να μειωθεί σημαντικά για ευρέως εξαπλωμένους και συχνά απαντούμενους
τύπους οικοτόπων. Η δειγματοληψία της βλάστησης, και η αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε λίγες μόνο θέσεις από τις οποίες μπορούμε να
συναγάγουμε γενικά συμπεράσματα για την κατάσταση διατήρησης σε πολλές άλλες θέσεις
(Ντάφης, 2001 από ΟΙΚΟΣ 2004).

6.2.2. Σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης πανίδας

Αμφίβια

Το σχέδιο της επιστημονικής παρακολούθησης της πανίδας των αμφιβίων αφορά κύρια τα
επιλεγμένα είδη. Βασική προϋπόθεσή του είναι η καταγραφή και η χαρτογράφηση των
χώρων αναπαραγωγής των αμφιβίων.

Καταγραφή της αναπαραγωγής. Επίσκεψη στους χώρους αναπαραγωγής των αμφιβίων και
διαπίστωση της πραγματοποίησης ή όχι της αναπαραγωγής τους. Η διαπίστωση της
αναπαραγωγής θα γίνεται με βάση τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ωαποθέσεων των
διαφόρων ειδών. Ενδεικνυόμενη κατάλληλη περίοδος: 15 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου.
Ενδεικνυόμενη συχνότητα καταγραφών: ανά 15ενθήμερο. Αφορά όλα τα είδη και κύρια τα
επιλεγμένα. Ταυτόχρονα με την καταγραφή της αναπαραγωγής θα γίνεται και μια σύντομη
αναφορά της κατάστασης του υγρότοπου σε ειδικό πρωτόκολλο. Απαιτούμενος χρόνος: 12
ημέρες.

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, κιάλια και
φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα.

Ερπετά
Το σχέδιο της επιστημονικής παρακολούθησης της πανίδας των ερπετών αφορά κύρια τα
επιλεγμένα είδη. Δύναται όμως ταυτόχρονα να καταγράφονται και τα υπόλοιπα είδη ερπετών.
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Περιλαμβάνει δύο κύριες μεθόδους, που αποσκοπούν στον καθορισμό της σχετικής αφθονίας
ειδών.

Α-Μέθοδος. Καταγραφή ειδών και καταμέτρηση αριθμού ατόμων ειδών σε δειγματοληπτική
επιφάνεια καθορισμένου εμβαδού (quadrate). Επανάληψη της διαδικασίας ανά
αντιπροσωπευτικό τύπο ενδιαιτήματος. Ενδεικνυόμενη περίοδος: άνοιξη- καλοκαίρι.
Συχνότητα επανάληψης: 3 φορές. Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 200μ Χ 200μ.
Αφορά τα επιλεγμένα είδη: Elaphe quatuorlineata και Vipera ammodytes καθώς και τυχόν
άλλα μη επιλεγμένα είδη φιδιών. Απαιτούμενος χρόνος: 9 ημέρες ανά έτος.

Β-Μέθοδος. Καταγραφή ειδών και καταμέτρηση αριθμού ειδών κατά μήκος
δειγματοληπτικής διαδρομής καθορισμένου μήκους και πλάτους (π.χ. 300μ x 1μ).
Ενδεικνυόμενη περίοδος: άνοιξη- καλοκαίρι. Συχνότητα επανάληψης: 3 φορές. Αφορά τα
επιλεγμένα είδη χελωνών: Testudo hermani και Testudo graeca καθώς και μη επιλεγμένα
είδη σαυρών και χελωνών. Απαιτούμενος χρόνος: 9 ημέρες ανά έτος.

Όσον αφορά την παρακολούθηση της Βαλτοχελώνας ή Στικτή Νεροχελώνα (Emys
orbicularis) προτείνεται η διενέργεια επιλεκτικών διαδρομών κατά μήκος χαρακτηριστικών
ενδιαιτημάτων της και η καταμέτρηση των ατόμων του είδους. Ενδεικνυόμενη περίοδος:
τέλος άνοιξης- αρχές καλοκαιριού. Συχνότητα επανάληψης: 2 φορές. Ταυτόχρονα θα γίνεται
και μια σύντομη αναφορά της κατάστασης του υγρότοπου σε ειδικό πρωτόκολλο ανεξάρτητα
εάν βρέθηκαν ή όχι άτομα του είδους. Απαιτούμενος χρόνος: 6 ημέρες ανά έτος.

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, κιάλια και
φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα.

Θηλαστικά

Το σχέδιο της επιστημονικής παρακολούθησης της πανίδας των θηλαστικών αφορά κύρια τα
επιλεγμένα είδη. Βασική του προϋπόθεση είναι η λεπτομερής καταγραφή όλων των ειδών
θηλαστικών που απαντώνται στην περιοχή και η επικαιροποίηση του αριθμού των ειδών στα
οποία θα εστιάζει το σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης ανάλογα με το ποια
επιπρόσθετα είδη θα βρεθούν στην περιοχή.

- Αναφορικά με τα Χειρόπτερα [Πυρρομυωτίδα (Myotis emerqinatus), Πτερυγονυχτερίδα
(Miniopterus scheibersi) και Μεγάλη Ρινολόφος (Rhinolophus ferrum-equinum)]
Α-Μέθοδος: Καταγραφή της παρουσίας και της σχετικής αφθονίας των ειδών που
διαχειμάζουν σε σπήλαια. Τοποθέτηση διχτυών σύλληψης χειροπτέρων στην είσοδο
προεπιλεγμένων σπηλαίων. Ενδεικνυόμενη περίοδος: Αύγουστος. Συχνότητα επανάληψης: 1-
2 φορές. Η καταγραφή θα αφορά όλα τα είδη χειροπτέρων ανεξαιρέτως. Απαιτούμενος
χρόνος: 6-10 ημέρες ετησίως. Βασική προϋπόθεση ο εντοπισμός και η καταγραφή των
σπηλαίων, που χρησιμοποιούνται από τα χειρόπτερα.

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, ειδικός εξοπλισμός
σύλληψης, φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα.

Β-Μέθοδος: Καταγραφή της συχνότητας των ομάδων ειδών Χειροπτέρων αναφορικά με τη
χρήση των περιοχών τροφοληψίας. Η αναγνώριση θα γίνεται με τη χρήση ειδικού
ηχοεντοπιστή, το βράδυ σε προεπιλεγμένα σημεία. Ενδεικνυόμενη περίοδος: τέλη άνοιξης-
καλοκαίρι. Συχνότητα επανάληψης: 1- 2 φορές. Απαιτούμενος χρόνος: 6-8 ημέρες ετησίως.
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Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, ειδικός
ηχοεντοπιστής, φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα.

- Αναφορικά με τη βίδρα (Lutra lutra) και το λαγόγυρο (Spermophilus citellus)
Μέθοδος: Διενέργεια καθορισμένων διαδρομών σε συγκεκριμένες περιοχές της όχθης της
λίμνης (κύρια ανατολικά, νοτιοανατολικά και βόρεια) και καταγραφή της παρουσίας
βιοδηλωτικών ιχνών της βίδρας (περιττώματα, ίχνη). Η εκτέλεση των διαδρομών θα πρέπει
να επαναλαμβάνεται μία φορά ανά εποχή. Απαιτούμενος χρόνος: 4 - 8 ημέρες ανά έτος.
Βασική προϋπόθεση της επιστημονικής παρακολούθησης είναι η διαπίστωση της παρουσίας
του είδους ή όχι στην περιοχής.

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4Χ4, φωτογραφική
μηχανή ή βιντεοκάμερα.

Ιχθείς

Το σχέδιο της επιστημονικής παρακολούθησης της πανίδας των ψαριών αφορά και τα 9 είδη
της λίμνης.

Στοχεύει:
Α. στην καταγραφή των εποχιακών και ετήσιων μεταβολών των πληθυσμών των ψαριών.
Β. στην καταγραφή των εποχιακών και ετήσιων μεταβολών των πληθυσμών των με αλιευτική
εμπορική αξία ψαριών.

Ασπόνδυλα
Το σχέδιο της επιστημονικής παρακολούθησης της πανίδας των ασπονδύλων αφορά όλα τα
είδη. Βασική του προϋπόθεση είναι η λεπτομερής καταγραφή όλων των ειδών ασπονδύλων
που απαντώνται στην περιοχή και η επικαιροποίηση του αριθμού των ειδών στα οποία θα
εστιάζει το σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης ανάλογα με το ποια επιπρόσθετα είδη θα
βρεθούν στην περιοχή.

Για την εκτέλεση της εργασίας υπαίθρου χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4x4, φωτογραφική
μηχανή ή βιντεοκάμερα (ΟΙΚΟΣ 2004).

6.2.3. Σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης ορνιθοπανίδας
Το πρώτο και πλέον απαραίτητο βήμα στην παραπέρα ανάλυση και παρακολούθηση της
κατάστασης των φυσικών χαρακτηριστικών και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας και των «ειδών
κλειδιών» που εντοπίσθηκαν προηγουμένως και που αποτελούν και νομοθετικά αντικείμενο
προστασίας είναι η κατάλληλη μέτρηση και παρακολούθηση τους. Οι ποσοτικές και
ποιοτικές παράμετροι που πρέπει στο ελάχιστο να παρακολουθηθούν για να μπορέσουν να
τεθούν οι στόχοι και να παρθούν αργότερα οι κατάλληλες διαχειριστικές αποφάσεις
παρουσιάζονται παρακάτω. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι τα δεδομένα που υπάρχουν για την
ορνιθοπανίδα είναι σχεδόν μηδενικά και υπάρχει απόλυτη ανάγκη για την άμεση αντίληψη
του «τι ακριβώς υπάρχει, πόσο και πού είναι αυτό, τι τάσεις παρουσιάζει και από τι
επηρεάζεται».
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Μέθοδος παρακολούθησης

Οι μέθοδοι που περιγράφονται θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
βιοπαρακολούθησης της ορνιθοπανίδας. Οι μέθοδοι καταγραφών εμπίπτουν σε δύο μεγάλες
κατηγορίες:

Α. Καταγραφών κατά μήκος δειγματοληπτικών διαδρομών (line transects)

Β. Σημειακών καταμετρήσεων (point counts, σύμφωνα με τους Bibby et al. 1992).

Ένα σχέδιο παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει αρχικά
μία αρκετά μεγαλύτερη επιφάνεια από την στενή παραλίμνια έκταση, ιδιαίτερα μάλιστα
επειδή είναι σχετικά ακόμη άγνωστο το καθεστώς παρουσίας  πολλών  ειδών προτεραιότητας
για  διατήρηση  στην  ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή.

Η μέθοδος θα πρέπει να έχει πρωτίστως ως στόχο τα «είδη κλειδιά» αλλά θα πρέπει
ταυτόχρονα να συλλέγονται αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα είδη του Παραρτήματος Ι
της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 και τις ανάγκες διατήρησης τους. Οι καταγραφές των ειδών
θα πρέπει να έχουν χαρτογραφική υπόσταση και να γίνουν βάση στίγματος θέσης ώστε να
καταστεί δυνατόν τα στοιχεία να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων Συστήματος Γεωγραφικών
Πληροφοριών. Η περιοχή έρευνας θα πρέπει να χωριστεί σε ισομεγέθη τετράγωνα ενός
χιλιομέτρου, βάση του γεωγραφικού καννάβου του γεωδαιτικού συστήματος ΕΓΣΑ 87 και θα
πρέπει να καλυφθούν όλα τουλάχιστον με μία επίσκεψη. Κατά την καταγραφή θα πρέπει να
καταγράφεται τόσο το είδος του οικοτόπου, όπως έχει ορισθεί από τις ευρύτερες κατηγορίες
του NATURA 2000, όσο και λεπτομερέστερα το είδος και η κατάσταση του χώρου σχετικά
με τα μικροενδιαιτήματα που χρησιμοποιεί το κάθε είδος πουλιού. Για τις καταγραφές των
πληθυσμών των υδροβίων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερά σημεία θέας όπως αυτά
έχουν πρόσφατα οριστεί (WIWC 2001-4). Τέλος οι καταγραφές θα πρέπει να καλύπτουν όλες
τις εποχές του έτους.

Η παρακάτω κατάταξη χρειάζεται αναλυτικότερη εργασία για την λεπτομερέστερη
χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων των πουλιών που πρέπει να αποτελέσει επίσης αντικείμενο
της παρούσης διαχειριστικής περιόδου. Την παραπάνω εργασία πεδίου θα συνοδεύει
καταχώρηση, επεξεργασία ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, διαδικασία που
απαιτεί ανάλογα τον όγκο των δεδομένων το ελάχιστο από δύο έως τρεις μήνες εργασία
γραφείου ανά έτος. Η εργασία υπαίθρου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 2 άτομα, ενώ
απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση του έργου είναι η απασχόληση ενός αυτοκινήτου 4x4 σε
όλες τις καταγραφές πεδίου, κιάλια, τηλεσκόπιο και φωτογραφική μηχανή. Ακόμη η βασική
εκπαίδευση των φυλάκων στην συλλογή των πληροφοριών θεωρείται απαραίτητη (ΟΙΚΟΣ
2004).
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Πίνακας 6. 3: Παράμετροι και μέθοδοι μέτρησης των «ειδών κλειδιών».

Είδος κλειδί

1. Βαλτόπαπια (Aythya nyroca)
2. Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
3. Ήταυρος (Botaurus stellaris)
4. Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus)
5. Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
6. Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)
7. Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
8. Μαυροτυσικνιάς (Ixobrychus minutes)
9. Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)
10. Κύκνος (Cygnus olor)

Παράμετροι

1 . Μέτρηση αναπαρ. πληθυσμού
2. Εκτίμηση αναπαραγ. επιτυχίας
3. Ηλικιακή σύνθεση
4. Αναλογία φύλλων
5. Χαρτογράφ. χώρου παρουσίας

6. Εκτίμηση απειλών/θνησιμ

Μέθοδος
Α. Με σημειακές καταγραφές επιλεγμένων σημείων

Β. Καταγραφή κατά μήκος επιλεγμένων και τυχαίων διαδρομών

Ελάχιστη χρονική
διάρκεια σε μήνες 3-6 μήνες ανά έτος
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6.2.4. Σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων
Είναι γεγονός ότι λίμνη δέχεται έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις που έχουν οδηγήσει στην
υποβάθμιση της ποιότητας των νερών της. Ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας είναι τα
φερτά υλικά που καταλήγουν στη λίμνη και επηρεάζουν τόσο την ποιότητα των νερών της
όσο και την χωρητικότητα της, καθώς η λίμνη σταδιακά προσχώνεται.

Το γεγονός ότι τα δεδομένα που υπάρχουν για την κατάσταση της λίμνης είναι χρονικά και
χωρικά αποσπασματικά και ότι για κάποια στοιχεία δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσεις
καθιστούν τη διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας των νερών της λίμνης αναποτελεσματική.

Για τους πιο πάνω λόγους προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση υπόγειων και
επιφανειακών σωμάτων που αποδεικνύεται με επιστημονικά δεδομένα ότι συνεισφέρουν στον
περιβαλλοντικό φόρτο της λίμνης. Επίσης, προτείνεται να παρακολουθηθεί η μεταβολή του
βάθους της λίμνης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο απαιτείται να ρυθμιστεί με τεχνικά έργα
και παρεμβάσεις η ροή προς τη λίμνη των φερτών υλικών.

Το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών
παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο», προϋπολογισμού
270.000 € βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης

6.3.Επικοινωνία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
Η περιοχή της λίμνης μαζί αποτελεί σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο έναν σημαντικό
τουριστικό προορισμό που συγκεντρώνει αρκετούς επισκέπτες ανά έτος. Η λίμνη αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της φυσιογνωμίας της περιοχής και αποτελεί για τους κατοίκους το
σημαντικότερο κοινό σημείο αναφοράς τους, καθώς καθορίζει την ιστορική και πολιτιστική
τους ταυτότητα.

Σήμερα, οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τις υγροτοπικές αξίες της λίμνης σε μεγάλο ή μικρότερο
βαθμό ως άμεσο ή έμμεσο πόρο διαβίωσης και η κατάσταση του φυσικού της περιβάλλοντος
επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής τους. Έτσι η τοπική κοινωνία είναι αρκετά
ευαισθητοποιημένη σε σχέση με την κατάσταση διατήρησης τουλάχιστον κάποιων αξιών και
χαρακτηριστικών του λιμναίου οικοσυστήματος που είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την
άμεση εμπειρία που είχε ή έχει στο πρόσφατο παρελθόν (κολύμπι, ψάρεμα, αναψυχή), κυρίως
σχετικά με την ποιότητα των υδάτων της.

Τα προγράμματα θα πρέπει απαραίτητα να έχουν αναφορά στις εξής υγροτοπικές αξίες:
 Βιολογική - Οικολογική
 Εκπαιδευτική και
 Επιστημονική

Η υποβάθμιση των αξιών της λίμνης προέρχεται από πιέσεις που ασκούν διάφορες
κοινωνικές ομάδες. Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι ανεξάρτητες ή αλληλοεπηρεαζόμενες, να
λειτουργούν ανταγωνιστικά, αποκλειστικά ή συνεργατικά και στις περισσότερες περιπτώσεις
να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές χωρίς επίγνωση των επιπτώσεων τους στο οικοσύστημα
της λίμνης και στις αξίες που προσφέρει σε αυτούς ή στους υπόλοιπους χρήστες.

Ομάδες προτεραιότητας, θα πρέπει να αποτελέσουν πρωτίστως οι άμεσα εμπλεκόμενοι στις
διαχειριστικές επεμβάσεις στην λίμνη, καθώς και οι κύριοι χρήστες των υγροτοπικών πόρων,
όπως φυσικά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
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Έτσι τα προγράμματα θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως σε:
 Αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση της λίμνης
 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες τοπικές αρχές
 Κάτοικους των οικισμών περιφερειακά της λίμνης (κυρίως αγρότες και ψαράδες)
 Επισκέπτες Έλληνες και ξένους
 Κάτοικοι της πόλης (ευρύ κοινό, οικογένειες, μαθητικές ομάδες, νεολαία)
 Ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται άμεσα με δραστηριότητες που μπορεί να

έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Οι περιοχές όπου ασκείται η μεγαλύτερη ανθρωπογενής πίεση είναι μπροστά από την πόλη
της Καστοριάς όπου ανθεί πληθώρα και ποικιλία υποδομών αναψυχής που χρησιμοποιούνται
τόσο από επισκέπτες όσο και από τους κατοίκους της πόλης. Ταυτόχρονα μια σειρά
οικονομικών δραστηριοτήτων που εκμεταλλεύονται διαφορετικούς πόρους που σχετίζονται
με τη λίμνη φαίνονται να ασκούνται στα περίχωρα αυτής με επιδράσεις κάποιες φορές
αρνητικές τόσο για την ποιότητα των υδάτων της (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες,
οικιστικά λύματα) όσο και στην ποιότητα της αισθητικής του τοπίου (ΟΙΚΟΣ, 2004).

6.3.1. Στόχος και σκοπός των προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Ο σχεδιασμός των ειδικών προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα πρέπει
εντός της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου να έχει ως σκοπό την:

Ανάδειξη της ιδιαίτερης Βιολογικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής αξίας της λίμνης, σε
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και της αναγκαιότητας διατήρησης της υψηλής
ποιότητας των υπόλοιπων αξιών της, με έμφαση στις οικονομικές δραστηριότητες που πιθανά
τις υποβαθμίζουν και με προτεραιότητα σε ομάδες άμεσα εμπλεκόμενες σε διαχειριστικές
επεμβάσεις, καθώς και στους κύριους χρήστες των υγροτοπικών πόρων (ΟΙΚΟΣ, 2004).

Αντίστοιχα στόχος θα πρέπει να είναι η:
Ανάπτυξη του αισθήματος σεβασμού και της ανάγκης προστασίας του λιμναίου
οικοσυστήματος σαν ζωτικής σημασίας για τους πολίτες με την ανάδειξη του προστατευταίου
αντικειμένου που θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην διατήρηση του υγροτόπου και θα
περιορίσει ή θα αμβλύνει δραστηριότητες που λειτουργούν σαν απειλές για την λίμνη
(ΟΙΚΟΣ, 2004).

6.3.2. Αντικείμενα - επιμέρους στόχοι
 Να αναδειχθεί η οικολογική αξία ενός υγιούς λιμναίου οικοσυστήματος για τον άνθρωπο

και για τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό.
 Να χρησιμοποιηθούν οργανισμοί που βρίσκονται ψηλά στα τροφικά πλέγματα όπως τα

ψάρια και τα πουλιά σαν δείκτες για την υγεία και καθαρότητα του οικοσυστήματος και
κατά συνέπεια σαν παράγοντες της ποιότητας ζωής της πόλης.

 Να δημοσιοποιηθούν οι απειλές και οι κίνδυνοι υποβάθμισης της ποιότητας της λίμνης.
 Να συνδεθούν οικολογικές και επιστημονικές αξίες με τοπικές ιστορικές και πολιτισμικές

αξίες (παραδοσιακοί τρόποι ψαρέματος / κυνηγιού / διαχείρισης, τοπικά ονόματα
χλωρίδας & πανίδας / καιρικών φαινομένων / αλιευτικών εργαλείων, τοπικές ιστορίες /
θρύλοι / παραδόσεις).

 Να προωθηθεί μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να απευθύνονται στους
παραλίμνιους οικισμούς η διατήρηση καλών σχέσεων με την τοπική κοινωνία για την
αποφυγή παρεξηγήσεων και βανδαλισμών.
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 Να δημιουργηθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την εμπλοκή στην
διαχείριση ομάδων ή οργανισμών που συνδέονται άμεσα με το θέμα (π.χ. αλιείς,
αγροτικοί συνεταιρισμοί, ιδιοκτήτες πλοιαρίων και χώρων εστίασης κ.α.).

 Να αναδειχθούν οι διαφορετικοί βιότοποι και τα μικροτοπία της περιοχής που είναι
σημαντικά για τη διατήρηση του οικοσυστήματος και ευάλωτα στην ανάπτυξη
οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. υγρολίβαδα, παραλίμνια βλάστηση, αγροτικά τοπία)
και να θεωρηθούν ως αναπόσπαστα κομμάτια του λιμναίου οικοσυστήματος.

 Να ενισχυθεί το αίσθημα του σεβασμού για τη φύση και της ανάληψης δράσεων και
πρωτοβουλιών σε προσωπικό επίπεδο για την προστασία της λίμνης (ΟΙΚΟΣ, 2004).

6.3.3. Διοίκηση, δημόσιες σχέσεις και συνεργασίες
Για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης και την υλοποίηση των προτεινόμενων
έργων / ενεργειών που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, κρίνεται σκόπιμη η
ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων και η υλοποίηση συνεργασιών με διαφόρους φορείς (π.χ
Ερευνητικά Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Τοπικές Οργανώσεις, Τοπικοί Συνεταιρισμοί κλπ.).

Οι δημόσιες σχέσεις και οι συνεργασίες με τρίτους αποτελούν χαρακτηριστικό της σωστής
οργάνωσης, ενώ εκτιμάται ότι πρόκειται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική
λειτουργία του φορέα διαχείρισης. Επισημαίνεται, ότι οι δημόσιες σχέσεις, την αρμοδιότητα
των οποίων θα έχει το διοικητικό συμβούλιο, θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα του
φορέα.

Προς αυτή την κατεύθυνση αναγκαία είναι η δημιουργία νέας θέσης εργασίας στο φορέα για
την πρόσληψη τουλάχιστον ενός (1) ατόμου που θα υποστηρίζει την προσπάθεια του
διοικητικού συμβουλίου. Στις αρμοδιότητες / υποχρεώσεις του εν λόγω ατόμου δύναται να
είναι ζητήματα που θα αφορούν στην γραμματειακή υποστήριξη, στη συνεχή επικοινωνία με
τους φορείς συνεργασίας, στην παρακολούθηση επίκαιρων ζητημάτων σχετικών με την
προστασία της φύσης (σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα), στην αναζήτηση νέων φορέων
συνεργασίας κλπ. (ΟΙΚΟΣ, 2004)

6.4.Διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης
Στις παρακάτω προτεινόμενες δράσεις κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους, του
πλούσιου αρχειακού υλικού και της έντονης παρουσίας τους στο χώρο της εκπαίδευσης, του
περιβάλλοντος και της προστασίας του.

6.4.1. Τοποθέτηση υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος
- Τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας στην παραλίμνια οδό
Χώρος εφαρμογής: Λεωφόρος Κύκνων-Νότια Παραλία-Εσωτερική Παραλίμνια οδός-Βόρεια
Παραλία-Ορεστίων Οδός

Περιγραφή: Κατασκευή και τοποθέτηση 20 μικρών πινακίδων για τα κοινότερα είδη πουλιών
της λίμνης στα σημεία όπου αυτά είναι εύκολο να παρατηρηθούν. Κατασκευή και
τοποθέτηση μεγαλύτερης πινακίδας για την σημασία της λίμνης για την ορνιθοπανίδα στην
Νότια Παραλία και κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας για τα ενδημικά της είδη και την
σημασία της λίμνης για την βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ευρώπης στο πάρκο της
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περιοχής.

Είναι απαραίτητη διότι: Εκπονείται στον πλέον χρησιμοποιούμενο χώρο καθημερινής
αναψυχής κυρίως για κατοίκους της πόλης, νέους και οικογένειες και προσφέρει μια ευκαιρία
για παροχή πληροφοριών και μάθηση για κοινά είδη που ίσως περνούσαν απαρατήρητα
(ΟΙΚΟΣ, 2004).

6.4.2. Χάραξη εκπαιδευτικών διαδρομών
- Χάραξη εκπαιδευτικής διαδρομής στην Εσωτερική Παραλίμνια οδός
Χώρος εφαρμογής: Περιμετρική διαδρομή της εσωτερική παραλίμνια οδού και εσωτερικά
μονοπάτια στο λόφο Κορύτσα.

Περιγραφή: Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας χάρτη στην αρχή της διαδρομής με τα
κυριότερα σημεία αυτής και σήμανση της. Διαμόρφωση χώρων θέσης θέας λόφο Κορύτσας
με πινακίδα για τα διαχειμάζοντα και φωλιάζοντα είδη πουλιών και σήμανση - βελτίωση του
μονοπατιού. Κατασκευή και τοποθέτηση 5 πινακίδων για την σχέση του ανθρώπου με το
λιμναίο οικοσύστημα (π.χ. παραδοσιακή αλιεία, διαχείριση καλαμιώνων, τύποι σκαφών και
εργαλείων, τοπικές ονομασίες ειδών χλωρίδας, πανίδας, καιρικών φαινομένων) κατά μήκος
της διαδρομής. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας -παιχνιδιού για τα ψάρια της λίμνης.

Είναι απαραίτητη διότι: Προτείνεται να λειτουργήσει σε έναν τόπο που συγκεντρώνει τόσο
κατοίκους της πόλης όσο και επισκέπτες. Σε αυτές τις αξίες έρχεται να προστεθεί η αξία της
βιοποικιλότητας της περιοχής συνδυάζοντας την σχέση του ανθρώπου με τη φύση (ΟΙΚΟΣ,
2004).

- Σήμανση ποδηλατόδρομου στην οδό Ορεστίων και στην Εσωτερική Παραλίμνια οδό
Χώρος εφαρμογής: Εσωτερική Παραλίμνια οδός και Οδός Ορεστίων.

Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή ήδη ασκείται από κατοίκους της πόλης και υπάρχουν ήδη
οι προοπτικές για μεγαλύτερο βαθμό άσκησης της και από επισκέπτες. Έχει ήδη
πραγματοποιηθεί μελέτη διαπλάτυνσης της οδού Ορεστίων. Αυτό που απαιτείται είναι
κατάλληλη σήμανση στην Εσωτερική Παραλίμνια οδός καθώς είναι δύσκολη η διαπλάτυνση
αυτής, έτσι ώστε να μπορούν οι ποδηλάτες να κινούνται με ασφάλεια κατά μήκος της.

Είναι απαραίτητη διότι: Βελτιώνει τις συνθήκες άσκησης μιας ήδη δημοφιλούς αναψυχικής
δραστηριότητας που δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λίμνη αλλά αντίθετα προτείνει μια
καλύτερη ποιότητα ζωής και περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου (ΟΙΚΟΣ, 2004).

6.4.3. Παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
- Παραγωγή υλικών ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό (Α φάση)
Περιγραφή:
 Παραγωγή 2 αφισών για τα κοινότερα είδη πουλιών που απαντούν στην πόλη και για τα

είδη των ψαριών της λίμνης. Οι αφίσες θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και κάθε είδος
θα συνοδεύεται από μικρό κειμενάκι που θα περιλαμβάνει το όνομα του, την εποχή που
το βλέπουμε στη λίμνη και κάποιο χαρακτηριστικό σημείο του βιολογικού του κύκλου,
της συμπεριφοράς ή της ανάγκης διατήρησης του.

 Παραγωγή αυτοκόλλητου με το σήμα του φορέα.
 Παραγωγή καρτών με τα χαρακτηριστικά είδη ψαριών και πουλιών που μπορούν να

διαθέτονται προς πώληση.
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Είναι απαραίτητη διότι: Πληροφορεί το κοινό για είδη πουλιών που βλέπουν καθημερινά
αλλά αδυνατούν να αναγνωρίσουν αναδεικνύοντας την βιολογική αξία της λίμνης και
ευαισθητοποιώντας τους κατοίκους για την ύπαρξη της «άγριας ζωής» δίπλα τους. Επίσης
πληροφορεί για τα είδη των ψαριών που συνδέονται με την τοπική αλιεία, αντανακλούν
προβλήματα ποιότητας νερού, εμπλουτισμών κλπ. και προετοιμάζει το κοινό για να ασκήσει
πίεση για επίλυση τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον (ΟΙΚΟΣ, 2004).

- Παραγωγή υλικών ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό (Β φάση)
Περιγραφή:
 Παραγωγή αφίσας για τα απειλούμενα είδη πουλιών που απαντούν στην περιοχή.
 Παραγωγή μικρού οδηγού τσέπης για τα χαρακτηριστικότερα είδη της χλωρίδας της

πανίδας και των οικοτόπων της λίμνης.

Είναι απαραίτητη διότι: Έχοντας προετοιμάσει το κοινό για την ύπαρξη της βιολογικής αξίας
της λίμνης από πλευράς οργανισμών έρχεται να εισαγάγει τις έννοιες της διατήρησης και της
προστασίας με άξονα τα σπάνια είδη πουλιών που μπορούν να λειτουργήσουν σαν εμφανείς
και κατάλληλοι δείκτες και για άλλα είδη οργανισμών αλλά και για την διατήρηση της
ποιότητας των ενδιαιτημάτων που αυτά προτιμούν.

Ο οδηγός τσέπης σκοπό έχει να πληροφορήσει το κοινό και για άλλα είδη οργανισμών που
χρειάζονται περισσότερη αναζήτηση από τα πουλιά για να τα εντοπίσει κανείς αλλά δίνουν
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον πλούτο και την ποικιλία της ζωής που συντηρεί η λίμνη
(ΟΙΚΟΣ, 2004).

- Παραγωγή υλικών ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό (Γ φάση)
Περιγραφή:
 Παραγωγή «βαλίτσας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» για τα πουλιά της λίμνης.
Είναι απαραίτητη διότι: Λόγω των προηγούμενων δράσεων θα δημιουργηθεί μια αυξανόμενη
ζήτηση για ενημερωτικό υλικό και παροχή βοήθειας σε σχολικές αλλά και άλλες ίσως ομάδες
(συλλόγους κλπ.) που θα αναζητήσουν πληροφορίες για ζητήματα που σχετίζονται με την
βιοποικιλότητα της λίμνης. Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη προτείνεται η δημιουργία υλικού
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά τα πρότυπα των «βαλιτσών» που εδώ και χρόνια
στηρίζουν εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα και έξω από τη σχολική τάξη που να περιέχει
πληροφορίες για το δάσκαλο και τους μαθητές, ιδέες για δραστηριότητες και δράσεις,
οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. σειρά slides, κασέτα με ήχους πουλιών, βατράχων κλπ., εικόνες,
ντοκιμαντέρ) και μικρές χάρτινες πινακίδες (π.χ. 50 x 70) που να λειτουργούν σαν κινητές
εκθέσεις και να σχετίζονται με διάφορα θέματα που αφορούν τη λίμνη. Τα πουλιά
επιλέγονται σαν οργανισμοί εύκολοι στην παρατήρηση, εντυπωσιακοί, που βρίσκονται στη
λίμνη όλο το χρόνο με εναλλαγή ειδών και που λειτουργούν σαν δείκτες για άλλα είδη, και
για την ποιότητα διατήρησης των ενδιαιτημάτων που προτιμούν, ενώ αντικατοπτρίζουν
επίσης απειλές και προβλήματα (ΟΙΚΟΣ, 2004).

6.4.4. Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων περιβαλλοντικής αγωγής
- Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Χώρος εφαρμογής: Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής.

Περιγραφή: Προτείνεται να περιλαμβάνει παρατηρητήριο παρακολούθησης των πουλιών και
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εκπαιδευτικές πινακίδες -παιχνίδια για ενήλικες και παιδιά.

Γιατί είναι απαραίτητη: Μπορεί να λειτουργήσει για τον σχεδιασμό οργανωμένων υποδομών
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης μακροπρόθεσμα σε σημαντικότερες περιοχές.

6.4.5. Εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικές ομάδες που σχετίζονται με δράσεις που
μπορούν άμεσα ή έμμεσα να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τη λίμνη

- Σεμινάρια επιμόρφωσης ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος
Χώρος εφαρμογής: Συνεδριακά κέντρα.

Περιγραφή: Προτείνεται η διοργάνωση σειράς σεμιναρίων που θα απευθύνεται στους
υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση της λίμνης και των
περιφερειακών εκτάσεων, στους υπαλλήλους και τους εκπρόσωπους των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε άλλες τοπικές αρχές, διάρκειας λίγων ημερών που
μπορεί να περιλαμβάνουν πληθώρα αντικειμένων, όπως ημερίδες για περιβαλλοντικά θέματα
που σχετίζονται με λιμναία οικοσυστήματα, την βιοποικιλότητα της περιοχής, διοργάνωση
επιστημονικών συνεδρίων για την διαχείριση των υγροτόπων, συναντήσεις εργασίας με θέμα
τις διαχειριστικές παρεμβάσεις και την δυνατότητα αποκατάστασης των υγροτόπων, καθώς
και σύνταξη των σχεδίων δράσης απειλούμενων ειδών.

Είναι απαραίτητη διότι: απευθύνεται στο πλέον αρμόδιο κοινό που ευθύνεται για τις
διαχειριστικές παρεμβάσεις στο λιμναίο και παραλίμνιο οικοσύστημα (ΟΙΚΟΣ, 2004).

- Ενημέρωση αγροτών για τους αγροπεριβαλλοντικούς κανονισμούς
Χώρος εφαρμογής: Οικισμοί περιφερειακά της λίμνης.

Περιγραφή: Προτείνεται πρόγραμμα που σκοπό έχει να ενημερώσει περαιτέρω και να
βοηθήσει τους αγρότες να εφαρμόσουν και να ενταχθούν σε υπάρχοντα
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται. Απαιτείται η οργάνωση ενημερωτικών
ημερίδων και η προβολή των μέτρων στις περιοχές ενδιαφέροντος καθώς και η απασχόληση
ειδικού επιστήμονα (π.χ. γεωπόνου) που θα απασχοληθεί για να συντελέσει στην παροχή
πληροφοριών και στην σύνταξη φακέλων για ένταξη σε αντίστοιχα προγράμματα.

Ακόμη προτείνεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων για τις δυνατότητες
οικονομικής ωφέλειας από την παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π., για διαδικασίες και τρόπους
πιστοποίησης προϊόντων καθώς και για την σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας των
αγροτικών εκτάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι απαραίτητη διότι: βοηθά στην πράξη κατοίκους αγροτικών περιοχών να σταματήσουν
να εκπονούν δραστηριότητες με δυσμενείς συνέπειες στο λιμναίο οικοσύστημα παρέχοντας
ταυτόχρονα αντισταθμιστικά οφέλη (ΟΙΚΟΣ, 2004).

- Η γιορτή της λίμνης
Χώρος εφαρμογής: Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, Πλατεία Απόζαρη, Χώρος πολιτιστικών-
αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Περιγραφή: Προτείνεται μια διοργάνωση που θα απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και
σε υπηρεσίες,. Ο.Τ.Α., άλλες τοπικές αρχές και Μ.Μ.Ε. διάρκειας μιας εβδομάδας και που
μπορεί να περιλαμβάνει πληθώρα εκδηλώσεων όπως ημερίδες για περιβαλλοντικά θέματα
που σχετίζονται με τη λίμνη, εκθέσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων / εκδόσεων για
περιβαλλοντικά θέματα / τοπικών προϊόντων, προβολή «οικολογικών» ταινιών και
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ντοκιμαντέρ, εκδηλώσεις για παιδιά, ξεναγήσεις με οδηγό και ορνιθοπαρατήρηση για ομάδες
πολιτών, μουσικές εκδηλώσεις κ.α.

Είναι απαραίτητη διότι: απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε διαφορετικές υποομάδες και
ηλικίες γιατί περιέχει ποικιλία εκδηλώσεων και είναι μια καλή ευκαιρία για να έρθει ο
Φορέας σε επαφή με τους κατοίκους της πόλης (ΟΙΚΟΣ, 2004).



7. Πρόγραμμα Δράσης
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7. Πρόγραμμα Δράσης
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η συνοπτική περιγραφή των έργων και ενεργειών
που παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 5 και 6. Οι εν λόγω ενέργειες
αναλύονται με τη δομή πινάκων, στους οποίους αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στα
εξής: οργάνωση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης, προϋπολογισμός και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων / ενεργειών.

Η χρηματοδότηση των έργων, των μελετών και των δράσεων θα γίνει είτε από το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε από το ΕΣΠΑ ΙΙ (τομεακό, τοπικό (Leader) ή
εδαφικής συνεργασίας (Interreg)) είτε από άλλους πόρους που θα διαθέτει ή θα
εξασφαλίσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (π.χ. τοπικός πόρος κτλ).

Το υπόδειγμα του Πίνακα Έργων / ενεργειών, καθώς και η ανάλυση του έχουν ως
ακολούθως:

Ανάλυση Πίνακα
Τίτλος δράσης: Αναφέρεται ο τίτλος της δράσης.

Περιγραφή / αιτιολόγηση: Γίνεται μία σύντομη περιγραφή της δράσης και αναφέρονται
συνοπτικά τα αίτια για τα οποία προτείνεται να υλοποιηθεί η εν λόγω.

Προτεραιότητα: Αναφέρεται η προτεραιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης. Η
κατηγοριοποίηση έχει ως ακολούθως:

1. Υψηλή
2. Μεσαία
3. Χαμηλή

Περιγραφή / Αιτιολόγηση

Ενδεικτικός προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα
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7.1. Λειτουργικά έξοδα Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ν.4109/2013 και την τροποποίηση αυτού, οι αρμοδιότητες του φορέα
διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς θα περιέλθουν από 1-1-2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως δεν
πρόκειται να συσταθεί ο φορέας όπως προβλεπόταν από το Π.Δ. 14/2012, ως Ν.Π.Ι.Δ., αλλά
οι αρμοδιότητες του θα πρέπει να ενσωματωθούν στον Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-Η).

Για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του καθώς επίσης και για τον
έλεγχο/αποκατάσταση/εξυγίανση/προστασία της λίμνης απαιτούνται τεχνικά μέτρα και
δράσεις που προϋποθέτουν για την εφαρμογή τους, την λειτουργία ενός οργανωτικού
διεπιστημονικού μηχανισμού, ο οποίος θα κληθεί να οργανώσει και να εποπτεύσει το σύνολο
των προτεινόμενων δράσεων.

Πρόκειται για έναν οργανωτικό μηχανισμό ο οποίος δύναται και πρέπει να ασκεί ενεργό
ρόλο:
 στη διαχείριση και εποπτεία των έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν για την

προστασία και ανάδειξη της λίμνης
 στην προστασία και διατήρηση των βιοτόπων των προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας

και της πανίδας τόσο της λίμνης όσο και της ευρύτερης περιοχής
 στην προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων
 στην εποπτεία/καταγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων/παρεμβάσεων που

επηρεάζουν το περιβάλλον της λίμνης
 στην καταγραφή των προβλημάτων και απειλών που αντιμετωπίζει η λίμνη
 στην τακτική συλλογή στοιχείων, πληροφοριών και μετρήσεων που αφορούν τη λίμνη
 στην κατάρτιση προτάσεων για λήψη διορθωτικών ή/και προληπτικών μέτρων για την

προστασία της
 στην εισήγηση γνωμοδοτήσεων σε αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμους, Νομαρχία, Περιφέρεια),

για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που μπορεί να επηρεάσει τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά της λίμνης (ή ακόμη και εισηγήσεις για επιβολή κυρώσεων στην
περίπτωση περιβαλλοντικών παραβάσεων)

 στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των δημοτών
 στην τουριστική ανάδειξη με γνώμονα τη διαφύλαξη των πολιτισμικών στοιχείων που

συνδέονται με το οικοσύστημα της λίμνης
 στη χάραξη στρατηγικής σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για την προστασία της λίμνης

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

100.000 5 1
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7.2. Φύλαξη της περιοχής εμβέλειας του Φορέα

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Τα τεχνικά μέτρα και οι δράσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο/αποκατάσταση/εξυγίανση/
προστασία της λίμνης της Καστοριάς, προϋποθέτουν για την εφαρμογή τους, την
λειτουργία ενός μηχανισμού, ο οποίος θα εποπτεύσει και θα διαφυλάτει την
προστατευόμενη περιοχή στο σύνολο της.

Ως εκ τούτου προτείνεται η Φύλαξη περιµετρικά της λίµνης από φύλακες καθώς επίσης και
η συνεργασία µε το ∆ασαρχείο, την Αστυνοµία και διάφορες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
και Συλλόγους.

Στην δράση αυτή μπορούν να συμπεριληφθεί και η οργάνωση εθελοντικών οµάδων
φύλαξης και πάταξης της παρανοµίας.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

150.000 5 έτη 3
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7.3. Πρόγραμμα συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης των στελεχών που ασκούν τις
αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης.

Περιγραφή / Αιτιολόγηση

Ένα υποβοηθητικό μέσο για τη συνετή διαχείριση της περιοχής είναι η πληροφόρηση,
ενημέρωση, κατάρτιση και η επιστημονική, τεχνική και εξειδικευμένη επιμόρφωση των
στελεχών των υπηρεσιών που σχετίζονται με την λίμνη και την λεκάνη απορροής της. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με τα:

 Πραγματοποίηση ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων

 Προώθηση της έρευνας στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Προστασίας
της Βιοποικιλότητας και της Διατήρησης της Ποιότητας Υδάτων και Ενδιαιτημάτων,
αλλά και η σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα.

 Ειδική (τεχνική και θεωρητική) εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με το
διαχειριστικό σχέδιο

Στις παραπάνω δράσεις εκτός από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής Καστοριάς θα
μπορούσε να συνδράμει και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
(Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του ΥΠΑΠΕΝ.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

30.000 5 έτη 3
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7.4. Επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τη περιοχή
προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Το 1997 η ECOS Μελετητική ΕΠΕ σε συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑΣ. ΑΕ συνέταξαν την
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τη περιοχή προστασίας της φύσης της λίμνης
Καστοριάς με τίτλο “Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων,
οριοθέτηση του υγροβιότοπου λίμνης Καστοριάς και ευρύτερης περιοχής του”, που
αποτέλεσε τη βάση για την μετέπειτα κατάρτιση του Προεδρικού ∆ιατάγματος για τη
Σύσταση του Φορέα ∆ιαχείρισης και την οριοθέτηση των Ζωνών Προστασίας.

Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απέχει (18 χρόνια) και κυρίως λόγω της
ανάγκης να πραγματοποιηθεί εκ νεόυ μια πολύ αξιόλογη αποτύπωση του ευρύτερου
περιβάλλοντος (φυσικό, ανθρωπογενές, χρήσεις γης, δραστηριότητες κλπ) και των
οικοσυστημάτων της περιοχής, καθώς απαιτείται πιο εμπεριστατωμένη και λεπτομερή
καταγραφή των οικοσυστημάτων που αναπτύσσονται γύρω από τη λίμνη, προτείνεται η
επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τη περιοχή προστασίας της φύσης
της λίμνης Καστοριάς.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

20.000 1 έτος 2
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7.5. Monitoring και αξιολόγηση κατάστασης ορνιθοπανίδας

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Πρόταση που αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας
της λίμνης Καστοριάς, την καταγραφή της στην πάροδο του χρόνου και την αξιολόγησή
της, ώστε να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτή, είναι
η εγκατάσταση και λειτουργία Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης (monitoring).
Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια σειρά καμερών παρακολούθησης των πουλιών, οι
οποίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα φωτογραφίζουν μια συγκεκριμένη περιοχή όπου
δραστηριοποιούνται είδη ορνιθοπανίδας. Η εικόνα μεταδίδεται με συστήματα ασύρματης
μετάδοσης στο Κέντρο Διαχείρισης Πληροφορίας (ενδεχομένως στο Φορέα Διαχείρισης),
όπου σε βάθος χρόνου, συγκρίνοντας το φωτογραφικό υλικό, διαπιστώνεται η κατάσταση
της ορνιθοπανίδας και αν αυτή έχει υποστεί αριθμητική ή/και ποσοστιαία (μεταξύ των
διαφόρων ειδών) μεταβολή.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

140.000 5 έτη 2
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7.6. Εκπόνηση ειδικής ιχθυολογικής μελέτης και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων
αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας στη λογική της προστασίας του
οικοσυστήματος και της στήριξης του εισοδήματος των επαγγελματιών
αλιέων.

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Για τη διατήρηση των σημαντικών αυτόχθονων ειδών της ιχθυοπανίδας της Λίμνης,
θεωρείτε σημαντικό να εκπονηθεί ειδική ιχθυολογική μελέτη και εφαρμογή διαχειριστικών
μέτρων αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας. Θα χρειαστεί να διερευνηθεί η δυνατότητα
εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων για τη προστασία της ιχθυοπανίδας. Θα επιχειρηθεί η
διατύπωση εμπεριστατωμένης πρότασης προστασίας και αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας.
Χρειάζεται να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης ιχθυοπληθυσμών που απειλούνται,
όπως επίσης και η δυνατότητα μείωσης πληθυσμών που έχουν αυξηθεί σημαντικά και
απειλούν άλλους.

Στην παραπάνω μελέτη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία της διατροφής των
ειδών, των τροφικών επιπέδων της λίμνης και της ροής ενέργειας στο οικοσύστημα
Χρειάζεται να μελετηθεί η διατροφή των ιχθύων της λίμνης ώστε να διερευνηθεί η σχέση
φυτοπλαγκτονοφάγων - ζωοπλαγκτονοφάγων - βενθοφάγων - τρηματοφάγων -ιχθυοφάγων
ειδών. Θα μελετηθούν τα τροφικά επίπεδα των ειδών της λίμνης μέσω της διερεύνησης της
δίαιτας τους. Παράλληλα χρειάζεται να διερευνηθεί η ροή ενέργειας μεταξύ των διαφόρων
τροφικών επιπέδων. Τέτοιου είδους μελέτες είναι απαραίτητες σε κάθε υδάτινο
οικοσύστημα.

Επίσης απαραίτητη είναι η μελέτη της βιολογίας όλων των γηγενών ειδών της λίμνης.
Χρειάζεται να μελετηθούν η ηλικία, η αύξηση, η δομή πληθυσμών, η αναπαραγωγή όλων
των ειδών της λίμνης. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα γηγενή είδη της λίμνης τα οποία θα
πρέπει να διαφυλαχθούν. Χρειάζεται να μελετηθεί η δομή πληθυσμών των ειδών που σε
συνδυασμό με την ηλικία και την αύξηση θα δώσει πληροφορίες σχετικά με κατάσταση
των ιχθυοπληθυσμών και το κίνδυνο εξαφάνισης ορισμένων ειδών. Με τη μελέτη της
αναπαραγωγής θα διευκρινιστεί η αναπαραγωγική περίοδος των ειδών, η δυνατότητα να
αναπαράγονται στη λίμνη καθώς και τα αναπαραγωγικά πεδία τους. Αυτή η συνιστώσα της
μελέτης της βιολογίας των ειδών των ιχθύων θα δώσει τη δυνατότητα να προστατευθεί η
πραγματική αναπαραγωγική περίοδος των ειδών μέσω απαγόρευσης της αλιείας καθώς και
οι περιοχές τις οποίες επιλέγουν τα είδη για την αναπαραγωγή τους.

Για να υπάρχει μία σαφής εικόνα της οικολογικής κατάστασης της λίμνης και το κατά πόσο
έχει επηρεαστεί η ισορροπία από την ανθρωπογενή παρέμβαση τα τελευταία χρόνια
απαιτείται να πραγματοποιηθεί καταγραφή της ιχθυοπανίδας της λίμνης καθώς και του
έμβιου βενθικού δυναμικού της. Η μελέτη της κατάστασης του έμβιου δυναμικού της
λίμνης, μπορεί να φανερώσει πιθανά προβλήματα και να υποδείξει ως ένα βαθμό τα
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

80.000 2 έτη 3
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7.7. Παρακολούθηση, σύλληψη και απομάκρυνση των πληθυσμών εισβολικών
ειδών στο σύνολο της λεκάνης απορροής (π.χ.μινκ )

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Για τον περιορισμό της επέκτασης των διαφυγόντων ζώων και πρόληψη ώστε να
περιοριστούν οι συνέπειες στην ελληνική πανίδα. Οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες σε
πληθυσμούς αμφιβίων, σε αποικίες πουλιών (θαλασσοπούλια, γλαρόνια, στρουθιόμορφα
κ.ά.), θηλαστικά είναι σοβαρότατες. Επίσης, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανταγωνισμού
του ξενικού αυτού είδους με τοπικά είδη κάποια από τα οποία είναι προστατευόμενα
(βίδρα).

Απαιτείται άμεση επιχείρηση σύλληψης των ζώων που διέφυγαν στη φύση. Η κυριότερη, η
πλέον αποτελεσματική και η μόνη αποδεκτή (και σύμφωνη με τη νομοθεσία περί ηθικής
αντιμετώπισης σε ζώα-εισβολείς) μέθοδος περιορισμού του προβλήματος είναι η σύλληψη
των ζώων με παγίδες και η θανάτωση ή μεταφορά τους στα εκτροφεία.

Απαιτείται έρευνα που σκοπό θα έχει:
 τη συλλογή των αμερικάνικων μινκ που έχουν διαφύγει στο φυσικό περιβάλλον στην

ευρύτερη περιοχή της λίμνης Καστοριάς κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα στο Νομό
Καστοριάς. Έμφαση θα δοθεί στη συλλογή πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής
περιόδου των ζώων.

 τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην πανίδα της περιοχή με έμφαση στις περιοχές  κατά
μήκος του ποταμού Αλιάκμονα και της λίμνης Καστοριάς (όπου εκτιμάται ότι κάποια
ζώα θα καταφύγουν).

 τη συγγραφή ενός σχεδίου δράσης ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα διαφυγής
αμερικάνικων μινκ στην ελληνική ύπαιθρο αλλά και στην περίπτωση που αυτό
ξανασυμβεί να γνωρίζουν οι υπηρεσίες και οι φορείς που ασχολούνται με το θέμα αυτό
ή επηρεάζονται από αυτό τί πρέπει άμεσα να γίνει ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές
συνέπειες.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή η διερεύνηση και η συλλογή που περιγράφεται
παρακάτω, αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας προσπάθειας περιορισμού των συνεπειών του
προβλήματος και εξάλειψης του κινδύνου που θα υλοποιηθεί σε περίπτωση που κριθεί
απαραίτητο με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αρχική αυτή διερεύνηση. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα ζώα – εισβολείς έχουν επεκταθεί ή έχουν διασπαρθεί σε
έκταση που υπερβαίνει την περιοχή έρευνας στο πλαίσιο της παρούσης διερεύνησης θα
απαιτηθεί μια ειδικότερη και ευρύτερη προσέγγιση.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

200.000 2 έτη 1
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7.8. Δράσεις διαχείρισης καλαμώνων μέχρι την προμήθεια του πολυμηχανήματος
(για 2 έτη)

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Τα φυσικά οικοσυστήματα υπόκεινται σε συγκεκριμένες διεργασίες οι οποίες μακροχρόνια
τείνουν να τα οδηγήσουν σε ένα τελικό στάδιο climax μέσω της οικολογικής διαδοχής. Για
τα υγροτοπικά συστήματα, τα οποία αποτελούν μεταβατικό στάδιο μεταξύ των υδάτινων
και των χερσαίων οικοσυστημάτων, οι καλαμώνες αποτελούν πρώιμο σχετικά στάδιο της
διαδοχής από τα υδάτινα οικοσυστήματα προς τη χέρσο. Η απουσία διαχείρισης επομένως
οδηγεί νομοτελειακά προς τη βαθμιαία υποχώρηση του υγροτόπου ο οποίος αντικαθίσταται
αρχικά από μη υγροτοπικές ποώδεις διαπλάσεις και αργότερα από χερσαίες θαμνώδεις ή
δενδρώδεις. Η διαδικασία αυτή συχνά επιταχύνεται από φυσικά φαινόμενα ή
ανθρωπογενείς επιδράσεις όπως οι περίοδοι ξηρασίας, η αλλαγή της υδρολογίας μιας
περιοχής ή η αποκοπή του υγροτόπου από τις κύριες πηγές τροφοδοσίας του σε νερό. Η
ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαδοχής οδηγεί σε σημαντικές οικολογικές αλλαγές,
αφού τα είδη της χλωρίδας και πανίδας που ήταν προσαρμοσμένα στις υγροτοπικές
συνθήκες, χάνουν το ενδιαίτημά τους και αντικαθίστανται από είδη χερσαίων
οικοσυστημάτων. Η διαχείριση των καλαμώνων παρεμβαίνει επιβραδύνοντας τις
διεργασίες της διαδοχής ή ακόμη και αντιστρέφοντάς τις, για να διατηρήσει την ισορροπία
μεταξύ των διαφόρων τύπων ενδιαιτημάτων που συνιστούν το μωσαϊκό του υγροτόπου.

Προτείνεται ένα 2ετές πρόγραμμα διαχείρισης των παρόχθιων τύπων οικοτόπων της λίμνης
της Καστοριάς, μέχρι την προμήθεια του πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των
οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς», με έμφαση στο
θέμα της διαχείρισης των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) και με στόχο:
 την αναβάθμιση του υγροτοπικού οικοσυστήματος, μέσω της αναβάθμισης της

βιοποικιλότητας του,
 την αντιστροφή της πορείας διαδοχής των παρόχθιων οικοτόπων προς χερσαία

οικοσυστήματα,
 την ενίσχυση της ποικιλότητας του τοπίου,
 τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής

αλιείας και των δυνατοτήτων αναψυχής και περιβαλλοντικού τουρισμού της λίμνης της
Καστοριάς,

 τη βελτίωση των υδραυλικών λειτουργιών της λίμνης.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

50.000 2 1



Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

266

7.9. Προμήθεια πολυμηχανήματος για την υλοποίηση διαχειριστικών πρακτικών
εντός της λίμνης

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Για την γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου διαχείρισης
απαραίτητη κρίνεται η Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων
υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς».

Σχετικός Διαγωνισμός είχε υλοποιηθεί κατά το παρελθόν αλλά δεν ευδοκίμησε.
Ενδεικτικός

προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

450.000 1 1
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7.10. Μελέτη βοσκοϊκανότητας και Προσωρινό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματικότερη Διαχείριση της Λεκάνης Απορροής της Λίμνης Καστοριάς
απαραίτητη κρίνεται η γνώση της απαιτούμενης έκτασης για τη βόσκηση των κοπαδιών
αιγοπροβάτων και βοοειδών της περιοχής και η σύνταξη Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης
σύμφωνα με την ΚΥΑ 117394/2932 (ΦΕΚ 3557/30-12-2014).

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
στοχεύουν στην υλοποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του βοσκότοπου με έμφαση στην
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως κριτήριο ενδεχόμενων διορθωτικών
παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, με σκοπό την αειφορική κάρπωση του προς
όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος, αφετέρου. Στόχος των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης είναι
η απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού
των βοσκότοπων σε πανελλαδική εμβέλεια με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει
καταγραφή της επιφάνειας τους, ο κατ’ εκτίμηση υπολογισμός της βοσκοϊκανότητάς τους
και η αποτύπωση της λιβαδικής κατάστασης, ώστε να γίνεται ορθολογική και βασισμένη
σε επιστημονικά κριτήρια διαχείριση.

Οι απαιτούμενες εκτάσεις, εξαρτώνται κάθε φορά από το είδος της βλάστησης, τις
κλιματικές συνθήκες, τον αριθμό και το είδος των ζώων που εξυπηρετούνται από την
περιοχή. Στη μελέτη αυτή επιπλέον θα υπολογίζεται:
 Ο ρυθμός μεταβολής του αριθμού και του είδους των κοπαδιών της περιοχής
 Οι απαιτούμενες εκτάσεις και η εξέλιξή τους σε βάθος χρόνου
 Απαιτούμενες ενέργειες προς βελτίωση των προς βόσκηση εκτάσεων

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

100.000 2 3
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7.11. Πιλοτική εφαρμογή δράσεων «Γεωργίας Ακριβείας»

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Η Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης
αγροκτημάτων και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στη διαχείριση των
εισροών σε ένα αγρό σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά
όσο και χρονικά.

Με τη γεωργία ακριβείας διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα την τοπική
παραλλακτικότητα ενός αγρού με στόχο:
 Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής.
 Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 Την ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση των εισροών (χημικών, νερού,

ενέργειας).
 Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
 Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και γενικότερα του

περιβάλλλοντος.

Πιλοτικές Δράσεις Γεωργίας Ακριβείας, σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται στη λεκάνη
απορροής της λίμνης. Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
 Χαρτογράφηση περιοχών (χαρτογράφηση παραγωγής, αναγλύφου, εδαφικής σύστασης

και θρεπτικών στοιχείων) και καθορισμό των ζωνών διαχείρισης
 Καταγραφή των εφαρμοζόμενων διαχειριστικών πρακτικών.
 Εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και συγχρονισμού των εισροών – εκροών

μεταβλητής παροχής.
 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων (π.χ. εδαφών, καλλιεργειών, κόστους) σε κλίμακα λεκάνης

απορροής
 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων και παραγωγών.
 Διάδοση και διάχυση της γνώσης καινοτόμων τεχνολογιών
 Προσφορά υπηρεσιών στους τοπικούς παραγωγούς.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

200.000 3 έτη 2
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7.12. Απαιτούμενος εξοπλισμός για την εφαρμογή δράσεων γεωργίας ακριβείας
στην παραλίμνια περιοχή

Περιγραφή /Αιτιολόγηση
Για την εφαρμογή των Πιλοτικών Δράσεων Γεωργίας Ακριβείας, σε καλλιέργειες που
αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής της λίμνης θα απαιτηθεί και η προμήθεια και
εγκατάσταση του απαιτούμενου πάγιου εξοπλισμού για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας,
όπως:
 Υπολογιστές
 εξοπλισμός τηλεπισκόπισης,
 συστήματα εντοπισμού (GΡS)
 αισθητήρες φυλλώματος
 αισθητήρες εδάφους
 συστήματα μεταβλητού συστήματος λίπανσης και άρδευσης
 συστήματα παρακολούθησης και συγχρονισμού των εισροών – εκροών μεταβλητής

παροχής, κα
Ενδεικτικός

προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

300.000 1 έτος 2
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7.13. Μελέτη Καθορισμού της βέλτιστης «εποχικής» στάθμης για τη Λίμνη
Καστοριάς

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τη τοπική κοινωνία, ο καθορισμός των «βέλτιστων
στάθμεων» και η θεσμοθέτηση τους για την ασφαλή οικοσυστημική λειτουργία της λίμνης
στην ολότητα της (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον).

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον καθορισμό της ανώτερης και κατώτερης στάθμης της
λίμνης είναι:
1. Διασφάλιση της οικολογικής στάθμης (ποιοτικής και ποσοτικής) του λιμναίου

οικοσυστήματος.
2. Απαιτούμενη οικολογική παροχή, στους ποταμοχειμμάρους του υδρολογικού

συστήματος της προστατευόμενης περιοχής.
3. Προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος.
4. Διατήρηση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων της πανίδας και των ειδών χλωρίδας.

Εκτίμηση πιθανής βελτίωσης της σύνθεσής τους, ιδίως των ειδών εκείνων που
συναρτώνται άμεσα με το υδάτινο στοιχείο (π.χ. υδρόβια είδη και ψάρια)

5. Διατήρηση της φυσικότητας - αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης Καστοριάς.
6. Διασφάλιση του κύκλου του νερού, εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας και

ελαχιστοποίηση των όποιων ρυπαντικών διαδικασιών.
7. Βιώσιμη ανάπτυξη μέσω οργάνωσης − διαχείρισης − ανάδειξης των υδατικών πόρων.
8. Η χρήση των νερών για ύδρευση − άρδευση.
9. Διάνοιξη γεωτρήσεων.
10. Αθλητικές δραστηριότητες.
11. Απαιτήσεις πολιτισμικού περιβάλλοντος (π.χ. λιμναίος οικισμός Δισπηλιού).
12. Επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία.
13. Διακίνηση σκαφών (για τουριστικούς λόγους, για αλιεία, για λόγους αναψυχής και για

ναυαγοσωστικούς σκοπούς)
14. Χρήση της παρόχθιας ζώνης για αναψυχή και κολύμβηση.
15. Απαιτήσεις βιομηχανικών και σταβλικών εγκαταστάσεων.
16. Απρόσκοπτη λειτουργία των έργων υποδομής στην περιοχή.
17. Διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παραλίμνιων περιοχών.
18. Τρόπος σύνδεσης των χρήσεων/δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην υφιστάμενη

κατάσταση με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της λίμνης
Ενδεικτικός

προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

50.000 2 έτη 2
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7.14. Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού/λογισμικού για την αυτοματοποίηση
της λειτουργίας των θυροφραγμάτων, βάσει των δεδομένων του δικτύου
τηλεμετρικών/μετεωρολογικών σταθμών σε συναρμογή με τη μελέτη ρύθμισης
στάθμης της λίμνης

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Μετά τον καθορισμό των «βέλτιστων στάθμεων» και τη θεσμοθέτηση τους για την ασφαλή
οικοσυστημική λειτουργία της λίμνης στην ολότητα της (φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον) απαραίτητη κρίνεται και η προμήθεια του απαιτούμενου
εξοπλισμού/λογισμικού για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας των θυροφραγμάτων.

Το σύστημα επιβάλλεται να κάνει χρήση των των δεδομένων του δικτύου
τηλεμετρικών/μετεωρολογικών σταθμών σε συναρμογή με τη μελέτη ρύθμισης στάθμης
της λίμνης ώστε έγκαιρα και έγκυρα να προσαρμόζεται η στάθμη της λίμνης και να
αποφεύγονται τα δυσάρεστα πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

10.000 1 έτος 3
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7.15. Μελέτη και εκτέλεση των απαιτούμενων παρεμβάσεων επί του υδατορέματος
Γκιόλε με αφετηρία έναρξης αυτών, το πέρας του μέχρι σήμερα διευθετημένου
τμήματος του μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Αλιάκμονα, για τη
διασφάλιση της υδραυλικής επάρκειας του για τη ασφαλή παροχέτευση των
υδάτων της λίμνης

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Για να είναι δυνατός ο «καθορισμός της βέλτιστης εποχικής στάθμης της λίμνης
Καστοριάς», η σύνταξη της Ειδική υδρολογική μελέτη ρέματος Γκιόλε είναι
προαπαιτούμενη καθώς η εκφόρτιση της λίμνης πραγματοποιείται από το Ρέμα «Γκιόλε»,
στην Νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης. Το σημείο εξόδου ωστόσο παρουσιάζει
προβλήματα λόγω της υπερανάπτυξης των καλαμώνων που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή
των υδάτων από τη λίμνη της Καστοριάς προς το ρέμα «Γκιόλε» και κατά συνέπεια την
ομαλή εκφόρτισή της, ειδικά σε περιόδους πλημμυρικών απορροών. Παρατηρείται ακόμα
το φαινόμενο της απόφραξης της εισόδου από επιπλέοντες «νησίδες» νεκρής οργανικής
ύλης καλαμιώνων, γεγονός που επιδεινώνει το πρόβλημα της εκφόρτισης. Επίσης
παρατηρείται υπερσυγκέντρωση φερτών υλικών εντός της κοίτης, που εμποδίζει την ομαλή
ροή του ύδατος και κατά συνέπεια την ταχεία εκφόρτιση της λίμνης, ιδίως κατά τη
διάρκεια έντονων απορροών. Συνέπεια αυτού, είναι η βραδεία εκφόρτιση της λίμνης, που
οδηγεί σε υπερχείλισή της κατά μήκος της ακτογραμμής.

Κατά το παρελθόν υλοποιήθηκε υδραυλική μελέτη για το ρέμα στην οποία το υδατόρεμα
διαχωρίστηκε σε τμήματα όπου προσδιορίστηκε η παροχετευτική ικανότητα ξεχωριστά και
όχι στο σύνολο του υδατορέματος οδηγώντας ίσως σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Μια πρόταση για τη βελτίωση του υφιστάμενου προβληματικού καθεστώτος εκφόρτισης
της λίμνης, είναι η εκπόνηση ειδικής υδρολογικής μελέτης που να υπολογίζει τις
πλημμυρικές παροχές της λεκάνης απορροής της και το ρυθμό εκφόρτισης από το ρέμα
Γκιόλε. Η εκπόνηση της μελέτης θα καθορίσει τα έργα και τις δράσεις που απαιτούνται για
την ομαλή εκφόρτιση της λίμνης.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

150.000 2 1
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7.16. Αναγνωριστικές μελέτες για τη διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής
τεχνητού εμπλουτισμού των υπογείων υδροφόρων συστημάτων ως μέσο
ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας του υπόγειου υδάτινου
σώματος  της λίμνης Καστοριάς και κατ’ έπέκταση της υδάτινης στήλης της
λίμνης Καστοριάς.

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Το έργο θα περιλαμβάνει τη διοχέτευση ύδατος από κλώνο του ποταμού Αλιάκμονα με
μερική εκτροπή του, σε θέση 1,5 περίπου km ανάντη της Κορομηλιάς, μέσω αγωγού 10 km
περίπου προς το προσχωματικό υδροφορέα της λίμνης για τον εμπλουτισμό αυτού με ήπιο
περιβαλλοντικά τρόπο, καθώς το νερό της εκτροπής θα εισέρχεται στα ήδη φυσικά
σχηματισμένα υπόγεια υδάτινα σώματα της λεκάνης απορροής της και δη της παραλίμνιας
περιοχής, αυξάνοντας την ποσότητα του μετεωρικού νερού που εισέρχεται σε αυτά.

Ο τεχνικός εμπλουτισμός των υπογείων υδροφόρων, αποτελεί βασικό εργαλείο για την
αντιμετώπιση προβλημάτων ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υπογείων υδάτινων
σωμάτων, που προκαλούνται από την άσκηση πιέσεων σε αυτά όπως υπεραντλήσεις,
ρυπάνσεις κτλ. Δράση με ξεκάθαρα περιβαλλοντική διάσταση διότι αξιοποιεί τις φυσικές
υπόγειες δεξαμενές νερού που διαμορφώνονται στο υπέδαφος για αποθήκευση νερού
καλής ποιότητας.

Στα πλαίσια του προαναφερθέντος έργου θα αξιολογηθεί και η δυνατότητα κατασκευής
αρδευτικού δικτύου για την κάλυψη των αναγκών μέρους των υφιστάμενων στη περιοχή
αγροκτημάτων.

Η ορθολογική χρήση νερού και η κατασκευή αρδευτικών δικτύων με μέλημα τη προστασία
και τη βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του προκρίνεται για την
επίτευξη του στόχου της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του προαναφερθέντος έργου απαιτείται η εκπόνηση
των ακόλουθων μελετών σε προκαταρκτικό στάδιο:
 Υδραυλικές μελέτες φράγματος, έργων μεταφοράς κλπ
 Υδρολογική μελέτη
 ΗΛΜ μελέτη
 Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)
 Γεωλογικές Μελέτες

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

380.000 2 έτη 3
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7.17. Ενίσχυση δράσεων κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών με
συλλογικά δίκτυα και περιορισμού των απωλειών στα υφιστάμενα συλλογικά
δίκτυα άρδευσης ενίσχυση των αποδοτικών μεθόδων άρδευσης των
καλλιεργειών τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής των απολήψεων ύδατος
στα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα καθώς και στα επιφανειακά ή/και υπόγεια
ύδατα από τα οποία τροφοδοτούνται τα συλλογικά

Περιγραφή /Αιτιολόγηση

Για την ορθολογική ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων και σε
συμμόφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60 υιοθετούνται και προωθούνται τα
κάτοθι βασικά και συμπληρωματικά Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτ. Μακεδονίας

 ΟΜ02-04: Ενίσχυση δράσεων περιορισμού των απωλειών στα συλλογικά δίκτυα
άρδευσης. Απαιτείται 1) να βελτιστοποιείται το πρόγραμμα άρδευσης με συνεργασία
ΤΟΕΒ - καλλιεργητών ώστε αποφεύγεται το πότισμα κατά τις ώρες της ημέρας με πολύ
υψηλή θερμοκρασία. Στο πλαίσιο αυτό ο διαχειριστής του συλλογικού δικτύου κατά την
έναρξη της αρδευτικής περιόδου θα καταρτίζει πρόγραμμα άρδευσης το οποίο θα
κοινοποιεί στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων, και 2) με φροντίδα της Περιφέρειας να
συντηρούνται τα έργα μεταφοράς νερού.

 ΟΜ02-06: Ενίσχυση αποδοτικών μεθόδων άρδευσης καλλιεργειών και αύξηση των
δεκτικών σε αυτές καλλιεργειών. Στόχος του μέτρου να αναζητηθούν κίνητρα για την
ενίσχυση των αποδοτικών μεθόδων άρδευσης καλλιεργειών που περιορίζουν τις
ποσότητες αρδευτικού νερού. Τέτοιες μέθοδοι είναι ενδεικτικά οι μικροαρδεύσεις, που
μπορούν να έχουν εφαρμογή στο σύνολο των αρδευόμενων δενδρωδών καλλιεργειών
και σε άλλες δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης καλλιέργειες, όπως λαχανικά,
κηπευτικά, μποστανικά κ.λπ. Για την καλύτερη απόδοση του μέτρου που προτείνεται
επιπλέον να δοθούν κίνητρα (οικονομικά) για την αύξηση των εκτάσεων τέτοιων
καλλιεργειών.

 ΟΜ04-01: Τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων επιφανειακών υδάτων.
Αναφέρεται σε απολήψεις άνω των 10 m3/ημέρα και περιλαμβάνει την τοποθέτηση ή
τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εξοπλισμού καταγραφής των απολήψεων (υδρόμετρα,
σταθμηγράφους κ.λπ.) σε έργα υδροληψίας επιφανειακών υδάτων.

 ΟΜ04-06: Τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής  απολήψεων υπογείων υδάτων.
Σταδιακή τοποθέτηση υδρομετρητών σε όλες τις υδροληψίες μορφής γεώτρησης,
φρέατος ή υδρομάστευσης πηγής, από τις οποίες λαμβάνεται ποσότητα νερού ίση ή
μεγαλύτερη των 10m3 ημερησίως, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
απολήψεων υπόγειων υδάτων. Το μέτρο αφορά στο σύνολο των φυσικών και νομικών
προσώπων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των υδροληψιών (π.χ. ΔΕΥΑ Δήμοι,
φορείς συλλογικής άρδευσης, ιδιώτες).

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

1.500.000 5 έτη 2
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7.18. Δοκιμή και εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων για να προσδιοριστούν
ποσοτικά οι σχέσεις μεταξύ της κατάστασης του υδάτινου συστήματος και των
πηγών ρύπανσης με σκοπό μετά τον εντοπισμό τους την ανάσχεση τους.

Περιγραφή / Αιτιολόγηση

Για την ορθολογική ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων απαιτείται
έλεγχος και διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του δικτύου σύνδεσης των αστικών
λυμάτων με τον βιολογικό καθαρισμό έτσι ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα
εισαγωγής φορτίων θρεπτικών από αστικά λύματα

Εικάζεται, δίχως να υπάρχουν αποδείξεις, ότι μεγάλος αριθμός νοικοκυριών, που
μπορεί να αποτελούν το 5%-10% του συνόλου των σπιτιών της Καστοριάς, δεν έχουν
συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού με αποτέλεσμα να
καταλήγουν στην λίμνη Ορεστειάδα ανεπεξέργαστα.

Καθώςς η ΔΕΥΑΚ δεν είναι υπεύθυνη για την επιβολή κυρώσεων, στα νοικοκυριά που
εξακολουθούν να παρανομούν, προτείνεται η σύσταση Ειδικού κλιμακίου ελέγχου για
τις αποχετεύσεις των κτιρίων που δεν είναι συνδεδεμένες με τον Βιολογικό Καθαρισμό
που να περιλαμβάνει την ΔΕΥΑΚ, την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και τις
αστυνομικές και δικαστικές αρχές του τόπου ή ίσως και σύμπραξη με ιδιωτικά
συνεργεία.

Με τη σύσταση του κλιμακίου θα γίνει πλήρης έλεγχος για τον εντοπισμό των
παραβατών, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Ειδικότερα προτείνεται:

 Εντοπισµός παράνοµων αποχετευτικών αγωγών και σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο
µε έξοδα των ιδιοκτητών τους - δικαστική επίλυση του προβλήµατος µε
κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών.  Επίλυση προβλήµατος παράνοµης
διάθεσης υγρών αποβλήτων.

 Έκθεση και διερεύνηση της σωστής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος
και του συστήµατος όµβριων υδάτων από τη ∆ΕΥΑΚ. Σε περίπτωση
προβληµατικής λειτουργίας, αντιµετώπιση των προβληµάτων και αποκατάσταση
δικτύου χωρίς απώλειες. Επίλυση προβλήµατος κακής λειτουργίας αποχετευτικού
δικτύου και ευκαιριακής διάθεσης υγρών αποβλήτων στη λίµνη.

 Σύνδεση όλων των νοικοκυριών (100%) της πόλης της Καστοριάς και των
παραλίµνιων οικισμών µε τη µονάδα βιολογικού καθαρισµού ή με τα τοπικά
συστήματα και έναρξη λειτουργίας αυτών

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

30.000 1 3
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7.19. Εκσυγχρονισμός των σταθμών πλύσης βυτιοφόρων αγροτικών οχημάτων
μεταφοράς λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη περιοχή της λεκάνης
απορροής στη λογική της συγκράτησης των δραστικών ουσιών και του
περιορισμού στη χρήση του νερού.

Περιγραφή / Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της
λεκάνης απορροής, πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών βυτιοφόρων οχημάτων.
Συνήθης τακτική ωστόσο αξιόλογου ποσοστού αγροτών της περιοχής, ήταν η ανεξέλεγκτη
απόρριψη των υπολειμματικών ποσοτήτων είτε σε διάφορα σημεία των αγροτικών
εκτάσεων, είτε ακόμη απευθείας στη λίμνη.

Η πρακτική της ανεξέλεγκτης διάθεσης των υπολειμματικών ποσοτήτων, συμβάλει και
αυτή (μαζί με τους υπόλοιπους ρυπαντικούς παράγοντες), στην επιβάρυνση και ποιοτική
υποβάθμιση της λίμνης, κάτι που χρήζει άμεσης ορθολογικής διαχείρισης, ώστε να
αποφευχθεί η με οποιονδήποτε τρόπο, η περαιτέρω εισαγωγή τους στο περιβάλλον.

Η παραπάνω δράση προχωρά ένα βήμα παραπέρα από το σχέδιο διαχείρισης του υδατικού
διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα την ΟΜ06-03: Προώθηση
σχεδιασμού κεντρικών μονάδων επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων όπου σε
πρώτη φάση προτείνεται η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών
σκοπιμότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα με σκοπό τη διερεύνηση βιωσιμότητας
κεντρικών μονάδων επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και την καταρχήν
προσέγγιση της χωροθέτησής τους. Με το παρόν δρομολογείται και η κατασκευής τους.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

200.000 2 3
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7.20. Οργάνωση προγράμματος κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
πολιτών και φορέων

Περιγραφή / Αιτιολόγηση

Η παρούσα δράση αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος, στη
χάραξη εκπαιδευτικών διαδρομών, σήμανση ποδηλατοδρόμου περιμετρικά της λίμνης,
στην παραγωγή έντυπου / ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης και στην
υλοποίηση ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης.

Η δράση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
διαφόρων ομάδων επισκεπτών (π.χ απλοί επισκέπτες, ομάδες σχολείων, οικοτουρίστες,
κλπ.) καθώς επίσης και τους κατοίκους και χρήστες τη λίμνης (αλλιείς, γεωργούς, αθλητές,
κα).

Στις παραπάνω δράσεις πρωτεύον ρόλο θα κατέχει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής
Καστοριάς.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

20.000 5 2

.
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7.21. Μελέτη και υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για τη τουριστική
και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής προστασίας της φύσης,
την ανάδειξη και την αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης του αγροτικού τομέα με τον
πολιτισμό, τον τουρισμό σε κάθε μορφή του και το περιβάλλον, με σκοπό την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αγροτικών
περιοχών της λεκάνης απορροής σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό
σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη με γνώμονα την ανάδειξη
της τοπικής ταυτότητας μέσω και της αποδοτικότητας των πόρων.

Περιγραφή / Αιτιολόγηση

Η παρούσα δράση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για το συνδυασμό της ορθής
ποσοτικοποίησης των κριτηρίων , της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και
της προστασίας / διατήρησης της φύσης. Μία ενέργεια η οποία προσφέρει προοπτικές
δυναμικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι η εκπόνηση Σχεδίου Οικοτουριστικής
Ανάπτυξης, με τη μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Προϋπόθεση του σχεδίου αυτού, είναι ο
προσεκτικός σχεδιασμός, γιατί σε περίπτωση που υπερτιμηθεί ο τουρισμός έναντι της
προστασίας και διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής, τότε το μοντέλο ανάδειξης και
προώθησης, θα είναι ανισοβαρές και φυσικά μη βιώσιμο.

Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού, είναι η ανάπτυξη του οράματος και της μορφής του
οικοτουρισμού, ενώ ακολουθεί η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής
(επισκέπτες ανά μονάδα χρόνου), των ορίων των επιτρεπτών αλλαγών, της ανάλυσης
κόστους - οφέλους και της διαχείρισης των επισκεπτών. Επιπλέον, το Σχέδιο
Οικοτουριστικής Ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει και προτάσεις για επεμβάσεις
συντήρησης ή ανάδειξης των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και να υποδεικνύει νέες όπου
απαιτούνται.

Προτείνονται πρωτότυπες πρακτικές που να συνιστούν ήπιας μορφής παρεμβάσεις, των
οποίων η υλοποίηση προϋποθέτει την ενεργοποίηση/συμμετοχή διαφόρων κοινωνικών
ομάδων, όπως και επιχειρηματική δραστηριότητα άλλης αντίληψης καθώς και  νέες,
μόνιμες ή περιστασιακές, θέσεις εργασίας.

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός Χρονική διάρκεια Προτεραιότητα

4.000.000 3 3
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Δράσεων και Έργων:

Κωδ. Δράση/Μελέτη/Έργο/Προμήθεια Προϋπο-
λογισμός

Χρονική
διάρκεια

Προτε-
ραιότητα

Δ.1 Λειτουργικά έξοδα Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς 100.000 1 1

Δ.2 Φύλαξη της περιοχής εμβέλειας του Φορέα 150.000 5 3

Δ.3 Πρόγραμμα συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης των στελεχών που ασκούν τις αρμοδιότητες του
Φορέα Διαχείρισης. 30.000 5 3

Δ.4 Επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τη περιοχή προστασίας της φύσης της
λίμνης Καστοριάς 20.000 1 2

Δ.5 Monitoring και αξιολόγηση κατάστασης ορνιθοπανίδας 140.000 5 2

Δ.6
Εκπόνηση ειδικής ιχθυολογικής μελέτης και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης
της ιχθυοπανίδας στη λογική της προστασίας του οικοσυστήματος και της στήριξης του
εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων.

80.000 2 3

Δ.7 Παρακολούθηση, σύλληψη και απομάκρυνση των πληθυσμών εισβολικών ειδών στο σύνολο της
λεκάνης απορροής  (π.χ.μινκ ) 200.000 2 1

Δ.8 Δράσεις διαχείρισης καλαμώνων μέχρι την προμήθεια του πολυμηχανήματος (για 2 έτη) 50.000 2 1

Δ.9 Προμήθεια πολυμηχανήματος για την υλοποίηση διαχειριστικών πρακτικών εντός της λίμνης 450.000 1 1

Δ.10 Μελέτη βοσκοϊκανότητας και Προσωρινό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης 100.000 2 3

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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Κωδ. Δράση/Μελέτη/Έργο/Προμήθεια Προϋπο-
λογισμός

Χρονική
διάρκεια

Προτε-
ραιότητα

Δ.11 Πιλοτική εφαρμογή δράσεων Γεωργίας Ακριβείας 200.000 3 2

Δ.12 Απαιτούμενος εξοπλισμός για την εφαρμογή δράσεων γεωργίας ακριβείας στην παραλίμνια
περιοχή. 300.000 1 2

Δ.13 Μελέτη Καθορισμού της βέλτιστης «εποχικής» στάθμης για τη Λίμνη Καστοριάς 50.000 2 2

Δ.14
Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού / λογισμικού για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας
των θυροφραγμάτων, βάσει των δεδομένων του δικτύου τηλεμετρικών/μετεωρολογικών σταθμών
σε συναρμογή με τη μελέτη ρύθμισης στάθμης της λίμνης.

10.000 1 3

Δ.15

Μελέτη και εκτέλεση των απαιτούμενων παρεμβάσεων επί του υδατορέματος Γκιόλε με
αφετηρία έναρξης αυτών το πέρας του μέχρι σήμερα διευθετημένου τμήματός του, μέχρι τη
συμβολή του με τον ποταμό Αλιάκμονα για τη διασφάλιση της υδραυλικής του επάρκειας για την
ασφαλή παροχέτευση  των υδάτων της λίμνης.

150.000 2 1

Δ.16

Αναγνωριστικές μελέτες για τη διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού
των υπογείων υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας
του υπόγειου υδάτινου σώματος της λίμνης Καστοριάς και κατ’ έπέκταση της υδάτινης στήλης
της λίμνης Καστοριάς.

380.000 2 3

Δ.17

Ενίσχυση δράσεων κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών με συλλογικά
αρδευτικά δίκτυα και περιορισμού των απωλειών στα υφιστάμενα συλλογικά δίκτυα άρδευσης
μέσω ενίσχυσης των αποδοτικών μεθόδων άρδευσης, τοποθέτησης συστημάτων καταγραφής των
απολήψεων ύδατος στα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα καθώς και στα επιφανειακά ή/και υπόγεια
ύδατα από τα οποία τροφοδοτούνται τα συλλογικά.

1.500.000 5 2

Δ.18
Δοκιμή και εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων για να προσδιοριστούν ποσοτικά οι σχέσεις
μεταξύ της κατάστασης του υδάτινου συστήματος και των πηγών ρύπανσης με σκοπό - μετά τον
εντοπισμό τους - την ανάσχεση τους.

30.000 1 3

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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Κωδ. Δράση/Μελέτη/Έργο/Προμήθεια Προϋπο-
λογισμός

Χρονική
διάρκεια

Προτε-
ραιότητα

Δ.19
Εκσυγχρονισμός των σταθμών πλύσης βυτιοφόρων αγροτικών οχημάτων μεταφοράς λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων στην περιοχή της λεκάνης απορροής στη λογική της συγκράτησης των
δραστικών ουσιών.

200.000 2 3

Δ.20 Οργάνωση προγράμματος κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων 20.000 5 2

Δ.21

Μελέτη και υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την τουριστική και πολιτιστική
αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής προστασίας της φύσης, την ανάδειξη και την
αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου μέσω της λειτουργικής
διασύνδεσης του αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον, με σκοπό
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών της λεκάνης
απορροής σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική
ανάπτυξη με γνώμονα την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.

4.000.000 3 3

ΣΥΝΟΛΟ 8.160.000
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Κωδ. Δράση/Μελέτη/Έργο/Προμήθεια
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος
Δ.1 Λειτουργικά έξοδα Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς

Δ.2 Φύλαξη της περιοχής εμβέλειας του Φορέα

Δ.3 Πρόγραμμα συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης των στελεχών που ασκούν τις αρμοδιότητες του Φορέα
Διαχείρισης.

Δ.4 Επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τη περιοχή προστασίας της φύσης της λίμνης
Καστοριάς

Δ.5 Monitoring και αξιολόγηση κατάστασης ορνιθοπανίδας

Δ.6 Εκπόνηση ειδικής ιχθυολογικής μελέτης και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας
στη λογική της προστασίας του οικοσυστήματος και της στήριξης του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων.

Δ.7 Παρακολούθηση, σύλληψη και απομάκρυνση των πληθυσμών εισβολικών ειδών στο σύνολο της λεκάνης
απορροής  (π.χ.μινκ )

Δ.8 Δράσεις διαχείρισης καλαμώνων μέχρι την προμήθεια του πολυμηχανήματος (για 2 έτη)

Δ.9 Προμήθεια πολυμηχανήματος για την υλοποίηση διαχειριστικών πρακτικών εντός της λίμνης

Δ.10 Μελέτη βοσκοϊκανότητας και Προσωρινό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης

Δ.11 Πιλοτική εφαρμογή δράσεων Γεωργίας Ακριβείας

Δ.12 Απαιτούμενος εξοπλισμός για την εφαρμογή δράσεων γεωργίας ακριβείας στην παραλίμνια περιοχή.

Δ.13 Μελέτη Καθορισμού της βέλτιστης «εποχικής» στάθμης για τη Λίμνη Καστοριάς

Δ.14 Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού / λογισμικού για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας των
θυροφραγμάτων, βάσει των δεδομένων του δικτύου τηλεμετρικών/μετεωρολογικών σταθμών σε συναρμογή με
τη μελέτη ρύθμισης στάθμης της λίμνης.

Δ.15 Μελέτη και εκτέλεση των απαιτούμενων παρεμβάσεων επί του υδατορέματος Γκιόλε με αφετηρία έναρξης
αυτών το πέρας του μέχρι σήμερα διευθετημένου τμήματός του, μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Αλιάκμονα
για τη διασφάλιση της υδραυλικής του επάρκειας για την ασφαλή παροχέτευση  των υδάτων της λίμνης.

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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Κωδ. Δράση/Μελέτη/Έργο/Προμήθεια
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

Δ.16 Αναγνωριστικές μελέτες για τη διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού των υπογείων
υδροφόρων συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας του υπόγειου υδάτινου
σώματος της λίμνης Καστοριάς και κατ’ έπέκταση της υδάτινης στήλης της λίμνης Καστοριάς.

Δ.17 Ενίσχυση δράσεων κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών με συλλογικά αρδευτικά δίκτυα και
περιορισμού των απωλειών στα υφιστάμενα συλλογικά δίκτυα άρδευσης μέσω ενίσχυσης των αποδοτικών
μεθόδων άρδευσης, τοποθέτησης συστημάτων καταγραφής των απολήψεων ύδατος στα συλλογικά αρδευτικά
δίκτυα καθώς και στα επιφανειακά ή/και υπόγεια ύδατα από τα οποία τροφοδοτούνται τα συλλογικά.

Δ.18 Δοκιμή και εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων για να προσδιοριστούν ποσοτικά οι σχέσεις μεταξύ της
κατάστασης του υδάτινου συστήματος και των πηγών ρύπανσης με σκοπό - μετά τον εντοπισμό τους - την
ανάσχεση τους.

Δ.19 Εκσυγχρονισμός των σταθμών πλύσης βυτιοφόρων αγροτικών οχημάτων μεταφοράς λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων στην περιοχή της λεκάνης απορροής στη λογική της συγκράτησης των δραστικών ουσιών.

Δ.20 Οργάνωση προγράμματος κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων

Δ.21 Μελέτη και υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και
ανάδειξη της περιοχής προστασίας της φύσης, την ανάδειξη και την αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης του αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό
και το περιβάλλον, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών
της λεκάνης απορροής σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική
ανάπτυξη με γνώμονα την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.
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