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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην 1
η
 φάση του παρόντος έργου, εγκαταστάθηκαν δύο αυτόµατοι, τηλεµετρικοί 

σταθµοί παρακολούθησης της στάθµης και των βασικών φυσικοχηµικών παραµέτρων, 

σε δύο θέσεις εντός του ρέµατος Γαδουρά σε απόσταση περίπου 1 και 3 km κατάντη 

του φράγµατος. Ο σκοπός της εγκατάστασης των εν λόγω σταθµών είναι η συνεχής 

παρακολούθηση της στάθµης στις φυσικές εκβαθύνσεις που βρίσκονται µέσα στην 

κοίτη και αποτελούν ενδιαίτηµα/καταφύγιο για τον πληθυσµό των γκιζανιών που 

διαβιεί στα κατάντη του φράγµατος και, κατά συνέπεια, η αποτελεσµατικότερη 

διαχείριση της υποδοµής της οικολογικής παροχής, µε στόχο τη διατήρηση του 

συγκεκριµένου ιχθυοαποθέµατος.  

Επίσης, κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου, πραγµατοποιήθηκε πείραµα εκτίµησης 

της ελάχιστης οικολογικής παροχής τον Οκτώβριο του 2011, το οποίο επαναλήφθηκε 

τον Αύγουστο του 2012, και στο οποίο προσοµοιώθηκε η υδρολογική απόκριση του 

ρέµατος (διακύµανση στάθµης και παροχής) σε συγκεκριµένες συνθήκες διάθεσης 

νερού από τη βαλβίδα οικολογικής παροχής του φράγµατος. Έτσι, εκτιµήθηκαν οι 

ποσότητες νερού που απαιτούνται κατά την ξηρή περίοδο του έτους για να 

συντηρήσουν το νερό στις φυσικές εκβαθύνσεις του ρέµατος, ώστε να καταστεί δυνατή 

η διατήρηση του πληθυσµού των γκιζανιών στην περιοχή αυτή του Γαδουρά.  

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων διαχείρισης της 

οικολογικής παροχής του ρέµατος, µε χρήση δυναµικού µοντέλου υδρολογικής 

προσοµοίωσης, και προέκυψαν σαφείς οδηγίες για το διαχειριστή του φράγµατος, οι 

οποίες επιτρέπουν την κάλυψη της ελάχιστης οικολογικής παροχής κάτω από µια σειρά 

υδροµετεωρολογικών και διαχειριστικών συνθηκών. 

Οι αυτοψίες για την εκτίµηση της αφθονίας του πληθυσµού των γκιζανιών στο 

Γαδουρά, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2011 και 2012, κατέδειξαν για 

άλλη µια φορά (όπως και στο παρελθόν) ότι η αφθονία του πληθυσµού που διαβιεί στα 

ανάντη του ταµιευτήρα διακυµαίνεται, ανάλογα µε τις διαθέσιµες ποσότητες νερού. Tα 

τελευταία χρόνια όµως στην περιοχή αυτή, παρουσιάζεται µια τάση µείωσης της 

αφθονίας του πληθυσµού αυτού, κυρίως όσον αφορά στα ενήλικα άτοµα (ηλικίας 2+ 

και 3+), γεγονός που συνδέεται µε τη µείωση των παροχών νερού και τη 

συνεπακόλουθη υποβάθµιση των µικρο-ενδιαιτηµάτων των ψαριών, ιδιαίτερα κατά την 

ξηρή περίοδο του έτους. Παρά ταύτα όµως, ο πληθυσµός γκιζανιών που διαβιεί στα 

ανάντη του φράγµατος εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλή κατάσταση από άποψη 

διατήρησης.  

Η αφθονία του πληθυσµού των γκιζανιών στα κατάντη του φράγµατος 

εξακολουθεί να είναι µικρή, καθιστώντας ιδιαίτερα πιθανή τη γενετική κατάπτωση 

(λόγω αιµοµιξίας) και εξαφάνιση των ψαριών που έχουν αποµείνει στην περιοχή.  

Ως το 2011, τα λίγα ψάρια που επιβίωναν στην περιοχή αυτή κατά την ξηρή 

περίοδο του έτους ήταν ηλικίας 0+ (και ελάχιστα, στις µεγαλύτερες εκβαθύνσεις, 1+). 

Η εγκατάσταση των δύο αυτόµατων, τηλεµετρικών σταθµών παρακολούθησης της 



στάθµης και των βασικών φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού, οι βροχοπτώσεις και 

η υπερχείλιση του ταµιευτήρα κατά τις υγρές περιόδους των ετών 2011 και 2012 και, 

κυρίως, η παροχή νερού στην περιοχή από τον ταµιευτήρα δύο φορές κατά την ξηρή 

περίοδο του 2011 [το Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο του 2011 (1
ο
 πείραµα εκτίµησης 

της ελάχιστης οικολογικής παροχής)] και άλλες δύο φορές κατά την ξηρή περίοδο του 

2012 [τον Αύγουστο (2
ο
 πείραµα εκτίµησης της ελάχιστης οικολογικής παροχής) και το 

Σεπτέµβριο], είχαν άµεσα, θετικά αποτελέσµατα τόσο στην ποιότητα του νερού όσο 

και στην αφθονία του πληθυσµού των γκιζανιών στα κατάντη του φράγµατος, η 

οποία δείχνει τα πρώτα σηµεία ανάκαµψης (αρκετά ψάρια ηλικίας 0+, πολύ 

περισσότερα από τις προηγούµενες χρονιές ηλικίας 1+ και λίγα 2+).   

Η εφαρµογή από τον κύριο του έργου, κατά το επόµενο έτος της 

υπολογισµένης ελάχιστης, απαιτούµενης για την επιβίωση των ψαριών, 

οικολογικής παροχής θα επιτρέψει τη βέλτιστη χρήση της τελευταίας, έτσι ώστε 

και τα µικρο-ενδιαιτήµατα των ψαριών να αποκατασταθούν σε ικανοποιητικό 

βαθµό, αλλά και να αποτραπεί η άσκοπη κατανάλωση των υδάτων του 

ταµιευτήρα. Μετά την έναρξη εφαρµογής της ελάχιστης οικολογικής παροχής κατά το 

2013 χρήσιµη θα ήταν, εκτός από την παρακολούθηση, και µια τόνωση του 

πληθυσµού των γκιζανιών στα κατάντη του φράγµατος, για τον εµπλουτισµό του µε 

γενετικό υλικό ψαριών από τα ανάντη. Η τόνωση αυτή θα µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί κατά την έναρξη της υγρής περιόδου των ετών 2014 ή/και 2015, έτσι 

ώστε αφενός να δοθεί χρόνος για την αποκατάσταση των ενδιαιτηµάτων των ψαριών 

στα κατάντη του φράγµατος και αφετέρου τα µεταφερθέντα ψάρια να µπορέσουν να 

αναπαραχθούν κατά την αναπαραγωγική περίοδο που θα ακολουθήσει.   

Επίσης, προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση της ελάχιστης οικολογικής παροχής, 

ώστε να υπολογιστούν και να ενσωµατωθούν στα διαχειριστικά σενάρια οι απαιτήσεις 

των ιχθυοπληθυσµών κατά τους χειµερινούς µήνες (δεδοµένου του ότι όταν αρχίσει η 

λειτουργία του ταµιευτήρα το φράγµα δεν θα υπερχειλίζει πλέον κατά την υγρή περίοδο 

του έτους), ενώ θα πρέπει να εξετασθούν και επιπρόσθετα σενάρια για διαφορετικά 

αποθέµατα νερού, καθώς επίσης και για τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στον 

ταµιευτήρα. 

 


