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Presenter�
Presentation Notes�
Η η εκτίμηση των αναγκών σε νερό των οικοσυστημάτων και η εξασφάλιση αυτής της ποσότητας, αποτελεί ίσως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την προστασία τους. Ο λόγος είναι η ισχυρή αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ του υδατικού καθεστώτος που επικρατεί σε αυτά και της βιωτής τους. Του συνόλου δηλαδή της χλωρίδας και πανίδας τους. 
Παρόλα αυτά η ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων ως προς τις αξίες οι οποίες απορρέουν από τα υδάτινα οικοσυστήματα, όπως η αρδευτική, η αντιπλημμυρική, η βιολογική και άλλες, καθιστούν τον καθορισμό των αναγκών τους σε νερό πρόκληση τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η μεθοδολογική προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Χειμαδίτιδας την οποία θα παρουσιάσω στη συνέχεια αποτελεί ένα χρήσιμο παράδειγμα για τη χώρα μας.�



Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα με το οικοσύστημα 

• Μη αειφορική χρήση και υπερεκμετάλευση
 

των υδάτων των λιμνών

• Πτώση της στάθμης των υδάτων στη Χειμαδίτιδα, μείωση του βάθους και 
της υδάτινης επιφάνειάς της

• Υποβάθμιση του οικοσυστήματος της Χειμαδίτιδας
 

και εξάπλωση 
των καλαμώνων

• Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων της λίμνης

• Δημιουργία αντιπαραθέσεων στις τοπικές κοινωνίες σε σχέση με τη
διαχείριση των υδάτων των δυο λιμνών

Ευρύτερη
 

υδρολογική λεκάνη της λίμνης Χειμαδίτιδας

Presenter�
Presentation Notes�
Η λίμνη Χειμαδίτιδα βρίσκεται στο ΒΔ άκρο της Ελλάδας στο Νομό Φλώρινας με έκταση περίπου 9.5 km2. Βόρεια της Χειμαδίτιδας βρίσκεται η μικρότερη σε έκταση, λίμνη Ζάζαρη με επιφάνεια περίπου 2.0 km2. 
Η περιοχή των λιμνών περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο των προτεινόμενων περιοχών για ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά. 
Οι κυριότερες δραστηριότητες στην περιοχή είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία και δευτερευόντως η αλιεία. 
Στη δεκαετία του 1960 ο ποταμός Σκλήθρος ο οποίος σήμερα αποτελεί και την κύρια πηγή τροφοδοσίας των δυο λιμνών, εκτρέπεται στη Ζάζαρη και το ΒΑ τμήμα της Χειμαδίτιδας η οποία εκτείνονταν περίπου έως την έξοδο της λεκάνης απορροής της αποστραγγίζεται. Αποκαλύφθηκαν περίπου 22000 στρέμματα τα οποία αποδόθηκαν στη γεωργία.Ταυτόχρονα κατασκευάστηκε η ενωτική διώρυγα η οποία συνδέει τις δύο λίμνες και μεταφέρει τις περίσσειες νερού της Ζάζαρης στη Χειμαδίτιδα. 
Τα κυριότερα προβλήματα τα οποία τα οποία προέκυψαν μετά τις ανωτέρω επεμβάσεις στο οικοσύστημα των λιμνών εντοπίζονται στα ακόλουθα:
Μη αειφορική χρήση και υπερεκμετάλλευση των υδάτων των λιμνών
 Πτώση της στάθμης των υδάτων στη Χειμαδίτιδα, μείωση του βάθους και της υδάτινης επιφάνειάς της
 Υποβάθμιση του οικοσυστήματος της Χειμαδίτιδας και εξάπλωση των καλαμώνων
 Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων της λίμνης από τις απορροές των γειτονικών γεωργικών εκτάσεων
 Πλημμυρικά φαινόμενα και δημιουργία αντιπαραθέσεων στις τοπικές κοινωνίες σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων των δυο λιμνών
�
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1945 Έτος
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Έτος
 

1982 Έτος
 

1996
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Presentation Notes�
Υπό αυτές τις συνθήκες το ΕΚΒΥ ζήτησε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας η οποία και το αποδέχθηκε, την εξασφάλιση των αναγκών σε νερό του οικοσυστήματος αφενός για την ανόρθωση των λειτουργιών του και αφετέρου ως βάση για την αειφορική χρήση των υδάτων των λιμνών. 
�



Μεθοδολογική
 

προσέγγιση

ΒΗΜΑ
 

1ο: Διερεύνηση της στάσης και των αναγκών των
εμπλεκομένων μερών 

ΒΗΜΑ
 

2ο: Ανάλυση υφιστάμενων υδρολογικών συνθηκών
στη λεκάνη απορροής του οικοσυστήματος

ΒΗΜΑ
 

3ο: Εκτίμηση των αναγκών σε νερό του φυσικού
οικοσυστήματος και των αγρο-οικοσυστημάτων

ΒΗΜΑ
 

4ο: Απαιτούμενες παρεμβάσεις και υλοποίησή τους 

Presenter�
Presentation Notes�
Η μεθοδολογική προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε περιελάμβανε τα ακόλουθα βήματα
�



ΒΗΜΑ
 

1ο:   Διερεύνηση της στάσης και των αναγκών των
εμπλεκομένων μερών 

• Γενική ανησυχία από τη συνεχιζόμενη πτώση της στάθμης της λίμνης
και θετική στάση στο ενδεχόμενο αποκατάστασής της

• Διαφορετικές προσδοκίες από τα εμπλεκόμενα μέρη
Γεωργοί:          αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού για άρδευση,

αντιπλημμυρική προστασία
Αλιείς:               αύξηση της έκτασης της υδάτινης επιφάνειας 

και του βάθους της λίμνης
Τοπικές αρχές: καθορισμός των αναγκών σε νερό του οικοσυστήματος,

κοινά αποδεκτό σχέδιο διαχείρισης των υδάτων των
λιμνών και αντιπλημμυρική προστασία

• Χαμηλή εκτίμηση της βιολογικής, επιστημονικής και αναψυχικής
 

αξίας
του οικοσυστήματος



ΒΗΜΑ
 

2ο: Ανάλυση υφιστάμενων υδρολογικών συνθηκών
στη λεκάνη απορροής του οικοσυστήματος
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Προσομοίωση
 

της διακύμανσης της στάθμης της Χειμαδίτιδας
κατά την περίοδο 1979 –

 

1998



Αξιολόγηση
 

των λειτουργιών 
και αξιών του οικοσυστήματος

Περιβαλλοντικοί
 

& 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
• ανάγκες προστατευόμενων ειδών
• απολήψεις νερού για άρδευση 
• αντιπλημμυρική προστασία

•• προσδιορισμός προσδιορισμός υδροπεριόδουυδροπεριόδου
• μέγιστος όγκος απόληψης νερού για άρδευση

ΒΗΜΑ
 

3ο: Εκτίμηση των αναγκών σε νερό του φυσικού
οικοσυστήματος και των αγρο-οικοσυστημάτων



Προτεινόμενη υδροπερίοδος

• Μέγιστο απόλυτο υψόμετρο στάθμης νερού   : 592.0  (από 591.3)
• Επίτευξη μέγιστης στάθμης                               : έως τέλη Φεβρουαρίου
• Διατήρηση μέγιστης στάθμης                            : έως μέσα Ιουνίου
• Ελάχιστο απόλυτο υψόμετρο στάθμης νερού : 590.7 m

ΒΗΜΑ
 

3ο: Εκτίμηση των αναγκών σε νερό του φυσικού
οικοσυστήματος και των αγρο-οικοσυστημάτων



ΒΗΜΑ
 

4ο: Απαιτούμενες παρεμβάσεις και υλοποίησή τους 

• Ανύψωση και στεγανοποίηση του υφιστάμενου αναχώματος

• Διορθωτικές παρεμβάσεις στο στραγγιστικό δίκτυο πλησίον 
της λίμνης

• Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των 
υδάτων των λιμνών



Ανύψωση και στεγανοποίηση του υφιστάμενου αναχώματος

Σκοπός: -
 

αύξηση της αποθηκευτικότητας
 

της λίμνης 
-

 
ανύψωση της μέγιστης στάθμης της

-
 

μείωση της έκτασης των καλαμώνων
-

 
αντιπλημυρική

 
προστασία



Διορθωτικές παρεμβάσεις στο στραγγιστικό δίκτυο 

Σκοπός: -
 

απαγωγή των στραγγιδίων
 

προς την κύρια στραγγιστική τάφρο
-

 
διατήρηση της υπόγεια στάθμης κάτω από τη ζώνη του ριζοστρώματος

-
 

αντιπλημυρική
 

προστασία



Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των υδάτων

Σκοπός: -
 

εκτίμηση των εισροών, παρακολούθηση της στάθμης και 
έλεγχος των εκροών από τη Ζάζαρη

-
 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της στάθμης της Χειμαδίτιδας
-

 
διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του οικοσυστήματος

Υπερχειλιστής
Σταθμηγράφος

Υπερχειλιστής
Σταθμηγράφος

Παροχόμετρο



ΒΗΜΑ
 

4ο: Απαιτούμενες παρεμβάσεις και υλοποίησή τους 

Έργο
 

LIFE NATURE 
“Conservation management of Cheimaditida-Zazari

 
wetlands”

Ειδικοί
 

σκοποί του έργου:
• Η ανύψωση της στάθμης της λίμνης
• Η διαχείριση των ενδιαιτημάτων του οικοσυστήματος
• Η ανάδειξη του οικοσυστήματος της περιοχής
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