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Παξέκβαζε Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 
Ελέξγεηαο γηα ηνλ πνηακό Λνύξν 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2022  

Άκεζε ήηαλ ε παξέκβαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο ύζηεξα από 
θαηαγγειία ηνπ Δεκάξρνπ Δσδώλεο, Φρήστου Ντακαλέτση, θαζώο θαη πνιηηώλ, όηη δηαθόπεθε ε ξνή ζηνλ 
πνηακό Λνύξν θαη παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο πνζόηεηεο λεθξώλ ςαξηώλ. 

Σηελ πεξηνρή εθηεινύληαη εξγαζίεο από εξγνιάβν ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ γηα θαζαξηζκό ηεο θνίηεο ηνπ 
πνηακνύ Λνύξνπ, θνπή θαη απνκάθξπλζε λεθξώλ δέληξσλ γηα πξνιεπηηθή πξνζηαζία από πιεκκύξεο. 

Σε δηάζηεκα πέληε εκεξώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν απηνςίεο από ηε Μνλάδα Δηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ 
Πεξηνρώλ Ηπείξνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηα πνξίζκαηα ησλ 
νπνίσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, θαη κηα απηνςία από Επηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο ηνπ Υπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, ην πόξηζκα ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη εληόο ησλ επόκελσλ εκεξώλ. 

Πρώτη αυτοψία 

Τελ Πέκπηε 10 Ννεκβξίνπ 2022, θιηκάθην δύν ππαιιήισλ ηεο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ 
Πεξηνρώλ Ηπείξνπ ηνπ ΟΦΥΠΕΚΑ κεηέβεζαλ ζην ζεκείν, όπνπ δηαπηζηώζεθαλ: 

 δηαθνπή ηεο ξνήο ζε κήθνο 3 ρηιηνκέηξσλ 

 ζηάζηκν λεξό κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ςαξηώλ 

 κεγάιεο πνζόηεηεο λεθξώλ ςαξηώλ 

 δεκηέο ζε ηρζπνηξνθείν πέζηξνθαο 

Δεύτερη αυτοψία 

Τν Σάββαην 12 Ννεκβξίνπ 2022, θιηκάθην ηεζζάξσλ ππαιιήισλ ηεο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ 
Πεξηνρώλ Ηπείξνπ ηνπ ΟΦΥΠΕΚΑ κεηέβε αξρηθά ζηε ζέζε Πιαηαλάθηα, όπνπ εθηεινύληαλ εξγαζίεο, θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζην Κνπθιέζη, όπνπ ππήξρε ξνή λεξνύ. 

Καηά ηελ απηνςία δηαπηζηώζεθαλ: 

 δηαθνπή ηεο ξνήο ζε κήθνο 8 ρηιηνκέηξσλ 

 ηνπνζέηεζε νγθόιηζσλ ζηα πιατλά ηεο θνίηεο 

 δηάλνημε ηεο θνίηεο θαηά ηκήκαηα (ην κέγηζην πιάηνο έθηαλε ηα 28-30κ) 

 απνκάθξπλζε λεζίδσλ θαη θεξηώλ πιηθώλ από ηελ θνίηε, ελώ ζε θάπνηεο εθηάζεηο 
παξαηεξήζεθε ηζνπέδσζε 

 αλακόριεπζε θαη εμνκάιπλζε ηνπ ππάξρνληνο επηθαλεηαθνύ εδάθνπο ηεο θνίηεο 
απνκαθξύλνληαο ην ζρεηηθά αδηαπέξαην ππόζηξσκα 

 ζεκαληηθή αιινίσζε ηνπ πνηάκηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ησλ 
ελδηαηηεκάησλ ηεο πδξνραξνύο βιάζηεζεο θαη ηεο παλίδαο ηνπ πνηακνύ, όπσο έληνκα, 
καιάθηα, ακθίβηα θαη ηρζπνπαλίδα 

 ζε μεξνύο λεξόιαθνπο θαη ζηηο άθξεο ηνπ μεξακέλνπ ξνπ ηνπ πνηακνύ παξαηεξήζεθαλ πνιιά 
λεθξά ςάξηα πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ήηαλ αξθεηά κεγάια θαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο όπσο 
ην Cyprinus carpio (Γξηβάδη), Luciobarbus albanicus (Σηξσζίδη), Squalius pamvoticus 
(Πνηακνθέθαινο), θαζώο θαη κηθξόηεξα ζε κέγεζνο ςάξηα όπσο ην Telestes pleurobipunctatus 
(Ληάξα) θαη Pelasgus thesproticus (Θεζπξσηηθόο Πειαζγόο) 

 ζπζζσκαηώκαηα λεθξνύ γόλνπ από είδε πνπ ήηαλ αδύλαηνλ λα αλαγλσξηζζνύλ 

https://ypen.gov.gr/category/anakoinoseis-typou/


 δελ παξαηεξήζεθαλ λεθξά άηνκα από ην είδνο Salmo lourosensis (Ελδεκηθή Πέζηξνθα ηνπ 
Λνύξνπ), όπσο θαη από άιια είδε ςαξηώλ πνπ ζεσξνύληαη ελδεκηθά 
όπσοCobitisHellenica (Λνπξνβεινλίηζα), EconomidichthysPygmaeus (Λνπξνγσβηόο) θ.ιπ. 

Σεκεηώλεηαη, όηη δηαλύνπκε ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ηεο Ελδεκηθήο Πέζηξνθαο ηνπ Λνύξνπ θαη επνκέλσο 
αλ ππήξραλ ελδηαηηήκαηα αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ 
θνίηε ηνπ πνηακνύ, απηά πιένλ δελ πθίζηαληαη, ρσξίο πξνθαλώο λα είλαη γλσζηέο νη επηπηώζεηο ζηε 
δηαηήξεζε ηνπ ελδεκηθνύ είδνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνςίαο, ζην κέζν πεξίπνπ ηνπ κέγηζηνπ πιάηνπο ησλ έξγσλ, όπνπ είρε δηαθνπεί ε ξνή 
ηνπ πνηακνύ, θαη εληόο ηεο θνίηεο, έγηλε εθζθαθή ζε δύν ζεκεία, πεξίπνπ ζε βάζνο 80 εθ., πξνο αλαδήηεζε 
λεξνύ. Τν ππόζηξσκα ήηαλ πγξό, όκσο, δελ δηαπηζηώζεθε παξνπζία λεξνύ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ην θαηλόκελν ηεο εμαθάληζεο ηνπ λεξνύ ζε κήθνο αξθεηώλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ πνηακνύ, 
απνδίδεηαη ζε ζπλδπαζκό παξαγόλησλ, όπσο αύμεζε ρσξεηηθόηεηαο θνίηεο ιόγσ ησλ δηαπιαηύλζεσλ θαη 
ηεο απνκάθξπλζεο λεζίδσλ θαη θεξηώλ, αιινίσζεο ηνπ αδηαπέξαηνπ ζρεηηθά ππνζηξώκαηνο ηνπ ππζκέλα 
ιόγσ ησλ εξγαζηώλ θ.ά. 

Σήκεξα ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη θιηκάθην ησλ Επηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 
θαη Ελέξγεηαο, νη νπνίνη δηελεξγνύλ απηνςία θαη πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ 
ζρεηηθό πόξηζκα ην νπνίν ζα ζηαιεί ζηελ αξκόδηα Εηζαγγειία καδί κε ην πιηθό ησλ ειέγρσλ ησλ ππαιιήισλ 
ηεο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο Πξνζηαζίαο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ ηνπ ΟΦΥΠΕΚΑ. 
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