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Καλωσορίζοντας τη νέα λίμνη Κάρλα: 

Επαληθεύονται οι προσδοκίες μας; 
 

 Ιφιγένεια Κάγκαλου,  
Καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών   

Πολυτεχνική Σχολή, Δ.Π.Θ. 
  

Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης 

Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα 
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 ήή διαφορετικά….. 

πώς να «χωρέσεις» εχθρούς και 
φίλους στο οικοσύστημα Κάρλας- 

Πηνειού  
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable -development-goals/ 
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Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θέτει συγκεκριμένους στόχους 
για την βιοποικιλότητα.  

• Στόχοι: 
14. Διατήρηση και αειφόρος χρήση των υδάτινων πόρων  

15. Βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της απερήμωσης, 
ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους, ανάσχεση της 

απώλειας βιοποικιλότητας 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την οικονομική και την περιβαλλοντική 

κρίση ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με δεδομένο ότι αφενός η 

οικονομία χρειάζεται οικοσυστήματα που λειτουργούν εύρυθμα και 
αφετέρου το περιβάλλον χρειάζεται βιώσιμη οικονομία. 
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• Ενώ η Ακαδημαϊκή έρευνα «συζητά» εάν και πώς μπορούν να επιτευχθούν 

ταυτόχρονα οι SDGs  

• Σε πρακτικό επίπεδο προτείνονται «επείγουσες συνέργειες» (Roe et al., 2013; 

Munang et al., 2014 ) 

 Εργαλείο πολιτικής  Εφαρμογή 

Ρύθμιση  χρήσης/διακυβέρνησης με 
βάση τις  Οδηγίες Οικοτόπων/Πτηνών 

Καθορισμός Προστατευόμενων 

Περιοχών (Π.Π.)  

 Ρύθμιση χρήσης με βάση την Οδηγία-

Πλαίσιο για τα ύδατα 

 ΣΔΛΑΠ  

Χωροταξικός σχεδιασμός (θεσμικό) 
 

Περιφερειακό Χωροταξικό  

Ρύθμιση με βάση την Οδηγία για τις 
πλημμύρες (θεσμικό)  

 Σχέδια Πλημμυρών  

 Οικονομικά  Προϊόντα/υπηρεσίες …από «πράσινες 
περιοχές»    
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Δίκτυο Natura 2000 – Προστατευόμενες Περιοχές 
 

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες   

 

Οικονομική μεγέθυνση, καινοτομία 
πράσινη απασχόληση   

Προϋπόθεση: ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών 
κριτηρίων/στόχων   
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•Υγιή και εύρυθμα 

οικοσυστήματα εντός των 

ΠΠ αυξάνουν όχι μόνο τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες 

αλλά  ενισχύουν  την 

ικανότητα  

αντίστασης/προσαρμογής 

σε φυσικές καταστροφές 

ακόμη και πέραν των 

ορίων τους  
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Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού 

16 περιοχές Natura 2000 – 16 Δήμοι – 4 

Π.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας  
7 περιοχές    Δικτύου Natura 2000 – 3 

Δήμοι – 2 Π.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Νόμος 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 25/20.2.2018)  
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Λίμνη Κάρλα…1962 

 
Σχηματισμός 

• Ολόκληρη η Θεσσαλία ήταν κάποτε 
λίμνη. 
 

• Γεωλογικές ανακατατάξεις οδήγησαν 
τα νερά αυτής της λίμνης στο Αιγαίο 
από τα Τέμπη. 

 

• Ωστόσο απέμειναν οι λίμνες Νεσσωνίς 

και Βοιβηίς (λίμνη Κάρλα). 
 

• Η λίμνη Βοιβηΐδα βρίσκεται ανάμεσα 
στα χωριά Κανάλια, Στεφανοβίκειο και 
Καλαμάκι. 
 

• Συγκέντρωνε τα νερά από τους γύρω 
ορεινούς όγκους κι από τον Πηνειό 
ποταμό. 
 

 

 

Η λίμνη κατέλαβε τη μεγαλύτερη έκταση 
(180.000 στρ.)  το 1920-21  
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 Ιστορική αναδρομή λίμνης Κάρλας 

Λειτουργία & χαρακτηριστικά: 

•  Η τροφοδοσία  πλημμυρικά νερά του 

Πηνειού, μέσω του ρέματος Ασμακίου 

(8Τ) και των απορροών των γύρω ορεινών 

όγκων, μιας και δεν υπήρχε επιφανειακή 

διαφυγή αυτών στη θάλασσα.  

• Αβαθής λίμνη (2 – 5.5 μ. βάθος) με μέση 

έκταση 200.000 στρεμμάτων, ενώ τα 

νεότερα χρόνια η έκταση της κυμαινόταν 

αναλόγως με τα πλημμυρικά νερά του 

Πηνειού και των απορροών των γύρω 

ορεινών όγκων.  

• Σε χρονιές ανομβρίας η λίμνη είχε 

αποξηρανθεί τελείως. Σύμφωνα με 

καταγραφές αποξηράνθηκε δύο φορές το 

διάστημα 1860-1880 και από τότε  άλλες 

δύο τον Ιούλιο του 1899 και το 1908. Η 

τελική της αποξήρανση, η οποία ήταν 

τεχνητή έγινε το 1962, μέσω της σήραγγας 

της Κάρλας 
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… 1962 Ορνιθοπανίδα 

 

 

 

 

     το 1960 

 143 είδη πουλιών       
 55 προστατευόμενα 
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Κυπρίνος  Πλατίτσα Γωβιός  Χέλι 

… 1962 Ψάρια- Θηλαστικά 

 

 

 

Τσακάλι Βίδρα Αλεπού Αγριόχοιροι 

• 6 είδη ψαριών 
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Συνέπειες αποξήρανσης: 

• σημαντική υποβάθμιση της υδρόβιας 

βλάστησης και του ιχθυοπληθυσμού και 
απουσία μεταναστευτικών και 
παρυδάτιων πουλιών  

• υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου 

• εξάντληση των αποθεμάτων του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα λόγω υπεράντλησης 

για κάλυψη των αρδευτικών απαιτήσεων 

• επιβάρυνση της ποιότητας των υπογείων 

νερών λόγω εντατικοποίησης των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή 

της πρώην λίμνης 

• αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και 
την ποσότητα των επιφανειακών υδάτων 

• επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του 

Παγασητικού Κόλπου 

 

 

 

Ιστορική αναδρομή λίμνης Κάρλας 

• υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφικών πόρων 

(ρηγματώσεις, καθιζήσεις, παθογενή εδάφη, κλπ), 

• εμφάνιση συχνών πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας 

της ανεπαρκής παροχετευτικής ικανότητας της 

σήραγγας 
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 Τεχνητό Σύστημα – Ι.Τ.Υ.Σ. 

Πολλαπλός σκοπός 

  Περιβαλλοντικός χαρακτήρας  
• Ανασύσταση οικοσυστήματος 

• Μείωση απολήψεων υπογείων 
νερών  

 

 Κοινωνικός χαρακτήρας 

• Άρδευση 

• Αντιπλημμυρική προστασία 

• Ύδρευση Βόλου & 
παρακάρλιων οικισμών 

• Υποδομές οικοανάπτυξης 

 

Χρηματοδότηση 

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον – Αειφόρος 
Ανάπτυξη», Γ ΚΠΣ 2000-2006 το 
1998.  Άξονας 9: Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας  285 εκ. ευρώ 
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  Λεκάνη Απορροής Κάρλας: 1076 τετ. 

χλμ. 

• Κλειστή επιμήκης λεκάνη 

• Μόνη διέξοδος στη θάλασσα η 

σήραγγα Κάρλας 

• Αγροτική λεκάνη 

• Πεδινό τμήμα = 40% 

• Ορεινό = 60% 

 

 Περιοχή Ευθύνης του Φ.Δ. 
Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.: 4.415 τετ.χλμ.  

• 11 Ζ.Ε.Π. Natura 2000 

• 6 Ε.Ζ.Δ. Natura 2000 

• 6 Καταφύγια Άγριας Ζωής 

 

 Ταμιευτήρας Κάρλας: 38 τετ. χλμ. 
• Στο χαμηλότερο υψόμετρο της 

λεκάνης 

 

 

Στάθμη 
Υψόμετρο 

(μ) 

Επιφάνεια 
(στρ.) 

Ό γκος 

(εκατ. κυβ. μ.) 

Κατώτατη 46.4 34.65 57.01 

Ανώτατη άρδευση 48.8 35.45 141.14 

Ανώτατη 

πλημμυρών 
50 35.8 183.88 

Τεχνητό Σύστημα – Ι.Τ.Υ.Σ. 
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 Έργο ανασύστασης λίμνης Κάρλας 

 Κατασκευή Ταμιευτήρα 

• Ανατολικό Ανάχωμα: 2.7 χλμ 

• Δυτικό Ανάχωμα: 13 χλμ 

• Ανάχωμα Στεγάνωσης 

(βόρεια): 6.9 χλμ  

• Ύψος στέψης: 9 μ. 
• 2 Αντιπλημμυρικά 

Αντλιοστάσια: 
   1. DP1 (δυτικά – κόμβος 

Πέτρας) = 24 m3/s 

   2. DP2 (ανατολικά) = 3.6 m3/s 

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 

 Υγρότοπος ποιοτικής 
αναβάθμισης των στραγγιστικών 
υδάτων της τάφρου 1T 

• επιφανείας 1100 στρεμμάτων 

περίπου  

• Μέσου βάθους 15 cm 
 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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Έργο μεταφοράς νερού από 
Πηνειό 

 Α’ Φάση 

• Διευθέτηση 2Τ 

• Αντλιοστάσιο Πηνειού 14 
m3/s 

• Ετήσια απόληψη έως 46 hm3   

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 

 

 Β’ Φάση 

• Διευθέτηση 9Τ 
 

 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Έργο ανασύστασης λίμνης Κάρλας 
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Έργο ορεινής υδρονομίας 

 Συλλεκτήρας  Σ3: (ολοκληρώθηκε)  
• Μήκος: 32.5 χλμ.  

• Παροχή Σχεδιασμού: 31 m3/s 
 

 Συλλεκτήρας Σ4: (ολοκληρώθηκε)  
• Μήκος: 13.7 χλμ 

• Παροχή ανάντι: 83 m3/s 

• Παροχή κατάντι: 213 m3/s 
 

 Συλλεκτήρας Σ6: (ολοκληρώθηκε)  
• Μήκος: 4.6 χλμ 

• Παροχή ανάντι: 69 m3/s 

• Παροχή κατάντι: 96 m3/s 
 

 Συλλεκτήρας Σ7: (δεν περιελήφθη στην 
εργολαβία  δε θα υλοποιηθεί)  

 

 Διευθετήσεις χειμάρρων: 
(ολοκληρώθηκαν)  

• Κερασιώτης 

• Άμυρος 

• Καλαμακίου 

Έργο ανασύστασης λίμνης Κάρλας 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

Έργα άρδευσης και ύδρευσης 

 Άρδευση: 
• 92.500 στρεμ. 

• Δίκτυο υπό πίεση και ανοιχτό 

• 2 αντλιοστάσια για άντληση 
ύδατος από τον ταμιευτήρα 

• 46 εκ. κυβ. μ. ετησίως 

• Αλέξανδρος Μπαλτατζής 

 

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 

 Ύδρευση: 
• 40 νέες γεωτρήσεις 

• Αντικατάσταση 10 
υφιστάμενων 

• Παροχή: 50 m3/h 

• 10,6 εκ. κυβ. μ. ετησίως 

 

 ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ 

 

Έργο ανασύστασης λίμνης Κάρλας 
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Έργα ανάδειξης περιβάλλοντος 

 Υποδομές 

• Κέντρο πληροφόρησης στο 
Στεφανοβίκειο 

• Μουσείο φυσικής ιστορίας 
και λιμναίου πολιτισμού στα 
Κανάλια 

• 12 θέσεις θέας και 2 
παρατηρητήρια 

• 7 πεδινά μονοπάτια 
(ποδηλασία, ιππασία) 

• 10 ορεινά μονοπάτια 
(ποδηλασία, ιππασία) 

• Φυτεύσεις πέριξ του 
ταμιευτήρα 

 

 

 
 

 

Έργο ανασύστασης λίμνης Κάρλας 
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 Λειτουργία συστήματος 

Λίμνη Κάρλα 

 

Εισροές Πηνειού 

 80 hm3 

Επιφαν. Απορροές  
35 hm3 

Εξάτμιση  
38 hm3 

Υπόγεια νερά 

15 hm3 

Απολήψεις 

46 hm3 

Λειτουργία Λίμνης 
Μέσες υδρολογικές συνθήκες 

Αντιπλημμυρικά 

19 εκ m3 

Ετήσιο Ισοζύγιο +35 hm3 
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 Οφέλη επανασύστασης της λίμνης 

• Αποταμίευση νερού - Εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα 

• Δυνατότητα άρδευσης και ύδρευσης 

• Μείωση της ρύπανσης της θάλασσας 

• Βελτίωση ρηγμάτων εδάφους  
• Επανεγκατάσταση και αναπαραγωγή ορνιθοπανίδας 

• Ευνοϊκές συνθήκες εγκατάστασης υδρόβιας βλάστησης, ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας 
( 2,90μ μέγιστο βάθος) 

• Προσέλκυση ανώτερης πανίδας (πούλια, ψάρια, θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια) 

• Εξομάλυνση ακραίων θερμοκρασιακών διαφορών 

• Τουριστική ανάπτυξη - Οικοτουρισμός  
• Γεωργική ανάπτυξη 

• Ανάδειξη αρχαιολογικής κληρονομίας 
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• 3 είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος 

 

 

κουνουπόψαρο κέφαλος 

κυπρίνος θεσσαλογωβιός 

Ιχθυοπανίδα (2011-2016) 

14 είδη:  

• 8 ενδημικά  
• 3 ξενικά 
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 Ορνιθοπανίδα 

Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις  υδρόβιων πουλιών στη λίμνη 
Κάρλα   

Έτος Άτομα 

2011 29168 

2012 18949 

2013 23499 

2014 8135 

2015 10002 

2016 20409 

2017 3501* 

2018 54686 

  Παρατηρήθηκαν 79 είδη 
ορνιθοπανίδας στη λίμνη 
Κάρλα τα τελευταία 8 χρόνια 

* Η καταμέτρηση τον Ιανουάριο του 2017 πραγματοποιήθηκε σε περίοδο ακραίων 
καιρικών φαινομένων κατά την οποία η επιφάνεια της λίμνης πάγωσε για αρκετές 
ημέρες 
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Κάρλα  σε καθεστώς πολλαπλών πιέσεων 

1. Σημειακή και διάχυτη ρύπανση από εντατική γεωργική εκμετάλλευση, 
κτηνοτροφικές μονάδες και αστικά λύματα. 

2.  Ανταγωνιστική χρήση - άρδευση  

3. Υδρομορφολογικές αλλοιώσεις. 

4. Αυξομείωση της στάθμης του ταμιευτήρα 

5. Λαθροθηρία – Λαθραλιεία – Λαθροϋλοτομία 

6. Παράνομες αποθέσεις στερεών αποβλήτων (αστικά απορρίμματα, συσκευασίες 

αγροχημικών) 

7. Πρόχειρα φράγματα στις τάφρους τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας 

8. Μεταβολές λόγω κλιματικής αλλαγής (ανατροφοδότηση). 

 
1. .  



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

Οικολογική κατάσταση  επιφανειακών Υδάτινων Σωμάτων  



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 Υδρολογική Κατάσταση  

Διακύμανση της στάθμης στον ταμιευτήρα της Κάρλας τα έτη 2011-2018 

o Περιβαλλοντικοί Όροι (ΚΥΑ 112839/18-12-2000)  Ορίζουν Κατώτερο Όριο 

Οικολογικής Στάθμης = +46,4 μ. δλδ 2,4 μ. βάθος.  

o Η στάθμη συνεχώς κάτω από το Κατώτερο Οικολογικό Όριο, μέχρι τον Ιανουάριο 2018 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 Ποιότητα νερού και Οικολογική Κατάσταση λίμνης Κάρλας  

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Μετρήσεις 2017 

• Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω όρια, αξιολογήθηκαν εποχικά οι μετρήσεις που 

υλοποιήθηκαν το 2017 στον ταμιευτήρα της Κάρλας 

 

Όρια φυσικοχημικών 
παραμέτρων για την ταξινόμηση 

των λιμναίων ΥΣ 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 Ποιότητα νερού και Οικολογική Κατάσταση λίμνης Κάρλας  

Αξιολόγηση με βάση την Οδηγία 2006/44/Ε.Κ. για τη διαβίωση των ιχθύων 
(Κυπρινοειδή) 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Μετρήσεις 2017 

• Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια που δίνονται στην Οδηγία 2006/44/Ε.Κ., αξιολογήθηκαν 

οι μετρήσεις που υλοποιήθηκαν το 2017 στον ταμιευτήρα της Κάρλας. 

Όρια της Οδηγίας 2006/44/ΕΚ και εποχικές τιμές του pH, των TSS, του BOD5, των ΝΟ2
- και του NH4

+ κατά 
τη δειγματοληπτική περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2017. 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 http://ekpaa.ypeka.gr/index.php/draseis/ektheseis/item/126-ekthesi-apotelesmaton-programma-parakolouthisis-tamieftira-karlas 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

Έχουμε τα «εργαλεία» ? 
 

 

 

 

 

 

 

 Θεσμικά 

 Τεχνικά 

 Κοινωνικά 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού 

16 περιοχές Natura 2000 – 16 Δήμοι – 4 

Π.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας  
7 περιοχές    Δικτύου Natura 2000 – 3 

Δήμοι – 2 Π.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Νόμος 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 25/20.2.2018)  



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

 Άξονας 1 – Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 

• Παρακολούθηση σημαντικών ειδών πανίδας (ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας) 
 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ  

• Παρακολούθηση  τύπων οικοτόπων  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ  

• Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων  Οδηγία 2000/60/ΕΚ 

• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης διαχείρισης 
(διαρκής διαδικασία) 

 

 Άξονας 2 – Φύλαξη – Επόπτευση 

 Άξονας 3 – Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

 Άξονας 4 – Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων 

Άξονες του Φορέα Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη. 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 Άξονας 2: Φύλαξη – Επόπτευση 

Εντυπωσιακή μείωση της λαθραλιείας  

Αριθμός λοιπών συμβάντων  



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

Μέτρα από τον Φορέα Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη. στο πλαίσιο ένταξης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 -2020 

Παρακολούθηση / αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης 
των εξαρτώμενων από το νερό οικοτόπων και ειδών στις 
περιοχές του δικτύου Natura 2000./Προστασία των άγριων 
πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), και οικοτόπων (Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ)/Δράσεις σε εφαρμογή Ενωσιακών Οδηγιών 

       Φορείς υλοποίησης: ΥΠΕΝ, Φορείς Διαχείρισης 
προστατευόμενων Περιοχών 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – GR08 

Το Πρόγραμμα Δράσης προβλέπει την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για τον ταμιευτήρα της Κάρλας 

 Μ08Σ0202: Διενέργεια στοχευμένων ελέγχων και δράσεων για την τήρηση της κατώτερης οικολογικής 
στάθμης του ταμιευτήρα της Κάρλας  

       Φορείς υλοποίησης: ΔΥΑΑ , Φορέας Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη/Περιφέρεια/Π/Υ:/100.000 ευρώ 

 Μ08Σ0203: Ανάληψη στοχευμένων δράσεων για την τήρηση μιας συνεχούς και ελάχιστης παροχής νερού, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην τάφρο 7Τ, μέσω της οποίας τροφοδοτείται και ο ταμιευτήρας της 
Κάρλας . 

      Φορείς υλοποίησης: ΔΥΑΔ /Φορέας Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη/ Περιφέρεια/Π/Υ: 50.000 

 Μ08Σ1604: Εφαρμογή ειδικού προγράμματος ελέγχου παρουσίας δραστικών ουσιών οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε φυτοφάρμακα και έχουν απαγορευτεί. 

       Φορέας υλοποίησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ετήσιος Π/Υ: 50.000 ευρώ 

 Μ08B0904: Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε ΙΤΥΣ/Μέτρα για την 
αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση επιφανειακών υδατικών συστημάτων ιδίως από υδρο-

μορφολογικές αλλοιώσεις Για τον προσδιορισμό του ΚΟΔ υιοθετείται η προσέγγιση της Πράγας και για 
κάθε ΙΤΥΣ λαμβάνονται μέτρα /δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις 
τροποποιήσεις που έχει υποστεί, χωρίς ταυτόχρονα να θιγούν οι καθορισμένες για αυτό χρήσεις 

       Φορείς υλοποίησης: ΥΠΕΝ -Ειδική Γραμματεία Υδάτων /Αποκεντρωμένη Διοίκηση {Διεύθυνση Υδάτων), 
Περιφέρεια 

 Παρακολούθηση / αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των εξαρτώμενων από το νερό οικοτόπων και 
ειδών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000./Προστασία των άγριων πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), και 
οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)/Δράσεις σε εφαρμογή Ενωσιακών Οδηγιών 

       Φορείς υλοποίησης: ΥΠΕΝ, Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων Περιοχών 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

Προτεραιότητα 6d: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του 

δικτύου Natura 2000 και των πράσινων υποδομών 

 
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA 
Στόχος: Προστασία και ήπια ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών λαμβάνοντας υπόψη – για τις περιοχές που αφορά- τις 
κατευθύνσεις που προκύπτουν από το “priority action framework” (PAF) για τη βιοποικιλότητα.  
Ενδεικτικές δράσεις: 
1. Βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευομένων οικοτόπων και ειδών,  
2. Ενημέρωση – πληροφόρηση,  
3. Αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια,  
4. Yποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με περιορισμούς που θέτει η εφαρμογή μέτρων για την προστασία περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων, όπως παρατηρητήρια, οικολογικές διαδρομές, κέντρα πληροφόρησης, υποδομές περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, δράσεις και εξοπλισμός φύλαξης (οργάνωση εισόδων, σύστημα παρακολούθησης επισκεπτών, πινακίδες κ.α.), 
αναχώματα, τεχνητές φωλιές, δενδροφυτεύσεις, δράσεις προβολής – προσέλκυσης, δικτύωσης , κ.α. 
 

 Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου): Ο πληθυσμός της Περιφέρειας, επισκέπτες προστατευομένων περιοχές 

 Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Φορείς Διαχείρισης, Δήμοι, Περιφέρεια, Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

  θεσμικά-κοινωνικά  
 
- ΠΔ ??? 

- Συντονισμός όλων των χρήσεων/ Λειτουργία   
- Κοινωνικοί εταίροι  

 

 

 

 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ. 
 

 από τους εταίρους μας  

 

 

 Διαδικτυακή εφαρμογή Τηλε-εκπαίδευσης (E-

Learning) σχετική με τη Βιοποικιλότητα της Λίμνης 
Κάρλας , 

 Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος σεμιναρίων των 
αγροτών της Κάρλας. 

 Karla School: Ένα Πρόγραμμα που διαφημίζει 
την περιοχή Οικοανάπτυξης της Κάρλας 

 Αποτελέσματα Επιτυχόντων – Επιλαχόντων της 
Δράσης Summer School Νέων Επιστημόνων 

 

 

«Ενημέρωση, εκπαίδευση και 
κατάρτιση νέων επιστημόνων, 
αγροτών και εκπαιδευτικών για τη 
προστασία και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας της Περιοχής 
Οικοανάπτυξης Κάρλας - 
Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - 
Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) 
«KarlaSchool» 

 

 

Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση ενός 
πιλοτικού  καινοτόμου 
προγράμματος  με 
τίτλο:»KarlaSchool» 

με τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου 

 

http://www.karlaschool.gr/2018/03/27/oloklirwthike-o-protos-kyklos-seminariwn-agortwn-karlas/
http://www.karlaschool.gr/2018/03/27/oloklirwthike-o-protos-kyklos-seminariwn-agortwn-karlas/


Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού  

 

Υποδέχεται η Κάρλα καινούρια ζωή ? 

 Points!!!!! 

 Η Κάρλα θα μπορούσε να «αναπαύεται» στο υπόβαθρο 
green infrastructure. 

 Ενσωμάτωση των ΠΠ στα αναπτυξιακά σχέδια: δουλεύεις 
«πέραν» των ορίων τους.  

 Στρατηγική  & προσήλωση  στην προστασία υδάτων 



Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου–Δέλτα Πηνειού 
 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=qSHgBFXdSQ0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qSHgBFXdSQ0
https://www.youtube.com/watch?v=qSHgBFXdSQ0


 

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου  Βελεστίνου - 
Δέλτα Πηνειού (Κα. Μα. Κε. Βε. Δε. Πη.)  

Management Body of Karla - Mavrovouni – Kefalovriso  Velestino - Delta 
Pineiou (Ka.Ma.Ke.Ve.De.Pi.) 

 

Web: www.fdkarlas.gr  e-mail: info@fdkarlas.gr 
Κανάλια, Δήμος Ρήγα Φεραίου,  Μαγνησία, Τ.Κ.:385 00, Τηλ:+30 24280-73856 
Φαξ:+3024280-73857 
Kanalia, Municipality of Rigas Feraios, Magnesia, P.C.:385 00, Tel: +30 24280-73856 
Fax:+30 24280-73857 

 

                                                              

 

  

Καλωσορίζοντας τη νέα λίμνη Κάρλα : Επαληθεύονται οι προσδοκίες μας ; 

Ισχυρίζεται κανείς, ότι υπάρχει οπωσδήποτε η αναγκαιότητα για 

διαφύλαξη και διατήρηση  της αξίας  των υγροτοπικών οικοσυστημάτων 

για λόγους οικολογικούς, κοινωνικούς, ηθικούς και οικονομικούς.  

Αναλύοντας  την απόκλιση της βιοποικιλότητας στα οικοσυστήματα 

γλυκού νερού,   έχει σημειωθεί περίπου 30% μείωση στα είδη των 

ψαριών, περίπου 60% σε είδη ορνιθοπανίδας και άλλων υδρόβιων 

οργανισμών ενώ παράλληλα έχει «απωλεσθεί» κάτι παραπάνω από το 

50% των υγροτοπικών συστημάτων στον πλανήτη.  Από την άλλη 

πλευρά έχει διατυπωθεί ο στόχος - τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στα 

πλαίσια της ΕΕ-  ότι η διατήρηση και προστασία των συστημάτων γλυκού 

νερού αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στην πολιτική υδάτων για δύο 

λόγους: πρώτον γιατί έχει αναγνωρισθεί ότι η συνεχής υποβάθμισή τους  

τα καθιστά μη-  βιώσιμα και δεύτερον γιατί έχει αποδειχθεί ότι  «τα 

λιγότερο τροποποιημένα συστήματα γλυκού νερού  προσφέρουν 

περισσότερα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στους ανθρώπους. 

Οι λίμνες θεωρούνται  «ανοιχτά συστήματα» ανταλλάσσοντας ενέργεια με 

το περιβάλλον. Η  κατάσταση μιας λίμνης προφανώς καθορίζεται ισχυρά 



 

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου  Βελεστίνου - 
Δέλτα Πηνειού (Κα. Μα. Κε. Βε. Δε. Πη.)  

Management Body of Karla - Mavrovouni – Kefalovriso  Velestino - Delta 
Pineiou (Ka.Ma.Ke.Ve.De.Pi.) 

 

Web: www.fdkarlas.gr  e-mail: info@fdkarlas.gr 
Κανάλια, Δήμος Ρήγα Φεραίου,  Μαγνησία, Τ.Κ.:385 00, Τηλ:+30 24280-73856 
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Kanalia, Municipality of Rigas Feraios, Magnesia, P.C.:385 00, Tel: +30 24280-73856 
Fax:+30 24280-73857 

 

                                                              

 

από αυτού του είδους τις  διαδικασίες ανταλλαγής  ερμηνεύοντας, σε 

κάποιο βαθμό, το «παράδοξο» της υψηλής ποικιλότητας των ειδών στις 

λίμνες ιδιαίτερα στις ρηχές, σχετικά  απομονωμένες  και χωρίς εμφανή 

επικοινωνία με άλλα υδάτινα σώματα. Φαίνεται ότι οι παράγοντες που 

καθορίζουν την βιοποικιλότητά τους θα πρέπει να αναζητηθούν σε 

χαρακτηριστικά όπως η ετερογένεια  και  η συνδεσιμότητα των 

ενδιαιτημάτων στην ευρύτερη υδρολογική  λεκάνη , στην 

παραγωγικότητα, στο κλίμα. Οι λίμνες με βάση την ανθρώπινη οπτική και 

προσέγγιση αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικά συστήματα υδάτινων πόρων 

δεδομένου ότι οι «χρήσεις» εκτείνονται από την αναψυχή μέχρι την 

άρδευση, την αλιεία, την ύδρευση,  την ναυσιπλοΐα  και από την 

διατήρηση της αισθητικής αξίας μέχρι την βιομηχανική χρήση. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την εντατική άσκηση δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στην 

οικολογική ποιότητα. 

Η λίμνη Κάρλα αποτελούσε έναν από τους σπουδαιότερους υγροτόπους 

της Ελλάδας. Καταλάμβανε το χαμηλότερο σημείο της θεσσαλικής 

πεδιάδας. Η εισροή σημαντικών όγκων νερού, σε συνδυασμό με το μικρό 

βάθος της λίμνης, ευνοούσαν την υδρόβια βλάστηση και την 

ιχθυοπαραγωγή. Η λίμνη φιλοξενούσε εκατοντάδες χιλιάδες υδρόβια και 

παρυδάτια πτηνά. Η αποξήρανση της λίμνης  αποτέλεσε το πρώτο μέρος 
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μιας σειράς έργων που σκοπό είχαν την αντιπλημμυρική προστασία της 

ευρύτερης περιοχής, την απόκτηση γεωργικών εκτάσεων και εν συνεχεία 

την άρδευσή τους. Με την αποξήρανση της λίμνης χάθηκαν οι πολύτιμες 

φυσικές λειτουργίες της, καταστράφηκε το ενδιαίτημα εκατοντάδων 

χιλιάδων πουλιών, χάθηκε η πλούσια ιχθυοπαραγωγή. Η περιοχή έχασε 

την οικολογική της ταυτότητα και τη μοναδική πολιτιστική της 

κληρονομιά η οποία συνδεόταν με το υγρό στοιχείο. Η αναδημιουργία της 

Κάρλας ξεκίνησε το 2000 ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα 

περιβαλλοντικά τεχνικά έργα. Ο σχεδιασμός περιελάμβανε την κατασκευή 

ταμιευτήρα επιφάνειας 38.000 στρεμμάτων και πλήθους συνοδών 

τεχνικών έργων, όπως αναχωμάτων, έργων τροφοδοσίας της λίμνης από 

τον Πηνειό ποταμό, μεταφοράς και διανομής των υδάτων της λίμνης για 

άρδευση, αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και έργων ανάδειξης 

περιβάλλοντος. 

 

Ο ταμιευτήρας κατασκευάστηκε το 2010, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός 

συνοδών έργων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.  Η τεχνητή, πλέον, λίμνη 

άρχισε να φιλοξενεί ψάρια και να αποτελεί και πάλι τόπο τροφοληψίας και 

αναπαραγωγής αξιόλογου αριθμού πουλιών. Το 2009 ξεκίνησε να 

λειτουργεί ο φορέας διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - 
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Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου, με σκοπό τη διατήρηση 

και διαχείριση της φύσης και του τοπίου της προστατευόμενης, πλέον, 

περιοχής. Ήδη η περιοχή αποτελεί  τουριστικό «προορισμό» αλλά και  

ελκυστικό πόλο ειδικών ομάδων επισκεπτών.  

Οι έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις στην λεκάνη απορροής,  η απουσία 

εκροής και κατ’επέκταση  η μη ανανέωση των υδάτων της καθώς και η 

μη-  έγκαιρη ολοκλήρωση  όλων των υποδομών συνέβαλαν στην 

καθυστέρηση ανόρθωσης των ζωτικών λειτουργιών του οικοσυστήματος, 

στην υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης με συνέπειες στα αγαθά 

και τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Βέβαια επιπρόσθετος παράγοντας 

είναι και  η μη-σταθεροποίηση ακόμη του ορίου οικολογικής στάθμης του 

ταμιευτήρα ιδιαίτερα σε μια κλιματολογική ζώνη με έντονα ζητήματα 

ξηρασίας. 

Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας με βάση τον σχεδιασμό της αλλά και 

την προβλεπόμενη λειτουργία της  θα μπορούσε να βρίσκεται στον 

πυρήνα της δημιουργίας «πράσινων υποδομών» σε επίπεδο ΕΕ. Σήμερα 

έχουν σχεδιαστεί μέτρα προστασίας και βελτίωσης της οικολογικής 

κατάστασης, με επισπεύδουσες τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές  

καθώς επίσης  και μέτρα  για την βιοποικιλότητα με επισπεύδοντα τον ΦΔ.  
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Τα έργα αποκατάστασης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων είναι 

συνήθως σύνθετα, δαπανηρά και εμφανίζουν μεγάλο βαθμό 

αβεβαιότητας, καθώς μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες. Βασικός στόχος του ΦΔ είναι η αποκατάσταση των 

λειτουργιών της Κάρλας έτσι ώστε να προσφέρει τις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες της.  

Καθ.  Ιφιγένεια Κάγκαλου 

Πρόεδρος ΦΔ  

 


