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“Παμβώτιδα, μετϊ από 50 και πλϋον 
χρόνια εμπλουτιςμών. «Παραδοςιακϊ 
ψϊρια» ό χωροκατακτητικϊ ξϋνα εύδη;”



Χϊρτησ ΓΥΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 
1:50.000, 1932



Θ ίδια θ φφςθ είχε ςτο πζραςμα των αιϊνων με ςοφία δθμιοφργθςε 

ζνα ςθμαντικό οικοςφςτθμα από δφο λίμνεσ: 

 τθ Μεγάλθ λίμνθ των Ιωαννίνων και 

 τθ Μικρι αδελφι τθσ, εκείνθ τθσ Λαψίςτασ, 

ζνα δίδυμο ςφςτθμα ςυγκοινωνοφντων δοχείων, 

όπου θ φπαρξθ τθσ μιασ ςυνδεόταν άμεςα από 

Καλή 
λειηοςπγία ηηρ 

μιαρ
Την ύπαπξη 
ηηρ άλληρ



ΧΑΡΤΗΣ 
1820

 χθματιηόταν ςτο

βορειοδυτικό τμιμα τθσ

πεδινισ ζκταςθσ τθσ

λεκάνθσ με κφρια

τροφοδοςία από τθν πθγι

Σοφμπασ.

 Σθν ίδια εποχι θ

Παμβϊτιδα είχε

υψθλότερθ ςτάκμθ και

πολφ μεγαλφτερθ ζκταςθ,

περιζβρεχε το λόφο

Καςτρίτςασ, ενϊ θ μεταξφ

τουσ επικοινωνία ιταν μια

ελϊδθσ εδαφικι ζκταςθ.





•Θ υδρολογικι λεκάνθ των Ιωαννίνων 
ζχει μζςο υψόμετρο 470 m.
• Θ επιφάνεια τθσ είναι ≈510 km2.

•Αποςτραγγίηεται ΝΑ. από τον 
ποταμό Άραχκο, ΝΔ. από τον Λοφρο 
και ΒΔ από τον ποταμό Καλαμά  

•Κφριοι αποδζκτεσ τθσ λεκάνθσ 
απορροισ: Λίμνθ Παμβϊτιδα, 
καταβόκρεσ Μπάφρασ, Πεδινισ, 
Αυγοφ, Λαψίςτασ και 
τάφροσ/ςιραγγα Λαψίςτασ.



•Η λίμνθ 
Παμβώτιδα 

ςυγκεντρώνει τισ 
απορροζσ του 

όρουσ Μιτςικζλι, 
των Λογγάδων, τθσ 

ςιραγγασ 
Λαγκάτςασ και τθσ 

τάφρου 
Καςτρίτςασ.

•Επιφάνεια 23 km2

περίπου
•Θ ςτάκμθ 
κυμαίνεται μεταξφ 
471 m και 468,4 m
•Επικρατζςτερο 
βάκοσ ≈4,5m και 
max ≈8m





Η κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται μια λίμνθ

Αποηέλεζμα 
ζύνθεηηρ 

αλληλεπίδπαζηρ 
παπαγόνηων

Φςζικών 

σημικώνβιολογικών



Η λίμνθ Παμβώτιδα ζνασ αξιόλογοσ υγρότοποσ τθσ Ηπείρου 

με ζντονο μωςαϊκό 
ενδιαιτθμάτων

με εξζχουςα υγροτοπικι 
ςφνκεςθ

ςπάνια και ενδθμικά είδθ 
χλωρίδασ και πανίδασ

κακϊσ και ζναν ςθμαντικό 
τόπο αναπαραγωγισ ειδϊν

εντάχκθκε ςτο δίκτυο Φφςθ 
2000 με κωδικό 
GR2130005



 πουδαίο ρόλο διαδραματίηει θ

φπαρξθ ςθμαντικϊν ενδιαιτθμάτων για

τθν παρουςία ςπονδυλωτϊν όπωσ

είναι τα αμφίβια, τα ερπετά και τα

κθλαςτικά κακϊσ και θ παρουςία

ςπάνιων και άλλων ςθμαντικϊν ειδϊν

χλωρίδασ και κυρίωσ ορνικοπανίδασ

Βαλτόπαπια
(Aythya nyroca)

Κιρκινέζι
(Falco naumani)

Λαγγόνα
(Phalacrocorax pygmaeus)

Κραςπεδωτή χελώνα
(Testudo marginata)

Φτέρη του νερού
(Azolla filiculoides Lam.)





Θ λίμνθ Παμβϊτιδα υπιρξε

 πόλοσ ζλξθσ για τθν ανκρϊπινθ

κοινωνία,

 προςφζροντάσ τθσ τα απαραίτθτα

για τθ διατροφι τθσ

 και ζνα ςίγουρο καταφφγιο

ενάντια ςτουσ εχκροφσ και τισ

ςκλθρζσ ςυνκικεσ των γφρω

ορεινϊν όγκων.

 Ωςτόςο θ αρμονικι ςυνφπαρξθ

πόλθσ και λίμνθσ διαταράχκθκε

λόγω τθσ υπζρμετρθσ οικιςτικισ

ανάπτυξθσ







Θ αποξιρανςθ τθσ 
λίμνθσ Λαψίςτασ

Θ ειςαγωγι ξενικϊν 
ειδϊν

Οι παραλιακοί δρόμοι 
με τα κρθπιδϊματα 
και τα μπαηϊματα 

Οι ανκρώπινεσ παρεμβάςεισ που ζλαβαν χώρα ςτο 

πρόςφατο παρελκόν

υνζβαλαν ςτθ μείωςθ τθσ ζκταςθσ τθσ λίμνθσ και του

ςυνολικοφ όγκου του νεροφ τθσ, ςτον περιοριςμό τθσ

δυνατότθτασ κακαριςμοφ τθσ, κ.α.

Κυρίωσ όμωσ, άλλαξαν την αντίληψη και την

εικόνα τησ κοινωνίασ απέναντι ςτη λίμνη.



αντίςτοιχο οικολογικό τίμθμα 

αντανακλάται ςτθ λίμνθ 

που αποτελεί τον κακρζφτθ τθσ οικολογικισ 

κατάςταςθσ για τθν ευρφτερθ περιοχι. 

Σα τελευταία 40 χρόνια 

αντιλθπτι θ υποβάκμιςθ τθσ λίμνθσ

φαινόμενο του ανκρωπογενοφσ ευτροφιςμοφ

τθν ελάττωςθ τθσ διαφγειασ των νερϊν τθσ 

τθν ζντονθ δυςοςμία

Θ ραγδαία επιβολι τθσ αςφμμετρθσ ανάπτυξθσ 



Θ αλιεία αποτελοφςε και αποτελεί ακόμθ μια από τισ 
παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ περιοχισ



Squalius pamvoticus (τιλιανόσ)

Luciobarbus albanicus (μαπίηζι)

Pelasgus epiroticus (τςίμα)







κοπόσ τθσ μελζτθσ
Θ παροφςα μελζτθ είχε ωσ ςτόχο τθ διερεφνθςθ τθσ κατανομισ του είδουσ
προτεραιότθτασ Triturus macedonicus ςτθν περιοχι τθσ λίμνθσ Παμβϊτιδασ,
κακϊσ και τθσ εμφάνιςθσ παιδομόρφωςθσ ςε πλθκυςμοφσ τριτϊνων, και τθ
ςυςχζτιςι τθσ με τθν παρουςία ψαριϊν ςε μόνιμα και εποχικά λιμνία, με
απϊτερο ςκοπό τθ διατφπωςθ διαχειριςτικϊν δράςεων.

υγκεκριμζνα, οι ςτόχοι τθσ μελζτθσ ιταν:

• Θ λεπτομερισ καταγραφι τθσ εξάπλωςθσ του είδουσ Triturus macedonicus ςε
μόνιμεσ και εποχικζσ υδατοςυλλογζσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΦΔΛΠΙ

• Θ διερεφνθςθ τθσ ζκταςθσ εμφάνιςθσ τθσ παιδομόρφωςθσ ςε πλθκυςμοφσ
τριτϊνων ςτθν περιοχι

• Θ ςυλλογι δεδομζνων για τθν ζκταςθ τθσ ειςαγωγισ ψαριϊν ςε
υδατοςυλλογζσ και ςυςχζτιςι τθσ με τθν παρουςία ι απουςία του Triturus

macedonicus

• Θ ζκδοςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου για τθ ςπουδαιότθτα τθσ περιοχισ ωσ
κερμό ςθμείο βιοποικιλότθτασ αλλά και τθσ προςαρμοςτικισ ενδο-ειδικισ
ποικιλότθτασ, κακϊσ και για τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανεξζλεγκτθσ
ειςαγωγισ ψαριϊν ςτισ μικρζσ υδατοςυλλογζσ



Μακεδονικόσ τρίτωνασ (Triturus

macedonicus), παιδομορφικό θηλυκό άτομο 

Κοινόσ τρίτωνασ (Lissotriton vulgaris), 

παιδομορφικό θηλυκό άτομο, 
(φωτο: Κ. Σωτηρόπουλοσ)



υγκεκριμζνα, ταυτοποιικθκαν τα είδθ: 
Carrassius gibelio (Πεταλοφδα), 
Carrassius auratus (Χρυςόψαρο), 
Cyprinus carpio (Κυπρίνοσ), 
Gambusia holbrooki (Κουνουπόψαρο), 

Tinca tinca (Γλφνι), 
Squalius pamvoticus (Σιλιανόσ ι Ποταμοκζφαλοσ τθσ Παμβϊτιδασ), (ενδθμικό)
Economidichthys pygmaeus (Λουρογωβιόσ)

Carrassius auratus

Carrassius gibelio
Gambusia holbrooki

Squalius pamvoticus

Economidichthys pygmaeus



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ

• Διαπιςτϊκθκε εκτεταμζνθ παρουςία και ειςαγωγι ψαριϊν ςτισ μόνιμεσ
υδατοςυλλογζσ. θμαντικόσ αρικμόσ ειδϊν ψαριϊν αφορά ξενικά είδθ.

• Θ ανεξζλεγκτθ ειςαγωγι ψαριϊν, και ιδιαίτερα των ξενικϊν ειδϊν, ςτισ μόνιμεσ
υδατοςυλλογζσ μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικά προβλιματα ςε πλθκϊρα
ειδϊν πανίδασ. τθν περίπτωςθ του Μακεδονικοφ τρίτωνα και τθσ
παιδομόρφωςθσ, θ εκτεταμζνθ εξάπλωςθ των ψαριϊν φαίνεται πωσ ζχει
εκτοπίςει ςε μεγάλο βακμό το πρϊτο ενϊ φαίνεται πωσ δρα αναςταλτικά ςτθν
εκδιλωςθ τθσ παιδομόρφωςθσ.

• Θ ανεξζλεγκτθ ειςαγωγι ψαριϊν ςτισ μόνιμεσ υδατοςυλλογζσ μπορεί να
οδθγιςει ςε ςθμαντικι υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ του λεκανοπεδίου τθσ
Παμβϊτιδασ, υπονομεφοντασ τόςο τθ ςυνολικι βιοποικιλότθτα όςο και τθν
πολφ ςθμαντικι ενδοειδικι προςαρμοςτικι ποικιλότθτα.



Προτείνεται λοιπόν θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από μζρουσ του ΦΔΛΠΙ προσ τθν 
κατεφκυνςθ: 
• τθσ ενθμζρωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, 
• τθσ λιψθσ αυςτθρότερων μζτρων αποτροπισ τθσ ρφπανςθσ των 

υδατοςυλλογϊν, 

• τθσ λιψθσ αυςτθρότερων μζτρων κατά τθσ καταςτροφισ (π.χ. 
επιχωματϊςεισ, εκχερςϊςεισ, κλπ) των υδατοςυλλογϊν, 

• του περιοριςμοφ ι/και αποτροπισ τθσ ειςαγωγισ ψαριϊν, 
• τθσ απομάκρυνςθσ των ψαριϊν και επαναφοράσ των υδατοςυλλογϊν ςτθν 

πρότερθ κατάςταςθ 



Τποζργο «Κακοριςμόσ και εφαρμογι μζτρων ενίςχυςθσ του ενδθμικοφ είδουσ
Pelasgus epiroticus και διαχείριςθσ των ιχκυοπλθκυςμών τθσ Λίμνθσ
Παμβώτιδασ» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Δράςεισ για τθν προςταςία και
διαχείριςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ Λίμνθσ Παμβώτιδασ» με κωδικό ΟΠ (MIS)

5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΤ.

Εργαςτιριο Ηωολογίασ, 
Σμιμα Βιολογικϊν Εφαρμογϊν & 

Σεχνολογιϊν,



κοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ:
• τθν προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Παμβϊτιδασ,  των 

ιχκυοπλθκυςμϊν τθσ και των τροφικϊν ςχζςεων με ζμφαςθ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ δυςτροφικϊν κρίςεων κακϊσ και ανκίςεων φυτοπλαγκτοφ και 
κυανοβακτθρίων .

• Αξιολογϊντασ τα αποτελζςματα, τελικόσ ςκοπόσ είναι να προτακοφν δράςεισ 
και διαχειριςτικά μζτρα ϊςτε να μειωκεί θ αφκονία των ηωοπλαγκτοφάγων
ειδϊν, για να περιοριςτεί θ πίεςθ επί του ηωοπλαγκτοφ και κατά ςυνζπεια να 
αυξθκεί θ κιρευςθ των φυτοπλαγκτονικϊν οργανιςμϊν. 

• ε ο,τι αφορά το ενδθμικό είδοσ Pelasgus epiroticus (τςίμα) ςτόχοσ τθσ 
ζρευνασ ιταν θ αναηιτθςθ του, θ εκτίμθςθ και θ ενίςχυςθ των πλθκυςμϊν 
του ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ λίμνθσ Παμβϊτιδασ, κακϊσ και θ υλοποίθςθ 
δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ ςχετικά με τισ 
απειλζσ για το είδοσ και τθν προςταςία του.



Αποτελζςματα – υηιτθςθ

• Με τον πειραματικό αλιευτικό εξοπλιςμό που χρθςιμοποιικθκε μπόρεςαν να
καταγραφοφν 3 είδθ ψαριϊν: Rutilus panosi, Silurus aristotelis και Carassius

gibelio, με τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ατόμων να ανικουν ςτο είδοσ Rutilus
panosi.

• Εκ των ενδθμικϊν ειδϊν τθσ λίμνθσ ςυλλζχκθκαν μόνο το Pelasqus epiroticus και
το Luciobarbus albanicus με τθ χριςθ θλεκτραλιείασ. Σα παραπάνω
αναδεικνφουν τθν αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ των ιχκυοπλθκυςμϊν τθσ λίμνθσ.

• Οι πολφ μεγάλεσ αφκονίεσ το Rutilus panosi ςτισ οποίεσ ςυναντάται ςε
ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ μακρόφυτων που προςφζρουν προςταςία, είναι ζνασ
βαςικόσ λόγοσ για τον οποίο θ αφκονία του ηωοπλαγκτοφ ζχει μειωκεί ςτθ λίμνθ
Παμβϊτιδα και ωσ ςυνζπεια αυτοφ θ αφκονία του φυτοπλαγκτοφ αυξάνεται
προκαλϊντασ κατά διαςτιματα φυτοπλαγκτονικζσ ανκίςεισ.

• Θ αλιευτικι διαχείριςθ του είδουσ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ηιτθμα και
πικανότατα αποτελεί ζνα εργαλείο για top- down ζλεγχο του φυτοπλαγκτοφ.

• Θ μζγιςτθ αλιευτικι κνθςιμότθτα αςκείται ςε μεγάλα άτομα μικουσ 17cm και
άνω, που αντιςτοιχοφν ςε θλικίεσ μεγαλφτερεσ τουλάχιςτον των δφο ετϊν.

• Για να μειωκεί ο πλθκυςμόσ ςε βάκοσ χρόνου, ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ να
αφαιρεκοφν άτομα από το ςφςτθμα είναι να αφαιροφνται κατά τθν περίοδο τθσ
πρϊτθσ αναπαραγωγισ, ϊςτε για κάκε άτομο που αφαιρείται να μθν ζχουν
ειςζλκει άλλα άτομα ςτον πλθκυςμό.



Αποτελζςματα – υηιτθςθ

• Οι πλθκυςμοί του ενδθμικοφ είδουσ τθσ Παμβϊτιδασ P. epiroticus ζχουν
καταρρεφςει τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ για πολλοφσ λόγουσ.

• Είδθ ςτενόοικα όπωσ θ τςίμα, ζχουν πολφ περιοριςμζνο εφροσ ανοχισ ςε
φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ. Με το πζραςμα των ετϊν, και ςε ςυνδυαςμό με τθν
παρουςία ξενικϊν ειδϊν θ λίμνθ ζγινε ζνα ακατάλλθλο περιβάλλον για τθν
επιβίωςθ του είδουσ.

• Θ ςυνεχισ αφξθςθ των φυτοπλαγκτονικϊν οργανιςμϊν και θ ςυνεχισ μείωςθ των
ηωοπλαγκτονικϊν οργανιςμϊν λόγω τθσ ζντονθσ κιρευςθσ από πλαγκτοφάγα
ψάρια εντείνουν ακόμα περιςςότερο αυτιν τθν κατάςταςθ, μιασ και
περιορίηονται οι τροφικοί πόροι του είδουσ. Θ τςίμα είναι ηωοπλαγκτοφάγο
είδοσ, οπότε θ τόςο ζντονθ παρουςία τθσ δρομίτςασ πικανόν να οδθγεί ςε
ανταγωνιςμό των δφο ειδϊν, και κακϊσ θ δρομίτςα ωσ λιμναίο ευρφοικο είδοσ,
κατζλαβε το ςφςτθμα εκτοπίηοντασ τθν τςίμα.

• Από τα προβλιματα που αναφζρκθκαν, το πιο εφκολο να επιλυκεί προκειμζνου
να δϊςει τθν ευκαιρία ςτουσ εναπομείναντεσ πλθκυςμοφσ τθσ τςίμασ που
εντοπίςτθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ να ανακάμψουν, φαίνεται να είναι
θ μείωςθ του πλθκυςμοφ τθσ δρομίτςασ μζςω επιλεκτικισ αλιείασ.

• Αυτό το βιμα, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω ευελπιςτοφμε ότι κα βοθκιςει
όλα τα τροφικά επίπεδα του ςυςτιματοσ να επανζλκουν ςε ιςορροπία.



Αποτελζςματα – υηιτθςθ

• Ζτςι τα δφο τμιματα αυτισ τθσ ζρευνασ, ο κακοριςμόσ και θ εφαρμογι μζτρων
ενίςχυςθσ του Pelasgus epiroticus και θ διαχείριςθ των ιχκυοπλθκυςμϊν τθσ
λίμνθσ ςυγκλείνουν και πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ωσ ζνα.

• Σα άτομα P. epiroticus που διατθροφνται ςτο εργαςτιριο Ηωολογίασ του
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων κα διατθρθκοφν με ςκοπό να μελετθκοφν οι
βιολογικζσ απαιτιςεισ του είδουσ και κα υποβλθκοφν ςε προςπάκεια τεχνθτισ
αναπαραγωγισ εκ νζου κατά τθν επόμενθ αναπαραγωγικι περίοδο με ςκοπό τθν
δθμιουργία απογόνων. Αυτοί κα χρθςιμοποιοφν για δοκιμζσ επανζνταξθσ του
είδουσ ςε αςφαλείσ προςτατευμζνεσ κζςεισ του ςυςτιματοσ. Σζλοσ άτομα κα
αξιοποιθκοφν για τθν γενετικι ταυτοποίθςθ του είδουσ.



Ενθμερωτικό Φυλλάδιο του Σμιματοσ 1 «Κακοριςμόσ και
εφαρμογι μζτρων διαχείριςθσ των ιχκυοπλθκυςμϊν τθσ
λίμνθσ»

Ενθμερωτικό Φυλλάδιο του Σμιματοσ 2 «χεδιαςμόσ και
εφαρμογι μζτρων ενίςχυςθσ των πλθκυςμϊν του
ενδθμικοφ είδουσ Pelasgus epiroticus (Σςίμα)»



 Αιτιματα και προτάςεισ που
αφοροφν τα είδθ για τθν
«αποκατάςταςθ» του
οικοςυςτιματοσ.

 αιτιματα για ςυνζχιςθ και
αφξθςθ των εμπλουτιςμϊν με
είδθ ψαριϊν,

 προτάςεισ για τθν εφαρμογι
μεκόδων βιο-διαχείριςθσ με
τον εμπλουτιςμό τθσ λίμνθσ
με «επωφελι» είδθ,

 δθμοςιεφματα, φωνζσ ότι
είναι υπό διωγμό τα
«παραδοςιακά» ψάρια και οι
επαγγελματίεσ αλιείσ.




