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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν έργο αφορά στη µελέτη και παρακολούθηση της κατάστασης του 

πληθυσµού των γκιζανιών του ρέµατος Γαδουρά, κατά τη διάρκεια των ετών 2001-

2006,  που υλοποιείται η κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά στο εν λόγω ρέµα.  

Οι έως τώρα επιπτώσεις των εργασιών για την κατασκευή του φράγµατος στο ρέµα 

του Γαδουρά, από την περιοχή του εργοταξίου έως τις εκβολές, περιλαµβάνουν: 

• δραµατική µείωση της φυσικά διαθέσιµης ποσότητας νερού,  

• σηµαντική υποβάθµιση του φυσικού υποστρώµατος και κατακόρυφη αύξηση της 

θολερότητας του νερού. 

Η φυσική έλλειψη νερού στην περιοχή αυτή του Γαδουρά κατά τη διάρκεια της 

ξηρής περιόδου του έτους επιτάθηκε δραµατικά, λόγω της µη τήρησης οικολογικής 

ροής κατά τη διάρκεια της κατασκευής του φράγµατος, της άµεσης άντλησης νερού 

από το ρέµα για τις εργασίες κατασκευής του αλλά και εξαιτίας εργασιών που έγιναν 

κατά το 2005 και περιλάµβαναν την κατασκευή τοιχίου ενός περίπου µέτρου στην 

είσοδο της σήραγγας εκτροπής και τσιµεντοενέσεων στη βάση του φράγµατος, που 

παρεµπόδισαν σηµαντικό µέρος της παροχής νερού προς τα κατάντη. Η µείωση αυτή 

της φυσικά διαθέσιµης ποσότητας νερού υποβάθµισε εξαιρετικά (σε αριθµό και σε 

µέγεθος) τις φυσικές εκβαθύνσεις που αποτελούν τα καταφύγια των γκιζανιών κατά τη 

διάρκεια της ξηρής περιόδου του έτους. 

Η υποβάθµιση του φυσικού υποστρώµατος και η αύξηση της θολερότητας του νερού 

οφείλεται στην έκπλυση µεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκων φερτών υλικών από την 

περιοχή της κατασκευής του φράγµατος προς τα κατάντη, η οποία ήταν ιδιαίτερα 

έντονη το χειµώνα και την άνοιξη του 2003 και προκάλεσε επιπλέον την καταστροφή 

και τον εγκλωβισµό των νηµατωδών φυκών στα ιζήµατα. Τα φερτά αυτά υλικά 

εναποτέθηκαν (και σε µικρότερο βαθµό συνεχίζουν να εναποτίθενται) σε όλη την κοίτη 

του ρέµατος και ιδιαίτερα στις φυσικές εκβαθύνσεις - καταφύγια των ψαριών, αφενός 

µειώνοντας το βάθος τους και αφετέρου δηµιουργώντας ένα στρώµα µη διαπερατό στο 

υπόγειο νερό µε το οποίο εµπλουτίζονταν οι εκβαθύνσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις 

το καλοκαίρι, όταν η επιφανειακή ροή διακόπτεται. 

Οι έως τώρα επιπτώσεις των εργασιών κατασκευής του φράγµατος 

υποβάθµισαν δραµατικά τα φυσικά ενδιαιτήµατα των γκιζανιών στο τµήµα του 

Γαδουρά που βρίσκεται προς τα κατάντη, προκαλώντας αντίστοιχα δραµατική 

συρρίκνωση (στο όριο της εξαφάνισης) του πληθυσµού των ψαριών στην περιοχή 

αυτή. Μετά την σχεδόν καθολική εξαφάνιση των γκιζανιών στα κατάντη του 

κατασκευαζόµενου φράγµατος στο τέλος της ξηρής περιόδου του 2005, τα ολιγάριθµα 

γκιζάνια που παρατηρήθηκαν το επόµενο καλοκαίρι στην περιοχή αυτή πρέπει να 

προήλθαν από τη διάχυση των ψαριών στο ρέµα, κατά τη διάρκεια  της υγρής περιόδου 

του 2006, από την περιοχή του φράγµατος (όπου έχει σχηµατιστεί µία µικρή αβαθής 

λίµνη, µε πλούσια υδρόβια βλάστηση, που συντηρεί προς το παρόν πολλά ψάρια) προς 

τα κατάντη, µέσω της σήραγγας εκτροπής. Με τη λειτουργία όµως του φράγµατος, η 
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µεγάλη και βαθιά τεχνητή λίµνη που θα σχηµατιστεί θα αποτελέσει ανυπέρβλητο 

εµπόδιο στην ελευθεροεπικοινωνία των ψαριών και ο εµπλουτισµός του τµήµατος του 

πληθυσµού των γκιζανιών στα κατάντη του φράγµατος µε ψάρια από τα ανάντη θα 

διακοπεί. Αυτό διότι, όπως έχει καταδειχθεί και στη φραγµαλίµνη της Απολακκιάς (η 

οποία είναι επιπλέον κατά πολύ µικρότερη του ταµιευτήρα που θα σχηµατιστεί στο 

Γαδουρά), τα γκιζάνια δεν είναι προσαρµοσµένα να ζουν σε µεγάλες φραγµαλίµνες.  

Εκτός από τη µείωση της φυσικά διαθέσιµης ποσότητας νερού, η λειτουργία του 

φράγµατος αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά και τη χηµική-φυσικοχηµική κατάσταση 

του νερού στα κατάντη, καθώς θα προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης των 

αλκαλίων και των χλωριόντων, ευνοϊκές συνθήκες αποικοδόµησης οργανικού υλικού 

(ιδιαίτερα στα στάσιµα νερά) και κατά συνέπεια µεγαλύτερη υποβάθµιση της ποιότητας 

του νερού λόγω κατανάλωσης οξυγόνου και αύξησης της συγκέντρωσης αµµωνίας. 

Προβλέπεται ότι τα επόµενα χρόνια, εάν συνεχίσει να µην τροφοδοτείται το κατάντη 

του ταµιευτήρα ποτάµιο τµήµα µε νερό, η ποιότητα των νερών θα υποβαθµίζεται όλο 

και περισσότερο.  

Για τη διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης στο Γαδουρά, στα 

κατάντη του φράγµατος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο για 

το Νερό (2000/60/EK), πρέπει να καθοριστεί η ελάχιστη απαιτούµενη οικολογική 

ροή για τη διατήρηση και προστασία των ψαριών στο τµήµα αυτό του ρέµατος και 

να εφαρµοστεί άµεσα η αντίστοιχη αντισταθµιστική παροχή από το έργο που θα 

διασφαλίζει την απαιτούµενη ποσότητα και ποιότητα νερού. 

Με βάση τα παραπάνω, δεν κρίνεται σκόπιµο να γίνει προς το παρόν καµία 

απολύτως δράση εµπλουτισµού του πληθυσµού των γκιζανιών, στην περιοχή του 

Γαδουρά που βρίσκεται στα κατάντη του κατασκευαζόµενου φράγµατος. Οποιαδήποτε 

µελλοντική δράση εµπλουτισµού ή επανεισαγωγής γκιζανιών στην περιοχή αυτή 

προϋποθέτει πρωτίστως τη διασφάλιση της απαιτούµενης αντισταθµιστικής παροχής, 

όπως επίσης και τη γενικότερη  αποκατάσταση των διαταραγµένων βιοτικών και 

αβιοτικών παραµέτρων του συγκεκριµένου συστήµατος. Επίσης, πιθανοί µελλοντικοί 

εµπλουτισµοί (ή επανεισαγωγή) γκιζανιών στο Γαδουρά µε ψάρια από άλλα ρέµατα της 

Ρόδου πρέπει να αποκλειστούν πλήρως, καθώς το είδος παρουσιάζει  υψηλή δια-

πληθυσµιακή γενετική ποικιλοµορφία.  

Τέλος, οποιαδήποτε δράση εµπλουτισµού µε ξενικά είδη ψαριών στον ταµιευτήρα 

του Γαδουρά (για αλιευτική αξιοποίηση) θα πρέπει να απαγορευτεί, διότι µπορεί αποβεί 

καταστροφική για τον τοπικό πληθυσµό γκιζανιών (ακόµη και του τµήµατος του 

πληθυσµού που θα παραµείνει στα ανάντη). 

Όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν ή θα προκύψουν, σχετικά µε τη διατήρηση της 

καλής οικολογικής κατάστασης στο Γαδουρά, από την κατασκευή/λειτουργία του 

φράγµατος, και οι προτάσεις για την επίλυσή τους, περιγράφονται αναλυτικά στο  

κεφάλαιο ‘Σχέδιο ∆ράσης’. 

 


