
 

H ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

Ζ Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή (Π.Π.) έρεη επίθεληξν 

ηε Λίκλε Πακβώηηδα, έλαλ πγξόηνπν ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο πνπ αλήθεη ζην Δπξσπατθό Γίθηπν 

Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ NATURA 2000 θαη 

πεξηιακβάλεη ηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο από 

όπνπ θαη επεξεάδεηαη2. H Λίκλε Πακβώηηδα είλαη 

κία από ηηο αξραηόηεξεο ιίκλεο παγθνζκίσο 

(ειηθίαο ≈ 7 εθ. εηώλ), βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο 

ηνπ όξνπο Μηηζηθέιη δίπια ζηελ πόιε ησλ 

Ησαλλίλσλ θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 22 km2 ηεο 

ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Πξόθεηηαη 

γηα κηα ξερή ιίκλε, κε κέζν βάζνο 4,5κ. θαη 

κέγηζην 8κ3. Σξνθνδνηείηαη από ηα λεξά ησλ 

βξνρώλ θαη ηηο πεγέο από ην Μηηζηθέιη3.  
 

 

 

 

 

 

 

H πεξηνρή επζύλεο ηνπ Φ.Γ.Λ.Π.Η. 

πεξηιακβάλεη 6 πεξηνρέο (sites)1: 
• ΔΕΓ-ΕΔΠ GR2130005 ΛΗΜΝΖ 

ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ (ζην ζύλνιό ηεο) 

• ΕΔΠ GR2130012 ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ (ζην 

ζύλνιό ηεο) 

• ΔΕΓ GR2130008 ΟΡΟ ΜΗΣΗΚΔΛΗ 

(κέξνο απηνύ) 

• ΕΔΠ GR2130011 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΕΑΓΟΡΗ 

& ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ 

ΜΗΣΗΚΔΛΗ (κέξνο απηνύ) 

• ΕΔΠ GR2130013 ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΘΑΜΑΝΗΚΩΝ ΟΡΔΩΝ 

(πνιύ κηθξό κέξνο απηήο) 

• ΕΔΠ GR2130010 ΟΡΟ ΓΟΤΚΟΝ, 

ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟ, ΓΑΟ ΜΔΡΟΠΖ, 

ΚΟΗΛΑΓΑ ΓΟΡΜΟΤ & ΛΗΜΝΔ 

ΓΔΛΒΗΝΑΚΗΟΤ 

 

 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 

Ζ Π.Π. ηεο Πακβώηηδαο, παξά ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη, δηαηεξεί πινύζηα 

βηνπνηθηιόηεηα κε πνιιά ελδεκηθά θαη ζπάληα είδε πνπ απεηινύληαη παγθνζκίσο κε 

εμαθάληζε θαη πξνζηαηεύνληαη από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία1. Πεξηιακβάλεη: 19 

δηαθξηηέο ελόηεηεο βιάζηεζεο (Σύπνη Οηθνηόπσλ), 200 είδε θπηώλ ρεξζαίνπ 

πεξηβάιινληνο, 115 είδε θαη ππνείδε θπηώλ πγξνύ ζηνηρείνπ, 169 είδε 

νξληζνπαλίδαο, 49 είδε αζπόλδπισλ, 28 είδε ζειαζηηθώλ, 25 είδε εξπεηώλ, 20 είδε 

ςαξηώλ  θαη 12 είδε ακθηβίσλ1. 

 ΤΠΟΓΟΜΔ Φ.Γ.Λ.Π.Η. 

Γξαθεία: 4ν ρικ. ηεο Δ.Ο. Ησαλλίλσλ-Σξηθάισλ, Σ.Κ. 45445, Πέξακα Ησαλλίλσλ. 

Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Λίκλεο Πακβώηηδαο (Νήζνο Ησαλλίλσλ):. Σα εθζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ελόηεηεο γηα ηηο 

Π.Π. θαη ηε θπζηθή θιεξνλνκηά, ηελ εμέιημε ηεο Πακβώηηδαο, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο, ηε ζρέζε κε ηνλ 

άλζξσπν, ηε δηαρείξηζή ηεο θαη ηελ πξνβνιή ηεο αιηείαο θαη ηνπ αιηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ παξαδνζηαθά 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ιίκλε1. Γέρεηαη ηόζν νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο από ζρνιεία ηεο πεξηνρήο αιιά θαη από όιε 

ηελ Διιάδα, αλώηεξεο θαη αλώηαηεο ζρνιέο θαη ζπιιόγνπο, όζν θαη κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο: 

Πάξθν Δξκελείαο Οηθνζπζηήκαηνο Λίκλεο Πακβώηηδαο (πεξηνρή Βνηαληθόο): Με ζπλνιηθήο έθηαζεο 4,5 

ζηξ., παξνπζηάδεη έλα «θηιηθό» κνληέιν αλάπηπμεο ηεο παξαιίκληαο πεξηνρήο, ζε έλα «πξάζηλν» ρώξν 

πςειήο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αμίαο. Παξάιιεια ελδείθλπηαη γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

ήπηα αλαςπρή, παξαηήξεζε πνπιηώλ θαη ηνπίνπ1. Γέρεηαη ηόζν νξγαλσκέλεο νκάδεο  όζν θαη 

κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2016-20194,5 

• ΠΔΠ Ζπείξνπ-πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο κε ηίηιν: «Γξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Λίκλεο Πακβώηηδαο» (2018-2020). 

• IUCN-πινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Γηεζλνύο Έλσζεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο IUCN κε ηίηιν «Incubator for Nature Conservation – Θεξκνθνηηίδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θύζεο» (2017-2019). 

• CLLD LEADER-Έγθξηζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Γξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εξκελείαο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Πακβώηηδαο Ησαλλίλσλ  

(2014-2020). 

• Πξόγξακκα Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο Πακβώηηδαο (2021-2027)- πλεξγαζία ηνπ Φ.Γ.Λ.Π.Η. κε ηε ΜΟΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ.  

• Τπνβνιή ηεο Πξάμεο «Δπηρνξήγεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Πακβώηηδαο Ησαλλίλσλ γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, εηδώλ θαη νηθνηόπσλ», ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Τπνδνκέο 

Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ (MONITORING) 4,5 

• 2016-2019 «Παξαθνινύζεζε εηδώλ νξληζνπαλίδαο»: εκεξόβηα αξπαθηηθά, ζηξνπζηόκνξθα θαη άιια  πδξόβηα, παξπδάηηα, κεγάια θαινβαηηθά θαη ζαιαζζνπνύιηα. 

• 2016-2019 «Μεζνρεηκσληάηηθεο Καηακεηξήζεηο Τδξόβησλ Πνπιηώλ (ΜΔΚΤΠ)»: πνπ δηαρεηκάδνπλ ζηε ιίκλε Πακβώηηδα θαη ζε άιιεο πγξνηνπηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Π., ζπλεξγαζία EOE.  

• 2016-2019 «Παλειιήληα Απνγξαθή Πειεθάλσλ»: Σαπηόρξνλε θαηακέηξεζε αξγπξνπειεθάλσλ (Pelecanus crispus) θαη ξνδνπειεθάλσλ (Pelecanus onocrotalus), πνπ απεηινύληαη 

παγθνζκίσο κε εμαθάληζε, ζε 6 ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ Οπθξαλία  

• 2016 -2019 Παλειιήληα Απνγξαθή Κηξθηλεδηώλ (Falco naumanni) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΟΔ. Πξόζζεηα ην 2019 έγηλε ηνπνζέηεζε πνκπώλ ζε ηέζζεξα θηξθηλέδηα ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LIFE FALCON.  

• 2016-2019 Δπηζηεκνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ ελδεκηθνύ είδνπο αθξίδαο Chorthippus lacustris:. Σν είδνο είλαη ελδεκηθό ηεο Ζπείξνπ θαη ζπγθαηαιέγεηαη σο θξηζίκσο θηλδπλεύνλ 

(Critically Endangered) ηόζν ζην Κόθθηλν Βηβιίν ησλ απεηινύκελσλ δώσλ ηεο Διιάδαο, θαη ζηελ Κόθθηλε Λίζηα Απεηινύκελσλ Δηδώλ ηεο IUCN. 

• 2017 Καηαγξαθή ηνπ είδνπο καθεδνληθνύ ηξίησλα Triturus macedonicus: ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ "Γηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο γηα ην είδνο Triturus macedonicus ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή 

ηεο Λίκλεο Πακβώηηδαο". 

• 2018-2019 Γαθηπιίσζε Λεπθώλ Πειαξγώλ (Ciconia ciconia): ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θα. Eva Stets (ζπληνλίζηξηα ησλ δαθηπιηώζεσλ ιεπθνύ πειαξγνύ ζηελ Διιάδα ηνπ Δ.Κ.Γ.Π.),  

• Κάζε ρξόλν πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε θαηαγξαθή ησλ θσιηώλ ηνπ Λεπθνύ Πειαξγνύ 

Σηηγκηόησπα από ηα Προγράκκαηα 

Παραθοιούζεζες 2016-2019 

ΔΠΟΠΣΔΗΑ-ΦΤΛΑΞΖ 

• Αξκνδηόηεηα θαη πξνηεξαηόηεηα ηνπ Φ.Γ.Λ.Π.Η. 

απνηειεί ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο 

-θύιαμεο ηεο Π.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο, κε ραξαθηήξα θπξίσο πξνιεπηηθό, 

επνπηηθό θαη απνηξεπηηθό1.   

 

• ηνλ Πίλαθα δεμηά παξνπζηάδνληαη ηα ζπκβάληα πνπ 

θαηαγξάθεθαλ από ην πξνζσπηθό θύιαμεο ηνπ 

Φ.Γ.Λ.Π.Η., εληόο ηεο Π.Π. γηα ηελ πεξίνδν 2016-

20194,5: 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΔΗ 

Κύξηα αξκνδηόηεηα ηνπ Φ.Γ.Λ.Π.Η. απνηειεί ε παξνρή 

αηηηνινγεκέλσλ γλσκνδνηήζεσλ, πξηλ από ηελ έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο πεξηνρέο επζύλεο ή αλ νη επηπηώζεηο 

επεξεάδνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο, θαη ζε θάζε ζέκα γηα ην 

νπνίν δεηείηαη ε γλώκε ηνπ από ηηο αξκόδηεο αξρέο1. Οη 

απηνςίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Φ.Γ.Λ.Π.Η. ζπλέβαιαλ ζηελ 

νξζόηεξε ιεηηνπξγία πνιιώλ θηελ/θώλ κνλάδσλ πνπ 

απνηεινύλ κείδσλ δήηεκα ζηελ Π.Π. Σα ηειεπηαία ρξόληα 

παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ζηηο γλσκνδνηήζεηο πνπ 

αθνξνύλ θσηνβνιηατθά.  

ΔΝΖΜΔΡΧΖ-ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

• ηελ πεξίνδν 2016-19 νξγαλώζεθαλ πνηθίιεο δξάζεηο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο θαη εξκελείαο νηθνζπζηήκαηνο ιίκλεο Πακβώηηδαο (ζπρλά ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο), γηα 

όιεο ηηο ειηθίεο, κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ησλ επηζθεπηώλ ηεο πεξηνρήο γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο Π.Π4,5. 

Τινπνηήζεθαλ δξάζεηο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζε καζεηέο/θνηηεηέο θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (από ηα Ησάλληλα θαη ηελ ππόινηπε Διιάδα) θαη ζε νκάδεο εηδηθνύ 

ελδηαθέξνληνο. Οη δξάζεηο πεξηιάκβαλαλ: εξκελεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο, παξαηήξεζε-αλαγλώξηζε πνπιηώλ, παξνπζηάζεηο ppt, πξνβνιέο ληνθηκαληέξ ηνπ Φ.Γ.Λ.Π.Η., 

πεξηβαιινληηθά εξγαζηήξηα, πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα1. πλνιηθά γηα ηα έηε 2016-2019 ελεκεξώζεθαλ 10.252 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ 2084 καζεηέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, 4654 καζεηέο 

ζην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Λίκλεο Πακβώηηδαο, 1263 καζεηέο ζην Πάξθν Δξκελείαο Οηθνζπζηήκαηνο Λίκλεο Πακβώηηδαο θαη 2251 καζεηέο ζε Υώξνπο Δθδειώζεσλ! 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Πακβώηηδαο Ησαλλίλσλ (Φ.Γ.Λ.Π.Η.) ιεηηνπξγεί από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2003 σο ζεζκνζεηεκέλν δηαρεηξηζηηθό όξγαλν ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ. Απνηειεί Ννκηθό 

Πξόζσπν Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ, θνηλσθεινύο ραξαθηήξα θαη επνπηεύεηαη από ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο1. θνπόο ηεο ίδξπζεο ηνπ είλαη ε δηαθύιαμε ηνπ θπζηθνύ 

νηθνζπζηήκαηνο, ε απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηεο Π.Π. κε παξάιιειε 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη πηνζεηνύλ ηελ αξρή ηεο 

αεηθνξίαο. Σν 2016 κεηά ηε ιήμε ηνπ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο (Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε), ην πξνζσπηθό ηνπ Φ.Γ.Λ.Π.Η. ζπλέρηζε ζεκαληηθέο 

δξάζεηο επηζηεκνληθήο παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο Π.Π. όπσο ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. Ο Φ.Γ.Λ.Π.Η. έρνληαο απνθηήζεη κεγάιε ηερλνγλσζία ζε αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ην 

ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ, ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινύζεζε, 

ηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε, θ.ά., κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθό ξόιν 

ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζηελ επεκεξία θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηώλ.  

Γιασείπιζη Πποζηαηεςόμενηρ Πεπιοσήρ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ Ηωαννίνων (Πεπίοδορ 

2016-2019) 

Φοπέαρ Γιασείπιζηρ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ Ηωαννίνων 

Υιωηέλλη Καηεπίνα1, Ζλία Δλένη1, Εώηος Δςδοξία1 

 

1Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Πακβώηηδαο Ησαλλίλσλ, 4ν ρικ. ηεο Δ.Ο. Ησαλλίλσλ-Σξηθάισλ, Σ.Κ. 45445, Πέξακα Ησαλλίλσλ  

Με τθ ςειρά: Κορμοράνοσ, Κιρκινζηι, Λευκό νοφφαρο, Υδρόβια βλάςτθςθ, Λοφιοφόροσ Τρίτωνασ, Ακρίδα τθσ Ηπείρου, Τςίμα.  

Διαγράμματα με τα ςτατιςτικά των γνωμοδοτιςεων τθσ 
περιόδου 2016-2019 

Στιγμιότυπα από τισ δράςεισ ελεκέρωζες-

εσαηζζεηοποίεζες του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.  2016-2019.  
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