Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας

& Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων
σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.
7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων
Το γεγονός ότι το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων αποτελεί µια εκτεταµένη πόλη µε
αποχέτευση των υδάτων της κλειστής λεκάνης µέσω καταβοθρών που
αναπτύσσονται σε µια περιοχή µε έντονα καρστικά φαινόµενα καθιστά ιδιαίτερα
δύσκολο τον προσδιορισµό τόσο της προέλευσης και του προορισµού των νερών
που εισρέουν προς τη λίµνη και εκρέουν από αυτήν όσο και των πηγών ρύπανσης
που εισρέουν σε αυτήν.
Είναι γεγονός ότι λίµνη Παµβώτιδα 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 εργαλείο αυτό διαχείρισης που προτείνουµε θα αποτελείται από τα εξής
τµήµατα:

Στόχοι και κύριες επιλογές επόµενης διαχειριστικής περιόδου

144

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

1. Ένα Σχέδιο Οργάνωσης Συστήµατος Παρακολούθησης και εκτίµησης της
ρύπανσης λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60, που θα
περιλαµβάνει:
Επιλογή θέσεων όπου θα γίνεται καταγραφή φυσικοχηµικών, βιολογικών και
οικολογικών παραµέτρων επιφανειακών νερών, θέσεων εκτέλεσης
αναλύσεων υπογείων νερών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, θέσεων
µέτρησης του βάθους του πυθµένα της λίµνης
Αρχική λειτουργία του συστήµατος
2. Υλικοτεχνική υποδοµή, που θα περιλαµβάνει:
Λογισµικό συσχέτισης του ρυπαντικού φορτίου, µε τις εισροές και τις
εκροές και λογισµικό προσοµοίωσης της κυκλοφορίας των υδάτων και της
διασποράς των ρύπων.
5-10 σταθµούς αυτόµατης απογραφής
3 Η/Υ επεξεργασίας των δεδοµένων
3. Μελέτη σχεδιασµού παρεµβάσεων για την συγκράτηση των φερτών υλικών
εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη από τα δεδοµένα της παρακολούθησης
7.4

Οργάνωση συστήµατος ερµηνείας περιβάλλοντος

7.4.1 Υφιστάµενη κατάσταση
Η περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας, µαζί µε το νησί µε τα ιστορικά του µνηµεία, την
πόλη των Ιωαννίνων, τον «Μώλο», το «Κάστρο» και την περιοχή του σπηλαίου
Περάµατος αποτελεί σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο έναν σηµαντικό τουριστικό
προορισµό που συγκεντρώνει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες ανά έτος
(ΕΠΜ). Η λίµνη Παµβώτιδα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της φυσιογνωµίας της
περιοχής και αποτελεί για τους Γιαννιώτες το σηµαντικότερο κοινό σηµείο
αναφοράς τους, καθώς καθορίζει την ιστορική και πολιτιστική τους ταυτότητα µέσω
ιδιαίτερων ιστορικών συγκυριών κατά την διάρκεια της Οθωµανικής αυτοκρατορίας
που σχετίζονται µε την λίµνη.
Σήµερα, οι Γιαννιώτες καθώς και όλοι οι άλλοι κάτοικοι του λεκανοπεδίου
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
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145

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

συνδεδεµένα µε την άµεση εµπειρία που είχε ή έχει στο πρόσφατο παρελθόν
(κολύµπι, ψάρεµα, αναψυχή), κυρίως σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων της.
Για τις ανάγκες όµως του ορθολογικού σχεδιασµού των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, των δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και της ερµηνείας
χρειάζεται να συστηµατοποιηθούν, να αναλυθούν και να
περιβάλλοντος
κατανοηθούν πληρέστερα όλες οι αξίες, οι χρήσεις και η αλληλεπίδραση τους,
ώστε να µπορέσουν να προκύψουν οι προτεραιότητες που χρειάζεται να τεθούν
στον πενταετή διαχειριστικό ορίζοντα του παρόντος σχεδίου.
Συνοπτικά η υφιστάµενη κατάσταση παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.4.1 – Π1 του
Παραρτήµατος.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ενώ σχεδόν όλες οι αξίες του λιµναίου
οικοσυστήµατος είναι πολύ αναπτυγµένες και συντηρούν σε σηµαντικό βαθµό την
τοπική οικονοµία, οι σηµαντικότερες αξίες που συνδέονται άµεσα µε την µελλοντική
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του λιµναίου οικοσυστήµατος
φαίνονται να είναι εντελώς παραγνωρισµένες. Άρα δραστηριότητες εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού από την πλευρά του Φορέα ∆ιαχείρισης θα
πρέπει να κατευθυνθούν µε προτεραιότητα στην ανάδειξη των παραγνωρισµένων
αξιών και την ανάδειξη της άµεσης διατήρησης της ποιότητας των υπόλοιπων
αξιών για την συνέχιση της δυνατότητας χρήσης τους.
Έτσι 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. Για την διασαφήνιση του
πλέγµατος των χρηστών και των επιδράσεων τους στις αξίες του υγρότοπου, µε
στόχο τον κατάλληλο εντοπισµό των «οµάδων ενδιαφέροντος» για τις δράσεις
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού παρατίθεται
σχετικός πίνακας του παραρτήµατος. Στον Πίνακα 7.4.1 – Π2 παρουσιάζονται οι
οµάδες στις οποίες θα πρέπει να κατευθυνθεί η ενηµέρωση για να αµβλυνθεί η
Στόχοι και κύριες επιλογές επόµενης διαχειριστικής περιόδου

146

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

υποβάθµιση των υγροτοπικών αξιών και πόρων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 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.
Έτσι τα προγράµµατα θα πρέπει να απευθύνεται 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 των Ιωαννίνων (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 προκύπτουν να
είναι το Νησί και η ∆υτική όχθη της λίµνης, κυρίως µπροστά από την πόλη των
Ιωαννίνων και το Πέραµα, περιοχές όπου ανθεί πληθώρα και ποικιλία υποδοµών
αναψυχής που χρησιµοποιούνται τόσο από επισκέπτες όσο και από τους
κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων. 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
(π.χ. οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που εκµεταλλεύονται τη θέα προς τη λίµνη, αλλά
αλλοιώνουν τον χώρο που την περιβάλλει κτλ.).
7.4.2 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:
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Aνάδειξη της ιδιαίτερης Βιολογικής, Εκπαιδευτικής και Επιστηµονικής αξίας της
λίµνης Παµβώτιδας, 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.
Αντίστοιχα στόχος θα πρέπει να είναι η:
Ανάπτυξη του αισθήµατος σεβασµού και της ανάγκης προστασίας του λιµναίου
οικοσυστήµατος σαν ζωτικής σηµασίας για τους πολίτες του λεκανοπεδίου 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.
7.4.3 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 η χρήση της λίµνης για διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων
του πανεπιστηµίου και άλλων εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυµάτων και
οργανισµών.
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.
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 Αµφιθέας,
παραλίµνια βλάστηση νοτιοδυτικής όχθης, αγροτικά τοπία Καστρίτσας και
Περάµατος) και να θεωρηθούν ως αναπόσπαστα κοµµάτια του λιµναίου
οικοσυστήµατος.
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Να ενισχυθεί το αίσθηµα του σεβασµού για τη φύση και της ανάληψης
δράσεων και πρωτοβουλιών σε προσωπικό επίπεδο για την προστασία της
λίµνης.
7.4.4 Προτεινόµενες δράσεις – προγράµµατα
7.4.4.1 Τοποθέτηση υποδοµών ερµηνείας περιβάλλοντος
- Τοποθέτηση πινακίδων ερµηνείας στην παραλίµνια οδό
Χώρος εφαρµογής: Παραλίµνια οδός (πλατεία Μαβίλη ως Παραλίµνιο Αναψυχικό
Κέντρο)
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 πλατεία Μαβίλη 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 περιοχής.
Είναι απαραίτητη διότι: Εκπονείται στον πλέον χρησιµοποιούµενο χώρο
καθηµερινής αναψυχής κυρίως για κατοίκους της πόλης, νεολαίους και οικογένειες
και προσφέρει µια ευκαιρία για παροχή πληροφοριών και µάθηση για κοινά είδη
που ίσως περνούσαν απαρατήρητα.
7.4.4.2 Χάραξη εκπαιδευτικών διαδροµών
- Χάραξη εκπαιδευτικής διαδροµής στο Νησί των Ιωαννίνων
Χώρος εφαρµογής: Περιµετρική διαδροµή του νησιού και εσωτερικά µονοπάτια στο
υφιστάµενο δάσος.
Περιγραφή: Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας χάρτη στην αρχή της διαδροµής
µε τα κυριότερα σηµεία αυτής και σήµανση της. ∆ιαµόρφωση χώρου θέσης θέας
στο νοτιοδυτικό άκρο της νήσου µε πινακίδα για τα διαχειµάζοντα και φωλιάζοντα
είδη πουλιών και σήµανση – βελτίωση του µονοπατιού που οδηγεί σε αυτή.
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 των Ιωαννίνων όσο και επισκέπτες λόγω
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της µεγάλης ιστορικής, πολιτισµικής, πνευµατικής και αισθητικής του αξίας. Σε
αυτές τις αξίες έρχεται να προστεθεί η αξία της βιοποικιλότητας της περιοχής
συνδυάζοντας την σχέση του ανθρώπου µε τη φύση.
- Κατασκευή και σήµανση ποδηλατόδροµου περιµετρικά της λίµνης
Χώρος εφαρµογής: Περιµετρική διαδροµή της λίµνης µε αφετηρία την πλατεία
Μαβίλη.
Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή ήδη ασκείται από κατοίκους της πόλης και
υπάρχουν ήδη οι προοπτικές για µεγαλύτερο βαθµό άσκησης της και από
επισκέπτες σε συνδυασµό µε την δωρεάν ηµερήσια παραχώρηση ποδηλάτων από
τον ∆ήµο Ιωαννιτών. Αυτό που απαιτείται είναι αρχικά κατάλληλη σήµανση έτσι
ώστε να µπορούν οι ποδηλάτες να κινούνται µε ασφάλεια κατά µήκος της
επαρχιακής οδού Αµφιθέας - Κατσικάς, ενώ θα πρέπει να βρεθεί λύση για τα
σηµεία όπου η κίνηση πρέπει να γίνει στην εθνική οδό Ιωαννίνων –Τρικάλων µε
χάραξη ειδικής ζώνης.
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.
7.4.4.3 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.
- 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.
- 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)
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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.
7.4.4.4 ∆ιαµόρφωση υπαίθριων χώρων περιβαλλοντικής αγωγής
- ∆ιαµόρφωση χώρου ταµιευτήρων ∆.Ε.Λ.Ι.
Χώρος εφαρµογής: Ταµιευτήρες και υγρολίβαδα
αναψυχικού κέντρου.

έναντι του Παραλίµνιου

Περιγραφή: Προτείνεται να περιλαµβάνει παρατηρητήριο παρακολούθησης των
πουλιών και εκπαιδευτικές πινακίδες -παιχνίδια για ενήλικες και παιδιά.
Γιατί είναι απαραίτητη: Μπορεί να λειτουργήσει πειραµατικά για τον σχεδιασµό
οργανωµένων υποδοµών περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης
µακροπρόθεσµα σε σηµαντικότερες περιοχές. Επίσης η περιοχή γειτνιάζοντας µε
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης του Φορέα που πρόκειται να
λειτουργήσει, προσφέρει µια ευκαιρία για εκπαίδευση έξω από τους τοίχους του
κτιρίου άµεσα στο περιβάλλον της λίµνης.
7.4.4.5 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
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διαχειριστικές παρεµβάσεις στο λιµναίο και παραλίµνιο οικοσύστηµα.
- Η γιορτή της λίµνης
Χώρος εφαρµογής: Πλατεία Μαβίλη, Κάστρο Ιτς Καλέ, Παραλίµνια οδός.
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 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.
- 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 (π.χ. Μέτρο 3.13: ∆ιατήρηση
Γεωργικών εκτάσεων για την προστασία της Άγριας ζωής και Μέτρο 3.11:
∆ιατήρηση και αποκατάσταση Φυτοφρακτών – Άξονας 3: Γεωργο - περιβαλλοντικά
Μέτρα, Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006).
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.
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7.5

Επισκέπτες και φέρουσα ικανότητα

7.5.1 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:
«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» – (O’ 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» - (O’
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»
– (Μathieson – 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.
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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.
∆ιαπιστώνεται, 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.
7.5.2 Κατηγορίες φέρουσας ικανότητας
Η προσπάθεια συνυπολογισµού όλων των παραµέτρων του περιβάλλοντος, που
έχουν ως σκοπό τον αντικειµενικό προσδιορισµό και τον καθορισµό των ανωτέρων
επιπέδων 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:
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Περιβαλλοντική ή Οικολογική Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ)
(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 (ΦΙ)
(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 (ΦΙ)
(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 (ΦΙ)
(Psychological Carrying Capacity)

Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που µπορεί να φιλοξενήσει µία περιοχή
χωρίς να αρχίζει να επηρεάζεται αρνητικά η εµπειρία του τουρίστα.
7.5.3 Προτεινόµενα µοντέλα υπολογισµού φέρουσας ικανότητας
7.5.3.1 Μοντέλο Α
Η ανάγκη συνδυασµού της φέρουσας ικανότητας µε εκείνη του βιώσιµου
τουρισµού (π.χ οικοτουρισµός, αγροτουρισµός) είναι µεγάλη. Αν και οι δύο έννοιες
(βιώσιµος τουρισµός – φέρουσα ικανότητα), έχουν ενσωµατωµένες τις ίδιες τρεις
διαστάσεις (οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική), ο ρόλος τους διαφέρει, καθώς
η φέρουσα ικανότητα καλείται να θέσει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια της τουριστικής
δραστηριότητας, ενώ ο βιώσιµος τουρισµός να βελτιώσει τις αποδόσεις της
τουριστικής δραστηριότητας. Η χρήση της φέρουσας ικανότητας, ως βασική τεχνική
για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µπορεί να συµβάλλει προς την
κατεύθυνση λήψης αποφάσεων και υλοποίησης των κατάλληλων δράσεων για µια
βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη.
Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν και πρώτιστα η ανάγκη για χρησιµοποίηση της
φέρουσας ικανότητας στην ποσοτικοποίηση των κριτηρίων και στον προσδιορισµό
των ορίων ήταν µεγάλη, στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν αµφιβολίες για τη
χρησιµοποίηση της ως εργαλείο διαχείρισης. Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή
την κατεύθυνση ήταν:
Η αδυναµία αντικειµενικού προσδιορισµού
Η αδυναµία ελέγχου του αριθµού των επισκεπτών
Η δυσκολία εφαρµογής των ορίων που τίθενται
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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, κυρίως στο τµήµα
που περιλαµβάνεται στο Ν. Άρτας, µε πολύ ελκυστικά σηµεία για τους επισκέπτες
που αγαπούν το βουνό, µεγεθύνουν αισθητά τις δυνατότητες ανάπτυξης ορεινού
τουρισµού. ∆υνατότητες επίσκεψης και αναψυχής θα µπορούσαν, επίσης, να
αναπτυχθούν και στις παραποτάµιες περιοχές, όπως είναι η κοιλάδα του Αχέροντα
και ο ποταµός Άραχθος, 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 – 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.
Η διεύρυνση της έννοιας «φέρουσα ικανότητα», πέρα από την περιβαλλοντική της
διάσταση, την φέρνει εγγύτερα προς την έννοια «βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη»,
στην οποία υπάρχουν ενσωµατωµένες οι αρχές της περιβαλλοντικής διατήρησης,
η κοινωνική ευηµερία και η οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Ωστόσο, η βασικότερη
διαφορά που εντοπίζεται µεταξύ αυτών οφείλεται στο γεγονός ότι ο βιώσιµος
τουρισµός δεν προσδιορίζει τα όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά
αντιθέτως στοχεύει σε µία συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των οικονοµικών,
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κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων. Συνειδητοποιώντας, λοιπόν, την
ανάγκη για προσδιορισµό των επιθυµητών ορίων τουριστικής ανάπτυξης στην
περιοχή µελέτης, κρίνεται απαραίτητη η ποσοτικοποίηση των κριτηρίων και ο
υπολογισµός ενός συγκεκριµένου αριθµού επισκεπτών (φέρουσα ικανότητα).
Όσον αφορά τον προσδιορισµό της φέρουσας ικανότητας επισκεπτών στην
περιοχή λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων δύναται να προκύψουν σηµαντικά
πρακτικά προβλήµατα, όπως:
1. Αδυναµία ελέγχου του αριθµού επισκεπτών
2. Αδυναµία µέτρησης των επιπτώσεων (βραχυπρόθεσµα – µακροπρόθεσµα)
3. Αδυναµία προσδιορισµού της χωρικής κλίµακας, στην οποία θα γίνει η
ανάλυση και κατά συνέπεια ο σχεδιασµός και η διαχείριση
4. Αδυναµία αντικειµενικού προσδιορισµού
5. ∆υσκολία 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. Για το λόγο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί, ότι σήµερα γίνεται
προσπάθεια εγκατάλειψης της έννοιας προς χάριν άλλων σχετικών εννοιών όπως
είναι οι εξής:
Όρια Ανεκτής Αλλαγής (LAC – Limits of Acceptable Change)
∆ιαχείριση των επιπτώσεων της τουριστικής κίνησης (VIM – Visitor Impact
Management),
Η σύγχρονη τάση και έρευνα, στον τοµέα του τουρισµού, έχει στραφεί στην έννοια
του βιώσιµου τουρισµού, ως απάντηση στα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν
από τις συµβατικές µορφές τουριστικής ανάπτυξης. Στην παρούσα ανάλυση,
γίνεται µία προσπάθεια συνδυασµού των δύο εννοιών (φέρουσα ικανότητα –
βιώσιµος τουρισµός), για την αντιµετώπιση των αδυναµιών και των προβληµάτων
που προκύπτουν από την προσπάθεια προσδιορισµού της φέρουσας ικανότητας
των επισκεπτών στην περιοχή παρέµβασης. Προτείνεται, δηλαδή, η κάτωθι
µέθοδος για τον αντικειµενικό προσδιορισµό της φέρουσας ικανότητας, την
ποσοτικοποίηση των κριτηρίων και τον τελικό προσδιορισµό των ορίων. Η µέθοδος
αυτή, ακολουθεί τη λογική των σταδίων προσδιορισµού, µε βασικότερη απαίτηση
την οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισµό των χρήσεων γης (στάδιο 1ο).
Ειδικότερα, ισχύουν:
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1. Οργάνωση του χώρου (χωροταξικός σχεδιασµός) και προσδιορισµός των
χρήσεων γης της περιοχής
Το στάδιο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό και απαραίτητο, για τον προσδιορισµό
του αριθµού των επισκεπτών σε µία περιοχή. Η σωστή οργάνωση του χώρου θα
συµβάλλει προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης προβληµάτων που αποτελούν
τροχοπέδη για τη φέρουσα ικανότητα και τον καθορισµό των ανωτέρων επιπέδων
ανάπτυξης. Ο προσδιορισµός του αριθµού των επισκεπτών, θα είναι αντικειµενικός
και δεν θα βασίζεται σε παραδοχές και πολλαπλές εκτιµήσεις, αφού προβλήµατα
που αντιµετωπίζονται στην ποσοτικοποίηση των κριτηρίων (αδυναµία
προσδιορισµού χωρικής κλίµακας, µέτρηση των επιπτώσεων από τις
δραστηριότητες των επισκεπτών κλπ.) θα έχουν ήδη ξεπεραστεί.
Ταυτόχρονα, θα υπάρξει σαφής επιλογή των ζωνών, στις οποίες θα γίνει στη
συνέχεια ο υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας και η εφαρµογή των ορίων που
τίθενται. Αναφέρεται, επίσης, ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός µιας περιοχής κρίνεται
απαραίτητος και αναγκαίος, χωρίς τον οποίο δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός της
φέρουσας ικανότητας.
2. Προσδιορισµός της κατάστασης διατήρησης και των οικολογικών
απαιτήσεων
Οι έννοιες «κατάσταση διατήρησης» και «οικολογικές απαιτήσεις», ορίζονται από
τα άρθρα 1 και 6 αντίστοιχα, της οδηγίας 92/43/ΕΕ. Το παρόν στάδιο είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό και ο προσδιορισµός των δύο εννοιών θα πρέπει να συνδυάζει τις
ιδιαίτερες παραµέτρους που αφορούν το περιβάλλον της περιοχής και των όσων
προβλέπονται από την οδηγία 92/43/ΕΕ. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, αφού βάσει
του συγκεκριµένου σταδίου θα γίνει αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και των
ορίων ανάπτυξης που τίθενται (monitoring).
3. Επιλογή κανονιστικών, διοικητικών ή συµβατικών µέτρων
Η επιλογή ενός «ενδεδειγµένου1» µέτρου, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για την
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των φυσικών ενδιαιτηµάτων και των ειδών
πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Στα µέτρα αυτά, θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη και οι κοινωνικοοικονοµικές απαιτήσεις.

1

Οι τρεις κατηγορίες των µέτρων (κανονιστικά, διοικητικά, συµβατικά) χαρακτηρίζονται ως

«ενδεδειγµένα».
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4. Εφαρµογή ενός σχεδίου κίνησης των επισκεπτών στην περιοχή
Το σχέδιο κίνησης των επισκεπτών στην περιοχή, θα µπορούσε να αναφερθεί και
ως υποστάδιο του σταδίου 3, σκοπός του οποίου είναι η διατήρηση και προστασία
των ιδιαίτερων παραµέτρων του φυσικού περιβάλλοντος και έως ένα µεγάλο
βαθµό η ικανοποίηση του επισκέπτη.
5. Προσδιορισµός του αριθµού των επισκεπτών στην περιοχή (φέρουσα
ικανότητα)
Στο συγκεκριµένο στάδιο, προτείνεται ένας αριθµός επισκεπτών στην περιοχή,
αφού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι κατηγορίες της φέρουσας ικανότητας
(περιβαλλοντική, οικονοµική, κοινωνική, ψυχολογική). Ωστόσο, στην παρούσα
περίπτωση η ποσοτικοποίηση των κριτηρίων και ο προσδιορισµός του αριθµού
επισκεπτών στην περιοχή προορισµού, ενδέχεται να είναι διαφορετικοί. Ο νέος
προσδιορισµός του αριθµού των επισκεπτών θα γίνει στο στάδιο 8, αφού
προηγηθούν τα στάδια 6 και 7, τα οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τον τελικό
προσδιορισµό της φέρουσας ικανότητας.
6. Εφαρµογή του σχεδίου διαχείρισης
Το σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της περιοχής και όλες τις προβλεπόµενες δραστηριότητες. Μπορεί να έχει τη
µορφή αυτοτελούς κειµένου ή να ενσωµατώνεται σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια.
7. Επεξεργασία της φέρουσας ικανότητας
Στο στάδιο αυτό γίνεται επεξεργασία της φέρουσας ικανότητας και ανάλυση των
αιτιών που οδήγησαν σε µία ανεπιθύµητη κατάσταση. Ο προσδιορισµός των νέων
ορίων ανάπτυξης και η ποσοτικοποίηση των κριτηρίων, απαιτεί την επιστηµονική
παρακολούθηση (monitoring) των ιδιαίτερων παραµέτρων του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής.
Επισηµαίνεται, ότι για την επεξεργασία της φέρουσας ικανότητας µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, ακόµη, µια σειρά ρυθµιστικών, οικονοµικών και οργανωτικών
εργαλείων.
8. Προσδιορισµός ενός διαφορετικού αριθµού επισκεπτών και αλλαγή του
κανονισµού διοίκησης – λειτουργίας
Ο αριθµός επισκεπτών που προτείνεται στο συγκεκριµένο στάδιο είναι
διαφορετικός από εκείνον που έχει προταθεί στο στάδιο 5, ενώ παράλληλα έχει
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προσδιοριστεί ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης, το οποίο έχει λάβει υπόψη όλες τις
επιπτώσεις στην περιοχή από τις δραστηριότητες των επισκεπτών.
7.5.3.2 Μοντέλο Β
Η ανάπτυξη του εν λόγω µοντέλου αφορά στην ποσοτικοποίηση των κριτηρίων και
τον υπολογισµό ενός συγκεκριµένου αριθµού επισκεπτών. Η λογική ανάπτυξης
ακολουθεί τη λογική των σταδίων. Ειδικότερα, και βάσει της µελέτης που εκδόθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Προσδιορισµός, Μέτρηση και Εκτίµηση της
Φέρουσας Ικανότητας σε Ευρωπαϊκούς Τουριστικούς Προορισµούς», ισχύουν τα
εξής:
1. Προσδιορισµός και Eκτίµηση της Φέρουσας Ικανότητας Τουριστικής
Ανάπτυξης (Defining and Implementing TCC)
O προσδιορισµός και η εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας, σε συνδυασµό µε τη
λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη βιώσιµου τουρισµού, δύναται να προωθήσουν
ένα γενικότερο πλαίσιο αρχών, στόχων, αντικειµένων και µέτρων, που θα αφορά
την ικανότητα της περιοχής να δεχθεί ένα συγκεκριµένο αριθµό επισκεπτών. Πιο
συγκεκριµένα, η διαδικασία προσδιορισµού της φέρουσας ικανότητας τουριστικής
ανάπτυξης συνθέτεται από τα εξής δύο στάδια:
Περιγραφικό στάδιο (Α) – Descriptive part (A), όπου περιγράφεται ο τρόπος
λειτουργίας του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου τη φυσικές, οικολογικές,
κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές παραµέτρους της τουριστικής
ανάπτυξης. Στο συγκεκριµένο στάδιο προσδιορίζονται και τα εξής:
1. Εµπόδια: οι περιοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι εύκολα
διαχειρίσιµοι
2. Περιορισµοί: οι περιοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι εύκολα
διαχειρίσιµοι (αριθµός επισκεπτών σε ένα συγκεκριµένο µέρος)
3. Επιπτώσεις: στοιχεία του συστήµατος, τα οποία έχουν επηρεαστεί
από την ένταση και τον τύπο χρήσης. Ο τύπος και το µέγεθος της
επίπτωσης προσδιορίζουν τον τύπο της φέρουσας ικανότητας (π.χ
φυσική, κοινωνική κλπ.). Έµφαση πρέπει να δίνεται σε µέρη –
περιοχές µε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις.
Στάδιο Εκτίµησης (Β) – Evaluative part (B), όπου περιγράφεται ο τρόπος, µε
τον οποίο µία περιοχή µπορεί να διαχειριστεί, καθώς και τα επίπεδα ανεκτών
επιπτώσεων. Η παρούσα διαδικασία ξεκινά µε τον προσδιορισµό /
αναγνώριση του τύπου επιθυµητής ανάπτυξης. Προσδιορίζονται οι στόχοι και
τα αντικείµενα διαχείρισης, οι εναλλακτικές προτάσεις και η στρατηγική για
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την τουριστική ανάπτυξη. Σε αυτή τη βάση η Φέρουσα Ικανότητα Τουριστικής
Ανάπτυξης, µπορεί να προσδιοριστεί. Στο συγκεκριµένο στάδιο
προσδιορίζονται και τα εξής:
1. Στόχοι / Αντικείµενα
2. Κριτήρια Εκτίµησης (π.χ προσδιορίζονται τα επίπεδα επιθυµητής
αλλαγής - impacts)
Όσον αφορά, τη διαδικασία εκτίµησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής
ανάπτυξης, αναφέρεται ότι ο προσδιορισµός της στηρίζεται σε µία σειρά
αλληλένδετων δεικτών. Κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας οι δείκτες
δύναται να αξιοποιηθούν για τον τελικό προσδιορισµό της φέρουσας ικανότητας
του συστήµατος. Επισηµαίνεται, ότι όλη η διαδικασία είναι δυναµική, αφού η
Φέρουσα Ικανότητα Τουριστικής Ανάπτυξης δεν αποτελεί µία πάγια αρχή.
Αντιθέτως, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως βοηθητικό εργαλείο για τη
διατύπωση και υλοποίηση ενός µοντέλου βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης.
2. Προσδιορισµός των ορίων χωρητικότητας (capacity limits)
Ο προσδιορισµός των ορίων χωρητικότητας (capacity limits), πρέπει να στοχεύει
στην προώθηση ενός βιώσιµου τουριστικού µοντέλου σε µία περιοχή και να
συνθέτεται από τα εξής:
Όραµα / προοπτικές για την τοπική ανάπτυξη
Αποφάσεις / πολιτικές / µέτρα για τη διαχείριση του τουρισµού
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρούσα διαδικασία θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια
ενός δηµοκρατικού στρατηγικού σχεδιασµού για την κοινωνία, ενώ θα πρέπει να
λαµβάνονται σοβαρά υπόψη η συµµετοχή όλων των αρµόδιων φορέων. Αξίζει,
ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η όλη διαδικασία είναι δυναµική και κυκλική.
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3. Συνολική (overall) µέτρηση της Φέρουσας Ικανότητας Τουριστικής
Ανάπτυξης
Το συγκεκριµένο στάδιο δεν είναι απαραίτητο να οδηγεί στην ποσοτικοποίηση των
κριτηρίων και στον υπολογισµό ενός συγκεκριµένου αριθµού (π.χ αριθµός
επισκεπτών). Ακόµη και όταν αυτό επιτυγχάνεται, η αριθµητική προσέγγιση δεν
είναι σίγουρο ότι θα αντιπροσωπεύει την ικανότητα (capacity) της περιοχής και τα
αντικειµενικά κριτήρια που τέθηκαν. Μία υψηλότερη ή χαµηλότερη εκτίµηση των
ορίων της Φέρουσας Iκανότητας Τουριστικής Ανάπτυξης είναι περισσότερο
χρήσιµη, από µία αριθµητική προσέγγιση. Αξίζει, ακόµη, να σηµειωθεί ότι η
µέτρηση / εκτίµηση της Φέρουσας Ικανότητας Τουριστικής Ανάπτυξης, θα πρέπει
να προσδιορίζει όχι µόνο τα ανώτερα, αλλά και τα κατώτερα επίπεδα
ανάπτυξης µίας περιοχής.

Επισηµαίνεται, ότι για την ανάπτυξη της παραπάνω µεθοδολογίας απαιτείται ο
υπολογισµός των κάτωθι παραµέτρων. Οι εν λόγω παράµετροι αφορούν στα εξής:
Φυσικό περιβάλλον (φυσικές παράµετροι, συµπεριλαµβανοµένου τις
υφιστάµενες υποδοµές)
Κοινωνικό περιβάλλον (πληθυσµός, κοινωνική δοµή και δυναµική)
Οικονοµικό περιβάλλον
Πιο συγκεκριµένα:
Α. Φυσικοί – Οικολογικοί Παράµετροι
Οι φυσικές – οικολογικές παράµετροι, οι οποίοι διακρίνονται σε «fixed» και
«flexible», περιλαµβάνουν στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
καθώς και τις υφιστάµενες κοινωνικές υποδοµές. Οι «fixed» παράµετροι
αναφέρονται στη χωρητικότητα (ικανότητα) των φυσικών οικοσυστηµάτων, η οποία
ενίοτε αναφέρεται και ως Οικολογική Φέρουσα Ικανότητα ή Αφοµοιωτική Φέρουσα
Ικανότητα. Η διαχείριση των συγκεκριµένων παραµέτρων δεν αποτελεί µία εύκολη
υπόθεση, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρατηρούνται και να εκτιµούνται µε
ιδιαίτερη προσοχή. Όσον αφορά, τις «flexible» παραµέτρους, αυτές αναφέρονται
στις κοινωνικές υποδοµές και στα γενικότερα χαρακτηριστικά τους, όπως παροχή
νερού, οδικό δίκτυο, ηλεκτρισµός, υπηρεσίες υγείας, τράπεζες, εµπορικά
καταστήµατα κλπ.
Για τον υπολογισµό των ορίων χωρητικότητας (ικανότητα) των κοινωνικών
παραµέτρων, απαιτείται η έρευνα και ανάλυση των υφιστάµενων υποδοµών, των
φόρων, των κανονιστικών µέτρων κλπ. Η εκτίµηση των εν λόγω παραµέτρων
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είναι εξαιρετικά δύσκολη, µε αποτέλεσµα η χρήση τους για τον προσδιορισµό της
φέρουσας ικανότητας να αµφισβητείται. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι κοινωνικοί
παράµετροι µπορούν να συµβάλλουν στη διατύπωση ενός γενικότερου πλαισίου
προσανατολισµού, λήψης αποφάσεων και διαχειριστικών µέτρων.
Τα επίπεδα χωρητικότητας (ικανότητας) για τις συγκεκριµένες παραµέτρους
προσδιορίζονται ως εξής:
Επίπεδο ανεκτής συµφόρησης ή πυκνότητας σε συγκεκριµένα σηµεία του
χώρου, όπως πάρκα, µουσεία, δρόµοι κλπ.
Μaximum επίπεδα ανεκτών αλλαγών φυσικών παραµέτρων (π.χ νερό ή
έδαφος), χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στις λειτουργίες των
οικοσυστηµάτων, στη βιοποικιλότητα και στα είδη.
Ανεκτά επίπεδα υποβάθµισης / όχλησης σε φυσικές παραµέτρους, όπως
το νερό και ο αέρας σε µία γενικότερη βάση ανεκτής ή αφοµοιωτικής
ικανότητας των τοπικών οικοσυστηµάτων.
Ένταση στη χρήση των υποδοµών µεταφοράς, των κτιρίων και των
υπηρεσιών.
Χρήση και συµφόρηση δηµόσιων υπηρεσιών, που σχετίζονται µε την
παροχή νερού, ηλεκτρικού, συλλογή απορριµµάτων, χρήση και διάθεση
τηλεπικοινωνιών.
Επάρκεια και διαθεσιµότητα άλλων υπηρεσιών, σχετιζόµενων µε τη
δηµόσια υγεία και ασφάλεια, τη στέγαση και λοιπών κοινωνικών
υπηρεσιών.
Β. Κοινωνικοί - ∆ηµογραφικοί Παράµετροι
Οι κοινωνικο – δηµογραφικοί παράµετροι, αναφέρονται σε εκείνες τις κοινωνικές
διαστάσεις, οι οποίες είναι εξίσου σηµαντικές για την ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών και του τουρισµού. Στις εν λόγω παραµέτρους, όπως είναι το
ανθρώπινο δυναµικό και το εκπαιδευµένο προσωπικό, συµπεριλαµβάνονται και οι
κοινωνικο-πολιτιστικοί παράµετροι, όπως η οµοιογένεια της τοπικής κοινωνίας, η
τουριστική εµπειρία κλπ. Επισηµαίνεται, ότι ο προσδιορισµός των κοινωνικών
παραµέτρων, είναι µία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, αφού οικονοµικές και
πολιτικές αποφάσεις (π.χ πολιτικές σχετιζόµενες µε την εσωτερική µετανάστευση)
δύναται να επηρεάσουν σηµαντικά τις κοινωνικο-δηµογραφικές παραµέτρους.
Η Κοινωνική Φέρουσα Ικανότητα, χρησιµοποιείται ως ένας γενικός όρος που
συµπεριλαµβάνει τα επίπεδα ανεκτικότητας των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας
και την ικανοποίηση του επισκέπτη.
Τα επίπεδα χωρητικότητας (ικανότητας) για τις συγκεκριµένες παραµέτρους
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προσδιορίζονται ως εξής:
Αριθµός τουριστών και τουριστικών δραστηριοτήτων, ο οποίος δύναται να
αφοµοιωθεί χωρίς να προκαλέσει επιπτώσεις στο χαρακτήρα της τοπικής
κοινωνίας, στα ήθη και έθιµα και στις δραστηριότητες της τοπικής
κοινωνίας.
Επίπεδο και τύπος τουρισµού, τα οποία δεν µεταβάλλουν σηµαντικά τα
πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής υποδοχής επισκεπτών.
Επίπεδο τουρισµού, το οποίο δεν θα συµβάλλει στην προώθηση
συγκρούσεων µεταξύ κατοίκων της τοπικής κοινωνίας και επισκεπτών.
Επίπεδο τουρισµού, το οποίο δεν θα συµβάλλει αρνητικά στην
ικανοποίηση του επισκέπτη και στην αύξηση της εµπειρίας του.
Γ. Πολιτικο - οικονοµικοί Παράµετροι
Οι πολιτικο – οικονοµικοί παράµετροι, αναφέρονται στις επιπτώσεις του τουρισµού
στην τοπική οικονοµία, στις δραστηριότητες κλπ. Οι συγκεκριµένες επιπτώσεις
(αρνητικές), µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εκφράσουν την απόκλιση των
τιµών, καθώς και τη συµπεριφορά και διάθεση των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας
απέναντι στους επισκέπτες.
Τα επίπεδα χωρητικότητας (ικανότητας) για τις συγκεκριµένες παραµέτρους
προσδιορίζονται ως εξής:
Επίπεδο εξειδίκευσης (σε σχέση µε την τουριστική δραστηριότητα).
Εγκατάλειψη
ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων
και
αποκλειστική
ενασχόληση µε τον τουρισµό.
Έσοδα από την τουριστική ενασχόληση σε τοπικό επίπεδο.
Επίπεδο ενασχόληση στον τοµέα του τουρισµού σε σχέση µε το τοπικό
ανθρώπινο δυναµικό.
Έχοντας λάβει υπόψη τις παραµέτρους, όπως αυτές περιγράφησαν πρωθύστερα,
παρατίθεται στη συνέχεια (µε τη µορφή πινάκων) η µεθοδολογία προσδιορισµού
της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα:
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7.5.3.3 Μοντέλο Γ
Το εν λόγω µοντέλο αφορά στον υπολογισµό των τριών διαφορετικών επιπέδων
φέρουσας ικανότητας. (Πηγή: IUCN). Πιο συγκεκριµένα:
Φυσική Φέρουσα Ικανότητα (Physical Carrying Capacity – PCC)
Πραγµατική Φέρουσα Ικανότητα (Real Carrying Capacity - RCC)
Αποτελεσµατική Φέρουσα Ικανότητα (Effective Carrying Capacity – ECC)
Για καθεµία από τις παραπάνω τρεις µορφές της Φέρουσας Ικανότητας ισχύουν τα
εξής:
Α. Φυσική Φέρουσα Ικανότητα (Physical Carrying Capacity – PCC)
Η Φυσική Φέρουσα Ικανότητα, ορίζεται ως ο µέγιστος αριθµός επισκεπτών που
µπορεί να φιλοξενήσει ένας συγκεκριµένος χώρος, µία συγκεκριµένη στιγµή. Η εν
λόγω µορφή Φέρουσας Ικανότητας µπορεί εκφραστεί βάσει του ακόλουθου τύπου:
PCC = A x V / a x Rf
όπου: Α = ∆ιαθέσιµος χώρος για χρήση των επισκεπτών
V / a = ένας επισκέπτης ανά m2
Rf (rotation factor) = ο αριθµός επισκεπτών ανά ηµέρα
Rf (rotation factor) = ανοιχτή περίοδος / µέσο χρόνο επίσκεψης
Β. Πραγµατική Φέρουσα Ικανότητα (Real Carrying Capacity – RCC)
Η Πραγµατική Φέρουσα Ικανότητα, ορίζεται ως ο µέγιστος επιτρεπτός (ανεκτός)
αριθµός επισκεπτών σε µία περιοχή, όταν οι παράµετροι (π.χ φυσικές, οικολογικές,
κοινωνικές κλπ.) που προέρχονται από τα χαρακτηριστικά της περιοχής έχουν
χρησιµοποιηθεί στη Φυσική Φέρουσα Ικανότητα.
Η Πραγµατική Φέρουσα Ικανότητα, εκφράζεται βάσει του τύπου:
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RCC = PCC – Cf1 – Cf2 - …Cfn
ή

(100 - Cf1) x (100 - Cf2) x .... x (100 - Cfn)
RCC =

PCC x
100
Όπου: Cf = παράµετροι και

M1
Cf

=

100
Mt

M1 = περιορισµένης σηµασίας µεταβλητή
Mt = συνολική σπουδαιότητα µεταβλητής

Γ. Αποτελεσµατική Φέρουσα Ικανότητα (Effective Carrying Capacity – ECC)
Η Αποτελεσµατική Φέρουσα Ικανότητα, ορίζεται ως ο µέγιστος αριθµός
επισκεπτών που µπορεί να φιλοξενήσει µία περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη τη
∆ιαχειριστική Ικανότητα (Management Capacity - MC). ∆ιευκρινίζεται, ότι η
∆ιαχειριστική Ικανότητα, ορίζεται ως η διασφάλιση του συνόλου των συνθηκών /
παραµέτρων µιας προστατευόµενης περιοχής προκειµένου να επιτελέσει τις
λειτουργίες της.
Ισχύει:
ECC = RCC x MC
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7.5.4 Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας στην περιοχή Λίµνης Παµβώτιδας
Ιωαννίνων
Η λίµνη Παµβώτιδα 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. Η
κίνηση τους αφορά σε όλη την υδάτινη περιοχή της λίµνης και ιδιαίτερα στο νησί
των Ιωαννίνων, όπου και παρατηρούνται φαινόµενα συγκέντρωσης και κορεσµού.
Ο υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στη λίµνη
Παµβώτιδα Ιωαννίνων πρόκειται να ακολουθήσει την ποσοτικοποίηση των
κριτηρίων, όπως αυτή αναπτύχθηκε πρωθύστερα στο Μοντέλο Γ. Ωστόσο, η εν
λόγω αριθµητική προσέγγιση 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
Παµβώτιδα Ιωαννίνων είναι:
Ο αριθµός των επισκεπτών σε ηµερήσια βάση
Ο αριθµός των επισκεπτών που έχουν ως σηµείο προορισµού το νησί
Ιωαννίνων
Ο διαθέσιµος χώρος κίνησης των επισκεπτών στο νησί Ιωαννίνων
Τα σηµεία συγκέντρωσης / κορεσµού
Ο αριθµός δροµολογίων των πλοίων που επιτελούνται σε ηµερήσια βάση µε
προορισµό το νησί Ιωαννίνων
Η χρονική διάρκεια κίνησης των δροµολογίων
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.)
Περιγραφή & αναλυτικός σχεδιασµός έργων και ενεργειών / Ανάλυση προϋπολογισµού
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Επισηµαίνεται, ότι η συγκέντρωση και διάθεση των παραπάνω στοιχείων θα
συµβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Μοντέλου Γ για την τελική εκτίµηση της
φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης και την εφαρµογή ενός ήπιου
µοντέλου τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή λίµνης Παµβώτιδας
Ιωαννίνων.
Προτεινόµενες ειδικές µελέτες
1. Εκτίµηση / προσδιορισµός φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης
περιοχής λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων.
2. ∆ιερεύνηση της ρύπανσης από πλωτά µέσα – Φέρουσα ικανότητα της
λίµνης σε πλωτά µέσα – Προδιαγραφές των πλωτών µέσων σε σχέση µε τις
υφιστάµενες περιβαλλοντικές παραµέτρους.
7.6

∆ιοίκηση, δηµόσιες σχέσεις και συνεργασίες

Για την επιτυχή εφαρµογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης και την υλοποίηση των
προτεινόµενων έργων / ενεργειών που αναπτύχθηκαν στις ενότητες 7.1 έως 7.5,
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.
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8 Περιγραφή και αναλυτικός σχεδιασµός έργων και ενεργειών /
Ανάλυση προϋπολογισµού / Ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχήµα
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η συνοπτική περιγραφή των έργων και
ενεργειών που παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 7. Οι εν λόγω
ενέργειες αναλύονται µε τη δοµή του Πίνακα Α, στον οποίο αναφέρονται στοιχεία
που αφορούν στα εξής: προπαρασκευαστικές ενέργειες, αγορά / ενοικίαση γης /
εφάπαξ διαχείριση, επαναλαµβανόµενη διαχείριση, ευαισθητοποίηση, οργάνωση
της εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης, ανάλυση προϋπολογισµού, διερεύνηση
χρηµατοδοτικών µέσων / ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχήµα, ενδεικτικές
πληροφορίες για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εφαρµογή, ενδεικτικές
πληροφορίες για τις προµήθειες εξοπλισµού, ενδεικτικές πληροφορίες για τις
υφιστάµενες υποδοµές που διατίθενται από τους φορείς εκτέλεσης &
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων / ενεργειών.
Το υπόδειγµα του Πίνακα Α: Έργων / ενεργειών, καθώς και η ανάλυση του έχουν
ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης

π.χ Εκπόνηση
Σχεδίου
Παρακολούθηση
ς και βάσης
δεδοµένων

Περιγραφή
Αιτιολόγηση

π.χ Σύνταξη τεκµηριωµένης έκθεσης των κατευθύνσεων παρακολούθησης, των µεθόδων και των δελτίων
εισαγωγής δεδοµένων για σηµαντικά είδη πτηνών, τα ενδιαιτήµατά τους, τις µετρήσεις της δοµής της βλάστησης
και της διαχείρισης του νερού. Η βάση δεδοµένων θα συµπεριλάβει προηγούµενα στοιχεία και θα σχεδιαστεί για
να επιτρέπει περιοδική επικαιροποίηση.
π.χ Η δράση είναι απαραίτητο εργαλείο για την αποκατάσταση των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων προς όφελος
των απειλούµενων πτηνών. Θα επιτρέψει τη συλλογή δεδοµένων και την επεξεργασία τους για την αξιολόγηση
της εφαρµοζόµενης διαχείρισης (επιλογή 6α).

Κατηγορία δράσης

x
Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της
δράσης

x

Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
χρηµατοδοτικό σχήµα

Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Φορέας
υλοποίησης

Προσωπικό που
πρόκειται να
ασχοληθεί κατά
την υλοποίηση
της δράσης

Ενδεικτικές
πληροφορίες για
τις προµήθειες
εξοπλισµού

Προτεραιότητα

Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
των δράσεων

x

x

x

x

x
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Ανάλυση Πίνακα Α
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.
Κατηγορία δράσης: Αναφέρεται η κατηγορία στην οποία ανήκει η δράση. Οι κατηγορίες κωδικοποιούνται ως ακολούθως:
A. Προπαρασκευαστικές ενέργειες (καταγραφές, πιλοτικές εφαρµογές, µελέτες κλπ).
B. Αγορά/ ενοικίαση γης.
Γ. Εφάπαξ διαχείριση (ενέργειες µόνιµου ή µη επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα και προµήθεια του αντίστοιχου εξοπλισµού ).
∆. Επαναλαµβανόµενη διαχείριση (συστηµατική παρακολούθηση, περιοδική εφαρµογή διαχειριστικών πρακτικών, φύλαξη- επόπτευση κλπ).
Ε. Ευαισθητοποίηση (λειτουργία Κέντρων ενηµέρωσης, διοργάνωση συναντήσεων, εκδόσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ερµηνεία περιβάλλοντος
κλπ).
ΣΤ. Οργάνωση εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης (∆ιοίκηση, οργάνωση, εφαρµογή , παρακολούθηση, σύνταξη επόµενου Σχεδίου, αναθεώρηση
του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας, κλπ ).
( Επισηµαίνεται, ότι στον Πίνακα θα σηµειώνεται το γράµµα της κατηγορίας στην οποία ανήκει η δράση, π.χ Α)
Ενδεικτικός προϋπολογισµός: Αναφέρεται ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, µε οµαδοποιηµένη παρουσίαση των κατηγοριών εξόδων για κάθε
κατηγορία (1-9), που θα επιτρέψει µία µεγαλύτερη ευελιξία στο χειρισµό των διαθέσιµων πόρων. Οι κατηγορίες αναφέρονται στα εξής:
1. Προσωπικό
2.Μετακινήσεις
3. Εξωτερικές αναθέσεις έργου
4.Προµήθειες εξοπλισµού
5.Αγορά/ ενοικίαση γης
6.Αναλώσιµα υλικά
7. Αλλά κόστη
8. Λειτουργικά έξοδα
9. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Προτεραιότητα: Αναφέρεται η προτεραιότητα υλοποίησης της προτεινόµενης δράσης. Η κατηγοριοποίηση έχει ως ακολούθως:
1. Υψηλή
2. Μεσαία
3. Χαµηλή
& Ο πίνακας Α συµπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε µία από τις προτεινόµενες δράσεις.
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8.1

Περιγραφή / ανάλυση έργων & ενεργειών

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης
Εντοπισµός-σήµανση
συστάδων υγροτοπικών
και υδρόβιων τύπων
οικοτόπων για την
παρακολούθηση µε
µόνιµες δειγµατοληπτικές
επιφάνειες.

Κατηγορία δράσης
Α
Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της
δράσης

Ιούνιος-Σεπτέµβριος
2005

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
Α) Οι υπάρχουσες δειγµατοληπτικές επιφάνειες ή τυχόν δεδοµένα από άλλα προγράµµατα παρακολούθησης θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για να συνδυάσουµε καλύτερα τους σκοπούς διατήρησης της φύσης µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και για λόγους
κόστους. Γι΄ αυτό το λόγο, οι δειγµατοληπτικές επιφάνειες βλάστησης που καταγράφηκαν την περίοδο 1999-2000 στη λίµνη Παµβώτιδα
(δίκτυο Natura 2000) – εφόσον µπορούν να εντοπιστούν ξανά – θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν.
Β) Οι εν λόγω επιφάνειες που αποτελούν τη βάση αναφοράς (2000) θα χρησιµοποιηθούν ως µόνιµες δειγµατοληπτικές επιφάνειες.
Γ) 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.
Η δράση είναι απαραίτητη ώστε ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της παρακολούθησης για τους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43 να
βασίζεται στη συλλογή δεδοµένων από τις ίδιες θέσεις δειγµατοληψίας µε εκείνες στις οποίες πριν από πέντε (5) χρόνια διενεργήθηκαν
δειγµατοληψίες βλάστησης επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση και εκτίµηση της εξέλιξης της κατάστασης σε σχέση µε τις ασκούµενες
ανθρώπινες δραστηριότητες και µελλοντικά σε σχέση µε τα εφαρµοζόµενα µέτρα διαχείρισης.
Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
χρηµατοδοτικό σχήµα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΠΠΕΡ, ΠΕΠ
3,5
1
0,5
1
0,5
0,5
Προσωπικό
που πρόκειται
Ενδεικτικές πληροφορίες
Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
Φορέας
να ασχοληθεί
για τις προµήθειες
Προτεραιότητα
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
υλοποίησης
κατά την
εξοπλισµού
των δράσεων
υλοποίηση της
δράσης
Υποδοµές του Εργαστηρίου Οικολογίας και
GPS, ψηφιακή µηχανή,
Πανεπιστήµιο
∆ιαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τµήµατος
υλικό σήµανσης µόνιµων
Ιωαννίνων, Τµήµα
1
2
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ.
δειγµατοληπτικών
∆ιαχ. Περ. & Φυσ.
Πόρων, Παν/µιο Ιωαννίνων
επιφανειών
Πόρων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης
Πρώτη εφαρµογή
σχεδίου αξιολόγησης
κατάστασης διατήρησης
για τους οικοτόπους
3150, 72A0, 92A0 στη
λίµνη Παµβώτιδα.

Κατηγορία δράσης
Α
Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της
δράσης

Ιούνιος-Σεπτέµβριος
2005

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
Α) Όπως και στα άλλα Κράτη Μέλη, η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων (Annex I), θεωρείται σηµαντική
για τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα παρακολούθησης και είναι υποχρεωτική για τα Κ-Μ, όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 11 της
Κοινοτικής Οδηγίας για τους οικότοπους.
Β) ∆ηµιουργώντας τα κατάλληλα πρωτόκολλα για την εργασία στο πεδίο, αξιολογείται η κατάσταση διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου µε
τους οικολογικούς υποτύπους του (η ποικιλότητα σε διαφορετικές φυτοκοινωνίες που εµπεριέχονται σε κάθε οικότοπο είναι µεγάλη και
διαφοροποιείται από οικότοπο σε οικότοπο) το 2004 ή το 2005 (όταν δεν έχουµε ακόµη εφαρµογή ενεργητικών µέτρων διαχείρισης) και
στη συνέχεια ανά τακτά χρονικά διαστήµατα έχουµε παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης διατήρησης σε σχέση µε την ευνοϊκή
κατάσταση διατήρησης.
Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
χρηµατοδοτικό σχήµα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
2
1
1
0,5
0,5
Προσωπικό που
Ενδεικτικές
πρόκειται να
Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
πληροφορίες για
Φορέας
ασχοληθεί κατά
Προτεραιότητα
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
υλοποίησης
τις προµήθειες
την υλοποίηση
των δράσεων
εξοπλισµού
της δράσης
Υποδοµές του Εργαστηρίου Οικολογίας και
Πανεπιστήµιο
∆ιαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τµήµα
GPS, ψηφιακή
Ιωαννίνων, Τµήµα
2
φωτογραφική
1
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών
∆ιαχ. Περ. & Φυσ.
Πόρων,
µηχανή και κάµερα
Πόρων
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
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Τίτλος δράσης
Χαρτογράφηση σε µεγάλη
κλίµακα
(1: 5000) τύπων
οικοτόπων, ειδών-δεικτών,
και χρήσεων γης.

Κατηγορία δράσης
Α
Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της δράσης

Ιούνιος-Σεπτέµβριος 2005

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
Α) 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). Αυτοί οι χάρτες παρέχουν
σηµαντικό βασικό υλικό για την παρακολούθηση, χωρίς ωστόσο να αποτελούν ένα εργαλείο παρακολούθησης αυτοί καθαυτοί.
Β) Για κάθε περιοχή Natura 2000, είναι υποχρεωτική η λεπτοµερής καταγραφή 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 τύπων οικοτόπων και των οικολογικών τους υποτύπων και
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.
Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
χρηµατοδοτικό σχήµα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΠΠΕΡ, ΠΕΠ
12
6
2
2
1,5
0,5
Προσωπικό που
Ενδεικτικές
πρόκειται να
Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
πληροφορίες για
Φορέας
ασχοληθεί κατά την
Προτεραιότητα
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
υλοποίησης
τις προµήθειες
υλοποίηση της
των δράσεων
εξοπλισµού
δράσης
GPS, ψηφιακή
Υποδοµές του Εργαστηρίου Οικολογίας και
Πανεπιστήµιο
φωτογραφική
∆ιαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τµήµα
Ιωαννίνων, Τµήµα
4
µηχανή και κάµερα,
1
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών
∆ιαχ. Περ. & Φυσ.
λογισµικό για
Πόρων,
Πόρων
επεξεργασία α/φ
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Περιγραφή
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Εντοπισµός και
εκτίµηση της
κατάστασης διατήρησης
των τυπικών ειδών για
κάθε τύπο οικοτόπου.

Κατηγορία δράσης
Α
Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της
δράσης

Ιούνιος-Σεπτέµβριος
2005

Αιτιολόγηση
ε
Α) Η κατάσταση διατήρησης ενός τύπου οικοτόπου (άρθρο 1 της Οδηγίας 92/43) σχετίζεται µε την κατάσταση διατήρησης των τυπικών
του ειδών τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ευνοϊκή κατάσταση.
Β) Η εκτίµηση σήµερα – µετά την αναγνώριση των οµάδων ειδών τα οποία χαρακτηρίζουµε ως τυπικά είδη – της πληθυσµιακής τους
κατάστασης, των αρνητικών επιδράσεων που δέχονται και της ποιότητας του οικοτόπου (όπως προκύπτει από δοµές του οικοτόπου που
σχετίζονται µε είδη) θα µας οδηγήσει στην εκτίµηση της κατάστασης διατήρησής τους και στο σχεδιασµό της παρακολούθησης ανάλογα
µε την κατάσταση επιδείνωσης ή βελτίωσης των χαρακτηριστικών κάθε τύπου οικοτόπου.
Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
χρηµατοδοτικό σχήµα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΠΠΕΡ, ΠΕΠ
10
5
2
2
0,5
0,5
Προσωπικό που
Ενδεικτικές
πρόκειται να
Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
Φορέας
πληροφορίες για
ασχοληθεί κατά
Προτεραιότητα
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
τις προµήθειες
υλοποίησης
την υλοποίηση
των δράσεων
εξοπλισµού
της δράσης
GPS, ψηφιακή
Υποδοµές του Εργαστηρίου Οικολογίας και
Πανεπιστήµιο
φωτογραφική
∆ιαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τµήµα
Ιωαννίνων, Τµήµα
µηχανή και
3
1
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών
∆ιαχ. Περ. & Φυσ.
κάµερα, λογισµικό
Πόρων,
Πόρων
για επεξεργασία
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
α/φ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
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Γ

-

-

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της δράσης

Φορέας
υλοποίησης

1,5 έτος

∆ΕΥΑ Ιωαννίνων

-

Προσωπικό που
πρόκειται να
ασχοληθεί κατά
την υλοποίηση
της δράσης
-

-

-

-

-

Ταµείο Συνοχής
ΠΕΠ Ηπείρου

8.000

Κατηγορία δράσης

Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης των ∆.∆. που γειτνιάζουν µε τη λίµνη, σύνδεση µε την ΕΕΛ Ιωαννίνων και επέκταση σε τριτοβάθµια
επεξεργασία
Η οργάνωση και διαχείριση των λυµάτων από σηµειακές και µη σηµειακές πηγές ρύπανσης
Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
χρηµατοδοτικό σχήµα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Εξωτερική ανάθεση
έργου (8.000 €)

∆ιαχείριση Λυµάτων
του Λεκανοπεδίου
Ιωαννίνων.

Ενδεικτικές
πληροφορίες για
τις προµήθειες
εξοπλισµού

Προτεραιότητα

Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
των δράσεων

-

1

Το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
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∆

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της
δράσης

1,5 έτος

-

-

-

-

-

-

-

1.500

Κατηγορία δράσης

Α. Σχέδιο Οργάνωσης Συστήµατος Παρακολούθησης και εκτίµησης της ρύπανσης λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Οδηγίας
2000/60, που θα περιλαµβάνει:
Β. Επιλογή θέσεων όπου θα γίνεται καταγραφή φυσικοχηµικών, βιολογικών και οικολογικών παραµέτρων επιφανειακών νερών, θέσεων
εκτέλεσης αναλύσεων υπογείων νερών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, θέσεων µέτρησης του βάθους του πυθµένα της λίµνης
Γ. Αρχική λειτουργία του συστήµατος
Υλικοτεχνική υποδοµή, που θα περιλαµβάνει:
Λογισµικό συσχέτισης του ρυπαντικού φορτίου, µε τις εισροές και τις εκροές και λογισµικό προσοµοίωσης της
κυκλοφορίας των υδάτων και της διασποράς των ρύπων.
5-10 σταθµούς αυτόµατης απογραφής
3 Η/Υ επεξεργασίας των δεδοµένων
∆. Σχέδιο δράσης όπου θα προτείνονται παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν
Ε. Μελέτη σχεδιασµού παρεµβάσεων για την συγκράτηση των φερτών υλικών εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη από τα δεδοµένα της
παρακολούθησης
Παρακολούθηση των φυσικοχηµικών, βιολογικών, οικολογικών παραµέτρων και του βάθους του πυθµένα της λίµνης
Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
χρηµατοδοτικό σχήµα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Εξωτερική ανάθεση έργου
(1.500 €)

Συστηµατική
Παρακολούθηση
φυσικοχηµικών,
βιολογικών, οικολογικών
παραµέτρων(σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2000/60) και
παρακολούθηση της
µεταβολής του βάθους
της λίµνης Παµβώτιδας
Ιωαννίνων.

ΕΠΠΕΡ
EFTA (Funding from the financial
Instrument of the European Economic
Area)

Φορέας
υλοποίησης

Προσωπικό που
πρόκειται να
ασχοληθεί κατά
την υλοποίηση
της δράσης

Ενδεικτικές
πληροφορίες για
τις προµήθειες
εξοπλισµού

Προτεραιότητα

Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
των δράσεων

Φορέας
∆ιαχείρισης
Λίµνης
Παµβώτιδας
Ιωαννίνων

-

-

1

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης
Οργάνωση συστήµατος
ερµηνείας περιβάλλοντος.

Κατηγορία δράσης
Ε

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της δράσης

1,5 έτος

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
Η παρούσα δράση αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων ερµηνείας περιβάλλοντος, στη χάραξη εκπαιδευτικών διαδροµών, στην κατασκευή
και σήµανση ποδηλατοδροµίου 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.).
Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
χρηµατοδοτικό σχήµα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΠΠΕΡ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της εν λόγω δράσης δύναται να εκτιµηθεί κατόπιν τελικής
επιλογής / ποσοτικοποίησης των έργων ερµηνείας περιβάλλοντος.
Προσωπικό που
Ενδεικτικές
πρόκειται να
Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
Φορέας
πληροφορίες για
ασχοληθεί κατά
Προτεραιότητα
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
τις προµήθειες
υλοποίησης
την υλοποίηση
των δράσεων
εξοπλισµού
της δράσης
Φορέας
∆ιαχείρισης
Λίµνης
1
Παµβώτιδας
Ιωαννίνων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης
Εκτίµηση – προσδιορισµός
φέρουσας ικανότητας
τουριστικής ανάπτυξης
περιοχής λίµνης
Παµβώτιδας Ιωαννίνων.

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
Η παρούσα δράση αφορά στην εκτίµηση του αριθµού επισκεπτών στην περιοχή λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων.
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.

Κατηγορία δράσης
Α

Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
χρηµατοδοτικό σχήµα

Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
1
-

2
-

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της δράσης

Φορέας
υλοποίησης

1 έτος

Φορέας
∆ιαχείρισης
Λίµνης
Παµβώτιδας
Ιωαννίνων

3
4
15
Προσωπικό που
πρόκειται να
ασχοληθεί κατά
την υλοποίηση
της δράσης
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
15

ΠΕΠ Ηπείρου

Ενδεικτικές
πληροφορίες για
τις προµήθειες
εξοπλισµού

Προτεραιότητα

Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
των δράσεων

-

1

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης
∆ιερεύνηση της ρύπανσης
από πλωτά µέσα –
Φέρουσα ικανότητα της
λίµνης σε πλωτά µέσα –
Προδιαγραφές των
πλωτών µέσων σε σχέση
µε τις υφιστάµενες
περιβαλλοντικές
παραµέτρους.

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
Η παρούσα δράση αφορά στην αρχική διερεύνηση της ρύπανσης που προκύπτει από τα πλωτά µέσα µεταφοράς (π.χ αλιευτικά σκάφη,
σκάφη µεταφοράς επισκεπτών από την πόλη Ιωαννίνων στο νησί), στην εκτίµηση / προσδιορισµό της φέρουσας ικανότητας της λίµνης σε
πλωτά µέσα και στην τελική σύνταξη των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω σε σχέση µε τις υφιστάµενες περιβαλλοντικές
παραµέτρους.
Η παρούσα δράση κρίνεται απαραίτητη αφού ο προσδιορισµός του µέγιστου αριθµού πλωτών µέσων στην περιοχή λίµνης Παµβώτιδας
θα συµβάλλει τόσο στην προστασία της, όσο και στη διατήρηση των κρίσιµων φυσικών παραµέτρων.

Κατηγορία δράσης
Α

Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
χρηµατοδοτικό σχήµα

Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
1
-

2
-

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της δράσης

Φορέας
υλοποίησης

1,5 έτος

Φορέας
∆ιαχείρισης
Λίµνης
Παµβώτιδας
Ιωαννίνων

3
4
20
Προσωπικό που
πρόκειται να
ασχοληθεί κατά
την υλοποίηση
της δράσης
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
20

ΠΕΠ Ηπείρου

Ενδεικτικές
πληροφορίες για
τις προµήθειες
εξοπλισµού

Προτεραιότητα

Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
των δράσεων

-

1

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Τίτλος δράσης
Εντοπισµός των πηγών
περιοχής µελέτης και
προσδιορισµός των
µεθόδων εισροής αυτών
στη λίµνη µε
φυσικό τρόπο

Περιγραφή
Αιτιολόγηση
Η παρούσα δράση αφορά στην αρχική διερεύνηση των πηγών στην περιοχή λίµνης Παµβώτιδας. Κατόπιν αυτού θα εκτιµηθούν οι µέθοδοι
για εισροή στη λίµνη µε φυσικό τρόπο.
Η παρούσα δράση είναι άµεσης αναγκαιότητας και αποτελεί ενέργεια διαχείρισης του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής µελέτης.

Κατηγορία δράσης
Α

Πηγές χρηµατοδότησης/ Ενδεικτικό
χρηµατοδοτικό σχήµα

Ενδεικτικός προϋπολογισµός (σε χιλιάδες €)
1
-

2
-

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης της δράσης

Φορέας
υλοποίησης

1 έτος

Φορέας
∆ιαχείρισης
Λίµνης
Παµβώτιδας
Ιωαννίνων

3
4
27
Προσωπικό που
πρόκειται να
ασχοληθεί κατά
την υλοποίηση
της δράσης
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
27

ΕΠΠΕΡ, ΠΕΠ Ηπείρου

Ενδεικτικές
πληροφορίες για
τις προµήθειες
εξοπλισµού

Προτεραιότητα

Υφιστάµενες υποδοµές που δύναται να
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση
των δράσεων

-

1

-
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9 Οργάνωση της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης /
Προϋποθέσεις και αναγκαία µέτρα για την επίτευξη των
στόχων
9.1

Συνολική οργάνωση της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης

Η προσέγγιση του παρόντος κεφαλαίου εξαρτάται σε κάποιο βαθµό και από το
είδος του Φορέα ∆ιαχείρισης της περιοχής5, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατόν να
εξειδικευτεί κάποια σχετική προσέγγιση, λόγω της έλλειψης σχετικών εφαρµογών.
Στην εν λόγω περίπτωση και όσον αφορά το Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης
Παµβώτιδας Ιωαννίνων αναφέρονται τα εξής:
1. O Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας ιδρύθηκε µε βάση τους Ν.1650/86,
3044/99, ορίσθηκε το ∆.Σ µε Κ.Υ.Α (135074/5193/Αρ. φύλλου 1531/9/12/2002), και
συγκροτήθηκε σε σώµα τον Ιανουάριο του 2003. Είναι Ν.Π.Ι.∆ , κοινωφελούς
χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε.
2. Τους πρώτους µήνες λειτουργίας του ο Φ.∆ φιλοξενήθηκε σε χώρο που
παραχωρήθηκε από την ΕΑΣΙ Ιωαννίνων και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο
χώρο του ΚΕΠΑΒΙ (25/02/04), µετά από οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ του ΚΕΠΑΒΙ
(10/12/2003 Αρ. Συν. 4), στην οδό Αρχ. Μακαρίου 25. Στο συγκεκριµένο
συγκρότηµα ο Φ.∆ µισθώνει κατ’ αρχήν δυο χώρους συνολικού εµβαδού 170,71
τ.µ., για την εγκατάσταση της διοικητικής υπηρεσίας, ενώ του έχει παραχωρηθεί και
επιπλέον χώρος για την εγκατάσταση του προβλεπόµενου Κέντρου
Πληροφόρησης της λίµνης Παµβώτιδας και του Φ.∆.

5

Βάσει του Ν. 2742/99 είναι δυνατές οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Σύσταση ΝΠΙ∆ κοινωφελούς χαρακτήρα ως αυτόνοµου φορέα διαχείρισης προστατευόµενης περιοχής,
στοιχείου ή συνόλου της φύσης και του τοπίου (µε Π∆)
Σύσταση ΝΠΙ∆ κοινωφελούς χαρακτήρα ως κοινού φορέα διαχείρισης για το σύνολο των
προστατευόµενων αντικειµένων µίας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας ή υπαγωγή της διαχείρισης σε
παρόµοιο υφιστάµενο φορέα .(µε Π∆)
Αν δεν έχουν συσταθεί τα παραπάνω ΝΠΙ∆, ή δεν έχει υπαχθεί η διαχείριση σε υφιστάµενο φορέα, ή δεν
έχει λειτουργήσει ακόµη ο φορέας αυτός, η ανάθεση της διαχείρισης σε υφιστάµενη δηµόσια υπηρεσία, ή
ειδική υπηρεσία που συνιστάται για το σκοπό αυτό, ή οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και δηµόσια ερευνητικά κέντρα, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (µε Π∆),
ή άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του δηµόσιου τοµέα ή νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ιδιωτικού τοµέα που έχουν διακριθεί για το
έργο τους, που διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή και αποδεδειγµένη εµπειρία µε την υπογραφή Σύµβασης
∆ιαχείρισης µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του αντίστοιχου φορέα.
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Όσον αφορά στη συνολική οργάνωση της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης
προσεγγίζονται στη συνέχεια ζητήµατα που αφορούν στην κατάλληλη οργάνωση
του φορέα προκειµένου να εφαρµοστεί το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, καθώς και στην
ανάπτυξη συνεργασιών µε τρίτους. Ειδικότερα:
Οργάνωση του Φορέα ∆ιαχείρισης
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων τοποθετείται ανάµεσα στους
αρτιότερα λειτουργούντες φορείς διαχείρισης µε σηµαντική πρόοδο στην εξέλιξη
τόσο του φυσικού όσο και του οικονοµικού αντικειµένου. Επισηµαίνεται, ότι η
µοναδική πρότερη εµπειρία για την οργάνωση και λειτουργία του Φ.∆. αντλήθηκε
από τον αντίστοιχο Φορέα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου , ο οποίος
ήδη λειτουργεί από τριετίας.
Ωστόσο, αναφέρεται ότι οι σηµαντικές καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν στην
έγκαιρη χρηµατοδότηση είχαν ως αποτέλεσµα την δυσλειτουργία της οργανωτικής
δοµής και του start – up του Φ.∆., ο οποίος και λειτουργούσε στοιχειωδώς.
Όσον αφορά στην οργάνωση της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, αξίζει να
αναφερθεί ότι η εν λόγω συνδέεται άρρηκτα µε τη συνολική οργάνωση του Φορέα
∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιµο:
−

να καταρτισθεί και να εγκριθεί ο σχετικός Κανονισµός ∆ιοίκησης & Λειτουργίας
της προστατευόµενης περιοχής,

−

να εγκριθεί ο Κανονισµός για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση,
παρακολούθηση και παραλαβή µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια,
παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και
εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του φορέα διαχείρισης,

−

να εξασφαλιστούν χρηµατοδοτήσεις για την αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών
της οργανωτικής δοµής και της start-up λειτουργίας του φορέα,

−

να κατατεθούν τεχνικά δελτία στο πλαίσιο των Τοµεακών & Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την
εξασφάλιση χρηµατοδότησης των έργων / ενεργειών προστασίας και
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής λίµνης Παµβώτιδας,

−

να στελεχωθεί ο φορέας µε τουλάχιστον ένα (1) άτοµο, αρµοδιότητα του οποίου
θα είναι η παρακολούθηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης,

−

να τηρηθεί αρχείο / πρωτόκολλο εργασιών µε τις παρελθούσες, εξελισσόµενες
και σχεδιαζόµενες δράσεις,

−

να αποτιµηθούν σωστά οι όποιες δυσκολίες δύναται να προκύψουν και να γίνει
η κατάλληλη προετοιµασία για να αποφευχθούν (π.χ διαβουλεύσεις),
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−

να αναπτυχθούν συνεργασίες µε ειδικούς επιστήµονες (π.χ βιολόγοι,
περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι κλπ.).

Συνεργασίες µε τρίτους
Για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής και υλοποίησης των έργων /
ενεργειών που αναπτύσσονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, κρίνεται σκόπιµη η
ανάπτυξη συνεργασίας µε τους εξής φορείς:
•
•
•
•
•

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ ∆ήµοι, Νοµαρχία, Περιφέρεια).
Ερευνητικά Ιδρύµατα.
Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.
Τοπικοί Σύλλογοι (π.χ Πολιτιστικοί, Κυνηγετικοί, Αλιευτικοί κλπ.).
Φορείς Παραγωγών (π.χ Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Κτηνοτροφικοί
Συνεταιρισµοί κλπ.).
• Σχολεία Α’ θµιας και Β’ θµιας Εκπαίδευσης.

Επισηµαίνεται, ότι για την ανάπτυξη συνεργασιών είναι απαραίτητη η στελέχωση
του φορέα µε τουλάχιστον ένα (1) άτοµο, αρµοδιότητα του οποίου θα είναι η
επικοινωνία, η ενηµέρωση και οι δηµόσιες σχέσεις µε τους παραπάνω φορείς
(βλέπε ενότητα 7.6).
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10 Συµπεράσµατα / Αξιολόγηση των υφιστάµενων όρων και
περιορισµών σε σχέση µε τις προτάσεις του παρόντος σχεδίου
διαχείρισης
Το παρόν Σχέδιο ∆ιαχείρισης αφορά στην ολοκληρωµένη προσέγγιση του φυσικού
περιβάλλοντος και ειδικότερα στην ανάλυση της παρελθούσας και υφιστάµενης
κατάστασης / διαχείρισης των οικότοπων, των ειδών χλωρίδας - πανίδας –
ορνιθοπανίδας και των φυσικών πόρων. Η εν λόγω προσέγγιση αφορούσε στα
κεφάλαια 4 και 5.
Κατόπιν προσδιορισµού των προβληµάτων διαχείρισης και των ανθρωπογενών
πιέσεων (κεφάλαιο 6), προσεγγίστηκαν ζητήµατα σχετικά µε τους στόχους που
τίθενται και τις κύριες επιλογές τις επόµενης διαχειριστικής περιόδου. Προς αυτή
την κατεύθυνση προτάθηκε η διαχείριση ειδών και οικοτόπων, η διαχείριση των
φυσικών πόρων, η υλοποίηση προγραµµάτων επιστηµονικής παρακολούθησης
(monitoring), η οργάνωση συστήµατος ερµηνείας περιβάλλοντος και η εκτίµηση /
προσδιορισµός της φυσικής φέρουσας ικανότητας (βλ. κεφάλαιο 7). Κρίνεται
απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι στόχοι και οι κύριες διαχειριστικές επιλογές
κινήθηκαν στον άξονα των κάτωθι:
•

•
•
•
•
•

∆ιατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και άγριας
πανίδας που βρίσκονται σ’ αυτή την περιοχή, σε όσο το δυνατόν πιο
ανενόχλητη κατάσταση.
∆ιατήρηση των γενετικών πόρων σε δυναµική και εξελικτική κατάσταση.
∆ιατήρηση των εγκαθιδρυµένων οικολογικών λειτουργιών.
∆ιατήρηση των δοµικών στοιχείων του τοπίου και των γεωλογικών
χαρακτηριστικών.
Ελαχιστοποίηση της ενόχλησης µε κατάλληλο σχεδιασµό και εκτέλεση των
επιστηµονικών ερευνών και των εργασιών διατήρησης.
∆ιασφάλιση και διατήρηση των οικολογικών συνθηκών που είναι
αναγκαίες για την προστασία σηµαντικών ειδών, οµάδων ειδών, βιοτικών
κοινοτήτων ή φυσικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος .

•

Παροχή 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.
• ∆ιευκόλυνση της συστηµατικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος ως
πρωταρχικών δραστηριοτήτων για την αειφορική διαχείριση των πόρων.
• Ανάπτυξη χώρων για την περιβαλλοντική ενηµέρωση και την παροχή

Συµπεράσµατα – Αξιολόγηση των υφιστάµενων όρων και περιορισµών σε σχέση µε τις
237
προτάσεις του παρόντος σχεδίου διαχείρισης

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

ερµηνείας περιβάλλοντος στο κοινό σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των
οικοτόπων και των ειδών και το είδος της εφαρµοζόµενης διαχείρισης.
•

Περιορισµός και παρεµπόδιση κάθε εκµετάλλευσης ή χρήσης που
αντίκειται στους σκοπούς προστασίας.

•

Παροχή ωφελειών στους κατοίκους της περιοχής σύµφωνα µε τους
υπόλοιπους στόχους της διαχείρισης.

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η συνολική δοµή των παραπάνω κεφαλαίων στηρίχθηκε
στην προσπάθεια προώθησης και ανάδειξης της βιώσιµης ανάπτυξης στην
περιοχή λίµνης Παµβώτιδας (προστασία & διατήρηση της φύσης – κοινωνική &
οικονοµική ευηµερία).
Οι προτάσεις του παρόντος Σχεδίου ∆ιαχείρισης έλαβαν υπόψη τους υφιστάµενους
όρους – περιορισµούς, όπως αυτοί έχουν προκύψει από την Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 649 / 25 - 06 – 2003), «Χαρακτηρισµός της χερσαίας και λιµναίας περιοχής
της λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχή οικοανάπτυξης, καθορισµός
περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορισµών
δόµησης». Αναφέρεται, ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση των διαχειριστικών
προτάσεων σε σχέση µε τους υφιστάµενους όρους – περιορισµούς δεν δύναται να
προκύψει στην παρούσα φάση. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόµη
αξιολογηθεί, γεγονός που συνεπάγεται την αδυναµία της όποιας αξιολόγησής της
µε τις προτάσεις του παρόντος Σχεδίου ∆ιαχείρισης. Εκτιµάται, ότι σχετική
προσέγγιση του ζητήµατος δύναται να γίνει κατόπιν της 1ης Ετήσιας Αξιολόγησης
του Σχεδίου ∆ιαχείρισης.
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